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                  عوامل بر کانوال کنجاله آرد مختلف سطوح با پودر ماهی ینیگزیجا اثر

                                                                          شرقی ارودخانه یگویم بدن بیترک و رشد

Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849)   یجوان مرحله در                                                      
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 9313 آبانتاریخ پذیرش:            9313 مردادتاریخ دریافت: 

 

 چکیده

جای پودرماهی بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و قیمت تمام منظور تعیین اثر جایگزین کردن آرد کنجاله کانوال بهاین تحقیق به

 هایای شرق در مرحله جوانی و بر اساس طرح کامل تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار با سطحشده جیره غذایی میگوی رودخانه

گرم پس از  00/0 ±05/0قطعه میگو با میانگین وزن  020درصد انجام گردید. تعداد  000، 52، 20، 52، 0جایگزینی )جیره پایه(

های رشد شامل میانگین افزایش های آزمایشی تغذیه گردیدند. شاخصهفته با جیره 8مدت دو هفته سازگاری با شرایط آزمایش و به

دیل غذا، میزان بازدهی پروتئین، درصد بازماندگی و ترکیب بدن شامل رطوبت، پروتئین، چربی و وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب تب

 20جای پودرماهی تا سطح خاکستر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که جایگزین کردن آرد کنجاله کانوال به

 000و  52(. ولی با افزایش آرد کنجاله کانوال در تیمارهای P>02/0ت )داری در عملکرد رشد میگوها نداشدرصد تأثیر منفی معنی

داری به لحاظ . اختالف معنی(P<02/0)داری با سایر تیمارها بودند درصد، عوامل رشد عدم بهبود را نشان دادند و دارای اختالف معنی

درصد افزایش   000و  52( و فقط تیمارهای P>02/0آماری در میزان ترکیب بدن میگوها )پروتئین، چربی و خاکستر( مشاهده نشد )

 20گردد که افزایش آرد کنجاله کانوال تا . از نتایج این آزمایش چنین استنباط می(P<02/0)داری را در میزان رطوبت نشان دادند معنی

 ای داشت. رودخانه چنین کاهش قیمت جیره غذایی میگوی جوانتری بر روی رشد و همدرصد با پودرماهی، عملکرد مطمئن
 

  رشد، ترکیب بیوشیمیایی بدن تغذیه، ای شرق، کنجاله کانوال،میگوی رودخانه کلمات کلیدی:

 abtinbiabani@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
های مهم و تجاری ای شرق یکی از گونهمیگوی رودخانه       

های کشورهای آب باشد که ابتدا درمی Macrobrachiumجنس 

جایی آن (. ازNg ،2002و  Cai) و ژاپن پراکنش داشته است چین

باال در مقابل تغییرات هایی نظیر مقاومت که این گونه از ویژگی

درجه حرارت، رشد مناسب در شرایط طبیعی، سهولت تولید 

های مثل، امکان پرورش در مزارع برنج، استخر، قفس و سیستم

اقتصادی مناسبی برخوردار  ارزش چنینهم و متراکمنیمه و متراکم

(، سبب Qianhong ،9111 و Wang؛ Ge ،2002و  Miaoاست )

میالدی در  9110بار در سال گونه، نخستینشد که پرورش این 

چین و پس از آن در بعضی از کشورهای آسیایی نظیر کره و 

ساز انتقال و ژاپن مورد توجه قرار گیرد و همین عامل زمینه

صورت مصنوعی در سایر کشورهای جهان معرفی این گونه به

، Kuttyو  Pillayمانند روسیه، بالروس و ایتالیا نیز شود )

ترین گونه تجاری میگوی آب شیرین در (. این آبزی مهم2005

و  Wongگردد )کشورهای چین، کره و ژاپن محسوب می

McAndrew ،9111)، کشور چین با 2099که در سال طوریبه ،

دالر ایاالت متحده  9015120900تن به ارزش  240212تولید 

 میان باالترین آمار روند تولید حاصل از پرورش این گونه را در

 . (FAO ،2094) خود اختصاص دادتولیدکننده به کشورهای

ای از وجود میگوی رودخانه گزارش نخستین ،9424 سال در       

 علی گرگین وهای استان گلستان منتشر گردید )شرق در آب

( و پس از آن رشد و تکثیر مناسب این گونه به 9424محمدی، 

جوار های همهای استانانتقال آن به سایر رودخانه تدریج زمینه

، Ghaneو  De Graveخصوص تاالب انزلی را فراهم نمود )و به

(. با وجود این که پراکنده شدن زیاد این گونه اثرات 2009

توجه به سازگاری  همراه داشته است، اما بابه نامطلوب نیز زیستی

گستردگی منابع آبی  چنیناین میگو با آب و هوای ایران و هم

رسد که این گونه پتانسیل آن نظر میشور کشور، بهشیرین و لب

ویژه در مناطق شمالی کشور مورد پروری بهرا دارد که در آبزی

 (.9412نویریان و همکاران، استفاده قرار گیرد )

ترین منابع تأمین پروتئین پودر ماهی اگرچه یکی از مهم       

جایی آید اما، از آنشمار میغذایی آبزیان به مورد نیاز در جیره

ترین سو دارای منابع محدود است و از سوی دیگر بیشیک که از

شود، بنابراین تحقیقات و خوراک آبزیان را شامل می هزینه تهیه

های جهانی زیادی در راستای استفاده از منابع پروتئین کوشش

جایگزین شدن با گیاهی با کیفیت و ارزان قیمت که قابلیت 

پودرماهی را در جیره غذایی آبزیان داشته باشد انجام شده 

دهد که ( نشان می9110)  Kaushikکه تحقیقاتطوریاست. به

درصد جایگزین پودرماهی  20تواند تا بیش از کنجاله کانوال می

شود و منجر به  خوار مانند آزاد ماهیانجیره ماهیان گوشت

( 9112و همکاران ) Koshioنگردد.  رشد عوامل تأثیرات منفی در

درصد کنجاله سویا در رژیم  54کنند که استفاده از بیان می

تأثیر  (Macrobrachium rosenbergii)غذایی میگوی روزنبرگی 

و  Allanنامطلوبی بر روی رشد این میگو نخواهد گذاشت. 

کنند که در صورت استفاده از ( اظهار می2000همکاران )

ای پایین کنجاله کانوال در غذای ماهی سوف نقره هایدرصد

(Bidyanus bidyanus)  روند مطلوبی در عملکرد رشد و هضم

و همکاران  Cruz-Suarezمواد غذایی مشاهده خواهد شد. 

( به این نتیجه رسیدند که اگر مخلوطی از کنجاله کانوال 2009)

 بیدرصد پودرماهی در جیره میگوی آ 4و آرد نخود جایگزین 

(Litopenaeus stylirostris)  شود، مفید خواهد بود. تحقیقات

Cheng ( حاکی از این است که می2090و همکاران ) توان

درصد از کنجاله کانوال را جایگزین پودرماهی در  20حدود 

نمود  (Lateolabrax japonicus)جیره غذایی باس دریایی ژاپنی

که اثر منفی بر روی عوامل رشد و بقای این ماهی بدون این

گر این (  بیان2094و همکاران ) Collinsداشته باشد. مطالعات 

های گیاهی شامل کنجاله کانوال، است که مخلوطی از پروتئین

نخود و سویا با سطوح پایین در رژیم غذایی آزاد ماهیان،      

 ت داشته باشد.تواند در میزان رشد این ماهیان اثر مثبمی

Bulbul ( نشان دادند ترکیبی از پروتئین2094و همکاران ) های

 20تواند تا گیاهی شامل کنجاله کانوال و پوسته کنجاله سویا می

 Marsupenaeus)درصد جایگزین پودر ماهی در جیره میگوی 

japonicus)  شود بدون این که واکنش منفی در عملکرد رشد

 این میگو مشاهده گردد.      

کلزا که میزان  دانه های اصالح شدهواژه کانوال به واریته       

میکرومول بر گرم ماده خشک و  40تر از گلوکوزینوالت آن کم

شود درصد باشد اطالق می 2تر از میزان اسیداروسیک آن کم

(Bell ،9114.) گیری کانوال، کنجاله در نتیجه فرآیند روغن

آید که با توجه به نوع واریته، زیستگاه و دست میکانوال به

باشد. درصد پروتئین می 42تا  42ی فرآوری آن، دارای نحوه

افزون بر این، توازن مناسب آمینو اسیدهای ضروری در این 

کیفیت که طوریکنجاله به آن ارزش زیستی مناسبی بخشیده به

پروتئین آن مشابه پودر ماهی هرینگ و باالتر از کنجاله سویا و 

پروری مورد باشد و این قابلیت را دارد که در آبزیپنبه دانه می

(، اما وجود 9111و همکاران،  Mwachireyaاستفاده قرار بگیرد )

 ها،تاننای در این کنجاله مانند برخی از مواد ضدتغذیه
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یدفایتیک، اسیداروسیک، سیناپین و فیبر ها، اسگلوکوزینوالت

هایی در استفاده از این منبع پروتئینی در باعث ایجاد محدودیت

؛ 9111و همکاران،  Forsterجیره غذایی آبزیان شده است )

Higgs 9115همکاران،  و.) 

ای و به های تغذیههایی که در زمینه نیازمندیپژوهش       

پروتئین، چربی و نشاسته  زا مثلخصوص مواد مغذی انرژی

ها در داخل و خارج کشور بر روی میگوی توسط محقق

دهد که این آبزی قابلیت ای شرق انجام شده، نشان میرودخانه

)نویریان  و استفاده از غذای فرموله شده را به نحو مطلوبی دارد 

نویریان و محمدی، ؛ 2090و همکاران،  Wang؛ 9412همکاران، 

ای در خصوص جایگزین کردن آرد نون مطالعه(. اما تاک9421

جای پودرماهی در جیره غذایی این گونه صورت کنجاله کانوال به

نگرفته است. بنابراین تحقیق حاضر در جهت ارزیابی تاثیرات 

جای پودرماهی کنجاله کانوال به های مختلف آردسطح استفاده از

شرق و با  ایبر روی عوامل رشد و ترکیب بدن میگوی رودخانه

در نظر گرفتن اهمیت پرورش این گونه، مدل قرار گرفتن نتایج 

های میگوی آب شیرین و قیمت تمام جهت پرورش سایر گونه

 غذا انجام گردیده است. شده

 

 هاشمواد و رو

هفته در  2مدت و به 9412پژوهش حاضر در تابستان        

منابع طبیعی کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان واقع در دانشکده 

 دانشگاه گیالن انجام پذیرفت.

 از رودخانه 9412میگوهای مورد نیاز در اوایل خرداد ماه        

سیاه درویشان واقع در استان گیالن تهیه و به کارگاه تکثیر و 

پرورش آبزیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن منتقل 

اری با ای سازگدو هفته شدند و پس از سپری کردن دوره

عدد میگو با میانگین وزن  150شرایط محیط آزمایش، تعداد 

 20ای با ابعاد طول آکواریوم شیشه 95گرم در  92/0±00/9

لیتر آبگیری، با  90حجم  متر وسانتی 45متر و عرض سانتی

عدد میگو در هر آکواریوم توزیع گردیدند و تغذیه با  40تراکم 

عنوان آب ورودی کارگاه به های آزمایشی آغاز گردید. ازجیره

درصد  50بار، هر هفت روز یک منبع تأمین آب استفاده شد و

 ها تعویض گردید. آب آکواریوم

دما  آب شامل اکسیژن محلول، شیمیاییپارامترهای فیزیکو       

 YK- 2100 Doمتر دیجیتالی )با استفاده از اکسیژن pHو 

LUTRON,، )ترتیب مقدارهای شد و بهگیری روز اندازه هر تایوان

 9/1±1/0گراد و درجه سانتی 21±2گرم درلیتر، میلی 2/0±5/9

منظور جلوگیری از تغییر دمای آب چنین بهثبت گردید. هم

، چین( SONPAR, HA-300ها از بخاری آکواریوم )آکواریوم

هایی که بر مهتابی وسیلهاستفاده شد. تأمین نور مورد نیاز به

ها قرار داشت صورت گرفت و از این طریق دوره روی آکواریوم

 ساعت بدون نور تنظیم شد.  92و  روشن ساعت 92 صورتبه نوری

افزار خطی میزان اقالم غذایی مورد استفاده توسط نرم       

های آزمایشی با انرژی تقریبا نویسی لیندو تعیین و جیرهجیره

درصد(  9) درصد( و چربی 45) یکسان و سطوح ثابت پروتئین

 جای پودرهمراه مقدارهای متفاوت از آرد کنجاله کانوال بهبه

ماهی و در قالب طرح کامل تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار به 

درصد تنظیم گردید. اجزاء  900و 15،  50، 25، 0صورت )پایه( 

، تجزیه شیمیایی آرد 9ها در جدول و ترکیب شیمیایی جیره

و ارزیابی قیمت تمام  2استفاده در جدول کنجاله کانوالی مورد 

های استفاده شده شده اقالم غذایی مورد استفاده براساس درصد

 عنوان شده است. 4در هر یک از تیمارها در جدول 

ها به این صورت بود که پس از سازی جیرهآماده نحوه       

کردن بعضی از ترکیبات غذایی مانند کنجاله کانوال، آرد خرد

، ,DPA 141 MOULINEXکن )وسیله خردا و آرد ذرت بهسوی

میکرون عبور داده شدند  500فرانسه(، از الک با شماره چشمه 

ها فراهم شود. سپس اقالم با تا مواد همگنی جهت تهیه جیره

ها افزوده شد تا یک تدریج آب به جیرههم مخلوط گردیده و به

سیله چرخ گوشت وغذای خمیرمانند تشکیل گردد. پس از آن به

(PANASONIC, MK-G1550Pپلت ،)ای رشته غذایی های، ژاپن

های روی سینی ها را برآمد. در ادامه آن دستبه مترمیلی 2 قطر با

ساعت  92مدت ها بهکردن، پلتمنظور خشکفلزی منتقل و به

کن برقی قرار داده گراد در خشکدرجه سانتی 50در دمای 

قطعه کردن  شدن اقدام به قطعهاز خشکشدند و در نهایت پس 

ها و تبدیل به گرانول گردید و تا پایان دوره آزمایش دستی آن

 داری شدند.در یخچال نگه

و  91، 1صورت دستی و در ساعات غذای روزانه میگوها به       

، با توجه به اشتها داده شد. هر روز قبل از غذادهی، غذای 91

های خورده نشده سیفون و تعداد گرانولخورده نشده و مدفوع 

عنوان ها بهصورت تقریبی شمارش گردید و وزن خشک آنبه

غذای مصرف نشده محاسبه شد. میزان تلفات میگوها در کل 

سنجی میگوها هر دو هفته دوره پرورش ثبت گردید و زیست

 نیانگیم یبررس براساس رشد عملکردبار انجام پذیرفت. یک

 غذا لیتبد بیضر(، SGR) ژهیو رشد نرخ ،(WG) وزن شیافزا

(FCR ،)نیپروتئ یبازده میزان (PER )بازماندگی درصد و 

(SR )شد نییتع. 
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 (WG= میانگین افزایش وزن ) )گرم( میانگین وزن انتهای دوره - )گرم( میانگین وزن ابتدای دوره

 (SGR) رشد ویژه نرخ=  Lnوزن انتهای دوره  – Lnطول دوره پرورش / وزن ابتدای دوره ×  900

 (FCR= ضریب تبدیل غذایی ) )گرم( / مقدار غذای مصرف شده )گرم( افزایش وزن

 (PERپروتئین ) یبازده میزان=  )گرم( / میانگین افزایش وزن )گرم( مقدار پروتئین مصرف شده

 (SR) بازماندگی)تعداد میگوها در ابتدای دوره / تعداد میگوها در انتهای دوره( = درصد ×  900

 

 25جهت بررسی ترکیب شیمیایی بدن میگوها تعداد        

میگو از هر تکرار در پایان دوره  95میگو در ابتدای دوره و تعداد 

منظور تعیین ارزش غذایی چنین بهید و همآزمایش انتخاب گرد

ها به آزمایشگاه ای از هر کدام از جیرههای آزمایشی، نمونهجیره

تغذیه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن منتقل شد. از 

منظور ارزیابی ترکیب شیمیایی بدن بهAOAC (9110 ) روش

که  های غذایی استفاده گردید. به این ترتیبمیگوها و جیره

(، چربی خام به روش  N× 25/9کجلدال ) پروتئین خام به شیوه

 سوکسله و توسط حالل دی اتیل اتر، رطوبت از طریق خشک

کن گراد توسط خشکدرجه سانتی 902±2دمای  کردن نمونه با

وسیله قرار دادن نمونه برقی تا رسیدن به وزن ثابت و خاکستر به

گراد کوره الکتریکی نتیدرجه سا 550 ساعت در دمای 2مدت به

ها و آرد کنجاله کانوال تعیین گردید. فیبر خام موجود در جیره

 ها، طی مراحل هضم اسیدی بعد از استخراج چربی از نمونه

 وسیلهبه قلیایی هضم سپس و نرمال 2/0 اسیدسولفوریک وسیلهبه

ساعت  2مدت نرمال و سوزاندن نمونه به 4/0جوشاندن در سود 

دست آمد و گراد کوره الکتریکی بهدرجه سانتی 550 در دمای

 ADCP(9124) ها براساس استاندارد میزان انرژی خام در جیره

 محاسبه گردید.

  SPSS (91افزار ها از نرمتجزیه و تحلیل داده منظوربه        

versionها توسط آزمون ( استفاده گردید. ابتدا همگن بودن داده

Kolmogorov-Smirnov  تعیین و در صورت همگن بودن از

( استفاده شد. One Way ANOVAطرفه )آنالیز واریانس یک

 Tukeyوسیله آزمون چند دامنه اختالف بین میانگین تیمارها به

های درون ( بررسی گردید. دادهP<05/0درصد ) 5در سطح 

 آورده شده است.   ±صورت میانگین  متن به
 

 (n=3های مورد استفاده در آزمایش )گرم در کیلوگرم ماده خشک(، ): اجزا و ترکیب شیمیایی جیره1جدول

 هاجیره دهندهاجزا تشکیل
 های جایگزین کردن آرد کنجاله کانوال )درصد( سطح

  100  52  20  52 (0) پایه

 کیلکا پودرماهی

 کنجاله کانوالآرد 

 آرد سویا

 آرد ذرت

 آرد گندم

 روغن ماهی

 9مکمل ویتامینه

 2مکمل معدنی

  C ویتامین

 دی کلسیم فسفات

 4پر کننده

40 

------ 

20 

91 

91 

2 

9 

2 

5/0 

5/0 

99 

5/22 

5/1 

25 

92 

92 

2 

9 

2 

5/0 

5/0 

95 

95 

95 

40 

99 

99 

2 

9 

2 

5/0 

5/0 

92 

5/1 

5/22 

45 

99 

99 

2 

9 

2 

5/0 

5/0 

1 

------ 

40 

10 

90 

90 

2 

9 

2 

5/0 

5/0 

1 

 گرمیلیم 12B، 95 نیتامیو گرمیلیم E، 21 نیتامیو گرمیلیم 3D، 920 یالملل نیب واحد A، 9200 نیتامیو یالملل نیب واحد 9200 شامل نهیتامیو مکمل لوگرمیک هر. 9

 گرمیلیم 12/0 ن،یامیت گرمیلیم 1 ن،یرودوکسیپ گرمیلیم 1 ک،یفول دیاس گرمیلیم 2/1 ون،یمناد گرمیلیم 4 ک،یپانتتون دیاس گرمیلیم 21 ن،یاسین گرمیلیم 10 ن،یبوفالویر

 یآنت گرمیلیم 95 و تولینوزیا گرمیلیم 12 ک،ینیکوتین دیاس گرمیلیم 10 د،یاس کیاسکورب گرمیلیم 959 ن،یکوباالم گرمیلیم 21 د،یکلرا نیکول گرمیلیم 490 ن،یوتیب

 .باشدیم دانیاکس

 گرمیلیم 92 و  مس گرمیلیم   2/9 وم،یسلن گرمیلیم 95/0 کبالت، گرمیلیم 5/0 منگنز، گرمیلیم 2/1 د،ی گرمیلیم 9/0 ،یرو گرمیلیم 92 شامل یمعدن مکمل لوگرمیک هر. 2

 .باشدیم آهن

 .سلولز لیمت یکربوکس. 4
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 ها )درصد(ترکیب شیمیایی جیره :1ادامه جدول 

 رطوبت

 پروتئین

 چربی

 خاکستر

 فیبر

 عصاره بدون ازت

 انرژی خام  )کیلو کالری برکیلوگرم(

90/0 ± 95/2 

92/0 ± 55/45 

99/0 ± 21/9 

01/0 ± 95/2 

95/0 ± 51/9 

99/0 ± 42/41 

99/0 ± 19/1940 

92/0 ± 12/2 

90/0 ± 10/45 

91/0 ± 92/9 

90/0 ± 05/1 

95/0 ± 22/9 

92/0 ± 01/41 

92/0 ± 51/1900 

90/0 ± 91/2 

92/0 ± 44/45 

90/0 ± 05/9 

02/0 ± 51/1 

90/0 ± 5/2 

9/0 ± 49/42 

90/0 ± 94/1090 

95/0 ± 19/1 

91/0 ± 21/45 

99/0 ± 15/5 

05/0 ± 91/90 

92/0 ± 19/4 

94/0 ± 2/41 

95/0 ± 12/1000 

02/0 ± 21/1 

95/0 ± 91/45 

94/0 ± 22/5 

99/0 ± 21/90 

90/0 ± 15/1 

99/0 ± 11/45 

94/0 ± 45/4120 

 ازت بدون عصاره=  900 -( رطوبت+  نیپروتئ+  یچرب+  خاکستر+  بریف)

 
 (n=3) : تجزیه شیمیایی آرد کنجاله کانوالی مورد استفاده در آزمایش5جدول 

 درصد                                                            

 رطوبت 

 پروتئین 

 چربی 

 خاکستر 

 فیبر

09/0 ± 14/9 

05/0 ± 50/42 

02/0 ± 25/2 

05/0 ± 11/9 

00/0 ± 00/90 

 
 های استفاده شده در هر یک از تیمارها: قیمت تمام شده اقالم غذایی مورد استفاده براساس درصد3جدول 

 مواد غذایی مورد

 استفاده

هر  قیمت براساس

 )ریال(کیلوگرم 

 تیمارهای آزمایش )درصد(

  100  52  20  52 (0پایه )

 پودر ماهی

 آرد کنجاله کانوال

 آرد سویا

 آرد ذرت

 آرد گندم

 روغن ماهی

 مکمل ویتامینه

 مکمل معدنی

   C ویتامین

 دی کلسیم فسفات

 پرکننده

ازای هر قیمت کل به

 کیلوگرم جیره )ریال(

10000 

99000 

92000 

92000 

1000 

10000 

250000 

250000 

400000 

20000 

50000 

92000 

----- 

4900 

9920 

9290 

200 

2500 

5000 

9500 

900 

2000 

49110 

1000 

225 

1500 

9110 

9020 

200 

2500 

5000 

9500 

900 

1500 

41215 

9000 

9950 

5100 

9420 

110 

200 

2500 

5000 

9500 

900 

9000 

49290 

4000 

2115 

9400 

9420 

110 

200 

2500 

5000 

9500 

900 

4500 

21125 

----- 

4400 

1200 

9200 

100 

200 

2500 

5000 

9500 

900 

2000 

21500 

       

 نتایج

 دوره یانتها در رشد یهاشاخص یبررس از حاصل جینتا       

 کنجاله آرد کردن نیگزیجا که داد نشان( 1جدول ) شیآزما

درصد  50و  25تیمارهای  در گوهایم ییغذا رهیج در کانوال

 نیانگیم در( P>05/0) یآمار دارمعنی اختالف بروز به منجر

 یبازده میزان غذا، لیتبد بیضر ژه،یو رشد نرخ وزن، شیافزا

 با سهیمقا در مارهایت نیا یگوهایم یبازماندگ درصد و نیپروتئ

 در غذا لیتبد بیضر از ریغبه اگرچه. شد نخواهد هیپا ماریت

 ینیگزیجا سطح شیافزا بیترتبه که درصد 50 و 25 یمارهایت

 یآمار دارمعنی  اختالف فاقد یشیافزا روند باآرد کنجاله کانوال 

های رشد، روند نزولی بدون اختالف همراه بود، در سایر شاخص
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با افزایش مقدار استفاده از دار آماری مشاهده گردید. اما معنی

اختالف  ،درصد 900و  15مارهای یدر تآرد کنجاله کانوال 

های رشد این دو ( در تمامی شاخصP<05/0دار آماری )معنی

درصد  50و 25مارهای یت یمار پایه و حتیمار در مقایسه با تیت

ویژه،  رشد نرخوزن،  میانگین افزایش باالترین مشاهده گردید.

ترین ضریب پروتئین، درصد بازماندگی و پایین یبازده میزان

مار پایه )فقط پودرماهی( مشاهده یغذا، در میگوهای ت تبدیل

درصد )فقط آرد  900های رشد در تیمار که شاخصشد. درحالی

ترین عملکرد را نسبت به سایر تیمارها در کنجاله کانوال( ضعیف

 آرد مختلف حوسط راتیتأث .نشان دادمقایسه با تیمار پایه 

 یارودخانه یگویم بدن ییایمیش بیترک یرو بر کانوال کنجاله

 یآمار دارمعنی تفاوت جادیا به منجر( 5 جدول) شرق

(05/0<P در میزان پروتئین، چربی و خاکستر الشه میگوها )

ترتیب افزایش سطح جایگزین کردن آرد چند که بهنشد. هر

میزان پروتئین الشه کاسته شد اما این اندکی از کنجاله کانوال، 

دار آماری نگردید. ولی افزایش یکاهش سبب ایجاد اختالف معن

درصد در مقایسه با تیمار  900و  15دار رطوبت در تیمار معنی

رطوبت در میزان  کهطوریپایه و سایر تیمارها مشاهده گردید به

 12/15±01/0)درصد به باالترین مقدار عددی  900تیمار 

 .رسیددرصد( 

 ییغذا رهیج لوگرمیک کی هیته جهت نهیهز نیترنییپا       

 معادل کردن نیگزیجا درصد 900 رهیج به مربوط گوهایم

 رهیج به مربوط غذا شده تمام متیق نیباالتر و الیر 21500

  .باشدیم الیر 49110 معادل و هیپا

 

  
 (n=3های آزمایشی )تغذیه با جیرههفته  8ای شرق پس از های رشد میگوی رودخانه: مقایسه میانگین شاخص4جدول 

 های رشدشاخص
 تیمارهای آزمایش )درصد(

 100 52 20 52 (0پایه )

 افزایش وزن )گرم(

نرخ رشد ویژه )درصد/ روز(  

 ضریب تبدیل غذا

 میزان بازدهی پروتئین

 درصد بازماندگی

a 02/0 ± 22/2 

a 01/0 ± 11/9 

c 09/0 ± 14/9 

a04 /0 ± 99/0 

a2 ± 19 

a05/0 ± 92/2 

a 04/0 ± 15/9 

c 05/0 ± 50/9 

a 05/0 ± 91/0 

a4 ± 14 

a09/0 ± 99/2 

a 01/0 ± 12/9 

c 09/0 ± 95/9 

a 04/0 ± 92/0 

a2 ± 12 

b05/0±29/9 

b 05/0 ± 92/9 

b 10/0 ± 10/9 

b 01/0 ± 54/0 

b 4 ± 29 

b02/0 ± 95/9 

b 05/0 ± 91/9 

a 01/0 ± 90/2 

c 10/0 ± 11/0 

b 2 ± 11 

در میانگین  (P<05/0دار آماری )( و حروف غیر مشترک به معنای وجود اختالف معنیP>05/0)دار التین مشترک در هر ردیف گویای عدم وجود اختالف معنی حروف

 باشد.های آزمایش میداده
 

 (n=3تر(، ) های آزمایشی )وزنهفته تغذیه با جیره 8ای شرق تحت تاثیر : ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه2جدول

 ترکیب شیمیایی

 بدن )درصد(

 قبل از شروع

 آزمایش

 تیمارهای آزمایش )درصد(

 100 52 20 52 (0پایه )

 رطوبت

 پروتئین

 چربی

 خاکستر

95/0 ± 25/15 

90/0 ± 11/91 

02/0 ± 90/4 

90/0 ± 29/2 

b 90/0 ± 92/14 

01/0 ± 51/99 

92/0 ± 45/1 

02/0 ± 92/2 

b 99/0 ± 92/14 

02/0 ± 52/99 

90/0 ± 11/1 

01/0 ± 10/2 

b 90/0 ± 40/14 

05/0 ± 10/99 

91/0 ± 59/1 

01/0 ± 22/2 

a 01/0 ± 94/15 

09/0 ± 05/99 

01/0 ± 91/1 

99/0 ± 14/2 

a 01/0 ± 12/15 

05/0 ± 19/95 

02/0 ± 15/1 

90/0 ± 90/4 

در میانگین  (P<05/0دار آماری )و حروف غیر مشترک به معنای وجود اختالف معنی( P>05/0)دار حروف التین مشترک در هر ردیف گویای عدم وجود اختالف معنی

 باشد.های آزمایش میداده

 

 بحث

 یگوهایم د،یگرد مشاهده تحقیق نیا در که گونههمان       

 کنجاله آرد درصد 95) ینیگزیجا درصد 50 سطح تا شده هیتغذ

 را داریمعنی اختالف گونهچیه( پودرماهی درصد 95 و کانوال

 لیتبد بیضر ژه،یو رشد نرخ وزن، شیافزا نیانگیم خصوص در

 یگوهایم با و درصد بازماندگی نیپروتئ یبازده میزان ،غذا

 از دتوانیم رخداد نیا لیدال. نداشتند هیپا ماریت در شده هیتغذ

 گویم نیا یخواراهیگ به لیتما با یزخواریچهمه میرژ به سوکی

 و یچرب ن،یپروتئ کسانی باًیتقر یهازانیم گرید یسو از و

 که رسدیم نظربه چنین. همباشد ارتباط در هارهیج یانرژ

 درصد، 50و  25 یمارهایت رهیج در موجود نیپروتئ
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 با اما ،است شده گوهایم رشد و بافت لیتشک صرف یخوببه

 یمارهایت در کانوال کنجاله آرد کردن نیگزیجا مقدار شیافزا

 رشد هایشاخص در داریمعنی اختالف که درصد، 900 و 15

 نیا توانیم ،دیگرد مشاهده هیپا ماریت با سهیمقا در مارهایت نیا

ای به که باال بودن میزان ترکیبات ضد تغذیه کرد عنوان گونه

ویژه فیبر و گلوکوزینوالت درون آرد کنجاله کانوال موجود در 

جیره تیمارهای ذکر شده، تأثیر منفی بر روی عملکرد رشد 

میگوها داشته است و همین عامل باعث افزایش تلفات و کاهش 

 رشد میگوها در این تیمارها گردیده است.

 .ها گزارش شده استنتایج مشابهی نیز توسط سایر محقق       

Higgs ( بیان می9122و همکاران ) فیبر موجود در کنند که

کنجاله کانوال استفاده شده در جیره غذایی ماهی آزاد چینوک 

(Oncorhynchus tshawytscha)  باعث کاهش در دسترس قرار

گرفتن مواد معدنی و افزایش سرعت حرکت غذا در داخل روده 

پذیری انرژی، پروتئین و فسفر شود که منجر به کاهش هضممی

زینوالت جیره ها  افزایش سطح گلوکوچنین آنخواهد شد. هم

Lim (9111 ). دانندنیز دلیلی بر کاهش عملکرد رشد میرا 

 ترنییپا سطوح در باال بریف با کانوال کنجاله از اگر کهگزارش داد 

 (Penaeus vannamei) یوانام یگویم ییغذا رهیج در درصد 40 از

 رشد بیضر و یمصرف یغذا زانیم کاهش به منجر شود، استفاده

 را یامطالعه که (9111) همکاران و Buchman. گرددینم ژهیو

 میآنز افزودن با کانوال کنجاله ییغذا ارزش باالبردن هدف با

(Porzyme) اهیس یببر جوان یگوهایم ییغذا رهیج در 

(Penaeus monodon )مدتبه و گرم 19/0±01/0 هیاول وزن با 

در مورد  داریمعنی اختالف که کردند اظهار دادند انجام روز 12

)بدون کنجاله  افزایش وزن و ضریب تبدیل غذا میان جیره پایه

همراه درصد کنجاله کانوال به 20ای که دارای کانوال( و جیره

 و Webster .شودینمدرصد مخلوط آنزیم بود مشاهده  25/0

 تا کانوال کنجاله از استفاده که دادند نشان( 9111) همکاران

 Ictalurus)ی کانال یماهگربه ییغذا رهیج در درصد 49 سطح

punctatus) وزن، شیافزا یرو بر را داریمعنی یمنف ریثأت 

 اما ،گذاشت نخواهد نیپروتئ بازده بیضر و ییغذا لیتبد بیضر

افزایش  درصد، 12 به کانوال کنجاله ینیگزیجا سطح شیافزا با

 مشاهده یماه نیا رشد عملکرد در نامطلوب اثرات بروزتلفات و 

( دلیل کاهش رشد در 2000و همکاران ) Burel .شد خواهد

تغذیه  (Oncorhynchus mykiss)کمان آالی رنگینماهی قزل

درصد کنجاله کانوال را اثر  50و  40های حاوی شده با جیره

چنین اختالل مستقیم گلوکوزینوالت بر روی مصرف غذا و هم

در فعالیت تیروئید به علت افزایش سطح 

-الت جیره که باعث کاهش ترشح هورمون رشد میگلوکوزینو

-انیب( 2002) همکاران وShafaeipour  مطالعات دانند.شود می

 در درصد 40 زانیمبه کانوال کنجاله از استفاده که است نیا گر

 در را ینامناسب ریثأت کماننیرنگ یآالقزل یماه ییغذا رهیج

  Cheng.داشت نخواهد همراهبه نیپروتئ مصرف و رشد عملکرد

 کانوال کنجاله کردن نیگزیجا که افتندیدر( 2090) همکاران و

ژاپنی  ییایدر باس یماه رهیج پودرماهی از درصد 20 زانیمبه

(Lateolabrax japonicus)، و ژهیو رشد بیضر یرو بر یمنف اثر 

 درصد 40 سطح از چهچنان یول ،گذاردینم غذا لیتبد بیضر

 ریتاث شود، استفاده ییغذا رهیج در آن از باالتر و ینیگزیجا

 همکاران و Bulbul. گذاشت خواهد یماه رشد یرو بر نامطلوب

 یهانیپروتئ از یمخلوط از اگر که گرفتند جهینت( 2094)

 20 زانیمبه ایسو کنجاله پوسته و کانوال کنجاله شامل یاهیگ

 Marsupenaeus) یگویم رهیج پودر ماهی نیگزیجا درصد

japonicus) یمصرف یغذا یرو بر داریمعنی یمنف اثر شود، 

 ،گرددینم جادیا یآبز نیا بدن باتیترک و رشد عملکرد

 بروز نهیزم درصد 21 به ینیگزیجا سطح شیافزا با کهیدرحال

 .شد خواهد جادیا رشد عملکرد در دارمعنی اختالف

ترکیب بدن میگوها )پروتئین،  درخصوص و حاضر مطالعه در       

داری میان تیمارها در مقایسه با چربی و خاکستر( اختالف معنی

و  15تیمار پایه مشاهده نگردید، اما مقدار رطوبت در تیمارهای 

نظر داری را با تیمار پایه داشتند. بهدرصد اختالف معنی 900

دلیل رسد علت آن کاهش میزان پروتئین بدن میگوها بهمی

شده باشد. در این مورد،  کاهش مصرف غذا در تیمارهای ذکر

( نتایج مشابهی را گزارش نمودند، 9421نویریان و محمدی )

منظور تعیین آثار سطوح مختلف ای را بهها که مطالعهآن

شرق  ایرودخانه میگوی رشد هایشاخص بر پروتئین

(Macrobrachium nipponense) کنند که انجام دادند، بیان می

ی این میگو، باعث افزایش میزان کاهش پروتئین در جیره غذای

 رطوبت بدن خواهد شد. 

 که گرفت جهینت توانیم نیچن فوق موارد از کلیطوربه       

 عملکرد در یآمار دارمعنی اختالف ش،یآزما روز 59 از پس

 سطح تا که جوان شرق یارودخانه یگویم بدن بیترک و رشد

 مشاهده هیپا ماریت با سهیمقا در بودند شده هیتغذ درصد 50

 قابل کاهش به منجر کردن نیگزیجا نیا نیچنهم. دینگرد

. شد زین یآبز نیا ییغذا رهیج هیته شده تمام متیق در یتوجه

 50 سطح تا که دارد را تیقابل نیا کانوال کنجاله آرد نیبنابرا

 بدون ردیگ قرار استفاده مورد گونه نیا ییغذا رهیج در درصد
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