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چکیده
در مطالعه حا ضر اثر سطوح مختلف پروتئین جیرهغذایی و شوری آب بر شاخصهای ر شد ،تغذیه و ترکیبات بیو شیمیایی ال شه میگوی پا سفید
( )Litopenaeus vannameiجوان مورد برر سی قرار گرفت 350 .قطعه میگو با متو سط وزن و طول اولیه  5/55±0/18گرم و  8/81±0/15سانتی
متر ،در  27عدد مخزن بتنی با ظرفیت  10تن آب توزیع گردیدند .تیماربندی براساس طرح ماتریکس ( )3×3شامل سه سطح شوری 12-15 ،0-3
و  32-35قسمت در هزار در سه سطح پروتئین جیرهغذایی  35 ،25و  45درصد طراحی شد .غذادهی  4بار در روز در ساعات  18 ،12 ،6و  24در
حد سیییری و به مدت  56روز انجام گردید .براسییاس نتایج ،باالترین شییاخصهای رشیید در هر سییطح شییوری آب در جیرهغذایی حاوی  35درصیید
پروتئین مشاهده گردید که به لحاظ آماری اختالف معنیداری با جیرهغذایی حاوی  45درصدپروتئین نداشت ( .)P<0/05از طرفی بیشترین میزان
درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه در باالترین سطح شوری مشاهده گردید .همچنین بهترین ضریب تبدیل غذایی و کارایی غذایی در باالترین
سطح پروتئین جیرهغذایی و شوری آب حا صل گردید .در شاخصهای مورفومتریک ،اختالف معنیداری بین سطوح مختلف پروتئین جیرهغذایی و
شوری آب مشاهده نشد .بررسی نتایج ترکیب بیوشیمیایی الشه نیز نشان داد که افزایش سطوح پروتئین جیرهغذایی و شوری آب تأثیر معنیداری
بر پروتئین ،رطوبت و خاکستر بدن ندارد ،درحالیکه بر چربی بدن بهطور معنیداری ( )P>0/05مؤثر بود و بیشترین میزان چربی در باالترین سطح
شوری و پروتئین مشاهده گردید؛ البته اختالف معنیداری نیز بین سطوح  35و  45درصد پروتئین مشاهده نشد( .)P<0/05بدین ترتیب براساس
نتایج کسبشده در مطالعه حاضر سطح  35درصد پروتئین رژیم غذایی جهت تغذیهاین گونه در شوری آب  32-35قسمت در هزار مشاهده گردید.
واژگان کلیدی :پروتئین ،شوری آب ،رشد ،شاخصهای تغذیه ،ترکیبات بیوشیمیایی الشه..Litopenaeus vannamei ،
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Abstract
The effect of different dietary protein and salinity levels were evaluated on growth performances, feeding
indices and carcass biochemical composition of the Litopenaeus vannamei. 350 shrimp with the initial average
weight of 5.55±0.18 g and length of 8.81±0.15 cm were distributed randomly into 27 concrete experimental
tanks. A 3×3 factorial experiment including three levels of salinity (0-3, 12-15 and 32-35 ppt) and three levels
of dietary protein (25, 35 and 45%) was carried out for a period of 56 days. Experimental shrimps were fed at
satiation 4 times a day throughout the experimental period. Based on the results, the highest indices of growth
were observed in all the salinity levels in the experimental treatments fed diet containing 35% dietary protein.
However, the highest body weight gain and specific growth rate were recorded at the highest levels of salinity
(35-32 ppt). The best feeding indices were observed at the highest level of dietary protein and water salinity.
No significant difference was observed in morphometric indices among different experimental treatments. The
results of the body biochemical composition showed no significant difference in protein, ash and moisture
content among treatments. However, higher lipid content was significantly observed in treatments with higher
salinity and protein levels. Based on the results of this study, the economic point of view part of the protein
diet with the 35% is suggested for L. vannamei cultured in 32-35 ppt salinity.
Keywords: Protein levels, Water salinity, Growth, feeding indices, Carcass biochemical composition,
Litopenaeus vannamei.
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 .1مقدمه
پرورش آبزیان امری وابسیییته به شیییرایط و عوامل متعدد
اسیییت و برای موفقیت در تولید بیشیییتر به همراه کیفیت
مناسییبتر در جهت ارائه به بازار ،باید بهترین شییرایط را
برای محیط پرورش آبزی اعم از زیسیییتی ،فیزیکی،
شیییمیایی و مدیریتی فراهم آورد .این فاکتورها از عواملی
هستند که تأثیر بسزایی در حیات آبزیان پرورشی دارند و
افزایش یا کاهش هر کدام ،سییی بب اختالل در چر خهی
طبیعی ز ندگی آبز یان میگردد .م حدوده م ناسیییب این
فاکتورها ،نحوه کاربرد بهینه از آنها و همچنین دانسیییتن
نقش و تأثیراتی که بر زندگی آبزی پرورشیییی دارند امری
ضروری و الزم ا ست ( .)Thaman, 2008بعبارت دیگر
آبزیپروری پایدار و موفق در گرو حفظ سیییالمت آبزی و
بهینه سییازی شییرایط پرورشییی برای دسییتیابی به رشیید
حداکثری آبز یان و همچنین کاهش هزی نه های جانبی
فرآیند تولید اسیییت ( .)Mente et al., 2011بنابراین
برای فراهم آوردن امکان مدیریت موفق در یک سیییسییتم
آبزی پروری ،باید از ویژگی های کیفی آب شیییامل دما،
شوری ،اکسیژن و غیره و نیز تاثیر این عاملها بر وضعیت
فیزیولوژیک آبزی کامالً مطلع بود .این عوامل میتوانند بر
فرایندهای فیزیولوژیک آبزیان اثر گذار باشییند ( Luz et
 .)al., 2008رشیید بسیییاری از آبزیان تحت تأثیر شییوری
آب قییرار دارد (.)Engström‐Öst et al., 2005
موجودات آبزی فشییار اسییمزی سییلولهایشییان را بوسیییله
تنظیم جریان یونها و آب از غشیییا سیییلولی کنترل می
کنند .تنظیم اسیییمزی مکانیسیییمی انرژی خواه در جهت
حفظ هومئو ستازی مایعات درونی بدن ا ست که م سئول
کنترل اسموالریته است .شوریهای نزدیک به اسموالریته
بدن آبزیان باعث به حداقل رسیییاندن اسیییترس تنظیم
اسیمزی میگردد .بعبارت دیگر در فشیار اسیمزی مطلوب
موجود انرژی کمتری را صییرف تنظیم اسییمزی مینماید.
بنابراین می توان این فر ضیه را عنوان کرد که ذخیره مواد
مغذی توسیییط آبزی در این محیط ها ،احتماالً در جهت
افزایش ر شد و بازماندگی و در نتیجه افزایش تولید به کار
میرود .با افزایش تغییرات فشیییار اسیییمزی ،آبزی ن یاز

بی شتری به انرژی پیدا میکند و با تغییراتی در فیزیولوژی
و متابولی سم آبزی ،انرژی الزم برای تنظیم ف شار ا سمزی
فراهم میگردد ( .)Luz et al., 2008دامنه تحمل هر
گونه نسییی بت به تغییرات ،وابسیییته به مکانیسیییم های
فیزیولوژیکی گونه در پاسییب به تغییرات شییوری اسییتو در
گونه های مختلف ،متفاوت اسیییت .میگوی وانامی دامنه
تحمل شوری ب سیار و سیعی از  0/5تا  45قسمت در هزار
را دارا سییت ()Ramos-Carreño et al., 2014؛ ولی
تغییرات سریع شوری بهویژه در مرحله انتقال ،در مزارع با
کیف یت نامطلوب آب پرورشیییی و در شیییرایط ت غذ یهای
نامنا سب ممکن ا ست باعث ایجاد ا سترس در میگو شود
( )Liu et al., 2007و این امر موجب کاهش نرخ ر شد
و افزایش تلفات در میگو میگردد .شنا سایی ظرفیت گونه
برای مقاومت در برابر تغییرات شییوری از الزامات موردنیاز
ج هت تول ید ت جاری آبزیپروری می باشیییید ( Clive,
 .)2009چرا که تغییرات شییوری خارا از حد تحمل گونه
به عنوان عامل ا سترس عمل مینماید ( Varsamos et
 .)al., 2004اولین پاسیییب جاندار در این شیییرایط عدم
دریافت غذا و در نتیجه ضعیف شدن آن ا ست .همچنین
تغییرات میزان شوری آب پرور شی میتواند قابلیت ه ضم
مواد غذایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد .شییوری بیشییترین
تأثیر را بر میزان سییوختوسییاز و انرژی مفییرفی بدن می
گذارد .بدین صییورت که تغییرات در میزان شییوری محیط
ت عادل اسیییمزی میگو را مخ تل میک ند و جا ندار ج هت
تعدیل غلظت ا سمزی مجبور به صرف مقدار قابل توجهی
انرژی میشیییود(.)Ponce- palafox et al., 1997
مییطییالییعییه روی میییییگییوی بییزر آب شیییییییرییین
( )Macrobrachium rosenbergiiن شان داده ا ست
که افزایش شییوری محیط تا میزان خاصییی باعث افزایش
سییینتز پروتئین در میگو میگردد ،در حالی که افزایش
شوری بیشتر از حد مطلوب نتیجه معکوس داشته و منجر
به کاهش سیینتز پروتئین میشییود ( Teshima et al.,
 .)2006پروتئین جیره غذایی ،مهمترین عا مل مؤثر بر
رشد و هزینه تولید است و توازن آن در جیرهغذایی از نظر
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فیزیولوژیکی و اقت فادی ب سیار مهم ا ست .میزان پروتئین
جیره غذایی همواره با ید در حد بهی نه نگ هداری شیییود،
چراکه عدم رعایت مقدار متعادل ،مشکالتی را برای جاندار
ایجاد میکند .به عبارت دیگر اگر در جیرهغذایی انرژی از
حد نیاز کمتر باشییید ،موجود زنده پروتئین جیرهغذایی را
صیییرف حفظ عملکردهای حیاتی بدن نموده و درنتی جه
مقدار کمتری جهت رشد عضالت ،پروتئین مفرف خواهد
شد و این عمل منجر به کاهش وزن ،کماشتهایی ناشی از
کمبود پروتئین ،کمخونی ،کاهش پروتئین سیییرم و در
نهایت کاهش ر شد جاندار می شود .از سوی دیگر افزایش
درصییید این ماده مغذی در جیره غذایی عالوه بر افزایش
قی مت غذا ،میزان سیییو ختوسییییاز را افزایش مید هد
( )Rosas et al., 2001و به دن بال آن سیییطح دفع
آمونیاک که محفییول پایانی متابولیسییم پروتئین اسییت
افزایش یافته و شیییاهد افزایش بار آلی و آلودگی محیط
پرورشی و کاهش کیفیت آب محیط پرورش خواهیم بود.
بنابراین ،میتوان عنوان نمود که داشتن اطالعات از سطح
بهینه مواد مغذی و خفییوصییاً پروتئین جیرهغذایی جهت
تقلیل هزینههای تهیه خوراک و اثرات مفید بر ویژگیهای
مختلف فیزیولوژیکی ،رشیید ،تغذیه و میزان بازماندگی آن
در سطح مطلوب شوری محیط پرورش و ف شار ا سمزی
بدن ،ضیییروری اسیییت ( )Thoman et al., 1999و
پیشنیاز توسییعه موفق این صیینعت به شییمار میآید .هر
چ ند که اکثر م طال عات بر روی میگو به بررسیییی اثرات
مسییی تقییل پرو ت ئ ین ج یرهغییذا یی ( Sadhana and
;Neelakantan, 1996; Jacinto et al., 2004
 )Shahkar et al., 2014و یا محدوده شییوری محیط
پرورش ( Ponce Palafox et al., 1997; Hurtado
et al., 2006; Li et al., 2007; Silva et al.,
 )2010; Liu et al., 2014پرداخ ته اسیییت .م عدود
مطییا لعییا تی ا ثرات ه مزمییان ا ین دو فییا ک تور را در
 Litopenaeus vannameiمورد ارزیابی قرار داده اند
( Perez-Velazquez et al., 2007; Sui et al.,
 .)2015بنابراین مطالعه حاضیییر با هدف بررسیییی اثرات
متقابل سییطوح مختلف پروتئین جیرهغذایی و شییوری آب
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پرورش بر شاخصهای رشد ،تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی
الشییییه م یگوی پییا سیییفییید غربی ( Litopenaeus
 )vannameiطراحی شده است.

 .2مواد و روشها
 .1.2طرح آزمایش
نه تیمار آزمایشیییی (ماتریکس  ،)3×3جهت بررسیییی
اثرات متقابل سییه سییطح پروتئین جیرهغذایی ( 35 ،25و
 45در صد) در سه سطح شوری آب پرور شی -15 ،0-3
 12و  32-35ق سمت در هزار ( )pptبر شاخصهای ر شد،
تغذیه و ترکیب بیو شیمیایی ال شهی میگوی پا سفید در 3
تکرار طراحی گردید .براین اسیییاس تیمار  1شیییامل 25
در صد پروتئین در جیرهغذایی در شوری  ،0-3 pptتیمار
 2شامل  35درصد پروتئین در جیرهغذایی در شوری ppt
 ،0-3تیمار  3شامل  45درصد پروتئین در جیرهغذایی در
شییوری  ،0-3 pptتیمار  4شییامل  25درصیید پروتئین در
جیرهغذایی در شییوری  ،12-15 pptتیمار  5شییامل 35
درصییید پروتئین در جیرهغذایی در شیییوری ،12-15 ppt
تیمار  6شیییامل  45درصییید پروتئین در جیره غذایی در
شوری  ،12-15 pptتیمار  7شامل  25درصد پروتئین در
جیرهغذایی در شییوری  ،32-35 pptتیمار  8شییامل 35
درصد پروتئین در جیرهغذایی در شوری  32-35 pptو در
نهایت تیمار  9شییامل  45درصیید پروتئین در جیرهغذایی
در شوری  32-35 pptدر نظر گرفته شد.

 .2.2تهیه جیره های غذایی
مواد اولیه جهت تهیهی خوراک میگو شیییامل پودر ماهی،
پودر کنجاله سییویا ،پودر سییر و دم میگو ،پودر اسییکوئید،
روغن ماهی ،آرد گ ندم ،مک مل وی تامی نه ،مک مل م عدنی،
کلسیییترول ،لسییییتین ،همبند (ژالتین) از کارخانه تولید
خوراک آ بزیییان و بییازارهییای م ح لی ت هیییه گردییید.
جیرههایغذایی آزمای شی پس از فرموال سیون (جدول )1
در اندازه پلتهای دو میلیمتری سییاخته شییدند و تا زمان
شییروع دورهی آزمایش در دمای  -20درجه سییانتی گراد
نگهداری گردید.
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جدول -1ترکیب و درصد هر یک از اجزا جیرههای غذایی مورد آزمایش و آنالیز تقریبی بیوشیمیایی
جیره  %45پروتئین
جیره  %35پروتئین
جیره  %25پروتئین
مواد اولیه ()%
1
39/00
21/50
4/00
پودر ماهی
1
10/00
10/00
10/00
پودر کنجاله سویا
1
10/00
10/00
10/00
پودر سر و دم میگو
1
5/00
5/00
5/00
پودر اسکوئید
5/00
6/00
7/00
روغن ماهی
1
12/00
26/00
40/00
آرد گندم
2
2/00
2/00
2/00
مکمل ویتامینه
3
2/00
2/00
2/00
مکمل معدنی
0/50
0/50
0/50
کلسترول
0/50
0/50
0/50
لسیتین
4/00
4/00
4/00
همبند (ژالتین)
10/00
12/50
15/00
پرکننده
آنالیز بیوشیمیایی جیرههای غذایی (درصد)
46/1±02/11
35/1±17/10
27/1±3/11
پروتئین
9/0±4/63
9/0±1/72
8/0±9/40
چربی
14/0±34/91
11/0±45/85
9/0±10/81
خاکستر
9/0±01/09
9/0±18/10
9/0±70/11
رطوبت
4
21/23
35/10
45/00
کربوهیدرات
5
1/82
1/79
1/77
انرژی
 -1آنالیز بیوشیمایی پودر ماهی شامل پروتئین خام  %65/5و چربی خام  ،%6/7پودر کنجاله سویا :پروتئین خام  %44و چربی خام  ،%1/3پودر
سر و دم میگو :پروتئین خام  %42/8و چربی خام  ،%2پودر اسکوئید :پروتئین خام  %71/5و چربی خام  %2/3و آرد گندم :پروتئین خام  %12/6و
چربی خام .%1/1
 -2هر کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی (،B2= 8000 ،B1= 6000 ،D3= 400000 ،E= 40000 ،K3= 2000 ،A= 1600000 :)mg
.Inositol= 20000 ،C= 60000 ،H2= 40 ،B12= 8 ،B9= 2000 ،B6= 4000 ،B5= 40000 ،B3= 12000
 -3هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی ( :)mgآهن=  ،6000روی=  ،10000سلنیوم=  ،20کبالت=  ،100مس=  ،6000منگنز=  ،5000ید ،600
کولین کلراید= .6000
 -4روش محاسبه میزان کربوهیدرات از طریق تفریق مجموع میزان پروتئین ،چربی ،خاکستر و رطوبت از  100بدست آمد.
 -5انرژی کل از حاصل ضرب اعداد  0/0398 ،0/017و  )MJ/g( 0/0237به ترتیب برای کربوهیدرات ،چربی و پروتئین محاسبه گردید.

 .2.3شرح آزمایش
میگوهای وانامی برای انجام دورهی آزمایش از سییایت
پرورش میگوی چوئ بده آ بادان ته یه و به کار گاه تکثیر
میگو و ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) جهت انجام
تحقیق انتقال یافتند .طی  10روز دوره سیییازگاری ،روزانه
شوری آب پرورش میگوها به میزان  2 pptتا ر سیدن به
سطوح مورد آزمایش ( 32-35و  0-3 ،12-15ق سمت در
هزار) تغییر کرد .درطول دورهی سازگاری از غذای تجاری
( 4004شرکت هووراش ،ایران) حاوی  36در صد پروتئین
خام 8 ،درصد چربی 3 ،درصد فیبر 14 ،درصد خاکستر و

 10درصیید رطوبت و در حد سیییری در  4نوبت غذادهی
شییدند .پس از پایان دورهی سییازگاری تعداد  324قطعه
میگو بییا میییانگین وزنی و طولی  5/55±0/18گرم و
 8/0±81/15سانتیمتر در  27مخزن بتنی با ظرفیت 10
تن (طول ،600 cm :عرض 170 cm :و ارتفییاعcm :
 )100ذخیره سازی شدند .درطول دوره  56روز آزمایش
برای حفظ کیف یت آب ،روزا نه حدود  10درصییید آب از
طریق سییییفون کردن مدفوع و غذاهای باقیمانده تعویض
شیید .در داخل هر مخزن  5عدد سیینه هوا جهت تامین
اکسیییژن الزم قرار داشییت .غذادهی روزانه در  4نوبت (در
ساعات  18 ،12 ،6و  )24به روش دستی و در حد سیری
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انجام شد .سپس بعد از هر وعدهی غذایی ،غذای مفرف
ن شده از هر مخزن سیفون و پس از خ شک کردن ،توزین
شد .شاخصهای دما pH ،و اک سیژن محلول آب ،روزانه
در دو نوبت صییبح و عفییر و شییوری آب یکبار در روز در
نوبت صیییبح به وسییییلهی دسیییتگاه مولتی پارامتر (مدل
 ،WTWآل مان) و با د قت  0/01ا ندازه گیری و ث بت
گرد ید .در طول دوره آز مایش م یانگین د مای آب ±0/1
 26/1درجه سییانتیگراد ،اکسیییژن محلول 6/64 ±0/09
میلیگرم بر لیتر pH ،در حیدود  7 - 8و شیییوری در
محدودهی تعیین شیییده برای هر تیمار حفظ شییید .دوره
نوری در داخل سیییالن های پرورش از طریق اسیییتفاده از
المپهای فلور سنت به صورت  12ساعت رو شنایی و 12
ساعت تاریکی تنظیم گردید.
 .2.4اندازه گیری شااا ه یای دشااد ک بر ی
الشه
درابتدا و انتهای دوره ،زی ست سنجی تمامی میگوهای
باقیمانده در هر مخزن انجام شییید (وزن با ترازو به دقت
 0/01گرم و طول با کولیس به دقت  0/01سیییانتی متر).
همچنین جهییت بررسیییی عملکرد برهمکنش سیییطوح
پروتئین جیرهغذایی و شوری آب پرورش بر شاخصهای
رشد و کارایی تغذیهای در میگوهای پاسفید از فرمولهای
زیر استفاده گردید (.)Montero et al., 2008
وزن اول یه بدن (گرم)  -وزن ن هایی بدن (گرم) =
افزایش وزن (گرم)
کل روز های پرورش( 100 /وزن اول یه  –lnوزن
نهایی  = )lnنرخ رشد مخفوص
( × 100ت عداد میگو اب تدای دوره/ت عداد میگو انت های
دوره) = درصد بازماندگی
افزایش وزن (گرم)  /غذای مفرف شده (گرم) = نسبت
تبدیل غذایی
پروتئین مفیییرفشیییده (گرم)  /افزایش وزن (گرم) =
نسبت بازده پروتئینی
طول کل بدن ( 100 / 3)cmوزن بدن (گرم) =

ضریب چاقی
طول اول یه بدن ( - )cmطول ن هایی بدن (= )cm
افزایش طول بدن ()cm
طول اولیه رو سترومی ( - )cmطول نهایی رو سترومی
( = )cmافزایش طول روسترومی ()cm
طول اولیه حدقهای ( - )cmطول نهایی حدقهای ()cm
= افزایش طول حدقهای ()cm
جهت برر سی ترکیب بیو شیمیایی ال شه ،نمونهبرداری
در اب تدا و انت های آز مایش ان جام گر فت .میزان پروتئین،
چربی ،رطوبت و خاک ستر جیرههای آزمای شی ساخته شده
و ال شه بچه میگوهای پا سفید به روش ا ستاندارد جز به
جز  )1995( AOACمورد سنجش قرار گرفت.

 .2.5تجزیه و تحلیل داده ها
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تجزیه
واریانس یک و دوطرفه استفاده شد .وجود تفاوت معنیدار
در دادههای بهدستآمده در سطح احتمال ()P ≤ 0/05
درنظر گرفته شد .در صورت مشاهده تفاوت معنیدار در
مقایسه میانگینها از پس آزمون دانکن ( Duncan,s new
 )multiple testاستفاده شد.

.3نتایج
نتایج حاصل از بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین
جیرهغذایی ( 35 ،25و  45درصد) و شوری آب (-15 ،0-3
 12و  32-35قسمت در هزار) بر شاخصهای رشد و
بازماندگی میگوهای پاسفید در انتهای دوره آزمایشی در
جدول  2آمده است .در پایان دوره آزمایشی ،اختالف
معنیداری در میزان افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه بین
تیمارهای آزمایشی مشاهده گردید ( .)P>0/05در حالیکه
در میزان درصد بازماندگی بین تیمارهای آزمایشی اختالف
معنیداری مشاهده نگردید ( .)P<0/05بیشترین و
کمترین میزان افزایش وزن بدن به ترتیب در تیمار  8و 7
مشاهده شد .همچنین حداکثر میزان نرخ رشد ویژه در
تیمار  9و حداقل آن در تیمار  7و در مورد درصد
بازماندگی ،بیشترین در تیمار  3و کمترین آن در تیمار 4
ثبت گردید .براساس آزمون آنالیز واریانس دو طرفه ،میزان

اثرات سطوح مختلف پروتئین جیرهغذایی و شوری آب...

افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه به طور معنیداری تحت
آب و همچنین اثر متقابل این فاکتورها قرار داشت
( )P>0/05و بیشترین میزان آنها در سطح 35درصد
پروتئین و شوری  32تا  35قسمت در هزار مشاهده گردید.
همچنین درصد بازماندگی ،فقط تحت تاثیر شوری آب قرار
داشت ( )P>0/05و بیشترین میزان آن در سطح 45درصد
پروتئین و شوری  12تا  15قسمت در هزار بود.
در پایان دوره آزمایشی ،اختالف معنیداری در
میزان ضریب تبدیل غذایی ،نرخ بازده پروتئین ،کارایی
غذایی ،درصد غذای دریافتی روزانه و درصد پروتئین
دریافتی روزانه بین تیمارهای آزمایشی مشاهده گردید
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تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیرههای آزمایشی و شوری
( ،P>0/05جدول  .)3بیشترین میزان ضریب تبدیل غذایی
در تیمار  3و کمترین آن در تیمار  9مشاهده شد .همچنین
بیشترین نرخ بازده پروتئین در تیمار  4و کمترین در تیمار
 3ثبت گردید و در مورد کارایی غذایی ،بیشترین میزان در
تیمار  9و کمترین در تیمار  2مشاهده شد .بیشترین درصد
غذای دریافتی روزانه در تیمار  2و کمترین میزان آنها در
تیمار  9مشاهده گردید .در مورد درصد پروتئین دریافتی
بیشترین میزان در تیمار  3و کمترین میزان در تیمار 4
بود

جدول  -2نتایج تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیرهغذایی و شوری آب بر شاخصهای رشد و بازماندگی میگوهای پاسفید
( ،Litopenaeus vannameiمیانگین ±خطای استاندارد)n=3 ،
بازماندگی ()%
نرخ رشد ویژه ()%
افزایش وزن بدن (گرم)
میانگین تیمارها (آزمون واریانس یک طرفه)
پروتئین ()%
شوری ()ppt
تیمارها
91/66 ± 4/33
1/39 ± 0/02ab
6/48 ± 0/15ab
25
3-0
1
91/67 ± 1/12
1/45 ± 0/03b
7/10 ± 0/30b
35
2
94/44 ± 4/80
1/39 ± 0/01ab
6/73 ± 0/21ab
45
3
80/55 ± 2/77
1/58 ± 0/01c
7/94 0± /21c
25
15-12
4
83/33 ± 3/10
1/69 ± 0/02d
8/78 ± 0/24d
35
5
83/33 ± 4/43
1/54 ± 0/04c
7/86 ± 0/18c
45
6
7
8
9

35-32

25
35
45

6/14 ± 0/21a
10/03 ± 0/12e
9/83 ± 0/18e

1/33 ± 0/04a
1/81 ± 0/01e
1/81 ± 0/01e

88/89 ± 4/81
91/66 ± 6/33
88/89 ± 4/72

میانگین اثرات اصلی
87/03
1/43 a
6/85 a
 % 25پروتئین
88/88
1/65 c
8/63 c
 % 35پروتئین
88/89
1/58 b
8/14 b
 % 45پروتئین
82/40 b
1/41 a
6/77 a
شوری 0تا ppt 3
92/59a
1/60 b
8/19b
شوری12تا ppt 15
89/81 ab
1/65 b
8/66 c
شوری  32تا ppt 35
آزمون واریانس دو طرفه
ns
0/000
0/000
پروتئین
0/04
0/000
0/000
شوری
ns
0/000
0/000
پروتئین × شوری
حروف متفاوت در باالی اعداد هر ستون نشانه وجود اختالف معنیدار بین گروههای آزمایشی ( )P<0/05و  nsبیانگر عدم وجوداختالف معنیدار است.

براساس آزمون آنالیز واریانس دوطرفه ،شاخصهای

ذکر شده ،تحت تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیرههای
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آزمایشی و شوری آب و اثر متقابل این فاکتورها قرار
داشتند ( .)P>0/05بیشترین میزان ضریب تبدیل غذایی
و درصد غذای دریافتی روزانه در سطح 25درصد پروتئین
و شوری 0تا  3قسمت در هزار ،بیشترین میزان نرخ بازده
پروتئین در سطح 25درصد پروتئین و شوری 12تا 15
قسمت در هزار و بیشترین میزان کارایی غذایی سطح
45درصد پروتئین و شوری 32تا  35قسمت در هزار
مشاهده گردید .همچنین بیشترین میزان درصد پروتئین
دریافتی روزانه در سطح شوری  0تا  3قسمت در هزار و به
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ترتیب در سطح  45و  35درصد پروتئین ثبت گردید .نتایج
حاصل از بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین جیرهغذایی
و شوری آب بر شاخصهای مورفومتریک و وضعیت
میگوهای پاسفید در انتهای دوره آزمایشی در جدول 4
آورده شده است .در پایان دوره آزمایشی ،اختالف
معنیداری در میزان ضریب چاقی ،افزایش طول کل ،طول
روسترومی و طول حدقهای بین تیمارهای آزمایشی
مشاهده گردید (.)P>0/05

جدول - 3نتایج تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیرهغذایی و شوری آب بر شاخصهای تغذیهای میگوهای پاسفید (،Litopenaeus vannamei
میانگین ±خطای استاندارد)n=3 ،
پروتئین دریافتی
غذای دریافتی
نرخ بازده پروتئین
کارایی غذایی
ضریب تبدیل غذایی
روزانه
روزانه
(گرم)
میانگین تیمارها (آزمون واریانس یک طرفه)
پروتئین()%
تیمارها شوری()ppt
b
c
a
bc
c
3/59 ± 0/30
13/14 ± 1/08
14/25 ± 1/00
0/52 ± 0/03
7/08 ± 0/50
25
3-0
1
c
c
a
a
c
5/00 ± 0/11
14/21 ± 0/30
13/44 ± 0/47
0/38 ± 0/01
7/45 ± 0/25
35
2
d
c
a
a
c
5/83 ± 0/27
12/67 ± 0/58
14/26 ± 1/44
0/31 ± 0/03
7/17 ± 0/81
45
3
2/60 ± 0/20a
9/53 ± 0/72ab
20/21 ± 1/44b
0/74 ± 0/05e
4/99 ± 0/33b
25
15-12
4
b
b
b
bcd
b
3/61 ± 0/14
10/26 ± 0/39
19/90 ± 0/94
0/56 ± 0/02
5/05 ± 0/23
35
5
b
ab
b
b
ab
4/00 ± 0/54
8/69 ± 1/18
22/57 ± 1/96
0/49 ± 0/04
4/50 ± 0/41
45
6
3/56 ± 0/19b
13/05 ± 0/67c
13/59 ± 0/84a
0/50 ± 0/03b
7/41 ± 0/43c
25
35-32
7
3/56 ± 0/24b
10/12 ± 0/67b
22/13 ± 1/17b
0/63 ± 0/03cd
4/54 ± 0/23ab
35
8
b
a
c
d
a
3/44 ± 0/29
7/48 ± 0/62
29/24 ± 1/56
0/63 ± 0/03
3/44 ± 0/19
45
9
میانگین اثرات اصلی
3/25a
11/90b
16/02 a
0/58 b
6/49 b
 % 25پروتئین
b
b
b
a
a
4/05
11/52
18/49
0/52
5/68
 % 35پروتئین
4/42b
9/61a
22/02 c
0/47 a
5/04 a
 % 45پروتئین
b
b
a
a
b
4/80
13/34
13/98
0/40
7/23
شوری 0تا ppt 3
a
a
b
b
a
3/40
9/49
20/89
0/59
4/85
شوری12تا ppt 15
3/52a
10/21a
21/65 b
0/58 b
5/13 a
شوری 32تا ppt 35
1
آزمون واریانس دو طرفه
0/000
0/003
0/000
0/000
0/002
پروتئین
0/000
0/000
0/000
0/005
0/000
شوری
0/009
0/016
0/000
0/000
0/001
پروتئین × شوری
حروف متفاوت در باالی اعداد هر ستون نشانه وجود اختالف معنیدار بین گروههای آزمایشی ( )P<0/05و  nsبیانگر عدم وجود اختالف معنیداراست.

نتایج حاصل از بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین
جیرهغذایی و شوری آب بر شاخصهای مورفومتریک و

وضعیت میگوهای پاسفید در انتهای دوره آزمایشی در
جدول  4آورده شده است .در پایان دوره آزمایشی ،اختالف

اثرات سطوح مختلف پروتئین جیرهغذایی و شوری آب...

معنیداری در میزان ضریب چاقی ،افزایش طول کل ،طول
روسترومی و طول حدقهای بین تیمارهای آزمایشی
مشاهده گردید ( .)P>0/05بیشترین میزان ضریب چاقی
و افزایش طول روسترمی در تیمار  8و کمترین میزان این
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شاخصها به ترتیب در تیمار  7و  1مشاهده گردید.
همچنین بیشترین و کمترین میزان افزایش طول کل و
طول حدقهای به ترتیب در تیمار  9و  7ثبت شد.

جدول  -4نتایج تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیرهغذایی و شوری آب بر شاخصهای مورفومتریک میگوهای پاسفید
( ،Litopenaeus vannameiمیانگین ±خطای استاندارد)n=3 ،
افزایش طول
افزایش طول حدقه
افزایش طول کل
روسترومی (سانتی
ضریب چاقی ()%
ای (سانتی متر)
(سانتی متر)
متر)
میانگین تیمارها (آزمون واریانس یک طرفه)
پروتئین
شوری
تیمارها
()%
()ppt
0/70 ± 0/06ab
0/77 ± 0/05a
2/37 ± 0/10abc 0/86 ± 0/01ab
25
3-0
1
0/85 ± 0/02c
0/88 ± 0/03ab
2/59 ± 0/08bc
0/84 ± 0/03a
35
2
0/77 ± 0/02abc
0/84 ± 0/06ab
2/30 ± 0/09ab
0/87 ± 0/01ab
45
3
0/81 ± 0/02bc
1/02 ± 0/01cd
2/98 ± 0/08d
0/85 ± 0/01ab
25
15-12
4
0/88 ± 0/02c
1/05 ± 0/04cd
3/04 ± 0/03d
0/87 ± 0/00ab
35
5
0/81 ± 0/04bc
0/95 ± 0/01bc
2/64 ± 0/01c
0/87 ± 0/00ab
45
6
0/67 ± 0/03a
0/84 ± 0/01ab
2/25 ± 0/07a
0/83 ± 0/00a
25
35-32
7
0/87 ± 0/02c
1/12 ± 0/03d
2/96 ± 0/01d
0/90 ± 0/02b
35
8
0/89 ± 0/01c
1/09 ± 0/05d
3/18 ± 0/01d
0/86 ± 0/00ab
45
9
میانگین اثرات اصلی
0/73 a
0/88 a
2/53 a
0/85
 % 25پروتئین
0/87 b
1/02 b
2/86 b
0/874
 % 35پروتئین
0/83 b
0/96 b
2/71 b
0/870
 % 45پروتئین
0/78
0/83 a
2/42 a
0/85
شوری 0تا ppt 3
0/83
1/01b
2/89 b
0/86
شوری12تا ppt 15
0/81
1/02 b
2/80b
0/87
شوری  32تا ppt 35
آزمون واریانس دو طرفه
ns
0/000
0/002
0/002
پروتئین
ns
ns
0/000
0/000
شوری
ns
ns
0/013
0/000
پروتئین × شوری
حروف متفاوت در باالی اعداد هر ستون نشانه وجود اختالف معنیدار بین گروههای آزمایشی ( )P<0/05و  nsبیانگر عدم وجوداختالف معنیدار است.

براساس آزمون آنالیز واریانس دو طرفه ،میزان
افزایش طول کل و طول روسترومی تحت تأثیر سطوح
مختلف پروتئین جیرههای آزمایشی و شوری آب و اثر
متقابل آنها قرار داشت ،درحالیکه میزان افزایش طول
حدقهای ،فقط تحت تاثیر شوری آب قرار داشت ()P>0/05
و ضریب چاقی تحت تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیرهها
و شوری و اثر متقابل آنها قرار نداشت ( .)P<0/05الزم به

ذکر است که بیشترین میزان تمامی شاخصهای
مورفومتریک در سطح  35درصد پروتئین مشاهده گردید.
همچنین بیشترین میزان ضریب چاقی و افزایش طول
روسترومی در سطح شوری  32-35قسمت در هزار و در
مورد میزان افزایش طول کل و طول حدقه ای در سطح
شوری  12-15قسمت در هزار ثبت شد.در خفوص نتایج
ترکیب بیوشیمیایی الشه در پایان دوره آزمایشی ،اختالف
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معنیداری در میزان درصد پروتئین ،رطوبت و خاکستر
بدن بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نگردید (،P<0/05
جدول  .)5در حالیکه اختالف معنیداری در میزان درصد
چربی بدن بین تیمارهای آزمایشی مشاهده گردید
( .)P<0/05بیشترین درصد پروتئین در تیمار  2و کمترین

درصد آن در تیمار  ،4بیشترین درصد چربی در تیمار  6و
کمترین آن در تیمار  ،2بیشترین درصد رطوبت در تیمار
 2و کمترین آن در تیمار  3و بیشترین میزان خاکستر در
تیمار  1و کمترین آن در تیمار  8مشاهده گردید.

جدول  -5نتایج تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیرهغذایی و شوری آب بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن میگوهای پاسفید
( ،Litopenaeus vannameiمیانگین ±خطای استاندارد)n=3 ،
خاکستر()%
رطوبت()%
چربی()%
پروتئین()%
میانگین تیمارها (آزمون واریانس یک طرفه)
پروتئین ()%
شوری ()ppt
تیمارها
ab
12/88 ± 0/94
75/71 ± 1/29
3/68 ± 0/22
74/25 ± 0/67
25
3-0
1
a
12/59 ± 0/74
76/58 ± 1/44
3/38 ± 0/52
74/90 ± 1/06
35
2
12/24 ± 0/89
74/13 ± 1/89
8/04 ± 0/62f
74/20 ± 1/12
45
3
bc
11/98 ± 0/18
75/04 ± 0/40
4/90 ± 0/21
72/68 ± 0/11
25
15-12
4
cd
11/40 ± 0/35
74/52 ± 0/24
5/44 ± 0/17
74/31 ± 0/42
35
5
g
11/51 ± 0/65
74/85 ± 0/18
9/53 ± 0/24
73/38 ± 0/11
45
6
12/42 ± 0/33
76/11 ± 0/34
6/52 ± 0/25de
73/20 ± 0/78
25
35-32
7
11/01 ± 0/17
74/58 ± 0/90
6/06 ± 0/31cde
73/26 ± 0/95
35
8
ef
12/03 ± 0/27
75/29 ± 0/22
7/40 ± 0/82
72/80 ± 0/80
45
9
میانگین اثرات اصلی
12/43
75/62
5/03 a
73/38
 % 25پروتئین
a
11/70
75/23
4/96
74/16
 % 35پروتئین
11/93
75/09
8/32 b
73/46
 % 45پروتئین
a
12/57
75/81
5/03
74/45
شوری 0تا ppt 3
b
11/63
74/80
6/62
73/46
شوری12تا ppt 15
11/85
75/33
6/66 b
73/09
شوری  32تا ppt 35
آزمون واریانس دو طرفه
ns
ns
ns
0/000
پروتئین
ns
ns
ns
0/000
شوری
ns
ns
0/001
0/002
پروتئین × شوری
حروف متفاوت در باالی اعداد هر ستون نشانه وجود اختالف معنیدار بین گروههای آزمایشی ( )P<0/05و  nsبیانگر عدم وجوداختالف معنیدار است.

براساس آزمون آنالیز واریانس دو طرفه ،فقط میزان
درصد چربی تحت تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیرههای
آزمایشی و شوری آب و همچنین اثر متقابل این فاکتورها
قرار داشت و درصد رطوبت بدن نیز فقط تحت تاثیر متقابل
سطوح مختلف پروتئین و شوری آب قرار داشت
( .)P>0/05بیشترین میزان درصد پروتئین بدن در در
سطح  35درصد پروتئین و شوری  0-3قسمت در هزار و

در مورد درصد چربی بیشترین میزان در سطح  45درصد
پروتئین و شوری  32-35قسمت در هزار مشاهده گردید.
همچنین بیشترین میزان درصد رطوبت و خاکستر در
سطح  25درصد پروتئین و شوری  0-3قسمت در هزار
ثبت گردید.

 .4بحث و نتیجه گیری
از مهمترین مسائل مربوط به مدیریت آبزیپروری،

اثرات سطوح مختلف پروتئین جیرهغذایی و شوری آب...

شناخت تاثیر پارامترهای غیر زیستی بر رشد و بازماندگی
آبزیان است .بهرهوری بهینه از مزارع پرورش میگو نیازمند
فراهم نمودن تمام اجزا و حلقههای زنجیره تولید و
همچنین مستلزم وجود مدیریتی کارآمد برای بهره وری
بهینه این حلقههاست .یکی از عوامل موثر در کاهش
محفول نهایی ،مدیریت نادرست تغذیه و کیفیت آب مزارع
پرورش میگو میباشد ( .)Araneda et al., 2008حفظ
کیفیت آب و تغذیه در استخرهای پرورش میگو به طور
مستقیم به هم وابسته و دارای اثرات متقابل بوده و در تولید
پایدار میگوی پرورشی و درآمدزایی آن نقش اساسی ایفا
میکند .بنابراین بررسی ارتباط فاکتورهای فیزیکوشیمیایی
بر شاخصهای رشد میگوی پاسفید ،جهت کنترل و
مدیریت این فاکتورها در مزارع میگوی پاسفید از اهمیت
زیادی برخوردار است (.)Ferreira et al., 2011
در خفوص شاخصهای رشد و بازماندگی میگوهای
پاسفید در مطالعه حاضر ،بهترین شاخصهای رشد در تمام
سطوح شوری آب در تیمار آزمایشی تغذیه شده با
جیرهغذایی حاوی  35درصد پروتئین مشاهده گردید .از
طرفی بیشترین میزان درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد
ویژه در باالترین سطح شوری ( 35-32قسمت در هزار)
مشاهده گردید .همچنین با افزایش سطوح پروتئین
جیرهغذایی ،درصد بازماندگی میگوهای پاسفید افزایش
یافت ولی اختالف معنیداری بین سطوح پروتئینی
مشاهده نگردید .این نتایج نشان میدهد که میگوی پاسفید
می تواند با وجود  35درصد پروتئین در جیرهغذایی نه تنها
بهترین رشد را در شرایط پرورشی داشته باشد ،بلکه این
نیاز به پروتئین با افزایش سطوح شوری آب نیز میتواند بر
رشد تاثیر مثبت بگذارد (جدول  Sadhana .)2و
 )1996( Neelakantanو  Gopalو )1993( Paul Raj
در مطالعاتشان بیان کردند که شاخصهای رشد بچه
میگوی سفید هندی ( )Fenneropenaeus indicusبا
افزایش پروتئین و کاهش شوری بهبود می یابد .همچنین
در زمینه تاثیر پروتئین جیرهغذایی بر عملکرد رشد در
آبزیان میتوان به مطالعات مشابهی در شاهمیگوی چنگال
باریک آب شیرین (،Astacus leptodacthylus
 ،)Ghiasvand et al., 2012میگو پاسفید
(،)Sui et al., 2015 ،Litopenaeus vannamei
خرچنه گلی (،)Catacutan, 2002 ،Scylla serrata
شاه میگوی مردابی قرمز (Ji- ،Procambarus clarkia
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 )xiang et al., 2009و میگو آبی ( Litopenaeus
 )Gauquelin et al., 2007 ، stylirostrisاشاره کرد.

عدم بهینهسازی و توازن در سطوح مواد مغذی
جیرهغذایی بخفوص پروتئین ،میتواند بر شاخصهای
مختلف رشد و میزان تولید موثر باشد .بنظر میرسد سطح
باالی پروتئین در جیرهغذایی آزمایشی نیز تحت تاثیر عدم
تعادل ،باعث کاهش میزان رشد در میگوهای مورد مطالعه
در این تحقیق شده است .بعبارت دیگر چنانچه میزان
پروتئین جیره غذایی از حد متعادل برای موجود باالتر رود،
اسیدهای آمینه آزاد جذب بدن نمیگردد ،بلکه بهصورت
آمونیاک با صرف انرژی دفع خواهند گردید .افزایش سطح
آمونیاک خون یا همولنف ممکن است منجر به توقف رشد
گردد و در این حالت پروتئین اضافی بهعنوان یک منبع
انرژی توسط آبزی صرف سوختوساز شده و نیتروژن
بهصورت آمونیاک دفع میگردد ( Gauquelin et al.,
)2007؛ این عامل سبب کاهش رشد و بازماندگی و نیز
سبب افزایش نیاز آبزی به انرژی در سطوح باالی پروتئین
جیرهغذایی میشود (.)Mohanta et al., 2008
در مطالعه حاضر ،انتخاب سطوح شوری آب مورد
آزمایش براساس انواع اکوسیستمهای آبی (آبشیرین ،لب
شور و شور) بوده است و نتایج آزمایش حاضر حاکی از آن
است که میگو پاسفید در این مرحله از زندگی قابلیت
تطبیق و رشد بیشتری در شوری آب دریا را دارد ( Briggs
 .)et al., 2004رو در رو شدن آبزیان با عوامل استرسزای
حاد یا مزمن مانند شوری آب که از حد ظرفیت تطابقی
آنها فراتر باشد و نتوانند خود را با آن سازگار نماید،
احتمال بقای آبزی را کاهش خواهد داد ،ولی براساس نتایج
مطالعه حاضر تغییرات شوری تأثیر منفی بر میگوی پاسفید
آزمایشی نداشت .همچنین در مطالعات قبلی نیز تأیید شده
که میزان شوری تأثیر مستقیمی روی درصد بازماندگی این
میگو ندارد ( Boeuf and Payan, 2001; Wuenschel
 .)et al., 2005براساس نتایج تحقیقات مختلف جهت
تعیین شوری بهینه برای رشد میگوی پاسفید ،در نقاط
مختلف جهان تناقض زیادی وجود دارد ،در برخی از
مطالعات بهترین شوری  5تا  15قسمت در هزار ( Rosas
 )et al., 2001و در مطالعات دیگر  20قسمت در هزار
بعنوان مناسبترین سطح شوری این گونه گزارش شده
است ( .)Ponce–Palafox et al., 1997این اختالف در
سطح مطلوب را میتواند به قابلیت تحمل باالی این گونه
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در برابر تغییرات شوری مرتبط دانست ( Bray et al.,
 .)1994از طرف دیگر به نظر میرسد که جمعیتهای

مختلف از یک گونه آبزی ،دامنههای متفاوتی از شوری را
میپسندند و این مطلب در مورد میگوی سفید هندی به
اثبات رسیده است .)Boeuf and Payan, 2001( .با
استناد به این موضوع شاید بتوان بیان نمود که اختالف در
شوریهای بهینهی بهدستآمده در مطالعات مختلف روی
میگوی پاسفید به دلیل تفاوت در اندازه ،سن و شرایط
آزمایش باشد ( Bray et al., 1994; Overton et al.,
.)2008
در محیط ایزواسموتیک میزان انرژی که صرف
تنظیم اسمزی میشود ،در کمترین مقدار قرار دارد و
میتوان گفت که این انرژی صرف رشد و نمو موجود
میشود .البته الزم به ذکر است که شوری مطلوب باعث
حرکت کندتر غذا در روده میشود و با توجه به اینکه
آنزیمهای گوارشی در حضور غذا بیشتر ترشح میشوند؛
بنابراین شوری روی کارایی بهتر دستگاه گوارش و در
نتیجهی عملکرد و ترشح بیشتر آنزیمها اثرگذار بوده و در
نهایت باعث هضم و جذب بیشتر غذا و رشد باالتر در آبزی
میشود ( .)García-Legaz et al., 2008براساس نتایج
مطالعه حاضر میتوان اینطور استنباط کرد که میگوی
پاسفید در صورت حفظ سطح مطلوب پروتئین جیرهغذایی
( 35درصد) ،افزایش شوری آب یا تغییر اکوسیستم این
گونه به دریایی ،نه تنها اثرات منفی بر رشد آن ندارد ،بلکه
به خوبی میتواند سبب بهبود رشد آن شود .نتایج این
مطالعه نشان میدهد که در صورت وجود میزان مناسب
پروتئین در جیرهغذایی ،این آبزی می تواند هم نیاز
پروتئینی خود برای رشد را تامین کند و هم از انرژی حاصل
از سوخت و ساز پروتئین در بدن ،فرایند تنظیم اسمزی را
نیز انجام دهد.
درخفوص شاخصهای تغذیهای در مطالعه حاضر،
بهترین شاخصهای تغذیهای ،مانند ضریب تبدیل غذایی و
کارایی غذایی در باالترین سطح پروتئین جیرهغذایی و
شوری آب حاصل شده است .در تحقیق  Johnsonو
همکاران ( )2008بر روی میگوی پاسفید ،با افزایش سطوح
پروتئین جیرهغذایی از  20به  40درصد ،میزان ضریب
تبدیل غذایی روندی کاهشی داشت و پایینترین میزان
ضریب تبدیل غذایی در جیره  40درصد پروتئین مشاهده
گردید .همچنانکه مطالعه روی شاه میگوی مردابی قرمز
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()Jacinto et al., 2004 ، Cherax quadricarinatus
نیز نتایج مشابهی را گزارش کردند .احتماالً علت آن است
که پروتئین دریافتی آبزی در سطوح باالتر ،در مسیر تولید
انرژی قرارگرفته و در نتیجه نرخ بازدهی آن کاهش یافته
است .البته نتایج برخی مطالعات حاکی از آن است که با
افزایش سطح پروتئین در جیرهغذایی ،نرخ بازده پروتئین
افزایش یافته که میتوان دلیل آن را به وجود منابع انرژی
غیرپروتئینی کافی در جیرهغذایی و همچنین تأثیر مثبت
آنها بهمنظور رشد نسبت داد ،که در این صورت استفاده
از پروتئین برای تأمین انرژی کاهش یافته و استفاده از آن
برای تولید بافت و رشد افزایش مییابد ( Coutinho et
.)al., 2012
الزم به ذکر است که در مطالعه حاضر باالترین نرخ
بازده پروتئین در تیماری مشاهده شده که حداقل رشد را
داراست و این نشان دهنده عدم نیاز میگوی پاسفید به
جیرههای غذایی با سطوح پروتئین باال و توانایی باالی آن
در استفاده از پروتئین به عنوان منبع انرژی میباشد
( .)Briggs et al., 2004از طرفی میتوان علت کاهش
ضریب تبدیل غذایی در سطح  45درصد پروتئین را اینطور
بیان کرد که میگوی پاسفید نیاز پروتئینی پایینی دارد و با
مفرف میزان کمتری از جیرهغذایی حاوی  45درصد
پروتئین ،توانسته است نیاز پروتئینی خود را تامین نماید و
از طرف دیگر ،بیشترین میزان پروتئین دریافتی ،صرف
فعالیتهای متابولیک بدن و تولید انرژی مورد نیاز شده و
در مسیر اصلی خود به منظور تأمین آمینو اسیدهای
ضروری جهت سنتز بافت قرار نگرفته است؛ لذا هم تاثیر
منفی بر رشد گذاشته و هم نرخ بازده پروتئین را کاهش
داده است (.)Li et al., 2010
 Perez-Velazquezو همکاران ( )2007در
مطالعه خود نشان دادند که افزایش سطوح شوری آب (،2
 35و  50قسمت در هزار) سبب افزایش ضریب تبدیل
غذایی میگوی پاسفید (با وزن اولیه0/36 ±0/02گرم)
گردید .مطالعه  Fraga Maicáو همکاران ( )2014نشان
داد که ضریب تبدیل غذایی میگوی پاسفید با افزایش
شوری آب تا  16درصد ،افزایش ولی در سطح 32درصد
شوری آب کاهش یافته است .همچنین در مطالعه
 Abedian Kennariو  )2007( Paghehروی میگو

سفید هندی ،ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر سطوح
مختلف شوری آب ( 40،30،20،10و  50گرم در لیتر) قرار
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گرفت و سبب کاهش این شاخص گردید ،هرچند اختالف
معنیداری در بین سطوح شوری بیش از  10گرم بر لیتر
مشاهده نشد .انواع روشهای غذادهی ،فاکتورهای محیطی،
اندازه آبزی و ترکیب اجزای غذایی شاخصهای تغذیهای را
تحت تأثیر قرار میدهند ( .)Ji-xiang et al., 2009در

مطالعه حاضر سعی گردید تا با تنظیم جیرهغذایی متعادل
از نظر پروتئین ،تاثیر تنش شوری آب به حداقل رسانده
شود به طوری که در پایینترین سطح شوری آب ،در
شاخصهای رشد و تغذیهای میگویهای پاسفید تغذیه
شده با سطوح مختلف پروتئین جیرهغذایی اختالف
معنیداری وجود نداشت .در حالیکه در سطوح باالتر شوری
آب ( 15-12و  32-35قسمت در هزار) بهترین
شاخصهای رشد در سطح پروتئین  35درصد مشاهده
گردید و شاخصهای تغذیهای در سطح  45درصد پروتئین
بوده است .هرچند اختالف معنیداری بین سطوح  35و 45
درصد پروتئین مشاهده نگردید.
اطالعات ریختسنجی و رابطه طول و وزن،
پارامترهای زیستی مهمی اند که در ارزیابیهای شیالتی،
تعیین وضعیت رشد آبزیان و بررسی فراهم بودن منابع
غذایی و همچنین تعیین تفاوتهای احتمالی بین گونههای
آبزی ،نقش بسیار مهمی ایفا میکند (.)Isa et al., 2012
براساس نتایج مطالعه حاضر ،با وجود روند افزایشی ضریب
چاقی ،اختالف معنیداری بین تیمارهای آزمایشی با
سطوح مختلف پروتئین و شوری آب مشاهده نگردید.
همچنین باالترین میزان طول کل ،طول روسترومی و طول
حدقهای همانند شاخصهای رشد در تمام سطوح شوری،
در تیمارهای تغذیه شده با جیرهغذایی با پروتئین 35
درصد مشاهده گردید .البته در باالترین سطح شوری
اختالف معنیداری بین تیمارهای  35و  45درصد پروتئین
مشاهده نگردید (جدول  .)4در مطالعهای مشابه با افزایش
سطوح شوری آب ،طول روسترومی در میگو سفید هندی
تا سطح  20قسمت در هزار شوری آب افزایش و در سطوح
باالتر ( 40 ،30و  50قسمت در هزار) کاهشیافته است
( .)Abedian Kennari and Pagheh, 2007شاخص
وضعیت یا ضریب چاقی برای مقایسه کیفیت آبزیان از نظر
وضعیت چاقی یا تناسب آبزی و در کل تعیین وضعیت
سالمت آبزیان کاربرد دارد .نتایج مطالعه حاضر مربوط به
ضریب چاقی نشان دهنده این است که احتماالً میگوهای
پاسفید آزمایشی رشد همگونی داشته و در تمام ابعاد بدن
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خود یکسان رشد کردهاند ( Fafioye and Oluajo,
.)2005
ترکیبات بیوشیمیایی بدن یک آبزی به عوامل
متعددی از جمله گونه ،سن ،جنس ،شرایط محیطی ،ففل،
غذادهی و تغذیه بستگی دارد (.)Deng et al., 2011
براساس نتایج مطالعه حاضر ،افزایش سطوح پروتئین
جیرهغذایی و شوری آب تاثیر معنیداری بر پروتئین،
رطوبت و خاکستر بدن نداشت .در حالیکه بر میزان چربی
بدن تاثیر گذاشته است و بیشترین میزان چربی بدن در
باالترین سطح شوری و پروتئین  45درصد مشاهده گردید.
این مطلب می تواند ناشی از تامین حداقل نیاز پروتئینی
این گونه از طریق تغذیه باشد و مازاد پروتئین دریافتی در
بدن ،به صورت چربی ذخیره میشود .از طرف دیگر می
تواند به این علت باشد که گونه میگوی پاسفید جهت تامین
ا نرژی مورد نیاز خود ،پروتئین اضافی دریافتی را به عنوان
منبع اولیه تامین انرژی قرار داده و در سطوح باالی پروتئین
جیرهغذایی ،چربی دریافتی از غذا در بدن میگو ذخیره شده
است ( .)Ai et al., 2004در مطالعه روی Eriocheir
 ،sinensisبیان گردید که میزان پروتئین بدن تحت تاثیر
افزایش سطوح پروتئین جیرهغذایی روند کاهشی
غیرمعنیدار داشت ( .)Mu et al., 1998در این راستا
میتوان اینطور استنباط کرد که نیاز پروتئینی آبزی در
سطوح پایینتر پروتئین جیرهغذایی برطرف شده است و از
طرفی ،پروتئین بیش از نیاز آبزی برخالف کربوهیدرات و
چربی در بدن ذخیره نمیشود و نسبت باالی پروتئین به
انرژی جیرهغذایی باعث میشود که آمینواسیدهای اضافه
در چرخه تولید انرژی قرار گیرند ( Mohanta et al.,
.)2008
براساس نتایج مطالعه حاضر ،با افزایش سطح شوری
آب ،اختالف معنیداری در میزان پروتئین ،رطوبت و
خاکستر بدن مشاهده نگردید و بیشترین میزان آنها در
شوری  0-3قسمت در هزار بود .بیشترین میزان چربی بدن
در شوری  32-35قسمت در هزار مشاهده گردید که با دو
سطح دیگر شوری آب اختالف معنیداری داشت .استنباط
می شود که میگوی پاسفید در شوری های باالتر ،جهت
تامین انرژی و تنظیم اسمزی ،تمایل بیشتری به سوخت و
ساز پروتئین و دریافت انرژی مورد نیاز از این طریق دارد و
این امر منجر به ذخیره چربی در بدن میگو خواهد شد
( .)Lupatsch et al., 2010در همین راستا ،نتایج مطالعه
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،5/55 ± 0/18 های رشد میگوی پاسفید با میانگین وزنی
در تمام سطوح شوری آب تیمارهای آزمایشی در
 درصد پروتئین بود و این بدان35 جیرهغذایی حاوی
معناست که این گونه قابلیت سازگاری در سطوح شوری
 در.باال را داراست و همچنین نیاز پروتئینی باالیی ندارد
نتیجه وجود میزان پروتئین بیشتر از حد نیاز برای رشد
 سبب هدر رفتن پروتئین و کاهش رشد میگردد،این میگو
 در مجموع با.و از طرفی هزینه تولید را افزایش میدهد
توجه به نتایج این مطالعه میتوان اذعان کرد که
32-35  درصد پروتئین و شوری آب35 جیرهغذایی حاوی
 برای رشد میگوی پاسفید در محدوده وزنی،قسمت در هزار
.و مدیریتی این تحقیق بهینه و مناسب است
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)Fraga Maicá et al., 2014( روی میگوی پاسفید غربی
)Ghiasvand et al., 2012( و خرچنه دراز آب شیرین
 تأثیر معنیداری بر،نشان داد که افزایش سطوح شوری آب
 ولی سبب افزایش معنیدار،میزان پروتئین بدن ندارد
 با توجه به نتایج حاصله.میزان چربی بدن خواهد شد
میتوان به این نکته پیبرد که عالوه بر اینکه میگوی
 قدرت سازگاری باالیی،پاسفید نیاز پروتئینی کمی دارد
،ً از طرفی احتماال.هم در تطبیق با افزایش شوری دارد
جهت تامین انرژی مورد نیاز برای تنظیم اسمزی در شوری
 از پروتئین بدن به عنوان منبع انرژی استفاده،های باالتر
.میکند و همین باعث ذخیره چربی در بدن می شود
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بهترین شاخص
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