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اثر جایگزینی پودر ماهی با سطوح مختلف آرد کنجاله کانوال بر عوامل
رشد و ترکیب بدن میگوی رودخانهای شرق
) Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849در مرحله جوانی
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چکیده
این تحقیق بهمنظور تعیین اثر جایگزین کردن آرد کنجاله کانوال بهجای پودرماهی بر عملکرد رشد ،ترکیب بدن و قیمت تمام
شده جیره غذایی میگوی رودخانه ای شرق در مرحله جوانی و بر اساس طرح کامل تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار با سطحهای
جایگزینی (جیره پایه) 000 ،52 ،20 ،52 ،0درصد انجام گردید .تعداد  020قطعه میگو با میانگین وزن  0/00 ±0/05گرم پس از
دو هفته سازگاری با شرایط آزمایش و بهمدت  8هفته با جیرههای آزمایشی تغذیه گردیدند .شاخصهای رشد شامل میانگین افزایش
وزن ،نرخ رشد ویژه ،ضریب تب دیل غذا ،میزان بازدهی پروتئین ،درصد بازماندگی و ترکیب بدن شامل رطوبت ،پروتئین ،چربی و
خاکستر مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج این مطالعه نشان داد که جایگزین کردن آرد کنجاله کانوال بهجای پودرماهی تا سطح 20
درصد تأثیر منفی معنیداری در عملکرد رشد میگوها نداشت ( .)P<0/02ولی با افزایش آرد کنجاله کانوال در تیمارهای  52و 000
درصد ،عوامل رشد عدم بهبود را نشان دادند و دارای اختالف معنیداری با سایر تیمارها بودند ( .)P>0/02اختالف معنیداری به لحاظ
آماری در میزان ترکیب بدن میگوها (پروتئین ،چربی و خاکستر) مشاهده نشد ( )P<0/02و فقط تیمارهای  52و  000درصد افزایش
معنیداری را در میزان رطوبت نشان دادند ( .)P>0/02از نتایج این آزمایش چنین استنباط میگردد که افزایش آرد کنجاله کانوال تا 20
درصد با پودرماهی ،عملکرد مطمئنتری بر روی رشد و همچنین کاهش قیمت جیره غذایی میگوی جوان رودخانهای داشت.
کلمات کلیدی :میگوی رودخانهای شرق ،کنجاله کانوال ،تغذیه ،رشد ،ترکیب بیوشیمیایی بدن
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مقدمه
میگوی رودخانهای شرق یکی از گونههای مهم و تجاری
جنس  Macrobrachiumمیباشد که ابتدا در آبهای کشورهای
چین و ژاپن پراکنش داشته است ( Caiو  .)2002 ،Ngاز آنجایی
که این گونه از ویژگیهایی نظیر مقاومت باال در مقابل تغییرات
درجه حرارت ،رشد مناسب در شرایط طبیعی ،سهولت تولید
مثل ،امکان پرورش در مزارع برنج ،استخر ،قفس و سیستمهای
متراکم و نیمهمتراکم و همچنین ارزش اقتصادی مناسبی برخوردار
است ( Miaoو 2002 ،Ge؛  Wangو  ،)9111 ،Qianhongسبب
شد که پرورش این گونه ،نخستینبار در سال  9110میالدی در
چین و پس از آن در بعضی از کشورهای آسیایی نظیر کره و
ژاپن مورد توجه قرار گیرد و همین عامل زمینهساز انتقال و
معرفی این گونه بهصورت مصنوعی در سایر کشورهای جهان
مانند روسیه ،بالروس و ایتالیا نیز شود ( Pillayو ،Kutty
 .)2005این آبزی مهمترین گونه تجاری میگوی آب شیرین در
کشورهای چین ،کره و ژاپن محسوب میگردد ( Wongو
 ،)9111 ،McAndrewبهطوریکه در سال  ،2099کشور چین با
تولید  240212تن به ارزش  9015120900دالر ایاالت متحده
باالترین آمار روند تولید حاصل از پرورش این گونه را در میان
کشورهای تولیدکننده بهخود اختصاص داد (.)2094 ،FAO
در سال  ،9424نخستین گزارش از وجود میگوی رودخانهای
شرق در آبهای استان گلستان منتشر گردید (گرگین و علی
محمدی )9424 ،و پس از آن رشد و تکثیر مناسب این گونه به
تدریج زمینه انتقال آن به سایر رودخانههای استانهای همجوار
و بهخصوص تاالب انزلی را فراهم نمود ( De Graveو ،Ghane
 .)2009با وجود این که پراکنده شدن زیاد این گونه اثرات
زیستی نامطلوب نیز بههمراه داشته است ،اما با توجه به سازگاری
این میگو با آب و هوای ایران و همچنین گستردگی منابع آبی
شیرین و لبشور کشور ،بهنظر میرسد که این گونه پتانسیل آن
را دارد که در آبزیپروری بهویژه در مناطق شمالی کشور مورد
استفاده قرار گیرد (نویریان و همکاران.)9412 ،
پودر ماهی اگرچه یکی از مهمترین منابع تأمین پروتئین
مورد نیاز در جیره غذایی آبزیان بهشمار میآید اما ،از آنجایی
که از یک سو دارای منابع محدود است و از سوی دیگر بیشترین
هزینه تهیه خوراک آبزیان را شامل میشود ،بنابراین تحقیقات و
کوششهای جهانی زیادی در راستای استفاده از منابع پروتئین
گیاهی با کیفیت و ارزان قیمت که قابلیت جایگزین شدن با
پودرماهی را در جیره غذایی آبزیان داشته باشد انجام شده
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است .بهطوریکه تحقیقات  )9110( Kaushikنشان میدهد که
کنجاله کانوال میتواند تا بیش از  20درصد جایگزین پودرماهی
جیره ماهیان گوشتخوار مانند آزاد ماهیان شود و منجر به
تأثیرات منفی در عوامل رشد نگردد Koshio .و همکاران ()9112
بیان میکنند که استفاده از  54درصد کنجاله سویا در رژیم
غذایی میگوی روزنبرگی ) (Macrobrachium rosenbergiiتأثیر
نامطلوبی بر روی رشد این میگو نخواهد گذاشت Allan .و
همکاران ( )2000اظهار میکنند که در صورت استفاده از
درصدهای پایین کنجاله کانوال در غذای ماهی سوف نقرهای
) (Bidyanus bidyanusروند مطلوبی در عملکرد رشد و هضم
مواد غذایی مشاهده خواهد شد Cruz-Suarez .و همکاران
( )2009به این نتیجه رسیدند که اگر مخلوطی از کنجاله کانوال
و آرد نخود جایگزین  4درصد پودرماهی در جیره میگوی آبی
) (Litopenaeus stylirostrisشود ،مفید خواهد بود .تحقیقات
 Chengو همکاران ( )2090حاکی از این است که میتوان
حدود  20درصد از کنجاله کانوال را جایگزین پودرماهی در
جیره غذایی باس دریایی ژاپنی) (Lateolabrax japonicusنمود
بدون اینکه اثر منفی بر روی عوامل رشد و بقای این ماهی
داشته باشد .مطالعات  Collinsو همکاران ( )2094بیانگر این
است که مخلوطی از پروتئینهای گیاهی شامل کنجاله کانوال،
نخود و سویا با سطوح پایین در رژیم غذایی آزاد ماهیان،
میتواند در میزان رشد این ماهیان اثر مثبت داشته باشد.
 Bulbulو همکاران ( )2094نشان دادند ترکیبی از پروتئینهای
گیاهی شامل کنجاله کانوال و پوسته کنجاله سویا میتواند تا 20
درصد جایگزین پودر ماهی در جیره میگوی (Marsupenaeus
) japonicusشود بدون این که واکنش منفی در عملکرد رشد
این میگو مشاهده گردد.
واژه کانوال به واریتههای اصالح شده دانه کلزا که میزان
گلوکوزینوالت آن کمتر از  40میکرومول بر گرم ماده خشک و
میزان اسیداروسیک آن کمتر از  2درصد باشد اطالق میشود
( .)9114 ،Bellدر نتیجه فرآیند روغنگیری کانوال ،کنجاله
کانوال بهدست میآید که با توجه به نوع واریته ،زیستگاه و
نحوهی فرآوری آن ،دارای  42تا  42درصد پروتئین میباشد.
افزون بر این ،توازن مناسب آمینو اسیدهای ضروری در این
کنجاله به آن ارزش زیستی مناسبی بخشیده بهطوریکه کیفیت
پروتئین آن مشابه پودر ماهی هرینگ و باالتر از کنجاله سویا و
پنبه دانه میباشد و این قابلیت را دارد که در آبزیپروری مورد
استفاده قرار بگیرد ( Mwachireyaو همکاران ،)9111 ،اما وجود
برخی از مواد ضدتغذیهای در این کنجاله مانند تاننها،
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گلوکوزینوالتها ،اسیدفایتیک ،اسیداروسیک ،سیناپین و فیبر
باعث ایجاد محدودیتهایی در استفاده از این منبع پروتئینی در
جیره غذایی آبزیان شده است ( Forsterو همکاران9111 ،؛
 Higgsو همکاران.)9115 ،
پژوهشهایی که در زمینه نیازمندیهای تغذیهای و به
خصوص مواد مغذی انرژیزا مثل پروتئین ،چربی و نشاسته
توسط محققها در داخل و خارج کشور بر روی میگوی
رودخانهای شرق انجام شده ،نشان میدهد که این آبزی قابلیت
استفاده از غذای فرموله شده را به نحو مطلوبی دارد (نویریان و
همکاران9412 ،؛  Wangو همکاران2090 ،؛ نویریان و محمدی،
 .)9421اما تاکنون مطالعهای در خصوص جایگزین کردن آرد
کنجاله کانوال بهجای پودرماهی در جیره غذایی این گونه صورت
نگرفته است .بنابراین تحقیق حاضر در جهت ارزیابی تاثیرات
استفاده از سطحهای مختلف آرد کنجاله کانوال بهجای پودرماهی
بر روی عوامل رشد و ترکیب بدن میگوی رودخانهای شرق و با
در نظر گرفتن اهمیت پرورش این گونه ،مدل قرار گرفتن نتایج
جهت پرورش سایر گونههای میگوی آب شیرین و قیمت تمام
شده غذا انجام گردیده است.

مواد و روشها
پژوهش حاضر در تابستان  9412و بهمدت  2هفته در
کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان واقع در دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیالن انجام پذیرفت.
میگوهای مورد نیاز در اوایل خرداد ماه  9412از رودخانه
سیاه درویشان واقع در استان گیالن تهیه و به کارگاه تکثیر و
پرورش آبزیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن منتقل
شدند و پس از سپری کردن دوره دو هفتهای سازگاری با
شرایط محیط آزمایش ،تعداد  150عدد میگو با میانگین وزن
 9/00±0/92گرم در  95آکواریوم شیشهای با ابعاد طول 20
سانتیمتر و عرض  45سانتیمتر و حجم  90لیتر آبگیری ،با
تراکم  40عدد میگو در هر آکواریوم توزیع گردیدند و تغذیه با
جیرههای آزمایشی آغاز گردید .از آب ورودی کارگاه بهعنوان
منبع تأمین آب استفاده شد و هر هفت روز یکبار 50 ،درصد
آب آکواریومها تعویض گردید.
پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب شامل اکسیژن محلول ،دما
و  pHبا استفاده از اکسیژنمتر دیجیتالی (YK- 2100 Do
 ،LUTRON,تایوان) هر روز اندازهگیری شد و بهترتیب مقدارهای
 9/5±0/2میلیگرم درلیتر 21±2 ،درجه سانتیگراد و 1/9±0/1
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ثبت گردید .همچنین بهمنظور جلوگیری از تغییر دمای آب
آکواریومها از بخاری آکواریوم ( ،SONPAR, HA-300چین)
استفاده شد .تأمین نور مورد نیاز بهوسیله مهتابیهایی که بر
روی آکواریومها قرار داشت صورت گرفت و از این طریق دوره
نوری بهصورت  92ساعت روشن و  92ساعت بدون نور تنظیم شد.
میزان اقالم غذایی مورد استفاده توسط نرمافزار خطی
جیرهنویسی لیندو تعیین و جیرههای آزمایشی با انرژی تقریبا
یکسان و سطوح ثابت پروتئین ( 45درصد) و چربی ( 9درصد)
بههمراه مقدارهای متفاوت از آرد کنجاله کانوال بهجای پودر
ماهی و در قالب طرح کامل تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار به
صورت (پایه)  15 ، 50، 25 ،0و 900درصد تنظیم گردید .اجزاء
و ترکیب شیمیایی جیرهها در جدول  ،9تجزیه شیمیایی آرد
کنجاله کانوالی مورد استفاده در جدول  2و ارزیابی قیمت تمام
شده اقالم غذایی مورد استفاده براساس درصدهای استفاده شده
در هر یک از تیمارها در جدول  4عنوان شده است.
نحوه آمادهسازی جیرهها به این صورت بود که پس از
خردکردن بعضی از ترکیبات غذایی مانند کنجاله کانوال ،آرد
سویا و آرد ذرت بهوسیله خردکن (،MOULINEX, DPA 141
فرانسه) ،از الک با شماره چشمه  500میکرون عبور داده شدند
تا مواد همگنی جهت تهیه جیرهها فراهم شود .سپس اقالم با
هم مخلوط گردیده و بهتدریج آب به جیرهها افزوده شد تا یک
غذای خمیرمانند تشکیل گردد .پس از آن بهوسیله چرخ گوشت
( ،PANASONIC, MK-G1550Pژاپن) ،پلتهای غذایی رشتهای
با قطر  2میلیمتر بهدست آمد .در ادامه آنها را بر روی سینیهای
فلزی منتقل و بهمنظور خشککردن ،پلتها بهمدت  92ساعت
در دمای  50درجه سانتیگراد در خشککن برقی قرار داده
شدند و در نهایت پس از خشکشدن اقدام به قطعه قطعه کردن
دستی آنها و تبدیل به گرانول گردید و تا پایان دوره آزمایش
در یخچال نگهداری شدند.
غذای روزانه میگوها بهصورت دستی و در ساعات  91 ،1و
 ، 91با توجه به اشتها داده شد .هر روز قبل از غذادهی ،غذای
خورده نشده و مدفوع سیفون و تعداد گرانولهای خورده نشده
بهصورت تقریبی شمارش گردید و وزن خشک آنها بهعنوان
غذای مصرف نشده محاسبه شد .میزان تلفات میگوها در کل
دوره پرورش ثبت گردید و زیستسنجی میگوها هر دو هفته
یکبار انجام پذیرفت .عملکرد رشد براساس بررسی میانگین
افزایش وزن ( ،)WGنرخ رشد ویژه ( ،)SGRضریب تبدیل غذا
( ،)FCRمیزان بازدهی پروتئین ( )PERو درصد بازماندگی
( )SRتعیین شد.
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میانگین وزن ابتدای دوره (گرم)  -میانگین وزن انتهای دوره (گرم) = میانگین افزایش وزن ()WG
 × 900طول دوره پرورش  /وزن ابتدای دوره  – Lnوزن انتهای دوره  = Lnنرخ رشد ویژه ()SGR
افزایش وزن (گرم)  /مقدار غذای مصرف شده (گرم) = ضریب تبدیل غذایی ()FCR
مقدار پروتئین مصرف شده (گرم)  /میانگین افزایش وزن (گرم) = میزان بازدهی پروتئین ()PER
( × 900تعداد میگوها در ابتدای دوره  /تعداد میگوها در انتهای دوره) = درصد بازماندگی ()SR
جهت بررسی ترکیب شیمیایی بدن میگوها تعداد 25
میگو در ابتدای دوره و تعداد  95میگو از هر تکرار در پایان دوره
آزمایش انتخاب گردید و همچنین بهمنظور تعیین ارزش غذایی
جیرههای آزمایشی ،نمونهای از هر کدام از جیرهها به آزمایشگاه
تغذیه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن منتقل شد .از
روش  )9110( AOACبهمنظور ارزیابی ترکیب شیمیایی بدن
میگوها و جیرههای غذایی استفاده گردید .به این ترتیب که
پروتئین خام به شیوه کجلدال ( ،)N × 9/25چربی خام به روش
سوکسله و توسط حالل دی اتیل اتر ،رطوبت از طریق خشک
کردن نمونه با دمای  902±2درجه سانتیگراد توسط خشککن
برقی تا رسیدن به وزن ثابت و خاکستر بهوسیله قرار دادن نمونه
بهمدت  2ساعت در دمای  550درجه سانتیگراد کوره الکتریکی
تعیین گردید .فیبر خام موجود در جیرهها و آرد کنجاله کانوال

بعد از استخراج چربی از نمونهها ،طی مراحل هضم اسیدی
بهوسیله اسیدسولفوریک  0/2نرمال و سپس هضم قلیایی بهوسیله
جوشاندن در سود  0/4نرمال و سوزاندن نمونه بهمدت  2ساعت
در دمای  550درجه سانتیگراد کوره الکتریکی بهدست آمد و
میزان انرژی خام در جیرهها براساس استاندارد )9124( ADCP
محاسبه گردید.
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار 91( SPSS
 )versionاستفاده گردید .ابتدا همگن بودن دادهها توسط آزمون
 Kolmogorov-Smirnovتعیین و در صورت همگن بودن از
آنالیز واریانس یکطرفه ( )One Way ANOVAاستفاده شد.
اختالف بین میانگین تیمارها بهوسیله آزمون چند دامنه Tukey
در سطح  5درصد ( )P>0/05بررسی گردید .دادههای درون
متن بهصورت میانگین  ±آورده شده است.

جدول :1اجزا و ترکیب شیمیایی جیرههای مورد استفاده در آزمایش (گرم در کیلوگرم ماده خشک))n=3( ،
اجزا تشکیلدهنده جیرهها
پودرماهی کیلکا
آرد کنجاله کانوال
آرد سویا
آرد ذرت
آرد گندم
روغن ماهی
9
مکمل ویتامینه
2
مکمل معدنی
ویتامین C
دی کلسیم فسفات
4
پر کننده

سطحهای جایگزین کردن آرد کنجاله کانوال (درصد)
پایه ()0

52

20

52

100

40
-----20
91
91
2
9
2
0/5
0/5
99

22/5
1/5
25
92
92
2
9
2
0/5
0/5
95

95
95
40
99
99
2
9
2
0/5
0/5
92

1/5
22/5
45
99
99
2
9
2
0/5
0/5
1

-----40
10
90
90
2
9
2
0/5
0/5
1

 .9هر کیلوگرم مکمل ویتامینه شامل  9200واحد بین المللی ویتامین  9200 ،Aواحد بین المللی  920 ،D3میلیگرم ویتامین  21 ،Eمیلیگرم ویتامین  95 ،B12میلیگرم
ریبوفالوین 10 ،میلیگرم نیاسین 21 ،میلیگرم اسید پانتتونیک 4 ،میلیگرم منادیون 1/2 ،میلیگرم اسید فولیک 1 ،میلیگرم پیرودوکسین 1 ،میلیگرم تیامین 0/12 ،میلیگرم
بیوتین 490 ،میلیگرم کولین کلراید 21 ،میلیگرم کوباالمین 959 ،میلیگرم اسکوربیک اسید 10 ،میلیگرم اسید نیکوتینیک 12 ،میلیگرم اینوزیتول و  95میلیگرم آنتی
اکسیدان میباشد.
 .2هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل  92میلیگرم روی 0/9 ،میلیگرم ید 1/2 ،میلیگرم منگنز 0/5 ،میلیگرم کبالت 0/95 ،میلیگرم سلنیوم 9/2 ،میلیگرم مس و  92میلیگرم
آهن میباشد.
 .4کربوکسی متیل سلولز.
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ادامه جدول  :1ترکیب شیمیایی جیرهها (درصد)
رطوبت
پروتئین
چربی
خاکستر
فیبر

2/95 ± 0/90
45/55 ± 0/92
9/21 ± 0/99
2/95 ± 0/01
9/51 ± 0/95

2/12 ± 0/92
45/10 ± 0/90
9/92 ± 0/91
1/05 ± 0/90
9/22 ± 0/95

2/91 ± 0/90
45/44 ± 0/92
9/05 ± 0/90
1/51 ± 0/02
2/5 ± 0/90

1/19 ± 0/95
45/21 ± 0/91
5/15 ± 0/99
90/91 ± 0/05
4/19 ± 0/92

1/21 ± 0/02
45/91 ± 0/95
5/22 ± 0/94
90/21 ± 0/99
1/15 ± 0/90

عصاره بدون ازت

41/42 ± 0/99

41/01 ± 0/92

42/49 ± 0/9

41/2 ± 0/94

45/11 ± 0/99

1940/19 ± 0/99

1900/51 ± 0/92

1090/94 ± 0/90

1000/12 ± 0/95

4120/45 ± 0/94

انرژی خام (کیلو کالری برکیلوگرم)

(فیبر  +خاکستر  +چربی  +پروتئین  +رطوبت)  = 900 -عصاره بدون ازت

جدول  : 5تجزیه شیمیایی آرد کنجاله کانوالی مورد استفاده در آزمایش ()n=3
درصد
9/14 ± 0/09
42/50 ± 0/05
2/25 ± 0/02
9/11 ± 0/05
90/00 ± 0/00

رطوبت
پروتئین
چربی
خاکستر
فیبر

جدول  :3قیمت تمام شده اقالم غذایی مورد استفاده براساس درصدهای استفاده شده در هر یک از تیمارها
مواد غذایی مورد

قیمت براساس هر

تیمارهای آزمایش (درصد)

استفاده

کیلوگرم (ریال)

پایه ()0

52

20

52

100

پودر ماهی
آرد کنجاله کانوال
آرد سویا
آرد ذرت
آرد گندم
روغن ماهی
مکمل ویتامینه
مکمل معدنی
ویتامین C
دی کلسیم فسفات
پرکننده
قیمت کل بهازای هر
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
نتایج حاصل از بررسی شاخصهای رشد در انتهای دوره
آزمایش (جدول  )1نشان داد که جایگزین کردن آرد کنجاله
کانوال در جیره غذایی میگوها در تیمارهای  25و  50درصد
منجر به بروز اختالف معنیدار آماری ( )P<0/05در میانگین

افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذا ،میزان بازدهی
پروتئین و درصد بازماندگی میگوهای این تیمارها در مقایسه با
تیمار پایه نخواهد شد .اگرچه بهغیر از ضریب تبدیل غذا در
تیمارهای  25و  50درصد که بهترتیب افزایش سطح جایگزینی
آرد کنجاله کانوال با روند افزایشی فاقد اختالف معنیدار آماری
همراه بود ،در سایر شاخصهای رشد ،روند نزولی بدون اختالف
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رشد و ترکیب بدن میگوی رودخانهای شرق در مرحله جوانی بررسی

بیابانی و همکاران

نشد .هرچند که بهترتیب افزایش سطح جایگزین کردن آرد
کنجاله کانوال ،اندکی از میزان پروتئین الشه کاسته شد اما این
کاهش سبب ایجاد اختالف معنیدار آماری نگردید .ولی افزایش
معنیدار رطوبت در تیمار  15و  900درصد در مقایسه با تیمار
پایه و سایر تیمارها مشاهده گردید بهطوریکه میزان رطوبت در
تیمار  900درصد به باالترین مقدار عددی (15/12±0/01
درصد) رسید.
پایینترین هزینه جهت تهیه یک کیلوگرم جیره غذایی
میگوها مربوط به جیره  900درصد جایگزین کردن معادل
 21500ریال و باالترین قیمت تمام شده غذا مربوط به جیره
پایه و معادل  49110ریال میباشد.

معنیدار آماری مشاهده گردید .اما با افزایش مقدار استفاده از
آرد کنجاله کانوال در تیمارهای  15و  900درصد ،اختالف
معنیدار آماری ( )P>0/05در تمامی شاخصهای رشد این دو
تیمار در مقایسه با تیمار پایه و حتی تیمارهای  25و 50درصد
مشاهده گردید .باالترین میانگین افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه،
میزان بازدهی پروتئین ،درصد بازماندگی و پایینترین ضریب
تبدیل غذا ،در میگوهای تیمار پایه (فقط پودرماهی) مشاهده
شد .درحالیکه شاخصهای رشد در تیمار  900درصد (فقط آرد
کنجاله کانوال) ضعیفترین عملکرد را نسبت به سایر تیمارها در
مقایسه با تیمار پایه نشان داد .تأثیرات سطوح مختلف آرد
کنجاله کانوال بر روی ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانهای
شرق (جدول  )5منجر به ایجاد تفاوت معنیدار آماری
( )P<0/05در میزان پروتئین ،چربی و خاکستر الشه میگوها

جدول  :4مقایسه میانگین شاخصهای رشد میگوی رودخانهای شرق پس از  8هفته تغذیه با جیرههای آزمایشی ()n=3
تیمارهای آزمایش (درصد)

شاخصهای رشد
افزایش وزن (گرم)
نرخ رشد ویژه (درصد /روز)
ضریب تبدیل غذا
میزان بازدهی پروتئین
درصد بازماندگی

پایه ()0

52

20

52

100

2/22 ± 0/02 a
9/11 ± 0/01 a
9/14 ± 0/09 c
0/99 ± 0/ 04a
19 ± 2a

2/92 ± 0/05a
9/15 ± 0/04 a
9/50 ± 0/05 c
0/91 ± 0/05 a
14 ± 4a

2/99 ± 0/09a
9/12 ± 0/01 a
9/59 ± 0/09 c
0/92 ± 0/04 a
12 ± 2a

9/29±0/05b
9/92 ± 0/05 b
9/10 ± 0/01 b
0/54 ± 0/01 b
29 ± 4 b

9/95 ± 0/02b
9/91 ± 0/05 b
2/09 ± 0/01 a
0/11 ± 0/01 c
11 ± 2 b

حروف التین مشترک در هر ردیف گویای عدم وجود اختالف معنیدار ( )P<0/05و حروف غیر مشترک به معنای وجود اختالف معنیدار آماری ( )P>0/05در میانگین
دادههای آزمایش میباشد.

جدول :2ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانهای شرق تحت تاثیر  8هفته تغذیه با جیرههای آزمایشی (وزن تر))n=3( ،
ترکیب شیمیایی

قبل از شروع

بدن (درصد)
رطوبت
پروتئین
چربی
خاکستر

تیمارهای آزمایش (درصد)

آزمایش

پایه ()0

52

20

52

100

15/25 ± 0/95
91/11 ± 0/90
4/90 ± 0/02
2/29 ± 0/90

14/92 ± 0/90 b
99/51 ± 0/01
1/45 ± 0/92
2/92 ± 0/02

14/92 ± 0/99 b
99/52 ± 0/02
1/11 ± 0/90
2/10 ± 0/01

14/40 ± 0/90 b
99/10 ± 0/05
1/59 ± 0/91
2/22 ± 0/01

15/94 ± 0/01 a
99/05 ± 0/09
1/91 ± 0/01
2/14 ± 0/99

15/12 ± 0/01 a
95/19 ± 0/05
1/15 ± 0/02
4/90 ± 0/90

حروف التین مشترک در هر ردیف گویای عدم وجود اختالف معنیدار ( )P<0/05و حروف غیر مشترک به معنای وجود اختالف معنیدار آماری ( )P>0/05در میانگین
دادههای آزمایش میباشد.

بحث
همانگونه که در این تحقیق مشاهده گردید ،میگوهای
تغذیه شده تا سطح  50درصد جایگزینی ( 95درصد آرد کنجاله
کانوال و  95درصد پودرماهی) هیچگونه اختالف معنیداری را
در خصوص میانگین افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه ،ضریب تبدیل
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غذا ،میزان بازدهی پروتئین و درصد بازماندگی با میگوهای
تغذیه شده در تیمار پایه نداشتند .دالیل این رخداد میتواند از
یکسو به رژیم همهچیزخواری با تمایل به گیاهخواری این میگو
و از سوی دیگر میزانهای تقریباً یکسان پروتئین ،چربی و
انرژی جیرهها در ارتباط باشد .همچنین بهنظر میرسد که
پروتئین موجود در جیره تیمارهای  25و  50درصد،
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بهخوبی صرف تشکیل بافت و رشد میگوها شده است ،اما با
افزایش مقدار جایگزین کردن آرد کنجاله کانوال در تیمارهای
 15و  900درصد ،که اختالف معنیداری در شاخصهای رشد
این تیمارها در مقایسه با تیمار پایه مشاهده گردید ،میتوان این
گونه عنوان کرد که باال بودن میزان ترکیبات ضد تغذیهای به
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.
نتایج مشابهی نیز توسط سایر محققها گزارش شده است.
 Higgsو همکاران ( )9122بیان میکنند که فیبر موجود در
کنجاله کانوال استفاده شده در جیره غذایی ماهی آزاد چینوک
( )Oncorhynchus tshawytschaباعث کاهش در دسترس قرار
گرفتن مواد معدنی و افزایش سرعت حرکت غذا در داخل روده
میشود که منجر به کاهش هضمپذیری انرژی ،پروتئین و فسفر
خواهد شد .همچنین آنها افزایش سطح گلوکوزینوالت جیره
را نیز دلیلی بر کاهش عملکرد رشد میدانند)9111( Lim .
گزارش داد که اگر از کنجاله کانوال با فیبر باال در سطوح پایینتر
از  40درصد در جیره غذایی میگوی وانامی )(Penaeus vannamei
استفاده شود ،منجر به کاهش میزان غذای مصرفی و ضریب رشد
ویژه نمیگردد Buchman .و همکاران ( )9111که مطالعهای را
با هدف باالبردن ارزش غذایی کنجاله کانوال با افزودن آنزیم
) (Porzymeدر جیره غذایی میگوهای جوان ببری سیاه
( )Penaeus monodonبا وزن اولیه  0/19±0/01گرم و بهمدت
 12روز انجام دادند اظهار کردند که اختالف معنیداری در مورد
افزایش وزن و ضریب تبدیل غذا میان جیره پایه (بدون کنجاله
کانوال) و جیرهای که دارای  20درصد کنجاله کانوال بههمراه
 0/25درصد مخلوط آنزیم بود مشاهده نمیشود Webster .و
همکاران ( )9111نشان دادند که استفاده از کنجاله کانوال تا
سطح  49درصد در جیره غذایی گربهماهی کانالی (Ictalurus
) punctatusتأثیر منفی معنیداری را بر روی افزایش وزن،
ضریب تبدیل غذایی و ضریب بازده پروتئین نخواهد گذاشت ،اما
با افزایش سطح جایگزینی کنجاله کانوال به  12درصد ،افزایش
تلفات و بروز اثرات نامطلوب در عملکرد رشد این ماهی مشاهده
خواهد شد Burel .و همکاران ( )2000دلیل کاهش رشد در
ماهی قزلآالی رنگینکمان ) (Oncorhynchus mykissتغذیه
شده با جیرههای حاوی  40و  50درصد کنجاله کانوال را اثر
مستقیم گلوکوزینوالت بر روی مصرف غذا و همچنین اختالل
در فعالیت تیروئید به علت افزایش سطح
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گلوکوزینوالت جیره که باعث کاهش ترشح هورمون رشد می-
شود میدانند .مطالعات  Shafaeipourو همکاران ( )2002بیان-
گر این است که استفاده از کنجاله کانوال بهمیزان  40درصد در
جیره غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان تأثیر نامناسبی را در
عملکرد رشد و مصرف پروتئین بههمراه نخواهد داشتCheng .
و همکاران ( )2090دریافتند که جایگزین کردن کنجاله کانوال
بهمیزان  20درصد از پودرماهی جیره ماهی باس دریایی ژاپنی
) ،(Lateolabrax japonicusاثر منفی بر روی ضریب رشد ویژه و
ضریب تبدیل غذا نمیگذارد ،ولی چنانچه از سطح  40درصد
جایگزینی و باالتر از آن در جیره غذایی استفاده شود ،تاثیر
نامطلوب بر روی رشد ماهی خواهد گذاشت Bulbul .و همکاران
( )2094نتیجه گرفتند که اگر از مخلوطی از پروتئینهای
گیاهی شامل کنجاله کانوال و پوسته کنجاله سویا بهمیزان 20
درصد جایگزین پودر ماهی جیره میگوی (Marsupenaeus
) japonicusشود اثر منفی معنیداری بر روی غذای مصرفی،
عملکرد رشد و ترکیبات بدن این آبزی ایجاد نمیگردد،
درحالیکه با افزایش سطح جایگزینی به  21درصد زمینه بروز
اختالف معنیدار در عملکرد رشد ایجاد خواهد شد.
در مطالعه حاضر و درخصوص ترکیب بدن میگوها (پروتئین،
چربی و خاکستر) اختالف معنیداری میان تیمارها در مقایسه با
تیمار پایه مشاهده نگردید ،اما مقدار رطوبت در تیمارهای  15و
 900درصد اختالف معنیداری را با تیمار پایه داشتند .بهنظر
میرسد علت آن کاهش میزان پروتئین بدن میگوها بهدلیل
کاهش مصرف غذا در تیمارهای ذکر شده باشد .در این مورد،
نویریان و محمدی ( )9421نتایج مشابهی را گزارش نمودند،
آنها که مطالعهای را بهمنظور تعیین آثار سطوح مختلف
پروتئین بر شاخصهای رشد میگوی رودخانهای شرق
) (Macrobrachium nipponenseانجام دادند ،بیان میکنند که
کاهش پروتئین در جیره غذایی این میگو ،باعث افزایش میزان
رطوبت بدن خواهد شد.
بهطورکلی از موارد فوق چنین میتوان نتیجه گرفت که
پس از  59روز آزمایش ،اختالف معنیدار آماری در عملکرد
رشد و ترکیب بدن میگوی رودخانهای شرق جوان که تا سطح
 50درصد تغذیه شده بودند در مقایسه با تیمار پایه مشاهده
نگردید .همچنین این جایگزین کردن منجر به کاهش قابل
توجهی در قیمت تمام شده تهیه جیره غذایی این آبزی نیز شد.
بنابراین آرد کنجاله کانوال این قابلیت را دارد که تا سطح 50
درصد در جیره غذایی این گونه مورد استفاده قرار گیرد بدون
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