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هاي رشد، بازماندگی و ترکیب اثر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره بر شاخص
)Macrobrachium nipponense(اي شرقشیمیایی بدن میگوي رودخانه

1144:پستیسرا، صندوقدانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعهگروه شیالت، : *دوستمحمد اتفاق

1144:پستیسرا، صندوقه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعهگرو:نویریانحمید عالف

1144:پستیسرا، صندوقگروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعه:بهرام فالحتکار

1393اسفند: تاریخ پذیرش1393آذر: تاریخ دریافت

چکیده
15و 10، 5(و سه سطح چربی ) درصد45و 40، 35(اي، تاثیر جیره غذایی با سه سطح پروتئین تغذیهدر یک آزمایش 

Macrobrachium(اي شرق منظور تعیین سطح مناسب پروتئین و چربی در تغذیه میگوي رودخانهروز به56در مدت ) درصد

nipponense(ین عدد میگو با میانگ405برطبق این آزمایش، . بررسی شد)±و در گرم شمارش40/1±04/0وزن ) انحراف معیار
داري را در همه نتایج نشان داد که تقابل بین پروتئین و چربی تفاوت معنی. اي توزیع و چهار بار در روز تغذیه شدندمخزن شیشه27

هاي رشد، چربی باالترین شاخصدرصد 5درصد پروتئین و 45میگوهاي تغذیه شده با تیمار ). >05/0P(هاي رشد ایجاد کرد شاخص
با افزایش پروتئین جیره درصد رطوبت بدن کاهش . ترین ضریب تبدیل غذایی را نشان دادندبازده و ارزش پروتئین و چربی تولیدي و کم

یگوي نتایج این پژوهش نشان داد که م). <05/0P(داري نداشت ولی بر چربی بدن تاثیر معنی) >05/0P(و پروتئین افزایش یافت 
.درصد چربی بهترین کارایی را دارد5درصد پروتئین و 45اي شرق در سطوح رودخانه

رشد ، تغذیه ، آنالیز الشه ، میگوي آب شیرین:کلمات کلیدي

mohammad.ettefaghdoost@yahoo.com: ده مسئولپست الکترونیکی نویسن* 
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مقدمه
Macrobrachiumاي شرقرودخانهمیگويطبیعیپراکنش

nipponense و در کشورهاي چین، ژاپن، کره، ویتنام، میانمار
، Ngو Cai؛ Ghane ،2006و De Grave(باشدتایوان می

اي شرق در کشورهاي پروري میگوي رودخانهآبزي.)2002
میالدي مورد توجه قرار 1990آسیاي جنوب شرقی در دهۀ 

گرفت که در بین این کشورها، چین در صدر تولیدات جهانی 
کوچک این گونه صرف نظر از اندازه. )New ،2005(قرار دارد 

قابلیت باالیی به لحاظ آبزي) مترسانتی8طول کل حدود (
هاي با تواند زمستانکه این گونه میاز آن جایی. پروري دارد

دماي پایین را تحمل نماید و بقا و سرعت رشد باالتري در 
Macrobrachiumمیگويبهنسبت)%20حدود(الرويمرحله

rosenbergii دارد)Maclean وBrown ،1991(همین ، به
عنوان رقیبی در صنعت پرورش میگو براي منظور این گونه به

بنابراین گونه منتخب مناسبی . مطرح شده استروزنبرگیگونه 
شور، کم هاي لبپروري در سرتاسر ایران که از آبجهت آبزي

. )Brown ،1991و Maclean(باشدمیبرخوردارند،شیرینوشور
پروري میگو یکی از اقالم پر هزینه غذا در صنعت آبزي

هاي درصد هزینه50تا 40که بین طوريهب،گرددمحسوب می
حاضر در حال.)Semusk ،1985وNew (گیردبر میجاري را در

يهابهبود جیره،يتجاريپروريچالش عمده در صنعت آبز
رشد و ارتقاي سالمت يسازبهینهيه برابندي شدفرمولیغذای

تولید میگو یبر کارایتوانندیمیکه عوامل مختلفمیگو است
زا کاهش عوامل بیماريیامرگ و میرثیرگذار باشند اما کاهشات

و Koshio (است که همواره باید مدنظر قرار دادیاز نکات مهم
تولید میگو به فرموالسیون يورافزایش بهره. )1993همکاران، 

یبستگ) و نشاستهیپروتئین، چرب(زا يانرژي جیره و مواد مغذ
. )Vijaya ،2005و Alaf؛ Valenti ،2007و De Araujo(دارد

بندي فرمولیتعیین سطح مطلوب پروتئین در جیره غذای
استيها ضرورهینه و تقلیل هزینهدلیل استفاده بشده میگو به

) Smith ،چرا که استفاده بیش از حد ، )1985و همکاران
پروتئین و افزایش غیرمعقول یپروتئین باعث کاهش کارای

، Ahmadو Abdel‐Tawwab(گرددیمیهزینه جیره غذای
ببدر محیط سو آمونیاكموو در نتیجه افزایش آمونی)2009

، Pengو Shiau (دهدیشده و کیفیت آب را تنزل میبار آلودگ
تر از حد نیاز پروتئین مانع از تولید میزان کمیاز طرف. )1992

شود بروز اختالل در رشد میجدید و در نتیجه موجبيهابافت
)Kanazawa ،1985(نباید گاهگردد که هیچکید میات، بنابراین

ترین حد مورد میگوها در کمضروري برايآمینواسید 10سطح 
يتجارياغلب غذاها. )Sloane ،1981و Bages (نیاز باشد

که سطح گردندیپرورش متراکم فرموله مستمیسيبراگویم
، Limو Alava (درصد است50تا 35نیها بدر آننیپروتئ

باشد، نییپایلیخگویميدر غذانیاگر سطح پروتئ.)1983
دیشدکاهش.)Goda ،2008(ابدییکاهش مزیدرصد رشد ن

رایزگرددیمگویبدون شک منجر به کاهش وزن منیپروتئ
گریحفظ دفهیوظگویمياچهیماهيهادر بافتهانیپروتئ
و Rosas (عهده دارندهبزیرا نگویبدن میاتیحيهاتیفعال

ها در بدن خت استرولقادر به سامیگو ها . )2001همکاران، 
بنابراین تأمین آن از یک منبع خارجی براي بقا ، خود نیستند
تأمین انرژي از . )1985و همکاران، Kanazawa (ضروري است

طریق چربی باعث کاهش نیاز به تجزیه پروتئین براي تولید 
هاي پروتئین براي رشد سلولشود و امکان مصرفانرژي می

این کاهش در واقع باعث ،کندها را فراهم میجدید و بافت
، D'Abramoو Sheen (گرددجویی در مصرف پروتئین میصرفه

طور عمده منبع انرژي براي آبزیانی هستند ها بهچربی. )1991
عنوان منبع که توانایی محدودتري در استفاده از کربوهیدارت به

.)2001و همکاران، Chou (انرژي دارند 
عنوان شود که از پروتئین بهوجود چربی در جیره باعث می

تر به مصرف منبع انرژي استفاده نشده و در نتیجه پروتئین بیش
چنین این نگرانی هم. )1995و همکاران، Brauge (رشد برسد 

تواند باعث وجود دارد که افزایش بیش از حد چربی غذا می
و )1994و همکاران، Arzel (تجمع چربی در الشه و احشا شود
پوستان خواري و برخی سختدر بسیاري از آبزیان با رژیم گیاه

هاي زیاد را ندارند سبب کاهشامولسیون کردن چربیتواناییکه
González‐Félix(کیفیت شده و بازده تولید کاهش پیدا کند

.)1972و همکاران، Andrews؛ 2002همکاران، و
شود که به پروتئین و چربی مورد نیاز، سبب میشناسایی

، ADCP(اي متناسب براي رشد سریع آبزیان دست یافت جیره
تاکنون مطالعات اندکی در زمینه تاثیر تاثیر پروتئین و . )1983

توان چربی جیره بر میگو گزارش شده است که از جمله آن می
در ارتباط با تاثیر سطوح متفاوت ) Goda)2008به مطالعات 

پروتئین و چربی جیره بر روي پست الرو میگوي آب شیرین 
Macrobrachium rosenbergiiد که در آن جیره با اشاره نمو

درصد چربی براي این میگو 10درصد پروتئین و 30سطوح 
چنین مطالعات اندکی بر روي تغذیه هم. پیشنهاد شده است

توان به نویریان اي شرق انجام شده است که میمیگوي رودخانه
اشاره کرد که در آن با بررسی آثار چهار ) 1387(و محمدي 
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روي میگوهاي جوان با پروتئین درصد35و 30، 25، 20سطح 
درصد بهترین 30گرم، سطح پروتئین 4/1میانگین وزنی 

نویریان و همکاران . هاي رشد نشان دادعملکرد را براي شاخص
در یک آزمایش جهت تعیین سطح مطلوب چربی ) 1391(

6، 3، 0اي شرق که در آن پنج تیمار در سطوح میگوي رودخانه
) درصد40(جیره با پروتئین ثابت درصد چربی به 12و 9، 

درصد 9افزوده شد، نتایج نشان داد بهترین رشد در تیمار 
باشد و با افزایش مقدار چربی از رطوبت بدن کاسته چربی می

چنین پروتئین دهد، همشده و چربی الشه افزایش نشان می
12و 9رغم ثابت بودن در جیره، در تیمارهاي بدن نیز علی
که رشد، مصرف غذا و با توجه به این.نشان داددرصد افزایش

ترکیبات شیمیایی بدن بستگی به نسبت پروتئین به چربی دارد 
چنین هزینه غذا تا حد زیادي بستگی به میزان پروتئین و هم

اي مناسب با نیازهاي جیره دارد و از طرفی اطالعات تغذیه
ورت صمیگوي رودخانه شرق جهت ساخت غذاي فرموله شده به

منظور باشد، بنابراین این پژوهش بهجیره متعادل محدود می
تعیین نسبت متناسب پروتئین به چربی جیره براي رشد بهینه 

. انجام گرفت.nipponenseMمیگوي 

هاشمواد و رو
1392این پژوهش در تابستان : میگو و شرایط پرورش

کده منابع طبیعی هفته در کارگاه تکثیر و پرورش دانش8مدتبه
میگوهاي مورد . سرا انجام گردیددانشگاه گیالن واقع در صومعه

گرم و 40/1±04/0)انحراف معیار±(بررسی با میانگین وزن 
واقع در (متر، از رودخانه سیاه درویشان سانتی5±15/0طول 
صید شدند و به محل ) سرا، استان گیالنشهرستان صومعهحومه

.دندآزمایش منتقل ش
منظور تطابق با شرایط فیزیکی مدت دو هفته بهمیگوها به

داري لیتري نگه300فایبرگالس مخزنو شیمیایی آب، در یک 
پروتئین (آال سازگاري میگوها با غذاي تجاري قزلدر دوره.شدند

10-12درصد، رطوبت 12درصد، خاکستر 13درصد، چربی50
5/0-9/0ر گرم، قطر کرامبل کیلوژول د1549درصد، انرژي 

بر حسب میزان اشتها تغذیه گردیدند، پس از طی ) مترمیلی
27سنجی قرار گرفتند و بین زیستمیگوها موردسازگاري،مدت

) ارتفاع(45×)عرض(40×)طول(70با ابعاد ايآکواریوم شیشه
. میگو در هر مخزن توزیع شدند15به تعداد مترسانتی

لیتر و منبع آب مورد 60گیري شده در هر مخزن حجم آب
ساعت در 24مدت استفاده، آب شهري بود که براي کلرزدایی به

هوادهی در مخازن . گردیدصورت مداوم هوادهی انجام میآن به
صورت مداوم با داري میگو در تمام طول دوره آزمایش بهنگه

Albertaهاي حباب ساز که به هواده مرکزياستفاده از لوله

متصل ) ، ایاالت متحده آمریکاW30FJ- ،Washington DCمدل(
آب مخازن هر یک روز در میان قبل از . گرفتبود انجام می

سنجی میزان یک سوم ظرفیت آن و در زمان زیستغذادهی به
کل ظرفیت آن تعویض شده و با آب کلرزدایی شده جایگزین 

ساعت 12شنایی و ساعت رو12صورت دوره نوري به. گردیدمی
دوره پرورش بود که منبع نوري آن المپ مهتابی طولدرتاریکی

. شد، تعبیه گردیده بودها خاموش میکه در روزها روشن و شب
آب که شامل اکسیژن محلولکیفیگیرياندازهموردهايشاخص

صورت روزانه و و کلر به) گرادسانتی(، دما )گرم در لیترمیلی(
طی هر pHر مانند آمونیاك کل، سختی آب و هاي دیگشاخص
هايدستگاهوآزمایشگاهیهايکیتوسیلهبهسنجیزیست

منظور جلوگیري از تغییر چنین بهو همگردیددیجیتال انجام می
دلم(SONPARآکواریومبخاريازهادماي آب آکواریوم

300HA-،Guangzhouگیرياندازه. استفاده شد) ، چینpH با
i/set340pH ،Oberbayernمدل (WtWگاه دیجیتالی دست

مدل(WtWاکسیژن محلول آب با دستگاه دیجیتالی ،)آلمان
i/set340Oxi ،Oberbayernوسیله کیت ، کلر به)، آلمان

، تهران، 6HR10AFمدل(Pooltester chlorineآزمایشگاهی 
، تهران،5229مدل (BTM، سختی با کیت آزمایشگاهی )ایران
، تهران، 5548مدل (BTMآمونیاك کل با گیرياندازهو) ایران
در طول دوره آزمایشی درجه حرارت .انجام گرفت) ایران

00/7±03/0گراد، اکسیژن محلول درجه سانتی05/0±5/24
تر از طور ثابت کم، کلر بهpH03/0±25/6گرم در لیتر، میلی

گرم بر لیتر و میلی6/124گرم بر لیتر، سختی کل میلی2/0
.بود043/0±021/0آمونیاك کل 

تیمار که هر 9میگوها در : تهیه جیره و طراحی آزمایش
بندي شدند که این تیمارها شامل تکرار بود تقسیم3داراي کدام

و چربی ) درصد45و 35،40(جیره با سطوح مختلف پروتئین9
. گرفتندقرارغذادهیموردهفته8زمانمدتبه)درصد15و5،10(

. پذیرفتانجام می) 20و9،12،16ساعات (چهار نوبتدرغذادهی
وسیله ترازوي ها بهمواد اولیه مورد نیاز براي ساخت جیره

ها که تنظیم جیره. گرم توزین شدند01/0دیجیتالی با دقت 
جیره با سطوح مختلف پروتئین و چربی بود، با استفاده9شامل 

)Lindo)1/6release ،1999copyrightنویسی از برنامه جیره
. انجام گرفت
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بیان ) 1جدول (هاي آزمایشی در ترکیب هر یک از جیره
10مدت جز روغن ماهی بهتمامی اجزاي جیره به.شده است

دقیقه با یکدیگر مخلوط شده، سپس روغن ماهی به 15الی 
هم دقیقه به15الی 10مدت بهدیگرمخلوط اضافه شده و بار 

بسته (درصد ماده خشک 30میزان آب مقطر نیز به. زده شدند
پس از . اضافه گردید) لیترمیلی9تا7میزان روغن جیره بین به

مدل (IKAآن مخلوط به دست آمده به کمک چرخ گوشت 
T10 basic Ultra turrax ،Königswinterصورت به) ، آلمان

هاي متر درآمدند که رشتهمیلی5/2تا 2قطر هایی به رشته
صورت یکنواخت ها بهخارج شده از چرخ گوشت بر روي سینی

، -c201loمدل(Grieveپخش شده سپس در داخل آون 
New Yorkگراد درجه سانتی50دمايدر)، ایاالت متحده آمریکا

در بین مرحله خشک . خشک گردیدساعت کامال12ًمدت به
هم زده شد تا گرما از چند گاهی سینی را خارج و بهشدن هر 

و Li(ها برسد هاي رشتهصورت یکنواخت به همه بخشبه
ها خرد پلت،پس از اتمام مرحله خشک شدن. )2012همکاران، 

داري شدند و غذاي گراد نگهدرجه سانتی-16شده و در دماي 
گراد قرار درجه سانتی4مصرفی روزانه در یخچال، در دماي 

. )1994و همکاران، Xu؛ 1391نویریان و همکاران، (داده شدند
اي هاي آزمایشی، نمونهجیرهمنظور تعیین ارزش غذاییبه

ها به آزمایشگاه تغذیه دانشکده منابع طبیعی از هر کدام از جیره
25/6(پروتئین خام با شیوه کجلدال . دانشگاه گیالن منتقل شد

×N(روش سوکسله و توسط حالل دي اتیل اتر، ، چربی خام به
درجه 102±2رطوبت از طریق خشک کردن نمونه با دماي 

گراد توسط آون تا رسیدن به وزن ثابت و خاکستر سانتی
درجه 550ساعت در دماي 8مدت وسیله قرار دادن نمونه بهبه

Seriesمدل(Koyoگراد کوره الکتریکی سانتی 1700°C KBF ،
Naraها تعیین گردید و میزان انرژي خام در جیره) ، ژاپن

ه تجزی. محاسبه گردید)ADCP)1983اساس استاندارد بر
هاي غذایی مورد استفاده براي پرورش میگوي تقریبی جیره

. بیان شده است) 2جدول(اي شرق در رودخانه

اي شرقهاي آزمایشی میگوي رودخانههاي غذایی مورد استفاده در جیرهاقالم غذایی و ترکیب جیره: 1جدول
هاي آزمایشیجیره

45 40 35 )درصد(پروتئین 
15 10 5 15 10 5 15 10 5 )درصد(چربی 

)درصد(ترکیبات جیره 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 پودر ماهی
27 30 30 30 30 30 30 30 30 آرد سویا
6 7 7 8 8 10 10 10 10 آرد گندم
6 7 7 8 8 10 10 10 10 آرد ذرت

10 5 0 10 5 0 10 5 0 1روغن ماهی

16 16 16 9 9 9 0 0 0 2کازئین

2 2 2 2 2 2 2 2 1 3مکمل ویتامینه

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4مکمل معدنی

4/0 4/0 4/5 4/0 4/5 4/6 4/5 4/10 4/16 CMC(5(پرکننده

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 C6ویتامین 

5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 7دي کلسیم فسفات
)بندرانزلی، ایران(انستیتو تحقیقات شیالت ایران 1
گرم، میلی280گرم، سدیم میلی15گرم، کلسترول 1کیلوژول در گرم، چربی کل 120گرم پودر کازئین شامل کالري 34هر-) مشهد، ایران(milatechکت شر2

درصد4درصد، آهن C0درصد، ویتامین 50درصد، کلسیم A0گرم، ویتامین 24گرم، پروتئین 3کربوهیدارات کل 
گرم، E40ویتامین ،D3400000IUویتامین ،A1600000IUشامل ویتامین نهیتامیگرم مکمل و1000هر -) قزوین، ایران(س شرکت البراتوارهاي سیان3

B720گرم، ویتامینC60گرم، ویتامین B92گرم، ویتامین B64گرم، ویتامین B540گرم، ویتامین B312ویتامین گرم،B28 گرم، B16نیتامیوگرم، K32ویتامین
گرم BHT20گرم، 

میلیCu5000گرم، میلیCo2000گرم، میلیSe4000گرم، Zn60گرم، Fe20گرم مکمل معدنی شامل 1000هر -) قزوین، ایران(شرکت البراتوارهاي سیانس 4
گرممیلیChlorideCholin80000گرم، میلیI80گرم، میلیMn4000گرم، 

) تهران، ایران(ید شرکت کیمیا تهران اس5
Stay-Cشامل Cگرم ویتامین 1000هر - )قزوین، ایران(شرکت البراتوارهاي سیانس 6 گرم 35500
)تهران، ایران(شرکت ارس تابان 7
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سنجی میگوها در عمل زیست: هاي رشدتعیین شاخص
ابتداي دوره براي تمامی میگوها انجام گردید و پس از آن، به 

کار پس از براي این. بار صورت پذیرفتدو هفته یکصورت هر 
صورت انفرادي با ساعت، به24مدت قطع غذادهی میگوها به

هاي رشد و شاخص. گرم توزین شدند01/0ترازوي با دقت 
، درصد )WG(میانگین افزایش وزن بدن کارایی غذا شامل

، ضریب تبدیل غذا )SR(درصد بقا ،)BWI(افزایش وزن 
)FCR(رخ رشد ویژه ، ن)SGR( درصد افزایش وزن روزانه ،
)ADG( ضریب بازده پروتئین ،)PER( بازده چربی ،)LER( ،

) LPV(ارزش تولیدي چربی و ) PPV(ارزش تولیدي پروتئین 
: )Goda ،2008 (گیري شد اندازهطبق فرمول زیر 

هاي مورد بررسی در این مطالعهشاخص: 2جدول 
WG) گرم= (میانگین وزن انتهاي دوره - میانگین وزن ابتداي دوره

WG / گرم= (مقدار غذاي مصرف شده (FCR

WG/ ( =(%)BWIوزن اولیه(× 100

WG/( = ((%/day)ADGوزن اولیه(×تعداد روزهاي پرورش (×100

Ln = ((%/day)SGRوزن انتهاي دوره - Lnوزن ابتداي دوره / دوره پرورش طول (× 100

PER) گرم= (میانگین افزایش وزن / مقدار کل پروتئین مصرف شده 

LER) گرم= (میانگین افزایش وزن / مقدار کل چربی مصرف شده 

PPV(%)) = در انتهاي دورهپروتئین الشه-پروتئین الشه در ابتداي دوره / (کل پروتئین مصرف شده × 100

LPV(%)) = چربی الشه در انتهاي دوره- چربی الشه در ابتداي دوره / (کل چربی مصرف شده × 100

SR(%)) =تعداد میگوها در انتهاي دوره/ تعداد میگوها در ابتداي دوره (× 100

براي تعیین ترکیبات الشه، همه میگوها مورد: آنالیز الشه
صورت کامل و براي این منظور میگوها به. بررسی قرار گرفتند

ساعت در آون 24مدت صورت مجزا چرخ شده و بههر تیمار به
تر خشک شوند و بعد جهت اطمینان بیشقرار گرفتند تا کامالً

در نهایت بخشی . در محاسبات، از هر تیمار سه تکرار گرفته شد
تئین، بخشی براي چربی و از نمونه خشک شده براي آنالیز پرو

کار رفتند گیري میزان خاکستر بهبخش دیگر براي اندازه
)Cunniff ،1995( .

ها با استفاده از ابتدا وضعیت داده: تجزیه و تحلیل آماري
Leveneآزمون وبودننرمالبرايKolmogorov-Smirnovآزمون

منظور مقایسه سپس به. ها بررسی گردیدبراي همگنی واریانس
ها از آنالیز واریانس دوطرفه دار بودن تفاوت بین میانگینمعنی

)ANOVATwo-way( همراه با حالتinteraction و تست
Tukeyافزارها با استفاده از نرمکلیه این آزمون. استفاده گردید

)16SPSS (Version انجام گرفت و % 95در سطح اطمینان
. فاده گردیداست2007Excelافزاربراي ترسیم نمودارها از نرم

.شده استانحراف معیار بیان ±صورت میانگین هاي متن بهداده

نتایج
اي جیره بر روند رشد میگوي رودخانهچربیوپروتئینتاثیر
میزان . نشان داده شده است3و جدول 1شکلشرق در 

داري رشد را تحت تاثیر قرار طور معنیپروتئین و چربی جیره به
داري را بر عملکرد چنین تقابل این دو، تفاوت معنیدادند و هم

. )>05/0P، 3جدول (اي شرق ایجاد کرد میگوي رودخانهرشد 
میزان ، )=001/0P<،2df= ،906/320F(نهایی وزن

، درصد افزایش )=001/0P< ،2df= ،500/381F(افزایش وزن 
، درصد افزایش وزن )=001/0P< ،2df= ،736/276F(وزن 

، نرخ رشد ویژه )=001/0P< ،2df= ،482/26F(روزانه 
)001/0P<،2df= ،077/17F=داري تحت تاثیر طور معنیبه

که تیمار میگوهاي طوريسطوح متفاوت پروتئین قرار گرفت به
ترین تفاوت را با درصد پروتئین جیره، بیش45تغذیه شده با 

هاي وزن چنین شاخصسایر تیمار ها از خود نشان دادند، هم
، افزایش وزن )=001/0P<،4df= ،246/302F(نهایی 

)001/0P< ،4df= ،500/597F=(وزنافزایش، درصد
)001/0P< ،4df= ،11/897F=(، درصد افزایش وزن روزانه
)001/0P< ،4df= ،511/147F=( نرخ رشد ویژه ،)001/0P< ،
4df = ،000/321F= (داري تحت تاثیر تقابل طور معنیهب

سطوح پروتئین و چربی قرار گرفت که تیمارهاي میگوهاي 
درصد 45درصد چربی، 15درصد پروتئین و 35تغذیه شده با
داري را با سایر درصد چربی جیره تفاوت معنی5پروتئین و 

. تیمارها داشتند
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تغذیه شده با سطوح متفاوت پروتئین به چربی Macrobrachium nipponense)(اي شرقمیگوي رودخانهمقایسه روند رشد : 1شکل 
)انحراف معیار±گینمیان(روز پرورش 56طی ) درصد(

نسبت به اثر سطوح Macrobrachium nipponense)(اي شرق هاي رشد میگوي رودخانهشاخص) انحراف معیار±(مقایسه میانگین : 3جدول 
روز پرورش56پس از ) درصد(متفاوت پروتئین به چربی 

وزن نهاییپروتئین/ چربی
)گرم(

افزایش وزن
)گرم(

افزایش وزن
)درصد(

یش وزن روزانهافزا
)درصد(

نرخ رشد ویژه
)روز/ درصد (

5 /35f05/0±96/1f01/0±56/0f72/0±00/40f01/0±71/0e01/0±26/0
10 /35d04/0±55/2c00/0±15/1cd47/0±15/82cd02/0±48/1c02/0±46/0
15 /35a06/0±22/3a02/0±82/1a6/0±00/130a01/0±32/2a01/0±65/0
5 /40b05/0±82/2b01/0±42/1b6/0±43/101b02/0±81/1b01/0±54/0
10 /40cd04/0±52/2c00/0±12/1cd32/0±00/80cd02/0±42/1c01/0±46/0
15 /40bc05/0±70/2ab01/0±30/1c55/0±86/92c05/0±67/1b02/0±51/0
5  /45a04/0±28/3a00/0±88/1a55/0±29/134a03/0±39/2a02/0±66/0

10 /45d04/0±45/2d00/0±05/1d54/0±00/75d01/0±34/1c03/0±43/0
15  /45e04/0±22/2e00/0±82/0e75/0±57/58e05/0±05/1d01/0±36/0

Two- way ANOVA

000/0000/0000/0000/0000/0پروتئین
000/0000/0000/0000/0000/0چربی

000/0000/0000/0000/0000/0چربی× پروتئین 
).>05/0P(هاي مختلف با یکدیگر است دار ستوندهنده اختالف معنیاعداد با حروف متفاوت، نشان

اري میزان دطور معنیهدرصد پروتئین و چربی جیره ب
چنین تقابل این دو، بازماندگی را تحت تاثیر قرار دادند و هم

اي داري را بر درصد بازماندگی میگوي رودخانهتفاوت معنی
ترین میزان بازماندگی بیش. )>05/0P، 2شکل (شرق ایجاد کرد 

ترین درصد چربی داشت و کم5درصد پروتئین و 45را تیمار 
درصد چربی دارا 10صد پروتئین و در45میزان بازماندگی را 

داري را با سایر تیمارها نشان دادند بود که تفاوت معنی
)05/0P<(.
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Macrobrachium)(اي شرقمیگوي رودخانهمقایسه درصد بازماندگی : 2شکل  nipponense تغذیه شده با سطوح متفاوت پروتئین به چربی
)معیارانحراف ±میانگین(روز پرورش 56طی ) درصد(

صورت دهد که بازده پروتئین بهنشان می4نتایج جدول 
چنین تقابل داري تحت تاثیر پروتئین و چربی جیره و هممعنی

با افزایش ). =001/0P< ،4df= ،032/53F(این دو قرار گرفت 
داري افزایش طور معنیهمیزان پروتئین جیره، بازده پروتئین ب

درصد 45رصد بازده پروتئین در تیمار ترین دپیدا نمود و بیش
، =008/0P= ،2df(درصد چربی مشاهده شد 5پروتئین و 

435/6F= .(

بازده پروتئین، بازده چربی، ارزش تولیدي پروتئین، ارزش تولیدي چربی و ضریب تبدیل ) انحراف معیار±(مقایسه میانگین : 4جدول 
روز پرورش56پس از ) درصد(ح متفاوت پروتئین به چربی اي شرق نسبت به اثر سطوغذایی میگوي رودخانه

).>05/0P(هاي مختلف با یکدیگر است دار ستوندهنده اختالف معنیحروف متفاوت، نشاناعداد با 

که با کاهش چربی جیره میزان بازده پروتئین درحالی
ترین درصد بازده داري کاهش پیدا کرد و کمطور معنیبه

درصد چربی جیره 5درصد پروتئین و 35پروتئین در تیمار 
). =009/0P= ،2df= ،145/6F(مشاهده گردید 

بازده چربی تحت تاثیر سطوح متقابل پروتیئن و چربی 
، با افزایش )=001/0P< ،4df= ،297/1287F(جیره قرار گرفت 

داري افزایش پیدا کرد طور معنیهپروتئین جیره بازده چربی ب
)001/0P< ،2df= ،116/499F= (که با کاهش درصد درحالی

ترین داري پیدا کرد و بیشچربی افزایش معنیبازدهجیره،چربی
درصد چربی نشان 5درصد پروتئین و 45بازده چربی را تیمار 
، >001/0P(داري با سایر تیمارها داشت داد که تفاوت معنی

2df= ،523/4083F= .(

ضریب تبدیل غذایی ارزش تولیدي چربی
)درصد(

ارزش تولیدي پروتئین
)درصد(

بازده چربی
)گرم(

بازده پروتئین
)گرم( پروتئین/ چربی

ab39/0±94/2 c97/2±66/5 e80/0±68/5 cd01/0±80/0 f03/0±11/0 5 /35
c35/0±23/2 bc55/3±95/13 abc16/0±70/8 cd02/0±82/0 bc01/0±24/0 10 /35
d02/0±39/1 bc93/1±03/14 ab50/0±88/9 c03/0±87/0 ab03/0±30/0 15 /35
cd03/0±79/1 b65/1±00/16 bcd18/1±96/7 b04/0±03/2 bc03/0±25/0 5 /40
bc06/0±34/2 bc14/0±93/7 a60/0±18/10 cd03/0±80/0 cde02/0±20/0 10 /40
cd04/0±99/1 bc49/1±82/10 abc40/0±36/9 e03/0±62/0 bcd04/0±23/0 15 /40
d04/0±32/1 a23/3±00/29 ab60/0±09/10 a01/0±69/2 a02/0±37/0 5 /45

abc03/0±39/2 c77/2±38/6 cde30/1±41/7 c01/0±75/0 def01/0±16/0 10 /45
a03/0±04/3 bc72/2±73/9 de45/0±21/6 f06/0±39/0 ef03/0±13/0 15 /45

Two- way ANOVA
000/0 000/0 004/0 000/0 008/0 پروتئین
058/0 000/0 073/0 000/0 009/0 چربی
000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 چربی× پروتئین 
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داري تحت تاثیر طور معنیهارزش تولیدي پروتئین نیز ب
چربی جیره قرار گرفت سطوح متقابل بین پروتئین و 

)001/0P< ،4df= ،864/24F= .( ،با افزایش پروتئین جیره
داري افزایش پیدا کرد و طور معنیهدرصد ارزش پروتئین ب

درصد 40ترین میزان ارزش پروتئین را تیمارهاي با سطوح بیش
درصد 5درصد پروتئین و 45درصد چربی ، 10پروتئین و 

داري با سایر تیمارها داشتند عنیچربی دارا بودند که تفاوت م
)004/0P= ،2df= ،483/7F= .( ارزش تولیدي پروتئین با

داري بین افزایش چربی بهبود پیدا کرد ولی تفاوت معنی
ارزش ). =073/0P= ،2df= ،042/3F(تیمارها مشاهده نگردید 

تولیدي چربی تحث اثر سطوح متقابل پروتئین و چربی جیره 
با افزایش پروتئین ). =001/0P<،4df= ،491/49F(قرار گرفت 

دادنشانافزایشداريمعنیطورهجیره، میزان ارزش چربی ب
)001/0P<،2df=،462/20F= ( ولی با کاهش چربی، درصد

ترین داري افزایش یافت و بیشصورت معنیارزش چربی به
چربیدرصد5و درصد پروتئین45میزان ارزش چربی در تیمار 

).=001/0P< ،2df= ،201/38F(شدمشاهده
تقابل سطوح متفاوت پروتئین و چربی، ضریب تبدیل 

با ). =001/0P< ،4df= ،132/43F(غذایی را تحت تاثیر قرار داد 
داري کاهش طور معنیهافزایش پروتئین، ضریب تبدیل غذایی ب

35ترین ضریب تبدیل غذایی در تیمارهاي با پیدا کرد و کم
درصد 45و ) 39/1±02/0(درصد چربی 15ین و درصد پروتئ
مشاهده شد که تفاوت ) 32/1±04/0(درصد چربی 5پروتئین و 

، =001/0P< ،2df(داري با سایر تیمارها داشتند معنی
944/19F= .(داري را در ضریب تبدیل غذایی، تفاوت معنی

، =058/0P(درصدهاي متفاوت چربی جیره از خود نشان نداد 
2df= ،723/1F=.(

Macrobrachium)(اي شرق میگوي رودخانه) براساس وزن تر(ترکیبات بیوشیمیایی بدن ) انحراف معیار±(مقایسه میانگین : 5جدول 
nipponense 3(روز پرورش 56پس از ) درصد(نسبت به اثر سطوح متفاوت پروتئین به چربی=n(

).>05/0P(هاي مختلف با یکدیگر است دار ستوندهنده اختالف معنیاعداد با حروف متفاوت، نشان

هاي مختلف بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن نتایج اثر جیره
در این . بیان شده است5دول اي شرق در جمیگوي رودخانه

تحت تاثیرات متقابل پروتئین و چربی بدنرطوبتدرصدآزمایش
با افزایش پروتئین ). =001/0P= ،4df= ،091/7F(قرار گرفت 

ترین داري کاهش یافت که کمطور معنیهجیره، رطوبت بدن ب
درصد چربی 5درصد پروتئین و 45میزان رطوبت را تیمار 

که با افزایش درحالی) =002/0P= ،2df= ،893/8F(نشان داد 
داري ایجاد شد و چربی جیره، در رطوبت بدن افزایش معنی

ترین میزان درصد چربی، بیش10درصد پروتئین و 35تیمار 
میزان ). =001/0P= ،2df= ،414/9F(رطوبت بدن را نشان داد 

بدن تحت تاثیر تقابل پروتئین و چربی جیره قرار گرفتپروتئین
)001/0P< ،4df= ،009/25F= .( ،با افزایش پروتئین جیره

، >001/0P(داري افزایش یافت طور معنیهدرصد پروتئین بدن ب
2df= ،411/20F= ( ولی چربی بدن تحت تاثیر سطوح متفاوت

). =241/0P= ،2df= ،527/1F(پروتئین جیره قرار نگرفت  
ري را در داسطوح متقابل پروتئین و چربی جیره، تفاوت معنی

)درصد(خاکستر )درصد(چربی )درصد(پروتئین )صددر(رطوبت پروتئین/ چربی
23/0±40/7 40/0±71/2 27/0±76/10 22/0±68/75 ابتداي دوره

a26/0±85/7 c21/0±11/3 e39/0±54/13 ab47/0±44/74 5 /35
bc42/0±50/6 ab50/0±66/4 cd08/0±02/15 a24/0±10/75 10 /35
cd32/0±86/5 a41/0±65/5 bcd25/0±60/15 bcd20/0±37/72 15 /35
ab10/0±11/7 bc12/0±83/3 bcd66/0±22/15 cd49/0±10/72 5 /40
cd33/0±77/5 bc02/0±82/3 ab34/0±46/16 abcd38/0±40/73 10 /40
de33/0±49/5 a31/0±98/4 abc23/0±00/16 cd55/0±22/72 15 /40
f09/0±44/4 a44/0±65/5 a38/0±11/17 d27/0±65/71 5  /45
ef25/0±76/4 c39/0±60/3 bcd82/0±43/15 abcd85/1±62/73 10 /45
de26/0±41/5 ab57/0±75/4 de29/0±67/14 abc76/0±86/73 15  /45

Two- way ANOVA

000/0 053/0 000/0 002/0 پروتئین
000/0 000/0 241/0 001/0 چربی
000/0 000/0 000/0 001/0 چربی× پروتئین 
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) =001/0P< ،4df= ،562/22F(میزان چربی تیمارها ایجاد کرد 
طور هکه در این مطالعه با افزایش چربی جیره، چربی بدن ب

) =001/0P< ،2df= ،801/22F(داري افزایش پیدا کرد معنی
داري در اثر پروتئین جیره بر درصد چربی بدن ولی تفاوت معنی

سطوح متقابل ). =053/0P= ،2df= ،417/3F(مشاهده نشد 
داري را در میزان خاکستر پروتئین و چربی جیره تفاوت معنی

با کاهش ). =001/0P< ،4df= ،184/26F(بدن ایجاد نمود 
داري طور معنیهپروتئین و چربی جیره درصد خاکستر بدن ب

درصد پروتئین 35باشدهتغذیهمیگوهايیافت و در تیمارافزایش
ترین درصد خاکستر بدن مشاهده شد  درصد چربی، بیش5و 
)001/0P<،2df=،219/108=F;001/0P<،2df=،957/27F=.(

بحث
در این پژوهش سطح مناسب احتیاجات پروتئینی براي 

وجود اختالف . درصد تعیین گردید45اي شرق میگوي رودخانه
با درصد چربی 5درصد پروتئین و 45دار آماري تیمار معنی

دهنده مطلوبیت غذاهاي سایر تیمارها در افزایش وزن، نشان
این مطلب تاکید . حاوي مقادیر باالیی از پروتئین می باشد

است که بیان نمودند ) 1995(و همکارانBraugeکننده نظریه 
Macrobrachiumمیگويدرجیرهپروتئینمیزانکاهش

rosenbergiiدباعث کاهش عملکرد رشد آن می شو .
تأثیر )Kanazawa)1993و Koshioاي دیگر در مطالعه

مقادیر مختلف پروتئین با انرژي ثابت را بر روي رشد، قابلیت 
Penaeus(هضم و نیتروژن دفعی میگوي ژاپنی japonicas (

جیره با انرژي همسان و 5آزمایش اثر در آن . ندبررسی نمود
4بر روي میگوي درصد61تا 21پروتئین متفاوت حاوي 

هاي براي میگوهایی که از جیره. گرمی مورد بررسی قرار گرفت
داري در مقادیر باال استفاده کرده بودند، اختالف معنیپروتئینبا

ضریب رشد ویژه، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی 
)2009(همکارانو Vijayagopalچنینهم.مشاهده نگردید

در که یه میگوي سفید هندي انجام دادندآزمایشاتی بر روي تغذ
روز مورد 30مدت به) مترمیلی15تا 12طول (بچه میگوها آن

درصد قرار 60مختلفی از پروتئین صفر تا مقادیرباتغذیه
ي رشد و بازماندگی نشان دادند که حد هانتایج پارامتر. گرفتند

د درص30مطلوب پروتئین مورد نیاز براي پرورش این گونه 
هاي شاخصافزایشافزایش مطلوب پروتئین جیره باعث واست
.   گردید که با نتایج مطالعه حاضر مشابهت داشترشد 

Xie میگوهاي با انجام مطالعه بر روي) 2007(و همکاران
در سطوح ) گرم28/0±07/0میانگین وزنی (اي شرق رودخانه

ه میگوهاي درصد نشان دادند ک44تا 28مختلف پروتئین 
ترین وزن درصد پروتئین جیره، از بیش40تغذیه شده با سطح 

ترین ضریب تبدیل غذایی برخوردار بودند و سطوح پروتئین کمو
ترین ضریب درصد از جهت میزان افزایش وزن، کم7/38-3/40

هاي هضمی و ایمنی در بهترین تبدیل غذایی، فعالیت آنزیم
و همکاران Zhangی دیگر وضعیت قرار داشتند، در آزمایش

تا 17/30(با بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین جیره ) 2008(
اي شرق با میانگین وزن بر رشد میگوي رودخانه) درصد45/45

و 32/39هاي حاوي گرم به این نتیجه رسیدند که جیره067/0
تري نسبت به بقیه درصد پروتئین خام از رشد بیش67/41

)2004(و همکاران Jacintoدر آزمایش.ودندتیمارها برخوردار ب
،49،43،37تاثیر هفت جیره با انرژي یکسان و درصد پروتئین 

Cheraxبر روي رشدرادرصد55و31،25،20 quadricarinatus

بر این اساس باالترین . شددر دو سن جوان و بالغ نورس بررسی 
ن و بالغ ترتیب براي شاه میگوهاي جوامقدار شاخص رشد به

درصد پروتئین 20و 31هاي حاوي نورس مختلف در جیره
از مقایسه این گزارش با نتایج حاصل از تحقیق .دست آمدهب

گردد مشخص میاي شرقرودخانهانجام شده بر روي میگوي 
به بیش از حد پروتئینهاي رشد با افزایشکه بهترین شاخص

بهینه ازگونه یک حدهرتر نشده، بلکه برايبیشهمراه چربی 
در جیره وجود دارد که افزایش بیش از و چربیپروتئینسطوح 

طورکه ، همانگرددهاي رشد میآن مقدار سبب کاهش شاخص
هاي درصد چربی در شاخص15درصد پروتئین و 45در تیمار 

داري مشاهده شد که دالیل این امر را این رشد کاهش معنی
تاثیر متقابل سطوح پروتئین و چربی توان بیان نمود کهگونه می

صورت گردد که با افزایش پروتئین و چربی بهجیره سبب می
زمان به باالتر از حد بهینه، موجب افزایش و تجمع آمینو هم

هاي شاخصکاهشنتیجهدرآزاد در مایعات بدن شده واسیدهاي
McGoogan؛ 2006و همکاران، Ozorio(دنبال داردرشد را به

. )Gatlin Iii ،1999و 
دهد که با افزایش سطوح پروتئینی، میزان نتایج نشان می

در مقایسه . دادنشانکاهشداريمعنیطوربهغذاییتبدیلضریب
در یک جیره گزارش نمود که ) Catacutan)2002با نتایج فوق 

ترین درصد، داراي بیش32غذایی با انرژي ثابت مقدار پروتئین 
Scyllaبهترین ضریب تبدیل غذایی در خرچنگ رشد و serrata

48و 40،32از سه سطح پروتئینی ويدر آزمایش . بوده است
.درصد استفاده شده بود
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در مطالعه حاضر با افزایش سطوح پروتئین و چربی جیره، 
صورت داري نشان داد که با مطالعه بازده پروتئین افزایش معنی

. حاصل شده استمتفاوتینتایج )Colvin)1976گرفته توسط 
Penaeus(تحقیق مورد نظر بر روي تغذیه میگوي سفید هندي 

indicus (چهار جیره با سطوح مختلف که در آن صورت پذیرفت
مدت سه هفته به بچه میگوها بهدرصد53تادرصد21پروتئین از

زده گر کاهش نسبت باخورانده شد که نتایج حاصل از آن بیان
ترین کم.بودجیرهدرموجودپروتئینافزایشباالشهپروتئین

پروتئین تولید شده در تیمارهایی میزان بازده پروتئین و ارزش
مشاهده شد که داراي سطوح پایینی از پروتئین و چربی بودند 

جیره،دهنده این امر است که پروتئین در سطوح پایینکه نشان
شود و در عملکرد رشد استفادهیبدن مدارينگهصرف انرژي

.)1995همکاران،وBrauge؛2012همکاران،وLi(گرددنمی
مشخص کردن میزان بهینه چربی، اهمیت زیادي از نظر 

اطالعات محدودي در . اي و زیست محیطی دارداقتصادي، تغذیه
اي چربی در مورد میگوي رودخانهزا مانندانرژيمغذيموادزمینه

گر اطالعات مطالعات اخیر صورت گرفته نشان. شرق وجود دارد
؛New،1990(باشدمیجیرهطراحیزمینهدرايپایه

BoonyaratpalinوVorasayan،1983(.گرفته صورتهايبررسی
شیرین و دریایی میگوهاي آبحد مطلوب چربی در جیرهرويبر

پذیرش چربی ) New)1990از نوسانات زیادي برخوردار است، 
درصد در زمان جوانی 15شیرین تا پیکر آبرا در میگوي غول

هاي بررسیدر)Vijaya)2005وAlafکهدرحالیکردهگزارش
خود در اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژي بر روي میگوي 

درصد12سفید هندي، حداکثر چربی را در میگوهاي جوان 
) 2006(و همکاران Izquierdoدیگرايمطالعهدر.نمودندگزارش
Litopenaeus)در میگوي سفید غربی راچربیازاستفادهحداکثر

vannamei (کردندگزارشدرصد10جوانیزمانرد .
گر این امر است که نتایج حاصل از آزمایش حاضر بیان

همراه تقابل اثر آن با پروتئین جهت میزان مطلوب چربی به
اي رین ضریب تبدیل غذا در میگوي رودخانهترشد، بقا و کم

باشد و این مقدار بهینه در تیماري درصد می5شرق حدوداً
45(مشاهده شد که درصد پروتئین جیره در حداکثر خود 

قرار داشت ولی با کاهش سطوح پروتئین جیره، درصد ) درصد
یافته و حداکثر ظرفیت پذیرش مطلوب استفاده از چربی افزایش

) درصد چربی15درصد پروتئین و 35تیمار (درصد 15چربی 
هاي رشد، داري از نظر شاخصمشاهده شد که اختالف معنی

این امر با . بازده پروتئین و ارزش تولیدي پروتئین نشان داد
گزارش که )1992(و همکارانHysmithحاصل از آزمایشنتایج

روتئین باال و پچربی-کردند که جیره حاوي پروتئین پائین
Penaeusموجب رشد بهتر در میگوي چربی پایین -باال aztecus

دلیل محدودیت استفاده میگوها بهبنابراین . مشابهت دارد،گردید
هاي باال، تنها مواد زا در دامنهعنوان منبع انرژيهاز چربی ب

توانند جایگزین مناسب و ارزان اي در مقادیر باالتر مینشاسته
Wang(پوشانی با پروتئین باشندانرژي جهت همتأمیندرقیمت

) 2005(Vijaya وAlaf.)Bautista ،1986؛ 2010و همکاران، 
در مطالعات خود تحت عنوان اثرات سطوح مختلف پروتئین و 

سفید هندي دریافتند که حداقل و حداکثر روي میگويچربی بر
12تا 6هاي چربی براي بهبود ارزش تولیدي چربی در دامنه

.خوانی داردباشد که با مطالعه حاضر همدرصدي می
Wangخود تحت عنوان هايدر بررسی)2010(و همکاران

اي شرق به اسیدهاي چرب و آنالیز آن بر روي میگوي رودخانه
این نتیجه رسیدند که افزایش چربی در مقادیر زیاد از ارزش 

رصد بقا و رشد چنین دتولیدي چربی و کیفیت آن کاسته و هم
دهد، علت این امر عدم پذیرش و توانایی امولسیون را کاهش می

باشد که نتایج مطالعه حاضر تا ها در سطوح باالتر میچربی
کاهش درصد بقا و افزایش . حدودي با گزارش فوق تطابق دارد

مصرف غذا که منجر به افزایش ضریب تبدیل غذا در تیمارهاي 
درصد چربی جیره در این 15ن و حاوي با مقادیر باالي پروتئی

دهنده این امر است که چربی مورد نیاز که آزمایش شد، نشان
گردد درصد تأمین می10تا5هايشرق در دامنهايرودخانهمیگو

35(حداقل و سطح پایه آن پروتئینی درکه درصدولی درصورتی
هاي رشد، ضریب تبدیل غذاییباشد براي بهبود شاخص) درصد

.باالتري از چربی استفاده نمودتوان از مقادیرها میهزینهتقلیلو
گردد از گزارشات بسیاري از محققان چنین استنباط می

انرژي -که درصد چربی الشه بستگی زیادي به تنظیم پروتئین
شیرین با هاي تجاري میگوهاي دریایی و آبو فرموالسیون جیره

و همکاران، Celada؛ 1994کاران، و همXu(چربی جیره دارد
. خوانی دارد، که نتایج ذکر شده با مطالعات حاضر هم)1993

عوامل رشد و بقا در میگوهاي تغذیه شده با جیره حاوي حدود 
درصد چربی جیره در صورت باال بودن مقادیر پروتئین تحت 15

از مطالعات متعددي که در مورد سطح . تاثیر منفی قرار گرفتند
چنین استنباط استگرفتهپوستان صورتسختچربی درسبمنا
دلیل ها بههاي پذیرش پایین چربی در آنگردد که دامنهمی

چیزخواري برخالف سیستم ساختاري دستگاه گوارش و همه
خوبی تحمل ههاي باالي چربی را بخواران که دامنهگوشت

طرفی میگوها و از)1994و همکاران، Xu(استمحدودکنند،می
خوار از کربوهیدرات و پوستان برخالف انواع گوشتو اکثر سخت
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کنند خوبی استفاده میهاي در مقادیر باال بمواد نشاسته
)Hysmith1992اران، و همک( .

هاي پرورشی توسط عوامل درونی از ترکیبات بدن گونه
قبیل اندازه، سن و عوامل بیرونی مانند ترکیب رژیم غذایی 

.  )Shearer ،1994؛ Shearer ،2000(گیرند تحت تاثیر قرار می
روتئین و چربی جیره، در مطالعه حاضر با افزایش میزان پ

پروتئین و چربی الشه افزایش و درصد خاکستر کاهش نشان 
دهد و از طرفی با افزایش چربی جیره، رطوبت الشه افزایش می

که با افزایش پروتئین جیره، رطوبت داري یافته درحالیمعنی
) Goda)2008با مطالعه، دهدداري نشان میالشه کاهش معنی

آن با انجام آزمایش بر روي سطوح مطابقت داشت که در 
، 10(و سطوح چربی ) درصد40و 35، 30(متفاوت پروتئین 

40مشاهده گردید که با افزایش پروتئین تا سطح ) درصد14
Macrobrachiumشیریندرصد، میزان رطوبت الشه میگوي آب

rosenbergiiکه با افزایش داري پیدا کرد در حالیکاهش معنی
داري درصد، رطوبت الشه افزایش معنی14ه تا سطح چربی جیر

نتایج حاضر نشان . را نسبت به سایر تیمارها از خود نشان داد
دهنده این امر است که در صورت پایین و ثابت بودن سطوح 

15درصد و افزایش سطوح چربی تا سطح 35پروتئین در سطح 
ترکیبات مغذي آن نسبت به ترکیبات ابتدایی دوره درصد، 

ولی در صورت استفاده از سطح پروتئین ورش بهبود یافتندپر
، بهترین بهبود ترکیبات پروتئین و چربی الشه )درصد45(باال 

و کاهش خاکستر در تیمارهاي مشاهده شد که درصد چربی 
اند و درصورت استفاده درصد بوده5طور ثابت در سطح هها بآن

ایش نشان داده و از سطوح باالتر چربی، درصد رطوبت الشه افز
این امر . یابدداري کاهش میطور معنیهپروتیئن و چربی الشه ب

دهنده این است که تنها در صورت پایین بودن سطوح نشان
عنوان منبع تامین انرژي و استفاده در تواند بهپروتئین چربی می

ترکیبات بدن مورد استفاده قرار گیرد و با افزایش سطوح 
نتایج مذکور . باشداهش درصد چربی جیره میپروتئین نیاز به ک

که بیان ) 1983(و همکارانLindström-Seppäبا گزارش 
هاي نمودند با افزایش درصد پروتئین و چربی جیره در دامنه

مناسب، سبب بهبود ترکیبات مغذي الشه میگو و شاه میگو آب 
Alvaاي دیگر در مطالعه. باشدگردد، قابل قیاس میشیرین می

جیره و چربیگزارش دادند که افزایش پروتئین)Lim)1983و 
ترکیبات الشه در میگوي ببري سیاه تا حد معین سبب بهبود 

)Penaeus monodon ( شده و بیش از حد بهینه تأثیر چندانی
محتوي پروتئین الشه میگوها ها بیان کردندآنچنینهم،ندارد

ایش میزان پروتئین درصد با افز50ارتباط معکوسی تا میزان 

میگوهاي تغذیه شده با پروتئین در نتیجه جیره خواهد داشت
نسبت افزایش ترکیبات درصد بهترین 12و چربی درصد40

.همراه داشتندرا بهپروتئین و چربی الشه 
دهد که بهترین جیره مورد استفاده حاضر نشان میمطالعه

هاي رشد و ش شاخصاي شرق جهت افزایبراي میگوي رودخانه
تبدیل غذایی و بهبود ترکیبات بیوشیمیایی اي، بقا، ضریبتغذیه

و درصد چربی ) درصد45(بدن، شامل سطح پروتئینی باال 
حال تایید این نتایج نیاز به با این. است) درصد5(پایین 

تر دارد تا بتوان به راهکار جیره غذایی مناسب، از تحقیقات بیش
شد، ضریب تبدیل غذایی و کیفیت مطلوب هاي رلحاظ شاخص

. اي شرق دست یافتالشه براي میگوي رودخانه

تشکر و قدردانی
تمامی افرادي در مراحل انجام پژوهش حاضر، ازوسیلهبدین

پور و مهندس محمدي و ویژه مهندس موسیهمکاري نمودند، به
حاضر چنین از دانشگاه گیالن به جهت حمایت مالی تحقیقهم
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