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  چكيده

درصـد پـروتئين خـام) در     38درصد آرد كنجاله سويا (جيره آزمايشي بـا   42تاثير استفاده از جيره غذايي حاوي  
هر يـك بـا   خاكي استخر  6درصد پروتئين خام) در  39مقايسه با جيره غذايي كارخانه اي (تيمار شاهد با ميانگين 

ــاحت  ــار بصــورت   4/0مس ــا   2هكت ــار ب ــ   3تيم ــار ب ــر تيم ــرار در ه ــفيد    تك ــوي س ــد  ميگ ــاي رش ــاخص ه ر ش
عدد در هر متـر   25گرم و با تراكم  008/0پست الروها با وزن اوليه ) تعيين گرديد. Litopenaeus vannameiغربي(

روزهـاي پـرورش در تيمـار آزمايشـي (غـذاي گيـاهي) و تيمـار شـاهد (غـذاي           مربع ذخيره سازي شدند.  تعـداد 
ــه اي)  ــود. 115كارخان ــانگين  روز ب ــه ترتيــب   وزنمي گــرم و  7/15±88/0نهــايي در تيمــار آزمايشــي و شــاهد ب

ضريب تبديل غـذايي   ). <05/0P(اند ديگر فاقد اختالف معني دار آماريگرم محاسبه و نسبت به يك 52/0±6/15
اختالف معني دار آمـاري   فاقد، محاسبه و  76/1±06/0و  80/1±08/0،  به ترتيب ي آزمايشي و شاهددر تيمارها

 45/1±05/0گـرم و   46/1±01/0ترتيب در تيمارهاي آزمايشي و شاهد به نسبت بازده پروتئيني ). <05/0P( بودند
 38/2±04/0ضـريب رشـد ويـژه، بـه ترتيـب      ). <05/0P(اختالف معني دار آماري بودند  فاقدگرم و نسبت به هم 

افزايش وزن ). <P 05/0(ودند نسبت به هم فاقد اختالف معني دار آماري بو محاسبه درصد  38/2±03/0درصد و 
 انـد گرم و نسبت به هـم فاقـد اخـتالف معنـي دار آمـاري      135/0±004/0گرم و  136/0±007/0روزانه به ترتيب 

)05/0P> .(گـرم انـدازه گيـري و     80/11±26/0گـرم و   05/17±38/0ي از پروتئين خالص بـه ترتيـب   ربهره بردا
ــاري     ــي دار آم ــم داراي اخــتالف معن ــه ه ــنســبت ب ــب   ت ). P>05/0( دبودن ــه ترتي ــان دوره ب ــو در پاي ــد ميگ ولي

 فاقـد كيلوگرم در هكتار  محاسـبه و نسـبت بـه هـم      83/2864±57/168كيلوگرم در هكتار  و   14/64±58/2853
درصـد   92±41/2درصـد و   91±78/1بـه ترتيـب    نهـايي  بازمانـدگي ). <05/0P( بودنـد اختالف معني دار آماري 

خوراك مصرفي در كل دوره پرورش بـه   ). <05/0P( تعيين گرديد معني دار آماري اندازه گيري و فاقد اختالف
اخـتالف  فاقـد  و نسـبت بـه هـم    در هكتـار  كيلـوگرم   77/59a±5055و در هكتار كيلوگرم  23/112a±5144ترتيب 

ريـال محاسـبه    000/43ريـال و   000/34قيمت هر كيلوگرم غذا نيز بـه ترتيـب   ). .<05/0P( بودندمعني دار آماري 
موجب كـاهش  ، در استخرهاي خاكي شد. در مجموع ، استفاده از غذاي گياهي جهت تغذيه ميگوي سفيد غربي

 . ديغذاي ميگو نسبت به غذاي تجاري گردهزينه هاي توليد درصدي  20

 
 .شاخص هاي رشد استخر خاكي،  لغات كليدي: پروتئين گياهي، ميگوي سفيد غربي،

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 های تحقيقاتی/ گزارش نهايی طرح  ٢
 
 قدمهم -1

تعيين تاثير استفاده از جيره غذايي گياهي بر شـاخص هـاي رشـد ميگـوي سـفيد غربـي در اسـتخرهاي خـاكي از         
اهميت زيادي برخوردار است. باتوجه به شرايط حاكم بـر اسـتخرهاي خـاكي، از جنبـه توليـدات طبيعـي غـذايي        

ش ميگـوي سـفيد غربـي در تغذيـه از منـابع      شامل موجودات كفزي، فيتوپالنكتون ها و زئوپالنكتـون هـا و گـراي   
پروتئين گياهي و دتريت ها مي توان به نقش استفاده از غذاي پلت گيـاهي در كـاهش هزينـه هـاي توليـد غـذاي       

. بطور كلي ميگوهاي پنائيده اغلب به عنوان همه چيز خـوران  )1391، ب (قرباني واقعي ميگوي سفيد غربي پي برد
دتريت هاي آلي داراي مقادير زياد الروهاي آنها را در مناطق ساحلي جايي كه فرصت طلب معرفي شده و پست 

). البته نمي توان اينگونه اظهار داشـت كـه بـراي تمـام گونـه هـاي ميگـو،         Ojha, 2006، وجود دارند (اند و گياهي
، گـزارش گرديـده   از ارجحيت برخوردارانـد. بعنـوان مثـال   (اجزاي آلي باقيمانده از گياهان و جانوران)دتريت ها 

) از دتريـت هـا     Fenneropenaeus merguiensisكه، در شرايطي كه غذاي حيواني در دسترس نباشد ميگوي موزي (
. ولي خصلت ميگوي سفيد غربي در تغذيه از منابع پروتئين گياهي و دتريت ها ايـن  )Ojha, 2006(تغذيه مي نمايد 

كي از عوامل اصلي تاثير گذار بـر قيمـت محصـول و تـوان خريـد      گونه را در زمينه پرورش، ممتاز نموده است. ي
مصرف كنندگان، هزينه هاي مرتبط با  تامين جيره غذايي  مي باشد. از غذا در پرورش ميگـو بـه عنـوان يكـي از     

بعنـوان   )Litopenaeus vannameiعوامل اصلي افزايش هزينه توليد ميگو نام برده مـي شـود. ميگـوي سـفيد غربـي (     
 et al., 1995( گونه هاي ارزشمند با قابليت مطلوب تغذيه از منابع پـروتئين گيـاهي مـورد توجـه مـي باشـد       يكي از
;Swick Mente, 2003 (Akiyama,1988a; Akiyama,1990 . ميگــوي ســفيد غربــي از قابليــت هــاي پرورشــي مطلــوبي

مـي توانـد از توليـدات طبيعـي      برخوردار بوده ورژيم غذايي اين گونه به شكلي است كه عالوه بـر غـذاي دسـتي   
  ).  1387و همكاران،  استخر و به ويژه دتريت ها به صورت مناسبي تغذيه نمايد (قرباني واقعي

 ,Mente( ميگوي سفيد غربي از جنبه هاي، تراكم پذيري، مقاومـت در مقابـل عوامـل نـا مسـاعد محـيط پـرورش        

   .) از قابليت مناسبي برخوردار مي باشد2003
اهش هزينه هاي توليد غذا با استفاده از منابع پروتئين گياهي مي تواند در افزايش سوددهي مزارع پرورش ميگو ك

نقش موثري داشته باشد. آرد هاي گياهي ارزانتر از پودرهاي حيواني مي باشـند. آرد سـويا بطـور فزاينـده اي در     
ي آسـان و قابليـت هضـم بـاالي پـروتئين مـورد       غذاي ميگو از جنبه هاي كيفيت تغذيه اي، قيمت مناسب، دسترس

استفاده قرار مي گيرد. قابليت هضم پـروتئين سـويا بـيش از آردهـاي حيـواني مثـل آرد مـاهي، آرد ميگـو و آرد         
. در بين منابع پروتئين هاي گيـاهي، آرد سـويا بطـور رايـج تـري در غـذاهاي       (Akiyama,1988a) اسكوئيد مي باشد

از آرد سويا بعنوان جـايگزين آرد مـاهي نيـز      (Akiyama,1988a)ستفاده قرار مي گيرد تجاري آبزي پروري مورد ا
%  نسـبت  17%  و 11%، 10قابليت هضم آرد كنجاله سويا به ترتيب به ميزان ).Divakaran, 2000(  شده استاستفاده 

) گـزارش  Mente )2003همچنـين   (Akiyama,1988a). به پودر ماهي، پودر اسكوئيد و پودر ميگـو بيشـتر مـي باشـد    
           % مي باشد.7/80% و آرد ماهي 90قابليت هضم آرد سويا در ميگو نموده كه 
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سويا در جيره غـذايي، داراي مزايـا و معـايبي اسـت. ولـي مزايـاي       كنجاله بطور كلي استفاده از سطوح باالي آرد 

 از معايب آن بيشتر مي باشـد. از بزرگتـرين مزايـاي اسـتفاده از آرد    استفاده از آرد سويا در جيره غذايي به مراتب 
سويا كاهش قابل توجه هزينه توليد غذا مي باشد. يكي ديگر از مزاياي استفاده از سويا، همانگونه كه قبال  كنجاله

رد كنجالـه  يك مزيت ديگر استفاده از آ. نيز اشاره گرديد، قابليت هضم باالي آن در جيره غذايي ميگو مي باشد
سويا مقاومت اش نسبت به اكسيداسيون، فاسد شدن و عاري بودن از موجوداتي مثل قارچ، ويروس و باكتري كه 

هدف از انجام تحقيق، تعيين تـاثير اسـتفاده   ). Swick, et al.,1995( براي ميگوها مضر مي باشند، گزارش شده است
رشد ميگوي سـفيد غربـي در زمـان پـرورش ايـن گونـه ميگـو در         درصد آرد كنجاله سويا بر شاخص هاي 42از 

  . بوداستخرهاي خاكي 
  

  مروري بر منابع -1-1
ليتـري   300نسـبت بـه پـرورش ميگـوي سـفيد غربـي در تانـك هـاي          1387قرباني واقعـي و همكـاران، در سـال    

 42و  22درصـد،   65/6درصد) بـه ترتيـب بـا     70و  50، 30ماه اقدام و از سه سطح پروتئين ( 2پالستيكي به مدت 
درصد پروتئين خام) در جيـره هـاي غـذايي  بعنـوان تيمارهـاي آزمايشـي        38درصد آرد كنجاله سويا (با ميانگين 

درصـد پـروتئين خـام)     39استفاده و نتايج حاصله با يك جيره غذايي كارخانه اي بعنوان تيمار شاهد (بـا ميـانگين   
بودن شاخص هاي رشد در تيمار شاهد نسبت به ساير تيمارها بود. ولـي   بيشترنتايج حاصل نشانگر  مقايسه گرديد.

  نكته قابل توجه عدم وجود اختالف معني دار آماري بين تيمار شاهد و ساير تيمارها در اغلب موارد بود. 
 rosenbergiiبـزرگ آب شـيرين (  استفاده از آرد سويا بجاي آرد ماهي و آرد ميگو در جيره هاي غذايي ميگـوي  

Macrobrachi(     از آرد سـويا بـا آرد مـاهي و آرد ميگـو،     50بطور موفقيت آميزي انجام شـده اسـت. جـايگزيني %
)  Penaeus californiensisمكزيكـي قهـوه اي (  را در ميگـوي   مطلوب ترينسبت هاي رشد و ضريب تبديل غذايي 

آرد سـويا منبـع پروتئينـي     P.durarumت كه بـراي ميگـوي گونـه    ايجاد نموده است. همچنين گزارش گرديده اس
مرغوب تري نسبت به آرد ماهي و ميگو مي باشد. همچنين گزارش شده، وقتي آرد سويا بطـور كامـل جـايگزين    

شود، موجب كاهش رشد مي گردد. اسـتفاده از  ) Palaemon serratusمعمولي (آرد ماهي در جيره غذايي ميگوي 
% جيـره و در  35قطعـه در متـر مربـع تـا      20در تـركم   ) P. monodonببري سياه (ره غذايي ميگوي آرد سويا در جي

  .(Akiyama,1988b)درصد موجب افزايش توليد گرديده است  45قطعه در متر مربع تا مقدار  10تراكم
Akiyama )1988(b  حاوي درصد،  53، و 45، 30، 15در بررسي تاثير افزودن آرد سويا در مقادير) در جيره غذايي

% موجب افزايش وزن و از اين مقدار بيشتر 45درصد پروتئين) ميگوي پا سفيد، افزايش درصد آرد سويا را تا  25
% آرد سـويا،  30% و 35را موجب كاهش وزن گزارش نموده است. اين در حالي است كه در جيره غذايي حاوي 

درصـد   53درصد و در جيره غذايي حاوي  15سويا به ميزان درصد افزايش وزن كمتر از جيره غذايي حاوي آرد 
درصد آرد نجاله سـويا گـزارش گرديـده اسـت.      45و  30آرد كنجاله سويا، ميزان وزن بيش از جيره هاي حاوي 
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اين نشانگر اين موضوع مي باشد كه، با افزايش درصد پروتئين جيره غذايي، قابليت استفاده از آرد سويا در جيـره  
% 35درصد جيره (در جيره غـذايي حـاوي    75گوي پا سفيد افزايش مي يابد. افزودن آرد سويا به ميزان غذايي مي

  درصد آرد سويا گرديده است. 45پروتئين)، موجب افزايش وزني نزديك به جيره حاوي 
New  وSaram )1990     درصـد در   0-45  ) بدون ذكر گونه خاصـي از ميگـو، اسـتفاده از آرد سـويا را در محـدوده

درصد  28و  34، 40ر ارائه فرمول غذايي براي جيره هاي حاوي اين محققين دجيره غذايي آنهاتوصيه نموده اند. 
درصـد را بـدون ذكـر نـام گونـه خاصـي از ميگـو         30و  30، 37پروتئين، بترتيب استفاده از آرد سويا، در مقـادير  

%  و در ساير جيره ها از پودر 5ئين، ميزان پودراسكوئيد مورد استفاده % پروت40. در جيره حاوي ندپيشنهاد نموده ا
% پروتئين براي روش متراكم و ساير جيـره هـا (حـاوي    40اسكوئيد استفاده نشده است. در منبع فوق جيره حاوي 

  درصد پروتئين) براي روش نيمه متراكم پيشنهاد گرديده است. 28و  34
Vohra  و Kratzer)1991 نموده اند كه كيفيت آرد سويا، تحت تاثير حرارت دهي مناسب و كافي جهـت  ) گزارش

از بين بردن مواد بازدارنده رشد در سوياي خام قرار دارد. همچنين حرارت دهي سـوياي خـام نبايسـتي در حـدي     
  شديد باشد كه موجب آسيب پروتئين سويا گردد.                                          

% سويا در بيشتر مطالعات نتايج رضايت بخشي را بدنبال داشته است. تفـاوت هـا در   40% تا 20ر در محدوده مقادي
دامنه فوق به پايداري پلت، كيفيت آب، شوري، سن ميگو، تركيب جيره غذايي، باالنس اسيدهاي آمينـه و سـاير   

  ).Swick et al., 1995فاكتورهاي ناشناخته بستگي دارد (
نتايج مطلوبي كسب شده است. بـه هرحـال بطـور تجـاري      درصد 40-45استفاده از آرد سويا در مقادير در زمان 

 ,.Swick et al%  كل جيره غذايي ميگو، مورد استفاده قرار   مي گيـرد ( 25% تا 10آرد سويا، معموال در سطوح از 

1995.(  
Swick  ) ويا در جيـره غـذايي ميگـوي سـفيد غربـي(از      ) در بررسي تاثير سطوح مختلـف آرد سـ  1995و همكاران

درصد) گزارش نموده اند كه ميزان رشد در زمان استفاده از جيره غذايي حـاوي آرد سـويا در مقـدار     70صفر تا 
پـروتئين بـوده ولـي ميـزان رشـد در زمـان        درصـد  28و درصـد 14، كمتر از جيره غذايي حاوي صـفر،  درصد  42

آرد سويا، كمتر از ساير تيمارها بـوده و داراي اخـتالف معنـي     درصد 70و ددرص 56استفاده از جيره هاي حاوي 
  داري با آنها مي باشد. 

همچنين گزارش گرديده كه آرد سويا حاوي مقادير كمتري متيونين و سيستئين نسبت بـه آرد مـاهي و اسـكوئيد    
  ). Swick et al., 1995مي باشد (

Swick  ) ه اند كـه اغلـب غـذاهاي فرمولـه شـده، حـاوي مقـادير بـااليي از منـابع          ) گزارش نمود1995و همكاران
  پروتئين حيواني مي باشند.  

Alava  )1996      گزارش نموده كه بيشتر پروتئين هاي گياهي، مثل آرد سويا بجـاي منـابع پـروتئين حيـواني مـورد (
  استفاده قرار مي گيرند. 
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 Alava )1996 ( ر جيره غذايي ميگوهاي پنائيد بدون ذكر گونه خاصي از ميگو ميانگين در بيان نياز به آرد سويا د

  درصد گزارش شده است.  25درصد و حداكثر آن  20مصرف آرد سويا 
Forster
% از آرد ماهي را مي توان در جيره غذايي ميگوي پـا سـفيد   75) گزارش نموده اند كه 2002و همكاران (  

)Litopenaeus vannameiسويا جايگزين نمود. ) با پروتئين  
Divakaran
% در رژيم غذايي ميگـوي پـا سـفيد    42) استفاده از آرد سويا بجاي آرد ماهي را تا 2000و همكاران (  

  امكانپذير گزارش نموده اند. در تحقيق فوق آرد سويا جايگزين يكي از منابع پروتئين حيواني گرديده است.
جنبه هاي تاثير بر رشد و هزينه توليد غذاهاي تجاري از اهميت زيادي برخوردار بطور كلي نياز پروتئيني ميگو،از 

  ).  Davic and Kureshy, 2000مي باشد (
Argue
پـروتئين حيـواني را در جيـره     ) اثرات جايگزيني كامل منـابع پـروتئين گيـاهي بـا منـابع     2001و همكاران (  

مورد بررسي قرار داده اسـت. در نتيجـه مقايسـه جيـره غـذايي      درصد پروتئين)  35غذايي ميگوي پا سفيد (حاوي 
و   5/8 ±8/1حاوي فقط منبع پروتئين گياهي و جيره غذايي تجاري مورد استفاده، ميزان وزن حاصـله را بترتيـب   

گزارش نموده اند. در تحقيـق فـوق بـا     9/1 ±6/0و  1/2±3/0و ميزان ضريب تبديل غذايي را بترتيب  3/2±2/10
فاده كامل از منابع پروتئين گياهي بجاي منابع پروتئين حيواني، نتيجه كسب شده نسـبتا مطلـوب بـه نظـر     وجود است
  مي رسد. 

Mente )2003 از آرد مــاهي، آرد اســكوئيد و آرد ميگــو را در جيــره غــذايي  50) در تحقيقــي، اثــرات حــذف  %
قـرار داده اسـت. در تحقيـق فـوق، در نتيجـه       ميگوي سفيد غربي و استفاده از آرد سويا را بجاي آن مورد بررسي

 1/2هفتـه بـه    5/2گرم در  21/0استفاده از جيره غذايي حاوي فقط آرد ماهي، آرد اسكوئيد و آرد ميگو، وزن از 
 9/1% آرد سـويا، وزن بـه   50% آرد ماهي، آرد اسكوئيد و آرد ميگـو و  50گرم و با استفاده از جيره غذايي حاوي

% آرد ســويا 50%  از مجمــوع آرد مــاهي، آرد اســكوئيد و آرد ميگــو بــا 50تحقيــق فــوق گــرم رســيده اســت. در 
جايگزين گرديده و به اين موضـوع كـه چنـد درصـد از پـروتئين جيـره را، آرد سـويا در نتيجـه ايـن كـار بخـود            

  .اختصاص داده اشاره نشده است
Conclin )2004 بجاي پودر ماهي، در جيره غذايي ميگوي رصد د 100) بصورت آزمايشي از آرد سويا به ميزان تا

موجـب كـاهش    درصد 28پا سفيد استفاده نموده است. البته در تحقيق فوق، افزايش آرد سويا در مقادير بيش از 
  .پلت را موجب بروز چنين وضعيتي گزارش نموده اندغذاي نسبت هاي رشد گرديده، كه پايداري ضعيف 

Davic
ارش نموده اند كه در بين منابع مختلف پروتئين هاي گياهي، آرد سويا بطور رايـج  ) گز2004و همكاران (  

  تري بجاي منابع پروتئين حيواني مورد استفاده قرار مي گيرد.
Cummins   در خصـوص جـايگزيني آرد مـاهي بـا آرد كنجالـه سـويا بـه تنهـايي يـا در           2013و همكاران در سال

تحقيـق   هفتـه  8بـه مـدت    در جيره غذايي ميگوي سـفيد غربـي   با حالل ها، شده تقطيرتركيب با حبوبات خشك 
نـوع جيـره    5و بـا  گـرم ذخيـره    99/0ميگو بـا وزن اوليـه    15ليتري با  110نموده اند. در اين بررسي هر آكواريوم 
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يـك جيـره غـذايي     ;)1عنوان تيمـار شـاهد (غـذاي    ه ب درصد آرد ماهي 20غذايي تغذيه شدند. يك جيره حاوي 
درصـد   0يك جيره غـذايي حـاوي    ;)2درصد آرد كنجاله سويا (غذاي  5/52درصد آرد ماهي و داراي  0حاوي 

آرد كنجالـه   از جـايگزين قسـمتي   با حالل ها تقطير شدهدرصد حبوبات خشك  30يا  20، 10آرد ماهي و شامل 
، 30/13، 30/10، 30/7سـاعات  بـار در روز (در   5). ميگوهـا  5و  4، 3سويا بودند (به ترتيـب جيـره هـاي غـذايي     

نتايج نشان داده كه وزن حاصله (گرم) بـه   تكرار در هر تيمار انجام شد. 3تحقيق با ) تغذيه شدند. 30/19و  30/16
در مقايسـه بـا جيـره هـاي غـذايي حـاوي حبوبـات         1طور معني داري براي ميگوهاي تغذيه شده با جيـره غـذايي   

). ميگوهاي تغذيـه شـده   >05/0Pگرم) ( 01/10گرم و  96/10د ( به ترتيب بيشتر بو تقطير شده با حالل هاخشك 
درصـد آرد   5/52درصـد آرد مـاهي و    0، نسبت به جيره غـذايي حـاوي   تقطير شده با حالل هابا حبوبات خشك 

ميگوهاي تغذيـه  ) از وزن نهايي، يكساني برخوردار بودند. ضريب تبديل غذايي 2كنجاله آرد سويا (جيره غذايي 
). درصـد  >05/0Pدر مقايسـه بـا سـاير جيـره هـا بطـور قابـل توجـه اي كمتـر بـوده اسـت (            1ده با جيره غـذايي  ش

. اين مطالعـه  )<05/0P( درصد بود 3/77بازماندگي در بين تيمارها تفاوت معني دار آماري نداشته و بطور ميانگين 
  د ميگوي سفيد غربي اثر منفي داشته اند. بر رش ثابت نموده است كه جيره هاي غذايي كه فاقد آرد ماهي بودند

Yang  اثر جايگزيني آرد ماهي باآرد كنجاله سويا را بـر مصـرف غـذا و قابليـت هضـم      2015و همكاران در سال ،
بررسي قرار داده اند. از آرد كنجاله سـويا بعنـوان منبـع پروتئينـي جهـت      ظاهري آن در ميگوي سفيد غربي مورد 

اهي در جيره هاي غذايي ميگوي سفيد غربي استفاده نموده اند. در جيره غذايي شاهد (جيـره  استفاده بجاي آرد م
درصـد و   82/16درصـد،   62/12درصـد،   40/8درصـد،   28/4مختلف آرد كنجاله سويا ()، آرد ماهي با مقادير 1

اي غـذايي  درصد (به ترتيب جيره ه 60درصد و  40درصد،  30درصد،  20درصد،  10درصد) در سطوح  26/25
 جـايگزين شـده اسـت.   ) گـرم 67/0±1/0بـا ميـانگين وزن اوليـه    ميگـوي جـوان (   720هفته با  8تحقيق در ) 6تا  2

جيره غذايي تعيين گرديد. گزارش نموده اند كه آرد كنجاله سويا را مـي تـوان بـه ميـزان      6همچنين قابليت هضم 
فاده قـرار داد. در حـالي كـه سـاير جيـره هـاي       درصد آرد ماهي بدون كاهش قابل توجه رشد ميگو مورد اسـت  20

، بطـور  6غذايي به شدت بر كل تركيب بدن تاثير مي گذارد. مقدار پروتئين خام كل بدن در زمان تغذيه از جيره 
). در حالي كه مقدار چربي خـام كـل بـدن در ميگوهـاي تغذيـه      >05/0Pبود ( 2معني داري كمتر از جيره غذايي 

هضـم پـروتئين جيـره هـاي      ).>05/0Pبـود  (  2بطور معني داري كمتر از جيـره غـذايي    6 و 5شده با جيره غذايي 
در اين تحقيق، مشخص گرديـد كـه، در   ). >05/0Pبود  ( 1بطور قابل توجه اي كمتر از جيره غذايي  6و  5غذايي 

از آرد  درصـد آرد مـاهي و اسـتفاده    20درصـد  آرد مـاهي، حـدف     30درصد پروتئين و  40جيره غذايي حاوي 
  كنجاله سويا بجاي آن در جيره غذايي ميگوي سفيد غربي مطلوب مي باشد. 
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  ها مواد و روش-2
  ساخت جيره آزمايشي -1-2
  تهيه مواد اوليه غذايي -1-1-2

وتن گندم، يه غذايي مورد نياز، شامل آرد ماهي، آرد سر ميگو، آرد گندم، آرد سويا، روغن ماهي، گللمواد او    
  .)1(جدول  بيضاء شيراز تامين گرديد 21لستين سويا، مكمل معدني و ويتاميني از كارخانه 

  
  تجزيه تقريبي مواد اوليه مصرفي در تيمار آزمايشي(به درصد)-1جدول

تركيب مواد 
  گلوتن گندم  آرد سويا  آرد گندم  آرد سر ميگو  آرد ماهي  اوليه

  25/7  09/8  88/10  8  73/8  رطوبت
  93/78  48  92/13  30/55  03/61  ئين خامپروت

  62/2  08/1  53/1  16/3  55/14  چربي خام
  39/0  3  19/2  10  52/1  فيبر

  53/1  45/19  92/0  28  10/7  خاكستر
  

  جيره غذايي وليدروش ت -2-1-2
) بود، لـذا  تجاريبراي تهيه جيره غذايي آزمايشي، با توجه به اينكه هدف مقايسه جيره فوق با جيره شاهد (غذاي 

كيلوكالري بر هـر كيلـوگرم غـذا تهيـه گرديـد. اجـزاي        3500سه نوع جيره آزمايشي با انرژي قابل هضم يكسان 
  .)2بود (جدول غذايي و تركيب جيره آزمايشي بدين صورت 

  

  و مواد اوليه جيره تجاريگياهي اجزاي غذايي و تركيب جيره غذايي  -2جدول

  نوع ماده اوليه مصرفي
 مايشي (گياهي) جيره آز

  
  مقدار مورد استفاده

  در جيره گياهي (درصد)

  
  نوع ماده اوليه مصرفي
  جيره شاهد (تجاري)

  آرد كنجاله سويا  42  آرد كنجاله سويا
  آرد ماهي  11  آرد ماهي

  آرد سر ميگو  10  آرد سر ميگو
  آرد گندم  5/29  آرد گندم
  روغن ماهي  2  روغن ماهي
  گلوتن  2  گلوتن

  لسيتين سويا  5/1  لسيتين سويا
  مكمل ويتاميني  5/0  مكمل ويتاميني
  مكمل معدني   5/0  مكمل معدني 

  آرد اسكوييد  1  همبند
    100  جمع كل (به درصد)
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   دستگاه هاي مورد استفاده جهت توليد جيره آزمايشي -3-1-2

  گرديد. استفادهدستگاههاي ذيل  جهت توليد جيره غذايي گياهي از
 ميلي متر. 1اسب بخار و با نمره توري  20ب چكشي با موتور دستگاه آسيا -1

 ميلي متر.  5/0دستگاه آسياب پروانه اي با نمره توري  -2

 محفظه اي پارويي . 2ميكسر افقي  -3

 دستگاه. 3متري  3باالبرهاي  -4

 ميلي متري. 2با داي حلقوي  218دستگاه پرس پلت  -5

 خشك كن كابينتي گالوانيزه هواي گرم با سيني ها. -6

 ابلوبرق جهت راه اندازي دستگاه ها.ت -7

 دستگاه خرد كن غذاي پلت (كرامبلر). -8
  

كيلوگرم مخلوط مواد اوليه غذايي را دارد.  80در هر مرحله از توليد غذا، محفظه بااليي هم زن برقي گنجايش 
پروانه اي در اين روش درصورت پودر نبودن كنجاله سويا، ابتدا آن را با آسياب چكشي و سپس با آسياب 

) آسياب  و ساير مواد اوليه در صورتي كه به صورت پودر باشند فقط با آسياب پروانه اي آسياب مي 1(تصوير 
. مواد اوليه آسياب شده در محفظه بااليي داشتند. آرد گندم و آرد گلوتن گندم نيازي به آسياب كردن نشدند

پس از آن آب گرم به همراه همبند و  شدند.ه دقيقه بصورت خشك هم زد15) تخليه و سپس 2هم زن (تصوير
دقيقه هم زده شده و سپس از طريق  15روغن ماهي و لسيتين سويا به داخل محفظه بااليي ريخته شده و مجددا 

. پلت هاي خروجي در داخل سيني آمدند) منتقل و بصورت پلت در 4و  3باالبر به دستگاه پرس پلت (تصاوير 
  درجه سانتي گراد 60) در درجه حرارت 5(تصوير  و با استفاده از خشك كن كابينتيهاي پالستيكي ريخته شده 

با  شد.. همچنين در مراحل اوليه پرورش ميگو از غذاهاي خرد شده براي تغذيه ميگوها استفاده گرديدندخشك 
  . گرديد) خرد 6)، غذاي پلت (تصوير 7استفاده از دستگاه كرامبلر (تصوير 
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  ستگاه آسياب پروانه ايد -1تصوير 

 
 

  
  

  دستگاه هم زن افقي -2تصوير 
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  دستگاه پرس پلت -3تصوير 
  

  
  

  توليد غذاي پلت گياهي با دستگاه پرس پلت -4تصوير 
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  دستگاه خشك كن غذاي پلت ميگو -5تصوير 
  
  

  
  

  شدهغذاي پلت گياهي توليد  -6تصوير
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  دستگاه كرامبلر (خرد كننده غذاي پلت) -7تصوير 
  

  آماده سازي مكان تحقيق  -2-2
  آماده سازي استخرها - 1-2-2

هكتار انجام شد.  براي آماده  4/0اين تحقيق در استخرهاي خاكي ايستگاه تحقيقاتي حله، هريك به مساحت     
با آهك زنده به  را شخم و ديسك زده و سپس نسبت به آهك پاشي آنهاسازي استخرها، ابتدا بستر استخرها 

 اقدام گرديد.  تن در هكتار 1ميزان 
  

  تامين آب -2-2-2
ميلـي متـر بـا اسـتفاده از آب      1آب مورد نياز از طريق كانال آبرساني استخرها و پس از عبور از توري بـا چشـمه   

  خليج فارس انجام گرديد. 
  

  ه سازي آب و ذخيره سازي بچه ميگوآماد -3-2
سانتي متر آبگيري و سـپس كودهـاي شـيميايي ازتـه و فسـفاته       70جهت بارورسازي آب، ابتدا استخرها تا ارتفاع 

ميلي گـرم در ليتـر فسـفات     5/0ميلي گرم در ليتر ازت و  2به استخرها جهت ايجاد غلظت  1به  4بترتيب با نسبت 
روز بعد و زمـاني كـه عمـق قابـل      4تا  3سانتي متر رسانده و  100ارتفاع آب استخرها را به اضافه شد. پس از آن 

  سانتي متر رسيد ذخيره سازي پست الروها انجام گرفت.  45-50رويت به 
شاهد (غذاي كارخانـه اي) در مرحلـه پسـت    آزمايشي و  بچه ميگوهاي مورد نياز جهت ذخيره سازي استخر هاي

 دراز يك مركز تكثيـر بخـش خصوصـي تـامين و      در مرداد ماه،   گرم 008/0±001/0ميانگين وزن و با  18الرو 
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. قبل از رها سازي بچه ميگوها در استخرها، نسبت به هم دماسازي آب پالسـتيك دو  ذخيره سازي شدنداستخرها 

  جداره حمل و نقل بچه ميگوها با آب استخرها اقدام گرديد. 
  

  ميگوها تغذيه -4-2
بـراي تغذيـه    4006تا  4001 تجارياز غذاي  و آزمايشي از غذاي گياهي توليد شده جهت تغذيه ميگوها در تيمار

استفاده شد. غذادهي در ماه اول پرورش بصورت جيره كور و پس از آن بر اساس ميانگين شاهدميگوها در تيمار 
فـت. در مرحلـه اول پـرورش، در هـر     وزن بدن و بررسي وضعيت مصرف غذا در سيني هاي غذادهي صورت گر

گـرم، در   100-200پـرورش   2-7كيلوگرم غـذا بـه ميگوهـا داده شـد. در روز      2هكتاري در روز اول 4/0استخر 
پـرورش   21-30گـرم و در روزهـاي    250-300پرورش  15-21گرم، در روز  200-250پرورش  8-14روزهاي 

). از اين مرحله به بعـد غـذادهي بـر اسـاس زي     1384ري، گرم به ميزان غذاي روز قبل افزوده شد(نصي 400-300
توده ميگوها در هر استخر انجام و تنظيم ميزان غذادهي بر اسـاس ميـزان مصـرف غـذاي درسـيني هـاي غـذادهي        

و پـس از آن و تـا پايـان دوره     22و  14بـار در شـبانه روز و در سـاعات     2صورت گرفت. در هفته اول غـذادهي  
پرورش بـا انجـام    30انجام گرفت. غذادهي پس از روز  22و  18، 11، 7ه روز و در ساعات بار در شبان 4پرورش 

 ,Cruz and Philipsدرصد وزن بدن رسـيد (  4درصد وزن بدن انجام و تا پايان دوره پرورش به  8بيومتري با نسبت 

1991.(     

صبح) و  6نوبت صبح (ساعت  2ر آب روزانه د pHاندازه گيري درجه حرارت آب، اكسيژن محلول در آب و 
  عصر) و ميزان شوري، شفافيت و عمق آب روزانه در يك نوبت انجام شد.  15عصر (ساعت 

  
  هوادهي -5-2

يا  21اسب بخار نصب و هر روز در ساعت   3هريك از استخرها دو دستگاه هواده چرخ پارويي با قدرت  در    
  ي شدند. صبح خاموش م 7صبح تا  6روشن و در ساعت  23

  

  زيست سنجي ميگوها -6-2
عدد ميگو با استفاده از  50روز يكبار نسبت به نمونه برداري از  10جهت تعيين ميانگين وزن و طول ميگوها هر     

  گرم، وزن آنها اندازه گيري شد. 001/0تور پرتابي اقدام و با استفاده از ترازوي ديجيتالي با دقت 



 های تحقيقاتی/ گزارش نهايی طرح  ١٤
 
  برداشت محصول  -7-2

  روز انجام شد. 115برداشت محصول استخرهاي تيمار شاهد و آزمايشي به ترتيب پس از     
  

  محاسبه شاخص هاي رشد  -8-2
بهـره بـرداري از پـروتئين      ميانگين ميزان رشد، ضريب تبديل غذايي، نسبت بازده پروتئيني، ضريب رشد ويژه،    

)  بـا اسـتفاده از فرمولهـاي ذيـل     Nour et al., 2004ه () متوسط افـزايش وزن روزانـ  NPU ) (Steffens, 1989خالص (
  .محاسبه شد

 (گرم) افزايش وزن وزن پاياني (گرم) = –وزن اوليه (گرم) 

 افزايش وزن (گرم)/غذاي مصرف شده (گرم) = ضريب تبديل غذايي  

  پروتئين مصرف شده (گرم)/ افزايش وزن (گرم) = نسبت بازده پروتئيني
  لگاريتم طبيعي متوسط وزن نهايي)=ضريب رشد ويژه –لگاريتم طبيعي متوسط وزن اوليه ×(100تعداد روزهاي پرورش/ 

  وزن نهايي = متوسط افزايش وزن روزانه –وزن اوليه  (تعداد روزها)/ دوره
  بهره برداري از پروتئين  خالص پروتئين نهايي الشه) =–(پروتئين اوليه الشه × 100پروتئين مصرف شده/ 

  
  بررسي آماريروش  -9-2

اين تحقيق با استفاده طرح كامال تصادفي و آناليز واريـانس يكطرفـه انجـام و مقايسـه ميـانگين هـا بااسـتفاده از            
  ) انجام شد.  05/0% (سطح 95آزمون چند دامنه دانكن در حدود اطمينان 
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  نتايج-3
  ها جيرهتقريبي تجزيه  -1-3

  ) مي باشد.  3مورد استفاده در انجام آزمايشات بصورت ذيل (جدول  غذاييي جيره هاتقريبي تجزيه     
   

  نتايج تجزيه تقريبي جيره هاي غذايي -3جدول
  (بجز رطوبت ساير تجزيه ها مربوط به ماده خشك نمونه است) 

  تركيب جيره (%)  
  تيمارها

  شاهد  آزمايشي

  39  38پروتئين خام          
  7  36/6        چربي خام    

  3  58/4  فيبر
  12  99/12  خاكستر   

عصاره عاري از ازت 
NFE)(             

51/29  29  

  10                    49/8  رطوبت
   

ديـد  گـرم غذاتهيـه گر   100كيلوكالري بـازاي هـر    350جيره هاي غذايي با انرژي قابل هضم يكسان و در حد     
)2002 Wickins and Lee,.(  
  

  رامترهاي آب در تيمارهاي آزمايشياندازه گيري ميانگين پا -2-3
 شـوري  و آب pH شـفافيت آب،  شامل دماي آب، اكسيژن محلـول در آب،  ي آبيشيميا -پارامترهاي فيزيكو    
ي يشـيميا -فيزيكـو  ي ترهـا روزه پارام 10 انحـراف معيـار)    ±(بصورت روزانه اندازه گيري گرديد. ميانگين   آب

  ارائه شده است. 4در جدول ميانگين كل دوره و   1-5در نمودارهاي آب  
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  انحراف معيار) شوري آب در تيمارهاي شاهد (پلت تجاري) و ±(ميانگين  -1نمودار 

  زمايشي (پلت گياهي) در طول دوره پرورش آ
  
  

  
  در آب در تيمارهاي شاهد (پلت تجاري) انحراف معيار) اكسيژن محلول ±(ميانگين  -2نمودار 

  زمايشي (پلت گياهي) در طول دوره پرورش و آ
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  انحراف معيار) درجه حرارت آب در تيمارهاي شاهد (پلت تجاري)±(ميانگين  -3نمودار 

  زمايشي (پلت گياهي) در طول دوره پرورش و آ 
  
  
  

  
  شاهد (پلت تجاري) و  انحراف معيار) عمق آب در تيمارهاي±(ميانگين  -4نمودار 

  زمايشي (پلت گياهي) در طول دوره پرورشآ
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  انحراف معيار) شفافيت آب در تيمارهاي شاهد (پلت تجاري) و ±(ميانگين  -5نمودار 

  زمايشي (پلت گياهي) در طول دوره پرورش و كل دوره پرورشآ
  
  

   ب در كل دوره پرورششيميايي آ-انحراف معيار) پارامترهاي فيزيكو ±ميانگين ( -4جدول 
  در تيمارهاي آزمايشي و شاهد

  تيمار
  

  شفافيت
  (سانتي متر)

  شوري آب
(قسمت در 

  ميليون)

  عمق آب
  (به سانتي متر)

درجه حرارت 
  آب

(درجه سانتي 
  گراد)

اكسيژن 
محلول در 

  آب
(ميلي گرم 

 در ليتر)

pH آب  

 عصر صبح  عصر  صبح  عصر  صبح

آزمايشي 
  (گياهي)

a10/13±41/
40  

a94/1±56/45  a85/3±20/135  

a
01/4±

42/
27 

a
29/4±

88/
30 

a
57/0±

33/3 

a
70/0±

01/7 

a
14/0±a

23/8 

a
15/0±

30/8 

  
  شاهد

  ) تجاري(

  
a95/9±19/37  a27/1±82/45 a12/4± 53/134 

a  
53/0±

32/
27 

a
51/3±

97/
30 

a
90/0±

39/3 

a
43/0±

72/6 

a
13/0±

26/8 

a
15/0±

30/8 

  نسبت به هم داراي اختالف معني دار آماري مي باشند.  b و  aدر هر ستون اعداد فاقد حروف مشترك *       
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  جيره هاي غذايي بر شاخص هاي رشد تاثير -3-3

نتايج حاصل از تغذيه ميگوها در تيمارهاي آزمايشي و شاهد بر شاخص هاي رشد شامل وزن نهايي، مقدار غذاي 
بهره بـرداري   وزن روزانه وافزايش  شد ويژه،مصرف شده، ضريب تبديل غذايي، نسبت بازده پروتئيني، ضريب ر

و ميـانگين وزن بـدن ميگوهـا در طـول دوره پـرورش، در تيمارهـاي آزمايشـي و         5 در جدول از پروتئين خالص،
  گرديده است.ارايه  6شاهد در جدول 

  

  

  شاخص هاي رشد ميگو در نتيجه استفاده  )  (SD±مقايسه ميانگين هاي -5جدول 
  آزمايشي و شاهداز جيره هاي غذايي 

  تيمارها  شاخص ها
  تيمار شاهد  تيمار آزمايشي

  a ±008/0  001/0a±008/0 001/0  (گرم)ميانگين وزن اوليه 
  a ±7/15  52/0a ±6/15 88/0  (گرم)ميانگين وزن نهايي 
  a ±80/1  06/0 a ±76/1 08/0  ضريب تبديل غذايي
  01/0a ±46/1  05/0a ±45/1  نسبت بازده پروتئيني

  a ±38/2  03/0 a ±38/2 04/0  (درصد)رشد ويژه ضريب 
  a ±136/0  004/0 a ±135/0 007/0  (گرم در روز)افزايش وزن روزانه 

بهره برداري از پروتئين خالص 
  (درصد)

38/0 a±05/17  26/0b±80/11  

  a ±58/2853  24/95 a ±83/2864 14/64  (كيلوگرم بر هكتار) توليد
  a ±91  41/2 a±92 72/1  (به درصد)بازماندگي 

  خوراك مصرفي 
  (كيلوگرم بر هكتار)

23/112 a ±5144 77/59 a ±5055 

 115 115  طول دوره پرورش (روز)

  000/43  000/34  (ريال)  قيمت هر كيلوگرم غذا
هزينه غذاي پلت در كل دوره 

  پرورش (ريال)
±  a667/960/69  

234/367/1  

b ±000/946/86  
637/919  

   .>P) 05/0نسبت به هم داراي اختالف معني دار آماري مي باشند ( bو  aاعداد فاقد يك حرف مشترك از حروف در هر رديف 
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  در تيمارهاي شاهد (پلت تجاري) ووزن بدن ميگوها  )  (SD±مقايسه ميانگين هاي - 6جدول 
  زمايشي (پلت گياهي) در طول دوره پرورش آ

  روز پرورش  
  تيمارها

  شاهد (چيره تجاري)  هي)آزمايشي (جيره گيا
30  1/0±16/2 a b02/0±47/2  
40  23/0±70/3 a 39/0±51/3 a 
50  10/0±66/5 a 17/0±97/4 b 
60  20/0±16/7 a 31/0±73/6 b 
70  22/0±13/9 a 23/0±00/9 a 
80  16/0±56/11 a 15/0±30/10 b 
90  32/0±40/12 a 23/0±10/13 b 

100  67/0±76/14 a 13/0±60/13 b 
110  46/0±30/15 a 38/0±70/14 b 
115  88/0±70/15 a 52/0±60/15 a 

    

  
  .)5(جـدول  . انـدازه گيـري شـد   گـرم   008/0±001/0ميانگين وزن اوليه در تيمارهاي آزمايشي و شاهد به ترتيب 

گـرم   6/15± 52/0و   7/15± 88/0و بـه ترتيـب   شاهدبيش از تيمار  آزمايشيدر تيمار  يانگين وزن نهايي ميگوها،م
ميزان افزايش  ).6و نمودار  5(جدول  <P)05/0(ولي اختالف آنها از نظر آماري معني دار نمي باشد اندازه گيري، 

گرم اندازه گيري، 135/0± 004/0و  136/0±007/0وزن روزانه در تيمار آزمايشي  بيش از تيمار شاهد و به ترتيب
  ).5(جدول  <P)05/0(ولي اختالف آنها از نظر آماري معني دار نمي باشد 

گـرم   80/1± 08/0و   76/1± 06/0 و به ترتيـب  آزمايشيكمتراز تيمار  شاهدميزان ضريب تبديل غذايي، در تيمار 
  ).5(جدول  <P)05/0(اندازه گيري، ولي اختالف آنها از نظر آماري معني دار نمي باشد 

درصد اندازه    38/2± 03/0و  38/2± 04/0و به ترتيبيكسان شاهد  وآزمايشي  هايضريب رشد ويژه، در تيمار
نسبت بازده پروتئيني در     ).5(جدول  <P)05/0(اختالف معني دار آماري مي باشند  فاقدگيري، و نسبت به هم 

اختالف  فاقدو نسبت به هم محاسبه  45/1±05/0و  460/1±0/ 01 و به ترتيب شاهدبيش از تيمار ، آزمايشي تيمار
بيش  ،آزمايشي در تيمار ،بهره برداري از پروتئين خالصدرصد  ).5(جدول  <P)05/0(معني دار آماري مي باشند

اندازه گيري و نسبت به هم داراي اختالف معني  80/11±26/0 و 05/17± 38/0 از تيمار شاهد بوده و به ترتيب
در  ،كيلوگرم در هكتارتوليد ميگو در واحد سطح برحسب  ميزان  ).5(جدول  >P)05/0دار آماري مي باشند (

اندازه گيري و نسبت به  58/2853± 14/64و  83/2864± 24/95شاهد بيش از تيمار آزمايشي و به ترتيب تيمار 
بيش از تيمار  شاهددر تيمار بازماندگي، درصد  ).5(جدول  <P)05/0(دنمي باش آماري اختالف معني دار فاقدهم  

 مي باشنداختالف معني دار آماري فاقد  ه هم و نسبت بمحاسبه  91± 72/1و  92± 41/2به ترتيب و  آزمايشي



 ٢١ .../  در  توليد غذای گياهی و تعيين تاثير آن بر شاخص های رشد ميگوی سفيد غربی

 
)05/0(P>   جدول)23/112و به ترتيب  شاهدبيش از تيمار  آزمايشيميانگين خوراك مصرفي در تيمار  ).5± 

 <P)05/0( اختالف معني دار آماري مي باشند فاقدكيلوگرم اندازه گيري و نسبت به هم   5055± 77/59 و 5144
اسفاده از غذاي  ).5(جدول  روز بود 115آزمايشي  وشاهد  هاي پرورش در تيمار تعداد روزهاي ).5(جدول 

 4/0هكتار استخر (مجموع سه استخر  2/1درصدي هزينه توليد غذاي گياهي مورد نياز  20گياهي موجب كاهش 
استخر  هكتار استخر (مجموع سه 2/1نسبت به هزينه خريداري غذاي تجاري براي   ،هكتاري) در تيمار آزمايشي

  هكتاري) تيمار شاهد گرديد.  4/0
  
  نتايج حاصل از تجزيه الشه   -4-3

  است. ارائه گرديده  7جدول در نتايج حاصله از تجزيه الشه 
 

  تجزيه الشه ميگوها (مقادير در ماده خشك اندازه گيري شده است):)   (SD±مقايسه ميانگين هاي -7جدول

  شاخص هاي آزمايشي
  (به درصد)

  مارهاي آزمايشيتي

  تيمار آزمايشي
  تيمار شاهد  (گياهي)

  25/0a± 68/86 30/0b± 92/84  پروتئين خام
  a ± 5/0  22/0 a ± 5/0 19/0  چربي خام
  0/0 ±0/0  0/0 ±0/0  فيبر خام
  a ± 2/7 18/0 b ± 8/6 32/0  خاكستر
  26/1a± 83/68  46/1b± 63/64  رطوبت

  .>P)05/0( داراي اختالف معني دار آماري مي باشند bو    aك از حروف يك حرف مشترفاقد در هر رديف ارقام         
  

اندازه گيري شده   92/84±30/0و  68/86±25/0زان پروتئين خام در تيمار آزمايشي بيش از تيمار شاهد و به ترتيب مي
ميـزان چربـي خـام در تيمـار      ).7(جـدول   >P) 05/0(و نسبت به هـم داراي اخـتالف معنـي دار آمـاري مـي باشـند      

اندازه گيري شـده و نسـبت بـه هـم فاقـد اخـتالف         5/0±22/0و  5/0±19/0آزمايشي بيش از تيمار شاهد و به ترتيب 
صفر درصد انـدازه   و شاهد آزمايشي هايميزان فيبر خام در تيمار ).7(جدول  <P)05/0(معني دار آماري مي باشند

 ± 18/0و   2/7±32/0ميزان خاكستر الشه، در تيمار آزمايشي بيش از تيمار شاهد و به ترتيـب   ).7(جدول ري شدگي

ميـزان   ).7(جـدول   )>05/0P(اندازه گيري شده و نسبت بـه هـم داراي اخـتالف معنـي دار آمـاري مـي باشـند        8/6
اندازه گيـري شـده و    63/64 ±46/1و   83/68±26/1رطوبت الشه، در تيمار آزمايشي بيش از تيمار شاهد و به ترتيب 

  ).7(جدول  >P)05/0(نسبت به هم داراي اختالف معني دار آماري مي باشند
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    بحث -4

در زمان ساخت جيره غذايي با دستگاه هاي مستقر در ايستگاه تحقيقاتي حله، تنها عامل كاهش دهنده عملكرد 
كيلوگرم  50- 70وزانه توليد غذاي پلت، سرعت نسبتا كم آسياب پروانه اي در آسياب مواد اوليه غذايي بود (ر

در هر ساعت). با افزايش مقدار كنجاله سويا، سرعت آسياب نمودن مواد اوليه با استفاده از آسياب پروانه اي 
ستفاده براي توليد غذاي پلت ميگو، بخوبي آسياب كاهش مي يابد.  با توجه به اين كه نياز است مواد اوليه مورد ا

مكمل  ،گردند، لذا مواد اوليه اي كه نيازمند آسياب كردن مي باشند شامل: پودر ماهي، پودر ميگو، كنجاله سويا
معدني و ويتاميني بودند. هر نوع ماده اوليه درشت دانه و غير پودري نياز است ابتدا با آسياب چكشي و سپس با 

روانه اي آسياب گردند. در اين تحقيق فقط در زمان درشت دانه بودن كنجاله سويا از آسياب چكشي آسياب پ
استفاده شد. در مجموع ابتدا مواد اوليه براساس مقدار از پيش تعيين شده با هم مخلوط و سپس با استفاده از 

در همزن اوليه غذايي مواد  له بعد،در مرحميلي متر آسياب شدند.  5/0 با چشمه توري مجهز بهآسياب پروانه اي 
ريخته شده و ابتدا بصورت خشك و پس از افزودن آب گرم، همبند، لسيتين سويا و روغن عمل هم زدن ادامه 
يافت. آنچه در اين بين از اهميت زيادي برخوردار است درصد آب افزوده شده به مخلوط مواد اوليه در هم زن 

گاه پلت زن مورد استفاده و تركيب مواد اوليه غذايي، تعيين و مشخص گردد. مي باشد كه بايد بر اساس نوع دست
جهت افزايش سرعت آسياب مواد اوليه غذايي، مي توان تعداد آسياب پروانه اي كه براي توليد غذاي پلت مبرم 

فاده نمود. راه مي باشند را افزايش داده و يا از دستگاه آسياب پروانه اي بزرگ تر و با قابليت كاري بيشتر است
اندازي و كار با دستگاه ها با دو نفر قابل انجام است. در صورت افزايش تعداد افراد، فرآيند توليد غذاي پلت با 

  سهولت بيشتري ميسر مي باشد.
همانگونه كه در قسمت نتايج نيز ذكر گرديد با استفاده از جيره هاي آزمايشي (غذاي گياهي) و جيره شاهد 

 ،)، بين شاخص هاي رشد شامل ميانگين وزن اوليه، ضريب تبديل غذايي، افزايش وزن روزانهاريتج(غذاي 
اختالف معني دار  ، ميزان رشد، نسبت بازده پروتئيني، ضريب رشد ويژه، توليد و خوراك مصرفيبازماندگي

زمايشي و تيمار شاهد بهره برداري از پروتئين خالص، بين تيمار آاز نظر ولي  .)<05/0P(آماري وجود نداشت 
  >P). 05/0(اختالف معني دار آماري ثبت گرديد

عالوه بر تفاوت در منابع تامين پروتئين در جيره هاي غذايي، در تيمار آزمايشي بر خالف تيمار شاهد كه حاوي 
م به ذكر است كه الز       پودر اسكوئيد مي باشد، براي كاهش هزينه هاي توليد از پودر اسكوئيد استفاده نشد. 

البته  ).Swick, 1995( مي شود         از پودر اسكوئيد، بعنوان يك جاذب غذايي و داراي عوامل رشد نام برده 
(قرباني  پودر ميگو و ماهي نيز همانند پودر اسكوئيد، از جاذب هاي غذايي مهم، براي ميگو محسوب مي گردند

سويا كنجاله ق حاضر مشخص گرديده، اين است كه، استفاده از آرد آنچه در تحقي ).;1391Swick, 1995،الفواقعي
بعنوان يك جزء اصلي تامين كننده منابع پروتئين گياهي در جيره غذايي ميگوي سفيد غربي، موجب بروز تفاوت 

گرديده است. در تحقيق حاضر (بجز بهره برداري از پروتئين خالص) شاخص هاي رشد  از نظرمعني داري غير 
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جه به اينكه از دستگاههاي غذا ساز آزمايشگاهي جهت ساخت پلت استفاده گرديده  و امكان حرارت دهي با تو

كامل اجزاي غذايي جهت به حالت ژالتينه در آوردن نشاسته ميسر نبوده و احتمال از هم پاشيدگي غذاي پلت 
استفاده  درصد 42مقادير بيشتر از سويا در كنجاله سويا وجود داشت، از آرد كنجاله در نتيجه استفاده از آرد 

  نگرديد.    
ليتري  300نسبت به پرورش ميگوي سفيد غربي در تانك هاي  1387قرباني واقعي و همكاران، در سال 

 42و  22درصد،  65/6درصد) به ترتيب با  70و  50، 30پالستيكي به مدت دو ماه اقدام و از سه سطح پروتئين (
درصد پروتئين خام) در جيره هاي غذايي استفاده و نتايج حاصله با يك  38(با ميانگين  درصد آرد كنجاله سويا

درصد پروتئين خام) مقايسه گرديد. نتايج حاصل نشانگر عدم وجود  39جيره غذايي كارخانه اي (با ميانگين 
اين موضوع بويژه در  .<P)05/0( اختالف معني دار آماري بين تيمار شاهد و ساير تيمارها در اغلب موارد بود

نتايج حاصل از درصد آرد كنجاله سويا از اهميت زيادي برخوردار است. در مقايسه با  42مورد تيمار حاوي 
تحقيق حاضر و با توجه به بهتر بودن وضعيت اغلب شاخص ها در تيمار آزمايشي (غذاي گياهي) نسبت به تيمار 

نمود كه استفاده از غذاي گياهي در استخرهاي خاكي نتايج ) مي توان اينطور نتيجه گيري تجاريشاهد (غذاي 
. شايد دليل اصلي اش وجود غذاهاي طبيعي در استخرهاي خاكي اشته استبهتري را نسبت به تانك به دنبال د

باشد. در واقع با توجه به قابليت تغذيه از منابع پروتئين گياهي توسط ميگوي سفيد غربي، وجود دتريت ها و 
گياهي مي توانند از عوامل احتمالي بهبود عملكرد غذاي پلت گياهي در استخرهاي خاكي باشند. با غذاي پلت 

وجود اينكه در پرورش نيمه متراكم ميگو، غذاي دستي نقش اصلي را در افزايش توليد استخر بر عهده دارد، 
ستخر نقش بسيار موثري داشته ولي نقش غذاهاي طبيعي قابل توجه بوده و مي تواند بر افزايش توليد ميگو در ا

  باشد. 
بدون ذكر نام گونه خاصي از  )Swick  )1995درصد بود.  42مقدار آرد سوياي مورد استفاده در تحقيق حاضر 

را منجر به حصول نتايج مطلوب عنوان داشته است. بر اساس  درصد 20-40ميگو استفاده از آرد سويا، در مقادير 
درصد از آرد سويا درجيره غذايي ميگو  40-45% جيره استفاده و مقادير 70آرد سويا تا  يافته هاي تحقيق فوق از

(بدون ذكر گونه خاصي) خيلي مطلوب گزارش شده است. درصد استفاده از آرد سويا در تحقيق حاضر و 
تغذيه ميگو تحقيق فوق به مراتب بيش از ميزان آرد سوياي مورد استفاده در غذاهاي تجاري مورد استفاده جهت 

). Swick, 1995(گزارش شده است درصد   10-25مي باشد. مقدار استفاده از آرد سويا در غذاهاي تجاري ميگو 
و ذكر نموده سويا در جيره، بر پايداري جيره در آب عنوان، كنجاله ، تاثير منفي افزايش آرد را يكي از داليل آن

سويا نسبت به پودر اسكوئيد و پودر ماهي مي كنجاله ر در آرد ناشي از مقدار نسبتا باالي فيب موضوع،  اينكه 
سويا مقاومت اش نسبت به اكسيداسيون، فاسد شدن و كنجاله از مزاياي استفاده از آرد  ).Swick, 1995( باشد

عاري بودن از موجوداتي مثل قارچ، ويروس و باكتري كه براي ميگوها مضر مي باشند، گزارش شده است 
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)Swick, 1995 درصد آرد كنجاله سويا) مي تواند بار آلودگي ناشي از  42). لذا استفاده از غذاي گياهي (حاوي

  استفاده از غذاهاي حاوي مقادير باالي منابع پروتئين حيواني را كاهش دهد.  
بجاي آرد سويا را  كنجاله استفاده از آرد 2000و همكاران نيز در سال  Divakaranهمسو با نتايج تحقيق حاضر 

% در جيره غذايي ميگوي سفيد غربي ميسر دانسته اند. در تحقيق فوق آرد سويا جايگزين يكي از 42ماهي تا 
(آرد ماهي و آرد  منابع پروتئين حيواني شده، ولي در تحقيق حاضر درصدي از مجموع منابع پروتئين حيواني

جايگزين گرديده است. همچنين گزارش گرديده  سويا آرد كنجاله ، توسط منابع پروتئين گياهي و بويژهميگو)
كه سوياي خام، حاوي مواد ضد تغذيه اي است كه مي تواند موجب كاهش رشد حيوان گردد. از عوامل عمده 
ضد تغذيه اي، بازدارنده آنزيم تريپسين مي باشد. بخوبي ثابت شده كه حرارت دهي سوياي خام، قابليت هضم 

پروتئين كنجاله سويا بسيار  ).Akiyama, 1992آنزيم تريپسين را غير فعال مي كند ( آنرا باال و عوامل بازدارنده
). در نتيجه 1391، الفمرغوب بوده ولي با كمبود اسيد آمينه هاي سيستئين و متيونين مواجه مي باشد (قرباني واقعي

ور كامل حذف نگرديد.  در جهت تامين نيازهاي اسيد آمينه اي ميگوي سفيد غربي، منابع پروتئين حيواني به ط
درصد منابع پروتئين جيره از طريق منابع گياهي تامين ولي با اين وجود شاخص هاي رشد، در  70تحقيق حاضر ، 

) در اغلب موارد از وضعيت مطلوب تري تجاريتيمار آزمايشي  (غذاي گياهي) در مقايسه با تيمار شاهد (غذاي 
به قابليت ميگوي سفيد غربي در تغذيه از منابع پروتئين گياهي  (قرباني ). با توجه 5برخوردار مي باشد (جدول 

) نتايج مثبت حاصله در نتيجه استفاده از جيره غذايي گياهي 1391،بقرباني واقعي ;1387واقعي و همكاران، 
بع جهت تغذيه ميگوي سفيد غربي در استخر خاكي، نه تنها مويد قابليت ميگوي سفيد غربي در تغذيه از منا

پروتئين گياهي مي باشد، بلكه نشانگر تاثير مثبت توليدات طبيعي استخر بر بهبود عملكرد جيره غذايي گياهي نيز  
كيلوگرم گزارش شده  50-500بوده است. بطور كلي ميزان توليد ميگوي حاصله از توليدات طبيعي استخرها، 

ثرات قابل توجه اي بر هضم و جذب غذاهاي توليدات طبيعي استخر داراي ا  )Brock and Main, 1994است (
دستي مي باشند. عالوه بر اين حفظ توليدات طبيعي استخر در حد مطلوب داراي اثرات مثبت زيادي بر ميگو 

. در همين ارتباط گزارش گرديده كه، ميگوي سفيد غربي، زماني كه آب داراي مقادير كافي از جلبك و است
محرز گرديده  ).ACE, 2003(بار سريع تر رشد مي كند 9/1تا  5/1ا آبهاي شفاف، موادجامد معلق باشددر مقايسه ب

احتماال اين ذرات توسط باكتري ها ).ACE, 2003(ميكرون رشد را تشديد مي كند 5/0كه ذرات بزرگ تر از 
در مقابل نور ايجاد سايه معلق، پوشيده شده و بعنوان غذاي مورد استفاده قرار مي گيرند. تاثير ديگر مواد جامد 

). در تحقيقي كه ACE, 2003است. بنظر مي رسد كه، در آبهاي كدر ميگو آسان تر دچار استرس مي شود (
)  انجام شده، اثرات جايگزيني كامل منابع پروتئين گياهي با منابع پروتئين 2001و همكاران ( Argueتوسط 

رسي و در نتيجه مقايسه جيره غذايي حاوي فقط % پروتئين، بر35حيواني در جيره غذايي ميگوي پا سفيد حاوي 
 2/10±3/2گرم و   5/8 ±8/1منبع پروتئين گياهي و جيره غذايي تجاري مورد استفاده، ميزان وزن حاصله بترتيب 

گزارش گرديده است. در تحقيق فوق با وجود  9/1 ±6/0 و 1/2±3/0گرم و ميزان ضريب تبديل غذايي بترتيب 



 ٢٥ .../  در  توليد غذای گياهی و تعيين تاثير آن بر شاخص های رشد ميگوی سفيد غربی

 
ع پروتئين گياهي بجاي منابع پروتئين حيواني، نتيجه كسب شده نسبتا مطلوب به نظر رسيده و استفاده كامل از مناب

با يافته هاي تحقيق حاضر تقريبا همسويي دارد. در تحقيق حاضرجهت تامين نيازهاي پروتئيني و اسيد آمينه اي 
  ميگوي سفيد غربي، منابع پروتئين حيواني بطور كامل حذف نگرديد.

درصد پروتئين خام در كل  38كه قبال نيز ذكر گرديد، در تحقيق حاضر از جيره غذايي گياهي حاوي  همانگونه
درصد پروتئين خام استفاده شده است. از داليل استفاده  39و يك جيره غذايي تجاري با ميانگين   دوره پرورش

مختلف، نياز پروتئيني ميگوي  درصد پروتئين اين است كه بر اساس نظر محققين 38از جيره هاي غذايي حاوي 
گونه سفيد غربي بطور متفاوتي گزارش شده است. با توجه به اينكه در نظر بود از منابع پروتئيني گياهي در 

% پروتئين جيره) استفاده شود، لذا با افزايش سطح پروتئين گياهي جيره سعي گرديد تا 70مقادير زياد (در حدود 
ميگو بصورت مطلوب تري تامين گردد. در تحقيق حاضر، استفاده از جيره غذايي  از اين طريق نيازهاي پروتئيني

  گياهي با سطح پروتئيني مناسب بويژه همراه با غذاي طبيعي استخر خاكي، منجر به حصول نتيجه مطلوب گرديد.
) گزارش درصد 70در بررسي تاثير سطوح مختلف آرد سويا در جيره غذايي ميگوي سفيد غربي (از صفر تا 

درصد، كمتر از جيره  42نموده اند كه ميزان رشد در زمان استفاده از جيره غذايي حاوي آرد سويا در مقدار 
درصد آرد سويا بوده و همچنين، ميزان رشد در زمان استفاده از جيره هاي حاوي  28و  14غذايي حاوي صفر، 

ده و داراي اختالف معني داري با آنها مي باشد درصد  از آرد سويا كمتر از ساير تيمارها بو 70درصد و  56
)Swick et al., 1995.(  

در تحقيق فوق نيز به اين موضوع كه افزايش ميزان آرد سويا در جيره غذايي موجب كاهش ميزان رشد گرديده 
تيمار  درصد را موجب كاهش معني دار رشد نسبت به 70و  56اشاره و افزايش مقدار كنجاله سويا در مقادير 

درصد موجب  42شاهد دانسته است. لذا بيان اين موضوع كه استفاده از آرد سويا در جيره غذايي به ميزان 
كاهش رشد نسبت به تيمارهاي واجد مقادير كمتري از آرد سويا مي گردد، با يافته هاي تحقيق قرباني واقعي و 

  همسويي دارد.   1387همكاران در سال 
% از آرد ماهي، آرد اسكوئيد و آرد ميگو را در 50تقريبا  مشابه با تحقيق حاضر اثرات حذف  در تحقيقي ديگر، 

 ,Mente)(جيره غذايي ميگوي پا سفيد و استفاده از آرد كنجاله سويا را بجاي آن مورد بررسي قرار گرفته است 

د اسكوئيد و آرد ميگو، وزن از در تحقيق فوق در نتيجه استفاده از جيره غذايي حاوي فقط آرد ماهي، آر .2003
% 50% آرد ماهي، اسكوئيد و ميگو و 50گرم و با استفاده از جيره غذايي حاوي  2/1هفته به  5/2گرم در  21/0

گرم رسيده است. اين نشانگر كاهش وزن نهايي در  9/1آرد سويا، ميگوي پا سفيد از همان وزن اوليه به وزن 
% از مجموع آرد ماهي، آرد 50پروتئين حيواني بود. در تحقيق فوق  درصدي مقدار منابع 50نتيجه كاهش 

% آرد سويا جايگزين گرديده و به اين موضوع كه چند درصد از پروتئين جيره را، 50اسكوئيد و آرد ميگو با 
آرد سويا در نتيجه اين كار بخود اختصاص داده اشاره نشده است. در برخي منابع علمي، در بررسي اثرات 

زيني منابع پروتئين گياهي با منابع پروتئين حيواني بدين صورت عمل نموده اند. به هر حال تالشها در جهت جايگ
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اقتصادي تر نمودن پرورش ميگو و در عين حال حفظ كيفيت محصول مي باشد. همانگونه كه قبال نيز اشاره 
غذايي ميگو مورد استفاده قرار مي  گرديد، در بسياري از موارد آرد سويا بجاي درصدي از آرد ماهي در جيره

% از پروتئين سويا را مي توان در جيره 75) گزارش نموده اند كه 2002و همكاران ( Forsterگيرد. بعنوان مثال 
  با آرد ماهي جايگزين نمود. )Litopenaeus vannamei(غذايي ميگوي پا سفيد 

% بجاي پودر ماهي در جيره غذايي ميگوي 100تا همچنين محققي، آرد سويا را بصورت آزمايشي  به ميزان 
البته در تحقيق فوق، افزايش آرد سويا در مقادير بيش ). Conclin, 2004( سفيد غربي مورد استفاده قرار داده است

% موجب كاهش نسبت هاي رشد گرديده، كه پايداري ضعيف پلت موجب بروز چنين وضعيتي گزارش 28از 
ده، منبع تامين پروتئين حيواني، فقط آرد ماهي بوده كه آرد سويا جايگزين آن شده است. در تحقيق ذكر ش

% احتماال ناشي از همين امر مي 28گرديده است. كاهش نسبت رشد در نتيجه استفاده از آرد سويا حتي در مقدار 
ناشي از نوع اجزاي  باشد. همچنين كاهش پايداري غذا در نتيجه استفاده از آرد سويا به ميزان ذكر شده مي تواند

غذايي مورد استفاده، درصد اجزاي غذايي و نحوه آماده سازي پلت باشد. عدم به حالت ژالتينه در آمدن نشاسته 
جيره در اثر حرارت و يا عدم استفاده از همبند مناسب در زمان ساخت جيره ممكن است سبب بروز چنين حالتي 

اد آردگندم يكي از عوامل مهم پايداري و يكنواختي غذاي پلت گردد. در تحقيق حاضر استفاده از مقادير زي
توليدي بود. البته نقش همبند مناسب، تركيب مواد اوليه غذايي، آسياب مواد اوليه، نوع دستگاه مورد استفاده 
حهت پلت نمودن غذا و خشك نمودن غذا را نبايد در كيفيت غذاي توليدي ناديده گرفت. در واقع داراي نقش 

  ن كننده اي مي باشند.تعيي
درصد توصيه نموده اند  0-45برخي محققين  استفاده از آردكنجاله سويا را درجيره غذايي ميگو در محدوده 

)New and Saram, 1990 عدم ذكر نام گونه خاصي از ميگو در برخي منابع علمي و توصيه استفاده از مقادير .(
ل گونه هايي است كه از قابليت مطلوبي در استفاده از مقادير بااليي از بااليي از آرد سويا در جيره غذايي، شام

درصد پروتئين خام،  28و  34، 40حاوي غذايي منابع پروتئين گياهي برخوردارند. همچنين براي جيره هاي 
موده درصد را بدون ذكر نام گونه خاصي از ميگو توصيه ن 30و  30، 37بترتيب استفاده از آرد سويا در مقادير 

% و در ساير 5% پروتئين خام، ميزان پودراسكوئيد مورد استفاده 40در جيره حاوي  ).New and Saram, 1990(اند
% پروتئين خام براي روش متراكم پرورش و 40جيره ها از پودر اسكوئيد استفاده نشده است. جيره غذايي حاوي
در تحقيق حاضر نيز  ).New and Saram, 1990(اند ساير جيره ها براي روش نيمه متراكم پرورش پيشنهاد گرديده

در تيمار آزمايشي (غذاي گياهي)، پودر اسكوئيد از جنبه كاهش هزينه هاي توليد غذا حذف گرديد. در واقع 
قابليت ميگوي سفيد غربي در تغذيه از منابع پروتئين گياهي و دتريتوس مي تواند در كسب موفقيت پرورش 

باشد. اين موارد از مزاياي پرورش اين گونه ميگو مي باشد.  با توجه به كاهش قابل ميگو نقش موثري داشته 
توجه قيمت غذاي ميگو در نتيجه استفاده از جيره غذايي گياهي، اين موضوع  مي تواند تاثير مهمي بر افزايش 

  ميزان سوددهي مزارع پرورش ميگو داشته باشد.



 ٢٧ .../  در  توليد غذای گياهی و تعيين تاثير آن بر شاخص های رشد ميگوی سفيد غربی

 
Cummins  صوص جايگزيني آرد ماهي با آرد كنجاله سويا به تنهايي يا در تركيب در خ 2013و همكاران در سال

هفته تحقيق نموده اند.  8با حبوبات خشك تقطير شده با حالل ها، در جيره غذايي ميگوي سفيد غربي به مدت 
تغذيه نوع جيره غذايي  5گرم ذخيره و با  99/0ميگو با وزن اوليه  15ليتري با  110در اين بررسي هر آكواريوم 

درصد آرد ماهي به عنوان تيمار شاهد  20تكرار در هر تيمار انجام شد. يك جيره حاوي  3شده اند. تحقيق با 
يك جيره  ;)2درصد آرد كنجاله سويا (غذاي  5/52درصد آرد ماهي و  0يك جيره غذايي حاوي  ;)1(غذاي 

ير شده با حالل ها جايگزين قسمتي درصد حبوبات خشك تقط 30يا  20، 10درصد آرد ماهي و  0غذايي حاوي 
، 30/7بار در روز (در ساعات  5). ميگوها 5و  4، 3از آرد كنجاله سويا بودند (به ترتيب جيره هاي غذايي 

) تغذيه شدند. نتايج نشان داده كه وزن حاصله (گرم) به طور معني داري براي 30/19و  30/16، 30/13، 30/10
در مقايسه با جيره هاي غذايي حاوي حبوبات خشك تقطير شده با حالل  1يي ميگوهاي تغذيه شده با جيره غذا

). ميگوهاي تغذيه شده با حبوبات خشك تقطير >05/0Pگرم) ( 01/10گرم و  96/10ها بيشتر بود ( به ترتيب 
درصد آرد كنجاله آرد سويا (جيره  5/52درصد آرد ماهي و  0شده با حالل ها، نسبت به جيره غذايي حاوي 

در  1) از وزن نهايي، يكساني برخوردار بودند. ضريب تبديل غذايي ميگوهاي تغذيه شده با جيره غذايي 2غذايي 
). درصد بازماندگي در بين تيمارها تفاوت >05/0Pمقايسه با ساير جيره ها بطور قابل توجه اي كمتر بوده است (

). اين مطالعه ثابت نموده است كه جيره هاي <05/0P( درصد بود 3/77معني دار آماري نداشته و بطور ميانگين 
غذايي كه فاقد آرد ماهي بودند بر رشد ميگوي سفيد غربي اثر منفي داشته اند. در تحقيق حاضر در نتيجه استفاده 

درصد آرد كنجاله سويا در استخرهاي خاكي، نتايج مطلوبي حاصل گرديد. در اغلب  42از جيره غذايي حاوي 
آماري بود معني دار فاقد اختالف ي رشد در مقايسه با تيمار شاهد (غذاي تجاري) تيمارها شاخص ها

)05/0P>..( ضريب (درصد) ، ضريب تبديل غذايي، نسبت بازده پروتئيني(گرم) در مقايسه ميانگين وزن نهايي ،
ري بين تيمار اختالف معني دار آما (درصد) افزايش وزن روزانه (گرم در روز)، بازماندگي (درصد)، رشد ويژه

حتي در تحقيق انجام شده توسط قرباني واقعي و همكاران در ). <05/0Pشاهد و تيمار آزمايشي وجود نداشت (
درصد آرد كنجاله سويا در مقايسه با تيمار شاهد  42ليتري پالستيكي، استفاده از  300در تانك هاي  1387سال 

به عنوان مثال ميانگين افزايش وزن (گرم)، . نگرديدري (غذاي كارخانه اي) موجب ايجاد تفاوت معني دار آما
ضريب تبديل غذايي، نسبت بازده پروتئيني، ضريب رشد ويژه (درصد) و افزايش وزن روزانه (گرم) نسبت به 

  ).>05/0Pتيمار شاهد فاقد اختالف معني دار آماري بود  (
Yang  درصد  40در جيره غذايي حاوي رد كنجاله سويا را ، اثر جايگزيني آرد ماهي باآ2015و همكاران در سال

بر مصرف غذا و قابليت هضم ظاهري آن در ميگوي سفيد غربي مورد بررسي درصد آرد ماهي،  30پروتئين و 
قرار داده اند. از آرد كنجاله سويا بعنوان منبع پروتئيني بجاي آرد ماهي در جيره هاي غذايي ميگوي سفيد غربي 

درصد،  28/4)، آرد ماهي با مقادير مختلف آرد كنجاله سويا (1د. در جيره غذايي شاهد (جيره استفاده نموده ان
 40درصد،  30درصد،  20درصد،  10درصد) در سطوح  26/25درصد و  82/16درصد،  62/12درصد،  40/8
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هفته با  8 دتبه م تحقيق. ندشده اآرد ماهي جايگزين ) 6تا  2(به ترتيب جيره هاي غذايي   درصد 60درصد و 
گزارش نموده اند كه آرد  . در نتيجهانجام گرفته است گرم) 67/0±1/0ميگوي جوان (با ميانگين وزن اوليه  720

آرد ماهي بدون كاهش قابل توجه رشد ميگو مورد استفاده بجاي درصد  20كنجاله سويا را مي توان به ميزان 
درصدي  20استفاده د. نبر كل تركيب بدن تاثير مي گذار قرار داد. در حالي كه ساير جيره هاي غذايي به شدت

اشي مي تواند ن ،از آرد كنجاله سويا در تحقيق ذكر شده و عدم توصيه استفاده از مقادير بيشتر آرد كنجاله سويا
. در تحقيق حاضر ميگوها در استخرهاي هاي خاكي از باشدبوده  ذكر شده شرايط خاص حاكم بر تحقيق  از

درصد آرد كنجاله سويا تغذيه  42روز با غذاي حاوي  115/ گرم به مدت 008الروي و در وزن مرحله پست 
شده اند. مي توان اظهار داشت كه رشد ميگو با تغذيه از اين نوع جيره غذايي از وضعيت بسيار مطلوبي در 

درصد در جيره غذايي ميگوي  42به ميزان از آرد كنجاله سويا استفاده مقايسه با تيمار شاهد برخوردار بود. لذا 
.  حتي در استخرهاي خاكي تغذيه ميگوها از نگرديدمنجر به نامطلوب شدن شاخص هاي رشد سفيد غربي، 
، درصد آرد كنجاله سويا منجر به اندازه گيري پروتئين خام بيشتر در الشه ميگوهاي اين تيمار 42غذاي حاوي 

  ).6(جدول  )>05/0P(  گرديد  شاهد (غذاي تجاري) نسبت به تيمار 
Lim  وDominy  28، 14، 0نوع جيره غذايي با پروتئين و انرژي يكسان حاوي  6تاثير استفاده از   1990در سال ،
درصد از پروتئين حيواني كه شامل  100و   80، 60، 40، 20، 0درصد آرد كنجاله سويا را بجاي  70و  56،  42
درصد آرد اسكوئيد  بود را بر ميگوي جوان سفيد  15سر ميگو و  درصد آرد 32درصد آرد ماهي آنچوي،  53

و  14، 0روز مورد بررسي قرار داد. ميگوهاي تغذيه شده با سطوح پاييني از آرد كنجاله سويا ( 56غربي به مدت 
گرم برخوردار گرديدند. افزايش  56/6±23/0و  91/6±40/0، 77/6±36/0وزن  درصد) به ترتيب  از افزايش 28
، 42گرم در زمان استفاده از مقادير   34/2±10/0و   12/5±14/0،  15/6±24/0بطور قابل توجه اي بترتيب ن وز
در تحقيق حاضر، در زمان استفاده از جيره غذايي حاوي  درصد از آرد كنجاله سويا كاهش پيدا نمود.  70و  56
ي خاكي و ميزان افزايش وزن و ساير درصد آرد كنجاله سويا جهت تغذيه ميگوي سفيد غربي در استخرها 42

  ). 5شاخص هاي پرورش نسبت به تيمار شاهد تقريبا يكسان و فاقد اختالف معني دار آماري بود (جدول 
 300در پرورش ميگوي سفيد غربي در تانك هاي  1387قرباني واقعي و همكاران در سال  ،همسو با تحقيق فوق

درصد آرد كنجاله سويا مشاهدات مشابه اي را ثبت  42جيره غذايي حاوي  ليتري پالستيكي در زمان استفاده از
نموده اند. يعني ميزان افزايش وزن نسبت به تيمار شاهد (غذاي تجاري) كمتر ولي از نظر آماري فاقد اختالف 

  ). <05/0Pمعني دار آماري بود (
درصد  42استفاده از جيره غذايي گياهي حاوي  آنچه بايد بدان تاكيد نمود اين است كه، نتايج حاصله در نتيجه

ليتري پالستيكي از جنبه تاثير بر  300آرد كنجاله سويا در استخرهاي خاكي، نتايج بهتري را نسبت به تانك هاي 
شاخص هاي رشد به دنبال داشته است. بطور كلي ميگوهاي پنائيده اغلب بعنوان همه چيز خواران فرصت طلب 

در طبيعت فراواني پست الروها در مناطق ساحلي جايي كه دتريت هاي آلي و گياهي را به معرفي گرديده اند. 
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هاي مقدار زياد مي توان يافت گزارش شده است. از طرف ديگر نقش مثبت ميكروارگانيسم هاي متصل به دتريت

  .) (Ojha, 2006گياهي و جانوري كمتر از خود دتريت ها نمي باشد
  Porchas-Cornejo  در  را ميگوي سفيد غربي توسطمصرف غذاهاي طبيعي و مصنوعي  2012همكاران در سال و

در نتيجه   مورد بررسي قرار داده اند. ميگو بر متر مربع 20متر مربع و با تراكم  400خاكي با مساحت استخرهاي 
و از غذاهاي فرموله درصد  68گزارش نموده اند كه ميگو در استخرهاي بارور شده از غذاهاي طبيعي به ميزان 

 58درصد از غذاهاي طبيعي و  42درصد تغذيه، در حالي كه در استخرهاي بارور نشده  32شده نيز به ميزان 
در ارائه درصد هر يك از مواد غذايي در معده ميگوي سفيد درصد از غذاهاي فرموله شده تغذيه نموده اند. 

ا، دياتومه ها، آلك هاي رشته اي، روتيفرها، غذاي تجاري، غربي در استخرهاي بارور شده، به ترتيب دتريتوس ه
بر اين موضوع كه  پروتوزوآها برخي ماكروآلگ ها، پلي كت ها و روزن داران بيشترين فراواني را داشته اند.

  مي دهد نيز اشاره نموده اند.  افزايشتراكم باالي غذاهاي طبيعي ، فعاليت تغذيه اي ميگو را 
پروتئين ر با توجه به اين كه ميگوي سفيد غربي نسبت به تغذيه از جيره هاي غذايي حاوي منابع در تحقيق حاض

عنوان منبع پروتئين  (به كنجاله سويابا توجه به اين كه، آرد گياهي از گرايش مطلوبي برخوردار مي باشد و  
 مي يدهاي آمينه سيستئين و متيونينداراي كمبود اس(به عنوان منبع پروتئين حيواني)  نسبت به آرد ماهيگياهي) 

پلت ، لذا وجود غذاهاي طبيعي همراه با رغبت ميگوي سفيد غربي در تغذيه از غذاي )1391(قرباني واقعي،  باشد
 منجر به حصول نتيجه مطلوب گرديده است.  درصد آرد كنجاله سويا، 42حاوي 

يزان پروتئين خام، خاكستر و رطوبت در تيمار آزمايشي در تجزيه الشه ميگو ها در تيمارهاي آزمايشي و شاهد، م
مقدار چربي خام الشه در  >P).05/0ني دار آماري بودند (عبيش از تيمار شاهد و نسبت به هم داراي اختالف م

تيمارهاي آزمايشي و شاهد يكسان و فاقد اختالف معني دار آماري بودند مقدار فيبر نيز در تيمارهاي آزمايشي و 
فر درصد بود. بيشتر بودن ميزان پروتئين خام در الشه ميگوهاي  تيمار آزمايشي (غذاي گياهي)  نسبت به شاهد ص

) نشانگر قابليت ميگوي سفيد غربي جذب و هضم پروتئين گياهي مي تجاريالشه ميگوهاي تيمار شاهد (غذاي 
  باشد.

، ميانگين عمق قابل رويت (شفافيت) در شيميايي در تيمارشاهد و آزمايشي-در بررسي پارامترهاي فيزيكو
محاسبه گرديد.  41/40±10/13و  19/37±95/9) به ترتيب تجاريتيمارهاي آزمايشي (گياهي) و شاهد (غذاي 

سانتي متر است. حداكثر و حداقل شفافيت مناسب  35سانتي متر تا حداكثر  25شفافيت مطلوب آب، از حداقل 
، بسانتي متر قابل قبول مي باشد (قرباني واقعي 30سانتي متر و  50ميزان  آب استخر پرورش ميگو، به ترتيب به

ولي فاقد اختالف  كمتر،). در مجموع ميانگين شفافيت آب در استخرهاي شاهد نسبت به تيمار آزمايشي 1391
آب،  ميانگين ساير پارامترها شامل درجه حرارت آب، اكسيژن محلول در<P). 05/0معني دار آماري مي باشند (

  <P). 05/0آب در دو تيمار نزديك به هم و فاقد اختالف معني دار آماري هستند ( pHشوري و 
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  نتيجه گيري -5
درصد آرد كنجاله سويا جهت كاهش هزينه هاي توليد غذاي پلـت ميگـوي    42استفاده از جيره غذايي حاوي   -

  رهاي خاكي امكانپذير مي باشد.  به ويژه در استخاز ابتدا تا انتهاي دوره پرورش  سفيد غربي 
درصـد از كـل    70در صورت استفاده از مقادير باالي پروتئين گيـاهي در جيـره غـذايي ميگـوي سـفيد غربـي (       -

  درصد پروتئين خام در جيره غذايي، از ابتدا تا انتهاي دوره پرورش مطلوب مي باشد. 38پروتئين خام)، مقدار 
  گوي سفيد غربي، بدون افزودن پودر اسكوئيد وجود دارد. امكان توليد غذاي پلت براي مي  -  
درصد آرد كنجاله سويا، مواد اوليه بايد به خـوبي آسـياب شـده و از همبنـد      42براي توليد غذاي پلت حاوي   -  

   مناسبي استفاده شود.
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  پيشنهادها

درصـد جيـره، در    42فيد غربـي، از آرد سـويا بـه ميـزان     جهت كاهش هزينه هاي توليد غذاي پلت ميگوي سـ   -
  كارخانجات توليد غذاي پلت ميگو استفاده گردد. 

سـويا بـر پايـداري جيـره پلـت در آب، اسـتفاده از آرد       كنجالـه  مقادير زياد آرد استفاده از با توجه به اثر منفي   -
  درصد توصيه مي گردد.   20-30گندم در مقادير 

پروژه هاي تحقيقات تغذيه از جنبه  تعيين اثرات افزودن برخي اسيدهاي آمينه اي كه آرد كنجالـه سـويا   انجام    -
با كمبود آن مواجه مي باشد (متيونين و سيستئين) به جيره هاي غذايي ميگوي سـفيد غربـي بـر شـاخص هـاي      

  رشد آن.  
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 تشكر و قدر داني:
وسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور، معاونت محترم تحقيقاتي موسسه، معاونت محتـرم برنامـه   از رياست محترم م

رئيس محترم بخش هماهنگي امور پژوهشـي  ريزي و پشتيباني موسسه، رئيس محترم بخش آبزي پروري موسسه، 
هشـي  مدير محترم گروه تغذيـه آبزيـان موسسـه، رياسـت محتـرم پژوهشـكده ميگـو، معـاون محتـرم پژو         موسسه، 

موسسه، معاون محترم برنامه ريزي و پشتيباني پژوهشكده، مسئول محترم بخش آبزي پروري پژوهشكده، مسـئول  
  محترم ايستگاه تحقيقاتي حله و ساير همكاران محترم تشكر و قدر داني بعمل مي آيد. 
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Abstract 
The effects of one diet contain of 42 percent soybean meal (experimental treatment with 38 percent crude 
protein) in comparison with commercial diet (control treatment with 39 percent crud protein) at 6 earthen ponds, 
each one with the area of 0.4 ha, ( 2 treatments and 3 replicates in each treatment)  on growth indexes of western 
white shrimp (Litopenaeusvannamei) was determined. The initial weight of post larvae was 0.008±0.001g, with 
density of 25 ind/m2. The mean of culture periode in the experimental treatment and control treatment was 115 
dayes, The mean of growth rate (GR) in the experimental treatment and control treatment was 15.70±0.88g and 
15.60±0.52 g, respectively and significant statistically difference was between those (p<0.05). The food 
conversion ratio (FCR), in the experimental treatment and control treatment was 1.80 ±0.08g and 1.76±0.06 g, 
respectively, and significant statiscally difference was between those (p<0.05). Specific growth rate (SGR) in the 
experimental treatment and control treatment was 2.38 ±0.03 percent and 2.38 ±0.04 percent, respectivelly and 
significant statiscally difference was between those (p<0.05). The average daily weight gain (ADG), in the 
experimental treatment and control treatment was 0.136 ±0.007g and 0.135±0.004 g respectivelly, and no 
significant statistically difference was between those (p>0.05).The net protein utilization (NPU) in the 
experimental treatment and control treatment was 17.05 ±0.38 percent and 11.80±0.26 percent respectivelly, and 
significant statistically difference was between those (p<0.05). The yield of shrimp in experimental treatment 
and control treatment was 2853.58 ±64.14 kg/ha and 2864.83±168.57kg/ha respectivelly, and significant 
statistically difference was between those (p<0.05). The survival in the experimental treatment and control 
treatment was 91 ±1.78 percent and 92±2.41 percent, and  no significant statiscally difference was between those 
(p>0.05).The amount of diet consumption, in the experimental treatment and control treatment was 5144±112.23 
kg and 5055±59.77 kg respectivelly, and significant statistically difference was between those (p<0.05). The 
price of 1 kg of plant diet and commercial diet computed 34.000 rials and 43.000 rials respectively. In the shrimp 
body analysis, crude protein percent, in the experimental treatment was more than control treatment and 
significant statistically difference was computed between those (p<0.05). Totally, the use of plant protein for the 
feeding of L.vannamei in the earthen pond, can decrease the cost of plant diet, 20 percent lower than commercial 
diet.   
 
Key words: plant diet, commercial diet, L.vannamei, earthen pond, growth indexes.  
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