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تأثيرات سطوح مختلف کربوهيدرات جيره در شاخصهای
رشد و ترکيبات شيميایی بدن ميگوی رودخانهای شرق
()Macrobrachium nipponense de Haan, 1849
 حمید عالف نویریان :استادیار ،گروه شیالت دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،ایران
 مجیدرضا خوشخلق :استادیار ،گروه شیالت دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،ایران

چکیده
به منظور بهبود شرایط رشد گونه های پرورشی ،تعیین سطوح مناسب مواد مغذی انرژیزا ،بهویژه میزان کربوهیددرا ،،ردروری
است .با توجه به اینکه تاکنون مطالعا ،جامعی دربارة نیازهای غذایی با تأکید بر اثر کربوهیدرا ،در این گونه انجام نشده است،
از این رو آزمایشی تغذیهای به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کربوهیدرا ،در عوامل رشدد و ترکیدب شدیییایی بددن می دوی
رودخانهای شرق انجام شد .پنج سطح  30 ،25 ،20 ،15و  35درصد کربوهیددرا ،در سده تکدرار بدرای هدر یدی از تییارهدای
تغذیه ای با پروتئین ثابت ( 35 ±./61درصد) و چربی ثابت ( 8 ± 0/ 43درصد) فرموله و تنظیم شد .تعدداد  225قطعده می دوی

جوان با میان ین وزن  1/5 ± 0/ 33گرم به طور کامالً تصادفی بین  15عدد مخزن آکواریومی  200لیتری ،توزیع شدد .می وهدای
جوان تغذیهشده با جیرة حاوی  30درصد کربوهیدرا ،مطلوبترین شرایط را از نظر شاخصهای رشد و تغذیهای نشدان دادندد و بدا سدایر
تییارها اختالف معناداری داشتند ( .)P <0/05نتایج شاخصهای رشد و تغذیهای مانند درصد افزایش وزن نسبی ( ،)RGRرریب رشد ویدژه
) ،(SGRکارایی پدروتئین ( ،)PERردریب تبددیل غدذا ( )FCRو درصدد بازمانددگی ( )SRدر تییارهدای  1و  5بدا سدطح  15و  35درصدد
کربوهیدرا ،تفاو ،معناداری نشان ندادند ( .)P> 0/05مقایسة میان ین ترکیب شدیییایی ششدة می وهدای جدوان مدورد آزمدایش تفداو،
معناداری در میزان پروتئین خام ،چربی خام ،خاکستر کل و رطوبت در بین تییارهای  3 ،2و  4نشان نداد ( ،)P > 0/05در حدالی
که تییارهای  1و  5از میزان رطوبت بیشتر و چربی و پروتئین کیتری در ششه برخوردار بودند (.)P < 0/05
واژگان کلیدی :ترکیبا ،شیییایی بدن ،شاخص رشد ،کربوهیدرا ،،می وی رودخانهای شرق.Macrobrachium nipponense ،
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دارد و بددهمنزلددة هددمبندددی طبیعددی و جدداذب غددذایی

 .1مقدمه
پرورش می وی رودخاندهای شدرق ( Oriental river

 )prawnبه منظور تولیدد گوشدت و استاصدان آن در
کشورهای آسیای جنوب شرقی بهویژه چدین ،تایلندد،
سن اپور و ژاپن در دهة  1990مدیالدی مدورد توجده
قدددرار گرفدددت (.)Wang & Qinnong, 1999
آبزی پروری می وی رودخانه ای شرق در کشور چدین
هیواره مورد توجه بوده و در صدر تولیددا ،جهدانی
قرار دارد؛ تولید این گونه در حان حارر بده بدیش از
 200000تن در سان میرسد ( .)FAO, 2009می دوی
رودخانه ای شدرق در رودخانده هدای اسدتان گلسدتان
مشددداهده و گدددزارش شدددده اسدددت ( & Gorgin

 )Alimohammadi, 2004و هماکندون در بسدیاری از
آب یرها و رودخانههای گیالن نیدز مشداهده مدیشدود
( .)Nasrollahzadeh & Noverian, 2010ایدن گونده
بهراحتی در آبهدای شدیرین تخدمریدزی مدیکندد و
مرحلة شروی کوتداهمددتی را مدیگذراندد و آبهدای
سرد را نیز بهخوبی تایدل مدیکندد ( ;Shang, 1982

)Pillay & Kutty, 2005؛ بنابراین عامل بالقوة مناسبی
در صنعت آبزی پروری سایر استان های کشدور اسدت
که از منابع آب شیرین برخوردارند.
اطالعا ،کافی در زمینة شرایط بهینة پرورشدی،
بددهویددژه نیازهددای غددذایی و فرمولددهکددردن غددذاهای
کنسانتره ،برای می وی رودخانهای شرق در قیدا
سایر گونههای پرورشی در دستر

بدا

نیست؛ گرچده در

سدانهدای اخیدر مدواد مغدذی عیددة اندرژیزا ماننددد
پددروتئین و چربددی مطالعدده و تاقیدد شددده اسددت
( ،)Noverian & Mohammadi, 2008اما هدی گونده
مطالعاتی در خصوص نیازهای کربوهیدرا ،این گونه
انجام نشده اسدت .کربوهیددرا،هدا بده منزلدة منبعدی
انرژیزا و ارزان قییت با پروتئین و چربی همپوشانی

(خوش خوراکی) در جیره هدای غدذایی می وهدا نیدز
استفاده میشود .بهعالوه کربوهیدرا،ها نقدش مهیدی
در سنتز کیتین ،اسدتروییدها و نیدز تشدکیل گلیکدوژن
دارنددد؛ کیتددین از اجددزای شزم در سدداختار اسددکلت
خارجی ،آستر روده و غشای پریتروفیی می وهاسدت
و از نظر بیوشیییایی پلییری غیرشداخهای د اسدتیل د
دی د گلوکز آمینی است و معیوشً با شکار از غذاهای
طبیعدی تدأمین مدیشدود (.)Akiyama, et al., 1992
حضددور کربوهیدددرا،هددا کدده شددامل آمددیالز ،مالتدداز،
ساکاراز ،کیتناز و سلوشز است در می وهدا بده اثبدا،
رسیده است .کیتناز و سلوشز احتیاشً منشدأ باکتریدایی
تجزیددهکنندددة سددلولز و کیتددینانددد و هن ددامی کدده
کربوهیدرا ،به جیرة دارای پروتئین پدایین بده میدزان
 30درصد ارافه شود ،سرعت رشد و بقدای می وهدا
افدزایش مدییابدد (.)Teshima & lcanazwa, 1989
می وها بده طدور کلدی نشاسدته ،سداکاروز ،مداکتوز و
دکسترین را نسبت به گلوکز و فروکتوز بهتر هضدم و
جذب میکنند (.)Fenncci et al., 1982
سطح مطلوب نشاسدته در می دوی غدونآسدای
آب شیرین ( )Macrobrachium rosenbergiiبه دلیل
هیهچیزخواری با تیایل به گیاهخواری تدا  30درصدد
گزارش شده است (.)Sick et al., 1983
Gopal

&

 )2005( Noverianاهییددددت

کربوهیدرا ،را در تأثیرا ،سطوح مختلف پروتئین و
انرژی در می دوی سدفید هنددی نشدان دادندد کده بدا
باشبردن منابع نشاستهای تا سطح  32درصد ،بده طدور
قابل مالحظه ای میزان پدروتئین جیدره را کداهش داد.
بنابراین ،انتخاب باشی  30درصد کربوهیدرا ،جیدره
بر اسا

گزارش ماققان دربارة می دوی غدونآسدای

آب شیرین صور ،گرفته است .گزارشهای برخی از

تأثیرات سطوح مختلف کربوهیدرات جیره در شاخصهای رشد و ترکیبات شیمیایی بدن میگوی ...

ماققددان مؤیددد ایددن امددر اسددت کدده بددا بدداشبردن
کربوهیدرا ،تا  35درصد جیدرة غدذایی شداهمی دوی
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تعداد  225قطعه می وی جوان بدا میدان ین وزن 0/33

 1/5 ±گرم به طدور کدامالً تصدادفی بدین  15مخدزن

آب شیرین باتالقی ،عالوه بر رشدد و بقدای مطلدوب،

آکواریومی  200لیتری با  150لیتدر آب تدازه و فیلتدره

همپوشانی مناسبی با پروتئین و چربی پدیدد مدیآورد

ذخیره شدند.

( .)Jover et al., 1999سطح بهینة کربوهیدرا ،مورد
نیاز در جیرة گونه های مختلف می وهای آب شدیرین

 .1.2طرح جیره

بدین  25تدا  33درصدد پیشدنهاد شدده اسدت ( New,

پنج جیرة نییه خدالص در سدطوح  30 ،25 ،20 ،15و

 .)1980سطح مناسب کربوهیددرا ،در جیدرة غدذایی

 35درصد کربوهیددرا ،بدا پدروتئین ( 30درصدد) و

می وی رودخانه ای شدرق بده دلیدل اسدتفادة بهینده و

چربی ثابت ( 8درصد) در نظر گرفتده شدد .بندابراین،

تقلیل هزینه ها اهییت دارد ،زیرا بدا اسدتفاده از مندابع

آزمایش با پنج تییار و سه تکرار برای هر یدی انجدام

کربوهیدرا ،،بهمنزلدة اندرژی ،از افدزایش غیرمعقدون

شد .جیره ها با استفاده از نرمافزار جیرهنویسدی لینددو

پروتئین و چربی جلوگیری میشود .اگرچه می وهدای

 2000فرمونبندی شد و مدواد اولیده شدامل آلبدومین

آب شیرین به دلیل رژیم هیهچیزخواری و تیایدل بده

تخممدر و دکسدترین ( )Sigma-Aldrich U.S.Aبده

گیدداهخددواری ،نسددبت بدده آبزیددان گوشددتخددوار ،از

هیددراه ژشتددین ،روغددن مدداهی و روغددن آفتدداب ردان

کربوهیددرا ،بده نادو احسدن و بدا مقدادیر بدداشتری

(داخلی) بهمنزلة مواد اولیة خدالص بده انضدیام مدواد

استفاده میکنند ( ،)New & Valenti, 2000اما هندوز

طبیعی غیرخالص مانند آرد ماهی مرغوب ،آرد گنددم،

این امر برای می وی رودخانهای شرق جوان معلدوم و

آرد سویا و آرد می و (داخلی) تهیه شدد (جددون .)1

مشخص نیست؛ به عالوه متناسب با نیازهای تغذیهای

نخست ،مواد اولیة خشی و پودری مورد نیاز جیرهها

این گونه که با آب های شیان کشور سازگار شدهاندد،

با یکدی ر مخلوط شد .سس  ،روغن به آنهدا اردافه

می بایست تاقید انجدام شدود .بندابراین ،بده منظدور

شد .ترکیبدا ،نشاسدته ای جداگانده پختده و ژشتیندی

تسریع در رشد می وی جدوان ،بررسدی تغدیده ای بدا

شدند و بعداً به سایر اجزای ترکیدب اردافه شددند و

تأثیرا ،سطوح مختلف کربوهیدرا ،در جیرة غدذایی

مجدداً اختالط صور ،گرفت .اجزای کدمنیداز مانندد

با توجه به معیارهای رشد آن انجام شد.

مخلوط ویتدامینی مدواد معددنی و سدایر افزودندیهدا
جداگانه مخلوط ،سس

به ترکیبا ،عیده ارافه شدد.

 .2مواد و روشها

آب به مقداری ( 20درصد اختالط) که جیدرة حالدت

این آزمایش به مدد 60 ،روز انجدام شدد .می وهدای

خییری نسبتاً سفتی به خود گیرد (خییر ندانوایی) بده

جددوان در ایددن طددرح از رودخانددههددای رددیابر و

غذای ترکیبی ارافه شدد .سدس  ،خییدر حاصدل بده

سیاهدرویشان بخشهای صومعهسرا تهیه و بدا شدرایط

منظور افزایش قابلیت هضم ،تات فشدار و بخدار در

مطلوب بده سدالن تکریدر و پدرورش دانشدکدة مندابع

اتوکالو ،به مد ،حداکرر  15دقیقده بخدارپز شدد .در

از هدمدمدایی می وهدا بدا آب

نهایت ،مخلدوط پختدهشدده از طرید چدر گوشدت

سالن ،به مخزن  2تنی انتقان یافت .در آنجا بده مدد،

(روزنة  2میلی متر) به صدور ،رشدتههدای ماکدارونی

طبیعی منتقل شد .پد

 48ساعت بدون غدذادهی ن هدداری شددند .سدس ،
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(پلت) درآمد و برای تقلیدل رطوبدت بده کیتدر از 10

خردکن به قطعا ،ریزتر تبدیل شدد کده متناسدب بدا

درصد در اون با حدرار 60 ،درجدة سدانتی گدراد بده

دهان می وهای جوان از غربان  800و  1000میکدرون

مد 18 ،ساعت ن هداری شد .قطعا ،طویل پلت در

عبور داده شد.

جدول  .1درصد ترکیبات جیرههای آزمایشی (جیرة نیمهخالص)
تیمار 1

تیمار 2

تیمار 3

تیمار 4

تیمار 5

مواد اولیه

آلبومین تخممر

10

10

10

10

10

ژشتین ماهی
دکسترین (91/7درصد کربوهیدرا)،
آرد ماهی

9
18
15

9
22
15

9
26
15

9
30
15

9
34
15

آرد می و

10

10

10

10

10

آرد سویا
سبو برنج
روغن ماهی
روغن آفتاب ردان

5
8
4
4

5
7
4
4

5
6
4
4

5
5
4
4

5
1/13
4
4

1

1

1

1

1

1
3
2
0/1

1
3
2
0/1

1
3
2
0/1

1
3
2
0/1

1
3
2
0/1

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

%2
9/53
100

%2
6/53
100

%2
3/53
100

%2
0/53
100

%2
0
100

ا

همبند

لیستین
مواد ویتامینی
3
مواد معدنی
ویتامین ث آبزیان
2

رد قارچ

4

آنتی اکسیدان
کربوکسی متیل سلولز
جیع کل

5

(نویریان و مایدی 1387 ،به غیر از دکسترین)

 .2.2زیستسنجی و محاسبات

کل و نیتریت هر دو هفته ییبار صور ،مدیگرفدت.

غذادهی می وهای جوان بر حسب مشاهدا ،و رفتدار

در کل دورة آزمایش میدزان دمدا 27/8دد 24/6درجدة

تغذیهای ماهیان در حد سیری ،در چهار وعدة غدذایی

سانتی گراد ،اکسیژن مالون 6/4د 5/2میلی گدرم /لیتدر،

(ساعا 16 ،12 ،8 ،و  )20بده میدزان  3تدا  1درصدد

7/2 pHد ،7/6سختی کل 140د 130میلیگدرم /لیتدر و

وزن بدن برآورد شد؛ روز بعد مددفوع و سدایر مدواد

نیتریت 0/005د 0/003میلیگرم /لیتر در نوسان بود.

باقییانده در کف همزمان خدار ،،و قبدل از غدذادهی

ماهیددان هددر دو هفتدده یددیبددار زیسددتسددنجی

بعدی آب تعویض می شد .اندازه گیری عوامدل کیفدی

می شدند تا نسبت تنظیم جیره بر اسا

زیسدت تدوده

آب هیچون درجة حدرار ،،اکسدیژن مالدون و pH

مااسبه شود .عوامل رشد مانند درصدد افدزایش وزن،

روزانه در دو نوبت انجام میشد ،در حالی که سدختی

درصد رشد ویژة روزانه ،رریب تبدیل غدذا ،کدارایی
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تأثیرات سطوح مختلف کربوهیدرات جیره در شاخصهای رشد و ترکیبات شیمیایی بدن میگوی ...

پروتئین و درصد بازماندگی از طرید معدادش ،ذیدل

ترکیب تقریبی ششه در دمای 20د درجة سدانتی گدراد

مااسبه میشد.

منجید شد.
= ( )R.G.Rدرصد افزایش وزن

 /وزن اولیه (گرم) د وزن نهایی (گرم)
 × 100وزن اولیه (گرم)
= ( )SGRرریب رشد ویژه (درصد روزانه)

آنالیز تقریبی ترکیبا ،جیره و ششة می وهدا در
آزمایش اه تغذیة دانشدکدة مندابع طبیعدی بدر اسدا
استاندارد ( )A.O.A.C, 1999انجام شد .پروتئین خدام
بددا اسددتفاده از دسددت اه مدداکرو کجلدددان و از روش

 /وزن اولیه  Lnد وزن نهایی Ln

حاصلررب از ،در ردریب پروتئیندی ()N × 6/25

 × 100طون دورة پرورش

اندازهگیدری شدد؛ چربدی خدام از روش سوکسدله بدا

= ( )FCRرریب تبدیل غذا
وزن تر تولیدشده(گرم)/غذای خشی دادهشده (گرم)
= ( )PERنسبت کارایی پروتئین
پروتئین مصرفی (گرم)  /افزایش وزن (گرم)
= ( )SRدرصد بازماندگی
 × 100تعداد اولیه  /تعداد نهایی

 .3.2تجزیة تقریبی ترکیبات جیره ها و ترکیبات
مغذی الشة میگو

استفاده از دیاتیل اتر ،بهمنزلة حالن ،به مد ،هشدت
ساعت به دست آمدد .خاکسدتر کدل از معددنیشددن
نیونه در کدورة الکتریکدی تادت دمدای  550درجدة
سانتی گراد سنجیده شد .رطوبت از طری خشیکردن
نیونه در دمای  105درجة سدانتیگدراد بده مدد18 ،
ساعت حاصل شد .انرژی کل یدا خدام بدا اسدتفاده از
دست اه بیب کالریمتر بده دسدت آمدد .از دکسدترین
به منزلة منبع کربوهیددرا ،خدالص و جهدت بداشن
جیدره اسددتفاده شددد .میددزان کربوهیدددرا ،بددر اسددا

نیونددهای 15تددایی در ابتدددای آزمددایش و پددنج نیوندة

اختالف و به شرح فرمون زیر به دست آمد.

سهتایی از هر تییار و تکدرار در انتهدای آزمدایش بده

 :درصد کربوهیدرا،

طور تصادفی انتخاب و می وهای منتخب با دُوز بیش

(رطوبت  +فیبر +خاکستر  +پروتئین  +چربی) 100 -

از حددد  )100 ppm( MS 222کشددته و بددرای تعیددین
جدول  .2تجزیة تقریبی جیرههای مورد استفاده آزمایشی (آزمایشگاه تغذیة دانشکدة منابع طبیعی) بر اساس مادة خشک

مواد مغذی
پروتئین خام
چربی خام
خاکستر کل
فیبر خام
رطوبت
کربوهیدرا ،کل
انرژی خام (کیلوکالری /کیلوگرم جیره)

تییار 1

تییار 2

تییار 3

تییار 4

تییار 5

35/3 ± 0/26

35/1 ± 0/35

36/8 ± 0/12

35/6 ± 0/27

35/8 ± 0/52

8/4 ± 0/41
6/2 ± 0/52
3/4 ± 0/32
9 ± 0/45

15/3 ± 0/76
3060 ± 15

8/2 ± 0/17
6/4 ± 0/45
3/6 ± 0/42
9/5 ± 0/77

20/6 ± 0/81
3280 ± 17

8/1 ± 0/28
6/6 ± 0/37
3/7 ± 0/51
9/8 ± 0/45

25/2 ± 0/76
3500 ± 14

8/3 ± 0/39
6/7 ± 0/45
3/8 ± 0/71
8/5 ± 0/65

30/4 ± 0/59
3725 ± 18

8/52 ± 0/45
6/9 ± 0/51
4/2 ± 0/38
9/2 ± 0/31

35/2 ± 0/77
3960 ± 19
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 .4.2آنالیز آماری

کدده می وهددای جددوان در برابددر سددطوح مختلددف

با استفاده از نرم افدزار  SPSSاز آزمدونKolmogorov-

کربوهیدرا ،در جیره عک العیلهای متفاوتی نشدان

 Smirnovبرای تعیدین هی ندی دادههدا اسدتفاده شدد.

میدهند .مقایسة میان ین شاخصهدای رشدد می دوی

مقایسة میان ین تییارهدا بده کیدی آزمدون One way-

جوان در جدون  3نشاندهندة این است که با افزایش

 ANOVAو در صور ،اختالف معنادار بین میان ینها

سطح کربوهیدرا ،در جیرة  4بده میدزان  30درصدد،

از آزمون دانکن در سطح  5درصد ( )P> 0/05اسدتفاده

درصدد رشددد نسدبی ( )R.G.Rو رشددد ویدژة روزاندده

خواهد شد.

( )S.G.Rبهبود می یابد و بدا سدایر تییارهدا اخدتالف

معناداری را نشان میدهد ( .)P> 0/05نتایج می وهای

 .1همبند از نوع سدیم بنتونیت ماصون شرکت فرزاد

جوان تغذیهشده با جیره های مورد آزمدایش ،افدزایش

خراسان شیالی
 .2مواد ویتامینی Kanazawa 1984

وزنی برابر  0/46تا  1/45گرم را نشان دادند (جددون

 .3مواد معدنی U.S.P.mixture

 ،)3که بیشدترین افدزایش وزن مربدوط بده جیدرة  4و
کیترین متعل به جیدرههدای  1و  5بدود (.)P >0/05

 .4آنتیاکسدیدان از ندوع بوتیدل هیدروکسدی تولدوین

رریب رشد ویژه طی آزمایش با جیره هدای مختلدف

()BHT

آزمایشی برابر  0/18تا  0/49درصدد در روز را نشدان

 .5کربوکسی متیل سلولز بهمنزلة پرکننده (.)Filler

داد .در حالی که ،درصد رشدد نسدبی بدین  30تدا 93

 .3نتایج

درصد متغیر بوده است که بیشترین ایدن شداخصهدا

 .1.3شاخصهای رشد

مربوط به تییار  4و کیترین آنها مربوط به جیرههای

نتایج مربوط به شاخصهای رشد مؤید این امر اسدت

 1و  5است.

جدول  .3شاخصهای رشد و تغذیه (میانگین -انحراف معیار) میگوی رودخانهای شرق در تیمارهای مختلف پس از  60روز تغذیه
1

2

3

4

5

شاخصهای رشد

وزن اولیه

1/53 ± 0/22

1/52 ± 0/18

1/54 ± 0/21

1/55 ± 0/23

1/52 ± 0/28

وزن نهایی

1/99 ± 0/21 a

2/33 ± 0/93 b

2/66 ± 0/27 b

3/00 ± 0/16 c

2/00 ± 0/2 a

افزایش وزن

0/46 ± 0/28

0/81 ± 0/39

1/12 ± 0/83

1/45 ± 0/51

0/48 ± 0/42

درصد رشد نسبی

a
a

30/06 ± 0/23

رریب رشد ویژه

a

0/44 ± 0/02

نسبت کارایی پروتئین

a

0/47 ± 0/02

رریب تبدیل غذا
درصد بقا

b
b

53/29 ± 0/39

b

0/71 ± 0/05

b

0/91 ± 0/01

c
c

72/72 ± 0/83

c

0/91 ± 0/04

c

1/87 ± 0/04

d
d

93/54 ± 0/51

d

1/10 ± 0/07

d

2/43 ± 0/03

a
a

31/58 ± 0/42

a

0/46 ± 0/04

a

0/42 ± 0/01

2/35 ± 0/08 a

1/79 ± 0/066 b

1/6 ± 0/044 c

1/44 ± 0/057 d

2/31 ± 0/42 a

62 ± 4

76 ± 3

78 ± 4

89 ± 3

64 ± 3

a

b

حروف متفاو ،در یی ردیف اختالف معناداری دارند (.)P<0/05
حروف مشابه در یی ردیف اختالف معنا داری ندارند (.)P>0/05

b

c

a
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در جیرههدای  1و  5بدا سدطح کربوهیددرا 15 ،و

 .2.3ترکیبات الشه

 35درصد تفاو ،معنادار آمداری مشداهده نشدد (< 0/05

ترکیبا ،شیییایی ششه (جدون  )4مؤید این امر است

 .)Pمی وهای جوان تغذیهشدده بدا جیدرههدای آزمایشدی،

کدده تییددار  1بددا دریافددت حددداقل کربوهیدددرا15( ،

کارایی پروتئین بین  0/0015تا  %4از خود نشان دادند کده

درصد) و تییار  5با دریافت حداکرر آن ( 35درصدد)

کیتدرین آن مربدوط بده جیدرههدای  1و  5و بیشدترین آن

بهبودنیافتن را در ترکیبا ،مغذی ششه نشان دادند ،به

مربوط به جیرة  4اسدت ( .)P > 0/05هیچندین ،کیتدرین

عبارتی از میزان پروتئین و چربی کاسته شدد و میدزان

رریب تبددیل غدذا مربدوط بده جیدرة ( 4برابدر  )1/51و

رطوبت افزایش یافت ،به ناوی که بدا سدایر تییارهدا

بیشترین آنها متعل به جیرههای  1و  5است .بدا افدزایش

اختالف معناداری را نشان دادندد ( .)P > 0/05سدایر

سطح کربوهیدرا ،در جیرة  4به میزان  30درصد ،درصدد

تییارها ( )4 ،3 ،2اختالف ماسو

قابل مالحظدهای

بازماندگی به طور قابل مالحظهای افزایش یافدت (نیدودار

را در ترکیبا ،مغذی ششه با یکدی ر نشدان ندادندد و
نسبت به مقدار اولیة آن بهبود یافتند (.)P< 0/05

 )1و با سایر تییارها اختالف معناداری را نشدان داد (0/05

>  .)Pکیترین درصد بقا در تییارهای  1و  65( 5درصدد)
و بیشترین آنها مربوط به تییار  90( 4درصد) بود.

جدول  .4ترکیبات شیمیایی الشه (بر اساس وزن تر) میگوی رودخانهای شرق پس از تغذیه با سطوح مختلف کربوهیدرات
ترکیبات عضله
%

رطوبت
پروتئین
چربی خام
خاکستر کل

تیمارها
مقدار اولیة آزمایش

61/1na ± 1/7
16/4na ± 0/37
3/66na ± 0/33
3/1na ± 0/11

1

2

3

4

5

64/29a ± 2/5
14/1 a ± 9/27
2/a9 ± 42
3/5a ± 0/28

59/b3 ± 1/8
17/b7 ± 0/29
4/3b ± 36
4/5b ± 0/39

59/6b ± 1/5
17/8b ± 0/71
4/b7 ± 0/52
4/4b ± 0/21

58/7b ± 0/99
18 ± 0/41
4/b8 ± 0/31
4/b8 ± 0/52

6 0/a8 ± 1/4
14/a3 ± 0/32
2/a8 ± 0/14
4/9a ± 0/29

اعداد در یی ستون با حروف متفاو ،اختالف معنیدار آماری دارند ( Ns .)P>0/05نشاندهندة نبود اختالف معنیدار آماری در هر ستون

است ()P<0/05

 .4بحث و نتیجهگیری
جیددرههددای مددورد آزمددایش در برابددر عوامددل رشددد و
تغذیددهای می ددوی جددوان رودخاندهای شددرق تفدداو،
معناداری دارند .تییار  4کده بده جیدرة غدذایی آن 30
درصددد کربوهیدددرا ،ارددافه شددده بددود ،شددرایط
مناسبتدری را نسدبت بده سدایر تییارهدا نشدان داد.
تاقیقدددا ،فراواندددی در زمیندددة میدددزان مطلدددوب
کربوهیدرا ،در سختپوستان انجدام و نتدایج ردد و

نقضی گزارش شده اسدتNoverian & Mosapour .

( )2011بهترین درصد رشد نسبی ،رریب تبدیل غذا
و کارایی پروتئین را در شاهمی دوی آب شدیرین بدازو
باریی بومی در زمان مینیداتوری  25درصدد گدزارش
کردند ( Koshio et al. .)1992در ارزیابی اسدتفاده از
سویا در جیره تا  30درصد و جانشینی آن بدا قسدیتی
از آرد مدداهی در می ددوی غددونآسددای آب شددیرین
(روزنبرگی) به طور قابل مالحظدهای میدزان پدروتئین
حیوانی را کاهش دادند کده در ایدن آزمدایش بهتدرین
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کارایی پروتئین و کیترین رریب تبدیل غذا در میزان

بازدارندگی آن را در رشد و بقای آنها متذکر شددند.

کربوهیدرا 32 ،درصد گزارش شد که بدا یافتدههدای

آن ها در آزمایشهدای خدود دربدارة تدأثیرا ،متقابدل

این آزمایش تا حدودی مطابقت دارد.

پددروتئین و نشاسددته دریافتنددد کدده افددزایش میددزان

می وهددای جددوان رودخانددهای شددرق کدده بددا

کربوهیدددرا ،تددا  35درصددد باعدده کدداهش کددارایی

جیره های حاوی سطوح پایین کربوهیدرا ،تغذیه شد

پروتئین ،کارایی تولید پدروتئین خدالص ،نبدود بهبدود

بهبودنیافتن را در عوامل رشد و تغذیهای نشان داد که

رریب تبدیل غذا و کاهش بقا میشدود ( Bau tista,

با یافتههای  )1980; 1990( Newدربدارة اثدر سدطوح

 .)1986; Goda, 2008استفاده از منابع نشاستهای بداش

مختلددف کربوهیدددرا ،در می ددوی درشددتجر دة آب

در می وی ببری ژاپنی به دلیل رژیدم گوشدتخدواری

شیرین کامالً هیخوانی دارد .هیچندین ،او در مطالعدة

مادود است .برخی از ماققان میزان مطلوب پروتئین

خود دریافت که بدا افدزایش سدطح کربوهیددرا ،بده

را در می ددوی ببددری ژاپنددی در دامنددههددای  45تددا 55

میزان  40درصد و باشتر ،بهبودنیافتن در شاخصهدای

درصد زمان جوانی گزارش کردند ،در حالی که میزان

رشد و تغذیهای نشان داده شد.

مطلدوب کربوهیدددرا ،کدل در دامنددههدای  17تددا 22

) Ershadi, et al. (2011با افزایش قابل توجده

درصد گزارش شدد ( ;Deshimaru and yone, 1978

در پروتئین گیاهی مانند سویا تا  50درصد در می وی

 .)Tacon, 1996به دلیل مادودیت سختپوسدتان در

پاسفید (واندامی) نتدایج بسدیار خدوبی را در افدزایش

استفاده از چربی در دامنههدای بداشتر از  9درصدد در

وزن ،رریب تبدیل غذا و بقا کسدب کردندد)2005( .

زمان جوانی و حداکرر  7درصد در زمدان بزرگسدالی،

 Noverian & Gopalتأثیرا ،سطوح مختلف پروتئین

ی انه منبع انرژیزا که در مقدادیر بداشتر هدم پوشدانی

و انرژی در می دوی سدفید هنددی در اوزان  5تدا 10

مناسبی با پروتئین در فرایند سوختوساز داشته باشد،

گرمی را بررسی کردندد .از گدزارشهدای بسدیاری از

منابع نشاسته ای است .برخی از ماققان استفادة بهیندة

ماققان چنین استنباط میشود که گونههدای مختلدف

کربوهیدددرا ،در دامنددههددای  33تددا  37درصددد در

می و از منابع گیاهی و نشاسته در دامندههدای بداش بده

شاهمی وی آب شیرین را گزارش کردندد ( & Jussila

ناوی استفاده میکنند و از رشد و بقای مطلدوبی نیدز

.)Mannonen, 1997

برخوردارندددد ( ;Ali, 1996; Akiyama, 1992

در مقایسة میان ین ترکیبا ،مغذی ششة می دوی

 .)Conklin, 2004با افزایش میدزان کربوهیددرا ،در

رودخانهای شرق در تییارهای  2و  3و  4با جیرههدای

جیرة  5به میزان  35درصد در آزمایش حارر دربدارة

حدداوی  30 ،25 ،20درصددد کربوهیدددرا ،اخددتالف

می ددوی رودخان دهای شددرق جددوان ،عوامددل رشددد و

معناداری مشاهده نشد ،در حدالی کده تییارهدای  1و 5

تغذیهای سیر نزولدی و نبدود بهبدود را نشدان داد کده

( 15و  35درصد) مواد مغذی نبود بهبدود را در عضدلة

ناشی از نداتوانی می دوی جدوان در اسدتفاده از مدواد

ششه نشان داد و با سدایر تییارهدا اخدتالف معنداداری

نشاسددتهای در سددطوح باشسددت .برخددی از ماققددان

داشددددت ( )1998( Boonyalatpalin .)P > 0/05در

استفادة بیش از حدد مدواد نشاسدته در جیدرة می دوی

ارزیابی تغذیهای خود دربارة گونههای مدوزی و سدفید

غونآسای آب شیرین جوان و ببری سدیاه و تدأثیرا،

هندی جوان گزارشی کدرد کده گوندههدای مدذکور بدا
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دریافت حدداقل کربوهیددرا )> 20( ،و حدداکرر (35

<) ،ترکیبا ،مغذی ششه نبدود بهبدود را نشدان داد ،بده
طوری که میزان رطوبت و پروتئین آن نسبت به مقددار
اولیه پایین بود که این نتایج با یافتههای آزمایش حارر
کددامالً هیخددوانی دارد .کوپددان و هیکدداران ( )2009در
نتایج خود از تأثیرا ،پروتئیندی و اندرژی در می دو در
سطوح  27تا  32درصد کربوهیدرا ،بهبدود کیفیدت را
نسبت به مقدار اولیدة آن (افدزایش پدروتئین و کداهش

رطوبت) نشان دادند .آنها اختالف معندادار ماسوسدی
در سطوح مدذکور نیافتنددCliffired & Brick (1978).

نتایج تقریباً مشابهی از تأثیرا ،کربوهیدرا ،در عضدلة
ششة می وی غونآسدای آب شدیرین جدوان بدا نتدایج
مذکور را گزارش کردند .رطوبت ششه رابطة معکدو
با افزایش پروتئین ششه دارد .بده عبدارتی ،متناسدب بدا
سطح پروتئینی و انرژی مناسب از طری کربوهیددرا،
در می وهای آب شور از خانوادة پناییده و می دوی آب
شیرین از خانوادة پاشمونیدده ،رطوبدت و پروتئیندی در
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بدددن آنهددا جددای زین یکدددی ر مددیشددود ( Aran
;yakanad, et al., 1993; Pitchimutu et al., 2003
 .)Balaze et al., 1973بر اسا نتایج تاقید حاردر،

افزودن کربوهیدرا ،در سدطح  30درصدد بده ترکیدب
مقدار می وی رودخانهای شرق جوان موجدب افدزایش
معناداری در شاخص های رشد و تغدیهای آن میشدود
که سالمت می وی جوان را تضیین میکند.
با توجه به ارزش غذایی این گونه در تغذیده و
سالمت اقشار کمدرآمد جامعده ،اهییدتدادن بده ایدن
گونه در صنعت آبزی پروری می و ردروری بده نظدر
می رسد .آزمایش مذکور در زمینههای مطالعاتی تغذیه
را برای می وی رودخانهای از شرق فراهم آورد ،زیدرا
عالوه بر شناخت کیّی و کیفی مدوارد ،تغذیدة عیددة
انرژیزا و تأثیرا ،متقابل آنها در یی جیدرة متعدادن
برای شناخت غذای تجداری مسدتلزم تاقید و نظدر
بیشتری است.

1394  بهار،1  شمارة،68  دورة، مجلة منابع طبیعی ایران،شیالت
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