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 0/00/0315تاریخ تصویب:      01/2/0315تاریخ دریافت: 

 چکیده
هفته در مرکز  6بازماندگی میگوی پاسفید غربی طیهای رشد و این تحقیق با هدف بررسی تأثیر پودر کاسنی در جیرة غذایی بر شاخص

درصد به خوراک استارتر شرکت هووراش  5/1و  1، 5/0، 0تیمار به صورت  4تحقیقات شیالت چابهار انجام شد. بدین منظور پودر کاسنی در 
 ۰0تکرار به ازای هر تیمار، در مخازن  3گرمی میگوی پاسفید غربی در  00/0 ±01/0قطعه پست الرو   540اضافه شد. در این تحقیق 

نجی قرار سعدد میگو از هر تیمار به صورت تصادفی صید و مورد زیست 30بار تعداد روز یک 10لیتری به طور تصادفی توزیع شد. هر 
شد. در پایان دورة آزمایش فاکتورهای  د وزن بدن انجامدرص 6به میزان  ۰0و  8گرفت. در طی دورة آزمایش غذادهی میگوها در ساعات 

بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان  ppm 100گرم در لیتر و فرمالین  45و  15رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس شوری 
بازماندگی  ر شاهد بود و بیشترین نرخ رشد،های محیطی تحت تیمار کاسنی بیشتر از تیمارشد، بازماندگی میگوها و بیشترین مقاومت به تنش

دار (.  نتایج نشان داد که استفاده از پودر کاسنی باعث افزایش معنیp<05/0کاسنی بود ) صددر5/1 و ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار
را توان آنشود در نتیجه میدرصد در میگوی پاسفید غربی می 1و  5/1دار بازماندگی در سطح درصد و افزایش معنی 5/1رشد در سطح 

 الروهای میگوی پاسفید غربی توصیه کرد.درصد جیرة غذایی پست 5/1عنوان یک مکمل غذایی در سطح به
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 مقدمه  . 5
سرعت در حال افزایش تولید آبزیان در ایران به

 از میزان تولید 10۰8طوری که در سال باشد، بهمی
 ۰000در سال  تن ۰0۰353تن در سال به  3۰10

تن مربوط به  51۰8رسید که از این میزان تولید 
پرورش  (.FAO, 2010باشد )میمیگوی پاسفید غربی 

به دلیل  ۰003تجاری میگوی پاسفید غربی از سال 
پایین بودن هزینه تولید و سازگاری باال نسبت به 
تغییرات محیطی جایگزین دیگر میگوهای پرورشی 

 های پرورشی میگوشده و رتبه اول تولید در میان گونه
میگوی سفید غربی در  را به خود اختصاص داده است.

تر ها مقاومها نسبت به بیماریمقایسه با دیگر گونه
یکی از مشکالت موجود در  .(FAO, 2006) است

باشد چراکه می الرویپرورش آبزیان، پرورش در مرحله 
برخوردار بوده و با  سریعی در این مرحله الروها از رشد

 Barnabe, 1990; Giri). تلفات باال نیز همراه است

et al., 2002) وجه به توسعه پرورش میگو در با ت
مناطق مستعد کشور نیاز به الروهای باکیفیت برای این 

 (.FAO, 2009کند )افزایش پیدا می روز به صنعت روز
ترین عوامل جهت ارتقای رشد و بازماندگی یکی از مهم

باشد ها میالرو، ارتقای کیفیت غذای در دسترس آن
(Giri et al., 2002.) صنعت پرورش  با متراکم شدن

های عفونی و غیرعفونی نیز در حال میگو، بیماری
گسترش بوده و از طرفی افزایش عوامل بیماری زا رشد 

دهد و و بازماندگی میگو را تحت تاثیر خود قرار می
 بیوتیک و مواد شیمیایی بههرساله مقادیر زیادی آنتی
یرد گها مورد استفاده قرار میمنظور کنترل این بیماری
-های مقاوم به درمان، آلودگیکه باعث افزایش باکتری

های محیطی و تجمع زیستی در بدن آبزیان پرورشی 
برای حل این  (.Cermelli et al., 2008شود )می

سیستم ایمنی استفاده  یهامشکل امروزه از محرک
پروری استفاده از ترکیبات اخیراً در آبزی  و کنندمی

ایمنی جهت تقویت های عنوان محرکگیاهی به
 ,Li and Gatlinسیستم ایمنی رایج شده است )

شده در این زمینه  با مروری بر مطالعات انجام(. 2006
عنوان به رسد استفاده از گیاهان داروییبه نظر می

های ایمنی جایگزین مناسبی برای محرک
 ها و ترکیبات سنتزی باشندها، واکسنبیوتیکآنتی

                                                 
1 Human immunodeficiency virus 

(Ardo et al., 2008; Rao et al., 2006). 
 Cichoriumگیاه کاسنی با نام علمی )

intybusتیره  ( ازCompositae است علفی گیاهی 

رسد یم متر5/1-5/0 به آن ارتفاع وحشی که در حالت
 باشد.یم یروسیباکتری و ضدو ضد اثر دارای و

Antoni  در تحقیقی بیان کرد که گیاه  1008در سال
قندها )رامنوز، فوکوز، کاسنی دارای موادی چون: 

آرابینوز، زایلوز، مانوز، گاالکتوز، گلوکوز( ، اورانیک 
. باشدیم هایدراتاسید، پروتئین، لگنین و سایر کربوه

این گیاه دارای مقادیر باالیی از مواد معدنی مانند: 
کلسیم، فسفر، پتاسیم، منیزیم، گوگرد، سدیم، کلر، 

، کرم، نیکل، مس، روی، آلومینیوم، سلنیوم، کبالت
آهن، کادمیوم، استرونتیوم، مولیبدن، سرب، سلیکون، 

 Neel et al., 2002; Crush) باشدیم غیره قلع و

and Evans1990عنوان به تواندی(.گیاه کاسنی م
( غیره و K  ،B ،C ،D)مانند: هایتامینمنبع مهمی از و

(. Kitchin and Morgan, 2007نیز استفاده گردد )
مچنین به دلیل مقادیر باالیی از اینولین این گیاه ه

اده قرار استف نیز مورد یوتیکعنوان یک پروببه تواندیم
 ;Baert, 1992; Demigne et al., 2008گیرد )

Tuohy, 2001همچنین این گیاه حاوی انواع ) 

می  ها الکتون ها و ترپن سزکویی خصوصاً ترپنوئیدها
های سزکویی ترپن (.Yuan & Lin, 2000باشد )

ریشه کاسنی داراى فعالیت ضد قارچی است 
(Farrukh and Iqbal, 2003; Hiroyuki and 

Atsushi, 2006).  عصاره ریشه کاسنی از تکثیر برخی
 می نمایدممانعت  HIV1 جمله ویروس ها ازویروس

(Vijayan et al., 2004).  بررسی  با هدفاین تحقیق
های جیرة غذایی بر شاخصتأثیر پودر گیاه کاسنی در 

میگوی پا سفید غربی  پست الروهای رشد و بازماندگی
 انجام شد.
 

 . مواد و روشها2
سالن سر پوشیده مرکز تحقیقات در  این پژوهش

شیالت شهرستان چابهار واقع در استان سیستان و 
لغایت شهریورماه همان  1303بلوچستان از تیرماه 

ابتدا پست الروها  .هفته انجام شد 6 سال به مدت
منظور سازگاری به مدت یک هفته در شرایط به
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آزمایشگاهی با جیرة فاقد پودر کاسنی تغذیه شدند. 
  540پس از اتمام دوره سازگاری در مجموع تعداد 

 به گرم 00/0±01/0با میانگین وزن  قطعه پست الرو
در این آزمایش  انتقال داده شدند. لیتری ۰0 تانک 1۰

که  وجود داشت( تکرار 3به ازای هر تیمار ) مارتی چهار
تیمار شاهد با جیرة بدون پودرکاسنی و سه تیمار دیگر 

پودر  درصد 5/1 و1، 5/0حاوی با جیرة آزمایشی 
هفته تغذیه شدند. برای تهیه جیرة  6کاسنی به مدت 
گرم از غذای آغازین شرکت  100آزمایشی ابتدا 

 ،دییاسکو پودر ،هیماپودر هووراش که دارای ترکیبات:
 ،آرد غالت ،روغن ماهی ،پودر سر و ضایعات میگو

ه نسبت کلسیم ب ،افزودنی های ویتامینی و مواد معدنی
 ،درصد 36-38)پروتئین خام)حداقل(  1به  5/1 فسفر

 ،درصد 8-0چربی)حداقل(  ،درصد 3-4فیبر)حداکثر( 
درصد( بود  10درصد و رطوبت  14خاکستر)حداکثر( 

ساخت ژاپن با   AND مدل دیجیتال با ترازوی
 1، 5/0گرم وزن شد و سپس محلول های 001/0دقت

، 5گرم به ترتیب به میزان 100درصد )به ازای هر5/1و 
درصد پودر  0۰/0گرم پودر کاسنی( به همراه 15و  10

سی سی آب مقطر  35ژالتین )به عنوان بایندر( درون 
سپری میگوی هووراش ا غذای گرم 100روی بر تهیه و

شد. برای  جیرة تیمار شاهد نیز از غذای استارتر شرکت 
هووراش بدون اضافه کردن پودر کاسنی استفاده شد. 

در دمای اتاق خشک های ساخته شده جیره
صورت دستی و (. تغذیه بهCho et al, 2012گردید)

وعده در ساعات  ۰درصد وزن بدن، روزانه در  6براساس 
(. Javadzadeh et al., 2012انجام گرفت ) ۰0و  8

 50های پرورشی در طول دوره آزمایش روزانه آب تانک
شد. درصد جهت بهبود کیفیت آب تعویض می

های پرورشی همچنین فاکتورهای شیمیایی آب تانک
ساخت آلمان،  WTWوسیله دستگاه به pHمانند 

شوری توسط دستگاه شوری سنج چشمی یا 
اسنج جیوه ای و دما توسط دم ،رفرکتومتردستی

گیری شد. اندازه HACHاکسیژن توسط اکسیژن متر 
رشد  میزانهای غذایی و برای آگاهی از عملکرد جیره

 باریکروز  10، در طول دوره تحقیق هر پست الروها
از  در هر تانکهوادهی ند. شدمی بیومتری میگوها

انجام و  کمپرسور مرکزی طریق سنگ هوا متصل به

                                                 
1 Food Efficiency 

ساعت  1۰نیز تحت شرایط طبیعی )طول دوره نوری 
ساعت تاریکی( قرار داشت. خصوصیات  1۰روشنایی، 

درجه سانتی 31±1مانند دما ) آبفیزیکی و شیمیایی 
یتر( و در لگرم 38 ±1(، شوری )5/0±8) pHگراد(، 

میلی گرم در لیتر( در طول  5 ±4/0اکسیژن محلول )
 گیری شدند. دوره اندازه

ر انتهای دوره استرس شوری و فرمالین د
آزمایش جهت بررسی مقاومت میگوهای تغذیه شده با 

و  15پودر کاسنی انجام شد. برای این منظور شوری 
آماده شد. جهت ppm   100گرم در لیتر و فرمالین  45

عدد میگو از هر تیمار  10انجام استرس شوری، تعداد 
به صورت تصادفی انتخاب و بالفاصله در مخزن فرمالین 

100  ppm گرم در لیتر منتقل و به  45و  15و شوری
 Olmosمدت دو ساعت مورد استرس قرار داده شدند )

et al., 2011 تلفات در طول دوره پرورش برای .)
شد. در جداگانه ثبت می صورتبههریک از تیمارها 

بار و در انتهای روز یک10ابتدای دوره پرورش هر 
های رشد از تحقیق همه میگوها بیومتری و شاخص

قبیل وزن کل و طول کل، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل 
(، کارایی غذا و بازماندگی محاسبه شد. FCR) غذایی

همچنین برای تجزیه الشه، در انتهای دوره آزمایش 
صورت تصادفی انتخاب و فاکتورهای دد میگو بهع 50

به  گیری شد.رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر اندازه
 105طوریکه تعیین رطوبت با دستگاه آون در دمای 

ساعت، پروتئین خام به  ۰4گراد به مدت درجه سانتی
وسیله دستگاه وسیله دستگاه کجلدال، چربی به 

Soxhlet  گراد به جه سانتیدر 550و خاکستردر کوره
 ,.Javadzadeh et alساعت انجام شد ) 5مدت 

های رشد، بازماندگی و (. نحوه محاسبه شاخص2012
 .آنالیز شمیایی اجزای الشه در زیر آورده شده است

 

 FE1 =(
وزن حاصله

مقدار غذای خورده شده
) × 100 (Fortes-Silva et 

al., 2011) 

FCR۰= (
غذای خورده شده در طول دوره پرورش(گرم)

افزایش وزن ماهی
) × 100 

(Pratoomyot et al., 2010) 
 

۰ Feed Conversion Ratio 
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ADG1 میانگین رشد روزانه = [ 
وزن اولیه−وزن نهایی

طول دوره آزمایش (روز)  
 ] × 100 

SGR۰ (درصد در روز) نرخ رشد ویژه =

[
(لگاریتم طبیعی وزن اولیه)−(لگاریتم طبیعی وزن ثانویه) 

طول دوره آزمایش(روز) 
] × 100 

(De Silva and Anderson, 1995) 

 
SR3 100× (تعداد اولیه /تعداد نهایی) = میزان بقا 

(Sheng-Yao et al., 2012) 
 

(%) درصد نیتروژن = میزان پروتئین خام×  ۰5/6  

 

چربی(%) = [
(وزن اولیه نمونه)  − (وزن نمونه پس از سوکسله)

وزن اولیه نمونه
] × 100 

میزان خاکستر(%) = [
وزن اولیه نمونه

وزن نهایی نمونه
] × 100 

میزان رطوبت(%) = [
وزن اولیه 

وزن ثانویه
] × 100 

 

 . نتایج  3
( نتایج نشان داد در پایان 1با توجه به جدول )

آزمایش وزن و طول نهایی در تیمارهای تغذیه شده با 
کاسنی با افزایش درصد کاسنی نسبت به تیمارشاهد 
به طور معنی داری افزایش یافت. همچنین نرخ رشد 
ویژه با افزایش سطح کاسنی نسبت به تیمار شاهد 

شترین اختالف در تیمار دار بود و بیدارای افزایش معنی
درصد هیچ  1و  5/0درصد دیده شد )تیمارهای  5/1

داری با یکدیگر نداشتند(. همچنین اختالف معنی
شاخص میانگین رشد روزانه با افزودن پودر کاسنی به 

جیرة نسبت به تیمار شاهد به صورت معنی دار افزایش 
شده با پودر کاسنی یافت اما در بین تیمارهای تغذیه

داری دیده نشد. همچنین بازماندگی در ختالف معنیا
گروه های تحت تیمار کاسنی نسبت به شاهد دارای 
افزایش معنی دار بود. اما این اختالف بین تیمارهای 

درصد معنی دار نبود و بیشترین بازماندگی  5/1و 1
همچنین طبق  درصد کاسنی بود. 5/1مربوط به تیمار 

ه گروه های تحت تیمار ( کارایی غذا در هم۰جدول )
کاسنی نسبت به گروه شاهد دارای افزایش معنی داری 

درصد بدست آمد  5/0بود و بیشترین میزان در تیمار 
و ضریب تبدیل غذایی نیز در همه گروه های تحت 

درصد نسبت به شاهد  5/0تیمار کاسنی به جز تیمار 
نتایج آزمون استرس  دارای افزایش معنی داری بود.

 آزمایش( در پایان 1 شکله شوری و فرمالین )نسبت ب
ه به دامنه تحمل شوری باالی گونه نشان داد که با توج

  100، در آزمون بازماندگی در فرمالین پاسفید غربی
ppm  گرم در لیتر، با افزایش درصد  15و شوری

و 1کاسنی بازماندگی افزایش یافت اما فقط در تیمار 
ف معنی داری دیده درصد نسبت به شاهد اختال 5/1

گرم در لیتر در  45شد. همچنین بازماندگی در شوری 
هیچ کدام از گروه های تحت تیمار کاسنی نسبت به 
گروه شاهد اختالف معنی داری وجود نداشت. اما 

در  درصد دیده شد. 5/1و  1بیشترین افزایش در تیمار 
 با توجه به نتایج آزمایشات انجام شده  انتهای آزمایش

 کاسنی ( مشخص شد که افزودن پودر۰شکل شه )بر ال
یمارت به تـنسبروتئین الشه ـدار پاعث افزایش معنیب

 شده با سطوح مختلف فسفولیپید طی دوره پرورشمقایسه میانگین عملکرد رشد و مصرف غذایی بین تیمارهای تغذیه. 0جدول 

 سطوح مختلف پودر کاسنی  
 درصد 5/0 درصد 0 درصد 5/1 شاهد شاخص

 a 01/0± 10/0 a 01/0±00/0 a 01/0±00/0 a 1/0±00/0 (gاولیه )وزن
 a1۰/0±04/1 a 13/0±05/1 a 1۰/0±01/۰ a 16/0±00/1 (cmطول اولیه )
 d05/0±15/۰ c0۰/0±43/۰ b04/0±63/۰ a05/0±01/۰ (gوزن نهایی)
 d1۰/0±۰8/6 c۰1/0±81/۰ b16/0±۰5/8 a۰0/0±85/8 (cmطول نهایی)

 c10/0±11/5 b۰0/0±40/5 b۰1/0 ±00/5 a18/0±36/6 % ویژه نرخ رشد
 b0/4±10/31 a۰/5±50/43 a0/5±84/4۰ a۰/6±۰8/5۰ % میانگین رشد روزانه

 c۰۰/۰±۰۰/۰۰ b30/3±06/8۰ a۰8/1±14/88 a35/۰±10/01 درصد بازماندگی

                                                 
1 Daily Growth Coefficient 

۰ Specific Growth Rate 

3 Survival Rate 
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 شده با سطوح مختلف فسفولیپید طیتغذیهکمان آالی رنگینگلیسیرید و کلسترول سرم قزلمقایسه میانگین تری. 2جدول 
 دوره پرورش

 درصد 5/0 درصد 0 درصد 5/1 شاهد تیمارها
 c01/0±30/1 c0۰/0±41/1 b03/0±45/1 a01/0±40/1 ضریب تبدیل غذا

 c۰8/0±۰1/60   a۰8/0±58/۰0  b3/0±8۰/68 b68/0±06/66   کارایی غذا
 حروف متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنادار بین تیمارها است و باشندمی  معیار انحراف ± میانگین صورت به داده ها

 تیمارهای تغذیه شده با کاسنی این اما بین شاهد شد
دار نبود و همچنین باعث کاهش خاکستر معنی افزایش

شد اما این کاهش بین تمام تیمارها معنی دار نبود. 
درصد کاسنی نسبت به تیمار  5/0چربی الشه در تیمار 

افزایش یافت درصد  5/1 و  1د کاهش یافت اما در شاه
دار نبود. معنی فزایش هاااما اختالف این کاهش و 

رطوبت الشه نیز با افزودن کاسنی نسبت به تیمار شاهد 
 دار نبود.افزایش یافت اما این اختالفات معنی

 

هفته دوره  ۶ یط ینو فرمال یدر برابر استرس شور یغرب یدپاسف یگویم یبر بازماندگ یخوراک یسطوح مختلف پودر کاسن یر: تأث0 شکل
 .باشدیم یکدیگردرصد نسبت به  15 یناندار در سطح اطم یگر اختالف معن یانبوده و حروف متفاوت ب یدرون گروه یسهمقا یشآزما

 

هفته دوره آزمایش. مقایسه درون گروهی  ۶: تاثیرسطوح مختلف پودر کاسنی خوراکی بر اجزای الشه میگوی پاسفید غربی طی 2شکل
باشد.درصد نسبت به یکدیگر می 15متفاوت بیان گر اختالف معنی دار در سطح اطمینان  بوده و حروف
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 . بحث و نتیجه گیری4
براساس نتایج به دست آمده استفاده از 

درصد در جیرة پست الرو 5/1 پودرکاسنی در سطح
میگوی پاسفید غربی، میتواند در بهبود وزن نهایی و 

وزن مفید و موثر واقع شود. با توجه به مطالعه افزایش 
 5/0که افزودن  1301صفامهر و همکاران در سال 

درصد پودر کاسنی در جیرة جوجه های گوشتی باعث 
افزایش وزن شد، به نظرمی رسد بهبود در افزایش وزن 
می تواند ناشی از اثرات ضدباکتریایی و ضدقارچی 

ه در گروههای موجود در ترکیبات گیاه به کار رفت
آزمایشی باشد که با کاهش جمعیت میکروبی 
مضردستگاه گوارش، ضمن کمک به ارتقاء سالمتی و 
ایمنی پست الروها باعث بهبود عملکرد شده است. 
گزارش شده که وجود باکتریها موجب التهاب مزمن در 
روده و در نتیجه ضخیم شدن دیواره روده می شود که 

غذی و کاهش مقدار مواد باعث آسیب به جذب مواد م
مغذی قابل استفاده توسط میزبان میشود. گیاهان 
داروئی و ترکیبات موثره آنها غشای سلول باکتری ها 

هموستازیس و تعادل یونهای  pH را تخریب کرده که بر
غیر آلی اثر گذاشته و منجر به آزادی مواد از سلولها به 

 ,.Helander et alمحیط خارج سلولی می شود )

(. بیشترین میزان ضریب تبدیل غذایی در 1998
درصد  5/1میگوهای تحت تیمار پودر کاسنی در سطح 

مشاهده شد. این افزایش ممکن است به دلیل کاهش 
انرژی قابل متابولیسم جیرة، افزایش میزان الیاف خام، 

های جیرة رخ داده باشد. به و عدم تعادل اسیدآمینه
باعث  ها می تواند اسیدآمینه تعادل عدم طوری که

 Pratoomyot et) شود غذایی تبدیل ضریب افزایش

al., 2010.) ماهی قزل آالی ای روی مطالعه در 

 هضم قابل انرژی مقدار کاهش علت نیز کمان رنگین

 مانند کم هضم با قابلیت کربوهیدراتهای افزایش ،جیرة

 تبدیل ضریب افزایش به منجر که است شده ذکر سویا

 بررسی (Morris et al., 2005). است شده غذایی

 با ماهی آرد جایگزینی که است این از حاکی دیگری

 درصد 51 از باالتر سطوح در پروتئینهای گیاهی

 کاد ماهی غذایی تبدیل ضریب افزایش موجب

(Gadus morhua) است ) شدهAnn-Cecilie et 

al., 2007ای دیگر ارشادی مطلق و (. در مطالعه
(، با بررسی تأثیر گیاه کانوال بر رشد، ۰013(همکاران 

بازماندگی و ترکیبات الشه میگوی پاسفید غربی اعالم 
نمودند که در مقادیر باالی کانوال در جیرة به دلیل 
افزایش فیبر و فیتات باعث افزایش ضریب تبدیل 
غذایی و کاهش غذاگیری در میگوی پاسفید غربی 

م شده می توان نتیجه شود. با توجه به مطالعات انجامی
گرفت ممکن است افزایش سطح کاسنی باعث عدم 
بهبود ضریب تبدیل غذایی شود. در نتیجه با توجه به 
معنی دار نبودن افزایش ضریب تبدیل غذایی در تیمار 

درصد کاسنی نسبت به تیمار شاهد، پیشنهاد می  5/0
درصد مناسب  5/0شود استفاده از کاسنی در سطح 

چنین افزایش کارایی غذا در گروه های می باشد. هم
درصد، ممکن  5/0تحت تیمار کاسنی به ویژه در تیمار 

 جیرة  در آمینه اسیدهای تعادل است به دلیل وجود

 پروتئین جیرة و انرژی از توانسته میگو نتیجه در باشد

 به نسبت بهتری رشد عملکرد و کند استفاده خوبی به

 (Vegard et al., 2011). باشد داشته تیمارها سایر

طی دوره پرورش میزان تلفات میگوهای تحت تیمار 
 بین پودر کاسنی کمتر از تیمار شاهد بوده و در این

درصد بیشترین  5/1استفاده از پودر کاسنی در سطح 
بازماندگی را نشان داد. از آنجایی که گیاهان دارویی 
باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی )با افزایش 

ها، افزایش فعالیت فاگوسیتها و افزایش منوسیت
لیزوزیم سرم( و کاهش تلفات می شوند و همچنین از 
طرفی حاوی ترکیبات مختلفی هستند که برای 
سیستم ایمنی مفید می باشند، در نتیجه باعث مقاومت 

های های محیطی و بیماریآبزیان در مقابل استرس
 Engstad andشود )پرورشی می مختلف محیط

Robertsen, 1994 در نتیجه به نظر می رسد که .)
افزایش بقا به این دلیل باشدکه گیاه کاسنی با دارا بودن 
مواد محرک، به بهبود عملکرد سیستم ایمنی کمک می 

 ترپنوئیدها کند. به عنوان مثال کاسنی دارای انواع
می باشد )مجد  ها الکتون ها و ترپن سزکویی خصوصاً

سزکویی ترپن های ریشه  ( که138۰و شوشتری، 
 Farrukhکاسنی داراى فعالیت ضد قارچی است )

and Iqbal, 2003; Hiroyuki and Atsushi, 

در تجزیه الشه میگوهای تحت تیمار (. همچنین 2006
پودر کاسنی مشاهده شد که میزان پروتئین الشه در 
تیمارهای تغذیه شده با پودر کاسنی به صورت معنی 

این افزایش پروتئین ممکن  د بود.دار بیشتر از شاه
است به دلیل کاهش جمعیت میکروبهای دستگاه 
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گوارش که باعث تجزیه پروتئین می شوند در اثر 
( ۰003و همکارانش )  Leeاستفاده از کاسنی باشد. 

ز جمله معایب میکروبهای مضر در گزارش کردند ا
افزایش تجزیۀ پروتئین و اسیدهای  ،دستگاه گوارش

اد گوارشی، فعالیت دی آمیناسیونی پروتئین آمینۀ مو
و اسیدهای آمینۀ مصرفی و نیز افزایش سرعت تجزیۀ 
آنها در اثر ترشح موادی از قبیل آنزیم اوره آز توسط 

هان گیا مصرفو با توجه به اینکه  می باشدمیکروبها 
دارویی موجب کاهش جمعیت میکروبی دستگاه 

ئین و گوارش می گردد، لذا سرعت تجزیۀ پروت
اسیدهای آمینۀ مواد گوارشی کاهش یافته و مقادیر 

به و  شودمی بیشتری از آنها جذب و در بدن ذخیره 
تبع آن باعث کاهش تبدیل پروتئین به چربی گردیده 

اما  .یابدمی و مقادیر کمتری چربی نیز در بدن تجمع 
خاکستر و رطوبت فاقد اختالف  ی،چرب یزاناز نظر م

 ستدبه  یجاهد بود. با توجه به نتامعنادار نسبت به ش
 نظر به آزمایش، تحت میگوهای الشه تجزیه از آمده
 بر ار متفاوتی اثرات غذایی مختلف ترکیبات رسدمی

ور که نصرت پ یطور. بهباشد داشته تجزیه فاکتورهای
اعالم کردند که استفاده از  1300و همکاران درسال 

 ره،یج یهمختلف، نوع مواد اول یباتبا ترک ییغذا یرهج
مانند  یعوامل مختلف ینو همچن یرهج یونفرموالس

 خصوصیات ای،تغذیه رفتار(، ماده یا نرسن، جنس )
 زیکفی شرایط و غذایی وضعیت ژنتیک، فیزیولوژیک،

 اوتیمتف اثرات و داشته سزایی به نقش آب شیمیایی و
 طوحس دیگر تحقیقی در. گذاردمی الشه ترکیبات بر را

 بر تیمتفاو تأثیر غذایی جیره در کانوال کنجاله مختلف
 به. داشت غربی سفید پا میگو الشه تجزیه فاکتورهای

 ارهاتیم همه در الشه پروتئین و رطوبت میزان کهنحوی
 شاهد تیمار در الشه چربی میزان ولی اختالف فاقد

 هایمیگو همچنین و شد مشاهده تیمارها بقیه از بیشتر
قایسه م در بیشتری الشه خاکستر از کانوال تیمار تحت

و   Zhouهمچنین. با تیمار شاهد برخوردار بودند
گزارش کردند که استفاده از  ۰00۰همکاران در سال 

 ویگم یبدن یباتدر ترک یرهج یسطوح مختلف چرب
رطوبت،  یزانباعث عدم اختالف در م یغرب یدپاسف

ر الشه د یربچ یزانالشه شده و م ینخاکستر و پروتئ
 هیاز بق یشترب یوانیح یچرب یمارتحت ت یگوهایم
  بود. یمارهات

این مطالعه نشان داد که استفاده از پودر کاسنی 
درصد باعث بهبود شاخص های رشد و  5/1در سطح 

بازماندگی و از طرفی افزایش ضریب تبدیل غذایی می 
شود، اما از آنجایی که این افزایش ضریب تبدیل غذایی 

مقدار اندک می باشد بنابراین مصرف پودرکاسنی در  به
جیرة غذایی میگوی پاسفید غربی مشکل اقتصادی 
ایجاد نمی کند و در نتیجه می توان آن را به عنوان 
یک مکمل غذایی مطلوب در جیرة غذایی پست 

 الروهای این گونه توصیه کرد.
 

 . تقدیر وتشکر1
تحقیقات وسیله از ریاست محترم مرکز  ینبد

شیالت آبهای دور چابهار محمودرضا آذینی و همچنین 
کارکنان محترم این مرکز سلیم جدگال و گل محمد 
بلوچ که در انجام این پروژه نهایت همکاری را داشتند 

 گردد.تقدیر و تشکر می
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