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 چکیده
سطوح مختلف پروتئین جیره ضر اثر  شوری آب بردر مطالعه حا شد، هایشاخص غذایی و  سفید  ترکیبات و تغذیه ر شه میگوی پا شیمیایی ال بیو

(Litopenaeus vannamei .جوان مورد بررسی قرار گرفت )سانتی 81/8±15/0گرم و  55/5±18/0قطعه میگو با متوسط وزن و طول اولیه  350
 12-15، 0-3( شامل سه سطح شوری 3×3س )طرح ماتریک براساستن آب توزیع گردیدند. تیماربندی  10عدد مخزن بتنی با ظرفیت  27متر، در 

در  24و  18، 12، 6بار در روز در ساعات  4درصد طراحی شد. غذادهی  45و  35، 25غذایی قسمت در هزار در سه سطح پروتئین جیره 32-35و 
درصیید  35غذایی حاوی رههای رشیید در هر سییطح شییوری آب در جینتایج، باالترین شییاخص براسییاسروز انجام گردید.  56حد سیییری و به مدت 

(. از طرفی بیشترین میزان P>05/0درصدپروتئین نداشت ) 45غذایی حاوی داری با جیرهپروتئین مشاهده گردید که به لحاظ آماری اختالف معنی
غذایی در باالترین  ییدرصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه در باالترین سطح شوری مشاهده گردید. همچنین بهترین ضریب تبدیل غذایی و کارا

شاخصسطح پروتئین جیره صل گردید. در  شوری آب حا سطوح مختلف پروتئین جیرههای مورفومتریک، اختالف معنیغذایی و  غذایی و داری بین 
داری یر معنیثتأغذایی و شوری آب شوری آب مشاهده نشد. بررسی نتایج ترکیب بیوشیمیایی الشه نیز نشان داد که افزایش سطوح پروتئین جیره

بود و بیشترین میزان چربی در باالترین سطح  مؤثر( P<05/0) داریمعنی طوربهکه بر چربی بدن یدرحالبر پروتئین، رطوبت و خاکستر بدن ندارد، 
شد) 45و  35نیز بین سطوح  داریمعنیشوری و پروتئین مشاهده گردید؛ البته اختالف   براساس(. بدین ترتیب P>05/0درصد پروتئین مشاهده ن

 قسمت در هزار مشاهده گردید. 32-35این گونه در شوری آب درصد پروتئین رژیم غذایی جهت تغذیه 35در مطالعه حاضر سطح  شدهکسبنتایج 
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Abstract 

The effect of different dietary protein and salinity levels were evaluated on growth performances, feeding 

indices and carcass biochemical composition of the Litopenaeus vannamei. 350 shrimp with the initial average 

weight of 5.55±0.18 g and length of 8.81±0.15 cm were distributed randomly into 27 concrete experimental 

tanks. A 3×3 factorial experiment including three levels of salinity (0-3, 12-15 and 32-35 ppt) and three levels 

of dietary protein (25, 35 and 45%) was carried out for a period of 56 days. Experimental shrimps were fed at 

satiation 4 times a day throughout the experimental period. Based on the results, the highest indices of growth 

were observed in all the salinity levels in the experimental treatments fed diet containing 35% dietary protein. 

However, the highest body weight gain and specific growth rate were recorded at the highest levels of salinity 

(35-32 ppt). The best feeding indices were observed at the highest level of dietary protein and water salinity. 

No significant difference was observed in morphometric indices among different experimental treatments. The 

results of the body biochemical composition showed no significant difference in protein, ash and moisture 

content among treatments. However, higher lipid content was significantly observed in treatments with higher 

salinity and protein levels. Based on the results of this study, the economic point of view part of the protein 

diet with the 35% is suggested for L. vannamei cultured in 32-35 ppt salinity.  

Keywords: Protein levels, Water salinity, Growth, feeding indices, Carcass biochemical composition, 

Litopenaeus vannamei. 
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 مقدمه. 1
متعدد  عوامل و شیییرایط به وابسیییته امری آبزیان پرورش

 کیفیت همراه به بیشیییتر تولید در موفقیت برای و اسیییت

 را شییرایط بهترین باید بازار، به ارائه جهت درتر مناسییب

آبزی اعم از زیسیییتی، فیزیکی،  محیط پرورش برای

از عواملی  این فاکتورها. آورد فراهم شیییمیایی و مدیریتی

و  دارنددر حیات آبزیان پرورشی  بسزایی یرکه تأث هستند

کدام یاافزایش  بب اختالل در چرخه ،کاهش هر  ی سییی

یزطبیعی  ناسیییبگردمی انندگی آبز حدوده م  این د. م

 دانسیییتن همچنین وها آن از بهینه کاربرد نحوه فاکتورها،

 امری دارند پرورشیییی آبزی زندگی بر که یراتیتأث نقش و

ست ) الزم و ضروری (. بعبارت دیگر Thaman, 2008ا

و  آبزی سیییالمت حفظ گرو در موفق و پایدار پروریآبزی

 رشیید دسییتیابی به برای پرورشییی شییرایط بهینه سییازی

یان حداکثری نه کاهش همچنین و آبز  جانبی هایهزی

(. بنابراین Mente et al., 2011اسیییت ) تولید فرآیند

سیییسییتم  در یک موفق مدیریت امکان آوردن فراهم برای

ید آبزی پروری، مل آب کیفی هایویژگی از با  دما، شیییا

 وضعیت بر هاعامل این تاثیر نیز و و غیره اکسیژن شوری،

 بر توانندمی عوامل این آبزی کامالً مطلع بود. فیزیولوژیک

 Luz etآبزیان اثر گذار باشییند ) فیزیولوژیک فرایندهای

al., 2008)شییوری تأثیر تحت آبزیان بسیییاری از . رشیید 

 (.Engström‐Öst et al., 2005) دارد قییرار آب

 بوسیییله را هایشییانسییلول اسییمزی فشییار آبزی موجودات

می کنترل سیییلولی غشیییا  از آب و هایون جریان تنظیم

 خواه در جهت مکانیسیییمی انرژی اسیییمزی تنظیم. کنند

ستازی حفظ ست بدن درونی مایعات هومئو سئول که ا  م

 اسموالریته به نزدیک هایشوری .است اسموالریته کنترل

 تنظیم اسیییترس رسیییاندن حداقل به باعث آبزیان بدن

 اسیمزی مطلوبدر فشیار  گردد. بعبارت دیگرمی اسیمزی

 نماید.می اسییمزی تنظیم صییرف را کمتری انرژی موجود

ضیه این توان می بنابراین مواد  ذخیره که کرد عنوان را فر

 جهت در احتماالً ها،محیط این در آبزی توسیییط  مغذی

شد و بازماندگی افزایش  کار و در نتیجه افزایش تولید به ر

بامی یاز یآبز تغییرات فشیییار اسیییمزی، افزایش رود.   ن

فیزیولوژی  در با تغییراتی و کندمی پیدا انرژی به بیشتری

سم شار تنظیم برای الزم انرژی آبزی، و متابولی سمزی ف  ا

. دامنه تحمل هر (Luz et al., 2008) گرددمی فراهم

به  ته  به تغییرات، وابسییی نه نسیییبت  های یسیییممکانگو

فیزیولوژیکی گونه در پاسییب به تغییرات شییوری اسییتو در 

نامیمیگوی گونه های مختلف، متفاوت اسیییت.   دامنه وا

س یشور تحمل  هزار در قسمت 45 تا 5/0 از یعیوس اریب

ولی (؛ Ramos-Carreño et al., 2014)را دارا سییت 

یژه در مرحله انتقال، در مزارع با وبهتغییرات سریع شوری 

نامطلوب آب پرورشیییی و در شیییرایط  غذکیفیت  ای یهت

شود  سترس در میگو  ست باعث ایجاد ا سب ممکن ا نامنا

(Liu et al., 2007) شد  و این امر موجب کاهش نرخ ر

سایی ظرفیت گونه و افزایش تلفات در میگو می شنا گردد. 

ز الزامات موردنیاز برای مقاومت در برابر تغییرات شییوری ا

جاری آبزی ید ت هت تول  ,Cliveباشیییید )پروری میج

(. چرا که تغییرات شییوری خارا از حد تحمل گونه 2009

سترس عمل میبه   Varsamos etنماید )عنوان عامل ا

al., 2004 اولین پاسیییب جاندار در این شیییرایط عدم .)

ست. همچنین  شدن آن ا ضعیف  دریافت غذا و در نتیجه 

شی میتغییرا شوری آب پرور ضم ت میزان  تواند قابلیت ه

مواد غذایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. شییوری بیشییترین 

وسییاز و انرژی مفییرفی بدن میتأثیر را بر میزان سییوخت

صییورت که تغییرات در میزان شییوری محیط  گذارد. بدین

عادل اسیییمزی میگو را مختل می ندار جهت ت جا ند و  ک

سمزی مجب توجهی  صرف مقدار قابلور به تعدیل غلظت ا

نرژی می (. Ponce- palafox et al., 1997شیییود)ا

مییطییالییعییه روی میییییگییوی بییزر  آب شیییییییرییین 

(Macrobrachium rosenbergii ست شان داده ا ( ن

که افزایش شییوری محیط تا میزان خاصییی باعث افزایش 

حالیسییینتز پروتئین در میگو می که افزایش گردد، در

طلوب نتیجه معکوس داشته و منجر شوری بیشتر از حد م

 ,.Teshima et alشییود )به کاهش سیینتز پروتئین می

مل ترینمهم غذایی،جیره پروتئین (.2006  بر مؤثر عا

 نظر از غذاییجیره در آن توازن است و تولید هزینه و رشد
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فادی و فیزیولوژیکی سیار اقت ست مهم ب میزان پروتئین  .ا

هداری شیییود، جیره نه نگ حد بهی ید در  با غذایی همواره 

چراکه عدم رعایت مقدار متعادل، مشکالتی را برای جاندار 

غذایی انرژی از دیگر اگر در جیرهعبارت کند. به ایجاد می

غذایی را حد نیاز کمتر باشییید، موجود زنده پروتئین جیره

بدن نمو ده و درنتیجه صیییرف حفظ عملکردهای حیاتی 

مقدار کمتری جهت رشد عضالت، پروتئین مفرف خواهد 

اشتهایی ناشی از شد و این عمل منجر به کاهش وزن، کم

کاهش پروتئین سیییرم و در کمبود پروتئین، کم خونی، 

شد جاندار می سوی دیگر افزایش نهایت کاهش ر شود. از 

غذایی عالوه بر افزایش درصییید این ماده مغذی در جیره

م ختقی غذا، میزان سیییو هد وسییییاز را افزایش میت  د

(Rosas et al., 2001 بال آن سیییطح دفع به دن ( و 

آمونیاک که محفییول پایانی متابولیسییم پروتئین اسییت 

بار آلی و آلودگی محیط  افزایش یافته و شیییاهد افزایش 

 پرورشی و کاهش کیفیت آب محیط پرورش خواهیم بود.

داشتن اطالعات از سطح  توان عنوان نمود کهبنابراین، می

غذایی جهت بهینه مواد مغذی و خفییوصییاً پروتئین جیره

های های تهیه خوراک و اثرات مفید بر ویژگیتقلیل هزینه

مختلف فیزیولوژیکی، رشیید، تغذیه و میزان بازماندگی آن 

سمزی  شار ا شوری محیط پرورش و ف سطح مطلوب  در 

( و Thoman et al., 1999بدن، ضیییروری اسیییت )

آید. هر نیاز توسییعه موفق این صیینعت به شییمار مییشپ

به بررسیییی اثرات  عات بر روی میگو  طال که اکثر م ند  چ

جیره ین  ئ ت پرو تقییل  یی )مسییی  Sadhana andغییذا

Neelakantan, 1996; Jacinto et al., 2004; 

Shahkar et al., 2014 و یا محدوده شییوری محیط )

 Ponce Palafox et al., 1997; Hurtadoپرورش )

et al., 2006; Li et al., 2007; Silva et al., 

2010; Liu et al., 2014 عدود ( پرداخته اسیییت. م

تور را در  ک ین دو فییا مزمییان ا ه ثرات  تی ا لعییا مطییا

Litopenaeus vannamei  ند مورد ارزیابی قرار داده ا

(Perez-Velazquez et al., 2007; Sui et al., 

 اتاثرحاضیییر با هدف بررسیییی  لعه(. بنابراین مطا2015

و شییوری آب غذایی جیره نیسییطوح مختلف پروتئمتقابل 

ترکیبات بیوشیمیایی  و ، تغذیهرشدی هابر شاخصپرورش 

 Litopenaeusیگوی پییا سیییفییید غربی )م الشییییه

vannamei.طراحی شده است ) 
 

 ها. مواد و روش2 
 طرح آزمایش. 1.2

جهت بررسیییی (، 3×3نه تیمار آزمایشیییی )ماتریکس 
و  35، 25غذایی )اثرات متقابل سییه سییطح پروتئین جیره

شی  45 شوری آب پرور سطح  سه  صد( در  -15، 0-3در
شاخصpptقسمت در هزار ) 32-35و  12 های رشد، ( بر 

سفید در تغذیه و ترکیب بیوشیمیایی الشه  3ی میگوی پا
 25شیییامل  1تکرار طراحی گردید. براین اسیییاس تیمار 

صد پروتئین شوری در جیره در ، تیمار ppt 0-3غذایی در 
 pptغذایی در شوری درصد پروتئین در جیره 35شامل  2

غذایی در درصد پروتئین در جیره 45شامل  3، تیمار 0-3
درصیید پروتئین در  25شییامل  4، تیمار ppt 0-3شییوری 
 35شییامل  5، تیمار ppt 12-15غذایی در شییوری جیره

، ppt 12-15در شیییوری  غذاییدرصییید پروتئین در جیره
غذایی در درصییید پروتئین در جیره 45شیییامل  6تیمار 
درصد پروتئین در  25شامل  7، تیمار ppt 12-15شوری 
 35شییامل  8، تیمار ppt 32-35غذایی در شییوری جیره

و در  ppt 32-35غذایی در شوری درصد پروتئین در جیره
یی غذادرصیید پروتئین در جیره 45شییامل  9نهایت تیمار 
 در نظر گرفته شد. ppt 32-35در شوری 

 

  . تهیه جیره های غذایی2.2

 ماهی، ی خوراک میگو شیییامل پودرجهت تهیه مواد اولیه

 اسییکوئید، پودر میگو، دم و سییر پودر سییویا، کنجاله پودر

نه، مکمل گندم، آرد ماهی، روغن تامی عدنی، مکمل وی  م

از کارخانه  تولید  (ژالتین) همبند لسییییتین، کلسیییترول،

گردییید.  هیییه  ت لی  ح م بزیییان و بییازارهییای  خوراک آ

سیون )جدول هایجیره شی پس از فرموال ( 1غذایی آزمای

شییدند و تا زمان  های دو میلیمتری سییاختهدر اندازه پلت

درجه سییانتی گراد  -20ی آزمایش در دمای شییروع دوره

نگهداری گردید.
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 های غذایی مورد آزمایش و آنالیز تقریبی بیوشیمیاییترکیب و درصد هر یک از اجزا  جیره-1جدول 
 پروتئین %45جیره  پروتئین %35جیره  پروتئین %25جیره  مواد اولیه )%(
 00/39 50/21 00/4 1پودر ماهی

 00/10 00/10 00/10 1پودر کنجاله سویا
 00/10 00/10 00/10 1پودر سر و دم میگو
 00/5 00/5 00/5 1پودر اسکوئید
 00/5 00/6 00/7 روغن ماهی
 00/12 00/26 00/40 1آرد گندم

 00/2 00/2 00/2 2مکمل ویتامینه
 00/2 00/2 00/2 3مکمل معدنی
 50/0 50/0 50/0 کلسترول
 50/0 50/0 50/0 لسیتین

 00/4 00/4 00/4 همبند )ژالتین(
 00/10 50/12 00/15 پرکننده

 های غذایی )درصد(آنالیز بیوشیمیایی جیره
 02/46±11/1 17/35±10/1 3/27±11/1 پروتئین
 4/9±63/0 1/9±72/0 9/8±40/0 چربی
 34/14±91/0 45/11±85/0 10/9±81/0 خاکستر
 01/9±09/0 18/9±10/0 70/9±11/0 رطوبت
 23/21 10/35 00/45 4کربوهیدرات 
 82/1 79/1 77/1 5انرژی

، پودر %3/1و چربی خام  %44، پودر کنجاله سویا: پروتئین خام %7/6و چربی خام  %5/65آنالیز بیوشیمایی پودر ماهی شامل پروتئین خام  -1
و  %6/12پروتئین خام  و آرد گندم: %3/2و چربی خام  %5/71، پودر اسکوئید: پروتئین خام %2و چربی خام  %8/42سر و دم میگو: پروتئین خام 

 .%1/1چربی خام 
 ،1600000A= ، 2000= 3K، 40000E= ، 400000= 3D ،6000= 1B، 8000= 2B (:mgهر کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی ) -2

12000= 3B، 40000= 5B، 4000= 6B، 2000= 9B، 8= 12B، 40= 2H، 60000C= ، 20000Inositol= . 
، 600، ید 5000، منگنز= 6000، مس= 100، کبالت= 20، سلنیوم= 10000، روی= 6000(: آهن= mg)هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی  -3

 .6000کولین کلراید= 
 بدست آمد. 100روش محاسبه میزان کربوهیدرات از طریق تفریق مجموع میزان پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت از  -4

 ( به ترتیب برای کربوهیدرات، چربی و پروتئین محاسبه گردید.MJ/g) 0237/0و  0398/0، 017/0انرژی کل از حاصل ضرب اعداد  -5

 

 شرح آزمایش. 3.2

ی آزمایش از سییایت میگوهای وانامی برای انجام دوره
گاه تکثیر  کار به  یه و  بادان ته بده آ پرورش میگوی چوئ
میگو و ماهیان دریایی بندر امام خمینی )ره( جهت انجام 

روز دوره سیییازگاری، روزانه  10تحقیق انتقال یافتند. طی 
سیدن به  ppt 2شوری آب پرورش میگوها به میزان  تا ر

سمت در  0-3، 12-15و  32-35رد آزمایش )سطوح مو ق
ی سازگاری از غذای تجاری هزار( تغییر کرد. درطول دوره

درصد پروتئین  36شرکت هووراش، ایران( حاوی  4004)
درصد خاکستر و  14درصد فیبر،  3درصد چربی،  8خام، 

نوبت غذادهی  4درصیید رطوبت و در حد سیییری در  10
قطعه  324زگاری تعداد ی سییاشییدند. پس از پایان دوره

گرم و  55/5±18/0میگو بییا میییانگین وزنی و طولی 
 10مخزن بتنی با ظرفیت  27متر در سانتی 15/0±81/8

 cmو ارتفییاع:  cm 170، عرض: cm 600تن )طول: 
شدند. درطول دوره 100 سازی  روز آزمایش  56( ذخیره 

نه حدود  درصییید آب از  10برای حفظ کیفیت آب، روزا
ن کردن مدفوع و غذاهای باقیمانده تعویض طریق سییییفو

عدد سیینه هوا جهت تامین  5شیید. در داخل هر مخزن 
نوبت )در  4اکسیییژن الزم قرار داشییت. غذادهی روزانه در 

( به روش دستی و در حد سیری 24و  18، 12، 6ساعات 
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 ی غذایی، غذای مفرفسپس بعد از هر وعده انجام شد. 

سیفون و پس  شده از هر مخزن  شک کردن، توزین ن از خ
شاخص سیژن محلول آب، روزانه  pHهای دما، شد.  و اک

در دو نوبت صییبح و عفییر و شییوری آب یکبار در روز در 
ی دسیییتگاه مولتی پارامتر )مدل نوبت صیییبح به وسییییله

WTW قت با د مان( و  بت  01/0، آل ندازه گیری و ث ا
مای آب  یانگین د مایش م ید. در طول دوره آز  ±1/0گرد

 64/6 ±09/0گراد، اکسیییژن محلول یسییانت رجهد 1/26
و شیییوری در  7 - 8در حیدود  pHگرم بر لیتر، میلی

ی تعیین شیییده برای هر تیمار حفظ شییید. دوره محدوده
های پرورش از طریق اسیییتفاده از نوری در داخل سیییالن

سنت بهالمپ شنایی و  12صورت های فلور  12ساعت رو
 تنظیم گردید.  ساعت تاریکی

اندازه گیری شااا ه یای دشااد ک بر ی  . 4.2
 الشه

سنجی تمامی میگوهای  ست  درابتدا و انتهای دوره، زی
باقیمانده در هر مخزن انجام شییید )وزن با ترازو به دقت 

سیییانتی متر(.  01/0گرم و طول با کولیس به دقت  01/0
همچنین جهییت بررسیییی عملکرد برهمکنش سیییطوح 

شوری آب پرورش پروتئین جیره شاخصغذایی و  های بر 
های ای در میگوهای پاسفید از فرمولیهتغذیی و کارارشد 

 (.Montero et al., 2008)زیر استفاده گردید 

یه   هایی  -گرم( بدن )وزن اول  گرم( =بدن )وزن ن

 افزایش وزن )گرم(

های پرورش/   یه  100کل روز وزن  –ln)وزن اول
 نرخ رشد مخفوص  ( =lnنهایی 

عداد میگو ×  100 های )ت عداد میگو انت تدای دوره/ت اب
 درصد بازماندگی دوره( =

)گرم( = نسبت  شدهمفرفافزایش وزن )گرم( / غذای 
 تبدیل غذایی

)گرم( / افزایش وزن )گرم( =  شیییدهمفیییرفپروتئین 
 نسبت بازده پروتئینی

بدن کل  بدن )گرم( =  3  /100(cm) طول  وزن 

 ضریب چاقی

یه  هایی  -( cmبدن )طول اول ( = cmبدن )طول ن
 (cmافزایش طول بدن )

سترومی سترومی -( cm) طول اولیه رو  طول نهایی رو
(cm( افزایش طول روسترومی = )cm) 

( cm) ایطول نهایی حدقه -( cm) ایطول اولیه حدقه
 (cm) ای= افزایش طول حدقه

شه،  شیمیایی ال سی ترکیب بیو ی بردارنمونهجهت برر
ج مایش ان های آز تدا و انت فت. میزان پروتئین، در اب ام گر

ساخته هایجیرهو خاکستر  چربی، رطوبت شی  شده آزمای
ستاندارد جز  به  سفید به روش ا شه بچه میگوهای پا و ال

  قرار گرفت. مورد سنجشAOAC (1995 )جز  

 تجزیه و تحلیل داده ها. 5.2 

ها از آزمون تجزیه جهت تجزیه و تحلیل داده
دار استفاده شد. وجود تفاوت معنی واریانس یک و دوطرفه 

 (≥ P 05/0)آمده در سطح احتمال دستهای بهدر داده
دار در درنظر گرفته شد. در صورت مشاهده تفاوت معنی

s new ,Duncan) دانکنها از پس آزمون مقایسه میانگین

multiple test ).استفاده شد 

 .نتایج3
 پروتئین مختلف سطوح حاصل از بررسی اثراتنتایج 

-15، 0-3آب ) شوری و (درصد 45 و 35 ،25غذایی )جیره
رشد و  یهاشاخص قسمت در هزار( بر 32-35 و 12

بازماندگی میگوهای پاسفید در انتهای دوره آزمایشی در 
آمده است. در پایان دوره آزمایشی، اختالف  2جدول 
زن بدن و نرخ رشد ویژه بین داری در میزان افزایش ومعنی

(. در حالیکه P<05/0تیمارهای آزمایشی مشاهده گردید )
در میزان درصد بازماندگی بین تیمارهای آزمایشی اختالف 

(. بیشترین و P>05/0داری مشاهده نگردید )معنی
 7و  8کمترین میزان افزایش وزن بدن به ترتیب در تیمار 

رخ رشد ویژه در مشاهده شد. همچنین حداکثر میزان ن
و در مورد درصد  7و حداقل آن در تیمار  9تیمار 

 4و کمترین آن در تیمار  3بازماندگی، بیشترین در تیمار 
میزان  ،ثبت گردید. براساس آزمون آنالیز واریانس دو طرفه
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یشی و شوری های آزماتأثیر سطوح مختلف پروتئین جیرهداری تحت افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه به طور معنی

آب و همچنین اثر متقابل این فاکتورها قرار داشت 
(05/0>Pو بیشترین میزان آن ) درصد 35ها در سطح

هزار مشاهده گردید.  در قسمت 35 تا 32 پروتئین و شوری
همچنین درصد بازماندگی، فقط تحت تاثیر شوری آب قرار 

درصد 45( و بیشترین میزان آن در سطح P<05/0داشت )
 هزار بود. در قسمت 15 تا 12 ین و شوریپروتئ

داری در در پایان دوره آزمایشی، اختالف معنی

 پروتئین، کارایی بازده غذایی، نرخ تبدیل میزان ضریب

 غذایی، درصد غذای دریافتی روزانه و درصد پروتئین 

دریافتی روزانه بین تیمارهای آزمایشی مشاهده گردید 

(05/0>P بیشترین 3، جدول .) میزان ضریب تبدیل غذایی

مشاهده شد. همچنین  9و کمترین آن در تیمار  3در تیمار 

و کمترین در تیمار  4بیشترین نرخ بازده پروتئین در تیمار 

ثبت گردید و در مورد کارایی غذایی، بیشترین میزان در  3

مشاهده شد. بیشترین درصد  2و کمترین در تیمار  9تیمار 

ها در و کمترین میزان آن 2ر تیمار غذای دریافتی روزانه د

مشاهده گردید. در مورد درصد پروتئین دریافتی  9تیمار 

 4و کمترین میزان در تیمار  3بیشترین میزان در تیمار 

 بود

     
های رشد و بازماندگی میگوهای پاسفید ذایی و شوری آب بر شاخصغنتایج تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره -2جدول 

(Litopenaeus vannamei3خطای استاندارد،  ±، میانگین=n) 
 بازماندگی )%( نرخ رشد ویژه )%( افزایش وزن بدن )گرم( 

    میانگین تیمارها )آزمون واریانس یک طرفه(
    )%( نیپروتئ (pptشوری ) تیمارها
1 3-0 25 ab15/0 ± 48/6 ab02/0 ± 39/1 33/4 ± 66/91 
2  35 b30/0 ± 10/7 b03/0 ± 45/1 12/1 ± 67/91 
3  45 ab21/0 ± 73/6 ab01/0 ± 39/1 80/4 ± 44/94 
4 15-12 25 c21/ 0± 94/7 c01/0 ± 58/1 77/2 ± 55/80 
5  35 d24/0 ± 78/8 d02/0 ± 69/1 10/3 ± 33/83 
6  45 c18/0 ± 86/7 c04/0 ± 54/1 43/4 ± 33/83 

7 35-32 25 a21/0 ± 14/6 a04/0 ± 33/1 81/4 ± 89/88 
8  35 e12/0 ± 03/10 e01/0 ± 81/1 33/6 ± 66/91 
9  45 e18/0 ± 83/9 e01/0 ± 81/1 72/4 ± 89/88 

    میانگین اثرات اصلی 
 a85/6 a 43/1 03/87   % پروتئین 25
 c 63/8 c 65/1 88/88  % پروتئین 35
 b 14/8 b 58/1 89/88  % پروتئین 45
 ppt a 77/6 a 41/1 b 40/82 3تا  0شوری 
 ppt b19/8 b 60/1 a59/92 15 تا12شوری 
 ppt c 66/8 b 65/1 ab 81/89 35 تا 32 شوری 

    آزمون واریانس دو طرفه
 ns 000/0 000/0 پروتئین

 04/0 000/0 000/0 شوری
 ns 000/0 000/0 شوری× پروتئین 

بیانگر عدم وجود  ns( و >05/0Pهای آزمایشی )دار بین گروهحروف متفاوت در باالی اعداد هر ستون نشانه وجود اختالف معنی-
 دار است.اختالف معنی

 
 

های ذکر شده، تحت تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیرههای براساس آزمون آنالیز واریانس دوطرفه، شاخص
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آزمایشی و شوری آب و اثر متقابل این فاکتورها قرار 

غذایی  تبدیل (. بیشترین میزان ضریبP<05/0داشتند )
درصد پروتئین 25و درصد غذای دریافتی روزانه در سطح 

هزار، بیشترین میزان نرخ بازده  در قسمت 3 تا 0و شوری
 15 تا 12درصد پروتئین و شوری25سطح پروتئین در 

هزار و بیشترین میزان کارایی غذایی سطح  در قسمت
هزار  در قسمت 35 تا 32درصد پروتئین و شوری45

همچنین بیشترین میزان درصد پروتئین  مشاهده گردید.
قسمت در هزار و به  3تا  0دریافتی روزانه در سطح شوری 

ثبت گردید. نتایج  درصد پروتئین 35و  45ترتیب در سطح 
غذایی جیره پروتئین مختلف سطوح حاصل از بررسی اثرات

مورفومتریک و وضعیت  یهاشاخص آب بر شوری و
 4میگوهای پاسفید در انتهای دوره آزمایشی در جدول 
آورده شده است. در پایان دوره آزمایشی، اختالف 

 طول کل، طول داری در میزان ضریب چاقی، افزایشمعنی
ای بین تیمارهای آزمایشی ومی و طول حدقهروستر

 (. P<05/0مشاهده گردید )

 
، Litopenaeus vannameiای میگوهای پاسفید )های تغذیهغذایی و شوری آب بر شاخصنتایج تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره - 3جدول

 (n=3خطای استاندارد،  ±میانگین
 

 تبدیل غذاییضریب 
نرخ بازده پروتئین 

 )گرم(
 کارایی غذایی

غذای دریافتی 
 روزانه

پروتئین دریافتی 
 روزانه

      میانگین تیمارها )آزمون واریانس یک طرفه(
      )%(نیپروتئ (pptشوری) تیمارها
1 3-0 25 c50/0 ± 08/7 bc03/0 ± 52/0 a00/1 ± 25/14 c08/1 ± 14/13 b30/0 ± 59/3 
2  35 c25/0 ± 45/7 a01/0 ± 38/0 a47/0 ± 44/13 c30/0 ± 21/14 c11/0 ± 00/5 
3  45 c81/0 ± 17/7 a03/0 ± 31/0 a44/1 ± 26/14 c58/0 ± 67/12 d27/0 ± 83/5 
4 15-12 25 b33/0 ± 99/4 e05/0 ± 74/0 b44/1 ± 21/20 ab72/0 ± 53/9 a20/0 ± 60/2 
5  35 b23/0 ± 05/5 bcd02/0 ± 56/0 b94/0 ± 90/19 b39/0 ± 26/10 b14/0 ± 61/3 
6  45 ab41/0 ± 50/4 b04/0 ± 49/0 b96/1 ± 57/22 ab18/1 ± 69/8 b54/0 ± 00/4 
7 35-32 25 c43/0 ± 41/7 b03/0 ± 50/0 a84/0 ± 59/13 c67/0 ± 05/13 b19/0 ± 56/3 
8  35 ab23/0 ± 54/4 cd03/0 ± 63/0 b17/1 ± 13/22 b67/0 ± 12/10 b24/0 ± 56/3 
9  45 a19/0 ± 44/3 d03/0 ± 63/0 c56/1 ± 24/29 a62/0 ± 48/7 b29/0 ± 44/3 

      میانگین اثرات اصلی 
 b 49/6 b 58/0 a 02/16 b90/11 a25/3   % پروتئین 25

 a 68/5 a 52/0 b 49/18 b52/11 b05/4  % پروتئین 35

 a 04/5 a 47/0 c 02/22 a61/9 b42/4  % پروتئین 45

 ppt b 23/7 a 40/0 a 98/13 b34/13 b80/4 3تا  0شوری 

 ppt a 85/4 b 59/0 b 89/20 a49/9 a40/3 15 تا12شوری 

 ppt a 13/5 b 58/0 b 65/21 a21/10 a52/3 35 تا 32شوری 

      1آزمون واریانس دو طرفه
 000/0 003/0 000/0 000/0 002/0 پروتئین
 000/0 000/0 000/0 005/0 000/0 شوری
 009/0 016/0 000/0 000/0 001/0 شوری × پروتئین 

دار بیانگر عدم وجود اختالف معنی ns( و >05/0Pهای آزمایشی )دار بین گروهحروف متفاوت در باالی اعداد هر ستون نشانه وجود اختالف معنی-
 است.

 
 

 پروتئین مختلف سطوح نتایج حاصل از بررسی اثرات
مورفومتریک و  یهاشاخص آب بر شوری غذایی وجیره

وضعیت میگوهای پاسفید در انتهای دوره آزمایشی در 
آورده شده است. در پایان دوره آزمایشی، اختالف  4جدول 
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 طول کل، طول افزایشداری در میزان ضریب چاقی، معنی

ای بین تیمارهای آزمایشی روسترومی و طول حدقه
(.  بیشترین میزان ضریب چاقی P<05/0مشاهده گردید )

و کمترین میزان این  8و افزایش طول روسترمی در تیمار 

مشاهده گردید.  1و  7ها به ترتیب در تیمار شاخص
همچنین بیشترین و کمترین میزان افزایش طول کل و 

 ثبت شد. 7و  9ای به ترتیب در تیمار ل حدقهطو

 
های مورفومتریک میگوهای پاسفید غذایی و شوری آب بر شاخصنتایج تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره -4جدول 

(Litopenaeus vannamei3خطای استاندارد،  ±، میانگین=n) 
 

 ضریب چاقی )%(
 افزایش طول کل
 )سانتی متر(

افزایش طول 
روسترومی )سانتی 

 متر(

افزایش طول حدقه 
 ای )سانتی متر(

     میانگین تیمارها )آزمون واریانس یک طرفه(

 تیمارها
شوری 

(ppt) 
 نیپروتئ
)%( 

    

1 3-0 25 ab01/0 ± 86/0 abc10/0 ± 37/2 a05/0 ± 77/0 ab06/0 ± 70/0 
2  35 a03/0 ± 84/0 bc08/0 ± 59/2 ab03/0 ± 88/0 c02/0 ± 85/0 
3  45 ab01/0 ± 87/0 ab09/0 ± 30/2 ab06/0 ± 84/0 abc02/0 ± 77/0 
4 15-12 25 ab01/0 ± 85/0 d08/0 ± 98/2 cd01/0 ± 02/1 bc02/0 ± 81/0 
5  35 ab00/0 ± 87/0 d03/0 ± 04/3 cd04/0 ± 05/1 c02/0 ± 88/0 
6  45 ab00/0 ± 87/0 c01/0 ± 64/2 bc01/0 ± 95/0 bc04/0 ± 81/0 
7 35-32 25 a00/0 ± 83/0 a07/0 ± 25/2 ab01/0 ± 84/0 a03/0 ± 67/0 
8  35 b02/0 ± 90/0 d01/0 ± 96/2 d03/0 ± 12/1 c02/0 ± 87/0 
9  45 ab00/0 ± 86/0 d01/0 ± 18/3 d05/0 ± 09/1 c01/0 ± 89/0 

     میانگین اثرات اصلی 
 a 53/2 a 88/0 a 73/0 85/0  % پروتئین 25
 b 86/2 b 02/1 b 87/0 874/0  % پروتئین 35
 b 71/2 b 96/0 b 83/0 870/0  % پروتئین 45
 ppt 85/0 a 42/2 a 83/0 78/0 3تا  0شوری 
 ppt 86/0 b 89/2 b01/1 83/0 15 تا12شوری 
 ppt 87/0 b80/2 b 02/1 81/0 35 تا 32 شوری 

     آزمون واریانس دو طرفه
 ns 002/0 002/0 000/0 پروتئین
 ns 000/0 000/0 ns شوری
 ns 000/0 013/0 ns شوری× پروتئین 

بیانگر عدم وجود  ns( و >05/0Pهای آزمایشی )دار بین گروهحروف متفاوت در باالی اعداد هر ستون نشانه وجود اختالف معنی-
 دار است.اختالف معنی

 
براساس آزمون آنالیز واریانس دو طرفه، میزان 

روسترومی تحت تأثیر سطوح  طول کل و طول افزایش
های آزمایشی و شوری آب و اثر مختلف پروتئین جیره

ها قرار داشت، درحالیکه میزان افزایش طول متقابل آن
( P<05/0ای، فقط تحت تاثیر شوری آب قرار داشت )حدقه

ها سطوح مختلف پروتئین جیره و ضریب چاقی تحت تأثیر
(. الزم به P>05/0ها قرار نداشت )و شوری و اثر متقابل آن

های ذکر است که بیشترین میزان تمامی شاخص
درصد پروتئین مشاهده گردید.  35مورفومتریک در سطح 

همچنین بیشترین میزان ضریب چاقی و افزایش طول 
در  قسمت در هزار و 32-35روسترومی در سطح شوری 

مورد میزان افزایش طول کل و طول حدقه ای در سطح 
 قسمت در هزار ثبت شد.در خفوص نتایج 12-15شوری 

ترکیب بیوشیمیایی الشه در پایان دوره آزمایشی، اختالف 
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داری در میزان درصد پروتئین، رطوبت و خاکستر معنی

، P>05/0بدن بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نگردید )
داری در میزان درصد الیکه اختالف معنی(. در ح5جدول 

چربی بدن بین تیمارهای آزمایشی مشاهده گردید 
(05/0<P بیشترین درصد پروتئین در تیمار .)و کمترین  2

و  6، بیشترین درصد چربی در تیمار 4درصد آن در تیمار 
، بیشترین درصد رطوبت در تیمار 2کمترین آن در تیمار 

و بیشترین میزان خاکستر در  3و کمترین آن در تیمار  2
 مشاهده گردید.  8و کمترین آن در تیمار  1تیمار 
 

 
غذایی و شوری آب بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن میگوهای پاسفید نتایج تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره -5جدول 

(Litopenaeus vannamei، 3خطای استاندارد،  ±میانگین=n) 
 خاکستر)%( رطوبت)%( چربی)%( پروتئین)%( 

     میانگین تیمارها )آزمون واریانس یک طرفه(
     )%( نیپروتئ (pptشوری ) تیمارها
1 3-0 25 67/0 ± 25/74 ab22/0 ± 68/3 29/1 ± 71/75 94/0 ± 88/12 
2  35 06/1 ± 90/74 a52/0 ± 38/3 44/1 ± 58/76 74/0 ± 59/12 
3  45 12/1 ± 20/74 f62/0 ± 04/8 89/1 ± 13/74 89/0 ± 24/12 
4 15-12 25 11/0 ± 68/72 bc21/0 ± 90/4 40/0 ± 04/75 18/0 ± 98/11 
5  35 42/0 ± 31/74 cd17/0 ± 44/5 24/0 ± 52/74 35/0 ± 40/11 
6  45 11/0 ± 38/73 g24/0 ± 53/9 18/0 ± 85/74 65/0 ± 51/11 
7 35-32 25 78/0 ± 20/73 de25/0 ± 52/6 34/0 ± 11/76 33/0 ± 42/12 
8  35 95/0 ± 26/73 cde31/0 ± 06/6 90/0 ± 58/74 17/0 ± 01/11 
9  45 80/0 ± 80/72 ef82/0 ± 40/7 22/0 ± 29/75 27/0 ± 03/12 

     میانگین اثرات اصلی 
 a 03/5 62/75 43/12 38/73  % پروتئین 25
 a 96/4 23/75 70/11 16/74  پروتئین % 35
 b 32/8 09/75 93/11 46/73  % پروتئین 45

 ppt 45/74 a 03/5 81/75 57/12 3تا  0شوری 
 ppt 46/73 b 62/6 80/74 63/11 15 تا12شوری 
 ppt 09/73 b 66/6 33/75 85/11 35 تا 32 شوری 

     آزمون واریانس دو طرفه
 ns 000/0 ns ns پروتئین
 ns 000/0 ns ns شوری
 ns 002/0 001/0 ns شوری× پروتئین 

 

بیانگر عدم وجود  ns( و >05/0Pهای آزمایشی )دار بین گروهحروف متفاوت در باالی اعداد هر ستون نشانه وجود اختالف معنی-
 دار است.اختالف معنی

 
طرفه، فقط میزان براساس آزمون آنالیز واریانس دو 

های درصد چربی تحت تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره
آزمایشی و شوری آب و همچنین اثر متقابل این فاکتورها 
قرار داشت و درصد رطوبت بدن نیز فقط تحت تاثیر متقابل 
سطوح مختلف پروتئین و شوری آب قرار داشت 

(05/0>P بیشترین میزان درصد پروتئین بدن در در .)
قسمت در هزار و  0-3درصد پروتئین و شوری  35 سطح

درصد  45در مورد درصد چربی بیشترین میزان در سطح 
قسمت در هزار مشاهده گردید.  32-35پروتئین و شوری 

همچنین بیشترین میزان درصد رطوبت و خاکستر در 
قسمت در هزار  0-3درصد پروتئین و شوری  25سطح 

 ثبت گردید.

  . بحث و نتیجه گیری4
 پروری،آبزی به مدیریت مربوط مسائل مهمترین از
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 بازماندگی و رشد بر زیستی غیر پارامترهای تاثیر شناخت
 نیازمند میگو پرورش مزارع از بهینه وریبهره. است آبزیان
 و تولید زنجیره هایحلقه و اجزا  تمام نمودن فراهم

بهره وری  برای کارآمد مدیریتی وجود مستلزم همچنین
 کاهش در موثر عوامل از یکی. هاستحلقه این بهینه

تغذیه و کیفیت آب مزارع  نادرست مدیریت نهایی، محفول
 حفظ. (Araneda et al., 2008) باشدمی میگو پرورش
میگو به طور  پرورش استخرهای در آب و تغذیه کیفیت
 تولید و در بوده متقابل اثرات دارای و وابسته هم به مستقیم
 ایفا اساسی نقش درآمدزایی آن و پرورشی میگوی پایدار
 فیزیکوشیمیایی فاکتورهای ارتباط بررسی بنابراین کند.می

 و کنترل جهت پاسفید، میگوی رشد هایبر شاخص
 از اهمیت پاسفید میگوی مزارع در فاکتورها این مدیریت
  .(Ferreira et al., 2011است ) برخوردار زیادی

 اندگی میگوهایی رشد و بازمهاشاخصدر خفوص 
های رشد در تمام پاسفید در مطالعه حاضر، بهترین شاخص

سطوح شوری آب در تیمار آزمایشی تغذیه شده با 
درصد پروتئین مشاهده گردید. از  35غذایی حاوی جیره

طرفی بیشترین میزان درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد 
قسمت در هزار(  32-35ویژه در باالترین سطح شوری )

 پروتئین سطوح افزایش با مشاهده گردید. همچنین
 افزایش پاسفید میگوهای بازماندگی درصد غذایی،جیره
 پروتئینی سطوح بین داریمعنی اختالف ولی یافت

دهد که میگوی پاسفید نگردید. این نتایج نشان می مشاهده
غذایی نه تنها درصد پروتئین در جیره 35می تواند با وجود 
را در شرایط پرورشی داشته باشد، بلکه این بهترین رشد 

تواند بر نیاز به پروتئین با افزایش سطوح شوری آب نیز می
و  Sadhana(. 2رشد تاثیر مثبت بگذارد )جدول 

Neelakantan (1996 و )Gopal  وPaul Raj (1993 )
 بچه رشد هایدر مطالعاتشان بیان کردند که شاخص

 ( باFenneropenaeus indicusهندی ) سفید میگوی
می یابد. همچنین  بهبود شوری کاهش و پروتئین افزایش

غذایی بر عملکرد رشد در در زمینه تاثیر پروتئین جیره
یگوی چنگال مشاهتوان به مطالعات مشابهی در آبزیان می

، Astacus leptodacthylus) باریک آب شیرین
Ghiasvand et al., 2012 میگو پاسفید ،)

(Litopenaeus vannamei،Sui et al., 2015  ،)
(، Scylla serrata ،Catacutan, 2002خرچنه گلی )

-Procambarus clarkia ،Jiمردابی قرمز ) یگویم شاه

xiang et al., 2009) آبی ) و میگوLitopenaeus 

stylirostris  ،Gauquelin et al., 2007.اشاره کرد ) 
 مغذی مواد سطوح در توازن و سازیبهینه عدم

 هایشاخص بر تواندمی پروتئین، بخفوص غذاییجیره
 سطح رسدمی بنظر. باشد موثر تولید میزان و رشد مختلف
 عدم تاثیر تحت نیز آزمایشی غذاییجیره در پروتئین باالی
 مطالعه مورد میگوهای در رشد میزان کاهش باعث تعادل،
میزان  بعبارت دیگر چنانچه .است شده تحقیق این در

رود،  باالتر موجود برای متعادل حد از جیره غذایی پروتئین
صورت بهبلکه  گردد،اسیدهای آمینه آزاد جذب بدن نمی

 با صرف انرژی دفع خواهند گردید. افزایش سطح آمونیاک
رشد  توقف به منجر است ممکن همولنف یا خون آمونیاک
 منبع یکعنوان بهاضافی  پروتئین حالت این در و گردد
 نیتروژن و شدهوساز سوخت آبزی صرف ژی توسطانر
 ,.Gauquelin et alگردد )می دفع آمونیاک صورتبه

بازماندگی و نیز  و رشد کاهش سبب عامل (؛ این2007
سبب افزایش نیاز آبزی به انرژی در سطوح باالی پروتئین 

 (.Mohanta et al., 2008شود )یمغذایی جیره
شوری آب مورد  در مطالعه حاضر، انتخاب سطوح

شیرین، لبهای آبی )آبآزمایش براساس انواع اکوسیستم
شور و شور( بوده است و نتایج آزمایش حاضر حاکی از آن 
 است که میگو پاسفید در این مرحله از زندگی قابلیت

 Briggsآب دریا را دارد ) و رشد بیشتری در شوری تطبیق

et al., 2004یزااسترس ملعوا با آبزیان شدن رو در (. رو 
 تطابقی ظرفیت حد از مانند شوری آب که مزمن یا حاد
 سازگار نماید، آن با را خود نتوانند و باشد فراتر هاآن

داد، ولی براساس نتایج  خواهد کاهش را بقای آبزی احتمال
یر منفی بر میگوی پاسفید تأثمطالعه حاضر تغییرات شوری 

یید شده تأآزمایشی نداشت. همچنین در مطالعات قبلی نیز 
یر مستقیمی روی درصد بازماندگی این تأثکه میزان شوری 
 Boeuf and Payan, 2001; Wuenschelمیگو ندارد )

et al., 2005جهت مختلف (. براساس نتایج تحقیقات 
 نقاط در ،برای رشد میگوی پاسفید بهینه شوری تعیین
وجود دارد، در برخی از  تناقض زیادی جهان مختلف

 Rosasهزار ) در قسمت 15 تا 5مطالعات بهترین شوری 

et al., 2001 هزار  در قسمت 20( و در مطالعات دیگر
ترین سطح شوری این گونه گزارش شده بعنوان مناسب

(. این اختالف در Ponce–Palafox et al., 1997است )
تواند به قابلیت تحمل باالی این گونه را میسطح مطلوب 



 1399بهار  ،1، شماره 73ران، دوره یا یعیالت، مجله منابع طبیش 76

 
 ,.Bray et alدر برابر تغییرات شوری مرتبط دانست )

 هایرسد که جمعیت(. از طرف دیگر به نظر می1994
 را شوری از متفاوتی هایدامنه گونه آبزی، یک از مختلف
هندی به  سفید میگوی مورد در مطلب این پسندند ومی
(. با Boeuf and Payan, 2001) است. رسیده اثبات
 در اختالف بیان نمود که بتوان موضوع شاید این به استناد
 روی مختلف مطالعات درآمده دستبهی بهینه هایشوری

میگوی پاسفید به دلیل تفاوت در اندازه، سن و شرایط 
 ,.Bray et al., 1994; Overton et alباشد ) آزمایش

2008 .) 
 که صرف انرژی میزان ایزواسموتیک محیط در
 دارد و قرار مقدار کمترین در شود،یم اسمزی تنظیم
موجود  نمو و رشد صرف انرژی این که گفت توانیم
 باعث شود. البته الزم به ذکر است که شوری مطلوبیم

 اینکه به توجه با شود وروده می در غذا کندتر حرکت
 شوند؛می بیشتر ترشح غذا حضور در گوارشی هایآنزیم
 و در دستگاه گوارش بهتر کارایی روی شوری بنابراین
 در و اثرگذار بوده هاآنزیم بیشتر ترشح و عملکرد ینتیجه
 آبزی باالتر در رشد و غذا بیشتر جذب و هضم باعث نهایت
(. براساس نتایج García-Legaz et al., 2008شود )می

یگوی توان اینطور استنباط کرد که ممطالعه حاضر می
غذایی پاسفید در صورت حفظ سطح مطلوب پروتئین جیره

درصد(، افزایش شوری آب یا تغییر اکوسیستم این  35)
گونه به دریایی، نه تنها اثرات منفی بر رشد آن ندارد، بلکه 

تواند سبب بهبود رشد آن شود. نتایج این به خوبی می
دهد که در صورت وجود میزان مناسب مطالعه نشان می
غذایی، این آبزی می تواند هم نیاز پروتئین در جیره

پروتئینی خود برای رشد را تامین کند و هم از انرژی حاصل 
از سوخت و ساز پروتئین در بدن، فرایند تنظیم اسمزی را 

 نیز انجام دهد. 
ای در مطالعه حاضر، های تغذیهدرخفوص شاخص

ای، مانند ضریب تبدیل غذایی و های تغذیهبهترین شاخص
غذایی و غذایی در باالترین سطح پروتئین جیره کارایی

و  Johnsonشوری آب حاصل شده است. در تحقیق 
( بر روی میگوی پاسفید، با افزایش سطوح 2008همکاران )

درصد، میزان ضریب  40به  20غذایی از پروتئین جیره
ترین میزان ت و پایینتبدیل غذایی روندی کاهشی داش
درصد پروتئین مشاهده  40ضریب تبدیل غذایی در جیره 

قرمز  مردابی میگوی گردید. همچنانکه مطالعه روی شاه

(Cherax quadricarinatus ،Jacinto et al., 2004  )
نیز نتایج مشابهی را گزارش کردند. احتماالً علت آن است 

ر، در مسیر تولید که پروتئین دریافتی آبزی در سطوح باالت
یافته  انرژی قرارگرفته و در نتیجه نرخ بازدهی آن کاهش

که با  آن استاست. البته نتایج برخی مطالعات حاکی از 
غذایی، نرخ بازده پروتئین افزایش سطح پروتئین در جیره

توان دلیل آن را به وجود منابع انرژی افزایش یافته که می
یی و همچنین تأثیر مثبت غذاغیرپروتئینی کافی در جیره

 صورت استفاده منظور رشد نسبت داد، که در اینها بهآن
 آن از استفاده و یافته انرژی کاهش تأمین برای پروتئین از

 Coutinho etیابد )می و رشد افزایش بافت تولید برای

al., 2012 .) 
نرخ  الزم به ذکر است که در مطالعه حاضر باالترین

 را رشد حداقل که شده مشاهده تیماری در بازده پروتئین
 به میگوی پاسفید نیاز داراست و این نشان دهنده عدم

و توانایی باالی آن  باال سطوح پروتئین غذایی با هایجیره
باشد انرژی می منبع عنوان به پروتئین از استفاده در
(Briggs et al., 2004از طرفی می .) توان علت کاهش

درصد پروتئین را اینطور  45سطح  ضریب تبدیل غذایی در
بیان کرد که میگوی پاسفید نیاز پروتئینی پایینی دارد و با 

درصد  45غذایی حاوی مفرف میزان کمتری از جیره
پروتئین، توانسته است نیاز پروتئینی خود را تامین نماید و 
 از طرف دیگر، بیشترین میزان پروتئین دریافتی، صرف

بدن و تولید انرژی مورد نیاز شده و  متابولیک هایفعالیت
 اسیدهای آمینو منظور تأمین به خود اصلی مسیر در

هم تاثیر  لذا قرار نگرفته است؛ بافت سنتز جهت ضروری
پروتئین را کاهش  منفی بر رشد گذاشته و هم نرخ بازده

 (. Li et al., 2010داده است )
Perez-Velazquez ( در 2007و همکاران )

، 2نشان دادند که افزایش سطوح شوری آب )مطالعه خود 
قسمت در هزار( سبب افزایش ضریب تبدیل  50و  35

گرم( 36/0 ±02/0غذایی میگوی پاسفید )با وزن اولیه
( نشان 2014و همکاران ) Fraga Maicáگردید. مطالعه 

داد که ضریب تبدیل غذایی میگوی پاسفید با افزایش 
درصد 32ر سطح د درصد، افزایش ولی 16شوری آب تا 
همچنین در مطالعه کاهش یافته است.  شوری آب

Abedian Kennari  و Pagheh (2007 روی میگو )
 سفید هندی، ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر سطوح

 قرار گرم در لیتر( 50و  40،30،20،10آب ) شوری مختلف
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هرچند اختالف  گردید، شاخص این سبب کاهش و گرفت
 گرم بر لیتر 10شوری بیش از داری در بین سطوح معنی
محیطی،  یفاکتورها های غذادهی،روش انواعنشد.  مشاهده

 ای راهای تغذیهغذایی شاخص اجزای ترکیب اندازه آبزی و
 در(. Ji-xiang et al., 2009دهند )یم قرار یرتأث تحت
 متعادل غذاییجیره تنظیم با تا گردید سعی حاضر مطالعه
 رسانده حداقل به آب شوری تنش تاثیر پروتئین، نظر از

 در آب، شوری سطح ترینپایین در که طوری به شود
 تغذیه پاسفید هایمیگوی ایتغذیه و رشد هایشاخص
 اختالف غذاییجیره پروتئین مختلف سطوح با شده
 شوری باالتر سطوح در حالیکه در. نداشت وجود داریمعنی
 بهترین( هزار در قسمت 32-35 و 12-15) آب

مشاهده  درصد 35 پروتئین سطح در رشد هایشاخص
 پروتئین درصد 45 ای در سطحتغذیه هایشاخص گردید و
 45و  35داری بین سطوح است. هرچند اختالف معنی بوده

 درصد پروتئین مشاهده نگردید.
 وزن، و طول و رابطه سنجیریخت اطالعات
شیالتی،  هایارزیابی که در مهمی اند زیستی پارامترهای
 منابع بودن فراهم بررسی آبزیان و رشد وضعیت تعیین
 هایگونه بین احتمالی هایتفاوت تعیین همچنین و غذایی
(. Isa et al., 2012) کندمی ایفا مهمی بسیار نقش آبزی،

براساس نتایج مطالعه حاضر، با وجود روند افزایشی ضریب 
با  داری بین تیمارهای آزمایشیچاقی، اختالف معنی

سطوح مختلف پروتئین و شوری آب مشاهده نگردید. 
همچنین باالترین میزان طول کل، طول روسترومی و طول 

های رشد در تمام سطوح شوری، ای همانند شاخصحدقه
 35غذایی با پروتئین در تیمارهای تغذیه شده با جیره

درصد مشاهده گردید. البته در باالترین سطح شوری 
درصد پروتئین  45و  35بین تیمارهای  داریاختالف معنی

 افزایش ای مشابه با(. در مطالعه4مشاهده نگردید )جدول 
 هندی سفید میگو در روسترومی طول آب، شوری سطوح
 سطوح در و افزایش آب شوری هزار در قسمت 20 سطح تا

است  یافتهکاهش( هزار در قسمت 50 و 40 ،30) باالتر
(Abedian Kennari and Pagheh, 2007.) شاخص 

 نظر از کیفیت آبزیان مقایسه برای چاقی ضریب یا وضعیت
 وضعیت تعیین در کل و تناسب آبزی یا چاقی وضعیت
نتایج مطالعه حاضر مربوط به  .دارد کاربرد آبزیان سالمت

ضریب چاقی نشان دهنده این است که احتماالً میگوهای 
پاسفید آزمایشی رشد همگونی داشته و در تمام ابعاد بدن 

 ,Fafioye and Oluajoاند )خود یکسان رشد کرده

2005 .) 
ترکیبات بیوشیمیایی بدن یک آبزی به عوامل 

محیطی، ففل،  گونه، سن، جنس، شرایط جمله ازمتعددی 
(. Deng et al., 2011ی و تغذیه بستگی دارد )غذاده

براساس نتایج مطالعه حاضر، افزایش سطوح پروتئین 
داری بر پروتئین، غذایی و شوری آب تاثیر معنیجیره

رطوبت و خاکستر بدن نداشت. در حالیکه بر میزان چربی 
بدن تاثیر گذاشته است و بیشترین میزان چربی بدن در 

مشاهده گردید.  درصد 45الترین سطح شوری و پروتئین با
این مطلب می تواند ناشی از تامین حداقل نیاز پروتئینی 

دریافتی در  این گونه از طریق تغذیه باشد و مازاد پروتئین
شود. از طرف دیگر می ذخیره می چربی بدن، به صورت

تواند به این علت باشد که گونه میگوی پاسفید جهت تامین 
نرژی مورد نیاز خود، پروتئین اضافی دریافتی را به عنوان ا

منبع اولیه تامین انرژی قرار داده و در سطوح باالی پروتئین 
غذایی، چربی دریافتی از غذا در بدن میگو ذخیره شده جیره
 Eriocheir(. در مطالعه روی Ai et al., 2004است )

sinensisت تاثیر ، بیان گردید که میزان پروتئین بدن تح
غذایی روند کاهشی افزایش سطوح پروتئین جیره

(. در این راستا Mu et al., 1998دار داشت )غیرمعنی
توان اینطور استنباط کرد که نیاز پروتئینی آبزی در می

غذایی برطرف شده است و از تر پروتئین جیرهسطوح پایین
طرفی، پروتئین بیش از نیاز آبزی برخالف کربوهیدرات و 

شود و نسبت باالی پروتئین به بی در بدن ذخیره نمیچر
شود که آمینواسیدهای اضافه غذایی باعث میانرژی جیره

 ,.Mohanta et alدر چرخه تولید انرژی قرار گیرند )

2008.) 
براساس نتایج مطالعه حاضر، با افزایش سطح شوری 

در میزان پروتئین، رطوبت و  داریمعنیآب، اختالف 
ها در مشاهده نگردید و بیشترین میزان آن خاکستر بدن

قسمت در هزار بود. بیشترین میزان چربی بدن  0-3شوری 
قسمت در هزار مشاهده گردید که با دو  32-35در شوری 

داری داشت. استنباط سطح دیگر شوری آب اختالف معنی
شود که میگوی پاسفید در شوری های باالتر، جهت می

مزی، تمایل بیشتری به سوخت و تامین انرژی و تنظیم اس
ساز پروتئین و دریافت انرژی مورد نیاز از این طریق دارد و 
این امر منجر به ذخیره چربی در بدن میگو خواهد شد 

(Lupatsch et al., 2010 در همین راستا، نتایج مطالعه .)
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( Fraga Maicá et al., 2014روی میگوی پاسفید غربی )

( Ghiasvand et al., 2012)آب شیرین  و خرچنه دراز
داری بر نشان داد که افزایش سطوح شوری آب، تأثیر معنی

دار میزان پروتئین بدن ندارد، ولی سبب افزایش معنی
میزان چربی بدن خواهد شد. با توجه به نتایج حاصله 

برد که عالوه بر اینکه میگوی توان به این نکته پیمی
قدرت سازگاری باالیی پاسفید نیاز پروتئینی کمی دارد، 

هم در تطبیق با افزایش شوری دارد. از طرفی احتماالً، 
جهت تامین انرژی مورد نیاز برای تنظیم اسمزی در شوری 
های باالتر، از پروتئین بدن به عنوان منبع انرژی استفاده 

 کند و همین باعث ذخیره چربی در بدن می شود.می
ین شاخصنتایج مطالعه حاضر نشان داد که بهتر

، 55/5 ± 18/0های رشد میگوی پاسفید با میانگین وزنی 
در تمام سطوح شوری آب تیمارهای آزمایشی در 

درصد پروتئین بود و این بدان  35غذایی حاوی جیره
معناست که این گونه قابلیت سازگاری در سطوح شوری 
باال را داراست و همچنین نیاز پروتئینی باالیی ندارد. در 
نتیجه وجود میزان پروتئین بیشتر از حد نیاز برای رشد 

گردد ، سبب هدر رفتن پروتئین و کاهش رشد میاین میگو
دهد. در مجموع با و از طرفی هزینه تولید را افزایش می

توان اذعان کرد که یمتوجه به نتایج این مطالعه 
 32-35و شوری آب  پروتئین درصد 35 غذایی حاویجیره

 وزنی محدوده قسمت در هزار، برای رشد میگوی پاسفید در
 یق بهینه و مناسب است.و مدیریتی این تحق
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