
 1931، زمستان 1سال اول، جلد  نشريه علوم آبزي پروري

 
 

1 
 

 

 بر شاخص رشد و ترکیب بدن میگوی وانامی کانوال یف کنجالهاثر سطوح مختل

 (Litopenaeus vannameiدر شرایط پرورشی ) 
 

 4بهرام فالحتكار -3رضا قربانی واقعی -8حمید عالف نویریان -*1سكینه ارشادی مطلق

 دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزيان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن .1

 دانشکده منابع طبیعی -ر گروه شیالت دانشگاه گیالناستاديا .2

 استاديار پژوهشکده میگوی کشور .3

 دانشکده منابع طبیعی -دانشیار گروه شیالت دانشگاه گیالن .4

 s.ershadimotlagh@yahoo.com  مسئول: نويسنده *. 

 

 

  چكیده

 gهای رشد، ترکیب بدن و درصد بازماندگی میگوی وانامی با میانگین وزنیی کانوال بر شاخص یطوح مختلف کنجالهتعیین تأثیر ساين مطالعه به منظور  

 3کیانوال در  یدرصید کنجالیه 30، 20، 10، 0تیمار غذايی شامل سیطوح صیفر،  0انجام گرفت. آزمايش براساس طرح کامالً تصادفی با  33/1 580/5± 

 8میگو در هر تانک( معرفی شدند. میگوها سه وعده در روز بر اساس وزن بدن به میدت  35تانک ) 10میگو به طور تصادفی در  405ديد و تکرار اجرا گر

(، نیرخ بیازده SGR(، نرخ رشد ويژه )WGتغذيه شدند. در پايان دوره، شاخص های رشد و تغذيه مانند افزايش وزن ) C 580/5 ± 31هفته در دمای 

(، بازماندگی، میزان غیذای مصیرفی، قیمیت BWI(، درصد افزايش وزن بدن )ADG(، متوسط افزايش وزن روزانه )FE(، کارايی غذا )PER) پروتئینی

کیانوال  یدرصید کنجالیه 20گیری شد. نتايج نشان داد که جايگزينی تا شده با جیره های آزمايشی اندازه هر کیلوگرم غذا و ترکیب بدن میگوهای تغذيه

درصید در  0در سیط   غذايی میگوی وانامی تأثیر منفی بر عملکرد رشد میگوهای تغذيه شده نداشت و تفاوت معنی داری یای آرد ماهی در جیرهبه ج

ال کیانو یدرصد کنجالیه 20ترکیب بدن و درصد بازماندگی بین تیمارها مشاهده نشد. نتايج اين مطالعه نشان می دهند که استفاده از جیره های حاوی  

 .تواند جايگزين آرد ماهی در ساخت جیره های غذايی برای میگوهای جوان در نظر گرفته شوداقتصادی و کاهش هزينه غذا می یرفهبه دلیل ص

 

 ، رشد، کنجاله کانوال، آرد ماهی، جایگزینی (Litopenaeus vannamei )کلیدی:  واژ ان

 مقدمه

بسییار خیوا اسیت و میگیوی وانیامی پتانسیل رشید 

. اسیتی مقاوم در برابر بیماری و عوامل محیطی اگونه

             در آبهییای شییور و ايیین میگییو بییه طییور طبیعییی

   کند و تحمل طیف وسییع شیوریلب شور زندگی می

        ری را دارد. ايییین گونیییه مییییزان پیییروتئین کمتییی

های میگو پرورشیی نسبت به ساير گونه (%30)حدود 

    ( و%40دود )حییی Peneaus monodon ماننییید

Peneaus japonicus  ( نیییاز دارد %00)حییدود

(FAO; 2010  1333و ويبان و سويینی) .از مؤلفه-

های اصلی تأثیرگذار بر قیمت محصول و تیوان خريید 

مصرف کنندگان، هزينه هايی است کیه صیرف تولیید 

میگو می گردد. غیذا بیشیترين هزينیه را در پیرورش 

 گییردتراکم، در برمییت متراکم و نیمه ممیگو به صور

(Akiyama, 1991.) 

ز اتکای های باالی غذا ناشی اای از هزينهبخش عمده 

های دريايی مانند آرد ماهی، گسترده بر منابع پروتئین

پودر ماهی مرکب و آرد میگو برای بیرآوردن نیازهیای 

پروتئینی می باشد. چون غیذا، يکیی از عوامیل اصیلی 

باشد لذا انتخیاا گونیه  افزايش هزينه تولید میگو می

مناسب میگو، از جنبه های رشد سريع، قابلیت تحمل 

در مقابیل عوامییل نامسیاعد محیطییی، ضیريب تبییديل 

غذايی مناسب و امکان استفاده از غیذای ارزان قیمیت 

سییتا از اهمیییت زيییادی برخییوردار اسییت، در همییین را

های ارزشمند بیا قابلییت وانامی به عنوان يکی از گونه
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غذيه از منابع پیروتئین گییاهی میورد توجیه مطلوا ت

 .(Akiyama et al., 1992؛ .Davis et al) است

آرد ماهی به عنوان منبع پروتئینیی در جییره غیذايی 

نس آمینو اسیدها برای باال بسیاری از ماهیان پرورشی

ها و خوش خوراک بودن ترجی  داده و میزان ويتامین

يل هزينیهتعد منظور به .(Tacon, 1993می شود )

 منیابع از میاهی آرد به وابستگی و کاهش تولید های

 ديگیر چیه اگیر .شیودمیی گییاهی اسیتفاده پروتئین

       تعیادل عیدم ماننید ايین منیابع احتمیالی تیأثیرات

 Da Silva and) گیوگرددار ضروری اسیدهایآمینو

Oliva-Teles, 1998)، پیايین  دسترسیی قابلییت

 پیروتئین مغیذی ضد عوامل متابولیکی اثرات و فسفر

 نبايید نییز را (Francis et al., 2001)ديگیر  های

استفاده از منابع پروتئینیی مختلیف بیه گرفت.  ناديده

عنوان جايگزين جزئی يا کامل از آرد میاهی در جییره 

کیانوال يکیی از  یآبزيان ارزيابی شده است که کنجاله

. (Soltan, 2005) باشیدمی جايگزين های آرد ماهی

نامی گرفته شده از واريته های انتخابی ژنتیکیی  کانوال

کیه مقیدار کمتیری است  napus Brassicaکلزا از 

گلوکوسینوالت يا عوامل ضد تیروئید و اسید اروسییک 

. (Bell, 1993) نسبت به کلزا در آن يافت می شیود

کانوال دارای منابع غنی از سیولفور و شیامل  یکنجاله

غیذايی میاهی اسیت  آمینو اسیدهای الزم برای رژيیم

(Buchman  et al., 1997). یقیمیت کنجالیه 

کانوال معموالً در هر واحد پروتئین پايه از سويا کمتیر 

 ی(. استفاده از کنجالیهHiggs et al., 1996است )

کانوال در تغذيه آبزيان به علت وجود فیبر باال و سیاير 

کربوهیدرات های غییر قابیل ه،یم، ترکیبیات فنیول 

ن، سیناپین و اسید فیتیک و گلوکوسیینوالت مانند تان

. بییا (Higgs et al., 1979محییدود شییده اسییت )

 یاستفاده از فرآيند اکستروژن، ارزش غیذايی کنجالیه

(. Satoh et al., 1998)کیانوال بهبیود يافتیه اسیت 

آبزيییان  یمشخصییات آمینییو اسییید آن بییرای تغذيییه

مناسب و ه،م آن شبیه بیه بیشیتر غیذاهای گییاهی 

(. بیا ايین حیال تیأثیر Burel et al., 2000ت )اسی

اسیت اين گیاه در عمل کامالً بررسی نشیده  یکنجاله

آن بییه  از اسییتفاده در نتیجییه نیییاز بییه بهبییود دانییش

 ,.Gauquelin et alمیگیو وجیود دارد) یواسیطه

(. در همین ارتباط تحقیقی جهت بررسیی اثیر 2007

در سیطوح کانوال  یجايگزينی پروتئین گیاهی کنجاله

درصیید بجییای آرد مییاهی بییر  30و  20، 10، 0صییفر، 

عملکرد رشد و ترکییب بیدن میگیوی پاسیفید انجیام 

 .ه استپذيرفت

 مواد و روش ها

)میرداد و شیهريور( در  1388اين پژوهش در تابستان 

ايستگاه تحقیقاتی بندرگاه پژوهشکده میگیوی کشیور 

 در شهرستان بوشهر انجام شد. میگوهای وانامی میورد

عدد از خود پژوهشکده تهییه شید.  355نیاز به تعداد 

تنیی انتقیال داده شیدند و  4تانیک  2ابتدا میگوها به 

پس از طی مراحل سازگاری بیا شیرايط محیل انجیام 

 g عیدد از ايین میگوهیا بیا وزن اولییه 405تحقیق، 

تانیک  10بصورت کیامالً تصیادفی بیه  580/5±33/1

با حجیم  که دندتوزيع شلیتری پلی اتیلن  355سفید 

-عمیل میی تکیرار 3تیمار در  0لیتر با  155آبگیری 

لیتری آزمايشی روزانه بیه  355. آا تانک های دردنک

ر روز صب  قبل از غیذادهی هنگام سیفون کردن که ه

درصید تعیويو و در  05گرفت، به مییزان صورت می

کیه هیر  گرديدتعريف می وهازمان زيست سنجی میگ

آا تانک هیا بیه طیور  و گرفتیروز يکبار انجام م 10

گرديید. هیوادهی هیر مخیزن بیا دو کامل تعويو می

سنگ هوا انجام می شد که بیه هیواده هیای مرکیزی 

متصل بودند. دوره نوری نیز تحت شرايط طبیعی قرار 

( و خصوصیییات فیزيکوشیییمیايی 12L:12Dداشییت )

(، اکسییییییژن C580/5±31آا ماننییییید دمیییییا )

(mg/L50/5± 3( شیییوری ،)ppt1±35 بیییه طیییور )

( هر دو هفته در طول دوره 52/5 ±8/3)  pHروزانه و

پییرورش انییدازه گیییری شییدند. پییس از آمییاده سییازی 

سیستم پرورش به منظور ارزيابی تأثیر سطوح مختلف 

نیو  جییره بیا  0کانوال بر شاخصهای رشید،  یکنجاله

 Kcal/kg( و انییرژی )2/38±9/5سیطوح پروتئینیی )

يکسان برای تغذيه میگوهیا  ( تقريبا21/2853ً 3/31±
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ژی بیا اسیتفاده از مورد استفاده قرار گرفت. میزان انر

( اندازه گییری Parr 1261) يکدستگاه بمب کالیمتر

گرديد. پس از تجزيه مواد اولیه، با استفاده از نرم افزار 

( جیره نويسی برای هر يیک از Lindo 1994لیندو )

ان پروتئین جییره جیره های آزمايشی انجام شد و میز

با کاهش و افزايش گلوتن گندم تنظیم گرديد. میگوها 

هفته با جیره های آزمايشیی صیفر )جییره  8به مدت 

کانوال تغذيه  یدرصد کنجاله 30، 20، 10، 0کنترل(، 

(. تغذيه به صورت دسیتی و براسیاس 1شدند )جدول 

و  14، 8وعده در ساعات  3روزانه در  ،درصد وزن بدن

گرفییت. و هییر روز صییب  قبییل از غییذادهی  انجییام 25

بقايای مدفو  و غذای خورده نشیده سییفون و تعیداد 

پلت خورده نشده بطور تقريبی شمارش و وزن خشک 

ه محاسیبه شید. آن ها به عنیوان غیذای خیورده نشید

مع آوری و وزن آنها يادداشیت جتلفات در طول دوره 

 .ندشد

لیه همه جیره های آزمايشی صیرفنظر از سیطوح کنجا

کانوال بکار رفته، حاوی سطوح مشیابهی از ترکیبیات و 

 (. 2انرژی قابل ه،م بودند )جدول 

 : اجزای غذایی و ترکیب جیره های غذایی مورد استفاده )بر حسب درصد(1جدول 

  جیره های آزمایشی )کانوال %(   ماده اولیه مصرفی )%(

 33 83 13 3 کنترل

 0 10 80 30 33 آرد ماهی

 33 83 13 3 0 * کانوال یکنجاله

 14 18 18 10 10 آرد سویا

 3 4 3 3 3 آرد میگو

 12 84 81 33 31 آرد  ندم

 6 6 3 3 3 پودر اسكوئید

 1 1 1 1 1 روغن ماهی

 3 3 3 3 3 مكمل ویتامینی ومواد معدنی

 8 8 1 1 1 لیستین سویا

 16 13 1 3 3  لوتن  ندم

 

 کارخانه وحدت غذای استان گیالن تهیه گرديد. از کانوال یکانوال از کارخانه هووراش استان بوشهر و کنجاله یهجز کنجاله * تمامی مواد اولیه ب

 

 : نتایج حاصل از تجزیه جیره های غذایی با سطوح مختلف کانوال8جدول 

 

 ترکیب جیره )%(
 جیره های آزمایشی )کانوال %( 

 33 83 13 3 کنترل

 83/33 21/33 64/32 4/32 32/31 پروتئین خام

 64/3 16/6 28/3 38/6 13/6 چربی خام

 32/3 38/4 38/3 32/8 43/8 فیبر

 61/2 42/2 03/1 44/2 33/2 خاکستر

 18/1 03/1 06/1 06/1 1 رطوبن

 08/34 16/34 11/33 4/33 63/33 عصاره عاری از ازت

 انرژی قابل هضم

(Kcal/Kg) 

63/8108 6/8243 8326 18/8328 23/8313 
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جییزای غییذايی مییورد نیییاز، پییس از تعیییین درصیید ا   

کنجالیه  ها در پژوهشیکده انجیام گرفیت.ساخت جیره

کانوالی مورد استفاده از کارخانه وحدت غذای اسیتان 

گیالن و ديگر مواد اولیه مصرفی از کارخانیه هیووراش 

استان بوشهر تهیه شد. پس از تعییین درصید اجیزای 

آزمايشگاه ايستگاه ها درغذايی مورد نیاز، ساخت جیره

پژوهشیکده میگیوی کشیور انجیام  گاهتحقیقاتی بنیدر

گرفت. ابتدا مواد اولیه مورد نیاز با استفاده از تیرازوی 

گیرم تیوزين گرديید. پیس از  51/5ديجیتالی با دقت 

میکیرون  455آسیاا کردن مواد اولیه، مواد را از الک 

اخیل رد کرده، سپس مواد اولیه تیوزين گرديید و در د

 15مخلوط کن ريخته شد. مواد غذايی ابتدا به میدت 

درصید  35دقیقه بصورت خشک هم زده شد. سیپس 

درجیه سیانتی گیراد  35وزن خشک غذا، آا با دمای 

اضافه گرديد. بعد از آن روغن ماهی و لسییتین سیويا 

 10واد غیذايی بیه میدت به مواد افزوده شد. مخلوط م

مخلیوط میواد زن هم زده شیدند. سیپس دقیقه با هم

و برای خشک کیردن  اولیه را از چرخ گوشت رد کرده

به  C33هوا با درجه حرارت  یاز بخاری برقی دمنده

بعد از خشیک شیدن،  .دقیقه استفاده گرديد 35مدت 

جیره ها به طور جداگانه درون کیسه های پالسیتیکی 

درون يخچال قرار داده شدند و هنگام اسیتفاده بیرای 

کوچیک )سیايز  هیایهتی بیه قطعیتغذيه، بصورت دس

و بیه  شیده میلی متیر شکسیته 2دهان میگو( حدود 

هییر دو هفتییه يکبییار و در انتهییای میگوهییا داده شیید. 

تحقیق همه میگوها بیومتری شیدند و شیاخص هیای 

، (FW)وزن نهییايیرشیید و کییارايی تغذيییه از قبیییل 

متوسییط افییزايش وزن روزانییه ، (WG)افییزايش وزن 

(ADG ) ، غییذايینسییبت بییازده (FE) (Ricker, 

، نیرخ رشید (PER)، نسبت بیازده پیروتئین (1979

و درصید افیزايش وزن بیدن  درصد بقا، (SGRويژه )

(BWI( )Qinghui et al., 2004 ) میورد ارزيیابی

شاخص های رشید )فرمیول نحوه محاسبه  قرار گرفت.

   های مورد استفاده( در زير آورده شده است:

 
 

  (WGن بدن )گرم( )افزايش وز =            
 وزن نهايی )گرم( -وزن اولیه )گرم(

 
 (FEکارايی غذا )افزايش وزن )گرم(( = 

 )غذای خشک خورده شده )گرم( / × 155
 

 (PERنسبت بازده پروتئینی )گرم( ) =
 / افزايش وزن )گرم( پروتئین مصرفی

 
 (ADG= متوسط افزايش رشد روزانه )%( )

 )افزايش وزن )گرم × 155
 وزن اولیه )گرم (/ × ره پرورش )روز(طول دو

 
 (BWIدرصد افزايش وزن بدن )%( ) =

 (افزايش وزن )گرم ×155طول دوره پرورش )روز( / 
 

 (SGRضريب رشد ويژه )%()= 
 لگاريتم نپرين وزن نهايی( -ن اولیه ز)لگاريتم نپرين و

 × 155دوره پرورش)روز(/ 
 

 )%(صد بقا=در گو(ايی میتعداد ابتد-)تعداد نهايی میگو
 ×155تعداد ابتدايی میگو/

    

عدد میگو بیه طیور  15برای تجزيه ع،له از هر تانک  

تصادفی بعید از دوره پیرورش انتخیاا شید و پیس از 

پوست کنی و چرخ کردن، تجزيیه تقريبیی ع،یله بیه 

، صیورت گرفیت. AOAC (1995)روش اسیتاندارد 

 150خشییک )در دمییای  یگیری شییامل مییادهانییدازه

سیاعت(، خاکسیتر )در  24تی گراد به مدت درجه سان

 3درجیه سیانتی گیراد بیه میدت  005کوره با دمیای

(، 20/3× ساعت(، پروتئین خیام )کجلیدال، نیتیروژن 

 .انجیام شید (Soxhletچربی خام )بوسییله دسیتگاه 

(AOAC, 1995) 

انحیراف معییار  ±داده های آماری به صورت میانگین 

ه محاسییبات گییزارش گرديدنیید. در ايیین مطالعییه کلییی

انجیام شید. تحلییل  SPSS 13آماری در نیرم افیزار 

      آمییاری داده هییا بیییه روش واريییانس يییک طرفیییه 

(One-Way ANOVA صیورت گرفیت. مقايسیه )

انجیام شید  Tukeyمیانگین تیمارها به کمک آزمون 

 0دار در سیط  اکه وجود و عدم وجیود اخیتالف معنی

 ( مشخص گرديد.P<50/5درصد )
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 نتایج

میگوها با تیمارهیای مختلیف  یاصل از تغذيهنتايج ح

غذايی بر شاخص های رشد شامل وزن نهايی، افزايش 

وزن بدن، نسبت بازده پروتئینی، نرخ رشد ويژه، نیرخ 

کییارايی غییذا، درصیید افییزايش وزن بییدن، درصیید 

بازماندگی، میزان غذای مصرفی و قیمت هر کیلیوگرم 

هید کیه آمده است. نتايج نشان می د 3 غذا در جدول

درصید در وزن نهیايی،  0داری در سیط  ااختالف معن

افزايش وزن، نرخ بازده پروتئینی، نرخ رشد ويژه، نیرخ 

کارايی غذا و رشد متوسط روزانه در میگوهیای تغذيیه 

کانوال با ساير جییره  یدرصد کنجاله 30شده با جیره 

 (.P<50/5ها مشاهده شد )

 98/0تیا  93/3مختلف از  افزايش وزن در تیمارهای   

ر بوده که بیشترين افیزايش وزن مربیوط بیه گرم متغی

میگوهای تغذيه شده با جییره کنتیرل و کمتیرين آن 

کانوال میی باشید،  یدرصد کنجاله 30مربوط با جیره 

کیانوال بیه جیای آرد  یدرصید کنجالیه 30جايگزينی 

ماهی در افزايش وزن بدن بیا تیمیار کنتیرل اخیتالف 

با توجه به باالترين  .(P<50/5د )داری را نشان داامعن

وزن بدست آمده در میگوهای تغذيیه شیده بیا جییره 

در  33/13باالترين نرخ بازده پروتئینی معادل  کنترل،

تیرين نسیبت بیازده تیمیار مشیاهده شید. پیايین اين

مربوط بیه میگوهیای تغذيیه  53/11پروتئینی معادل 

ايین باشید. در کیانوال میی یدرصد کنجاله 30شده با 

کیانوال بیا  یدرصید کنجالیه 30و  20خصوص جییره 

کنتییرل اخییتالف معنییی داری را نشییان داد ی جیییره

(50/5>P با توجه بیه داده هیای جیدول .)پیايین 3 ،

ترين نرخ رشد ويژه در میگوهای تغذيه شده با جییره 

و بهترين حالت  13/2درصد کنجاله کانوال معادل  30

اهده شید. بهتیرين مش 31/2در تیمار کنترل و معادل 

نرخ کارايی غذا مربوط بیه میگوهیای تغذيیه شیده بیا 

و کمتیرين مییزان نیرخ  23/34کنترل معادل  یجیره

 یدرصید کنجالیه 30 یکارايی غذا مربوط بیه جییره

درصید  30 یکانوال می باشد. در اين خصیوص جییره

کانوال با ساير جیره ها اخیتالف معنیی داری  یکنجاله

(. کمترين میزان غیذای مصیرفی P<50/5نشان داد )

کانوال بود کیه در ايین  یکنجاله ٪30مربوط به جیره 

درصید کنجالیه کیانوال بیا تیمیار  30 یخصوص جیره

داری نشیان داد اکنترل و ساير تیمارهیا اخیتالف معنی

(50/5>P.)  کمترين میزان درصد رشد روزانه و درصد

افزايش وزن بدن متعلق به میگوهای تغذيیه شیده بیا 

کانوال و بیشیترين مییزان  یدرصد کنجاله 30 یجیره

کیانوال بیود.  یدرصید کنجالیه 0 یمربوط بیه جییره

داری اکانوال اختالف معنی یدرصد کنجاله 30 یجیره

در درصد افزايش وزن بیدن و درصید رشید روزانیه را 

(. سیطوح P<50/5نسبت به ديگر تیمارها نشان داد )

 با آرد ماهی باعی  کانوال یمختلف جايگزينی کنجاله

تغییییر معنییی داری در بازمانییدگی میگوهییا نشیید و 

اختالفییی بییین تیمارهییای مختلییف مشییاهده نشیید 

(50/5<P حییداقل قیمییت تمییام شییده بییرای يییک .)

 30ريال مربوط بیه جییره  9213کیلوگرم غذا معادل 

درصد کانوال )فاقد آرد ماهی( و حیداکثر قیمیت تمیام 

بیه تیمیار کنتیرل ريیال مربیوط  15931شده معادل 

 کانوال( بود.   ی)فاقد کنجاله

براساس نتايج کسب شده، اختالف  4در جدول شماره 

معنییی داری در ترکیییب بییدن میگوهییا در تیمارهییای 

(. بیشیترين مییزان P>50/5مختلف مشیاهده نشید )

پروتئین و کمترين میزان رطوبیت مربیوط بیه تیمیار 

 کنترل می باشد.

 بحث و نتیجه  یری

نشان میی دهید  3اخص های رشد در جدول نتايج ش

 0در سیط   ،کانوال یدرصد کنجاله 30که تیمارهای 

درصیید در وزن نهییايی، افییزايش وزن، نییرخ بییازده 

نرخ رشد ويیژه، درصید افیزايش وزن بیدن،  پروتئینی،

درصد رشد متوسط روزانه و نرخ کارايی غیذا بیا سیاير 

دارد. بیه  را داریااختالف معنی ،تیمارها و تیمار کنترل

کانوال ساير تیمارهیا بیا  یدرصد کنجاله 30جز تیمار 

تیمار کنترل اختالف معنی داری ندارند. دلیل اين امر 

را می توان بیه سیط  يکسیان پیروتئین جییره هیای 

پیروتئین هیای غیذايی بیه  مقیدارغذايی نسیبت داد. 

صورت تقريبا ثابت در نظر گرفته شده است. با افزايش 
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 ،درصید در جییره غیذايی میگیو 30درصد کیانوال بیه 

کاهش رشد و نرخ کارايی غذا مشاهده شد که به علت 

کاهش مصرف غذا که احتماال به دلیل وجیود يیک يیا 

کانوال اسیت،  یه ای درون کنجالهچند عامل ضدتغذي

 باشد.می

بقا و ترکیب بیدن میگیو  بررسی شاخص های رشد،   

و تحقییق در اين تحقیق و مقايسه آن ها بیا آزمیايش 

 کیه های مشابه توسیط محققیان مشیخص میی کنید

هايی بیین ايین نتیايج و نتیايج سیاير ها و تشابهتفاوت

. کیفیت آا در طول دوره پرورش، وجود داردمحققان 

طول مدت پرورش، فاکتورهای فیزيکو شییمیايی آا، 

کیفیت خوراک ها از عواملی هستند که می تواننید در 

و باعی  بیه وجیود آمیدن اين آزمايش ها متغیر بوده 

 تفاوت بین آن ها شود.

 
انحراف معیار( شاخص های رشد و بقا میگوهای وانامی تغذیه شده و قیمن تمام شده هر کیلو  ±: مقایسه )میانگین 3جدول 

 هفته دوره پرورش 2غذا در تیمارهای مختلف پس از 

 

 شاخص رشد

 کانوال( جیره های آزمایشی )% 

 33 83 13 3 کنترل

 13/0±63/1 01/0±61/1 03/0±64/1 02/0±61/1 03/0±64/1 (gوزن اولیه )

  a31/0±63/3 13/0±4/3a 14/0±33/3a 12/0±1/3a 31/0±33/3b (gوزن نهایی )

  13/0±13/3a  11/0±32/3a 18/0±31/3a 14/0±41/3 a 81/0±18/3b (gافزایش وزن )

 33/16a 31/0±31/16a 33/0±02/16a 41/0±31/13a  23/0±06/11 b±41/0 نرخ بازده پروتئینی )%(

نرخ رشد ویژه )درصد/ 

 روز(

03/0±31/8 a 38/8±01/0a  03/0±63/8a 03/0±63/8a 1/0±13/8 b 

 2/332±33/11 افزایش وزن بدن )%(
a 

11/83±11/331 
a 

33/12±32/343 

a 

13/11±28/341 

a 

16/11±33/832 
b 

 a 48/0±41/6 a 33/0±8/6a  34/0±1/6a 33/0±83/4 b 4/6±33/0 )%( رشد متوسط روزانه

  a13/0±31/1 03/0±31/1a 06/0±33/1a 83/0±12/1ab 81/0±32/2b (gغذای مصرفی )

  a 8/1±3/61 a 38/1±61/60a 8/3±23/31a  43/4±21/44 b 83/64±83/8 نرخ کارایی غذا )%(

 3/13±1/1 33/13±16/1 3/13±1/1 63/16±33/3 63/16±33/3 بازماند ی )%(

قیمن هر کیلو رم 

 )ریال(

10161 3/10106 3/10303 1131 1813 

 (.>p 50/5)  حروف متفاوت در يک رديف اختالف معنی داری را نشان می دهند

 

: مقایسه میانگین ترکیبات شیمیایی بدن میگوی پا سفید تغذیه شده با جیره های سطوح مختلف کانوال )براساس 4جدول 

 ر(وزن ت  

 

 ترکیب بدن )%(

 تیمار )کانوال %(

 33 83 13 3 کنترل

 63/80±38/1 11/81±38/1 38/81±88/1 88/81±14/1 63/81±11/1 پروتئین

 38/1±12/1 83/1±48/0 13/1±13/1 8/1±34/0 01/1±83/1 چربی

 13/6±04/0 38/6±01/0 36/6±01/0 68/6±83/0 16/3±81/0 خاکستر

 63/33±008/0 42/33±004/0 31/33±01/0 82/33±03/0 14/34±004/0 رطوبن
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و  Glencrossبسیییییاری از محققییییان از جملییییه 

و همکیییییارانش  Thissen( و 2553همکیییییارانش )

( نو  کلزای مورد استفاده در اين آزمايش ها و 2554)

فیاوت روش به دست آوردن کنجاله آن را دلیل ايین ت

 Hardy, 1999)) ذکر کیرده انید. بیر طبیق نظريیه

ی توسییط کارخانجییات ارزش غییذايی محصییوالت فرعیی

متفاوت است و حتی محصوالتی کیه توسیط  مختلف،

يک کارخانه در دفعات گوناگون تولید میی شیود نییز 

ارزش غذايی متفاوتی دارند. همچنین نو  روش روغن 

اسیتفاده از حیالل( و نییز  –گیری از کانوال )مکانیکی 

نو  واريته کانوالی مورد استفاده می تواند در کیفییت 

و همکیارانش Lim کانوال تأثیرگیذار باشید.  یکنجاله

( نتايجی مشابه نتايج حاضر گزارش دادند کیه 1993)

کیانوالی پرفیبیر و کیم فیبیر در  یاستفاده از کنجاله

 35غذايی میگوی پا سفید به ترتیب تا سیط   یجیره

رشید،  هفتیه در وزن نهیايی، 8درصد در میدت  10و 

غذايی و درصد بقیا ضريب تبديل نرخ بازده پروتئینی، 

نش او همکییار Suarezنمییی شییود. باعیی  تغییییری 

( نیز در تحقیقی که روی جايگزينی آرد ماهی 2559)

با منیابع پروتئینیی گییاهی، کنجالیه سیويا و کنجالیه 

گییزارش کردنید کیه اسییتفاده از  کیانوال انجیام دادنید،

درصد در جیره غیذايی  0/19کانوال تا سط   یکنجاله

 ر عملکرد رشد و درصد بقیا میگوهیامیگوی پاسفید د

و همکیارانش  Cruz-Suarez نداشیت.  تأثیر منفیی

( طبق تحقیقی که روی جیايگزينی آرد میاهی 2551)

گیزارش  کیانوال انجیام دادنید، یبا آرد نخود و کنجاله

 35کیانوال تیا سیط   یکردند که اسیتفاده از کنجالیه

 Litopenaus stylirostrisغیذايی  درصد در جیره

نیی و یدر رشد، وزن بدسیت آمیده، نیرخ بیازده پروتئ

درصد بقا تفیاوت معنیی داری مشیاهده نشید. مییزان 

درصد که فاقد آرد  30غذای مصرفی میگوها در تیمار 

ماهی بیود تفیاوت معنیی داری را نشیان داد و پیايین 

ترين نرخ کارايی غذا را به خود اختصیاص داده اسیت. 

Burel ( 2555و همکییارانش)  داشییتند کییه اظهییار

کانوال به دلیل وجود گلوکوسینوالت  یمصرف کنجاله

 McCurdy)باع  کاهش مصیرف غیذا میی شیود. 

and March, 1992) یگزارش کردند کیه کنجالیه 

درصید( کیه دارای 1کانوال حاوی ترکیبات سییناپین )

 یطعم تلخ است و استفاده از سیطوح بیاالی کنجالیه

خوراکی و کانوال ممکن است منجیر بیه کیاهش خوشی

مصرف غذا شود. کاهش مصرف غذا نیز کاهش رشد و 

کییاهش نییرخ کییارايی غییذا را در پییی خواهیید داشییت. 

استفاده از منابع پروتئین دريايی ماننید آرد میاهی در 

غذايی میگو برای بهبود و دلپذيری جیره های  یجیره

  Lim؛ Akiyama, 1991)غذايی میگیو الزم اسیت  

and Persyn, 1989راين استفاده از سطوحی از (. بناب

کانوال باعی   یآرد ماهی در جیره های حاوی کنجاله

افزايش دلپذيری و خوش خیوراکی غیذا میی شیود و 

بیشترين کاهش رشد، نرخ کارايی غذا و کاهش غذای 

مصرفی مربوط به جیره هايی است که کمترين میزان 

آرد ماهی را دارند. کاهش بارز نرخ رشید ويیژه و نیرخ 

پروتئینی تنها در میگوهیای کیه از جییره هیای  بازده

کیانوال تغذيیه کردنید،  یهحاوی باالترين سط  کنجال

کنجالیه  %30که در ايین مطالعیه جییره  مشاهده شد

های غذايی ايین کیاهش را کانوال نسبت به ديگر جیره

داشت. احتماالً به دلیل وجود عوامل ضد تغذيه ای در 

بوهییدرات تیانن، کر کانوال است که افیزايش یکنجاله

 و  stachyose هییای غیییر قابییل ه،ییم ماننیید

raffinose  و احتمییاالً گلوکوسییینوالت موجییود در

کانوال ممکن است در مجمو  باع  کیاهش  یکنجاله

 Higgs etدر رشد و تغذيه و مصرف پروتئین شود )

al., 1995دار در میزان بازمانیدگی ا(. عدم تفاوت معن

 یطوح مختلیف کنجالیهمیگوهای تغذيه شیده بیا سی

کانوال را می توان به وجود آا تیازه و تمییز در تانیک 

های پلی اتیلن، تعويو آا به طور کامیل بعید از هیر 

بیومتری و کیفییت مناسیب آا و غیذای مصیرفی در 

طییول دوره پییرورش نسییبت داد. همچنییین بییرای 

 جلوگیری از هم جنس خیواری بعید از هیر بییومتری

نیه، میگوهیا غیذا دريافیت درصد غذای روزا 35حدود 

و  Suarez( و 1993و همکیارانش ) Limکردند. می
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و همکیارانش  Cruz- Suarez(، 2555همکیارانش )

کیانوال  ی( عنوان کردند که جايگزينی کنجالیه2555)

 یبا آرد میاهی در بازمانیدگی میگوهیا در طیول دوره

پرورش تفیاوت معنیی داری نیدارد کیه مشیابه نتیايج 

. در ايین آزمیايش اخیتالف معنیی تحقیق فعلی است

داری در ترکیب بیدن میگوهیا در تیمارهیای مختلیف 

مشاهده نشد ولی بیشترين میزان پروتئین و کمتیرين 

میزان رطوبت مربوط به تیمار کنترل می باشد. اما در 

بین درصد رطوبت تیمارهیای  (Lim, 1997)گزارش 

مختلف اختالف معنی داری مشاهده شد در حالی کیه 

يگر ترکیبیات بیدن اختالفیی وجیود نداشیت. بیا در د

افزايش سط  پروتئین مییزان رطوبیت کاسیته شید و 

بیشترين میزان رطوبت مربیوط بیه جییره هیايی کیه 

کییانوال بودنیید کییه  یدارای سییط  بییااليی از کنجالییه

احتماالً به علت کاهش مصیرف غیذا اسیت. از اهیداف 

مهمی که در ايین تحقییق دنبیال شید پیايین آوردن 

مت تمام شده غیذا بیوده اسیت. بیه طیوری کیه بیا قی

کیانوال در جییره، از قیمیت  یافزايش درصید کنجالیه

تمام شده غذا کاسته شد. کمترين قیمت تمیام شیده 

کیانوال مشیاهده  یدرصید کنجالیه 30 یغذا در جیره

کیانوال  یشد. با توجه به نتايج باال استفاده از کنجالیه

هیای رشید  درصد تیأثیری بیر شیاخص 20در سط  

کیانوال در  یندارد. بنابراين می توان با افزايش کنجاله

غذايی میگوی پا سفید، قیمت تمام شده غیذا  یجیره

را بییه ازای تولییید هییر کیلییوگرم میگییو، کییاهش داد. 

استفاده از مواد پروتئینی ارزان قیمت در آبزی پروری 

و پايین آوردن قیمت تمام شده غذا، توسیط محققیان 

اخلی مطالعه شده است. به طیور کلیی بیا خارجی و د

پرورش اختالف معنیی  ینظر به اين که در طول دوره

 20 یداری در شییاخص هییای رشیید میگییو در جیییره

ردن کیم کیکانوال مشاهده نشد برای  یدرصد کنجاله

توان از اين مواد پروتئینی های پرورش میگو میهزينه

ی بیا ارزان قیمت به عنیوان جیايگزينی میواد پروتئینی

غذايی میگوی پا سفید اسیتفاده  یقیمت باال در جیره

میايش مشیخص شید کیه اسیتفاده از نمود. در اين آز

کیانوال بیه همیراه  یدرصید کنجالیه 20های تیا جیره

ای مناسیب بیرای جییرهمقداری آرد ماهی می توانید 

میگوی پا سفید باشد و با توجه به کاهش قیمت جیره 

 صرفه است.از لحاظ اقتصادی مقرون به 

 تشكر و قدردانی

بدينوسیله از تمامی کارکنان و پرسنل مرکیز تکثییر و 

ايسییتگاه تحقیقییاتی میگییو واقییع در بنییدرگاه بوشییهر، 

مهندس اکبريان و مهندس رعنیای اخیوان بیه جهیت 

 همکاری کمال تقدير و تشکر را داريم.
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Abstract 
The effect of different levels of canola meal on growth indices, body composition and 

survival rate of white leg shrimp (average weight 1.63 ± 0.09 gr) was studied. The 

experiment was according to completely random design with five dietary treatments (0, 5, 15, 

25 and 35 percent of canola meal) in triplicate groups.  Four hundred and fifty shrimp were 

randomly distributed between 15 tanks of 300 L capacity (30 shrimp per tank). Shrimps were 

fed three times a day according to their body weight at a temperature of 31 ± 0.09 °C for 8 

weeks. After 8 weeks of feeding, growth and nutritional indices such as weight gain (WG), 

specific growth rate (SGR), protein efficiency ratio (PER), feed efficiency (FE), average 

daily weight gain (ADG), percent of body weight increase (BWI), percent of protein 

production (PPV) survival  rate, price index were measured. Results showed that replacing 

canola meal by fishmeal in the diet of white leg shrimp have not any negative impact on 

shrimp growth performances up to 25 percent. There is no significant differences were 

observed in body composition and survival rate between treatments. Results of this study 

showed that fish meal can be replaced by canola meal up to 25 % and reliable price index in 

the diet of juveniles shrimp.  

 

Keywords: white leg shrimp, Canola meal, Growth, Fish meal, Replacing 

 

 

 

 

 

 

 


