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  1939اسفند رش:  تاریخ پذی                                                   1939 دیتاریخ دریافت:  

 
 چکیده

این مطالعه به منظور تعیین اثر دفعات غذادهی بر شاخص های رشد، ضریب تبدیل غذایی، بازماندگی و ترکیبات شیمیایی بدن 
روز انجام گردید. در این آزمایش تعداد  65به مدت  )Macrobrachium nipponense (در پرورش میگوی رودخانه ای شرق

با  لیتری 01مخزن شیشه ای  01و در  انحراف استاندارد( شمارش ±گرم میانگین ) 01/0 ±00/1انگین وزنی عدد میگو با می 081
تکرار در شرایط یکسان پرورشی )جیره غذایی و مقدار آن، شرایط فیزیکوشیمیایی  3تیمار و  0شامل لیتر،  51حجم آبگیری 

زی توده( بصورت کامال تصادفی توزیع شدند و به ترتیب با درصد غذادهی نسبت به وزن  1آب، دوره نوری، تراکم کشت و 
درصد،  01درصد، خاکستر  03درصد، چربی  61)پروتئین مرتبه در روز با جیره ثابت تجاری  5و  6، 0، 3دفعات مختلف 

بار  6متوسط وزن نهایی، افزایش وزن و نرخ رشد ویژه بطور معنی داری در تیمار  .غذادهی شدنددرصد(  01-01رطوبت 
( ولی اختالف معنی داری در ضریب وضعیت بین تیمارها مشاهده >16/1pغذادهی در روز نسبت به سایر تیمار ها بیشتر بود )

بار غذادهی در  6و  0بار غذادهی در روز بدست آمد و تیمارهای  6کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی در (. <16/1pنشد )
 85/01 ±10/1درصد، بیشترین نرخ بازماندگی را داشتند. باالترین درصد پروتئین ) 51/00±6/1و  81/58±8/0روز به ترتیب با 

بار در روز مشاهده شد. نتایج بدست آمده مطلوبیت  6درصد( بدن در تیمار با دفعات غذادهی  05/3 ± 11/1درصد( و چربی )
ش شاخص های رشد و نرخ بازماندگی، کاهش بار در روز را نشان داد که اختالف معنی داری از نظر افزای 6دفعات غذادهی 

 (.>16/1pضریب تبدیل غذایی و افزایش میزان پروتئین و چربی الشه با سایر تیمارها داشت )
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 مقدمه
 ي رودخانه اي شرقپراکنش طبيعي ميگو

Macrobrachium nipponense  ،در کشورهاي چين
 Cai and) ژاپن، کره، ويتنام، ميانمار و تايوان مي باشد

Ng, 2002; De Grave and Ghane, 2006) . اين در
، حالي است که اين گونه به آب هاي سنگاپور، فيليپين

اق ازبکستان و اخيرا به آب هاي جنوب عرقزاقستان، 
عالوه بر . (Salman et al., 2006) معرفي گرديده است

کننده چندين نيروگاه  خنکاين، اين گونه در مخازن 
مورد پرورش قرار بالروس و مولداوي  ،حرارتي در روسيه

 . (Alekhnovich and Kulesh, 2001) گرفته است
آبزي پروري ميگوي رودخانه اي شرق در کشورهاي     

ميالدي مورد توجه  0991آسياي جنوب شرقي در دهۀ 
قرار گرفت که در بين اين کشورها، چين در صدر توليدات 

ميگو . گر چه توليد اين (New, 2005) جهاني قرار دارد
ي در کشورهاي چين و ژاپن سابقه دارد اما به مدت طوالن

بعدها در کشورهاي هنگ کنگ، سنگاپور، ويتنام و 
فيليپين نيز توليد آن گزارش شده و هم اکنون به بسياري 
از نقاط جهان مانند هاوايي، ايتاليا، روسيه و کشورهاي 
       اروپاي شرقي، جهت آبزي پروري انتقال يافته است

(Parker, 2011) . اين گونه براي نخستين بار در سال
در رودخانه هاي استان گلستان مشاهده شده است  0131

و هم اکنون در بسياري از آبگيرها و رودخانه هاي شمال 
يت شرق و غرب کشور نيز وجود دارد. هم چنين جمع

مناسبي از اين گونه در تاالب انزلي و  در طول سواحل 
 De Grave and) جنوبي درياي خزر يافت شده است

Ghane, 2006) .اين گونه صرف نظر از اندازه کوچک      
سانتي متر( قابليت بااليي به لحاظ  3طول کل حدود )

آبزي پروري دارد و به طور منحصر به فرد در آب هاي 
 ,Wong and McAndrew) شيرين تخمريزي مي کند

و مي تواند زمستان هاي با دماي پايين را تحمل و  (1990
 01بقا و سرعت رشد باالتري در مرحله الروي )حدود 

 rosenbergii درصد( نسبت به ميگوي

Macrobrachium نشان دهد (Maclean and 

Brown, 1991) .  به همين داليلMashiko (0931 آن )
را به عنوان کانديداي پرورش در آبهاي شيرين، لب شور و 

اين گونه مي تواند منتخب شور معرفي نموده است، 
مناسبي جهت آبزي پروري در طيف وسيع آبهاي  لب 

در  غذا. از آنجا که شور، کم شور و شيرين ايران نيز باشد
يکي از اقالم پر هزينه محسوب مي  ،صنعت آبزي پروري

درصد  01تا  01بين  در مورد پرورش ميگو گردد بطوريکه
 New and) هزينه هاي جاري را در بر مي گيرد

(Semusk, 1985 .ز راندمان استفاده از غذا در بسياري ا
موارد بستگي به درستي تنظيم غذا و نظم غذادهي و 

 Allan) غذادهي داردتوليد و چگونگي رعايت تکنولوژي 

et al., 1995) . غذادهي بيش از حد از نظر همانطور که
زيرا باعث هدر رفت غذا  نيست،زيستي و اقتصادي اصولي 

 ,D'Abramo and Sheen) و کاهش کيفيت آب مي شود

سبب کاهش توليد و بروز بيماري نيز تغذيه اندک ، (1994
به هزينه هاي ديگر نياز  ها نيز که براي رفع آن مي شود،

   .(New, 2002) است
زانه از فاکتور هاي کليدي در غذادهي رو دفعاتميزان      

 ييراهبردهاي مديريت موثر بر رشد و ضريب تبديل غذا
. Nunes and Suresh, 2001)) شود محسوب مي

کنند که ميزان تغذيه و  اطالعات کم موجود پيشنهاد مي
ط متفاوت چون اوزان و در شراي غذادهي مطلوب دفعات

تراکم هاي مختلف ميگو و تفاوت در شرايط فيزيکي و 
 ,.Velasco et al)خواهند بود متفاوت شيميايي آب 

بر کيفيت  اثر بخش راهبردهاي مناسب، در نتيجه (1999
ميگوها نرخ رشد تواند در سالمتي و باال رفتن  آب نيز مي

اگرچه . (Burford and Williams, 2001) ر باشدثمو
آن داراي نوع استفاده از غذادهي و  دفعاتتکنولوژي 

 Carvalho and) باشد ورالعمل هاي پيچيده اي ميدست

Nunes, 2006) ،به طور کلي مديريت تغذيه در اکثر  اام
 ,Tacon) کشور ها به صورت ثابت باقي مانده است

 دغذادهي مناسب مور دفعاتاز طرف ديگر تعيين . (1995
 نياز که باعث رشد مطلوب و کارايي استفاده از غذا مي

جيره غذايي استفاده شده را کاهش  ميزان تواند  مي ،شود
 ,.Robertson et al)ردد گو باعث افزايش سوددهي 

مطالعات اندکي در رابطه با اثر دفعات غذادهي بر  . (1993
شاخص هاي رشد و تغذيه اي ميگوها انجام شده است. در 

( با مطالعه بر اثر اندازه 0999) Sedgwickآزمايشي، 
جيره و دفعات غذادهي روي رشد و ضريب تبديل غذايي 

دريافت که وزن  Penaeus merguiensisميگوي نوجوان 
بار غذادهي شده در روز، نسبت به  0ميگوي تغذيه شده 

وزن ميگوهاي يک بار غذادهي شده در روز با سرعت 
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Tacon (0990 )بيشتري افزايش يافت. در مطالعه ديگر 
گزارش داد که افزايش دفعات غذادهي و همچنين تغيير 
در اندازه جيره اثر معني داري بر رشد و بازماندگي ميگوي 

نداشت.  rosenbergii Macrobrachiumآب شيرين  
( بيان کردند 0991و همکاران ) Robertsonدر حاليکه 

بار در روز افزايش  0به  0هنگامي که دفعات غذادهي از 
نگه  Litopenaeus vannameiيافت، نرخ رشد ميگوهاي 

داري شده در استخرهاي خاکي افزايش پيدا کرد. اگرچه 
Smith ( گزارش دادند که هيچگونه 0110و همکاران )

  6و  0، 1ختالف معني داري ناشي از دفعات غذادهي )ا
وعده در روز( در نرخ رشد، ضريب تبديل غذايي يا 

و همچنين  Penaeus monodonبازماندگي ميگوي 
 شاخص هاي کيفيت آب وجود نداشت. 

اطالعات کمي در خصوص شرايط بهينه پرورشي،     
نيازمندي هاي غذايي، غذادهي مناسب در پرورش 

) Macrobrachiumودخانه اي شرقميگوهاي ر

) nipponense  وجود دارد که اين امر عامل محدود
کننده توسعه پرورش اين ميگوها در آينده خواهد بود 

(Yang et al., 2004) . بنابراين به منظور تسريع در رشد
اين گونه سعي گرديد يک بررسي تغذيه اي از نظر تاثير 
دفعات مختلف غذايي بر شاخص هاي رشد، بازماندگي و 
ترکيب شيميايي بدن آن انجام شود تا با اين اطالعات 

اير بتوان نسبت به انجام تحقيقات تکميلي در خصوص س
 نيازمندي هاي تغذيه اي اين گونه اقدام نمود.

 
 مواد و روش ها

روز، در کارگاه تکثير و پرورش  06اين پرورش به مدت 
دانشکده منابع طبيعي دانشگاه گيالن )صومعه سرا( انجام 

نمونه، از  031گرديد. ميگوهاي مورد بررسي به تعداد 
ومعه رودخانه سياه درويشان )واقع در حومه شهرستان ص

سرا، استان گيالن( صيد شدند و به کارگاه تکثير و پرورش 
دانشکده منابع طبيعي دانشگاه گيالن در صومعه سرا 
منتقل شدند. ميگوها به مدت دو هفته به منظور وفق 
يافتن با شرايط فيزيکي و شيميايي آب، نگهداري شدند. 
در دوره سازگاري ميگوها با غذاي تجاري بر حسب ميزان 

ا تغذيه گرديدند. پس از طي مدت سازگاري، ميگوها اشته

مورد زيست سنجي قرار گرفتند و با ميانگين طولي 
گرم  01/0±00/1سانتي متر و ميانگين وزني  00/1±0

 جداسازي شدند. 
ميگوها پس از زيست سنجي به صورت تصادفي بين      
 00ليتر به تعداد  91با حجم کل  آکواريوم شيشه اي 00

هر آکواريوم، توزيع شدند. حجم آبگيري شده و ميگو در 
ليتر و منبع آب مورد  61مورد استفاده براي نگهداري آنها، 

استفاده براي آکواريوم ها آب شهري بود که براي کلرزدايي 
ساعت در آن به صورت مداوم هوادهي انجام  00به مدت 

ساعت روشنايي  00مي گرديد. طول دوره نوري به صورت 
تيمار  0بود. ميگوها در  (12D:12L)تاريکي  ساعت 00و 

تکرار بود تقسيم بندي شدند.  1که هر کدام داراي 
غذادهي آنها بر اساس ميانگين توده ي زنده صورت گرفت. 

بود و  گرم 60/00 ± 09/0ميانگين توده زنده در هر تکرار 
درصد وزن بدن  0هر يک از اين تيمارها بر اساس ميانگين 

 غذادهي شدند. 
گرم غذا  0/1تيمارهاي آزمايش به صورت تيمار اول     

، تيمار (03:11، 01:11، 16:11)ساعت هاي وعده  1طي 
، 03:11، 01:11، 16:11)ساعت هاي وعده  0دوم طي

، 16:11)ساعت هاي  وعده 0تيمار سوم طي  ،(00:11
 6و تيمار چهارم طي (00:11، 03:11، 00:11، 01:11
، 09:11، 06:11، 00:11، 9:11، 16:11)ساعت هاي وعده 

نوع جيره غذايي ميگوها در روز غذادهي گرديدند.  (00:11
هم براي همه تيمارها به طور ثابت، غذاي تجاري )پروتئين 

درصد، رطوبت  00درصد، خاکستر  01درصد، چربي  01
کيلوژول در گرم، قطر  0009درصد، انرژي  00-01

در  (Antiporda, 1986)ميلي متر(  0/1 -9/1کرامبل 
ساعت  00مقدار غذاي خورده نشده بعد از نظر گرفته شد. 

، lo-201c)مدل  Grieveجمع آوري شده و درون آون 
New York)خشک و سپس توزين  ، اياالت متحده آمريکا

اي داده شده کسر گردد که اين گرديده تا از مقدار کل غذ
داده مقدار تقريبا درستي از غذاي خورده شده توسط 
ميگوها را مشخص مي کرد که در محاسبات مربوط به 

 ,.Zhang et al)ضريب تبديل غذايي بکار گرفته شد 

2008).  
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با توجه به تاثير شاخص هاي کيفي آب بر ميزان تغذيه 
ميگوها و از آنجايي که براي اين آزمايش نياز به کيفيت 

عدم تاثير گذاري آن بر کيفيت غذادهي  ثابت آب براي
شاخص هاي مورد اندازه گيري  ميگوها الزم مي نمود،

کيفي آب که شامل اکسيژن محلول )ميليگرم در ليتر(، 
دما )سانتيگراد( و کلر به صورت روزانه و شاخص هاي 
ديگر مانند آمونيوم، نيتريت، نيترات، فسفات، سختي آب و 

pH يله کيت هاي طي هر زيست سنجي به وس
آزمايشگاهي و دستگاههاي ديجيتال انجام مي گرديد، 
همچنين به منظور جلوگيري از تغيير دماي آب آکواريوم 

، HA-300)مدل SONPARها از بخاري آکواريوم 
Guangzhouچين( استفاده شد. اندازه گيري ،pH   با

، pH 340i/set)مدل  WtWدستگاه ديجيتالي 
Oberbayern)يژن محلول آب با دستگاه اکس ،، آلمان

، Oxi 340i/set ،Oberbayern)مدل  WtWديجيتالي 
 Pooltesterآلمان(، کلر به وسيله کيت آزمايشگاهي 

chlorine  مدل(AF 10 HR 6 سختي ،)تهران، ايران ،
، تهران، ايران(، 0009)مدل   BTMبا کيت آزمايشگاهي 

ت با آمونياک کل، آمونيوم، نيتريت و نيترا اندازه گيري
BTM  تهران، ايران( و اندازه گيري فسفات 0003)مدل ،

 .، تهران، ايران( انجام گرفت0010)مدل  BTMبه وسيله 
ميلي گرم بر ليتر  0/1در طول دوره آزمايشي، کلر کمتر از 

 ميلي گرم بر ليتر ثابت بود. 0/019و سختي کل 
شاخص هاي تلفات ميگوها هر روز صبح جمع آوري و       

افزايش وزن شامل  در هر زيست سنجي ررسيرشد مورد ب
(WG درصد افزايش وزن ،)(BWI) ضريب تبديل غذايي ،
(FCR( درصد بقا ،)SR ضريب وضعيت ،)(CF)  و ميزان

بر اساس فرمول هاي زير، هر دو هفته  (SGRرشد ويژه )
سنجش ترکيبات شيميايي همچنين  انجام مي پذيرفت،

گوهاي ابتدا و )رطوبت،پروتئين، چربي و خاکستر( مي
 انجام شد. (AOAC, 2000)انتهاي دوره به روش 

(Martino et al., 2002)  ميانگين وزن ابتداي دوره– 
 (WGميانگين وزن انتهاي دوره = ميانگين افزايش وزن )

(Adhikari et al., 2007) 011  × تعداد ميگوها در(
ابتداي دوره / تعداد ميگوها در انتهاي دوره( = درصد 

 (SR) بازماندگي

(Grisdale-Helland et al., 2008))   / افزايش وزن
 (FCRمقدار غذاي مصرف شده = ضريب تبديل غذايي )

(Li et al., 2010) 011  × طول دوره پرورش / وزن
= ضريب رشد  Lnوزن انتهاي دوره  – Lnابتداي دوره 

 (SGRويژه )
(, 2001et al. Mbahinzireki) 1  طول کل بر حسب(

 (CFسانتي متر( / وزن )گرم( = ضريب وضعيت )
(Crab et al., 2010) 011  × ميانگين وزن ابتداي دوره

 (BWI/ ميانگين افزايش وزن = درصد افزايش وزن بدن )
 

-Kolmogorovها از آزمون به منظور تعيين همگني داده

Smirnov   با استفاده از نرم افزار  SPSS(0101 مدل ،
پذيرفت. مقايسه ميانگين تيمارها به کمک  ( انجام00

و در صورت گرفت انجام  One way-ANOVAآزمون 
 آماري آزمون وجود اختالف معني دار بين ميانگين ها از

Tukey  درصد  0در سطح(10/1P <) راي استفاده شد، ب
استفاده  Excel 2007ترسيم نمودار ها از نرم افزار 

انحراف  ±گرديد. داده هاي درون متن به صورت ميانگين
  ( بيان شده است.Mean±SEاستاندارد )

 
 نتایج 

، pH با توجه به اهميت عوامل محيطي از جمله دما،
اکسيژن محلول، عوامل نيتروژنه و تاثير آنها بر ميزان 

ت رشد ميگوها، اين عوامل در تمام مدت تغذيه و در نهاي
، (M. nipponense)پرورش ميگوي رودخانه اي شرق 

دما و  (.0به طور دقيق اندازه گيري گرديده شد )جدول 
فسفات آب در تمام طول دوره مطالعه تقريبا ثابت بوده و 
 هيچگونه اختالف معني دار آماري را از خود نشان ندادند

(10/1p>.)   تعداد دفعات غذادهي در روز، با افزايشpH 
 6و  0آب بطور معني داري افزايش پيدا کرد و تيمارهاي 

را نشان دادند و بيشترين  pHوعده غذادهي بيشترين 
وعده غذادهي  6ميزان آمونيوم، نيتريت و نيترات را تيمار 

در روز نشان داد که اختالف معني داري با ساير تيمارها 
ميزان اکسيژن محلول در  همچنين (.>10/1p)داشت 
وعده غذادهي، از ساير تيمار ها بطور معني داري  6تيمار 

 .(>10/1p)کمتر بود 
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 رودخانه ای شرقپارامترهای کیفیت آب محیط پرورشی میگوی  انحراف استاندارد( ±میانگین ):  1جدول 

 تیمارها )تعداد دفعات غذادهی(          پارامتر ها

3 4 5 6 F d.f. P 

 033/1 1 090/0 0/00 ± 9/1 69/00 ± 0/1 11/00 ± 9/1 11/00 ± 1/1 دما )سانتيگراد(

pH b00/1 ± 99/6 b09/1 ± 31/6 a00/1 ± 60/9 a01/1 ± 90/9 130/3 1 113/1 

DO (mg/l) a00/1 ± 33/6 a00/1 ± 90/6 a09/1 ± 31/6 b16/1 ± 11/6 390/3 1 116/1 

 b10/1 ± 90/1 b19/1 ± 90/1 ab10/1 ± 31/1 a10/1 ± 00/0 061/9 1 110/1 آمونيوم

 b10/1 ± 00/1 b10/1 ± 00/1 b10/1 ± 01/1 a10/1 ± 09/1 006/9 1 116/1 نيتريت

 ab10/1 ± 03/1 b10/1 ± 06/1 b10/1 ± 06/1 a10/1 ± 00/1 006/6 1 109/1 نيترات

 010/1 1 900/0 11/1 ± 11/1 10/1 ± 11/1 10/1 ± 10/1 10/1 ± 11/1 فسفات

 (.>10/1p)اعداد با حروف متفاوت، نشان دهنده اختالف معني دار رديف هاي مختلف با يکديگر است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رودخانه ای شرقمیگوی روند رشد )گرم( میگوها در تیمارهای مختلف دفعات غذادهی در طول دوره پرورشی :  1نمودار 

 
 .M همانطور که ديده مي شود روند رشد ميگوي

nipponense ر طول دوره مطالعه، خطي است )نمودار د
وزن بدست آمده ميگوها در طول دوره رشد، اختالف  (.0

معني داري را بين تيمارهاي مختلف دفعات غذادهي نشان 
 دوره  00(. ميانگين وزن، تا روز >10/1p، 0داد )جدول 

 
 03اما پس از آن تا روز  پرورشي تقريبا يکسان بوده

وعده غذادهي، افزايش  0پرورش، ميزان رشد تيمار 
صعودي داشته و اختالف معني داري با ساير تيمار ها 

 00در روز  (.>10/1p، 0، جدول 0ايجاد نمود )نمودار 
وعده غذادهي  6و  0دوره پرورشي، ميزان رشد تيمار هاي 
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در روز، روند کندتر و نسبتا ثابتي را ادامه دادند و داراي 
 0اما تيمار  به هم بودند،ميزان رشد تقريبا برابري نسبت 

وعده غذادهي، در اين دوره رشد معني داري را نسبت به 
دوره  06در روز  (.>10/1pساير تيمارها از خود نشان داد )

وعده  6و  0پرورشي ميزان ميانگين وزن تيمارهاي 
گرم  06/0±19/1و  06/0 ±10/1 غذادهي به ترتيب با

و تيمار با دفعات  دادند رشد تقريبا برابري را از خود نشان
گرم  61/0 ± 10/1بار در روز، با ميانگين وزن  0غذادهي 

بيشترين ميزان رشد را نسبت به ساير تيمارها را از خود 
وعده  1نشان داد در حاليکه کمترين ميزان رشد در تيمار 

 (.0، جدول 0)نمودار غذادهي در روز، مشاهده گرديد 

 
   رشد )گرم( میگوهای رودخانه ای شرق در تیمارهای مختلف دفعات غذادهی در هر  نحراف استاندارد(ا ±مقایسه میانگین ):  2جدول 

 دوره پرورش )دو هفته(               

 تیمارها )تعداد دفعات غذادهی(          روز

3 4 5 6 F d.f. P 

00 b10/1 ± 00/0 ab10/1 ± 61/0 a10/1 ± 90/0 ab10/1 ± 60/0 103/9 1 100/1 

03 c11/1 ± 61/0 bc10/1 ± 91/0 a10/1 ± 36/0 b10/1 ± 90/0 196/01 1 111/1 

00 c10/1 ± 31/0 b10/1 ± 90/0 a10/1 ± 00/0 b11/1 ± 99/0 031/00 1 111/1 

06 c16/1 ± 11/0 b10/1 ± 06/0 a10/1 ± 61/0 bc19/1 ± 06/0 903/00 1 111/1 

 (.>10/1p)اي مختلف با يکديگر است اعداد با حروف متفاوت، نشان دهنده اختالف معني دار رديف ه

 
در اين مطالعه اختالف معني داري نيز در ميزان وزن 

، (BWI)درصد افزايش وزن  ،(WG) نهايي، افزايش وزن
و (FCR) ضريب تبديل غذايي  ،(SGR)ضريب رشد ويژه 
 (.p >10/1، 1)جدول مشاهده شد  (SR)درصد بازماندگي 

ايجاد  (CF)يت اما تفاوت معني داري در ضريب وضع
 0ميگوهاي تيمار با دفعات غذادهي  .(<10/1pنگرديد )

ضريب تبديل  بار در روز، بهترين عملکرد را نشان دادند.
وعده غذادهي، بطور معني داري  0غذايي ميگوهاي تيمار 

 کمتر از ساير تيمارها بود و باالترين ميزان ضريب تبديل 

 
، مشاهده شد وعده غذادهي در روز 1غذايي در ميگوهاي 

(10/1p<).  ميزان افزايش وزن، درصد افزايش وزن، ضريب
وعده غذادهي، بطور معني داري از  0رشد ويژه در تيمار 

دفعه غذادهي، بطور  1ساير تيمارها بيشتر بود و تيمار 
معني داري کمترين ميزان اين شاخص ها را به خود 

بار  0. درصد بازماندگي در تيمار (>10/1p)اختصاص داد 
غذادهي، به صورت معني داري از ساير تيمارها بيشتر 

بار غذادهي در روز، کمترين  1نشان داد در حاليکه تيمار 
 . (>10/1p)درصد بازماندگي را داشت 

 
 

  06دهي پس از شاخص هاي رشد )گرم( ميگوهاي رودخانه اي شرق در تيمارهاي مختلف دفعات غذا انحراف استاندارد( ±مقايسه ميانگين ):  3جدول 

 روز پرورش 

  تیمارها )تعداد دفعات غذادهی(                     پارامتر ها

3 4 5 6 F d.f. P 

 000/1 1 199/0 01/0 ± 10/1 01/0 ± 11/1 09/0 ± 10/1 00/0 ± 10/1 وزن اوليه )گرم(

 c16/1 ± 11/0 b10/1 ± 06/0 a10/1 ± 61/0 bc19/1 ± 06/0 903/00 1 111/1 وزن نهايي )گرم(

 c10/1 ± 60/1 b10/1 ± 31/1 a16/1 ± 01/0 b10/1 ± 90/1 909/00 1 111/1 افزايش وزن )گرم(

 c0/0 ± 10/01 b3/0 ± 11/00 a1/0 ± 30/31 b0/0 ± 10/01 116/00 1 111/1 افزايش وزن )درصد(
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 :3جدولادامه 

 c10/1 ± 03/1 b10/1 ± 11/1 a10/1 ± 09/1 b10/1 ± 10/1 100/01 1 111/1 ضريب رشد ويژه

 a19/1 ± 00/0 ab0/1 ± 19/0 b01/1 ± 99/0 ab0/1 ± 16/0 639/0 1 116/1 ضريب تبديل غذايي

 131/1 1 016/1 09/0 ± 10/1 06/0 ± 10/1 00/0 ± 10/1 00/0 ± 10/1 ضريب وضعيت

 c9/0 ± 11/61 ab3/0 ± 31/63 a0/0 ± 61/99 b0/0 ± 00/69 616/00 1 111/1 بازماندگي )درصد(

 (.>10/1p)اد با حروف متفاوت، نشان دهنده اختالف معني دار رديف هاي مختلف با يکديگر است اعد

 
 انحراف استاندارد( غذای خورده نشده )گرم( در تیمارهای مختلف دفعات غذادهی در طول دوره پرورش  ±مقایسه میانگین ):  4جدول 

 رودخانه ای شرق میگوهای                

            

 روز

 عداد دفعات غذادهی(تیمارها )ت                

3 4 5 6 F d.f. P 

00 a10/1 ± 00/0 b10/1 ± 11/0 c10/1 ± 91/1 b10/1 ± 11/0 009/63 1 111/1 

03 a10/1 ± 00/0 b11/1 ± 10/0 c10/1 ± 39/1 b11/1 ± 11/0 339/000 1 111/1 

00 a10/1 ± 00/0 b10/1 ± 10/0 c10/1 ± 33/1 b10/1 ± 10/0 110/010 1 111/1 

06 a10/1 ± 01/0 b10/1 ± 10/0 c10/1 ± 30/1 b10/1 ± 10/0 931/030 1 111/1 

 (.>10/1p)اعداد با حروف متفاوت، نشان دهنده اختالف معني دار رديف هاي مختلف با يکديگر است 

 

ميانگين غذاي خورده نشده )هدررفت غذايي( تيمارهاي 
( نشان داده شده 0مختلف دفعات غذادهي در )جدول 

که در طول دوره پرورشي ميگوي رودخانه اي شرق است 
وعده در روز، ميانگين  0با افزايش دفعات غذادهي تا 

هدررفت غذايي کاهش معني داري را نشان مي دهد 
(10/1p<) 6، در حاليکه با افزايش دفعات غذادهي تا 

مرتبه در روز ميانگين غذاي خورده نشده تيمارها افزايش 
د. کمترين مقدار هدررفت غذايي معني داري نشان مي ده

وعده غذادهي در روز مشاهده گرديد که تفاوت  0در تيمار 
 (.>10/1p)معني داري با ساير تيمارها داشت 

مقايسه تغيير ترکيبات شيمايي بدن ميگوي رودخانه      
( 0اي شرق به صورت درصد بر اساس وزن تر در )جدول 

که تغيير  آورده شده است. اطالعات حاضر نشان مي دهند
در ميزان دفعات غذايي ميگوها سبب ايجاد اختالف معني 

 .M داري در نسبت ترکيبات شيميايي بدن 

nipponenseاست  گرديده(10/1p<) مقدار رطوبت .
 وعده غذادهي بطور معني داري بيشتر از ساير  1تيمار 

 
تيمار ها نشان مي دهد در حاليکه کمترين درصد رطوبت 

            وعده غذادهي مشاهده شد 6 و 0الشه در تيمار 
(10/1p <).  بار غذادهي در روز، با  0ميزان پروتئين تيمار

اختالف معني داري از ساير تيمار ها بيشتر است و پس از 
وعده در روز، بيشترين درصد پروتئين الشه را  6آن تيمار 

 1نشان داد، درحاليکه با کاهش دفعات غذادهي در تيمار 
نسبت پروتئين نيز با اختالف معني  دفعه غذادهي در روز،

بيشترين ميزان  .(>10/1p)داري کاهش نشان مي دهد 
دفعه غذادهي مشاهده شد ولي  6و  0چربي در تيمار هاي 

مرتبه غذادهي  1با کاهش ميزان دفعات غذادهي در تيمار 
در روز، مقدار چربي بدن نيز با اختالف معني داري نسبت 

با افزايش دفعات  .(>10/1p)فت به ساير تيمارها کاهش يا
، نسبت خاکستر بدن با اختالف معني 0غذادهي در تيمار 

داري از ساير تيمار ها کمتر گرديد ولي با کاهش وعده 
، ميزان درصد خاکستر بدن 0و 1هاي غذادهي در تيمار 

. به (>10/1p)ميگوها بطور معني داري افزايش پيدا کرد 
ي در روز، با اختالف معني دفعه غذاده 1طور کلي تيمار 
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داري بيشترين ميزان رطوبت، خاکستر و کمترين درصد 
پروتئين و چربي ترکيبات بدن ميگوي رودخانه اي شرق را 
به خود اختصاص داد که نشان دهنده اين است که با 

کاهش دفعات غذادهي ميزان رطوبت و خاکستر ترکيبات 
و پروتئين  بدن بطور معني داري افزايش يافته ولي چربي

 .(>10/1p)از خود کاهش نشان مي دهند 
 

 ترکیبات شیمیایی بدن )بر اساس وزن تر( میگوهای رودخانه ای شرق در تیمارهای  انحراف استاندارد( ±مقایسه میانگین ):  5جدول 

 روز پرورش 56مختلف دفعات غذادهی پس از                

 ترکیب بدن
 

 تیمارها )تعداد دفعات غذادهی(   

3 4 5 6 F d.f. P 

 a09/1 ± 09/99 b10/1 ± 61/90 c01/1 ± 93/90 bc10/1 ± 9/91 090/03 1 111/1 رطوبت

 c11/1 ± 13/00 b13/1 ± 06/00 a19/1 ± 36/00 ab00/1 ± 9/00 301/09 1 110/1 پروتئين

 b10/1 ± 10/1 ab10/1 ± 13/1 a10/1 ± 06/1 ab10/1 ± 00/1 300/0 1 111/1 چربي

 a10/1 ± 06/9 a10/1 ± 01/9 c16/1 ± 90/6 b11/1 ± 16/9 900/00 1 110/1 خاکستر

 (.> 10/1P)اعداد با حروف متفاوت، نشان دهنده اختالف معني دار رديف هاي مختلف با يکديگر است 

 
 بحث 

توليد تجاري، موثر و کارآمد ميگوها نيازمند بهترين شيوه 
 مديريت غذادهي است تا از هدر روي و کاهش کيفيت آب

 Tookwinas and)سيستم هاي پرورشي جلوگيري شده 

;Songsangjinda, 1999Tacon et al., 2002)  و
همچنين بهترين ميزان رشد و کمترين ميزان ضريب 

در  .(Cheng and Chen, 2000)تبديل غذايي بدست آيد 
، آمونيوم، pHپژوهش حاضر با اندازه گيري درجه حرارت، 

نيتريت، نيترات و فسفات تيمارهاي مختلف، تفاوت معني 
داري در ميزان درجه حرارت و فسفات در تيمارها مشاهده 

، pH، ولي با افزايش دفعات غذادهي (<10/1pنگرديد )
افزايش آمونيوم، نيتريت و نيترات آب بطور معني داري 

. همچنين در اين آزمايش، با اندازه (>10/1p)نشان داد 
گيري ميزان اکسيژن محلول در آب، مشاهده شد که با 

مرتبه غذادهي در روز،  6افزايش دفعات غذادهي در تيمار 
اکسيژن محلول در آب کاهش معني داري را نسبت به 

که نتايج کيفيت  (>10/1p)ساير تيمارها نشان مي دهد 
( 0110و همکاران ) Taconدر اين آزمايش با نتايج آب 

که بيان کردند با افزايش دفعات غذادهي کيفيت آب 
 کاهش نمي يابد، مخالف بود ولي با مطالعات 

Tookwinas وSongsangjinda (0999 که در آن )
 مشاهده کردند که افزايش دفعات 

 
مرتبه در روز تاثير معني داري بر  3غذادهي به بيشتر از 

کيفيت آب محيط پرورشي ميگوها با افزايش آمونياک و 
کاهش اکسيژن محلول ايجاد نمود، همخواني داشت. اين 
امر بيانگر اين است که با افزايش دفعات غذادهي به باالتر 

دفعه در روز، مقدار غذاي بيشتري در اثر کاهش  6از 
کيفيت آب از دسترس ميگوها خارج مي گردد که با 

وعده غذادهي، در  6د ميگوها در تيمار موضوع ثبات رش
، 0پرورشي مطابقت داشت )نمودار  06تا  00روز هاي 

( با 0111و همکاران ) Cheng(. در آزمايشي، 0و0جدول
بررسي اثر درجه حرارت هاي مختلف بر ميزان رشد، 
ضريب تبديل غذايي و شاخص هاي تغذيه اي ميگوي 

Macrobrachium rosenbergii ه دست ه اين نتيجب
درجه سانتي گراد،  01-06يافتند که در محدوده دمايي 

بيشترين مقدار رشد و کمترين ميزان ضريب تبديل غذايي 
 11در ميگوها مشاهده شد و درجه حرارت هاي باالي 

درجه سانتي گراد، کاهش قابل توجهي را در شاخص هاي 
رشد اين ميگو ايجاد کرده در نتيجه تغذيه ميگوها را 

ه که از اين طريق سبب هدررفت غذايي و کاهش داد
کاهش کيفيت آب مي شود. همچنين آنها با آزمايش اثر 

 pHبر ميگوها، مشاهده کردند که  pHسطوح مختلف 
موجب کاهش رشد و تغذيه ميگوها مي  0/0هاي کمتر از 
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 1/6 -0/3شود و بيشترين ميزان رشد ميگوها در محدوده 
 مشاهده شد. 

 .Mان داد که زمانيکه ميگوهاي نتايج اين پژوهش نش    

nipponense  با غذاي تجاري با دفعات غذادهي بيشتر
استفاده مي کنند، رشد سريعتري خواهند داشت اما 

مرتبه غذادهي در روز مشاهده  0بهترين ميزان رشد در 
بار در  0شد و مقدار رشد ميگوها در غذادهي با دفعات 

ا ميگوهاي تغذيه روز، پس از مدتي به حالت ثبات رسيد ام
بار، روند رشد صعودي را نشان  0شده با دفعات غذادهي 

. همچنين مشخص گرديد که ميگوها در (0)نمودار دادند 
تيمار هاي مختلف با نرخهاي متفاوتي رشد کردند. ديگر 
فاکتور هاي مرتبط با رشد و توليد نيز تفاوت هايي را در 

ايي، افزايش بين تيمار هاي مختلف نشان دادند. وزن نه
وزن، درصد افزايش وزن، ضريب رشد ويژه، ضريب تبديل 
غذايي و بازماندگي داراي اختالفات معني داري بودند 

(10/1p<) ولي در ميزان ضريب وضعيت در بين تيمارها .
، که اين نتايج (<10/1pتفاوت معني داري مشاهده نشد )

 ( مخالف بود که0996) Joseو  Josekuttyبا آزمايش 
گزارش نمودند هيچگونه تفاوت معني داري در افزايش 

 0/1)وزن ابتدايي  P. monodonوزن ميگوهاي جوان 
و  1گرم( پرورش داده شده در آکواريوم با دفعات غذادهي 

بار در روز، مشاهده نشد. همچنين آنها بيان نمودند که  0
بار در روز غذادهي گرديدند،  1زمانيکه ميگوها با دفعات 

رشد سريعتري نسبت به ميگوهاي با دفعات غذادهي روند 
بار در روز داشتند. در مطالعاتي ديگر اثر دفعات  0و  0

( بر روي 0991و همکاران ) Robertsonغذادهي توسط 
گرم(  9/6)وزن ابتدايي  L.  vannameiميگوهاي نوجوان 

و  Velascoدر استخرهاي خاکي و همچنين توسط  
اده از ميگوهاي کوچکتر )وزن ( با استف0999همکاران )

گرم( در تانک هاي با سيستم گردش  6/1تا  0/1ابتدايي 
( 0991و همکاران ) Robertsonآب، انجام گرديد. 

با  0به  0مشاهده کردند که با افزايش دفعات غذادهي از 
در روز، نرخ رشد ميگوها به تدريج افزايش يافت که اين با 

و  Velascoدرحاليکه  نتايج پژوهش حاضر همخواني دارد
( بيان نمودند که هيچگونه اختالف معني 0999همکاران )

داري در نرخ رشد ميگوهاي تغذيه شده با استفاده از 

تا  0راهبردهاي تغذيه اي با دفعات غذادهي متغيير بين 
 Smith. همچنين (<10/1pبار در روز وجود نداشت ) 00

ي در نرخ ( گزارش کردند که اختالف0110و همکاران )
 1زمانيکه دفعات غذادهي از  P. monodonرشد ميگوي 

که  (<10/1pبار در روز افزايش يافت، وجود نداشت ) 6به 
اين نتايج با پژوهش حاضر که در آن با افزايش دفعات 

 .Mبار در روز، نرخ رشد ميگوهاي  6به  1غذادهي از 

nipponense  افزايش يافت مخالف بود. اين امر امکان
 Velascoير است که رشد کم اندازه گيري شده توسط پذ

و همکاران  Smith( و همچنين 0999و همکاران )
( به دوره اي که غذا در آب از لحاظ فيزيکي داراي 0110)

پايداري است و براي ميگو جذابيت دارد، مرتبط باشد زيرا 
ميگوها به دليل تغذيه آهسته، نيازمند جيره غذايي با 

 Josekutty)ساعت در آب هستند  0تا  0 پايداري حداقل

and Jose, 1996) در نتيجه افزايش بيش از حد دفعات .
غذادهي موجب کاهش مدت زمان دسترسي غذا براي 
ميگوها شده که رسوب غذا در محيط پرورشي، کاهش 
کيفيت آب و در نهايت کاهش رشد ميگوها را در پي دارد 

(Sedgwick, 1979Smith et al., 2002; ) اين امر ،
مي تواند دليل کاهش شاخص هاي رشد، درصد بازماندگي 
و افزايش ضريب تبديل غذايي ميگوهاي پژوهش حاضر در 

مرتبه در روز باشد، زيرا کاهش  6تيمار با دفعات غذادهي 
راي بيش از حد فاصله وعده هاي غذايي براي ميگوها که دا

توانايي کمي در استفاده سريع از جيره غذايي در دسترس 
هستند موجب افزايش ميزان غذاي بدون استفاده در 
محيط پرورشي شده و در نتيجه شاخص ضريب تبديل 
غذايي را نيز افزايش داده و با تاثير بر کيفيت آب محيط 
پرورشي درصد بازماندگي را بطور معني داري کاهش مي 

. هزينه نيروي کار (Carvalho and Nunes, 2006)دهد 
جهت غذادهي در محيط هاي پرورشي ميگو نيز مي تواند 
عامل مهمي در هزينه هاي پرورش باشد، به عبارت ديگر با 

طول روز نياز به نيروي کار افزايش دفعات غذادهي در 
 ,.Naylor et al)بيشتري جهت انجام اين امر الزم است 

 6. به همين جهت افزايش دفعات غذادهي به (1998
مرتبه در روز و باالتر از آن، عالوه بر کاهش شاخص هاي 

و افزايش ضريب تبديل غذايي اشاره شده در پژوهش  رشد



  ...اثر دفعات غذادهی بر شاخص های رشد، بازماندگی و                                                    و همکاران اتفاق دوست

92 
 

حاضر، افزايش هزينه هاي جاري پرورش را نيز در پي 
( مشخص گرديد که کاهش 0990) Joryدارد. در مطالعه 

درصد از هزينه  00بار در روز،  0به  3دفعات غذادهي از 
 را کاهش داد.  P. monodonهاي جاري پرورش ميگوي 

تحقيق باالترين مقدار پروتئين الشه بر اساس نتايج اين 
نوبت  0درصد( در تيمار با دفعات غذادهي  19/1±36/00)

درصد( در تيمار با دفعات  13/00±11/1و پايين ترين )
بار در روز مشاهده شد، همچنين بيشترين  1غذادهي 

درصد( به  00/1±10/1و  06/1±10/1درصد چربي الشه )
بار غذادهي در روز مشاهده شد  6و  0ترتيب در تيمارهاي 

که بيانگر اين امر است که با افزايش دفعات غذادهي، در 
پروتئين و چربي الشه افزايش معني داري ايجاد مي شود. 

Carvallo(0116 )  و   Nunesدر مطالعه اي که توسط
انجام شد، تناوب هاي  .vannamei L روي ميگوي 

قرار گرفت و با  بار در روز، مورد بررسي 6و  0،0،1،0
مرتبه غذادهي در روز،  6افزايش دفعات غذادهي تا تيمار 

درصد پروتئين و چربي الشه افزايش معني داري نسبت به 
 (.>10/1p)ساير تيمارها نشان داد 

نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد در پرورش ميگوي     
بار  0با افزايش دفعات غذادهي تا  رودخانه اي شرق

باعث افزايش توليد و سوددهي اقتصادي غذادهي در روز 
بار و بيشتر  6مي باشد در حاليکه استفاده از دفعات 

غذادهي در طول روز از نظر اقتصادي، شاخص هاي رشد، 
بازماندگي، ضريب تبديل غذايي و ترکيب الشه مناسب و 
مقرون به صرفه نمي باشد به عالوه کاهش غذادهي به 

ش شاخص هاي رشد و درصد بار در روز نيز کاه 0کمتر از 
با اين حال تاييد اين بازماندگي را در پي خواهد داشت. 

نتايج نياز به تحقيقات بيشتر دارد تا بتوان به راهکار 
مديريت دفعات غذادهي مناسب، از لحاظ شاخص هاي 
رشد، ضريب تبديل غذايي و کيفيت مطلوب الشه براي 

 ميگوي رودخانه اي شرق دست يافت. 
 

 قدردانیتشکر و 
بدينوسيله از تمامي افرادي در مراحل انجام پژوهش 
حاضر، همکاري نمودند، به ويژه مهندس موسي پور و 

از مجموعه مديريت و امور مهندس محمدي و همچنين 
 مالي دانشگاه گيالن به جهت حمايت مالي تحقيق حاضر

 کمال سپاسگزاري را داريم.
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Abstract 

This research was carried out in order to identify the effects of different feeding frequency on 

growth indices, feed conversion ratio, survival and body composition of oriental river prawn 

(Macrobrachium nipponense) during 56 days. 180 oriental river prawns, with mean (±SE) 

weight 1.40±0.11g were counted and distributed randomly in twelve 70-liter glass tanks with 

60 l water in 4 treatments each with 3 replicates cultured in same conditions (dietary feeding, 

dissolved oxygen, photoperiod, density, 2% feeding rate). Feeding were done 3, 4, 5 and 6 

times/day with a constant commercial diet (50% protein, 13% fat, 12% ash, moisture 10-12 

%). At the end of experiment, growth indices, feed conversion ratio, body composition ratio 

were measured for each treatment. Mean final weight, weight gain and specific growth rate in 

the treatment feeding 5 times/day was higher than the other treatments (p<0.05) but there was 

no significant difference in condition factor between treatments (p>0.05).The lowest feed 

conversion ratio was obtained in 5 times/day feeding and feeding 4 and 5 times/day 

treatments (68.80±1.8 and 77.60±2.5 %, respectively) had the highest survival rate. The 

highest body protein content (12.86±0.07 %) and fat content (3.46±0.02%) were obtained 

from the 5 times/day feeding. Results indicate that 5 times/day feeding  has a significant 

difference in the increase of growth indices, survival rate, reduced feed conversion ratio, 

increased carcass protein and fat content, with other treatments (p<0.05). 
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