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بررسی اثرات استفاده از ضایعات میگو در جیره غذایی بچه ماهیان قزل آالی رنگین
کمان ( )Oncorhynchus mykissبر فاکتورهای رشد و بازماندگی
پیام گرایلی ، 1عبدالصمد کرامت امیرکال ،6حسین اورجی
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 6دانشیار گروه شیالت ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده
این تحقیق به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف ضایعات میگو در غذای ماهی قزلآالی رنگین کمان ( Oncorhynchus
 )mykissبر فاکتورهای رشد و بازماندگی این گونه انجام شد 181 .قطعه ماهی قزلآالی رنگین کمان (میانگین وزن اولیه  44گرم) در 16
تانک  011لیتری بهطور تصادفی ( 11قطعه در هر تکرار) تقسیم شدند .در این تحقیق  0تیمار غذای ،یک تیمار شاهد و برای هر تیمار
یک تکرار در نظر گرفته شد .تیمارهای غذایی با افزودن سطوح مختلف ضایعات میگو ( 61 ،11و  01درصد) به جیره شاهد تهیه شد و بچه
ماهیان بهمدت  16روز با جیرههای آزمایشی تغذیه شدند .دمای آب در طول دوره  66/7±1/8درجه سانتی گراد و  pHبرابر 7/1±1/6
اندازه گیری شد .در پایان آزمایش فاکت ورهای وزن نهایی ،افزایش وزن ،ضریب تبدیل غذا ،ضریب رشد ویژه ،ضریب کارایی تغذیه و نرخ
بازماندگی بررسی شد .اختالف معنی داری بین تیمارهای مختلف با شاهد در فاکتورهای نرخ بازماندگی و ضریب رشد ویژه مشاهده نشد
( .)P<1/11در وزن نهایی تفاوت معنیداری بین تیمار شاهد با سایر تیمار وجود داشت ( )P>1/11و تیمار شاهد بیشترین مقدار وزن
نهایی در بین همه تیمارها را داشت .همچنین هیچ اختالفی بین تیماره ای  %61 ،%11و  % 01ضایعات میگو وجود نداشت .در شاخص
افزایش وزن اختالف معنی داری بین تیمار شاهدبا سایر تیمار وجود نداشت ( .)P<1/11بیشترین افزایش وزن در تیمار شاهد و کمترین
افزایش وزن بهترتیب در تیمارهای  % 11 ،% 61و  % 01ضایعات میگو مشاهده شد .در شاخص ضریب تبدیل غذا ،تفاوت معنیداری بین
تیمار شاهد با سایر تیمار وجود داشت ( )P>1/11که کمترین مقدار آن در تیمار شاهد و بیشترین مقدار آن در تیمارهای  %11و %61
مشاهده شد .بین تیمارهای  % 11و  %61با تیمار شاهد ،تیمار  %01با شاهد و همچنین تیمار  % 01با تیمار  %61اختالف وجود داشت .اما
بین تیمار  %11با تیمارهای  %61و  %01اختالفی مشاهده نشد .در شاخص کارایی تغذیه ،تفاوت معنی داری بین تیمار شاهد با سایر تیمار
وجود داشت ( . )P>1/11بیشترین مقدار را تیمار شاهد داشت که بیشترین اختالف را با تیمار  %61داشت .درضمن بین تیمارهای %11و
 %01با تیمار  %61ضایع ات میگو اخالف معنی داری وجود داشت اما بین تیمارهای  %11و %01ضایعات میگو هیچ اختالفی مشاهده نشد.
واژههای کلیدی :قزل آالی رنگین کمان ،ضایعات میگو ،ضریب تبدیل غذا ،ضریب رشد ویژه ،ضریب کارایی تغذیه ،نرخ بازماندگی.
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 .9مقدمه
آبزیپروری در دو دهه اخیر بیشترین رشد را بین سایر بخشهای تولید غذا نشان میدهد .براساس گزارش سازمان
خواربار جهانی (فائو) بین بیش از  71سیستم پرورش انواع موجودات زنده تامینکننده غذای جامعه بشری ،آبزیپروری تنها
منبعی است که بیشترین انگیزش را برای فقرزدایی دارد .اهمیت این موضوع با توجه به نقش مصرف گوشت ماهی در تامین
سالمت افراد و همچنین مقایسه سرانه اندك مصرف آن در قیاس با ممالک توسعه یافته عیانتر خواهد شد [ .]1
قزلآالی رنگینکمان (  ) Oncorhynchus mykissگونهای از خانواده آزادماهیان (  ) Salmonidaeو از راسته
آزادماهیشکالن ( ) Salmoniformesاست .ماهی قزلآالی رنگینکمان یکی از مهمترین گونههای تجاری آزادماهیان است که
بهطور گسترده در بسیاری از کشورهای جهان پرورش داده میشود .در حال حاضر این ماهی ،سهم با ارزشی در تامین غذای
انسان دارد .رشد سریع ،گوشت خوب ،وجود اطالعات کافی و امکان تکثیر و پرورش آن ،قابلیت دسترسی به بچهماهی در تمام
فصول ،سهولت تامین خوراك و غیره از مزایای پرورش آن محسوب میشود [ .]6
این ماهیان سطحزی و شکارچیاند و تقریبا هر چیزی را میتوانند شکار کنند .قزل آالی جوان با تغذیه از حشرات ،تخم
ماهی ،ماهی کوچکتر و استفاده از سخت پوستان زنده میماند [  .]0بسیاری از ماهیان سردآبی و معتدله دارای رودهای کوتاه
میباشند که این خاصیت مربوط به ماهیان گوشتخوار و همهچیزخوار است .این ماهیان به رژیم غذا یی غیرزنده یا مصنوعی نیز
عادت میکنند .گوشتخواری این ماهیان سبب میشود تا رژیم غذایی آنها از لحاظ پروتئینهای حیوانی غنی باشد و به -
همین علت تغذیه این ماهی گران تمام میشود[ .]4
مهمترین مسئله در تکثیر و پرورش ماهیان تهیه غذا و تغذیه آنهاست .در اغلب موارد ،غذا بیش از نیمی از هزینههای
تولید را به خود اختصاص میدهد .بههمین جهت ،توجه محققان به تهیه غذاهای با کیفیت و تغییر در فرموله کردن غذاهای
آبزیان افزایش یافتهاست [  .]1بهطور معمول ،ماهیان گوشتخوار از جمله آزاد ماهیان ،منابع پروتئینی جانوری مانند پودر ماهی
را برای تامین انرژی ترجیح میدهند [ .]2پودر ماهی بهدلیل دارا بودن ترکیبی از اسیدهای آمینه مورد نیاز و قابلیت هضم
باالی آن ،به عنوان منبع اصلی پروتئین برای تهیه غذای ماهیان گوشتخوار مطرح است .تولید گسترده آبزیان پرورشی
مخصوصا قزلآال ،ماهی آزاد و میگو و مصرف باالی پودر ماهی در غذای آنها که در حدود  % 01تولید جهانی پودر ماهی را
دربرمیگیرد ،فشار زیادی را روی ذخایر طبیعی تامین کننده پودر و روغن ماهی ایجاد کردهاست [  .]7منابع طبیعی تامین
پودر ماهی روز به روز کاهش می یابند و امکان تهیه مقادیر مورد نیاز از منابع آبی و دریایی امکانپذیر نیست .بههمین منظور،
محققان در اندیشه یافتن جایگزینهای مناسب و کمهزینهتری برای پودر ماهی بودهاند [ .]8
با توجه به اهمیت گونه قزلآالی رنگین کمان و هچنین مواردی که در سطرهای فوق ذکر شد ،این آزمایش با هدف
بررسی اثر ضایعات میگو بر فاکتورهای رشد و بازماندگی بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان انجام پذیرفت.
 .2مواد و روشها
این پژوهش به مدت  8هفته در سالن ونیرو و آزمایشگاه گروه شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام
شد .برای انجام این تحقیق  181قطعه بچهماهی قزلآالی رنگینکمان با میانگین وزنی حدود  41گرم از مرکز پروش ماهی
یوسفی واقع در شهرستان ساری تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد .قبل از شروع آزمایش این ماهیان ب ه مدت یک هفته با غذای
تجاری قزلآال تغذیه شدند .تراکم ماهیان در طی دوره پرورش به تعداد  11قطعه ماهی در هر تانک  011لیتری (با حجم
آبگیری  611لیتر ) بود.در طول آزمایش ،دمای آب بهصورت روزانه بهوسیله دماسنج و دیگر شاخصهای کیفی آب از قبیل
اکسیژن ،TDS ،pH ،هدایت الکتریکی و شوری بهصورت دورهای اندازهگیری گردید.
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تهیه ضایعات میگو و ساخت غذا
ضایعات میگو بهمقدار مورد نیاز از مجتمع عملآوری و بستهبندی آبزیان شیل آبزی گلستان خریداری و به آزمایشگاه
منتقل گردید .سایر مواد اولیه غذایی مورد نیاز برای ساخت غذای ماهی قزل آال از کارخانه غذا سازی آبزیان مازندران خریداری
و طبق فرمول جیره ،غذاهای مورد نظر ساخته شد.
تیماربندی و انجام آزمایش
برای انجام این تحقیق  4تیمار آزمایشی و برای هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد .در تیمارهای غذایی از سطوح صفر،
 61 ،11و  01گرم ضایعات میگو در هر  111گرم غذا استفاده گردید  .غذادهی به ماهیان  0وعده در روز و براساس غذادهی
نزدیک به اشباع بود و هر روز بعد از غذادهی بقایای مدفوع و احیانا غذای خورده نشده سیفون گردید.
اندازهگیری فاکتورهای رشد و بازماندگی
در پایان آزمایش و یک روز پس از قطع کامل غذادهی ،ماهیان موجود در هر تانک زیستسنجی و پارامترهای رشد از
طریق رابطههای زیر محاسبه میشود:
نرخ رشد ویژه
)×111دوره آزمایش÷لگاریتم وزن اولیه–لگاریتم وزن نهایی(= ) (SGRنرخ رشد ویژه

()1
ضریب تبدیل غذایی
()6

)افزایش وزن ماهی ÷ غذای خوردهشده در طول دوره پرورش(گرم)) = ضریب تبدیل غذایی

کارایی تغذیه
)مقدار غذای خورده شده ÷وزن حاصله( = کارایی تغذیه

()0
میزان بقاء

()4
میزان بقاء( = تعداد نهایی ماهیان ÷ تعداد اولیه ماهیان ) ×111
برای تجزیه و تحلیل آماری مقادیر بهدستآمده ،پس از اطمینان از نرمال بودن دادهها از طریق آزمون کولموگراف -
سمیرنف ،از آنالیز واریانس یکطرفه برای تشخیص وجود اختالف معنیدار بین تیمارها استفاده گردید و جهت تعیین وجود
تفاوت معنیدار بین میانگین ها در تیمارهای مختلف از آزمون دانکن در محیط نرمافزار  SPSS 12استفاده شد و همچنین
برای ترسیم نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.
 .3نتیجهگیری و بحث
رشد و غذای مورد نیاز برای تداوم رشد ،اهمیت باالیی در آبزی پروری دارد .برای سودمندی آبزی پروری ،غذایی باید فراهم
شود که حاوی مقادیر کافی از پروتئین و انرژی برای تداوم رشد کارآمد باشد [  . ]9کارایی استفاده از غذا یک اثر تعیینکننده
روی هزینه غذا و تولید مواد آالینده برای سیستمهای پرورش حیوانات دارد .برآوردها نشان دادهاست که نرخ کارایی غذا در
سطوح متوسط غذایی به حداکثر می رسد و کارایی غذا در ماهیان تغذیهشده در حد اشباع به صورت معنادار کمتر از ماهیان
تغذیهشده با سطوح متوسط غذایی است [ .]11
نتایج حاصل از فاکتورهای رشد و بازماندگی بچه ماهی قزلآالی رنگینکمان تغذیهشده با سطوح مختلف ضایعات میگو
در پایان روز  16در جدول نشان داده شدهاست.
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جدول  _ 9شاخص های رشد و بازماندگی قزلآالی رنگینکمان پس از  22روز غذادهی با سطوح مختلف ضایعات م یگو
شاخصهای رشد

%11

شاهد

42/19±1/71

ab

%61
44/06±1/98

46/49±6/11

غذای خورده شده (گرم)

1191±141/11

1121±46/76

1161±01/11

1140±77/27

وزن نهایی (گرم)

161/71±7/41a

111/27±8/47b

111/87±10/81b

110/49±2/81b

افزایش وزن (گرم)

79/28±7/21

19/71±9/17

12/14±14/60

21/11±4/70

ضریب رشد ویژه

1/86±1/12

1/28±1/18

1/28±1/16

1/70±1/16

ضریب تبدیل غذایی(درصد)

c

1/81±1/12

1/69±1/11

1/44±1/61

1/12 ±1/14

کارایی تغذیه

a

1/81±1/12

1/08±1/10

1/62±1/19

1/42 ±1/14

82/20±10/01

86/61±11/41

28/80±0/81

79/92 ±2/21

a

وزن اولیه (گرم)

نرخ بازماندگی (درصد)

42/11±1/11

a

%01

a

a

b

ab
b

ab
b

b

a
c

b
ab

b

b
b

وزن نهایی ()FW
در وزن نهایی تفاوت معنیداری بین تیمار شاهد با سایر تیمار وجود داشت (  ) P>1 /11و تیمار شاهد بیشترین مقدار وزن
نهایی در بین همه تیمارها را داشت .همچنین هیچ اختالفی بین تیمارهای  %61 ،%11و  %01ضایعات میگو وجود نداشت.

شکل  - 9نمودار شاخص وزن نهایی بچهماهی قزلآالی رنگینکمان

افزایش وزن بدن ()WG
در شاخص افزایش وزن اختالف معنی داری بین تیمار شاهدبا سایر تیمار وجود نداشت (  .) P<1 /11بیشترین افزایش وزن
در تیمار شاهد و کمترین افزایش وزن بهترتیب در تیمارهای  %11 ،%61و  %01ضایعات میگو مشاهده شد.
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شکل  - 2نمودار شاخص افزایش وزن بدن بچهماهی قزلآالی رنگینکمان

ضریب رشد ویژه()SGR
در شاخص نرخ رشد ویژه ،اختالف معنیداری بین تیمارها وجود نداشت (  . ) P<1 /11برای این شاخص بیشترین مقدار در
تیمار شاهد و پس از آن بهترتیب در تیمارهای  %11 ،%01و  %61ضایعات میگو مشاهده شد.

شکل  - 3نمودار شاخص ضریب رشد ویژه بچهماهی قزلآالی رنگینکمان

ضریب تبدیل غذایی ()FCR

در شاخص ضریب تبدیل غذا ،تفاوت معنی داری بین تیمار شاهد با سایر تیمار وجود داشت (  ) P>1 /11که کمترین مقدار
آن در تیمار شاهد و بیشترین مقدار آن در تیمارهای  %11و  %61مشاهده شد .بین تیمارهای  %11و  %61با تیمار شاهد ،تیمار
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 %01با شاهد و همچنین تیمار  %01با تیمار  %61اختالف وجود داشت .اما بین تیمار  %11با تیمارهای  %61و  %01اختالفی
مشاهده نشد.

شکل  - 4نمودار شاخص ضریب تبدیل غذا بچهماهی قزلآالی رنگینکمان

کارایی تغذیه()FCE
در شاخص کارایی تغذیه ،تفاوت معنی داری بین تیمار شاهد با سایر تیمار وجود داشت (  . ) P>1 /11بیشترین مقدار را
تیمار شاهد داشت که بیشترین اختالف را با تیمار %61داشت .درضمن بین تیمارهای %11و  %01با تیمار  %61ضایعات میگو
اخالف معنیداری وجود داشت اما بین تیمارهای  %11و %01ضایعات میگو هیچ اختالفی مشاهده نشد.

شکل  - 2نمودار شاخص کارایی تغذیه بچهماهی قزلآالی رنگینکمان
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نرخ بازماندگی ()Survival
در شاخص نرخ بازماندگی ،اختالف معنیداری بین تیمارها وجود نداشت (  . ) P<1 /11بیشترین مقدار برای این شاخص
بهترتیب در تیمارهای شاهد %01 ،%11 ،و  %61ضایعات میگو مشاهده شد.

شکل  - 6نمودار شاخص نرخ بازماندگی بچهماهی قزلآالی رنگینکمان

در مجموع بهنظر می رسد که استفاده از ضایعات میگو در جیره غذایی قزلآالی رنگینکمان در سطح غذادهی نزدیک به
اشباع تاثیر بسزایی بر فاکتورهای رشد این گونه ندارد که این امر می تواند ناشی از میزان باالی کیتین موجود در این ماده
غذایی و خاصیت ملین بودن آن باشد که منجر به عبور سریع غذا از دستگاه گوارش میشود و میزان هضم و جذب مواد مغذی
موجود در غذا را کاهش میدهد  .با این وجود ،با توجه به نزدیکی نتایج حاصل از استفاده از  01درصد ضایعات میگو در جیره و
نتایج حاصل از تیمار شاهد و همچنین قیمت پائینتر ضایعات میگو نسبت به پودر ماهی ،استفاده از  01درصد ضایعات میگو
در جیره غذایی قزلآالی رنگینکمان و استفاده از آن بهجای پودر ماهی را قابل توجیه میکند.
قدردانی
بدین وسیله از زحمات آقایان مهندس خسرو جانیخلیلی  ،مهندس علیاکبر عبادی و مهندس سعید اسماعیلپور به -
جهت کمکهای بی دریغشان در اجرای این پژوهش نهایت سپاس و قدردانی را داریم.
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