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  1چکیده
رشد  براین نوع غذا و مدیریت غذادهی اهمیت زیادي دربنا .گیرد درصد هزینه تولید میگو را در بر می 60غذا 

 بر اساس احتیاجات غذایی و زمانی که میگو نیاز دارد انجام گیرد. بایدهاي تولید دارد. غذادهی  میگو و کاهش هزینه
میزان تولیدات طبیعی آب و  وزن و هاي غذادهی روزانه و درصد غذادهی بستگی به گونه پرورشی، تعیین تعداد نوبت

گی میگو در دو روش دستی و غذاپاش و بازماندهاي رشد  هوایی منطقه دارد. در این مطالعه شاخص شرایط آب و
رشد نهایی و بازماندگی  ،هاي رشد ویژه، روزانه شاخصنشان داد  پژوهشنتایج این  اتوماتیک با هم مقایسه شدند

) P >05/0( داري افزایش نشان دادطور معنا ه، بذاپاش اتوماتیک غذادهی شده بودندهایی که در روش غذادهی با غمیگو
که  در صورتی ،توان بیان کرد این مطالعه می بر اساس بنابراین ).P >05/0دهد ( کاهش نشان می و ضریب تبدیل غذایی

تر و تولید  گیرد که رشد میگوها مناسب ها قرار میوماتیک، همیشه غذا در دسترس میگوپاش ات با غذا دهیغذا
  باشد. دهی دستی میاز غذاتر است  اقتصادي

  
 میگو مدیریت غذادهی، غذاده اتوماتیک، کلیدي: هاي واژه
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  مقدمه
منابع منظور تأمین بخش از  امروزه صنعت میگو به

تر نقاط  غذایی موردنیاز انسان در ابعاد صنعتی در بیش
و  نژاد محسنی( جهان توسعه چشمگیري یافته است

ه با سایر امی در مقایسوانمیگوي  .)2018 ،همکاران
رشد ه ی از جملي فراوانها هاي پرورشی مزیت گونه

تري در تغذیه نسبت به  نیاز به پروتئین کم تر، سریع
پنائیده دارد. این گونه قادر به تحمل دامنه هاي  گونه

چنین رشد این  وسیعی از درجه حرارت است. هم
  ایج هاي ر گونه سریع بوده و نسبت به بیماري

استثناي بیماري لکه سفید، سندروم تورآ) و  میگو (به
(روساس و  تاوم اسشرایط اکولوژیکی نامطلوب مق

رات وري باال و کاهش اث بهره .)2002 ،همکاران
محیطی عالوه بر مالحظات ایمنی زیستی الزمه  زیست

دوست و  (محمدي باشد توسعه پایدار تولید میگو می
هاي مزارع پرورش  ترین هزینهالبا .)2021 ،همکاران

 60هاي مربوط به غذا است که بالغ بر  میگو هزینه
گیرد. با توجه به  هاي تولید را در بر می درصد هزینه

نقش تغذیه در رشد میگو، مدیریت غذادهی از اهمیت 
بر اساس  بایدبرخوردار است. غذادهی  اي ویژه

هاي مختلف میگو در مراحل مختلف  احتیاجات گونه
ها انجام پذیرد. تعیین تعداد دفعات،  وزنی و سنی آن

طور  زمان و درصد غذادهی در پرورش میگو به
چون نوع گونه پرورشی،  املی همتأثیر عو معمول تحت

مراحل مختلف وزنی و سنی، میزان تولیدات طبیعی 
استخر، نوع سیستم مورد استفاده در پرورش و شرایط 

در صورتی  بنابراینب و هوایی حاکم بر منطقه است. آ
تر از  که غذادهی بیش از مقدار مورد نیاز میگو یا کم

، هنگفتهاي  وه بر صرف هزینهالآن صورت گیرد ع
 ،(غریبی و همکاران کاهش رشد همراه خواهد بود

 باشند. طلب می کنندگان فرصت میگو جزء تغذیه .)2007
غذاي مصرفی میگو در مراحل مختلف زندگی باید از 
نظر اندازه و ترکیبات غذایی با سن و وزن میگو 

تناسب و همخوانی داشته باشد. میگوها در سنین پائین 
تر  نسبت به میگوهاي با وزن بیشتر  هاي پایین و وزن

نیاز دارند،  تري از پروتئین ر به مقادیر بیشاالتو سن ب
این در شرایطی است که غذاي مصرفی از نظر اندازه 

ز ا. تري تشکیل شده باشد باید از قطعات کوچک
رو با توجه به احتیاج میگوها در مراحل مختلف  این

نوع  رشد انواع مختلفی از مواد غذایی بر اساس
 .شود هاي غذایی ساخته می ترکیب و اندازه در کارخانه

 دهی وافزایش غذا کاهش کیفیت آب استخر به دنبال
محیط نامناسبی در کف استخر که محل  ،مازاد غذا

در بعد اقتصادي . شود زندگی میگوهاست، ایجاد می
شود. یعنی  هاي تولید می رفتن هزینه االنیز موجب ب

 .گردد رفتن ضریب تبدیل غذایی می االموجب ب
 باعث بروز تلفات در استخر و نهایتاًغذادهی کاهش 

چه میزان غذادهی به استخرها از  چنان. گردد تولید می
تر باشد موجب کاهش رشد نهایی  مقدار مورد نیاز کم

 )کانی بالیسم(خواري  ایجاد همجنسو  شود میگو می
تولید موجب کاهش میزان . شود در میگوها می

 .شود تري حاصل می استخرها شده و در نتیجه سود کم
به موقع بنابراین مدیریت مناسب تغذیه و غذادهی 

کثر رشد میگو را و حدا موجب کاهش هزینه غذا
  . شاهد خواهیم بود

  
  ها مواد و روش

 در استخرهاي مزرعه احسان اروند پژوهشاین 
واقع در مجتمع چوئبده آبادان از خرداد لغایت 

استخر به  6. ابتدا انجام گردید1399شهریورماه 
بر اساس  .هکتار انتخاب شدند 7/0مساحت یکسان 

هاي بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور  دستورالعمل
ها از یک مرکز بچه میگو. آبگیري شدند سازي و آماده

تراکم یکسان ز هم دمایی با تکثیر تهیه و پس ا
غذاي مورد استفاده از کارخانه . سازي شدند ذخیره

بر اساس  استخر 6غذاي هورراش تامین گردید. 
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در  و .)2014 ،و همکاران لیما( جداول موجود محاسبه
در سه استخر با غذا ده  صورت دستی و هاستخر ب 3

الزم به  .گرفت می صورت مکانیکی انجام هب اتومات
پاش اتوماتیک مدل تک سام غذاتوضیح است که از 

دستگاه در مرکز استخر به  1به تعداد  براي توزیع غذا
که  متري سطح آب نصب شد، سانتی 80الی  60ارتفاع 

  کرد. متري غذا را توزیع می 15عاع تا ش
 روز 20میزان توده زنده هر  تعیینسنجی و  زیست

میگوها بر اساس میزان رشد  و شد. می انجام یک بار
و در اختیار میگوها قرار روزانه محاسبه ي غذا
صید دوره پرورشی روز  90بعد از  نهایتاً .گرفت می

میزان تولید و  ،بازماندگی ،وزن برداشت .انجام شد
  .ها ثبت شدضریب تبدیل غذایی براي همه استخر

تهیه شد که  هووراشغذاي مصرفی از شرکت 
آمده است. بچه  1آنالیز جیره مصرفی در جدول 

شرکت میگوها با استفاده از غذاي تهیه شده از 
نوبت روزانه  4درصد پروتین در  42با میزان هووراش 
بیومس توزین و غذادهی براي یک  درصد 2بر اساس 

صورت دستی و براي تیمار دیگر با غذا ده  هتیمار ب
شد. برنامه غذایی پس از هر  اتوماتیک انجام می

اساس میانگین وزن جدید مشخص سنجی بر  زیست
روزه انجام  20سنجی در فاصله زمانی  گردید. زیست

هاي تغذیه و رشد که شامل ضریب رشد  شاخص شد.
درصد  ،)FCRضریب تبدیل غذایی ( ،)SGRویژه (

 و )PER( ) میزان کارایی پروتئینWGافزایش وزن (
  سی قرار گرفتند.) مورد بررSVRدرصد بازماندگی (

  
 .درصد ترکیبات و اندازه پلت غذایی در طول دوره پرورش میگوي وانامی -1جدول 

(%) به نسبت  غذادهی
 وزن بدن در روز

 رطوبت

%)( 

 رتخاکس

%)( 

 فیبرخام

%)( 

 چربی

%)( 

  پروتئین
%)( 

 اندازه غذا
وزن میگو 

  (گرم)

میکرومتر 400- 600 42 8 2 11 10 20  < 2/0  

8 -20 میکرومتر 600- 1800 40 7 3 12 10   1 -2/0  

7 -8 متر میلی 4/2 39 7 3 12 10   3 -1  

2 -6 متر میلی 2/3 38 6 3 13 10   >3 

  ذایی شرکت هووراشغبر اساس آنالیز  *

 
  هاي رشد و تغذیه محاسبه شاخص

 مانندهاي رشد  سنجی شاخص پس از هر زیست 
 ،و همکاران رونیاي( )،Growth Rate( سرعت رشد

1990(.  
 نرخ رشد ویژه )Specific Growth Rate(، 
  .)1990 ،و همکاران رونیاي(
 درصد افزایش وزن بدن )%Body weight 

Index،( هانگ و همکاران)، 1989(. 

  

 ضریب چاقی )Condition Factor و (
 اي مثل ضریب تبدیل غذایی هاي تغذیه شاخص

)Food Convertion Ratio( هاي  رابطهاستفاده از  با
 زیر محاسبه شدند:

  

FCR = F/(Wt-W0) )1990 ،و همکاران رونیاي(    
  

، شده توسط ماهی مقدار غذاي مصرف Fکه در آن، 
W0  وWt میانگین بیوماس اولیه و نهایی.  
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SGR = (lnWt -lnW0)/t ×100  
  

     )1990 ،و همکاران رونیاي(
  

% BWI = 100 × (BWf - BWi)/BWi  
  

 )1989 ،(هانگ و همکاران
  

متوسط وزن اولیه و وزن  BWfو  BWiکه در آن، 
  .نهایی در هر وان

  
GR = (BWf - BWi) - n 

  

 )1989 ،(هانگ و همکاران
  

CF = 100 × (BW/TL3) 
  

 )1989 ،(هانگ و همکاران
  

)، grوزن ( BW، تعداد روزهاي پرورش nکه در آن، 
TL ) طولcm(  

  
  :هاي اقتصادي سنجش شاخص

  

  ضریب تبدیل اقتصادي
  

  ECR= FCR×CEi                     )2007 هرناندز،(

  شاخص سود
 

PI= Cf/CEi                      )        2007 ،(هرناندز
  

 CEi ،قیمت هر کیلو میگوي تولیدي Cf که در آن،
  هزینه جیره غذایی آزمایشی.

ها در  داده همهتجزیه و تحلیل  هاي آماري: بررسی
 )SPSS 16 )SPSS 16.0, Chicago, ILافزار  محیط نرم

ال بودن توزیع % انجام شد. نرم05در سطح خطاي 
مشخص  Shapiro-Wilkآزمون  ها به وسیله داده

گردید. با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه 
)One-way ANOVA فاکتورها  همه) مقایسه سطوح

در بین تیمارهاي مختلف انجام شد و در صورت 
 توکیدار به کمک پس آزمون  وجود اختالف معنی

  اي صورت گرفت. مقایسات چندگانه
  

  و بحثنتایج 
، pH، ر طول دوره مطالعه نوسانات دمایید

   ، عمق شفافیت و شوري ثبت گردیداکسیژن
   ). 2جدول (

  
  .فیزیکوشیمیایی آب استخرهاي پرورش میگوفاکتورهاي  -2جدول 

 پرورش دوره طول در آب شیمیایی و فیزیکی خصوصیات

 روز پرورش ppm( pH( اکسیژن گراد) (درجه سانتی دما متر) شفافیت (سانتی عمق )ppt( شوري

20 40 28 5/5 4/8 1 

20 45 2/29 7/5 6/8 15 

22 40 30 9/5 7/8 30 

24 35 30 5/5 8/8 45 

25 35 31 6/5 8/8 60  

26 40 30 5/5 9/8 75  

28 40 32 3/5 8/8 90  
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  تی و اتوماتیک روش دس 2نتایج مطالعه  این در
  روز دوره  90. پس از با هم مقایسه شدند

  پرورشی وزن نهایی میگوهاي برداشت شده، 
صورت  به )80/19±35/0(در روش غذادهی اتوماتیک 

تر  ) بیش83/14±44/0( داري از غذادهی دستی معنی
گیري، نرخ رشد ویژه  میزان وزن ).P >05/0ثبت شد (

   )22/0±01/0( و نرخ رشد روزانه )02/0±65/6(
  ي دار اختالف معنی بااتوماتیک در روش غذاپاش 

زان کل می ).>05/0P(با غذادهی دستی ثبت شد 
اتوماتیک غذاپاش برداشت میگو در روش 

تر از غذادهی  دار بیش طور معنی ) به31/24±33/1788(
  ). P>05/0( ثبت گردید) 67/1219±69/8( دستی

 
  .میزان کارایی رشد و بازده تغذیه در روش غذاده دستی و غذاپاش اتوماتیک -3جدول 

 P value  پاش اتوماتیکغذا  دهی دستیغذا  کارایی

  023/0  80/19±35/0  83/14±44/0  وزن نهایی (گرم)

  023/0  93/394±94/6  67/295±82/8  وزن گیري

  025/0  65/6±02/0  32/6±03/0  نرخ رشد ویژه

  023/0  22/0±01/0  16/0±01/0  نرخ رشد روزانه

  040/0  33/1788±31/24  67/1219±69/8  میزان کل برداشت (کیلوگرم)

  016/0  33/85±03/2  00/74±53/1  بازماندگی (درصد)

  304/0  57/1755±02/32  00/1731±66/31  میزان کل غذاي مصرفی (کیلوگرم)

  003/0  10/1±01/0  42/1±01/0  ضریب تبدیل غذایی

  304/0  33/245779±24/448  242340±23/443  هزینه کل غذاي مصرفی (هزار ریال)

  003/0  00/15400±00/140  67/19926±42/203  ضریب تبدیل اقتصادي

  022/0  67/1430666±16/994  33/792783±81/564  (هزار ریال) میزان درآمد فروش محصول

    71/5  64/4  شاخص سود

  
درصد بازماندگی میگو در غذادهی دستی 

تر از غذادهی با  دار کم طور معنی ) به53/1±00/74(
میزان کل  ).P>05/0) بود (33/85±03/2غذاپاش (

غذاي مصرفی و هزینه کل غذاي مصرفی در بین دو 
دار نشان نداد. ضریب تبدیل  تیمار اختالف معنی
یل اقتصادي در روش غذادهی با غذایی و ضریب تبد

 ترتیب) به 00/15400±00/140و  10/1±01/0(پاش غذا
تر از روش غذادهی دستی  دار کم طور معنی به
). P>05/0(بود ) 67/19926±42/203و  01/0±42/1(

مد حاصل از فروش محصول با احتساب هر آمیزان در
و  ریالهزار  800گرم  20تا  17کیلو میگوي با وزن 

در غذادهی با  ریالهزار  650گرم  15وزن حدود 
 2هزار ریال) حدود  67/1430666±16/994غذاپاش (
 33/792783±81/564از غذادهی دستی ( تر برابر بیش

شاخص سود در ). P>05/0دست آمد ( ههزار ریال) ب
تر از غذادهی دستی  تیمار غذادهی با غذاپاش نیز بیش

 محاسبه شد. 
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 که هزینه غذا باالترین هزینه با توجه به این
پاش  باشد استفاده از غذا مصرفی در پرورش میگو می

رویکرد مهم جهت کاهش عنوان یک  اتوماتیک به
هاي تولید، بهبود رشد میگوها، نرخ تبدیل غذا و  هزینه

وي کار مورد توجه قرار گرفته هاي نیرکاهش نیاز
ثر و بهینه میگوها نیازمند ؤتولید تجاري، م. است
گیري از بهترین شیوه مدیریت غذادهی است تا از  بهره

هاي  هدرروي خوراك و کاهش کیفیت آب سیستم
چنین بهترین عملکرد  جلوگیري گردد و هم پرورشی،

دست  ترین میزان ضریب تبدیل غذایی به رشد و کم
 رشد و بازماندگی و )2016 ،و همکاران آرانتس( آید

پروري  ترین اهداف آبزي ضریب تبدیل غذایی از مهم
در این ) 2015 ،و همکاران رضایی توابه(است 

پژوهش مشخص گردید که میگوها در تیمارهاي 
غذاپاش اتوماتیک داراي نرخ رشد ویژه باالتري نسبت 

چنین وزن نهایی، افزایش  باشد هم به گروه شاهد می
وزن، درصد افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، ضریب 

داري  تبدیل غذایی و بازماندگی داراي اختالفات معنی
ضریب تبدیل غذایی به این معنی است که . بودند

یگو چند گرم غذا براي تولید هر گرم وزن بدن م
طور مجزا  هبراي هر استخر ب FCR ت.مصرف شده اس

و بر اساس میزان برداشت در انتهاي دوره یا در 
فواصل بین دو بیومتري و مجموع غذاي مصرفی در 

ترین  پروري بیش شود. در آبزي استخر محاسبه می
تولید مربوط به غذاي مصرفی است البته این  هزینه

 تاکون( هاي مختلف پرورش میزان با توجه به سیستم
ثر ؤتنوع اقلیم و سایر فاکتورهاي م) 2013 ،و همکاران

درصد  70تا  50در پرورش در کشورهاي مختلف بین 
 FCRباشد. بنابراین هرگونه کاهش در میزان  می

 ثیرأمصرفی تهاي غذاي  طور مستقیم بر هزینه هب
این امر به نوبه خود . کاهد گذاشته و از میزان آن می

هاي کلی تولید و در نهایت   موجب کاهش هزینه
که ضریب تبدیل  توجه به این اب. گردد افزایش سود می

 کاهش یافته و 1/1دهی دستی به در غذا 4/1غذایی 
اي  توجه درصد غذاي مصرفی کاهش هزینه قابل 3/0 با

هزینه کارگر غذاده شامل حقوق و بیمه و را داشته و 
دست  هبا توجه به نتایج ب یابد. تغذیه و تردد کاهش می

داري را نشان  ، ضریب تبدیل غذایی اختالف معنیآمده
. میزان غذاي مصرفی به ازاي هر )P>05/0دهد ( می

کیلو تولید میگو هم از لحاظ هزینه غذا و هم هزینه 
باشد. رشد باالتر  کارگر جهت غذادهی به صرفه می

دار در سایز میگوي برداشتی  که تفاوت معنی طوري هب
باشد که استفاده  میاقتصادي  هاي شاخص تواند از می

بنابراین غذادهی با . کند اقتصادي میپاش  از غذا
افزایش  باشد. تر می صرفه تر و به پاش اقتصاديغذا

میزان برداشت در هکتار در غذادهی با غذاپاش نیز از 
و  باشد تر کردن استفاده از غذاپاش می عوامل اقتصادي

سازي کرد و استرس  تري ذخیره توان تراکم بیش می
   ناشی از تراکم را کم کرد.

  
  گیري نتیجه

وماتیک تکه غذادهی با روش غذاده ا با توجه به این
صورت یکنواخت غذا را در  روز به در تمام طول شبانه

دریافت غذا  سهمیشه شانکند میگو  استخر توزیع می
 رغم علی .تري دارد را داشته و بنابراین رشد بیش

غذاپاش جهت خرید دستگاه صرف هزینه اولیه 
کارگري جهت  هاي اتوماتیک ولی کاهش هزینه

اهش هدروي ، میزان تولید و کغذادهی و افزایش رشد
و  مقرون به صرفه بوده) غذا (ضریب تبدیل غذایی

وضریب  گیرد. را در بر می هاي تولید کاهش هزینه
 آمد فروش محصول و نهایتاًتبدیل اقتصادي و در

داري  طور معنی شاخص سود هر کیلوگرم میگو به
شود جهت  بنابراین توصیه می دهد، افزایش نشان می

یک دستگاه  تر، و سود بیش ها تولید کاهش هزینه
  . شود پاش اتوماتیک براي هر استخر توصیه میغذا
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