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 چکیده

با توجه به بروز مشکالت بهداشتی در تولید متراکم میگو در مزارع پرورشی ایران، استفاده از راهکارهای نوین در جهت بهینه سازی 

مکمل هایی است که راندمان  شرایط نگهداری میگو، باعث ارتقاءکیفیت و میزان تولید می گردد. از جمله راهکارهای مهم، استفاده از

بیشتر را در پی خواهند داشت. لذا در این بررسی از چند نمونه از مکمل های رایج در کشور که  تغذیه را بهبود بخشیده و در نتیجه تولید

مکمل ها عبارت بودند از برای باال بردن تولید در مزارع پرورش میگو تولید شده اند، با هدف ارزیابی اثرات آنها بر رشد، استفاده گردید. 

( ؛ مکمل مواد H( ؛ مکمل اسید چرب غیر اشباع بلند زنجیره )B( و بایوآکوآ )T( ؛ تکسل )Pسه نوع مکمل پروبیوتیکی: پروتب )

 ( نسبت بهIی سیستم ایمنی ) دهنده ( . نتایج نشان داد که مکمل گیاهی بهبودI( و مکمل گیاهی بهبود دهنده سیستم ایمنی )Fمعدنی )

( در مرحله بعد P,T,B( و پروبیوتیکها )H( ، اسیدهای چرب )Fها اثر بهتری داشته و تیمارهای با مکمل ماده ی معدنی ) سایر مکمل

 قرار داشتند. 

 میگو، وانامی، تولید، پرورش، مکمل غذایی، رشد واژگان کلیدی:
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 بیان مسئله

ها در مزارع است که منجر به بروز تلفات ها، شیوع بیمارییکی از اصلی ترین نگرانیبا توجه به توسعه پرورش متراکم میگو، 

ها، اولین روش استفاده از داروها و مواد . برای کنترل بیماری(Tassanakajon  et al., 2017شوند ) های اقتصادی میو زیان

پرورش، تهدید سالمت عمومی مصرف کنندگان، متاثر بودن های باالی تحمیل هزینه موجب اما استفاده از آنها شیمیایی است،

ی عوامل بیماریزای مقاوم در برابر آنتی ی عمل داروها در بدن آبزی از شرایط محیطی مختلف و در نهایت توسعهنحوه

میگو،  با توجه به مشکالت بهداشتی بوجود آمده در مزارع پرورش .(Zorriehzahra et al., 2016باشند )ها می بیوتیک

ی بیماری هم زمان تشویق پرورش دهندگان به انجام عملیات تولیدی، بایستی راهکارهای مقابله با شرایط مستعدکنندهجهت 

 طیجهت بهبود شرا با افزایش توانمندی موجود زنده جهت باال بردن مقاومت بدن در برابر شرایط استرس ارائه گردد.

(. مکملMerrifield and Ringo, 2014باشد )غذایی یکی از راهکارهای مدیریتی میی هابهداشتی میگو، استفاده از مکمل

ی غذایی میگو استفاده شده و راندمان غذایی را به میزان زیادی افزایش های غذایی ترکیباتی هستند که به مقدار کم در جیره

در  و ی محصول نهایی تاثیر گذار بودهدهها بر کیفیت محصول و مسائل زیست محیطی و نیز قیمت تمام شدهند. مکملمی

بهداشتی  طیکه شراها، ترکیباتی هستند ی این مکملشوند. از جملهنهایت موجب تولید محصول با کیفیت با قیمت مناسب می

که با توجه به دارا بودن  هستندپروبیوتیکی  ترکیباتی گیاهی و ، مانند مکمل ایمونو که محتوای آن عصارهخشندبمی را بهبود

گردند. خوشبختانه ترکیبات پروبیوتیکی زیادی خصوصیات مثبت زیاد، باعث باال رفتن مقاومت بدن میگو در برابر بیماری می

( و 1931ها، در داخل )زیارتی و همکاران، های گروه اسید الکتیک و باسیلوسبا استفاده از باکتریهای مفید بخصوص باکتری

 .(Hosseinifar et al., 2018; Ringo et al., 2018اند )کشور تولید شدهخارج از 

تر می ی زندگی میگو، اهمیت مواد معدنی و باالنس بودن آنها را در رشد میگو پررنگوجود فرایند پوست اندازی در چرخه

ط پرورشی، برخالف شرایط باشد. در شرایکند. در همین رابطه، به خصوص نسبت کلسیم به فسفر بسیار حائز اهمیت می

های معدنی مکمللذا های زیادی در فراهم شدن مواد معدنی مواجه است، زندگی طبیعی میگو، موجود آبزی با محدودیت

به راحتی از  ه وی پوست اندازی بسیار حساس گردیدهمچنین میگو در مرحله. اندزیادی جهت تامین این مواد تولید شده

های استفاده از مکمل .شودراحتی بیمار می گردد و در نهایت بهخصوص عوامل بیماری زا متاثر میهای محیطی و به استرس

 ,Lavens and Sorgeloosتواند مقاومت بدن میگو را در شرایط حساس بدن افزایش دهد )محتوی اسیدهای چرب می

آید، ید اثر مثبت آن چندان منطقی به نظر نمیها بدون بررسی های آزمایشی جهت تایاز آنجایی که استفاده از مکمل .(2000

در مقاله حاضر، نتایج و اثرات مکمل های مذکور بر شرایط بهداشتی و سالمت بدن میگو و باال رفتن میزان تولید و بهتر لذا 

 .گرددارائه میشدن رشد میگوی پرورشی وانامی در شرایط کارگاهی، .

 دستاورد یا راهکار

پروری میگوهایی که به مدت یک ماه در مزارع پرورش میگوی گواتر )شهید صنعتی( پرورش داده شده بودند به کارگاه آبزی 

های نگهداری ذخیره سازی شدند، و مرکز چابهار منتقل شدند. پس از ورود به کارگاه، جهت سازگاری با شرایط، در تانک

 ابهمش زیبا سا های غذایی مختلف قرا گرفتند. میگوهاهای بیشتر، و در گروهپس از سازگاری و آمادگی، جهت انجام بررسی

: )پروبیوتیک پروتب( P، گروه (مکمل )بدون: Cگروه شامل: ها. این گروهذخیره سازی شدندسه تکرار  بامختلف گروه  8در 

ا که حاوی اسید چرب بلند زنجیره : ) مکمل هوف H: )پروبیوتیک بایوآکوآ( ،گروهB: )پروبیوتیک تک سل( ، گروه T، گروه

: )عصاره I)مکمل فو و هوفا( ،گروه  HF: )مکمل فو حاوی مواد معدنی( ، گروهFبا پیوندهای دوگانه باال هستند( ، گروه

 (.1)شکل  بودند گیاهی ایمونو(
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 بندی. انتقال میگو به کارگاه و سازگاری با شرایط و گروه1شکل 

میزان مورد نیاز مکمل مطابق با دستورالعمل های شرکت تولید کننده، مکمل ها به جیره های غذایی افزوده ی پس از محاسبه 

 (.2شدند )شکل های آزمایشی در آغاز هر هفته آماده میها غذادهی شدند. جیرهبا این جیره هفته 8شده و میگوها به مدت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تیمارهای آزمایشیهای غذایی برای سازی جیره.  آماده2شکل 

 

، دما، اکسیژن محلول، آمونیاک و شوری(  pHگیری فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب شامل )ی پرورش، اندازهدر طول دوره

 ( .1انجام شد )جدول 



 ییغذا رهیدرج مختلف یها مکمل از استفاده با( Litopenaeus vannamei) یوانام یگویم رشد یساز نهیبه            باقری     

 

14 

 

 ها. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب پرورش میگوهای تغذیه شده با مکمل1جدول 

 کیفیت آب
 دما

 )درجه سانتیگراد(

 محلول اکسیژن

 (میلی گرم بر لیتر)
pH 

 شوری
 )گرم در لیتر(

 آمونیاک
 (میلی گرم بر لیتر)

5/03 (Cکنترل ) ± 5/1  8/6 ± 88/3  1/8 ± 11/3  08±3 38/3 ± 330/3 c 

03± (Tتک سل ) 2/1  7± 08/3  1/8 ± 30/3  08±3 32/3 ± 330/ b 

01± (Bبایوآکوآ ) 0/3  1/7 ± 25/3  31/8 ± 36/3  08±3 31/3 ± 332/3 b 

01± (Pپروتب ) 5/1  2/7 ± 68/3  38/3±11/8 08±3 330/3 ±3a 

5/03 (Iایمونو ) ± 35/1  0/7 ± 05/3  2/8 ± 36/3  08±3 233/3 ± 38/3 d 

03± (Hاسید چرب ) 6/3  2/7 ± 0/3  1/8 ± 35/3  08±3 12/3 ± 336/3 cd 

5/03 (Fفوس ) ± 2/1  8/7 ± 85/3  2/8 ± 37/3  08±3 38/3 ± 32/3 c 

01± (HFاسیدچرب و فوس ) 8/1  0/6 ± 36/3  30/8 ± 12/3  08±3 37/3 ± 331/3 c 

 انحراف استاندارد بیان شده اند. ±داده ها به صورت میانگین 

 باشد.می  50/5حروف کوچک انگلیسی نشان دهنده اختالف معنی دار تیمارها در سطح 

 (.9برداری از میگوها جهت بررسی وزن انجام شد )شکل پس از شروع غذادهی، نمونه

 

 

 

 

 

 

 . تعیین وزن میگوها در تیمارهای مختلف9شکل 

ها بر رشد میگوها و میزان در پایان دوره میزان اضافه شدن وزن، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی جهت تعیین اثر مکمل

یک طرفه و پس آزمون دانکن در سطح معنی داری  ANOVAها از آزمون آماری تولید محاسبه گردید. برای مقایسه میانگین

(P˂0.05 2( استفاده شد )جدول.) 

 

 

 

 

 



 7-11/  1041/بهار و تابستان 1 مجله ترویجی آبزیان دریای خزر                                                                     سال هفتم/ شماره

11 

 

 مختلف یمارهایشده در ت هیتغذ یگوهایم یرشد و بازماندگ یفاکتورها نیانگی: م2جدول 

 تیمار
وزن ابتدایی 

 )گرم(

وزن نهایی 

 )گرم(

افزایش وزن 

 )گرم(

ضریب تبدیل 

 غذایی

نرخ افزایش 

 رشد روزانه

درصد 

 بازماندگی

75/13 (Cکنترل ) ± 1/3  2/10 ± 0/3 a 85/2 ±  2/3 b 7/2 ± 32/3 b 38/3 ± 31/3  63± 0/8 a 

75/12 (Tتک سل ) ±  30/3  0/18 ±  5/3 b 15/2 ±  0/3 b 1± 32/3 a 37/3 ± 31/3  06±8b 

5/11 (Bبایوآکوآ ) ±  75/3  0/10 ± 0/3 a 8/1 ±  38/3 a 2/1 ±  36/3 a 36/3 ± 32/3  06± 6/1 b 

82/13 (Pپروتب ) ±  35/3  10±  6/3 a 58/2 ± 2/3 b 1/1 ± 30/3 a 30/3 ± 31/3  65± 5/2 a 

8/11 (Iایمونو ) ±  2/3  16±  1/1 c 2/8 ± 38/3 c 2/2 ±  30/3 b 1/3 ± 31/3  60± 5/6 a 

80/11 (Hاسید چرب ) ± 38/3  2/18 ± 2/3 b 8/2 ±  35/3 b 1/1 ± 1/3 a 30/3 ± 32/3  06± 0/1 b 

1/11 (Fفوس ) ± 30/3  5/18 ±  30/3 b 8/0 ±  35/3 bc 6/1 ± 35/3 ab 1/3 ± 31/3  77±6/0ab 

اسیدچرب و 

 (HFفوس )
6/11 ±   5/3  8/10 ± 5/2 a 2/2 ±  6/1 b 0/1 ± 8/3 a 37/3 ± 31/3  03± 7/2 b 

 انحراف استاندارد بیان شده اند. ±داده ها به صورت میانگین 

 می باشد. 50/5تیمارها در سطح  دهنده اختالف معنی دار حروف کوچک نشان

تواند بر بهتر شدن در این تحقیق، در تیمار با مکمل گیاهی ایمونو،  بیشترین افزایش وزن و رشد در میگوها ثبت گردید که می

استفاده از غذای مصرفی داللت داشته باشد. مکمل معدنی نیز باعث افزایش وزن قابل توجهی در میگوها شرایط بدن میگو در 

ی همزمان اندازی باشد. در تیمار استفادههای دوران پوست تواند بیانگر باال رفتن قدرت بدنی در مقابله با استرس شد که می

ها به ای از مکملدهد که استفاده از مجموعهشاهده نشد. این امر نشان میمواد معدنی و اسیدچرب تاثیر مثبتی در بهبود رشد م

طور هم زمان اقدام نادرستی است و بهتر است که در هر مقطعی از رشد تنها از مکمل مناسب برای همان مرحله استفاده 

چه این افزایش وزن و بهبود رشد، اند. اگرهای بکار رفته اثر مثبت بر رشد داشتهگردد. همچنین در این تحقیق، پروبیوتیک

ها به ترتیب از بیشترین است. تاثیر بر افزایش وزن میگوهای تغذیه شده با پروبیوتیکهای بکار رفته بودهکمتر از سایر مکمل

 به کمترین عبارت بود از :پروتکسین، تک سل و بایوآکوآ.

 ترویجی توصیه

مهم در صنعت آبزی پروری است که به صورت متراکم و نیمه  ییک گونه (Litopenaeus vannamei)میگوی وانامی

مشکالت بهداشتی، بروز بیماری، تلفات و کاهش تولید در بسیاری از مزارع شود و همین امر موجب متراکم پرورش داده می

و کمیت تولید، است. لذا برای بهتر شدن شرایط پرورش و مبارزه با مشکل بروز بیماری و باال بردن کیفیت پرورش آن شده

توان استفاده نمود. مزایای این استفاده شامل ایجاد شرایط های غذایی میی غذایی مناسب، از مکملعالوه بر انتخاب جیره

آسیب زیست  بهینه در استفاده بهینه از مواد مغذی موجود در جیره و باال بردن تولید، ایجاد پساب با کمترین آلودگی و

های غذایی تنها پس از محاسبه هزینه خرید و ی مثبت استفاده از مکملباشد. نتیجهصرفه اقتصادی میمحیطی و نیز تولید با 

ها باعث افزایش وزن در میگوها نشدند، لذا این باشد. از آنجایی که استفاده از پروبیوتیکمیزان افزایش تولید، ارزشمند می

های پسآب مزارع و بهداشتی )افزایش مقاومت میگو( توصیه آالینده مکمل تنها از نظر توانمند نمودن مزرعه از لحاظ کاهش

ها به طور هم زمان اقدام نادرستی است و بهتر است که در هر مقطعی از ای از مکملهمچنین استفاده از مجموعه گردد.می

 رشد تنها از مکمل مناسب برای همان مرحله استفاده گردد.
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