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 رويجت و آموزش تحقيقات، سازمان کشور، شيالتي علوم تحقيقات موسسه سردآبي، ماهيان نژاد اصالح و ژنتيک تحقيقات مرکز

 . ايران ياسوج، کشاورزي،

 دهچکي

رات ييت به تغگوها نسبيشتر است. ميب يپرورش يهاگونهر ياس با سايگو، در قيت آب در صنعت پرورش ميفيک يبر استانداردها ديتأک

 استو گيم يت آب، غذايفيرات در کييعامل تغ نيترعمدهرد. يد صورت پذين موضوع بايبه ا ياژهيوو لذا توجه  اندحساسار يآب بس

دارد. استفاده از خوراک فرموله  يپروريآبزدر  ي. خوراک نقش مهمشوديمگوها داده يروزانه به م صورتبهش و که در طول دوره پرور

 نيچنهم. خوراک کنديمع يمورد نظر را تسر يزان رشد و سالمت آبزيهدف، م گونه ييغذا يازهاين نيتأم يبرا ياختصاص يشده

. تروژن استياز ن يمنبع غن خود که استن آن يپروتئ ،بخش خوراک نيترانگر همچنين است و يپروريآبزبخش  نيبرترنهيهز

ت ياهم يجين مقاله تروي. در اشونديمگو يق خوراک وارد مزارع پرورش ميتروژن و فسفر از طريمانند ن ياز مواد مغذ يحجم باالئ

رائه گو ايمزارع پرورش م يت آب استخرهايفيخوراک بر ک ياثرات منف يکاهش حداکثر يالزم برا يگو و راهکارهايه ميت تغذيريمد

 .گردديم

 ، جيره هاي غذائيميگو، کيفيت آب، مديريت تغذيه کليد واژه:

 مقدمه

ون يليم 1د آن از يپنجاه سال گذشته تول يد غذا داشته و در طين رشد را در بخش توليعتريسر يپرور يدر حال حاضر صنعت آبز

 ييپوستان نه تنها يک منبع غذاتوليد و تجارت سخت(. FAO, 2016ده است )يتن در سال رسون يليش از هفتاد ميتن در سال به ب

در حال  ياکشوره يو داراي نقشي پر رنگ در توسعة اقتصاد ديدر حلقة تول رياست بلکه منبع درآمد مهمي براي افراد درگ ينيپروتئ

ن از فروش پوستاسخت گانو صادرکنند دکنندگانيکه تول يطور باال هستند؛ به يارزش صادرات يپوستان داراباشد. سختتوسعه مي

 يلالملنياست که در سطح ب يمحصول آبز نيترسودآور گويدارند. در حال حاضر م ييباال يارزآور يجهان يمحصوالت خود در بازارها

 نيشمندترارز گويم يريگرمس در حال توسعة يدارد. در کشورها انيآبز يو تجارت جهان ديدر تول يو سهم مهم شوديتجارت م

هايي از افت توليد پرورش ميگو، (. هر چند که دورهFAO, 2016) دارد ينقش مهم زياست و از نظر اشتغال ن يصادرات يمحصول آبز

 دگيري بيماري، وجود داشته است ولي روند کلي توليد ميگو در جهان افزايشي بوده است. توليد جهاني ميگوي پاسفيبه خاطر همه

ميليون دالر آمريکا  11311با ارزش حدود  0110ميليون تن در سال  1.1به بيش از  0111هزار تن در سال  151غربي از حدود 

 .رسيده است

غذا نقش مهمي در پرورش ميگو دارد و بخش زيادي از هزينه هاي توليد به آن مرتبط است. از سوي ديگر رسيدن به حداکثر رشد، 

اهنده کيفيت آب و حفظ سالمت ميگو به غذا و مديريت تغذيه وابسته است. توجه به نوع غذا، شدت غذادهي حذف عوامل آالينده و ک

باشد. در اين نوشتار سعي شده است مديريت تغذيه و غذادهي  و ميزان مصرف آن توسط ميگو از موارد مهم در مديريت پرورش مي

 فيت آب مزارع تاکيد گردد.  در پرورش ميگو به سادگي بيان و بر نقش غذا در حفظ کي
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 ون خوراکيفرموالس

 يذر مواد مغيو سا هانيتاميو، دراتيکربوه ي،ن، چربي، پروتئيهدف به انرژ يگونهاز ين ميزان بر اساس معموالًفرموله کردن خوراک 

 مورد ين مواد مغذيد نمود. در بيولاز خوراک را فرموله و ت يانواع متفاوت ،متنوع يهانهادهبا استفاده از  توانيمو  رديگيمصورت 

 بوده است. يه آن از گذشته پودر ماهيار مهم و گران است و منبع تهين بسي، پروتئياز آبزين

 

 يیغذا /کارائی ليب تبديضر

خوراک  ليددر تب آبزي ييزان کارايم به بيان ديگر. به ميزان تبديل غذاي داده شده به توده زنده اطالق مي گرددغذايي ضريب تبديل 

 .استد خالص گوشت يزان توليبر م يم خوراک مصرفيتقس صورتبهمحاسبه آن  را نيز ضريب تبديل گويند. زندهبه توده 

 1311زان يداده شود و م هاآنماه به  3لوگرم غذا در طول يک 0111شود و  يسازرهيذخزنده  ميگولوگرم يک 051مثال اگر  عنوانبه

 .گردديمر محاسبه يبه شکل ز تبديل ضريبد گردد، يص ميگولوگرم يک

 غذايي تبديل ضريبميزان غذاي مصرفي در طول دوره پرورش = ÷ ميزان افزايش وزن ميگو   

1..1( =051-1311 ÷ )0111 

. شوديمز استفاده ين غذا ييب کاراياز است. از ضريمورد ن ميگولوگرم يک کيد يتول يلوگرم خوراک برايک 1..1 حدوداًن معنا که يبد

 غذارم لوگيهر ک يبه ازا يديتول يگويزان ميم ياست و به معن غذايي ضريب تبديلبرعکس غذايي  کارايي ضريبنحوه محاسبه 

 Timothy)نموده است  گويلوگرم ميک 1.5د يلوگرم خوراک، توليک 1 يعنباشد ي 1.5 غذايي اگر ضريب کارائي  مثال عنوانبه. است

et al., 1984). 

و ميگد حداکثر يتول ينشان از مصرف حداقل خوراک برا عدد ضريب کارائي خوراک بزرگترو  کوچکتر عدد ضريب تبديل خوراک

آبزي  ک تنيد يتول يلوگرم خوراک برايک 111سبب کاهش مصرف  ،غذايي ضريب تبديل کاهش در 1.1مثال  عنوانبه. است

 .گردديم ي يا حوضچه هاي پرورشيدر منابع آب يمواد دفع ورودکاهش و  يدنه توليحفظ منابع و کاهش هز يعنين ي. اگردديم

 

 مصرف خوراک

. گرددينمل يبه گوشت تبد يگوتوسط م يمصرف يو تمام مواد مغذ شودينمخورده  آبزيخته شده در آب توسط يتمام خوراک ر

 يآرامبهو غذا را  کنديمبه آرامي تغذيه خته شده يتر رپلت که در بس يهاخوراک از گويمدر حاليکه  دنخوريمغذا را  عاًيسر ها ماهي

 يليبماند و خ يا ستون آب باقين خوراک در بستر يدرصد ا 1.حدود  گردديمسبب  ين زمان مصرف طوالني. ارسانديمبه مصرف 

هايت نعدم رشد شده و درو سپس  گو دچار استرسيم تيدرنها. دهديمآن را کاهش  شدتبهکرده و  متأثرت آب استخر را يفيع کيسر

 .رديگيمقرار  يماريمعرض ب در

 

 ضايعات و خوراک خورده نشدهاثر 
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زم ها يکروارگانيتوسط م هاخوراکن يک در اي. مواد ارگاندهنديمت آب را کاهش يفيک شدتبهخورده نشده  يهاخوراکضايعات و 

گر مواد، ياک و فسفات و دي. آمونکنديمد يکربن تول ديکسايدو  رسانديمژن آب را به مصرف يند اکسين فرآيشکسته شده که ا

توپالنکتون ها شده که ياک سبب رشد فيحضور فسفات و آمون .(Funge-Smith and Briggs, 1998) ند هستندين فرآيحاصل ا

اهش ن کيژن خواهند بود که اياکس کنندهمصرف ياما در شب همگ کننديمژن يد اکسيو در طول روز تول فتوسنتزنددر حال  يهمگ

 يکلبدارند و مواد مرده ج يکوتاه يدوره زندگ هاجلبک. شوديم يان پرورشيدر آبز ريوممرگجاد استرس و يژن سبب ايد اکسيشد

 .کننديم باز چرخن چرخه را يکه ا انديآلاز مواد  يخود منبع

 

 گويپرورش م يعات در استخرهايحذف ضا

بديل ي هوازي و بي هوازي تهايباکتر تروژن توسط انواعيگاز ن نيتريت به نيترات و در نهايت بهون يکاسيفيتريدندر طول فرايند 

ر . فسفر توسط خاک بستگردد در آب نامحلول بوده و از آن خارج ميون يکاسيفيرتيدن ، يعني محصول نهائيتروژنينگاز . ميگرد

درصد( موجود در استخرهاي پرورش ميگو، خوراک  5-11درصد(  و فسفر)  01-11منبع اصلي نيتروژن ). شوديماستخر جذب 

. گردنديمره يده شده و در بستر ذخيپوس آلي موجود نيزاز مواد  يبرخاز سوي ديگر،  .(Burford and Williams, 2001)است 

 (.1فسفر به فرم نامحلول فسفات را دارند )شکل  ينگهدار ييرسوبات بستر توانا

 

 (Burford and Glibert, 1999)چرخه خوراک و مواد آلي در استخر پرورش ميگو  -1شکل 

 

 غذا و غذادهی در پرورش ميگوت يريمد
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ت آب يفيک تيدرنهاد شده و يش توليو افزا ييغذا ييب کارايح سبب بهبود ضريصح يت غذادهيريو مد تيفيباکاستفاده از خوراک 

ق افآن مي باشد و اين اتموجود در  ين و انرژيپروتئمواد مغذي مانند  به معناي جذب حداکثريت خوراک يفي. ککنديمن يرا تضم

ستفاده شوديمناسب در تول تيفيباک دهد که مواد اوليه وقتي رخ مي ستفاده از مواد اوليه با کيفيت در کنار روش هاي د خوراک ا . ا

ن ساابب يپائ تيفيباکخوراک  گردد. مواد دفعي از ميگو مي و خوراک عاتيضااا نوين توليد و ساااخت خوراک ميگو، ساابب کاهش

ه ين مواد اوليت پائيفي. ک(Robertson et al., 1993) مضر است شدتبهگو يم يت آب استخرهايفيک يعات شده و برايش ضايافزا

ضم پذ يعني سفر به محيکربن، ن يش مواد دفعيو افزا هاآناندک  يريه شدآن به موازات  يط آبيتروژن و ف از عوارض عدم  کاهش ر

ضر شد. در مديريت تغذيه توجه به موارد زير  صنعت پرورش ميگو مي با ست وتوجه به کيفيت خوراک در   ,.Velasco et al)ري ا

1999) 

  در پرورش ميگو است عاملغذا اولين و هزينه بر ترين 

 .غذا مهمترين عامل در کاهش کيفيت آب استخرها است 

 .آگاهي نسبت به نيازهاي غذائي ميگو بسيار مهم است 

 تغذيه ميگو با اندازه و شکل مناسب خوراک اهميت زيادي دارد 

  مشاهده و ثبت رفتارهاي تغذيه اي ميگو 

 براي برنامه ريزي دوره هاي بعدي پرورش ثبت وقايع و رخدادها 

  ( 11درصد پروتئين،  15-1.کاربرد خوراک با ارزش غذائي مناسب )..درصد چربي و 

  اطمينان از وجود ويتامينA  وC با هدف افزايش توان سيستم ايمني ميگو 

 توجه به کاهش سطوح مواد مغذي و ويتامين ها در دما و رطوبت باال 

 ماه( 0وتاه مواد مغذي و ويتامين ها در شرايط گرم و مرطوب ) حداکثر توجه به نيمه عمر ک 

  انتخاب خوراک با زمان ماندگاري و استقامت باال در آب 

 انبار کردن خوراک در مکان خنک و خشک 

 عدم استفاده از خوراک فاسد و کپک زده 

  توزيع خوراک در سطح وسيعي از استخر 

 شاهده و ثبت رکورداستفاده از سيني هاي غذادهي براي م 

 تغذيه ميگو ها در چندين نوبت در طول روز 

 کاهش يا توقف تغذيه درصورت بروز بحران در کيفيت آب 

 تالش جهت افزايش توليدات طبيعي استخر 

 تالش در جهت تسريع و تقويت چرخه ازت در آب استخر 

 ذخيره سازي و رهاسازي اصولي الرو ميگو در استخر بر اساس اهداف توليد 

 

 ثابت يهارهيج

ستند ضر در حال توليد ه شامل انواع پودر  ،به جيره هاي تجاري که در حال حا جيره هاي ثابت گويند. ترکيب اين جيره ها معموال 

سکوئيد، پودر سر و بدن  ماهي، پودر گوشت طيوري و دامي، کنجاله هاي گياهي شامل سويل و کلزا، روغن ماهي، آرد گندم، پودر ا
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گلوتن ذرت، مخمر، کلسترول، پرميکس ) ويتامين + معدني+ آمينواسيد و محرک هاي رشد و تغذيه(، نمک طعام و  ميگو، ليستين،

سفات مي سيم ف شند  دي کل ش يهاگونه .(lazur, 2007)با س يهارهيجبا  معموالً يپرور .  شونديمه يتغذ يريروزانه ثابت تا مرز 

ساس وزن بدن تع يهارهيج شامل اندازه ح شونديمن ييثابت بر ا شيمح يوان، گونه و دمايکه  ست يط پرور زان ين مييتع ي. براا

گو را در واحد پرورش يرا انجام داده تا بتوانند وزن و تعداد م گوهايماز  يريگنمونهمساااتمر  طوربهد يپرور با يآبز ،ثابت يهارهيج

 ن کنند.يياز را تعيزان خوراک مورد نيآمده م به دست يهادادهن کنند و بر اساس ييخود تع

شد پ راتييتغ يوقت ساس ر ش ينيش بيبر ا سبه و  ميگومارش تعداد شده و  ساس محا شد، نه بر ا شتبيريگنمونهبا اه در ، احتمال ا

ز ا متأثرز يت آب نيفيک ؛ وو برعکس دهديمش از حد رخ يب ياد باشاااد، غذادهيز هاينيبشيپزان خوراک وجود دارد. اگر ين مييتع

 جاد شده خواهد بود.يط ايشرا

 

 

 يريه تا مرحله سيتغذ

سيبا تغذ  ت رف زان هدريم يمواز طوربهنه را ادامه دهند و يشيتا سطح ب يغذاده تواننديم پرورش دهندگان ميگو، يريه تا مرحله 

از غذا را بر اساااس  يزان مشااخصاايم کنترل شااده، ميک رژيتحت  توانديم يريتا زمان ساايگوها خوراک را به حداقل برسااانند. م

 د.يافت نمايرا در شانياهيتغذمشاهده رفتار 

ست تا بتوان م يگو ابزاريدر م يغذادهي هانهيس  سيح ياهيتغذت يزان فعاليا ستايکرد. از ا يوان را برر ز ين يغذاده ين ابزار در را

 يق و خوبيج دقيبه نتا توانيم هادادهثابت و ثبت  يزمان يهابازهغذا در ي هاينيسااا . با چک کردن مساااتمرشاااوديماساااتفاده 

ست سان مجرب با اافتيد شنا شده و ا يزان غذايو م هادادهن ي. کار شرايخورده ن ضع تواننديم يط آبيط محيجاد ارتباط با  ت يو

 استخر را مشخص کنند. يعموم
 

 

 نظارت و کنترل

 11-1.زان يمثال، اگر م عنوانبه. گردديمت آب يفيگو، ساابب کاهش کياز ميشااتر از نيب ياز غذاده يناشاا يمواد مغذ يارذبار گ

شب به زيزان افت اکسيرد، ميصورت گ يگو غذادهياز ميشتر از نيبلوگرم در هکتار يک سيدر ل گرميليم .ر يژن در  د و يتر خواهد ر

سترس در ميسبب ا شودد يبا يکيمکان يهوادهبنابراين  .شوديمگو يجاد ا ش هر يفزاا يتوجه کرد که به ازا نکته نيد به اي. باانجام 

روژن تين وفسفر يژن بصورت روزانه و از است. سطح اکسيمورد ن يک اسب بخار هوادهين زايلوگرم خوراک در هکتار در روز، ميک 11

شان دهنده شدت تغذيترياک و نيآمون يشود. سطح باال يريگاندازه هفتگي صورتبهد يبا ن يت پائيفيا کياز و يش از حد نيه بيت ن

 ره است. يون جير فرموالسقابل هضم د ين به انرژين نسبت پروتئيا عدم تعادل بيو  خوراک مصرفي
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