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ABSTRACT
Garlic plant due to organophosphorus compounds
can be used as growth promoters and immune
system of shrimp. In this study the effect of diets
containing 0, 0.5, 1 and 2% powder of garlic
(Allium sativum) were evaluated on the weight
rate, length rate, specific growth rate (SGR), feed
conservation rate (FCR), feed conversion
efficiency (FCE) and survival rate of Litopenaeus
vannamei with weight average 8.64 gr for 60 days.
The results indicated weight, length average and
SGR of shrimp fed diet 2% (15.42 g, 16.2 cm and
237.368 %, respectively) were significantly higher
than other treatment (P<0.05). In spite of the
weight, length average and SGR of shrimp fed diet
1% were higher than shrimp fed diet 0.5 % but
there was no significant difference (P>0.05). Also,
FCE of shrimp fed diet 2 % was significantly
increased and FCR of them were significantly
lower than other treatments (P<0.05). However,
the survival of shrimp fed with diets 2% and 1%
was significantly higher than 0.5 and 0 %
(P<0.05). The results implied that addition garlic
powder at rate of 2% in diet of shrimp can improve
both the efficiency growth indexes and survival of
L.vannamei.
Keywords: Garlic, growth index, Litopenaeus
vannamei, survival.
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چکیده
گیاه سیر به دلیل داشتن ترکیبات ارگانوفسفره قادر است بهعنوان محرک
 در مطالعه حاضر.رشد و سیستم ایمنی در میگوها مورد استفاد قرار گیرد
1 ،0/1 ،تأثیر جیرههای مختلف غذایی حاوی درصدهای مختلف (صفر

، درصد) پودر گیاه سیر بر شاخصهای رشد شامل میانگین وزن2 و
 راندمان تبدیل غذایی و، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه،طول
10  گرم به مدت8/11 بازماندگی میگوهای سفید غربی با میانگین وزنی
 طول و ضریب رشد ویژه، میانگین وزن.روز مورد بررسی قرار گرفت

 درصد پودر گیاه2 ) میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی حاویSGR(
 درصد) بهطور273/718  سانتیمتر و11/2 ، گرم11/12 سیر (به ترتیب
معنیداری بیشتر از مقادیر اندازهگیری شده در سایر تیمارها بود
 طول و ضریب رشد، لیکن علیرغم بیشتر بودن میانگین وزن.)P<0/01(
 هیچگونه0/1  درصد نسبت به تیمار1 ) میگوهای تیمارSGR( ویژه
 در حالیکه به دلیل افزایش.)P>0/01( اختالف معنی داری مشاهده نشد
2 ) در میگوهای تیمارFCE( معنی دار راندمان ضریب تبدیل غذایی
) در آنها بهطور معنی داریFCR(  میزان ضریب تبدیل غذایی،درصد
 با این وجود میزان.)P<0/01( کمتر از سایر میگوهای تیمار میباشد
 درصد1  و2 بازماندگی میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی
 و صفر0/1 پودر گیاه سیر بهطور معنی داری بیشتر از میگوهای تیمار
 نتایج بهدست آمده داللت بر این دارد که افزودن.)P<0/01( درصد بود
 درصد در جیره غذایی میگوها میتواند عالوه2 پودر گیاه سیر به میزان
بر افزایش شاخصهای رشد و بازماندگی موجب بهبود راندمان ضریب
.تبدیل غذایی در میگوهای سفید غربی گردد
، شاخص رشد، میگوی سفید غربی، گیاه سیر:واژههای کلیدی
.بازماندگی
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مقدمه
امروزه میگوهای خانواده پنائیده به دلیل افزایش بازار
پسندی و تقاضای مصرف بهطور چشمگیری در اقصی
نقاط جهان منتشر شدهاند .بر اساس آخرین آمار سازمان
خوار و بار جهانی ( )FAOمیزان تولید میگوهای خانواده
پنائیده بالغ بر  3/2میلیون تن میباشد (.)FAO, 2013
میگوی سفید غربی ( )Litopenaeus vannameiاز
مهمترین گونههای پرورشی جهان بوده که در اقلیمهای
آب و هوایی مختلفی پرورش داده میشود ( Briggs et
 .)al., 2004واردات این گونه به کشور در پی شیوع
بیماری لکه سفید در مزارع پرورش میگوی سفید هندی
( )Penaeus indicusو ایجاد تنوع گونهای در سال
 6933صورت پذیرفت (.)Faghih et al., 2009
از جمله عوامل دخیل در افزایش میزان رشد و
بازماندگی میگوهای سفید غربی ،میتوان به میزان،
کیفیت و ترکیب اجزای تشکیلدهنده ماده غذایی اشاره
نمود ( .)Javadzadeh et al., 2012از این رو به دلیل
وجود سیستم ایمنی غیر اختصاصی در سخت پوستان
بویژه میگو ،استفاده از مواد محرک سیستم ایمنی عالوه
بر تحریک و بهبود فعالیت سیستم ایمنی غیر اختصاصی
میگوها ،میتواند موجب افزایش رشد و مقاومت آنها را در
برابر عوامل بیماریزا شود ( .)Diab et al., 2002امروزه
پیشنهاد استفاده از ترکیبات طبیعی همانند گیاهان دارویی
و جلبکهای دریایی ( )Lee et al., 2012به دلیل
تشکیل باقیماندههای دارویی ناشی از مصرف
هورمونها ،آنتیبیوتیکها و سایر مواد شیمیایی در آبزیان
مطرح است ( .)Sakai, 1999این ترکیبات امروزه
بهصورت مکملهای تجاری در صنعت بهمنظور
جلوگیری از گسترش بیماری و بهبود ضریب تبدیل
غذایی و رشد به غذا افزوده میشود ( Ghaednia et
.)al., 2011; Pazir et al., 2011
گیاه سیر ( )Allium sativumیک گیاه پیازی
شکل متعلق به جنس آلیوم ،خانواده لیلیاسآ ()Liliaceae
یا چتریان بوده که سالیان سال بهعنوان ادویه به غذا
افزوده میشود ( )Rivlin, 2001و دارای ترکیبات

متنوعی از انواع اسیدهای آمینه ،مواد معدنی ،ویتامینها،
فالونوئیدها ،ترکیبات فرار و غیرفرار با ارزش دارویی و
درمانی قابل توجه است ( .)Hussein et al., 2013این
گیاه به دلیل داشتن ترکیبات ارگانوسولفوره در ساختار
خود دارای خواص دارویی فراوانی از جمله فعالیت
ضدباکتریایی ،ضد لختهای و ضد سرطانی میباشد
( .)Thomson & Ali, 2003از مهمترین ترکیبات سیر
آلیسین ،ترکیبات فسفردار ،آنزیمهای آلیناز ،پراکسیداز و
میروسیناز ،آجوئین ،سیترال و گرانیول میباشد .بررسیها
نشان داده که مصرف گیاه سیر منجر به افزایش تولید
سیتوکینها ،فعالیت ماکروفاژها ،لنفوسیتها و نوتروفیلها و
در نهایت بهبود و تحریک سیستم ایمنی شده است
( .)Khodadadi et al., 2013از سوی دیگر گیاه سیر
غنی از امالح معدنی (آهن ،ید ،سدیم ،پتاسیم و فسفر) و
ویتامینهای مفید ( Aو  )Cمورد نیاز آبزیان میباشد
( .)Farahi et al., 2010حضور ترکیبات مفید فراوان در
سیر به ویژه آلیسین ،این گیاه را بهعنوان یک ترکیب ضد
میکروبی قوی و بهبود دهنده سیستم ایمنی و رشد
معرفی کرده است ( .)Vaseeharan et al., 2011در
مطالعات صورت گرفته قبلی تاثیر مثبت گیاه سیر بر روی
شاخصهای رشد و سیستم ایمنی برخی از گونههای
آبزی مورد بررسی قرار گرفته است ،که از جمله آن
میتوان به مطالعه  )2010( Farahi et al.بر روی
ماهی قزلآالی رنگین کمان ( Oncorhynchus
 ،)mykissو )2013( Gabber Ajeel & Alfaraghi
روی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioاشاره کرد.
همچنین عنوان شده که استفاده از گیاه سیر بهعنوان
پیش برنده رشد ،عالوه بر افزایش رشد بر روی افزایش
جذب و کارایی غذا نیز مؤثر است ( & Rebecca
)2016( Gholaghaie et al. .)Bhavan, 2014
عنوان نمودند که شاخصهای رشد و بازماندگی پست
الروهای میگوهای سفید غربی تغذیه شده با جیره
غذایی حاوی  6درصد پودر سیر خام ،نسبت به سایر
تیمارهای تغذیه شده با مقادیر  0/52 ،0و  0/2درصد
پودر سیر خام از میزان بیشتری برخوردار بود .در مطالعه

خلیلپذیر و همکاران :بررسی تأثیر پودر گیاه سیر ( )Allium sativumبر شاخصهای رشد و ...

دیگر مشاهده شد که شاخصهای رشد و بازماندگی
پست الروهای یک روزه میگوی سفید غربی تغذیه شده
با ناپلئوسهای غنی شده با  500میلیگرم در لیتر عصاره
سیر بهطور معنیداری بیشتر از دیگر تیمارهای تغذیه
شده با ناپلئوسهای غنی شده با غلظتهای ،100 ،300
 300و  6000میلیگرم در لیتر عصاره سیر بود
( .)Javadzadeh et al., 2012لذا با توجه به جایگاه
صنعت پرورش میگو در کشور و توانایی بالقوه سیر به
دلیل داشتن ترکیبات دارویی در تحقیق حاضر سعی شد
اثرات درصدهای مختلف پودر گیاه سیر بهمنظور بهبود
شاخصهای رشد و بازماندگی میگوهای جوان سفید
غربی در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد.
مواد و روشها
جهت تعیین شاخصهای رشد و بازماندگی میگوهای
جوان سفید غربی تغذیه شده با جیره غذایی حاوی
درصدهای مختلف پودر گیاه سیر مطالعه حاضر در اواسط
مرداد ماه 6933در سالن آزمایش مرکز تکثیر میگوی
پارس آبزیستان واقع در  90کیلومتری شهرستان بوشهر
به مدت  10روز انجام شد .سازش 6میگوهای جوان پس
از انتقال به سالن آزمایش و ذخیرهسازی در حوضچههای
بتنی  5000لیتری حاوی آب ضدعفونی شده دریا با
شوری  30قسمت در هزار ( ،)pptبه مدت یک هفته به
طول انجامید ( .)Pazir et al., 2011این مطالعه از 3
تیمار (صفر 6 ،0/2 ،و  5درصد) هر کدام با  9تکرار
تشکیل شده بود که در هر تیمار تعداد  90قطعه میگوی
جوان سفید غربی با میانگین وزنی  3/13±0/92گرم
ذخیرهسازی شد.
آماده سازی پودر گیاه سیر

بهمنظور تهیه پودر گیاه سیر ،بعد از خریداری و جدا
سازی پیازچههای گیاه سیر از بازار ،پوست گیری آنها

1. Adaptation
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توسط دست صورت گرفت در ادامه ضد عفونی و
شستشوی پیازچهها بهترتیب توسط ماده ضدعفونیکننده
کلرید جیوه ( 0/5درصد) و آب مقطر ( 2مرتبه) صورت
پذیرفت ( .)Javadzadeh et al., 2012پس از خشک
نمودن پیازچههای گیاه سیر با قرار دادن آنها در دمای
 92درجه سانتیگراد آون ،به مدت  65-62ساعت،
آسیاب و پودر کردن آنها توسط دستگاه آسیاب برقی
پارس خزر با دور  5000دور در دقیقه صورت پذیرفت
( .)Kasornchandra et al., 2005در آزمایشگاه
تحقیقاتی کارخانه غذای میگوی هوورراش پس از الک
نمودن پودر گیاه سیر تهیه شده با توری چشمه 200
میکرون با نسبتهای  6 ،0/2و  5درصد وزن بدن (به
ترتیب  60 ،2و  50گرم به ازای هر کیلوگرم جیره
غذایی) به غذای کنسانتره میگو افزوده شد .اقالم غذایی
استفاده شده در غذای میگو شامل پودر ماهی کلیکا ،پودر
سویا ،پودر سر میگو ،آرد گندم ،پودر اسکوئید ،روغن
ماهی ،کنسانتره ،لسیتین و گلوتن گندم بود که بر اساس
جیره غذایی موجود در کارخانه پس از ترکیب نمودن
آنها با هم با درصدهای مختلف پودر گیاه سیر مخلوط
شد که در نهایت مخلوط بهدست آمده توسط چرخ
گوشت با چشمه  5میلیمتری به صورت پلت در آورده
شد .خشک کردن پلتها با قرارگیری در معرض جریان
هوای گرم با درجه حرارت  10-12 °Cبه مدت 65-61
ساعت صورت گرفت .به منظور جلوگیری از جذب
رطوبت ،پلتهای آماده شده تا زمان مصرف در جای
خشک و خنک با درجه حرارت  -50°Cنگهداری شدند
( .)Parmar et al., 2012همزمان نیز آزمایشات مربوط
به اندازهگیری درصد پروتئین خام ،چربی خام ،فیبر خام،
خاکستر و رطوبت در آزمایشگاه به ترتیب به کمک
دستگاههای کجلدال ،سوکسله ،کوره الکتریکی و آون
انجام شد ( .)Pazir et al., 2011نتایج حاکی از آن بود
که هیچگونه اختالف معنیداری آماری در میزان درصد
پروتئین خام ،چربی خام ،فیبر خام ،خاکستر و رطوبت
جیرههای مختلف وجود نداشت (جدول .)6
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جدول  .1آنالیز شیمیایی جیرههای غذایی تهیه شده با درصدهای مختلف پودر گیاه سیر
جیره غذایی
غذای کنسانتره فاقد پودر گیاه سیر
غذای کنسانتره حاوی  0/2درصد پودر گیاه سیر
غذای کنسانتره حاوی  6درصد پودر گیاه سیر
غذای کنسانتره حاوی  5درصد پودر گیاه سیر

پروتئین خام %
93/3
93/3
30
93/1

از آنجاکه هر  60روز یکبار زیستسنجی میگوهای
تیمار بهصورت تصادفی انجام میشد ،غذادهی آنها بر
اساس میانگین وزن بدن به میزان  9-9/52درصد وزن
بدن در ابتدای دوره پرورش تا  5/9-5/2درصد وزن بدن
در انتها دوره پرورش در ساعات  62 ،3و  55صورت
میگرفت ( .)VanWyk et al., 1999قبل از غذادهی،
باقیمانده غذا و مواد زائد موجود در تانکها جمعآوری و
پس از توزین توسط ترازوی دیجیتال با دقت ()0/006
حذف شدند .همچنین هر  5تا  9بار در هفته تعویض آب
تانکهای تیمارهای مطالعه به میزان  20درصد همراه با
رعایت کلیه مسائل بهداشتی و امنیت زیستی صورت
گرفت (.)Pazir et al., 2011
سنجش شاخصهای رشد و بازماندگی

بهمنظور تعیین شاخصهای رشد میگوهای تیمار از
قبیل تعیین میانگین وزن و طول ،تعیین ضریب رشد
ویژه ( ،)SGRضریب تبدیل غذایی ( ،)FCRتعیین
راندمان ضریب تبدیل غذایی ( )FCEو درصد
بازماندگی ( )SRبا فاصله زمانی هر ده روز یک بار از
طریق زیستسنجی تصادفی میگوهای تیمار با استفاده
از معاالت زیر صورت گرفت (معادله  ،6معادله ،5
معادله  9و معادله .)VanWyk et al., 1999( )3
معادله ( :)6تعیین ضریب رشد ویژه میگوهای تغذیه
شده با درصدهای مختلف پودر گیاه سیر
= ضریب رشد ویژه
(لگاریتم طبیعی متوسط وزن اولیه) –
(لگاریتم طبیعی متوسط وزن ثانویه)
× 600
تعداد روز

چربی خام %
3/3
3/3
3/3
3/5

× 600

فیبر خام %
9/2
9/3
9/2
9/1

خاکستر %
60
60
60
60

رطوبت %
2/3
3/2
2/9
2/6

= ضریب رشد ویژه
(لگاریتم طبیعی متوسط وزن اولیه) –
(لگاریتم طبیعی متوسط وزن ثانویه)
تعداد روز

معادله ( :)5تعیین ضریب تبدیل غذایی میگوهای
تغذیه شده با درصدهای مختلف پودر گیاه سیر
= ضریب تبدیل غذایی
غذای مصرفشده
وزن اولیه بیوماس  -وزن نهایی بیوماس
معادله ( :)9تعیین راندمان ضریب تبدیل غذایی میگوهای
تغذیه شده با درصدهای مختلف پودر گیاه سیر
= راندمان ضریب تبدیل غذایی
افزایش وزن (گرم)
غذای خوردهشده (گرم)
معادله ( :)3تعیین درصد بازماندگی میگوهای تغذیه
شده با درصدهای مختلف پودر گیاه سیر
= درصد بازماندگی
تعداد میگوهای شمارش شده در پایان مطالعه
تعداد کل میگوهای ذخیره سازی شده در زمان شروع مطالعه

× 600
در طول دوره مطالعه سعی شد که کلیه فاکتورهای
فیزیکوشیمیایی آب شامل درجه حرارت ،اکسیژن
محلول در آب ،شوری و  pHبه ترتیب در دامنه
 55/3±0/1درجه سانتیگراد 3/32±0/33 ،میلیگرم
در لیتر 36-35 ،قسمت در هزار و  2/3-3/6ثابت نگه
داشته شود.

خلیلپذیر و همکاران :بررسی تأثیر پودر گیاه سیر ( )Allium sativumبر شاخصهای رشد و ...

تجزیه و تحلیل آماری

دادههای حاصل از میانگین وزن ،طول ،تعیین ضریب
رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایی ،راندمان ضریب تبدیل
غذایی و درصد بازماندگی با استفاده از نرم افزار
 EXCEL2013و نرمافزار آماری  SPSS 18از
طریق آنالیز واریانس یک طرفه  ANOVAبا استفاده
از آزمون  Tukeyبا سطح اطمینان  32درصد مورد
تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج
نتایج حاصل از زیستسنجی میگوهای تغذیه شده با
جیرههای غذایی حاوی درصدهای مختلف پودر گیاه سیر
حاکی از این مطلب بود که حداکثر و حداقل میزان رشد
در میگوها بعد از  10روز دوره پرورش به ترتیب مربوط
به میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 5
درصد ( 62/35گرم) و صفر درصد ( 69/30گرم) پودر
گیاه سیر بود .بهگونهای که میانگین وزنی تمامی
میگوهای تیمار تغذیه شده با جیرههای غذایی حاوی
پودر گیاه سیر بهطور معنیداری بیشتر از میانگین وزنی
میگوهای تیمار شاهد بود ( .)P<0/02همچنین مشاهده
شد که میانگین وزنی میگوهایی تیمار تغذیه شده با جیره
غذایی حاوی  5درصد پودر گیاه سیر بهطور معنیداری
بیشتر از میانگین وزنی میگوهای تغذیه شده با جیره
غذایی حاوی  0/2 ،6و صفر درصد پودر گیاه سیر
میباشد ( .)P<0/02لیکن علیرغم بیشتر بودن میانگین
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وزنی میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 6
درصد پودر گیاه سیر نسبت به میانگین وزنی میگوهای
تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی  0/2درصد پودر
گیاه سیر هیچگونه اختالف معنیداری آماری مشاهده
نشد (( )P>0/02جدول .)5
در رابطه با میانگین طولی میگوهای تیمار نتایج
حاکی از آن بود که علیرغم بیشتر بودن میانگین
طولی میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی
 5درصد پودر گیاه سیر نسبت به میگوهای تیمار جیره
غذایی حاوی  6درصد پودر گیاه سیر هیچگونه تفاوت
آماری معنیداری مشاهده نشد ( .)P>0/02این
درحالی بود که میانگین طولی میگوهای تیمار تغذیه
شده با جیره غذایی حاوی  5درصد پودر گیاه سیر
بهطور معنیداری بیشتر از میانگین طولی میگوهای
تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی  0/2و صفر
درصد پودر گیاه سیر بود ( .)P<0/02از سوی دیگر
علیرغم بیشتر بودن میانگین طولی میگوهای تیمار
تغذیه شده با جیره غذایی حاوی  6درصد پودر گیاه
سیر در مقایسه با میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره
غذایی حاوی  0/2درصد پودر گیاه سیر هیچگونه
اختالف معنیداری آماری مشاهده نشد ( )P>0/02با
این وجود میانگین طولی میگوهای تیمار تغذیه شده با
جیره غذایی حاوی  6و  0/2درصد پودر گیاه سیر
بهطور معنیدار بیشتر از میانگین طولی میگوهای تیمار
شاهد بود (( )P<0/02جدول .)9

روز

جدول  .2میانگین وزنی (میانگین±میانگین انحراف معیار) میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی درصدهای مختلف پودر گیاه سیر

0
60
50
90
30
20
10

جیره غذایی حاوی صفر درصد
پودر سیر (گرم)
3/23±0/91a
3/31±0/96c
3/50±0/56d
3/31±0/56d
66/01±0/66c
66/33±0/62c
65/53±0/63c

تیمار
جیره غذایی حاوی  0/2درصد
پودر سیر (گرم)
3/25±0/52a
3/50±0/56bc
3/31±0/56c
66/01±0/66c
65/53±0/63b
65/13±0/62b
69/61±0/53b

جیره غذای حاوی  6درصد پودر
سیر (گرم)
3/29±0/55a
60/01±0/53b
66/69±0/63b
65/52±0/63b
65/32±0/50b
69/66±0/63b
69/10±0/55b

جیره غذایی حاوی  5درصد
پودر سیر (گرم)
3/16±0/52a
66/66±0/66a
65/53±0/63a
69/95±0/62a
63/02±0/61a
63/53±0/65a
63/32±0/03a

در هر ردیف حروف غیر مشابه نشاندهنده معنی دارد بودن و حروف مشابه نشاندهنده معنی دار نبودن با سطح اطمینان  32درصد است.

90

مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی ،سال ششم ،شماره دوم ،پیاپی بیست و دوم ،پاییز 6931

مشاهده شد که مقادیر راندمان ضریب تبدیل غذایی
میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره حاوی  5درصد پودر
گیاه سیر بهطور معنیداری بیشتر از سایر تیمارها بود
( .)P<0/02با این وجود میزان راندمان ضریب تبدیل
غذایی تمامی میگوهای تغذیه شده با پودر سیر بهطور
معنیدار بیشتر از میگوهای تیمار شاهد بود ()P<0/02
(شکل .)5
در پایان مشاهده شد که علیرغم بیشتر بودن
میزان بازماندگی میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره
غذایی حاوی  5درصد پودر گیاه سیر نسبت به
میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی حاوی  6درصد
پودر گیاه سیر هیچگونه اختالف معنیداری مشاهده
نشد (( )P>0/02شکل .)9

سنجش ضریب رشد ویژه در تیمارهای مختلف
حاکی از آن بود که میزان ضریب رشد ویژه در
میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 5
درصد پودر گیاه سیر به طور معنیدار بیشتر از
میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی  0/2و
صفر درصد پودر گیاه سیر بود (( )P<0/02جدول .)3
همچنین مشاهده شد که ضریب تبدیل غذایی
میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی  5درصد
پودر گیاه سیر بهطور معنیدار کمتر از سایر میگوهای
تیمار بود ( .)P<0/02این در حالی بود که ضریب تبدیل
غذایی در میگوهای تیمار شاهد بهطور معنیداری بیشتر
از میگوهای تیمار شاهد بود (( )P<0/02شکل .)6
با توجه به نتایج حاصل از ضریب تبدیل غذایی

جدول  .3میانگین طولی (میانگین±میانگین انحراف معیار) میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی درصدهای مختلف پودر گیاه سیر
تیمار
روز

جیره غذایی حاوی صفر درصد
پودر سیر (سانتیمتر)

جیره غذایی حاوی  0/2درصد
پودر سیر (سانتیمتر)

جیره غذای حاوی  6درصد
پودر سیر (سانتیمتر)

جیره غذایی حاوی  5درصد
پودر سیر (سانتیمتر)

0
60
50
90
30
20
10

3/1±0/61a
3/5±0/56c
60/0±0/66c
66/5±0/95c
66/3±0/55c
65/3±0/90c
69/2±0/03c

3/3±0/59a
3/2±0/92bc
60/3±0/26c
66/3±0/52c
65/2±0/99b
69/9±0/55b
63/9±0/63b

3/2±0/65a
60/5±0/90b
66/2±0/63b
65/9±0/93b
65/3±0/51b
69/3±0/53ab
63/3±0/52ab

3/2±0/62a
66/9±0/36a
65/5±0/59a
69/9±0/66a
69/3±0/95a
63/5±0/95a
62/5±0/93a

در هر ردیف حروف غیر مشابه نشاندهنده معنی دارد بودن و حروف مشابه نشاندهنده معنی دار نبودن با سطح اطمینان  32درصد است.

جدول  .4ضریب رشد ویژه (میانگین±میانگین انحراف معیار) میگوهای تیمار مختلف تغذیه شده با جیره غذایی حاوی پودر گیاه سیر
تیمار
روز

شاهد
(درصد)

جیره غذایی حاوی 0/2
درصد پودر سیر (درصد)

جیره غذایی حاوی  6درصد
پودر سیر (درصد)

جیره غذایی حاوی  5درصد
پودر سیر (درصد)

60
50
90
30
20
10

631/2026±0/223d
506/6622±0/136d
502/1231±0/253d
562/3630±0/652d
563/2010±0/921c
551/6133±0/125c

506/2026±0/222c
502/1231±0/236c
562/3630±0/332c
551/2093±0/133c
553/0520±0/236bc
595/9203±0/359bc

503/3903±0/233b
562/3692±0/952b
551/3133±0/323b
590/3219±0/232b
596/3931±0/233ab
592/9031±0/325ab

563/9039±0/212a
551/3101±0/365a
599/3533±0/592a
593/3533±0/132a
593/2259±0/333a
593/5030±0/913a

حروف نامشابه نشاندهنده معنیداری است.

خلیلپذیر و همکاران :بررسی تأثیر پودر گیاه سیر ( )Allium sativumبر شاخصهای رشد و ...

تیمار  2درصد

تیمار  0/5درصد

تیمار  1درصد

تیمار شاهد

a

96

1.2
1
ضریب تبدیل غذایی ()٪

b

c

d

0.8
0.6
0.4
0.2
0

تیمار  2درصد

تیمار  1درصد

تیمار

تیمار  0/5درصد

تیمار شاهد

شکل  .1میانگین (میانگین±انحراف معیار) درصد ضریب تبدیل غذایی میگوهای تیمار تغذیه شده با جیرههای غذایی حاوی صفر6 ،0/2 ،
و  5درصد پودر گیاه سیر
تیمار  2درصد

تیمار  0/5درصد

تیمار  1درصد

تیمار شاهد

3

a
b
c

2
1.5

d

1

راندمان ضریب تبدیل غذایی

2.5

0.5
0
تیمار  2درصد

تیمار  1درصد

تیمار

تیمار  0/5درصد

تیمار شاهد

شکل  .2میانگین (میانگین±انحراف معیار) راندمان ضریب تبدیل غذایی میگوهای تیمار تغذیه شده با جیرههای غذایی حاوی صفر،0/2 ،
 6و  5درصد پودر گیاه سیر
تیمار  2درصد

تیمار  1درصد

تیمار  0/5درصد

تیمار شاهد

120

a

a

تیمار  0/5درصد

تیمار شاهد

80
60

بازماندگی()٪

b

b

100

40
20
0
تیمار  2درصد

تیمار  1درصد

تیمار

شکل  .3بازماندگی میگوهای تیمار تغذیه شده با جیرههای غذایی حاوی صفر 6 ،0/2 ،و  5درصد پودر گیاه سیر
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدست آمده در تحقیق حاضر
مشاهده شد که علیرغم افزودن مقادیر مختلف پودر
گیاه سیر به جیرههای غذایی میگو هیچگونه تفاوت
معنیداری در میزان مقادیر پروتئین خام ،چربی خام،
فیبر خام ،خاکستر و رطوبت جیرههای غذایی مشاهده
نشد .از این رو میتوان عنوان نمود که ارزش غذایی
کلیه جیرههای موجود با هم برابر بود .با این وجود
نتایج حاصل از زیستسنجی میگوها حاکی از آن بود
که بیشترین میزان رشد به ترتیب مربوط به میگوهای
تیمار تغذیه شده با جیرههای غذایی حاوی  5و 6
درصد پودر گیاه سیر بود .لیکن با توجه به اینکه ارزش
غذایی هر کدام از جیرهای غذایی با هم برابر بود
میتوان چنین عنوان نمود که این افزایش رشد ممکن
است ناشی از وجود ترکیبات موجود در گیاه سیر بویژه
ترکیبات ارگانوسولفوره همانند اسآلیلسیستئن و
اسآلیلمرکاپتوال سیستئن اشاره باشد ،شایان ذکر
است که ترکیبات فوق از خاصیت هضم آنزیمی باالیی
برخوردار میباشند (.)Thomson & Ali, 2003
بر اساس نتایج بهدست آمده این احتمال وجود دارد
که به دلیل افزایش ترکیبات ارگانوسولفوره و
تیموسولفانت در جیره غذایی حاوی  5درصد پودر گیاه
سیر در مقایسه با جیرههای غذایی حاوی  0/2 ،6و
صفر درصد ،میزان هضم و جذب ماده غذایی در
دستگاه گوارش میگوها افزایش یافته باشد که در
نتیجه عالوه بر افزایش معنی دار مقادیر مربوط به
شاخصهای رشد میزان بازماندگی در میگوهای تیمار
تغذیه شده با جیره غذایی فوق افزایش یافته باشد.
همچنین به دنبال افزایش راندمان تبدیل غذایی و
کاهش معنی دار ضریب تبدیل غذایی در میگوهای تیمار
تغذیه شده با جیرههای غذایی حاوی پودر گیاه سیر بویژه
میگوهای تیمار تغذیه شده با  5درصد پودر گیاه سیر در
مقایسه با تیمار شاهد میتوان عنوان نمود که پودر گیاه
سیر ممکن است بهعنوان یک جاذب غذایی عمل نموده
که عالوه بر افزایش هضم و جذب غذا در دستگاه

گوارش میگوهای تیمار و افزایش کارایی غذا را نیز به
دنبال داشته باشد (.)Kasornchandra et al., 2005
عنوان شده که استفاده از پودر گیاه سیر در جیره غذایی
میگوها ،عالوه برداشتن اثرات درمانی فراوان
( )Shalaby et al., 2006میتواند موجب افزایش
جذابیت غذا همراه با افزایش هضم و جذب آن در
دستگاه گوارش میگوها گردد ( & Abd-Elallatif
 .)Ebraheem, 1996از سوی دیگر نتایج بهدست
آمده حاکی از افزایش میزان بازماندگی در میگوهای
تیمار تغذیه شده با جیرههای غذایی حاوی پودر گیاه سیر
بود ،لذا این حالت ممکن است ناشی از وجود خاصیت
تحریککنندگی سیستم ایمنی گیاه سیر و فعال شدن
سیستم ایمنی غیر اختصاصی در میگوها باشد که از این
طریق موجب افزایش مقاومت آنها در برابر عوامل
بیماریزا شده است ( Ghaednia et al., 2011; Mona
 .)et al., 2015در این رابطه Javadzadeh et al.
( )2012عنوان نمودند که فاکتورهای رشد و بازماندگی
در پستالروهای  6/9میلیگرمی میگوی سفید غربی
تغذیه شده با ناپلئوسهای آرتمیای غنی شده با غلظت
 500میلیگرم در لیتر عصاره گیاه سیر بهطور معنی داری
در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافته مییابد .در مطالعه
دیگر عنوان شد که میزان شاخصهای رشد و مقاومت
پستالروهای میگوی سفید غربی تغذیه شده با
غلظتهای مختلف عصاره گیاه سیر در برابر استرسهای
شوری و  pHبهطور معنی داری افزایش یافته بود
(.)Zareh et al., 2014
با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان عنوان نمود
که میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی حاوی پودر
گیاه سیر از رشد بیشتری نسبت به میگوهای تیمار
شاهد برخوردار بودند .از سوی دیگر مقادیر
شاخصهای رشد از قبیل ضریب رشد ویژه ،راندمان
تبدیل غذایی و درصد بازماندگی در میگوهای تیمار
تغذیه شده با  0/2پودر گیاه سیر بهطور معنی داری
کمتر از میگوهای دو تیمار  6و  5درصد بود .با این
وجود علیرغم عدم مشاهده اختالف معنی دار در میزان
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... ) بر شاخصهای رشد وAllium sativum(  بررسی تأثیر پودر گیاه سیر:خلیلپذیر و همکاران

 درصد پودر گیاه سیر نسبت به5 تغذیه شده با
 ضریب تبدیل غذایی آنها نیز، درصد6 میگوهای تیمار
.بهطور معنی داری کاهش یافته بود

6 ضریب رشد ویژه و درصد بازماندگی میگوهای تیمار
 نتایج نشان داد که عالوه بر افزایش، درصد5 و
معنیدار راندمان تبدیل غذایی در میگوهای تیمار
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