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 چکیده 

محرک  عنوان بهگیاه سیر به دلیل داشتن ترکیبات ارگانوفسفره قادر است 
رشد و سیستم ایمنی در میگوها مورد استفاد قرار گیرد. در مطالعه حاضر 

 1، 5/0های مختلف )صفر،  های مختلف غذایی حاوی درصد یر جیرهتأث
 ،شامل میانگین وزن ،ی رشدها شاخصدرصد( پودر گیاه سیر بر  2و 

و  طول، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، راندمان تبدیل غذایی
 60گرم به مدت  64/8با میانگین وزنی سفید غربی  هایبازماندگی میگو

طول و ضریب رشد ویژه  ،ار گرفت. میانگین وزنروز مورد بررسی قر
(SGR )پودر گیاه  درصد 2 جیره غذایی حاوی میگوهای تغذیه شده با

 طور بهدرصد(  368/237متر و  سانتی 2/16گرم،  42/15سیر )به ترتیب 
بود گیری شده در سایر تیمارها  مقادیر اندازهبیشتر از  داری یمعن

(05/0P< .) ودن میانگین وزن، طول و ضریب رشد رغم بیشتر ببهلیکن
گونه  هیچ 5/0درصد نسبت به تیمار  1( میگوهای تیمار SGRویژه )

که به دلیل افزایش . در حالی (<05/0Pداری مشاهده نشد )اختالف معنی
 2( در میگوهای تیمار FCEمعنی دار راندمان ضریب تبدیل غذایی )

داری معنی طور به( در آنها FCRدرصد، میزان ضریب تبدیل غذایی )
میزان  ،(. با این وجود>05/0P) استکمتر از سایر میگوهای تیمار 

درصد  1و  2غذایی حاوی   تغذیه شده با جیره تیمارمیگوهای بازماندگی 
و صفر  5/0داری بیشتر از میگوهای تیمار معنی طور بهپودر گیاه سیر 

لت بر این دارد که افزودن دالآمده  دست بهنتایج  (.>05/0P) درصد بود
عالوه تواند  میجیره غذایی میگوها درصد در  2میزان به  پودر گیاه سیر

ضریب موجب بهبود راندمان  ،رشد و بازماندگی یها شاخصبر افزایش 
 د.شو سفید غربی تبدیل غذایی در میگوهای 
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Abstract 
Garlic plant due to organophosphorus compounds 

can be used to promote growth and immune 

system of the shrimp. In this study, the effect of 

diets containing 0, 0.5, 1 and 2%  of garlic powder 

(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 average weight of 8.64 gr for 60 

days. The results indicated that the weight, average 

length and SGR of the shrimp fed on the diet of 

2% (15.42 g, 16.2 cm and 237.368%, respectively) 

were significantly higher than other treatment 

groups (P<0.05). Although the average weight, 

length and SGR of the shrimp fed on the diet of 

1% were higher than the shrimp fed on the diet of 

0.5%, there was no significant difference (P>0.05) 

between them. Also, while FCE of the shrimp fed 

on the diet of 2% significantly increased, FCR of 

them was significantly lower than the other 

treatments (P<0.05). However, the survival of the 

shrimp fed on the diets of 2% and 1% was 

significantly higher than that of 0.5 and 0% 

(P<0.05). The results implied that adding garlic 

powder at the rate of 2% to the diet of shrimp 

could improve both the efficiency growth indexes 

and survival of L. vannamei. 

 

Keywords: Garlic, Growth Index, Litopenaeus 

Vannamei, Survival. 
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 مقدمه
تقاضای دلیل افزایش امروزه میگوهای خانواده پنائیده به

چشمگیری در اقصی نقاط  طور به ،بازارپسندی و مصرف
اند. براساس آخرین آمار سازمان خوار و  جهان منتشر شده

میزان تولید میگوهای خانواده پنائیده  (FAOبار جهانی )
میگوی (. FAO, 2013) استمیلیون تن  5/4بالغ بر 

از مهمترین  (Litopenaeus vannameiسفید غربی )
-آب های شی جهان بوده که در اقلیمهای پرور گونه

 ,.Briggs et al)شود  هوایی مختلفی پرورش داده میو

شیوع بیماری  در پی ،گونه به کشورواردات این (.2004
 میگوی سفید هندیپرورش لکه سفید در مزارع 

(Penaeus indicus )در سال  یا ایجاد تنوع گونه و
 (. Faghih et al., 2009)صورت پذیرفت  1384

افزایش میزان رشد و ل دخیل در ـه عوامـاز جمل
توان به میزان،  وهای سفید غربی، میـی میگـبازماندگ

دهنده ماده غذایی اشاره کیفیت و ترکیب اجزای تشکیل
(. از این رو به دلیل Javadzadeh et al., 2012د )کر
پوستان راختصاصی در سختـی غیـود سیستم ایمنـوج

عالوه  سیستم ایمنی  بویژه میگو، استفاده از مواد محرک
بر تحریک و بهبود فعالیت سیستم ایمنی غیر اختصاصی 

تواند موجب افزایش رشد و مقاومت آنها در  میگوها، می
(. امروزه Diab et al., 2002برابر عوامل بیماریزا شود )

ترکیبات طبیعی همانند گیاهان دارویی پیشنهاد استفاده از 
دلیل ( به Lee et al., 2012ی )ـایـای دریـه کـو جلب

ها،  ناشی از مصرف هورمونهای دارویی  تشکیل باقیمانده
در آبزیان مطرح ها و سایر مواد شیمیایی  بیوتیک آنتی
 صورت بهاین ترکیبات امروزه . (Sakai, 1999) است
جلوگیری از  منظور بهعت ـاری در صنـهای تج لـمکم

گسترش بیماری و بهبود ضریب تبدیل غذایی و رشد به 
 Ghaednia et al., 2011; Pazirشود ) غذا افزوده می

et al., 2011 .) 
یک گیاه  پیازی   (Allium sativum) گیاه سیر

( Liliaceaeشکل متعلق به جنس آلیوم، خانواده لیلیاسآ )
دویه به غذا ا عنوان بهسالیان سال  یا چتریان بوده که

ات ـو دارای ترکیب (Rivlin, 2001) ودـش یزوده مـاف

ها، متنوعی از انواع اسیدهای آمینه، مواد معدنی، ویتامین
فالونوئیدها، ترکیبات فرار و غیرفرار با ارزش دارویی و 

این  (.Hussein et al., 2013درمانی قابل توجه است )
در ساختار  ارگانوسولفورهترکیبات گیاه به دلیل داشتن 

 ضدفراوانی از جمله فعالیت واص دارویی ـخدارای  ،خود
 اسـتی ـانـرطـد سـو ضی ا هـد لختـریایی، ضـاکتـب
(Thomson & Ali, 2003). ترکیبات سیر  تریناز مهم

آلیسین، ترکیبات فسفردار، آنزیمهای آلیناز، پراکسیداز و 
ها  . بررسیاستل میروسیناز، آجوئین، سیترال و گرانیو

نشان داده که مصرف گیاه سیر منجر به افزایش تولید 
ها ها و نوتروفیلها، فعالیت ماکروفاژها، لنفوسیتسیتوکین

بهبود و تحریک سیستم ایمنی شده است  و در نهایت
(Khodadadi et al., 2013.) گیاه سیر  ،از سوی دیگر

غنی از امالح معدنی )آهن، ید، سدیم، پتاسیم و فسفر( و 
است ان ـاز آبزیـورد نیـ( مCو  Aد )ـای مفیـه نـویتامی

(Farahi et al., 2010.)  حضور ترکیبات مفید فراوان در
یک ترکیب ضد  عنوان بهسیر بویژه آلیسین، این گیاه را 

ی و رشد ده سیستم ایمنـود دهنـوی و بهبـی قـمیکروب
. در (Vaseeharan et al., 2011) معرفی کرده است

ثیر مثبت گیاه سیر بر روی أمطالعات صورت گرفته قبلی ت
آبزی  های ی رشد و سیستم ایمنی برخی گونهها شاخص

توان به  جمله میآن که از  مورد بررسی قرار گرفته است
آالی  ( بر روی ماهی قزل2010) .Farahi et alمطالعه 

 Gabberو  (Oncorhynchus mykiss) کمان نـرنگی

Ajeel & Alfaraghi (2013) ی ـولـور معمـروی کپ
(Cyprinus carpio.اشاره کرد )  همچنین عنوان شده

عالوه ، برنده رشد پیش عنوان بهاستفاده از گیاه سیر که 
جذب و کارایی غذا نیز افزایش بر افزایش رشد بر روی 

 .(Rebecca & Bhavan, 2014) تـاسر ـمؤث
Gholaghaie et al. (2016عن )ه ـد کـدنکروان ـ

ی رشد و بازماندگی پست الروهای میگوهای ها شاخص
درصد  1سفید غربی تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 

پودر سیر خام، نسبت به سایر تیمارهای تغذیه شده با 
درصد پودر سیر خام از میزان  5/0و  25/0، 0ر ـمقادی

برخوردار بود. در مطالعه دیگر مشاهده شد که بیشتری 
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پست الروهای یک روزه ی رشد و بازماندگی ها شاخص
های غنی شده  میگوی سفید غربی تغذیه شده با ناپلئوس

داری  معنی طور بهگرم در لیتر عصاره سیر  میلی 200با 
های غنی  بیشتر از دیگر تیمارهای تغذیه شده با ناپلئوس

گرم در  میلی 1000و  800، 600، 400های  شده با غلظت
لذا  .(Javadzadeh et al., 2012) لیتر عصاره سیر بود

با توجه به جایگاه صنعت پرورش میگو در کشور و 
توانایی بالقوه سیر به دلیل داشتن ترکیبات دارویی در 

های مختلف پودر  سعی شد اثرات درصد ،تحقیق حاضر
 شد و بازماندگیی رها شاخصبهبود  منظور بهگیاه سیر 
مورد  در شرایط آزمایشگاهی جوان سفید غربی میگوهای

 بررسی قرار گیرد.
 

 ها مواد و روش
ی رشد و بازماندگی میگوهای ها شاخصتعیین به منظور 

جوان سفید غربی تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 
در اواسط  حاضر مطالعههای مختلف پودر گیاه سیر  درصد

مرکز تکثیر میگوی سالن آزمایش در 1394مرداد ماه 
 کیلومتری شهرستان بوشهر 30پارس آبزیستان واقع در 

میگوهای جوان پس  1سازش انجام شد.روز  60به مدت 
های  سازی در حوضچهذخیره از انتقال به سالن آزمایش و

لیتری حاوی آب ضدعفونی شده دریا با  2000 بتنی
به هفته به مدت یک (، pptقسمت در هزار ) 40شوری 

 4. این مطالعه از (Pazir et al., 2011) طول انجامید
تکرار  3هر کدام با درصد(  2و  1، 5/0)صفر، تیمار 

ی قطعه میگو 30تعداد  ،که در هر تیمار تشکیل شده بود
 گرم 64/8±35/0ی وزن با میانگین یـد غربـوان سفیـج

 شد. سازی  ذخیره
 
 سازی پودر گیاه سیرآماده

و جداسازی  خریداریبعد از  ،تهیه پودر گیاه سیرمنظور  به
ها توسط گیری آنپوستبازار، گیاه سیر از  های پیازچه

                                                                      
1. Adaptation 

ضدعفونی و شستشوی  در ادامه .دست صورت گرفت
کننده کلرید  ترتیب توسط ماده ضدعفونیها به پیازچه
مرتبه( صورت پذیرفت  5درصد( و آب مقطر ) 2/0جیوه )

(Javadzadeh et al., 2012 پس از خشک .)دن کر
درجه  35در دمای آنها با قرار دادن های گیاه سیر  پیازچه

 آسیاب و پودر ،ساعت 12-15به مدت  ،آون گراد یسانت
با دور پارس خزر توسط دستگاه آسیاب برقی  آنها کردن
 Kasornchandra)صورت پذیرفت دور در دقیقه  2000

et al., 2005) غذای  ارخانهکآزمایشگاه تحقیقاتی . در
پودر گیاه سیر تهیه  دنکرالک پس از  میگوی هوورراش

 1، 5/0ی ها با نسبتن میکرو 500توری چشمه  شده با
گرم به ازای  20و  10، 5درصد وزن بدن )به ترتیب  2و 

 افزوده به غذای کنسانتره میگو هر کیلوگرم جیره غذایی(
ودر پاستفاده شده در غذای میگو شامل شد. اقالم غذایی 

ماهی کلیکا، پودر سویا، پودر سر میگو، آرد گندم، پودر 
 اسکوئید، روغن ماهی، کنسانتره، لسیتین و گلوتن گندم

بر اساس جیره غذایی موجود در کارخانه پس از  بود که
پودر گیاه درصدهای مختلف با  ،هم دن آنها باکر ترکیب
به دست آمده  مخلوط به ،شد که درنهایتمخلوط سیر 
صورت پلت ه میلیمتری ب 2چرخ گوشت با چشمه  وسیله

ها با قرارگیری در معرض  خشک کردن پلت. در آورده شد
°جریان هوای گرم با درجه حرارت 

C 65-60  به مدت
منظور جلوگیری از ه ساعت صورت گرفت. ب 16-12

شده تا زمان مصرف در  آماده یها جذب رطوبت، پلت
°جای خشک و خنک با درجه حرارت 

C20-  نگهداری
آزمایشات همزمان نیز  (.Parmar et al., 2012) ندشد

درصد پروتئین خام، چربی خام،  یریگ مربوط به اندازه
به ترتیب به فیبر خام، خاکستر و رطوبت در آزمایشگاه 

کوره الکتریکی و ، سوکسله ،کجلدال یها دستگاه کمک
حاکی از  ،نتایج .(Pazir et al., 2011شد ) انجامآون 
در میزان  دار آماری یاختالف معنهیچگونه ود که آن ب

خاکستر و  درصد پروتئین خام، چربی خام، فیبر خام،
 (.1جدول ) وجود نداشتمختلف  های یرهرطوبت ج

سنجی میگوهای روز یکبار زیست 10ز آنجاکه هر ا
بر شد، غذادهی آنها  تصادفی انجام می صورت بهتیمار 
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درصد وزن  3-25/3به میزان وزن بدن میانگین اساس 
درصد وزن بدن  3/2-5/2تا در ابتدای دوره پرورش بدن 

صورت  22و  15، 9در ساعات دوره پرورش  یدر انتها
(. قبل از غذادهی، VanWyk et al., 1999) گرفت می

و  یآور ها جمع باقیمانده غذا و مواد زائد موجود در تانک
( 001/0قت )با د پس از توزین توسط ترازوی دیجیتال

بار در هفته تعویض آب  3تا  2هر  همچنینحذف شدند. 
درصد همراه با  50به میزان های تیمارهای مطالعه  تانک

رعایت کلیه مسائل بهداشتی و امنیت زیستی صورت 
 . (Pazir et al., 2011گرفت )

 
 ی رشد و بازماندگیها شاخصسنجش 

تیمار از رشد میگوهای  یها شاخصتعیین  منظور به
تعیین ضریب رشد ، تعیین میانگین وزن و طولقبیل 
تعیین ، (FCR) ل غذاییـب تبدیـضری(، SGR) ویژه

د ـو درص (FCE) یـتبدیل غذایضریب دمان ـران
از بار  ده روز یکهر ی ـبا فاصله زمان (SR) بازماندگی

سنجی تصادفی میگوهای تیمار با استفاده طریق زیست
 ،2معادله  ،1معادله گرفت )از معاالت زیر صورت 

 .(VanWyk et al., 1999( )4معادله  و 3معادله 
تعیین ضریب رشد ویژه میگوهای  (:1) معادله

 تغذیه شده با درصدهای مختلف پودر گیاه سیر
 = ضریب رشد ویژه

 
100 × 

  –)لگاریتم طبیعی متوسط وزن اولیه( 
 )لگاریتم طبیعی متوسط وزن ثانویه(

 تعداد روز
 ضریب رشد ویژه =

100 × 
  –)لگاریتم طبیعی متوسط وزن اولیه( 

 )لگاریتم طبیعی متوسط وزن ثانویه(

 تعداد روز
 

: تعیین ضریب تبدیل غذایی میگوهای (2)معادله 
 تغذیه شده با درصدهای مختلف پودر گیاه سیر

 = ضریب تبدیل غذایی
 شدهغذای مصرف

 وزن نهایی بیوماس -وزن اولیه بیوماس 
 

(: تعیین راندمان ضریب تبدیل غذایی 3)معادله 
 میگوهای تغذیه شده با درصدهای مختلف پودر گیاه سیر
 = راندمان ضریب تبدیل غذایی

 افزایش وزن )گرم(

 شده )گرم(غذای خورده
 

تعیین درصد بازماندگی میگوهای : (4)معادله 
 تغذیه شده با درصدهای مختلف پودر گیاه سیر
 بازماندگی= درصد 

 تعداد میگوهای شمارش شده در پایان مطالعه
 تعداد کل میگوهای ذخیره سازی شده در زمان شروع مطالعه
100 × 

کلیه فاکتورهای سعی شد که مطالعه دوره  در طول
ژن ـاکسیرارت، ـه حـل درجـایی آب شامـفیزیکوشیمی

ب در دامنه ـه ترتیـب pHو  وریـشول در آب، ـمحل

 گرم یلیم 87/4±48/0 گراد، یدرجه سانت 6/0±4/22
ثابت نگه  8/7-1/8قسمت در هزار و  41-42، در لیتر

 داشته شود. 
 

 تجزیه و تحلیل آماری 

تعیین ضریب میانگین وزن، طول، حاصل از  یها داده
تبدیل ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، راندمان 

افزار اده از نرمـا استفـدگی بـد بازمانـدرص و یـغذای
EXCEL2013 اری ـزار آمـافرمـو نSPSS 18  از

با استفاده  ANOVAطرفه طریق آنالیز واریانس یک
درصد مورد  95با سطح اطمینان  Tukeyاز آزمون 

 تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
 

 نتایج
شده وهای تغذیهـسنجی میگتـل از زیسـج حاصـنتای
غذایی حاوی درصدهای مختلف پودر گیاه  های یرهج با

و حداقل سیر حاکی از این مطلب بود که حداکثر 
روز دوره پرورش به  60بعد از  میزان رشد در میگوها



 39 ... های رشد و ( بر شاخصAllium sativumبررسی تأثیر پودر گیاه سیر )و همکاران:  پذیرخلیل 

تغذیه شده با جیره تیمار ترتیب مربوط به میگوهای 
( و صفر درصد گرم 42/15)درصد  2غذایی حاوی 

ه ـای ک هـگون هـب ؛پودر گیاه سیر بود( گرم 40/13)
تغذیه شده با میگوهای تیمار  تمامین وزنی ـمیانگی
طور  حاوی پودر گیاه سیر بههای غذایی  جیره

بیشتر از میانگین وزنی میگوهای تیمار  داری یمعن
. همچنین مشاهده شد که (>05/0Pشاهد بود )

جیره شده با تیمار تغذیهی یمیانگین وزنی میگوها
 داری یمعن طور بهپودر گیاه سیر درصد  2غذایی حاوی 

 جیره بابیشتر از میانگین وزنی میگوهای تغذیه شده 
پودر گیاه سیر د ـدرص رـصفو  5/0، 1 اویـح یـغذای
بیشتر بودن میانگین  رغمبه لیکن(. >05/0P) است

شده با جیره غذایی حاوی تغذیهوزنی میگوهای تیمار 
وزنی میانگین نسبت به درصد پودر گیاه سیر  1

 5/0شده با جیره غذایی حاوی میگوهای تیمار تغذیه
 دار یـمعنالف ـاخت هـگون چـیهدرصد پودر گیاه سیر 

 (. 2جدول ) (<05/0Pد )ـده نشـاهـمشاری ـآم
 نتایج ،ی تیمارمیانگین طولی میگوهادر رابطه با 

 

بیشتر بودن میانگین طولی  رغم بهحاکی از آن بود که 
درصد  2شده با جیره غذایی حاوی تغذیهمیگوهای تیمار 
جیره غذایی نسبت به میگوهای تیمار پودر گیاه سیر 

هیچگونه تفاوت آماری درصد پودر گیاه سیر  1حاوی 
ن درحالی بود که ـ(. ای<05/0Pمشاهده نشد ) داری یمعن

شده با جیره غذایی تغذیهمیانگین طولی میگوهای تیمار 
بیشتر از  داری یمعن طور بهدرصد پودر گیاه سیر  2حاوی 

تغذیه شده با جیره غذایی میانگین طولی میگوهای تیمار 
(. >05/0Pبود )و صفر درصد پودر گیاه سیر  5/0حاوی 

بیشتر بودن میانگین طولی  رغمبهاز سوی دیگر 
درصد  1تغذیه شده با جیره غذایی حاوی میگوهای تیمار 

تغذیه شده با یگوهای تیمار پودر گیاه سیر در مقایسه با م
هیچگونه درصد پودر گیاه سیر  5/0جیره غذایی حاوی 

( با این <05/0Pمشاهده نشد )آماری  دار یمعن اختالف
ره ـتغذیه شده با جیمیانگین طولی میگوهای تیمار  ،وجود

 طور بهاه سیر ـودر گیـدرصد پ 5/0و  1اوی ـذایی حـغ
یگوهای تیمار شاهد بیشتر از میانگین طولی م یدار یمعن

 (.3جدول ( )>05/0Pبود )

 های مختلف پودر گیاه سیر با درصد غذایی تهیه شده های یرهجشیمیایی آنالیز  .1 جدول
 % رطوبت % خاکستر % خام فیبر % خام چربی % خام پروتئین جیره غذایی

 9/5 10 5/3 4/8 4/39 غذای کنسانتره فاقد پودر گیاه سیر
 5/4 10 4/3 4/8 9/39 درصد پودر گیاه سیر 5/0غذای کنسانتره حاوی 
 3/5 10 5/3 4/8 40 درصد پودر گیاه سیر 1غذای کنسانتره حاوی 
 1/5 10 6/3 2/8 6/39 درصد پودر گیاه سیر 2غذای کنسانتره حاوی 

 

 های مختلف پودر گیاه سیر  شده با جیره غذایی حاوی درصدمیگوهای تیمار تغذیهمیانگین انحراف معیار( ±میانگین وزنی )میانگین .2 جدول

 

 تیمار

روز
درصد  صفرجیره غذایی حاوی  

 پودر سیر )گرم(
درصد  5/0جیره غذایی حاوی 

 پودر سیر )گرم(
درصد  1جیره غذای حاوی 

 پودر سیر )گرم(
درصد  2جیره غذایی حاوی 

 پودر سیر )گرم(

0 a36/0±54/8 a25/0±52/8 a22/0±53/8 a27/0±61/8 
10 c31/0±86/8 bc21/0±20/9 b24/0±06/10 a11/0±11/11 
20 d21/0±20/9 c21/0±96/9 b14/0±13/11 a19/0±24/12 
30 d21/0±96/9 c11/0±06/11 b19/0±25/12 a17/0±32/13 
40 c11/0±06/11 b19/0±24/12 b20/0±87/12 a16/0±05/14 
50 c15/0±44/11 b15/0±69/12 b14/0±11/13 a12/0±29/14 
60 c19/0±24/12 b28/0±16/13 b22/0±60/13 a08/0±95/14 

 درصد است. 95دار نبودن با سطح اطمینان دهنده معنینشان ،دار بودن و حروف مشابهدهنده معنینشان ،حروف غیر مشابه ،در هر ردیف
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سنجش ضریب رشد ویژه در تیمارهای مختلف 
ب رشد ویژه در ـزان ضریـه میـک ودـی از آن بـحاک

 2 جیره غذایی حاوی تغذیه شده با تیمارمیگوهای 
بیشتر از دار  یطور معنه درصد پودر گیاه سیر ب

و  5/0با جیره غذایی حاوی تغذیه شده تیمار میگوهای 
 (.4جدول ) (>05/0Pسیر بود )گیاه  درصد پودر صفر

ب تبدیل غذایی ـضریه ـد کـده شـن مشاهـهمچنی
درصد  2 جیره غذایی حاوی تغذیه شده بامیگوهای تیمار 

کمتر از سایر میگوهای  دار یطور معن پودر گیاه سیر به
ضریب تبدیل این در حالی بود که (. >05/0Pتیمار بود )

داری بیشتر طور معنی در میگوهای تیمار شاهد بهغذایی 
 (.1شکل ( )>05/0P)از میگوهای تیمار شاهد بود 

 ضریب تبدیل غذایی حاصل ازبا توجه به نتایج 

مشاهده شد که مقادیر راندمان ضریب تبدیل غذایی 
درصد پودر  2ا جیره حاوی ـده بـشمیگوهای تیمار تغذیه

بود  هابیشتر از سایر تیمار داری یطور معن گیاه سیر به
(05/0P< با این .)میزان راندمان ضریب تبدیل  ،وجود

طور  بهشده با پودر سیر غذایی تمامی میگوهای تغذیه
( >05/0Pبیشتر از میگوهای تیمار شاهد بود ) یدار یمعن

 (.2شکل )
رغم بیشتر بودن میزان به در پایان مشاهده شد که
شده با جیره غذایی تغذیهبازماندگی میگوهای تیمار 

درصد پودر گیاه سیر نسبت به میگوهای  2 حاوی
صد پودر گیاه سیر رد 1شده با جیره غذایی حاوی تغذیه

 (<05/0Pنشد )مشاهده  داری یاختالف معن گونه یچه
 (.3شکل )

 

 های مختلف پودر گیاه سیر میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی درصدمیانگین انحراف معیار( ±)میانگین طولیمیانگین  .3 جدول

 تیمار

 روز
 درصد  صفرجیره غذایی حاوی 

 (متر سانتیسیر )پودر 
 درصد  5/0جیره غذایی حاوی 

 (متر سانتیپودر سیر )
 درصد  1جیره غذای حاوی 

 (متر سانتیپودر سیر )
 درصد  2جیره غذایی حاوی 

 (متر سانتیپودر سیر )

0 a16/0±6/8 a23/0±9/8 a12/0±5/8 a17/0±5/8 
10 c21/0±2/9 bc35/0±5/9 b30/0±2/10 a41/0±3/11 
20 c11/0±0/10 c51/0±4/10 b18/0±5/11 a23/0±2/12 
30 c32/0±2/11 c25/0±9/11 b39/0±3/12 a11/0±3/13 
40 c22/0±8/11 b33/0±5/12 b26/0±8/12 a32/0±9/13 
50 c30/0±4/12 b22/0±3/13 ab24/0±8/13 a32/0±2/14 
60 c09/0±7/13 b18/0±3/14 ab27/0±9/14 a34/0±2/15 

 درصد است. 95دار نبودن با سطح اطمینان دهنده معنینشان ،دار بودن و حروف مشابهدهنده معنینشان ،حروف غیر مشابه ،در هر ردیف

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

 تیمار

 روز
  شاهد

 )درصد(
 5/0جیره غذایی حاوی 

 )درصد( درصد پودر سیر
درصد  1جیره غذایی حاوی 

 )درصد( پودر سیر
درصد  2جیره غذایی حاوی 

 )درصد( پودر سیر

10 d578/0±7071/196 c577/0±5071/201 b588/0±4308/209 a565/0±3093/219 
20 d681/0±1157/201 c541/0±6746/207 b325/0±9137/217 a412/0±4606/226 
30 d528/0±6746/207 c987/0±4190/217 b878/0±4689/226 a235/0±9248/233 
40 d125/0±4190/217 c689/0±5038/226 b785/0±4563/230 a685/0±4284/238 
50 c356/0±7060/219 bc541/0±0270/229 ab598/0±8396/231 a489/0±5723/239 
60 c652/0±1698/226 bc423/0±3708/232 ab952/0±3046/235 a368/0±2040/234 

 .استداری  یدهنده معن مشابه نشانناحروف 
 



 41 ... های رشد و ( بر شاخصAllium sativumبررسی تأثیر پودر گیاه سیر )و همکاران:  پذیرخلیل 

 
 1، 5/0، های غذایی حاوی صفر شده با جیرهتغذیه ضریب تبدیل غذایی میگوهای تیمارانحراف معیار( درصد ±)میانگینمیانگین  .1 شکل

 درصد پودر گیاه سیر 2و 

 
 

 
، 5/0، های غذایی حاوی صفر شده با جیرهتغذیه راندمان ضریب تبدیل غذایی میگوهای تیمار انحراف معیار(±)میانگین میانگین .2 شکل

 درصد پودر گیاه سیر 2و  1

 
 

 
 درصد پودر گیاه سیر 2و  1، 5/0، های غذایی حاوی صفر تغذیه شده با جیره بازماندگی میگوهای تیمار .3 شکل
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 گیرینتیجه و بحث
در تحقیق حاضر دست آمده  هـایج بـه نتـه بـا توجـب

مقادیر مختلف پودر  افزودن رغم بهمشاهده شد که 
تفاوت  یچگونهه ،غذایی میگو های یرهگیاه سیر به ج

در میزان مقادیر پروتئین خام، چربی خام،  داری یمعن
غذایی مشاهده  های یرهفیبر خام، خاکستر و رطوبت ج

ارزش غذایی  د کهکرتوان عنوان  می ،رونشد. از این
. با این وجود بودموجود با هم برابر  های یرهکلیه ج

میگوها حاکی از آن بود  سنجی یستنتایج حاصل از ز
رتیب مربوط به میگوهای به ت ،که بیشترین میزان رشد

درصد  1و  2غذایی حاوی  های شده با جیرهتیمار تغذیه
با توجه به اینکه ارزش غذایی  یکنل .پودر گیاه سیر بود

 توان یهر کدام از جیرهای غذایی با هم برابر بود م
ممکن است  ،د که این افزایش رشدکرچنین عنوان 

یژه موجود در گیاه سیر بوناشی از وجود ترکیبات 
سیستئن و  آلیل اس همانندارگانوسولفوره ترکیبات 

شایان ذکر  باشد،سیستئن اشاره  مرکاپتوال آلیل اس
از خاصیت هضم آنزیمی  ،ترکیبات فوقاست که 

 (. Thomson & Ali, 2003) هستندباالیی برخوردار 
این احتمال وجود  ،آمده دست بهنتایج بر اساس 

ارگانوسولفوره و ه به دلیل افزایش ترکیبات ـدارد ک
درصد پودر گیاه  2در جیره غذایی حاوی تیموسولفانت 

و  5/0، 1های غذایی حاوی  مقایسه با جیرهدر سیر 
ماده غذایی در هضم و جذب صفر درصد، میزان 

دستگاه گوارش میگوها افزایش یافته باشد که در 
ر مربوط به افزایش معنی دار مقادی عالوه بر ،نتیجه

 میزان بازماندگی در میگوهای تیمار ،ی رشدها شاخص
غذایی فوق افزایش یافته باشد.   تغذیه شده با جیره

همچنین به دنبال افزایش راندمان تبدیل غذایی و 
دار ضریب تبدیل غذایی در میگوهای تیمار کاهش معنی

های غذایی حاوی پودر گیاه سیر بویژه  تغذیه شده با جیره
درصد پودر گیاه سیر در  2های تیمار تغذیه شده با میگو

د که پودر گیاه کر توان عنوان می ،مقایسه با تیمار شاهد
 هکردیک جاذب غذایی عمل  عنوان بهسیر ممکن است 

افزایش هضم و جذب غذا در دستگاه  عالوه بر که

 را نیز بهافزایش کارایی غذا  ،گوارش میگوهای تیمار
(. Kasornchandra et al., 2005) دنبال داشته باشد

پودر گیاه سیر در جیره غذایی از که استفاده  شدهعنوان 
داشتن اثرات درمانی فراوان  رـمیگوها، عالوه ب

(Shalaby et al., 2006م )موجب افزایش  تواند ی
جذابیت غذا همراه با افزایش هضم و جذب آن در 

 & Abd-Elallatif) دشوها میگودستگاه گوارش 

Ebraheem, 1996 .)دست هنتایج ب ،از سوی دیگر
افزایش میزان بازماندگی در میگوهای  آمده حاکی از

های غذایی حاوی پودر گیاه سیر  تیمار تغذیه شده با جیره
وجود خاصیت بود، لذا این حالت ممکن است ناشی از 

و فعال شدن  کنندگی سیستم ایمنی گیاه سیر تحریک
در میگوها باشد که از این  سیستم ایمنی غیراختصاصی

طریق موجب افزایش مقاومت آنها در برابر عوامل 
 Ghaednia et al., 2011; Monaبیماریزا شده است )

et al., 2015 .) در این رابطهJavadzadeh et al. 
دند که فاکتورهای رشد و بازماندگی در کر( عنوان 2012)

گرمی میگوی سفید غربی  میلی 3/1الروهای  پست
  های آرتمیای غنی شده با غلظت شده با ناپلئوستغذیه
داری معنی طور بهگرم در لیتر عصاره گیاه سیر  میلی 200

یابد. در مطالعه دیگر  در مقایسه با تیمار شاهد افزایش می
ی رشد و مقاومت ها شاخصعنوان شد که میزان 

الروهای میگوی سفید غربی تغذیه شده با  پست
های  اره گیاه سیر در برابر استرسهای مختلف عص غلظت

 داری افزایش یافته بودمعنی طور هب pHشوری و 
(Zareh et al., 2014 .) 

 دکرتوان عنوان  می ،آمده دست بهبا توجه به نتایج 
میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی حاوی پودر  که

گیاه سیر از رشد بیشتری نسبت به میگوهای تیمار 
مقادیر  ،وی دیگرـد. از سـبودنرخوردار ـد بـشاه

ی رشد از قبیل ضریب رشد ویژه، راندمان ها شاخص
در میگوهای تیمار  تبدیل غذایی و درصد بازماندگی

-معنی طور بهپودر گیاه سیر درصد  5/0شده با تغذیه

درصد بود. با  2و  1داری کمتر از میگوهای دو تیمار 
دار در رغم عدم مشاهده اختالف معنیبه ،این وجود
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میزان ضریب رشد ویژه و درصد بازماندگی میگوهای 
درصد، نتایج نشان داد که عالوه بر  2و  1تیمار دو 

دار راندمان تبدیل غذایی در میگوهای  افزایش معنی

درصد پودر گیاه سیر نسبت به  2شده با تیمار تغذیه
درصد، ضریب تبدیل غذایی آنها نیز  1میگوهای تیمار 

 اری کاهش یافته بود. دمعنی طور به
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