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Evaluation of Growth, Survival, and Health Indices of 
Litopenaeus vannamei: Boone, 1931 Fed Diets Containing 
Different Percentages of Garlic Powder (Allium sativum)

[1] Introductions and movement of Penaeus vannamei and Penaeus stylirostris in Asia and 
the Pacific ... [2] Study of the aquaculture of Pacific white legged prawn and comparison of 
its economical ... [3] Potential use of allicin (garlic, Allium sativum Linn, essential oil) against 
fish pathogenic bacteria and its safety ... [4] The evaluation of dietary garlic powder on 
growth performance, survival rate and body composition of ... [5] Effects of Garlic (Allium 
sativum) and chloramphenicol on ... [6] The evaluation of garlic powder feed additive and 
its effect on growth ... [7] Global aquaculture production statistics for the ... [8] Detection 
and identification of White Spot Syndrome Virus (WSSV) and Infectious Hypodermal ... [9] 
Effects of dietary garlic extract on growth, feed utilization and whole body ... [10] Evaluation 
of Nigella sativa L (black seeds; baraka), Allium sativum (garlic) and BIOGEN as feed ... [11] 
Growth and immune response of juvenile greasy groupers (Epinephelus tauvina) fed with 
herbal antibacterial ... [12] Effect of hot-water extract of brown seaweed Sargassum 
glaucescens via ... [13] Historical perspective on the use of ... [14] Expression of innate 
immunity genes in kuruma shrimp ... [15] Allicin, the antibacterial principle of Allium ... [16] 
Antimicrobial properties of allicin from ... [17] Ajoene, A compound of garlic, induces 
apoptosis ... [18] Intake of garlic and its bioactive ... [19] Effect of garlic peel on growth, 
hematological parameters and ... [20] Antibacterial activity of Allium sativum against 
multidrug-resistant Vibrio ... [21]Growth promotion and survival enhancement of the ... 
[22] Effect of garlic powder-supplemented diets on the growth ... [23] Feeding intensively 
cultured marine ... [24]Feeding activity and growth performance of shrimp post ... [25] 
Effect of garlic extract on growth and survival rate in Litopenaeus ... [26] Application of 
garlic (Allium sativum) as an alternate therapeutic for marine ... [27] Effect of brewer’s 
yeast on immune response of giant freshwater prawn ... [28] Farming marine shrimp in 
recirculating fresh water ... [29] Polyculture of Litopenaeus vannamei shrimp and ... [30] 
Immunomodulation by dietary beta-1, 3-glucan in the ... [31] Modulatory effects of 
ammonia-N on the immune ... [32] Ceramidase expression facilitates membrane turnover ... 
[33] The effects of two synbiotics on biochemical and ... [34] The effects of garlic extract on 
growth, salinity and ... [35] Effect of garlic (Allium sativum) on hematological ... [36] The use 
of garlic (Allium sativum) as a growth ... 

This study was investigated growth indices, survival, and health parameters of Litopenaeus 
vannamei of 8.64±0.31gr, fed different diets 0, 0.5, 1, and 2% of powder garlic for 60 days. 
Results showed that weight, length and specific growth rate (SGR) of shrimp fed diets containing 
2% of garlic powder (15.42gr, 16.2cm and 1.27%, respectively) significantly higher than other 
treatments (p<0.05), however, due to a significant increase feed conversion efficiency (FCE) 
in this treatment, the feed conversion ratio (FCR) is significantly reduced compared to other 
treatments (p<0.05). Also, because of stimulation of immune system, total haemocyte count 
(THC) and total plasma protein (TPP) were significantly increased (p<0.05) compared to other 
treatment, which leads to significantly increased survival rate of shrimp fed diets containing 
2% garlic powder compared to shrimp fed diets containing 0.5 and 0% of garlic powder 
(p<0.05). According to these results adding 2% garlic powder to the diet of L. vannamei will 
lead to improving growth indices and increase non-specific immune system efficiency.
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سالمتی  و بازماندگی، های رشدبررسی شاخص
	Litopenaeus) ی سفید غربیهامیگو

vannamei:	Boone,	1931) شده با تغذیه
 پودر گیاه سیرجیره غذایی حاوی سطوح مختلف 

(Allium	sativum)  
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  چکيده

های رشد، بازماندگی و پارامترهای تغییرات شاخص روز ٦٠مدت  در این مطالعه در
با میانگین وزنی  (vannamei	Litopenaeus)سالمت میگوهای سفید غربی 

 %٢و  ١، ٥/٠مختلف (صفر،  های غذایی حاوی سطوحکه با جیره گرم٦٤/٨±٣١/٠
غذا) پودر گیاه سیر تغذیه شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 

جیره غذایی  شده بامیگوهای تغذیه (SGR)میانگین وزن، طول و ضریب رشد ویژه 
 %۲۷/۱متر و سانتی٢/١٦گرم، ٤٢/١٥ترتیب با میزان پودر گیاه سیر به %٢ حاوی

)، p>٠٥/٠( بودشده در سایر تیمارها گیریمقادیر اندازهبیشتر از  دارییطور معنهب
در میگوهای این  (FCE)دار راندمان ضریب تبدیل غذایی دلیل افزایش معنیاما به

 سایرداری نسبت به طور معنیهآنها نیز ب (FCR)تیمار، میزان ضریب تبدیل غذایی 
همچنین در میگوهای این تیمار  ).p>٠٥/٠دار نشان داد (ها کاهش معنیتیمار
و پروتئین  (THC)های هموسیت خون دلیل تحریک سیستم ایمنی تراکم سلولبه

داری افزایش طور معنیدر مقایسه با سایر میگوهای تیمار به (TPP)کل پالسما 
ا شده بتغذیه تیمارمیگوهای دگی بازمانکه در نتیجه آن میزان  )p>٠٥/٠یافت (
داری بیشتر از میگوهای تیمار طور معنیپودر گیاه سیر به %٢غذایی حاوی  جیره
آمده دستبا توجه به نتایج به ). بنابراینp>٠٥/٠و صفر درصد شده بود ( ٥/٠
در جیره غذایی  %٢توان عنوان نمود که افزودن پودر گیاه سیر به میزان می

های رشد، افزایش کارآیی سیستم د غربی عالوه بر بهبود شاخصمیگوهای سفی
  ایمنی غیراختصاصی میگوها را در پی خواهد داشت.
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  مقدمه
در میان میگوهای خانواده پنائید، میگوی سفید غربی 

(Litopenaeus	vannamei)  های پرورشی جهان ین گونهترمهماز
وهوایی مختلفی پرورش داده های آببوده که قادر است در اقلیم

رهای اکثر کشودر صنعت پرورش میگو . با توجه به گسترش [2	,1]شود
، همواره این مساله مطرح بوده که [4	,3]در حال توسعه از جمله ایران
	,5]تواند با مخاطرات زیادی همراه باشدتوسعه سریع این صنعت می

های ایجادشده توان به شیوع بیماریمی آنها نیترمهم، که از [6
زای باکتریایی، ویروسی و قارچی اشاره توسط برخی از عوامل بیماری

ی پایدار و اختصاصی در . لیکن عدم وجود یک سیستم ایمن[7]نمود
ی در این ماریبمیگوهای خانواده پنائید موجب شده که شیوع 

مصرف . از سوی دیگر [8]گیردموجودات با سهولت بیشتری صورت می
 ماندن در بافتدلیل باقیها بهبیوتیکبرخی از مواد همانند آنتی

ه بنابراین با توج. [9]آبزیان و ایجاد مقاومت دارویی منع شده است

ژه میگو، ویپوستان بهبه وجود سیستم ایمنی غیراختصاصی در سخت
 محرکشده در این خصوص استفاده از مواد راهکار ارایه نیترمهم

سیستم ایمنی است که عالوه بر تحریک سیستم ایمنی 
غیراختصاصی میگوها، موجب خواهد شد تا با بهبود فعالیت این 

. [10]زا افزایش دهدرا در برابر عوامل بیماری آنهاسیستم، مقاومت 
های دریایی و گیاهان جلبکامروزه استفاده از ترکیبات مشتق از 

ری های تجاصورت مکملهبدارویی در صنعت تکثیر و پرورش میگو، 
همراه با غذا برای جلوگیری از گسترش بیماری و همچنین بهبود 

  .[12	,11	,9	,8]ه استضریب تبدیل غذایی و رشد بسیار مرسوم شد
شکل متعلق به جنس یک گیاه پیازی (sativum	Allium) گیاه سیر

تیوسولفینات آلیسین یا دیالی .[13]آلیوم، خانواده لیلیاسه است
یب ترین ترکین و فراوانترمهمعنوان عامل اصلی بوی تند سیر از به

 . این ترکیب از واکنش میان[14]موجود در گیاه سیر تازه است
 (sulfoxide	S‐allyl‐l‐cysteine)یدهای آمینه غیرپروتئینی اس

گرفته در این مطالعات صورت. در [15]شودبا آنزیم آلیناز تشکیل می
خصوص عنوان شده که این ترکیب دارای خواص ضدباکتریایی، 

و  دیرسچ. همچنین [16]ضدویروسی، ضدقارچی و ضدانگلی است
ی مهارکنندگدارای خواص آلیسین عنوان نمودند که  [17]همکاران
 زکننده از القای سنتهای فعال و جلوگیریها در گرانولوسیترادیکال

ی فعال است. از دیگر ترکیبات موجود ماکروفاژهااکسیدنیتریک در 
سولفیدها و در گیاه سیر ترکیبات گوگردی همانند آلین، دیالی

 مشخص شد [19]. در این خصوص طی یک مطالعه[18]آلیسین است
 ،[20]اصیاختص افزایش فعالیت سیستم ایمنیعالوه بر که گیاه سیر 
، دبرنده رشعنوان پیشیی غذا بهآجذب و کارافزایش  قادر است که با

  .[21]در ماهیان شودافزایش رشد  موجب
 زایاز این رو با توجه به حضور عوامل خطرساز همانند عوامل بیماری

های پرورشی میگو و عدم وجود ویروسی و باکتریایی در محیط
سیستم ایمنی اختصاصی در این موجودات، امکان هر گونه 

ل عدم دلیزا بهسازی آنها در برابر عوامل بیماریواکسیناسیون و ایمن
ای وجود ندارد. بنابراین تحقیق حاضر با های حافظهوجود سلول

ر بهدف استفاده از ترکیب گیاه دارویی سیر به شکل مکمل غذایی 
و سالمت میگوی سفید غربی، مورد اجرا  ، بقاهای رشدبهبود شاخص

  درآمد.
  

  هامواد و روش
های رشد، منظور تعیین اثرات پودر گیاه سیر روی شاخصبه

در  ایمطالعهمیگوهای سفید غربی پارامترهای سالمت بازماندگی و 
روز در آزمایشگاه مرکز تکثیر میگوی شرکت  ٦٠مدت به ١٣٩٥تیرماه 

پارس آبزیستان، بوشهر انجام شد. این مطالعه در سه تیمار آزمایشی 
اتیلن های پلیدر تانکتکرار  ٣هر کدام با و یک تیمار شاهد 

ی جوان سفید قطعه میگو ٣٠ که در هر تیمار لیتری انجام شد٣٠٠
قسمت در هزار  ٤٠در شوری  رمگ٦٤/٨±٣١/٠ی وزن با میانگین غربی
شد. در طول مدت مطالعه تغذیه تیمارهای مختلف سازی ذخیره

پودر گیاه سیر  %٢و  ١، ٥/٠های غذایی حاوی صفر، توسط جیره
. شایان ذکر است که پرورش میگوها تحت یک [22	,4]صورت پذیرفت

وات ٤٠سفید مصرف های کمرژیم نوری مصنوعی با استفاده از المپ
ساعت ٨ساعت روشنایی ١٦لوکس و دوره نوری ٢٠٠٠ا شدت نوری و ب

  .[24	,23]تاریکی انجام شد
  سازی پودر گیاه سیرآماده
بازار، از  شدهخریداری گیاه سیر هایگیری پیازچهپوست بعد از

کننده ترتیب توسط ماده ضدعفونیوشوی آنها بهضدعفونی و شست
پس از . [25]انجام شدمرتبه)  ٥مقطر () و آب%٢/٠کلریدجیوه (



 ۲۸۹ ...یغرب دیسف یگوهایم یو سالمت یرشد، بازماندگ یهاشاخص یبررســـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ساعت١٥تا  ١٢ مدتبه C٣٥° دمایآون در در ها نمودن پیازچهخشک
 در دقیقه ٢٠٠٠با دور خزر؛ ایران) (پارستوسط دستگاه آسیاب برقی 

آزمایشگاه تحقیقاتی . در ادامه در [26]کردن آنها پودر شدندپودر
پس از تهیه غذای کنسانتره حاوی  غذای میگوی هوورراش کارخانه

پودر ماهی کلیکا، پودر سویا، پودر سر میگو، آرد گندم، پودر اسکوئید، 
 %٢و  ١، ٥/٠مقادیر  روغن ماهی، کنسانتره، لسیتین و گلوتن گندم

گرم ٢٠و  ١٠، ٥ترتیب (به ازای هر کیلوگرم وزن غذاپودر گیاه سیر به
مخلوط فوق افزوده شد، سپس  ، بهازای هر کیلوگرم جیره غذایی)به

 هآمده بدستبه متر ترکیبمیلی٢با استفاده از چرخ گوشت با چشمه 
ساعت ١٦تا  ١٢ مدتها بهلتکردن پخشک. پلت در آورده شد شکل
منظور جلوگیری از جذب هبصورت گرفت.  ۶۵تا  C۶۰°درجه حرارت  در

خنک شده تا زمان مصرف در جای خشک و آماده یهارطوبت، پلت
های آنالیز شیمیایی جیره .[27]شدندنگهداری  -C٢٠° با درجه حرارت

غذایی مورد استفاده در تیمارهای مختلف حاکی از عدم وجود 
  ).۱؛ جدول p>۰۵/۰دار در میان آنها بود (اختالف معنی

  
  های مختلف مطالعهتیمارهای غذایی جیره شیمیایی آنالیز )۱جدول 

  تیمار
  میزان (%)

  رطوبت  خاکستر  فیببر  کربوهیدرات  چربی  پروتئین
  a٤/٣٩  a٩/٥  a١٠  a٥/٣  a٤/٨  a٤/٣٩  شاهد
۵/۰%  a٩/٣٩  a٤/٨  a٤/٣  a١٠  a٥/٤  a٩/٣٩  
۱%  a٤٠  a٤/٨  a٥/٣  a١٠  a٣/٥  a٤٠  
۲%  a٦/٣٩  a٢/٨  a٦/٣  a١٠  a١/٥  a٦/٣٩  

دهنده نشانداربودن و حروف مشابه دهنده معنیدر هر ردیف حروف غیرمشابه نشان(
  .)است %٩٥دارنبودن با سطح اطمینان معنی

  
  تغذیه میگوهای تیمار

ان به میزوزن بدن میگوها میانگین براساس غذادهی تیمارهای فوق 
  .[28]گرفت صورت ٢٢و  ١٥، ٩وزن بدن در ساعات  %٣تا  ٥/٢

ی هاد موجود در تانکیغذا و مواد زا ماندهیباق ی،غذاده ازقبل 
 یتوسط ترازو ینو پس از توز یآورجمع لیتری٣٠٠اتیلن پلی
بار در هفته  ٣تا  ٢هر  ین) حذف شدند. همچن٠٠١/٠با دقت ( یجیتالد

همراه با  %٥٠ یزانمطالعه به م یمارهایت یهاآب تانک یضتعو
  .[4]رفتصورت گ یستیز یتو امن یل بهداشتیمسا یهکل یترعا

  فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب
کلیه فاکتورهای فیزیکوشیمیایی سعی شد که مطالعه دوره  در طول

 pHو  شوریاکسیژن محلول در آب، آب شامل درجه حرارت، 
-٤٢، در لیتر گرمیلیم٨٧/٤±٤٨/٠ ،٤/٢٢±٠/C۶°ترتیب در دامنه به
  ثابت نگه داشته شود. ٨/٧-١/٨قسمت در هزار و  ٤١

  های رشد و بازماندگی میگوهای سفید غربیسنجش شاخص
میانگین وزن و تیمار از قبیل رشد میگوهای  یهاشاخصتعیین 
، (FCR) ضریب تبدیل غذایی، (SGR) تعیین ضریب رشد ویژه، طول

با  (SR)و درصد بازماندگی  (FCE) تبدیل غذاییضریب راندمان 
 ١٠سنجی تصادفی از از طریق زیست بارده روز یکهر فاصله زمانی 

	,28	,22	,4]قطعه میگوهای تیمار با استفاده از معاالت زیر انجام شد

29]:  
  

ضريب	رشد	ويژه
لگاريتم	طبیعی	وزن	ثانويه 	اوليه وزنطبیعی  لگاريتم	

تعداد روزپرورش
١٠٠	

	

ضريب تبديل غذايي
غذاي مصرف شده (گرم)

وزن اوليه بيومس(گرم) – وزن نهايي بيومس(گرم) 
 

راندمان ضريب تبديل غذايي
وزن (گرم) افزايش

غذاي خورده شده (گرم)
	

 

=درصد بازماندگی
تعداد میگوهای شمارش شده در پایان مطالعه

تعداد کل میگوهای ذخیره سازی شده در زمان شروع مطالعه
١٠٠	

	
  سنجش فاکتورهای خونی میگوهای سفید غربی

یل از قبمیگو تیمارهای مختلف  فاکتورهای خونیتعیین منظور به
های کل خون و پروتئین کل پالسما با فاصله زمانی هر ده هموسیت
بار پس از انتخاب تصادفی سه قطعه میگو از تکرارهای روز یک

ی حاولیتری، میلییک با استفاده از سرنگ [30	,27]تیمارهای مختلف
 سیتراتسدیملیتر ماده ضدانعقاد آلزور مشتمل بر تریمیلی٦/٠
موالر) و میلی١٠( EDTAموالر) ٣٤/٠موالر)، نمک طعام (میلی٣٠(

از سینوس  ٢/٧ برابر با pHو  C٤° حرارتموالر) در درجه ١١٥/٠گلوگز (
صورت هشکمی واقع در انتهای پاهای شنا هر کدام از میگوها ب

تعیین  منظوربه .[31]پذیرفتصورت  گیریخون انفرادی
 یهاسلولپس از شمارش  ،های کل موجود در گردش خونهموسیت
فاده است با(گرانولی) دار دانهو  گرانولی)-(سمی داردانهنیمه، هیالین

 ٤٠٠ی نمایو میکروسکوپ نوری با بزرگاز الم هموسیتومتر (نئوبار) 
ک از تیمارهای مختلف کل آنها در هر ی تعداد ٥از طریق معادله  برابر،

  :[8]محاسبه شد
تعداد هموسیتهای کل خون

مجموع تعداد سلولهای هموسیت شمارش شده

٥
١

٠/٤
١٠٤ ≅ لیترسلول در هر میلی  

تعیین پروتئین کل پالسما براساس روش بیورت در آزمایشگاه 
صورت بود که روش کار بدین .[32]تشخیص طبی رازی صورت پذیرفت

اخذشده از میگوهای تیمار توسط سانتریفیوژ های همولنف نمونه
مدت بهدور در دقیقه ٣٠٠٠دور ) با ۵۸۱۰ دار (مدلاپندورف یخچال

سانتریفیوژ که پس از جداسازی  C٤°درجه حرارت دقیقه در ١٥
ماکرولیتر پالسما از مایع رویی، مقادیر پروتئین کل موجود در ٥٠٠

دستگاه پروآنالیزور  های تیمار توسطپالسمای خون هر یک از نمونه
  نانومتر خوانده شد.٧٠٠در طول موج 

  تجزیه و تحلیل آماری
های رشد و سیستم ایمنی بررسی شاخص از حاصل یهادر پایان داده

ریب تعیین ضترتیب از قبیل میانگین وزن، طول، میگوهای تیمار به
درصد  ،تبدیل غذاییضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، راندمان 

ا بهای کل خون و پروتئین کل پالسما و تعیین هموسیت بازماندگی
از طریق  18	SPSSافزار آماری و نرم ٢٠١٣اکسل  افزاراستفاده از نرم

نان با سطح اطمی توکی طرفه با استفاده از آزمونآنالیز واریانس یک
  .شدندتجزیه و تحلیل  %٩٥
  

  هایافته
  های رشد و بازماندگیشاخص

سنجی میگوهای نتایج حاصل از زیستمیانگین وزن و طول: 
غذایی حاوی درصدهای مختلف پودر گیاه  هاییرهج باشده تغذیه

میانگین وزن نهایی روز حاکی از این مطلب بود که  ٦٠سیر بعد از 
طور به %٢شده با جیره غذایی حاوی تغذیهتیمار میگوهای 

 بود، از سایر میگوهای تیمار های حاصلداری بیشتر از میانگینمعنی
گونه تفاوتی در میانگین وزن نهایی میگوهای تیمار هیچ اما



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  ریپذ لیمحمدخل ۲۹۰
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 مشاهده نشدپودر گیاه  %٥/٠و  ١جیره غذایی حاوی شده با تغذیه
)٠٥/٠>p.(  گونه تفاوت مطالعه هیچ ٦٠این در حالی بود که در روز

ار تیم میگوهایی تیمار میگوها نهایی میانگین طولداری در معنی
نسبت به پودر گیاه سیر  %٢شده با جیره غذایی حاوی تغذیه

میانگین  با این وجود). p<٠٥/٠وجود نداشت ( %١میگوهای تیمار 
پودر  %١شده با جیره غذایی حاوی تغذیهمیگوهای تیمار  نهایی طول

بیشتر از میانگین طولی میگوهای تیمار  دارییطور معنهبگیاه سیر 
 بودو صفر درصد پودر گیاه سیر  ٥/٠شده با جیره غذایی حاوی تغذیه

)٠٥/٠<p ۲؛ جدول.(  
میزان ضریب رشد ویژه نتایج حاکی از آن بود که ضریب رشد ویژه: 

پودر گیاه  %٢ جیره غذایی حاوی شده باتغذیه تیماردر میگوهای 
ار تیمبیشتر از میگوهای داری یطور معنهبمطالعه  ٣٠از روز سیر 
 سیر بودگیاه  پودر %٥/٠و  ١ شده با جیره غذایی حاویتغذیه

)٠٥/٠<p.(  این در حالی بود که میزان این فاکتور در میگوهای تیمار
شده با داری کمتر از میگوهای تیمار تغذیهطور معنیشاهد به
  ).١نمودار (های غذایی حاوی پودر گیاه سیر بود جیره

  
شده با جیره غذایی و طول میگوهای تیمار تغذیه وزن آماری میانگین )٢جدول 

  های مختلف پودر گیاه سیرحاوی درصد

 شاخص  روز

  تیمار
جیره غذایی 

 صفرحاوی 
درصد پودر 
  سیر

جیره غذایی 
 %٥/٠حاوی 

  پودر سیر

جیره غذای 
پودر  %١حاوی 

  سیر

جیره غذایی 
پودر  %٢حاوی 

  سیر

  صفر
  ٦١/٨±a٢٧/٠  ٥٣/٨±a٢٢/٠  ٥٢/٨±a٢٥/٠  ٥٤/٨±a٣٦/٠	وزن
  ٥/٨±a٧١/٠  ٥/٨±a٢١/٠  ٩/٨±a٢٣/٠  ٦/٨±a٦١/٠	طول

  ١١/١١±a١١/٠  ٠٦/١٠±b٢٤/٠  ٢٠/٩±bc٢١/٠  ٨٦/٨±c٣١/٠	وزن  ١٠
  ٣/١١±a١٤/٠  ٢/١٠±b٣٠/٠  ٥/٩±bc٣٥/٠  ٢/٩±c١٢/٠	طول

٢٠  
  ٢٤/١٢±a١٩/٠  ١٣/١١±b١٤/٠  ٩٦/٩±c٢١/٠  ٢٠/٩±d٢١/٠	وزن
  ٢/١٢±a٢٣/٠  ٥/١١±b٨١/٠  ٤/١٠±c٥١/٠  ٠/١٠±c١١/٠	طول

٣٠  
  ٣٢/١٣±a١٧/٠  ٢٥/١٢±b١٩/٠  ٠٦/١١±c١١/٠  ٩٦/٩±d٢١/٠	وزن
  ٣/١٣±a١١/٠  ٣/١٢±b٣٩/٠  ٩/١١±c٢٥/٠  ٢/١١±c٣٢/٠	طول

  ٠٥/١٤±a١٦/٠  ٨٧/١٢±b٢٠/٠  ٢٤/١٢±b١٩/٠  ٠٦/١١±c١١/٠	وزن  ٤٠
  ٩/١٣±a٣٢/٠  ٨/١٢±b٢٦/٠  ٥/١٢±b٣٣/٠  ٨/١١±c٢٢/٠	طول

٥٠  
  ٢٩/١٤±a١٢/٠  ١١/١٣±b١٤/٠  ٦٩/١٢±b١٥/٠  ٤٤/١١±c١٥/٠	وزن
  ٢/١٤±a٣٢/٠  ٨/١٣±ab٢٤/٠  ٣/١٣±b٢٢/٠  ٤/١٢±c٣٠/٠	طول

  ٩٥/١٤±a٠٨/٠  ٦٠/١٣±b٢٢/٠  ١٦/١٣±b٢٨/٠  ٢٤/١٢±c١٩/٠	وزن  ٦٠
  ٢/١٥±a٣٤/٠  ٩/١٤±ab٢٧/٠  ٣/١٤±b٨١/٠  ٧/١٣±c٩٠/٠	طول

دهنده نشانداربودن و حروف مشابه دهنده معنیدر هر ردیف حروف غیرمشابه نشان(
  .)است %٩٥دارنبودن با سطح اطمینان معنی

  

  
با  شدهمیگوهای تیمار مختلف تغذیه ضریب رشد ویژهمیانگین آماری  )۱نمودار 

  است)داری یدهنده معنمشابه نشانناجیره غذایی حاوی پودر گیاه سیر (حروف 

یب ضردر این مطالعه  ضریب تبدیل غذایی و راندمان تبدیل غذایی:
 %٢ جیره غذایی حاوی شده باتبدیل غذایی میگوهای تیمار تغذیه

 کمتر از سایر میگوهای تیمار بود دارییطور معنپودر گیاه سیر به
)٠٥/٠<p.(  ضریب تبدیل دار معنیدلیل افزایش بهاز سوی دیگر

راندمان ضریب میزان  )،p>٠٥/٠در میگوهای تیمار شاهد (غذایی 
ی حاو های غذاییشده با جیرهتیمار تغذیهتبدیل غذایی میگوهای 

یافت  افزایش هاسایر تیمارنسبت به  دارییطور معنپودر گیاه سیر به
)٠٥/٠<p ۲؛ نمودار.(  
  

 راندمان ضریب تبدیل غذاییو  (A) ضریب تبدیل غذاییآماری میانگین  )۲مودار ن
(B) پودر  %۲و  ۱، ۵/۰، های غذایی حاوی صفرشده با جیرهتغذیه میگوهای تیمار

  گیاه سیر
  

  فاکتورهای ایمنی میگوهای سفید غربی
های خون روند تغییرات هموسیت های کل خون:مقادیر هموسیت

 داری میانگونه تفاوت معنیدر طول مطالعه حاکی از آن بود که هیچ
مطالعه در میگوهای تیمار  ٣٠و  ٢٠، ١٠ی روزهامیزان این فاکتور در 

با بقیه تیمارها وجود نداشت  %٢جیره غذایی حاوی شده با تغذیه
)٠٥/٠>p.(  مطالعه مقادیر  ٤٠این در حالی بود که در روز

شده با جیره غذایی های کل خون در میگوهای تیمار تغذیههموسیت
داری نسبت به میگوهای تیمار طور معنیپودر گیاه سیر به %٢حاوی 
و صفر% پودر گیاه سیر  ٥/٠، ١های غذایی حاوی شده با جیرهتغذیه

  ).p>٠٥/٠افزایش یافته بود (
مطالعه حاکی از افزایش  ٦٠های هموسیت خون در روز تراکم سلول

شده با جیره غذایی ها در میگوهای تیمار تغذیهدار این سلولمعنی
با جیره  شدهپودر گیاه سیر نسبت به میگوهای تیمار تغذیه %٢حاوی 

همچنین  ).p>٠٥/٠پودر گیاه سیر بود ( %و صفر ٥/٠، ١غذایی حاوی 
 شده با جیره غذایی حاویدر میگوهای تیمار تغذیهفاکتور  میزان این

داری نسبت به میگوهای تیمار طور معنیپودر گیاه سیر نیز به %١
پودر گیاه سیر افزایش یافت  %٥/٠شده با جیره غذایی تغذیه

)٠٥/٠<p ،(برداری تراکم ای نمونههولی در تیمار شاهد در همه دوره
؛ نمودار p>٠٥/٠تر بوده است (داری پایینطور معنیها بههموسیت

۳.(  
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شده با های کل خون میگوهای تیمار تغذیهمیانگین آماری هموسیت )۳نمودار 

دهنده های مختلف پودر گیاه سیر (در هر روز حروف غیرمشابه نشانیرهج
 %۹۵دارنبودن با سطح اطمینان دهنده معنینشانداربودن و حروف مشابه معنی
  است)

  
ه آمده حاکی از آن بود کدستنتایج بهمقادیر پروتئین کل پالسما: 

مطالعه در تیمارهایی که از جیره  ١٠پروتئین کل پالسما تا روز میزان 
اری دطور معنیپودر سیر استفاده کرده بودند به %١و  ٢غذایی حاوی 

تدریج پرورش این میزان به ٦٠تا روز  ٣٠اما از روز  افزایش یافته بود
این در حالی بود که تا پایان مطالعه مقادیر  ).p>٠٥/٠کاهش یافت (

 شده با جیره غذاییپروتئین کل پالسما در میگوهای تیمار تغذیه
داری بیشتر از میگوهای تیمار طور معنیحاوی پودر گیاه سیر به

از سوی دیگر میزان این فاکتور در میگوهای  ).p>٠٥/٠شاهد بود (
در طول دوره پودر سیر  %٢شده با جیره غذایی حاوی تیمار تغذیه

شده داری بیشتر از سایر میگوهای تیمار تغذیهطور معنیبهآزمایش 
و صفر% پودر گیاه سیر بود  ٥/٠، ١های غذایی حاوی با جیره

)٠٥/٠<p،( شده با ای تیمار تغذیهاما میزان این فاکتور در میگوه
پودر گیاه سیر نسبت به میگوهای تیمار  %٥/٠جیره غذایی حاوی 

؛ جدول p<٠٥/٠داری مشاهده نشد (گونه تفاوت معنیشاهد هیچ
۳.(  

ا جیره شده بتغذیهمیزان بازماندگی میگوهای تیمار میزان بازماندگی: 
ده شپودر گیاه سیر نسبت به میگوهای تغذیه %١و  ٢ غذایی حاوی

 دارییمعن طوربهپودر گیاه سیر و صفر%  ٥/٠با جیره غذایی حاوی 
  ).۴؛ نمودار p>٠٥/٠( افزایش یافت

  
ه با شدمیانگین آماری پروتئین پالسمای خون میگوهای تیمار تغذیه )٣جدول 

  های مختلف پودر گیاه سیریرهج
  ٦٤/١٢×١١٠±٣٨/٠×١٠-c١  لیتر)گرم بر میلی(صفر درصد؛ میلی شاهد

  ٧٤/١٣×١١٠±٣١/٠×١٠-bc١  لیتر)گرم بر میلی(میلی %٥/٠جیره غذایی 
  ٣٦/١٤×١١٠±٣٥/٠×١٠-b١  لیتر)گرم بر میلی(میلی %١جیره غذایی 
  ٨٤/١٥×١١٠±٤١/٠×١٠-a١  لیتر)گرم بر میلی(میلی %٢جیره غذایی 

دهنده نشانداربودن و حروف مشابه دهنده معنی(در هر ردیف حروف غیرمشابه نشان
  است) %٩٥دارنبودن با سطح اطمینان معنی

  
 ،های غذایی حاوی صفرشده با جیرهتغذیه بازماندگی میگوهای تیمار )٤نمودار 

  پودر گیاه سیر %٢و  ١، ٥/٠

  
  بحث

های رشد در آمده و افزایش شاخصدستبا توجه به نتایج به
پودر گیاه سیر  %٢شده با جیره غذایی حاوی میگوهای تیمار تغذیه

ارگانوسولفوره و این احتمال وجود دارد که افزایش ترکیبات 
 ٥/٠، ١های غذایی در این جیره غذایی نسبت به جیرهتیموسولفانت 

ماده غذایی در دستگاه گوارش ذب هضم و جو صفر%، عامل افزایش 
هایی که از جیره در تیماررشد  یهاهبود شاخصب .[4]میگوها باشد

ود دلیل وجتواند بهغذایی حاوی گیاه سیر استفاده کرده بودند می
 ییکروبضدمخواص  دارای در گیاه سیر باشد، این ماده یسینآلماده 
ود هضم با بهب استکه قادر بوده  ی ایمنیکنندگیکو اثرات تحر یعوس

سبب استفاده بهتر از منابع  هاهرود یش عملکردافزا یره،ج یمواد مغذ
مضر دستگاه گوارش و  هاییو کاهش رشد باکتر مهار و یرهج یانرژ
در رابطه  .[22]میگوها شود یمنیرشد و ا یهابهبود شاخص نهایتدر

با افزایش راندمان تبدیل غذایی و کاهش ضریب تبدیل غذایی در 
پودر گیاه  %٢های غذایی حاوی شده با جیرهمیگوهای تیمار تغذیه

توان عنوان نمود که پودر گیاه سیر سیر در مقایسه با تیمار شاهد می
 عالوه بر نموده کهعنوان یک جاذب غذایی عمل بهممکن است 
ا ریی غذا آافزایش کار و جذب غذا در دستگاه گوارش وافزایش هضم 

از استفاده شده که در این رابطه عنوان. [26]دنبال داشته باشدنیز به
پودر گیاه سیر در جیره غذایی میگوها، عالوه برداشتن اثرات درمانی 

موجب افزایش جذابیت غذا همراه با افزایش  تواندیم [5]فراوان
  .[33]ها شوداه گوارش میگوهضم و جذب آن در دستگ

افزایش میزان بازماندگی در میگوهای تیمار از سوی دیگر با توجه به 
های غذایی حاوی پودر گیاه سیر بود، این حالت شده با جیرهتغذیه

کنندگی سیستم ایمنی وجود خاصیت تحریکممکن است ناشی از 
شد اشدن سیستم ایمنی غیراختصاصی در میگوها بو فعال گیاه سیر

نتایج . [12]که از این طریق موجب افزایش مقاومت آنها شده است
دلیل تحریک سیستم آمده از این تحقیق نشان داد که بهدستبه

شده با ایمنی غیراختصاصی میگوهای تیمار آزمایشی تغذیه
یت هموسهای های غذایی حاوی پودر گیاه سیر تراکم سلولجیره

شروع مطالعه نسبت به میگوهای  خون پس از گذشت ده روز از زمان
داری افزایش پیدا کرد که این حالت ممکن طور معنیتیمار شاهد به

است ناشی از تحریک ایجادشده توسط ترکیبات موجود در پودر گیاه 
عنوان نمودند که  [25]و همکاران جوادزادهدر این رابطه  .[9]سیر باشد

گرمی میگوی میلی٣/١الروهای فاکتورهای رشد و بازماندگی در پست
 ظتشده با غلهای آرتمیای غنیشده با ناپلئوسسفید غربی تغذیه

با  داری در مقایسهطور معنیگرم در لیتر عصاره گیاه سیر بهمیلی٢٠٠
یابد. در مطالعه دیگر عنوان شد که میزان تیمار شاهد افزایش می
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الروهای میگوی سفید غربی های رشد و مقاومت پستشاخص
های های مختلف عصاره گیاه سیر در برابر استرسشده با غلظتیهتغذ

. همچنین [34]یابدداری افزایش میطور معنیبه pHشوری و 
عنوان نمودند که استفاده از پودر گیاه  [26]و همکاران کسورنچاندرا

های هموسیت، سیر در جیره غذای میگوها با تحریک تولید سلول
سیداز های سوپراکیونآنموجب افزایش فعالیت فاگوسیتوزی، تولید 

اکسیداز در میگوهای خانواده پنائیده و پیشگیری و فعالیت فنوکسی
آمده از مطالعه دستهبا توجه به نتایج ب شود.از بروز بیماری می

شده فعالیت سیستم ایمنی میگوهای تغذیهحاضر مشاهده شد که 
داری نسبت به طور معنیپودر گیاه سیر به %٢با جیره غذایی حاوی 

توان بنابراین می ).p>٠٥/٠سایر میگوهای تیمار افزایش یافته بود (
مکمل عنوان به %٢عنوان نمود که افزایش پودر گیاه سیر به میزان 

کنندگی بیشتری بر یکتحرمدت اثرات در جیره غذایی در طوالنی
سیستم ایمنی غیراختصاصی میگوها خواهد داشت. این در حالی 

 %١ که استفاده ازعنوان نموده بودند  [4]آقایی و همکارانبود که گل
ین غربی با میانگی سفید هامیگوغذایی  سیر خام در جیرهگیاه پودر 

یی آموجب بهبود عملکرد رشد، کارتواند رم میگ٢٠/٤±٤٤/٠وزنی 
ف بنابراین از اختال شود. هامیگو جیره غذایی و ترکیبات بدن مصرف
د توانشده در میزان پودر سیر تجویزشده در جیره غذایی میمشاهده

دلیل اختالف سایز میگوهای مورد استفاده در دو تحقیق صورت به
توان عنوان نمود که متناسب با گرفته باشد. از این رو این گونه می

ذایی غ شده در جیرهافزایش وزن میگو میزان پودر گیاه سیر استفاده
  نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

همچنین افزودن پودر گیاه سیر در جیره غذایی قادر است تا عالوه بر 
تواند موجب افزایش های کل خون میافزایش میزان هموسیت
ای ی که این میزان برای میگوهاگونهبه شود پروتئین کل پالسما نیز

پودر سیر استفاده کرده بودند  %٢و  ١، ٥/٠که از جیره غذایی حاوی 
گرم بر میلی٨٤/١٥×١١٠و  ٣٦/١٤×١١٠، ٧٤/١٣×١١٠ترتیب با میزان به

ر شده دگیریداری بیشتر از مقادیر اندازهطور معنیلیتر بهمیلی
لیتر بود. گرم بر میلیمیلی٦٤/١٢×١١٠میگوهای تیمار شاهد با میزان 

ناشی از افزایش فعالیت مراکز خونساز و  تواندیافزایش ماین 
، باشد خونی هموسیت هاسلولبه موازات تولید لنفاوی  هایارگان

بنابراین استفاده از پودر سیر در جیره غذایی همزمان با تحریک 
د که فعال نمای را مراکز سنتز پروتئینسیستم ایمنی قادر است که 

 خون، انرژی مورد نیاز یسطح پروتئین پالسمادرنتیجه با افزایش 
  .[26	,35]منظور فعالیت مراکز خونساز تامین خواهد شدبه

شود که در بسیاری از مناطق پرورش میگو، امروزه مشاهده می
کیلوگرم پودر سیر با پنج نمودن یکدهندگان با مخلوطپرورش

اکتریایی های بیماریبتره عالوه بر پیشگیری از کیلوگرم غذای کنسان
بنابراین  .[36]آورندرا فراهم می آنهاو قارچی در آبزیان موجبات درمان 

آمده از مطالعه حاضر دستبا توجه به مطالب ذکرشده و نتایج به
وجب تواند ممی پودر گیاه سیرجویز خوراکی توان عنوان نمود که تمی

دش در گرهموسیت های سلولتولید  افزایشو مراکز خونساز تحریک 
طور ای که این افزایش بهگونهبهخون میگوهای سفید غربی شود، 

از زمان تغذیه در میگوهایی که از جیره روز  ١٠داری با گذشت معنی
  ود.ب مشهودترگیاه سیر استفاده کرده بودند،  درپو %٢غذایی حاوی 
 اندازه یتبه ک یمطالعه حاضر عدم دسترس هاییتاز محدود

 . پیشنهادبود یدازاکسیو فنوکس (SOD)سوپراکسیددسموتاز 
 ریعالوه بر سنجش دو فاکتور فوق مقاد یکه در مطالعات بعد شودیم
 یدسف یگوهایدر م یرس یاهاز اثرات پودر گ یگرفته ناشژن صورت یانب
  .یردقرار گ یمورد بررس یغرب
  

  گیرینتیجه
ود تواند عالوه بر بهبعنوان مکمل غذایی میبهپودر گیاه سیر  ٢تجویز 
های رشد از قبیل ضریب رشد ویژه، راندمان تبدیل غذایی شاخص

منجر به افزایش سطح ایمنی و بازماندگی در میگوهای تیمار 
شده با پودر گیاه سیر شود، این در حالی است که با کاهش تغذیه

های رشد ری شاخصداطور معنیمیزان مکمل فوق در جیره غذایی به
  ایمنی در میگوها با کاهش همراه خواهد شد. و سیستم
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