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چکیده
اثر سطوح مختلف مکمل گیاهی پودر زیره سبز بر شاخصهای رشد ،بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی سفید غربی در تابستان
 1395به مدت  56روز در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور 4 ،گروه از میگوها با
میانگین وزنی  3/45±0/03گرم در تانکهای فایبرگالس  300لیتری با تراکم  60عدد میگو در هر تانک ،با سطوح مختلف ( 1 ،0/5و 1/5
درصد) مکمل خوراکی حاویپودر زیره سبز با  3تکرار غذادهی شدند .در انتهای دوره شاخصهای رشد (میانگین افزایش وزن بدن ،درصد
افزایش وزن بدن ،ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی) ،درصد بازماندگی و ترکیبات شیمیایی بدن تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد
مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج بدست آمده نشان داد ،که تیمار تغذیه شده با سطح  1درصد پودر زیره سبزاز شاخصهای رشد بهتر و
بازماندگی بیشتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار بود ( .)p>0/05در رابطه با آنالیز بیوشیمیایی الشه ،نتایج نشانگر افزایش معنیدار میزان
پروتئین و چربی و کاهش معنیدار رطوبت در تیمارهای پودر زیره سبز در مقایسه با تیمار شاهد بود ( .)p>0/05نتایج این تحقیق نشان
داد که سطح  1درصد پودر زیره سبز در جیره غذایی ،میتواند جهت بهبود عملکرد رشد ،بازماندگی و کیفیت الشه میگوی سفید غربی
مورد استفاده قرار گیرد.
لغات کلیدی :زیره سبز ،شاخص رشد ،ترکیب الشه ،محرک رشد ،میگوی سفید غربی
*نویسنده مسئول
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مقدمه
استفاده بيرويه از آنتي بيوتيکها به عنوان يک ماده
افزودني به جيره غذايي آبزيان در جهت کنترل و
پيشگيري بيماريهاي شايع بخصوص در کشورهاي در
حال توسعه عوارضي هم چون بروز مسائل زيست محيطي
(پورداود و همکاران )1389 ،حساسيتزايي در انسان،
افزايش باقيماندههاي زيان آور شيميائي حاصل از پس
ماندههاي آنتي بيوتيکي و مهمتر از آن مقاوم شدن عوامل
بيماريزا را ايجاد نموده است (بنايي و همکاران،1394 ،
ناصري و همکاران.(1387 ،
آمار جهاني در سالهاي اخير نشان ميدهد که مصرف
ساالنه گياهان دارويي به دليل افزايش مقاومت عوامل
بيماري زاي عفوني به داروهاي شيميايي در کشورهاي
اروپايي و نيز کشورهاي در حال توسعه پيشرفت
چشمگيري داشته است (قاسمي پير بلوطي و همکاران،
 .)1390استفاده از گياهان دارويي در آبزي پروري توجه
زيادي را به خود جلب کرده و تبديل به يک موضوع
; (Jeney et al., 2009
تحقيقاتي شده است

تأثیر افزودن سطوح مختلف مکمل پودر زیره سبز...

 19درصد و مقدار چربي آن  10درصد است که از ساير
غالت بيشتر ميباشد ( ; Gopalan et al., 1989
 .)Muthamma Milan et al., 2008به اين دليل است
که در داروها به عنوان محرک دستگاه گوارش و سيستم
ايمني استفاده ميشود ( .)Azeez, 2008در تحقيقات
مختلف تأثيرات تحريک رشد اين گياه در آبزيان نيز
گزارش شده است که از آن جمله ميتوان به مطالعه
Yılmazو همکاران ( )2013بر روي ماهي تيالپيا
( )Oreochromis mossambicusو قائدي ( )1394روي
ماهي انگشت قد کپور معمولي ()Cyprinus carpio
اشاره کرد .بنابراين ،زيره ميتواند براي پيشگيري از
بيماريها و ارتقاي رشد در آبزيان مورد استفاده قرار گيرد
( .)Yilmaz et al., 2013از آنجايي که تاکنون مطالعهي
جامعي در خصوص مکمل خوراکي پودر زيره سبز در
ميگوي سفيد غربي صورت نگرفته است ،لذا در اين مطالعه
به بررسي اثر اين مکمل گياهي بر عملکرد شاخصهاي
رشد ،بازماندگي و ترکيب الشه ميگوي سفيد غربي
پرداخته شده است.

Chakraborty and Hancz, 2011 ; Harikrishnan et

).al., 2011
با مروري بر مطالعات انجام شده در اين زمينه به نظر
ميرسد استفاده از گياهان دارويي به عنوان محرکهاي
ايمني و رشد جايگزين مناسبي براي آنتي بيوتيکها،
واکسنها و ترکيبات سنتزي باشند ( Bulfon et al.,
 .)2015امروزه با توجه به محدوديتهاي استفاده از
آنتيبيوتيکها در آبزي پروري ،گرايش به جايگزيني آنها
با مواد طبيعي و ارزانتر را تقويت نموده است (سنچولي و
همکاران.)1391 ،
زيره سبز با نام علمي  Cuminum cyminumگياهي است
از خانواده  ،Apiaceaeباکاربرد زياد و به ويژه به عنوان
طعم دهنده در غذاي آبزيان مصرف ميگردد (فيض آبادي،
 )1367و از مهمترين گياهان دارويي کشور از لحاظ سطح
زير کشت و تجارت محسوب ميگردد (رفيعي پور.)1393 ،
زيره اکثر مواد مغذي تغذيهاي مانند کربوهيدراتها،
اسيدهاي چرب اشباع و غير اشباع ،پروتئينها ،ويتامينها،
مواد معدني و آب را دارا ميباشد .ميزان پروتئين زيره سبز
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مواد و روش کار
اين تحقيق در يک دوره  8هفتهاي ،از  30تير تا 30
شهريور ماه سال  ،1395در مرکز تکثير و بازسازي ذخاير
آبزيان خليج فارس (کالهي) ،شهرستان ميناب انجام شد.
در اين مطالعه تعداد  720قطعه ميگوي سفيد غربي از
مزرعه پرورش ميگو واقع در بندر تياب تهيه و به مرکز
تکثير منتقل گرديدند و با غذاي پايه به مدت دو هفته به
منظور سازش پذيري با شرايط جديد مورد غذادهي قرار
گرفتند .پس از پايان دوره سازگاري ،ميگوها بهطور کامالً
تصادفي در  4تيمار ( 1 ،0/5 ،0و  1/5درصد مکمل
خوراکي پودر زيره سبز) در مخازن  300ليتري فايبرگالس
که با آب فيلتر شده دريا با دماي  33درجه سانتيگراد،
شوري  34گرم در ليتر pH =8/2 ،و اکسيژن محلول 5/2
ميليگرم در ليتر آبگيري شده بودند ،توزيع گرديدند به
شکلي که هر تيمار داراي سه تکرار و هر تکرار شامل 60
عدد ميگو با ميانگين وزني  3/45±0/03گرم بود.
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ساخت و آمادهسازی جیرههای غذایی و نحوه
غذادهی
براي تهيه جيره آزمايشي از غذاي آغازگر  2شرکت بيضاء
شيراز استفاده شد که مشخصات غذا در جدول  1ارائه
شده است .زيره سبز مورد نياز از بازار خريداري گرديده و
توسط آسياب کامال به صورت پودر تبديل شد .براي هر
تيمار مقدار غذا توسط ترازوي ديجيتال با دقت  0/01گرم
جهت تغذيه در طول دوره وزن گرديد و توسط مخلوط
کن ،پودر و نرم شد.
جدول  : 1تجزیه تقریبی جیره غذایی مورد استفاده در این
مطالعه
Table 1: Pproximate analysis of the diet used in this
study

نوع ترکیب

میزان

حداقل پروتئين (درصد)
حداقل چربي (درصد)
انرژي قابل هضم (کيلو کالري بر کيلو گرم)
حداقل فيبر (درصد)
حداکثر رطوبت (درصد)
حداکثرخاکستر (درصد)
حداکثرفسفر (درصد)
قطر خوراک (ميلي متر)

42
8
3400
0/5
12
14
1/4
1-1/5

پودر زيره سبز در سطوح  1 ،0/5 ،0و  1/5درصد به جيره
اضافه و کامال مخلوط شد ،سپس مقداري آب به مخلوط
حاصل اضافه شد تا به شکل خمير نرم و شکل پذير در
آمد .مخلوط حاصله به چرخ گوشت خانگي با چشمه يک
ميليمتر منتقل گرديد ،سپس پلتهاي به دست آمده در
شرايط بهداشتي کامل در دماي اتاق خشک شدند،
پلتهاي خشک شده درون پالستيک زيپ دار بسته بندي
و تا زمان انجام آزمايش در دماي20ـ درجه سانتيگراد
نگهداري شدند (عليشاهي و همکارانZhou et ;1391 ،
.)Arulvasu et al., 2013;al., 2012
جهت تغذيه و غذادهي ابتدا ميزان غذاي هريک از
تانکهاي پرورشي محاسبه شد .بدين منظور هر دو هفته
يکبار ميگوهاي هر يک از تانکهاي پرورشي مورد

زيستسنجي قرار گرفتند و با توجه به نتايج زيستسنجي،
غذادهي (بر اساس مشاهدات و مدت زمان مصرف غذا
توسط ميگوها) بهصورت اشباع و تا حد سيري و به ميزان
 4درصد تودهي زنده ،روزانه در چهار نوبت در ساعتهاي
 17 ،12 ،7و  21غذادهي ميشدند ( Wang et al.,
.)2015
زیستسنجی میگوها
در طول دوره تحقيق هر دو هفته يکبار وزن ميگوها با
ترازويي با دقت  0/01گرم و طول کل بهوسيله کوليس با
دقت  1ميليمتر اندازه گيري شد .جهت زيستسنجي
ابتدا ميگوهاي هر تکرار صيد و با استفاده از حوله تميز
خشک شدند و سپس مورد زيستسنجي قرارگرفتند .الزم
به ذکر است که ،به منظور جلوگيري از بروز استرس و
تلفات احتمالي 24 ،ساعت قبل از زيستسنجي غذادهي
قطع شد ( .)Ricker, 1979 ; Cheng et al., 2002در
پايان دوره آزمايش ،جهت بررسي و مقايسه ،شاخصهاي
رشد و بازماندگي محاسبه گرديد .در اين راستا از
رابطههاي ذيل استفاده شد ):)Tacon et al., 2002
وزن اوليه (گرم)  -وزن نهايي (گرم) = افزايش وزن بدن
(گرم)
 × 100وزن اوليه (گرم) ( /وزن اوليه  -وزن نهايي) =
(گرم) درصد افزايش وزن
افزايش وزن (گرم)  /غذاي خشک خورده شده (گرم) =
ضريب تبديل غذايي
× 100تعداد روزهاي پرورش Ln( /وزن اوليه –  Lnوزن
نهايي) = نرخ رشد ويژه
 × 100تعداد ميگوهاي اوليه /تعداد ميگوهاي نهايي = نرخ
بازماندگي
آنالیز شیمیایی ترکیب الشه
در پايان دوره پرورش  10عدد ميگو از هر تکرار بهطور
تصادفي صيد گرديد و پس از جدا کردن کامل پوسته و
ناحيه سر ،شست و شو داده شدند .سپس نمونهها با چرخ
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گوشت همگن شده و درون پالستيکهاي زيپدار جداگانه
بسته بندي و تا زمان سنجش فاکتورهاي بيوشيميايي
پروتئين ،چربي ،رطوبت و خاکستر با استفاده از روش کار
استاندارد در دماي  -20درجه سانتيگراد نگهداري
گرديدند ( .)AOAC, 1999جهت اندازهگيري رطوبت
الشه ميگوهاي مورد مطالعه ،نمونهها به مدت  24ساعت
در دماي  105درجه سانتيگراد دستگاه آون قرار داده
شدند و پس از گذشت اين مدت زمان دوباره وزن نمونهها
اندازهگيري شد .پس از محاسبه ميزان رطوبت ،پروتئين
الشه ميگوهاي مورد مطالعه با استفاده از روش کجلدال و
اندازه گيري ميزان نيتروژن کل و ضرب آن در عدد 6/25
اندازه گيري گرديد .چربي خام به روش سوکسله محاسبه
گرديد .جهت اندازهگيري خاکستر نمونهها ،از کوره
الکتريکي بادماي  550درجه سانتيگراد به مدت  5ساعت
استفاده شد.
تجزیه و تحلیل دادهها
طرح کلي اين آزمايش در قالب طرح کامال تصادفي
برنامهريزي و اجرا شد .نرمال بودن دادهها به وسيله آزمون
 Shapiro-wilkمورد بررسي قرار گرفت .از آزمون آناليز
واريانس يک طرفه ) (One way ANOVAجهت مقايسه
بين تيمارها استفاده شد و سپس به کمک پس آزمون
 Duncanمقايسات چندگانه و در سطح خطاي کمتر از
 0/05صورت گرفت .آزمونها در نرمافزار SPSSver21
محاسبه گرديد.
نتایج
ارزیابی رشد و بازماندگی در تیمارها
تأثير سطوح مختلف پودر زيره سبز بر فاکتورهاي رشد و
بقاء ميگوهاي سفيد غربي بعد از هشت هفته در تيمارهاي
مختلف بررسي شد (جدول  .)2با توجه به نتايج به دست
آمده از سنجش شاخصهاي رشد ،ميگوهاي تغذيه شده
با جيرههاي حاوي پودر زيره سبز در فاکتورهاي ميانگين
وزن نهايي ،افزايش وزن بدن ،نرخ رشد ويژه و ضريب
تبديل غذايي با تيمار شاهد داراي اختالف معني دار بودند
( .)p<0/05همچنين ميزان بقاء در بين تيمارهاي پودر
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زيره سبز نسبت به تيمار شاهد باالتر بود و اين اختالف
معني دار بود (( .(p<0/05جدول .)2
در ابتداي دوره پرورش ،وزن و طول ميگوها اندازه گيري
شد و ميانگين وزن اوليه برابر  3/45±0/03گرم بود که
اختالف معنيداري بين وزن اوليه ميگوها وجود نداشت
( .(p>0/05پس از پايان هشت هفته آزمايش ،بيشترين
ميزان ميانگين وزن نهايي ،درصد افزايش وزن بدن و
بيشترين ميزان نرخ رشد ويژه به ترتيب در تيمارهاي 1
درصد و  0/5درصد پودر زيره سبز و کمترين ميزان آن در
تيمار شاهد مشاهده گرديد ( .)p<0/05بررسي نتايج نشان
داد که بيشترين ميزان ضريب تبديل غذايي در تيمار
شاهد ( )1/82±0/05و کمترين مقدار آن در تيمار 1
درصد پودر زيره سبز ( )1/46±0/05ثبت گرديد که داراي
اختالف معنيداري بودند (.)p<0/05
آنالیز ترکیبات بیوشیمیایی عضله میگوی سفید
غربی
با توجه به نتايج بدست آمده از آناليز ترکيبات بيوشيميايي
الشه ميگوي سفيد غربي (جدول  ،)3الشه ميگوهاي تحت
تيمارهاي سطوح مختلف پودر زيره سبز از نظر ميزان
چربي ،رطوبت و پروتئين الشه با تيمار شاهد اختالف
معني داري نشان دادند ( .)p>0/05از نظر ميزان خاکستر
الشه هيچ گونه اختالف معني داري بين تيمارهاي
آزمايشي با تيمار شاهد مشاهده نگرديد (.)p<0/05
(جدول .)3
نتايج حاصل از آناليز پروتئين و چربي الشه ميگوي سفيد
غربي تغذيه شده با سطوح مختلف پودر زيره سبز نشان
داد که در تمامي اين تيمارها ميزان پروتئين و چربي الشه
افزايش معني داري نسبت به گروه شاهد پيدا کرده است
( .)p>0/05از نظر ميزان رطوبت ،ميگوهاي تغذيه شده در
تيمار  1درصد پودر زيره سبز با تيمار شاهد اختالف
معنيداري نشان داد (.)p>0/05
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جدول  :2شاخصهای رشد (میانگین  ±انحراف معیار) و بازماندگی میگوی سفید غربی تغذیه شده با سطوح مختلف پودر زیره سبز طی
مدت هشت هفته دوره آزمایش
Table 2: Growth parameters (mean ± SD) and survival of Litopenaeus vannamei fed with different levels of cumin
powder during eight weeks of the experiment period

سطوح پودر زیره سبز

شاخص
شاهد
وزن اوليه (گرم)
وزن نهايي (گرم)
افزايش وزن (درصد)
نرخ رشد ويژه (درصد/روز)
ضريب تبديل غذايي
نرخ بازماندگي (درصد)

3/49±0/03
8/90±0/17a
154/97±4/33a
1/67±0/03a
1/82±0/05b
81/44±1/93a

 1درصد

 0/5درصد
3/44±0/03
9/83±0/12bc
185/85±2/06b
1/87±0/01bc
1/50±0/03b
88/87±0/56b

3/45 ±0/1
10/06±0/34c
191/82±5/62b
1/91±0/03c
1/46±0/05a
92/78±0/55b

 1/5درصد
3/43±0/03
9/37±0/09ab
172/91±5/10ab
1/79±0/03b
1/58±0/04b
88/28±1/40b

در هر سطر عدم وجود يک حرف مشترک از حروفb ،aو cنشان دهنده اختالف معني دار بين تيمارها مي باشد(.)p>0/05
جدول :3شاخصهای تجزیه الشه (میانگین  ±انحراف معیار) در میگوی سفید غربی تغذیه شده با سطوح مختلف پودر زیره سبز طی
مدت هشت هفته دوره آزمایش
Table 3: Carcass composition indicators (mean ± SD) of Litopenaeus vannamei fed with different levels of cumin
powder during eight weeks of the experiment period

سطوح پودر زیره سبز

شاخص
شاهد
پروتئين (درصد)
چربي (درصد)
خاکستر (درصد)
رطوبت (درصد)

78/62±1/02a
5/19±0/04a
6/10±0/10
72/32±0/44b

 1درصد

 0/5درصد
83/72±0/17
5/29±0/02b
6/33±0/12
71/35±0/33ab
b

83/95±1/58
5/36±0/01b
6/20±0/17
70/04±0/62a

b

1/5درصد
81/93±0/32
5/30±0/02b
6/31±0/04
71/33±0/41ab
b

در هر سطر عدم وجود يک حرف مشترک از حروفb ،aو cنشان دهنده اختالف معني دار بين تيمارها مي باشد(.)p>0/05

بحث
تأثیر پودر زیره سبز بر شاخصهای رشد
زيره سبز از جمله افزودنيهاي گياهي است که باعث
بهبود هضم و جذب مواد مغذي ميشود ( Harada, 1990
; El-Daker et al., 2008 ; Ahmad and Tawwab,

 .)2011 ; Yilmaz et al., 2013زيره سبز شامل اجزاي
حياتي به عنوان مثال روغنهاي ضروري ،اسيدهاي چرب
ضروري (لينولئيک ،لينولنيک و آراشيدونيک اسيد)،
ويتامينها ،مواد معدني و  ...ميباشد که تأثير اين اجزا
بهخصوص اسيدهاي چرب ضروري بر رشد انواع آبزيان
توسط تعداد زيادي از متخصصين به اثبات رسيده است
(.)Abdel latif et al., 2004 ; Murray et al., 1991
تيمول و منتول نيز از ديگر ترکيبات موجود در زيره
ميباشند .تيمول با افزايش ترشحات معدي و منتول به

دليل اشتها آور بودن آن هضم را تحريک کرده و سبب
افزايش رشد ميشوند (شريفي و همکاران .)1390 ،بوي
زيره سبز که ناشي از کومين آلدهيد موجود در آن است
ترشح بزاق را تحريک ميکند که به نوبه خود هضم را
تسهيل مينمايد و منجر به افزايش رشد ميشود (شريفي
و همکاران .)1390 ،علت احتمالي افزايش در شاخصهاي
رشد در تحقيق حاضر را ميتوان چنين بيان نمود که زيره
باعث افزايش قابليت هضم مواد مغذي و در نهايت بهبود
استفاده از مواد مغذي (چربي و نيتروژن) ميشود که اين
به نوبه خود وضعيت رشد را بهبود ميبخشد ( Yilmaz et
.)al., 2013
شاخصهاي رشد شامل وزن نهايي ،درصد افزايش وزن
بدن و نرخ رشد ويژه نشانگر وضعيت تغذيه آبزي هستند
(حسين زاده صحافي و همکاران .)1387 ،در تحقيق حاضر
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بر اساس نتايج جدول  2افزودن سطوح مختلف پودر زيره
سبز به جيره غذايي ميگوي سفيد غربي باعث افزايش
شاخصهاي رشد و کاهش ضريب تبديل غذايي شد که با
گروه شاهد به طور معنيداري اختالف داشتند (.)p>0/05
در راستاي نتايج اين تحقيق Yilmaz ،و همکاران
( )2013با افزودن پودر زيره سبز با سطوح ،1 ،0/5 ،0
 1/5و  2درصد به جيره غذايي تيالپيا ( Oreochromis
 )mossambicusبه مدت  45روز ،مشاهده کردند که
فاکتورهاي رشد شامل وزن نهايي و افزايش وزن در
تيمارها روند افزايشي داشته و ضريب تبديل غذايي در بين
تيمارها نسبت به تيمار شاهد کاهش معني داري پيدا
کرده است .قائدي ( )1394طي تحقيقي اظهار کرد که
تجويز خوراکي سطوح مختلف عصاره اتانولي زيره سبز
( 1/5 ،1 ،0/5و  2درصد) در جيره غذايي ماهي انگشت قد
کپور معمولي ) (Cyprinus carpioبه مدت  8هفته،
منجر به افزايش معنيدار وزن بدن ،ضريب رشد روزانه و
نرخ رشد ويژه گرديد و بيشترين ميزان اين فاکتورها در
جيره حاوي  2درصد عصاره زيره سبز مشاهده شد و
کمترين ميزان ،مربوط به گروه شاهد بود .انواع روشهاي
غذادهي ،فاکتورهاي محيطي مانند درجه حرارت آب و
اکسيژن محلول ،اندازه جانور و ترکيب اجزاي غذايي مقدار
ضريب تبديل غذايي را تحت تأثير قرار ميدهند ( Jabeen
.)et al., 2004 ; Sahzadi et al., 2006 ; Jang, 2010
افزودن گياهان دارويي به جيره غذايي به دليل افزايش
اسيدهاي صفراوي و تحريک پانکراس و افزايش آنزيمهاي
گوارشي ،باعث بهبود فرايند هضم شده و در نتيجه باعث
بهبود ضريب تبديل غذايي ميشود (ياسمي و همکاران،
El Daker et al., 2004 ; Abd El Hakim et ; 1396
al., 2010 ; Ahmad and Tawwab, 2011 ; Yilmaz

.)et al., 2013
تأثیر پودر زیره سبز بر ترکیبات بیوشیمیایی الشه
میگوی سفید غربی
ترکيب شيميايي بدن يک گونه آبزي به عوامل متعددي از
جمله تفاوت در سن ،جنس ،شرايط محيطي ،فصل ،غذا و
کيفيت آن ،تراکم ذخيره سازي و کيفيت آب بستگي دارد،
126
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اما بدون شک اختالف اصلي در ترکيبات شيميايي بدن را
بايد با تغذيه جانور و حتي درصد و مقدار غذادهي روزانه
مرتبط دانست (رضوي شيرازي .)1380 ،نتايج حاصل از
آناليز الشه (جدول  )3نشان داد که استفاده از سطوح
مختلف پودر زيره سبز در جيره غذايي باعث افزايش
معنيدار پروتئين و چربي الشه ميشود .پروتئين بهعنوان
مهمترين جزء بيوشيميايي درعضله ميگو ميباشد
( Abdel-Salam and Hamdi, 2011 ; Rosa and
.)Nunes, 2002 ; Ehigiator and Oterai, 2012
چربيها به عنوان منبع اصلي تأمين انرژي مطرح هستند
که محتوي انرژي آنها دو برابر کربوهيدرات و پروتئين
ميباشد ( .)Okuzumi and Fujii, 2000به طور کلي،
چربي در کنار پروتئين بهعنوان ذخاير اصلي مواد غذايي
شناخته شده و مقدارشان در اثر متغيرهاي محيطي مانند
دما تغيير ميکند ( .)Pillay and Nair, 1973نتايج
تحقيق  Ahmadو  )2011( Tawwabنشان داد که
اضافه کردن زيره سبز به جيره غذايي ماهي تيالپيا باعث
افزايش معنيدار پروتئين و چربي الشه در تيمارهاي
آزمايشي نسبت به گروه کنترل ميشود که با نتايج تحقيق
حاضر انطباق دارد.
رابطه اي بين ميزان رطوبت و چربي موجود در بدن ثابت
شده است ،به طوري که افزايش چربي باعث کاهش
رطوبت ميشود ( ،)Wang et al., 2006زيرا چربيهاي
تجزيه شده با حجم برابري از آب جايگزين ميشوند
( Halver and Harday, 2002 ; Musalam et al.,
 .)2014اين رابطه در تحقيق ما نيز مشاهده شده است ،به
نحوي که با افزايش ميزان چربي در تيمارهاي آزمايشي،
ميزان رطوبت در اين تيمارها کاهش پيدا کرده است.
با توجه به حساسيتهاي موجود در صنعت پرورش ميگوي
کشور نظير راندمان پايين توليد در واحد سطح ،شرايط
استرسزاي محيطي (نوسانات شوري ،دما pH ،و اکسيژن
محلول در آب) ،شيوع بيماريها و تلفات بيش از حد در
مزارع پرورشي ،مکملهاي غذايي گياهي ميتوانند بهعنوان
جايگزيني براي آنتي بيوتيکها باشند و به طور گسترده
در مقياس تجاري استفاده شوند .در اين ميان ،پودر زيره
سبز در سطح  1درصد که در مقايسه با ساير تيمارها
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تأثيرات مطلوبتري بر عملکرد شاخصهاي رشد،
بازماندگي و ترکيب شيميايي الشه ميگوي سفيد غربي
مورد مطالعه در اين تحقيق داشته است ،ميتواند در
مقياس تجاري نيز مورد استفاده قرار گيرد.
تشکر و قدردانی
از همکاري مديريت محترم اداره کل شيالت استان
هرمزگان و مديريت محترم مرکز تکثير و بازسازي ذخاير
آبزيان خليج فارس بندر کالهي و کارکنان محترم اين
مرکز و همچنين از مديريت و پرسنل محترم پژوهشکده
تاالب بين المللي هامون تشکر و قدرداني ميگردد.
منابع
بنایی ،م ،.نعمت دوست حقی ،ب ،.محسنی ،م .و
قلیزاده زارع توانا ،ب .1394 .تأثير تجويز عصاره
بومادران ( )Achillea millefolium L.بر پارامترهاي
بيوشيميايي خون کپور معمولي ()Cyprinus carpio
آلوده شده به باکتري. hydrophila Aeromonas
مجله بوم شناسي آبزيان.89-101:)3(5 ،
پورداود ،م ،.سجادی ،م .م .و بحری ،ا .ه.1389 .
بررسي اثرات جيرههاي غذايي حاوي مخمر ساکارو
مايسيس سرويزيا بر رشد ،زنده ماني و مقاومت در
برابر استرسهاي محيطي ماهي سوروم (Heros
) .severusمجله علمي آبزيان و شيالت-31:)1(1 ،
.23
رضوی شیرازی ،ح .1380 .تکنولوژي فراوردههاي
دريايي ،جلد  .2انتشارات نقش مهر 292 ،ص.
رفیعی پور ،ا .1393 .اثرات ضد باکتري اسانس و عصاره
زيره سبز ( )Cuminu cyminumو رزماري
( )Rosmarinus officinalisبر عليه باکتري
الکتوکوکوس گارويه ،پايان نامه ،دانشکده دامپزشکي
گروه بهداشت و بيماريهاي آبزيان دانشگاه تهران.
سنچولی ،ن ،.غفاری،م .و قرایی ،ا .1391 .اثرات ضد
باکتري اسانس چند گونه گياهي بر باکتريهاي ويبريو
آلجينوليتيکوس ،ليستريا مونوسيتوژنز و اشرشياکلي،
مجله علمي پژوهشي پاتوبيولوژي مقايسهاي ايران،
.749-754:)3(9
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شریفی ،س .د ،.حسنی خورسندی ،س ،.خادم ،ع .ا.
و صالحی ،ع .ر .1390 .بررسي اثر چهار گياه دارويي
بر عملکرد و غلظت ليپيدهاي سرم جوجههاي گوشتي.
فصلنامه گياهان دارويي.83-92:)8(1 ،
علیشاهی ،م ،.سلطانی ،م ،.مصباح ،م .و زرگر ،ا.
 . 1391اثرات تحريک ايمني و رشد ارگوسان ،لواميزول
و سه عصاره گياهي در ماهي کپور معمولي
( .)Ciprinus carpioمجله تحقيقات دامپزشکي،
DOI:10.22059/jvr.2012.24699 .135-142:)2(67
فیض آبادی ،ز .1367 .زراعت زيره سبز در استان
خراسان ،سمينار دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي
مشهد .زيره سبز فناوري توليد و فراوري ،صفحات -84
.83
قاسمی پیر بلوطی ،ع ،.پیرعلی ،آ ،.پیشکار ،ر،.
جاللی ،س .م .ع ،.رییسی ،م ،.جعفریان
دهکردی ،م .و حامدی ،ب .1390 .اثر اسانس چند
گياه دارويي بر سيستم ايمني ماهي قزل آالي رنگين
کمان ( .)Oncorhynchus mykissفصلنامه داروهاي
گياهي.149-155:)2(2 ،
قائدی ،ف .1394 .اثرات عصاره زيره سبز بر عملکرد
رشد ،تغذيه و ترکيبات بيوشيميايي الشه ماهي
انگشت قد کپور معمولي ) .(Cyprinus carpioپايان
نامه ،دانشکده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه
علوم و فنون دريايي خرمشهر.
ناصری ،س ،.نظامی بلوچی ،ش ،.خارا ،ح ،.فرزانفر،
ع ،.آقایی ،غ .و شکوری ،م .1387 .بررسي عملکرد
رشد الرو ماهي قزل آالي رنگين کمان
( )Oncorhynchus mykissدر استفاده از سطوح
متفاوت پروبيوتيک و آهن مکمل شده در جيره غذايي.
مجله شيالت.16-22:)3(2 ،
یاسمی ،م ،.س .ع ،.محمودی خوش درهگی ،م .و
پارسا ،م .1396 .مطالعه اثر زيره سياه ( Carum
 )carviبر برخي شاخصهاي رشد و ترکيبات الشه
بدن بچه فيل ماهي ( .)Huso husoمجله علمي
شيالت ايران.169-172:)2(26 ،
DOI:10.22092/ISFJ.2017.113495
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Abstract
The effect of different levels of herbal supplement of Cumin powder (Cuminum cyminum) on growth,
survival and carcass composition of the Litopenaeus vannamei was evaluated in the summer of 1395
for 56 days at the Persian Gulf Aquaculture reproduction and reconstruction center. For this purpose,
four groups of shrimp with an average weight of 3.45±0.3 g in 300 liter fiberglass tanks with a density
of 60 shrimp per tank, with different levels (0.5, 1 and 1.5 percent) was supplemented. The Cumin
powder was fed with 3 replicates. At the end of the period, growth indices (average body weight gain,
body weight gain, specific growth ratio and feed conversion ratio), survival rate, and chemical
composition of these treatments were compared with control treatment. The results showed that the
treatment with 1% Cumin powder had higher growth indices and better survival than other treatments
(p<0.05). In the case of carcass biochemical analysis, the results showed a significant increase in
protein and fat content and a significant decrease in moisture content in Cumin powder treatments
compared to control (p <0.05). The results of this study showed that 1% Cumin powder in diet could
be used to improve the growth performance, survival and quality of the carcass composition of white
shrimp (Litopenaeus vannamei).

Keywords: Cumin, Growth parameter, Carcass composition, Growth stimulate, Litopenaeus
vannamei
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