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 چکیده
ش بزرگی  گویمتولید  صنعت آبزMacrobrachium rosenbergii) نیریآب  ست یپرور ی( در  ستادارای اهمیت زیادی ا سازی ، بهینه. در این را

شرایط محیطی  ورشد  برای افزایشغذای میگو  سبت به تغییر  ست فعال گیاهی توسعمقا ومت میگو ن ست.و با بکار گیری ترکیبات زی لذا،  ه یافته ا

شیرین زنجبیل در جیره غذاییسطوح مختلف اثر بکار گیری  شیآزما در این ص 3و  2، 1صفر )شاهد(، شامل:  میگوی بزرگ آب  و  نیپروتئبا د در

رزیابی قرار ی رشد و ترکیب بیوشیمیایی بدن و مقاومت آن به استرس محیطی مورد اهاروی شاخصدرصد  7/6درصد و  3۰به ترتیب کسانی یچرب

شان داد ک. گرفت شاخصنتیج ن شد و تغذ یهاه  ضرWGوزن ) شیدوره( مانند افزا ی)در انتها یاهیر شد و بی(،   غذا لیبدت بیضر، (SGR) ژهیر

(FCRو بازده )یابدمیبهبود  یبهبود معنادار لیدرصددد پودر زنجب 3جیره حاویدر ت نیپروتئ ی (P<0.05.) ،یطیمح یهاتنش در این جیره غذایی 

س 32) دما شترا  ریمرگ و م نیکمترنیز (گرم بر لیتر 15) یشور( و گرادآنتیدرجه  ستنباط  نیچن شیآزما نیا جیاز نتا ی(. بطور کلp<0.05) دا ا

صد زنجب 3بکار گیری جیره ای حاوی  که شد شاخص یعملکرد مطمئن تر، لیدر سبتهارا در بهبود  شد دارد ومقاومت میگو را ن ی هابه تنش ی ر
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Abstract  
Production of giant fresh water has been commercially important in aquaculture. In this regard prawn feed 

optimization and use of bioactive plant compound has been developed to enhance the growth and also prawn 

resistance to the environmental fluctuation. Hence, in this experiment, the effect of different levels of ginger 
powder in diets including zero (control), 1, 2 and 3 percent with iso-protein and lipid 30 and 6.7 percent 

respectively on growth indices, muscle-biochemical composition were assessed. The environmental shock 

such as temperature and salinity were tested as well. The results showed that growth and nutritional indices, 
such as WG, SGR, PER, FCR and SR were improved at the end of experimental period (p<0.05). The prawn's 

mortalities, due to high temperature (32°c) and salinity (15ppt) were least in treatment with 3% ginger powder. 

From the result of this experiment can be inferred that the growth, survival, and environmental stressing is 
more reliable in prawn diet containing a 3% level of ginger powder. 

Keywords: Giant fresh water prawn, Macrobrachium Rosenbergii, Ginger powder, Growth Survival, 

Immunity, Environmental Shock 
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 مقدمه. 1
صنعت آبزی پروری میگو  شیرین به  بزرگقدمت  آب 

رسد. کشورهایی همچون برزیل، مالزی، می دهه 4بیش از 

یا و ایامت متحده آمریکا تال  و  اندونزی، هند، اسدددترال

های زیادی در زمینه تکثیر و پرور  آن انجام پیشدددرفت

بزرگ آب  ی. هم اکنون تولیدددات جهددانی میگواندددهداد

هزار تن رسیده  233ی اخیر به بیش از هادر سال شیرین

ست ) سبتا کوتاه (. این گونFAO, 2020ا ه در مدت زمان ن

ست؛ بعالوه با  سیار مطلوبی برخوردار ا شد و بازدهی ب از ر

سندی و قیمت بامی آن  شت مطلوب، بازار پ دارا بودن گو

سددبب شددده اسددت که اکثرا  آبزی پروران به این صددنعت 

(. جیره غذایی ارزان )کفزی NEW, 2010عالقمند گردند )

ران مروی نسددبتا  کوتاه خوار و متمایل به گیاهخواری(، دو

مدت و سرعت رشد بام و مقاوم به شرایط محیطی از دیگر 

ساب مزایای گونه شیرین به ح شت جثه آب  ی میگوی در

 (.NEW, 2008آید )می

سال این میگو  سعه آبزی پروری  136۸در  با هدف تو

آن به مرکز تحقیقات شدددیالت ایران معرفی شدددد. ولی به 

دلیل عدم دانش فنی مزم و عدم وجود کارشدددناس خبره 

عت تکثیر و پرور  آن  برای تکثیر و پرور  آن، صدددن

سال  شد تا اینکه در  مرکز تکثیر و پرور   1375متوقف 

تولید پسددت مر و  شددیالت قشددرشددیرین اقدام به تکثیر و

انتقال آن به مزارع پرورشی خوزستان نمود، اما روند رشد 

بوده اسددددت   این صدددنعددت تدداکنون بسدددیددار کنددد 

(Molodi and Noverian., 2019.) 

 میگوی بزرگمطالعات صددورت گرفته در زمینه تغذیه 

آب شددیرین در ایران بسددیار محدود اسددت و فرمومسددیون 

، مراحدل نوزادی و هداجیره و بدازدهی آن در تفریخگداه

پرورشی با اقالم محلی و دسترسی آن به عنوان یک جیره 

پایه مهم و اقتشددادی توسددعه نیافته اسددت. در این ارتباط، 

نیز این میگو در جیره  هااکسدددیدانآنتیو  هانقش مکمل

(. در Keshavanath et al., 2003بررسددی نشددده اسددت )

گیاهی به عنوان ی هاهای اخیر، اسدددتفاده از مکملسدددال

مههامحرک نا یان در بر غذایی آبز ی های ایمنی در جیره 

پژوهشی مطرح شده است تا آبزیانی تولید شوند که عاری 

ی شیمیایی و دارویی باشند. نشان داده شده هااز پسماند

ی گیاهی نه تنها در رشد و بقای بسیاری هااست که مکمل

گیری از از آبزیددان تدداثیر مثبددت دارنددد بلکدده در جلو

ماری ند و در هابی ید  قارچی نیز موثر و مف ی عفونی و 

اکسددیدان قوی و ضددد باکتری، آنتیضددمن به عنوان یک 

گردند. این می هابیوتیکآنتیجایگزین مواد شدددیمیایی و 

نه کاهش هزی ید در آبزی پروری، هاموارد عالوه بر  ی تول

کننده سددالمت محشددول را در بر دارد و سددالمت مشددرف

 (.Logambal et al., 2000) کندمیرا نیز تضمین  نهایی

ی طبیعی که هم به عنوان یک ادویه هایکی از افزودنی

و هم به طور وسیعی به عنوان  شودمیخو  طعم مشرف 

ی هادارو جهت پیشدددگیری و درمان بسدددیاری از بیماری

می نی بدده کددار  فو بیددلع ج ن یزوم ز  Zingiber) رود ر

officianalis  و مشددرف آن به  به کار گیری( اسددت. تاری

 رسددددددد سددددددال پددددیددددش مددددی 2۰۰۰

(Changet et al., 2012.) 

بوده  هازنجبیل از گروه گیاهان تند از خانواده زنجبیلی

اکسددیدانی و ضددد باکتریایی آنتیویروسددی، آنتیو خواص 

(. مطالعات نسدددبتا  زیادی در Abbasi, et al. 2018دارد )

اثرات عشاره به کار گیری ی اخیر توسط محققان با هاسال

و یا پودر زنجبیل روی آبزیان در جهت افزایش رشددد، بقا، 

یل  فا گذاری بر پرو یت مشددده و همچنین اثر ایمنی، کیف

 ;Tourani, 2018اسددیدهای چرب صددورت گرفته اسددت )

Zake et al., 2008; Jeong et al., 2007.) عالوه زنجبیل ه ب

معدددنی و )مواد  هدداو مکمددل هدداحدداوی ریزی مغددذی

یی است که در تغذیه انسان، دام، طیور و اخیرا  (هاویتامین

می قرار  برداری  هره  ب مورد  یز  ن بزیددان  یرددر آ   گ

(Yueh et al., 2012.) 

ستفاده از  سط محققان در ا صورت گرفته تو مطالعات 

یل در حیره میگو یایی و میگوی هاپودر زنجب  بزرگی در

د این امر است که این ماده گیاهی تاثیرات کآب شیرین مو

سیار موثر در رشد و ایمنی آنها دارد   Venktramaling et)ب

al., 2007; El-Densouky et al., 2012.) 
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ارز  غذایی مواد اولیه به تنهایی بر اسددداس ترکیبات 

سا  میزان مواد مغذی و انرژی  سا شیمیایی آن نبوده بلکه ا

ستان از جمله ؛ کندتواند جذب که جانور می سخت پو در 

میگو انرژی مشدددرفی خود را بر پددایدده نگهددداری این 

متابولیسدددمی دفع آمونیاکی و پوسدددت اندازی مشدددرف 

. بنابراین، ارزیابی میزان انرژی مورد اسددتفاده میگو کندمی

یاهان دارویی نیز مزم و  فاده از گ مورد آزمایش در اسدددت

 (.Bhavan et al., 2010) رسدمی ضروری به نظر

صا   توجه به درک بهتر از عملکرد گیاهان دارویی خشو

جهت حشددول به در زنجبیل در رشددد و ترکیب بدن میگو

یک محشدددول قابل قبول و پایدار و یا اسدددتفاده از سدددایر 

ساقه و برگ درختان  شه،  گیاهان دارویی طبیعی که در ری

دارای اهیمیت زیادی است و کمک موثری به  ،وجود دارند

 (.Sutton et al., 2006) کندمیتولید این میگو صنعت 

نابراین به  ،ب با توجه  عات در این پژوهش،  کم در مطال

شاخصحاوی پودر زنجبیل جیره  این زمینه، تاثیر ی هابر 

در میگو ی محیطی  تنش هایرشدددد و مقاومت در برابر 

 مورد بررسی قرار گرفت.بزرگ آب شیرین 

 

 هامواد و روش. 2

 تهیه و سازش پذیری میگوهای جوان .2.1
با میانگین وزنی 12۰تعداد    ±45/۰قطعه میگو جوان 

شیرین تهیه و  5۸/1 شر شیالت ق شرکت آبزی پروری  از 

ی هامناسدددب )بوسدددیله کیسدددهدر شدددرایط حمل و نقل 

شده  سیژن و آب تازه فیلتر  پالستیکی دو جداره حاوی اک

پرور   به سدددالن تکثیر ولیتری با حداقل اسدددترس(  15

شدند. ابتداٌ  شگاه گیالن منتقل  شکده منابع طبیعی دان دان

مخزن  به)هم دمایی( سدددازگاری  پس ازمیگوهای جوان 

غذادهی صدددورت  سددداعت 4۸یک تنی انتقال یافتند و تا 

های جوان بین  مذکور میگو مدت  فت. پس از   12نگر

لیتر به طور کامال   4۰مخزن اکواریومی هر یک با ظرفیت 

شیمیایی آب  -یره سازی شدند. شرایط فیزکوتشادفی ذخ

 9/7اچ )-(، پی درجه سانتیگراد c° 2۸-29 از جمله: دما )

در میلی گرم در لیتر >4ppm  ( و اکسددیژن محلول6/7 –

درصد  1۰طول دوره پرور  ثابت نگه داشته شدند. روزانه 

آب مخازن جهت تخلیه فضدددومت و مواد غذایی اضدددافی، 

شدددند. در انتهای دوره آزمایش سددیفون و مجددا  آبگیری 

عداد  عه میگو از  6ت هت تعیین هر قط مایش ج حد آز وا

اثرات شدددوک ناشدددی از عوامل محیطی )درجه حرارت و 

سدداعت مرگ و میر آنها  72در طول شددوری( برداشددت و 

 بررسی و ثبت شد.

 هاساخت جیره .2.2
یه  نه هوورا  بوشدددهر ته خا کار یه میگو از  پا جیره 

شد. ابتدا از جیره  7/6درصد، چربی  3۰)پروتئین  درصد( 

پایه )به غیر از شددداهد( با دسدددتگاه خردکن، خرد و پودر 

ل( )تیمارهای حاوی پودر زنجبی هاشدددند. سددهس به جیره

درصد پودر زنجبیل اضافه و مواد مخلوط شدند.  3و  2، 1

شکل خمیر شد مقداری آب افزوده  هاآنگاه به جیره تا به 

صله از چرخ شت )قطر نانوایی در آید. خمیر حا میلی  2گو

ی ماکارونی یا هامتر( عبور داده شددد تا به صددورت رشددته

 6۰پلت شدددکل گیرد. در نهایت بوسدددیله اون تهویه دار )

ساعت رطوبت آن به کمتر  24گراد( به مدت درجه سانتی

 (.Ettefaghdoost et al., 2017) درصد تقلیل یافت 1۰از 

 شیمیایی عضلهبیوتجزیه  .2.3
 5مایش زآ تیمار و تکراردر انتهای دوره آزمایش از هر 

بیوشددیمیایی عضددله  اتترکیب. شددد هقطعه میگو برداشددت

شدامل؛ پروتئین، چربی، رطوبت و خاکسدتر کل بر اسداس 

اندازه گیری شد. پروتئین خام  A.O.C.A, 2005استاندارد 

از طریق دسددتگاه نیمه اتوماتیک ماکرو کجلدال بر اسدداس 

قدار نیتروژن) ندازه گیری م (؛ چربی از طریق ×N 25/6ا

ه از هگزان دستگاه اتوماتیک چربی گیر سوکسله با استفاد

N-  و استخراج چربی از نمونه صورت گرفت؛ خاکستر کل

ندن در کوره الکتریکی در دمای   C55۰°از طریق سدددوزا

ساعت صورت گرفت و رطوبت  6درجه سانتیگراد به مدت 

از طریق دسددتگاه اون تهویه دار تا رسددیدن به وزن ثابت و 
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 درصد انجام شد. 1۰رطوبت کمتر از 

 ی رشدهاتعیین شاخص .2.4
و  هفته یکبار به صورت تشادفی )تیمار 2هر  هامیگواز 

وزن آنهددا گرم  ۰1/۰و بددا ترازوی  نموندده برداریتکرار( 

ندازگیری روزه نیز وزن و  6۰شددددد. در انتهدای دوره  ا

های رشدددد و تغذیه ای از طریق معادمت ذیل شددداخص

 (:Tacon and Alber, 1990) محاسبه شدند

 (WGاولیه )گرم( = افزایش وزن ) وزن - وزن نهائی)گرم(

( =SGRضریب رشد ویژه )% 

1۰۰× 

لگاریتم طبیعی وزن  -لگاریتم طبیعی وزن اولیه 

 نهائی

 مدت پرور 

 

( =FCRضر )گرم( ییغذا یلتبد یب( 

 مقدار غذای خشک ارائه شده )گرم(

 میانگین افزایش وزن تر )گرم(

 

( =PER)% نسبت بازدهی پروتئین 

1۰۰× 
 میانگین افزایش وزن

 پروتئین مشرفی

 

1۰۰× 
 میزان تعداد اولیه

( =SRنرخ بقا )% 
 میزان تعداد نهائی

 تجزیه و تحلیل آماری .2.5

 ی خددام از طریق نرم افزار هدداتحلیددل آمدداری داده

SPSS 2018  و رسدددم نمودار از طریق اکسدددل  16ورژن

 هاصددورت گرفت. جهت همگن سددازی داده2۰1۸نسددخه 

 Kolmogorov-Smirnovاز آزمون ی رشددد( ها)شدداخص

)میانگین خطای  هااسددتفاده شددد. پس از نرمال سددازی داده

)سه تکرار به ازای مقایسه میانگین تیمارها  (SEM ;استاندارد 

( One-Way ANOVA) از آزمون آنالیز یک طرفههر تیمار( 

گرفت. برای تعیین سددطا اختالف معنادار در بین صددورت 

 5( در سدددطا Tukeyاز آزمون آماری توکی ) هامیانگین

 ( استفاده شد.p<0.05درصد )

 . نتایج3

 ی رشدهاشاخص .3.1
ناداری را بین  یل اختالف مع فاده از پودر زنجب اسدددت

 3تیمارها نشدددان داد. با افزایش پودر زنجبیل در جیره به 

مار  درصدددد بل مالحظه ای در 3)تی قا نادار  ( اختالف مع

سبت افزایش  ضریب تبدیل غذا، ن شد ویژه، کاهش  وزن، ر

(. 1( )جدولp<0.05بازده ای پروتئین مشددداهده شدددد )

میانگین افزایش وزن به دسدددت آمده تا هفته دوم تقریبا 

عد این افزایش  به ب هارم  ته چ یکسددددان بود. ولی در هف

خشددوصددا  در تیمار سدده افزایش و روند صددعودی در پیش 

 (.1)نمودار  (p<0.05)گرفته است

عوامل رشد و تغذیه ای )در انتهای دوره( مانند افزایش 

ضددریب تبدیل ، (SGR(، ضددریب رشددد ویژه )WGوزن )

 3) 3( و بازدهی نسدددبت به پروتئین در تیمار FCRغذا)

درصدددد پودر زنجبیل( بهبود یافتند و با سدددایر تیمارها 

 (.P<0.05اختالف معناداری را نشان دادند)

ضدددریب تبدیل غذا، نسدددبت بازدهی کمترین رشدددد، 

شاهده  شاهد م صد بقا در تیمار  شد ویژه و در پروتئین، ر

(. درصد بقا در تیمارهای حاوی پودر زنجبیل P<0.05شد)

شان ندادند. عوامل رشد و تغذیه ای  اختالف معناداری را ن

بل  2و1در تیمارهای  قا نادار  حاظ آماری اختالف مع به ل

 (.p>0.05توجهی را نشان ندادند )

ترکیبات شیمیایی عضله میگو درشت جثه آب شیرین 

ساس وزن تر در جدول  ست، بطوری که  2بر ا شده ا ارائه 

درصددد  3میزان پروتئین و خاکسددتر کل در جیره حاوی 

سایر  پودر زنجبیل افزایش و رطوبت آن کاهش یافتند و با 

 (.p>0.05تیمارها دارای اختالف معناداری بودند)

 و شیمیایی عضلهترکیب بی .3.2

شیمیاییترکیبات  رطوبت، ، پروتیین :شاملعضله  بیو 

اختالف  2و 1شدداهد،ی هاتیمار درو خاکسددتر کل چربی 

()جدول p>0.05ای را نشددان ندادند )معنادار قابل مالحظه
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درصدددد  3)حاوی  3ولی با افزایش زنجبیل در تیمار  (.2

پودر زنجبیل( پروتیین عضدددله و خاکسدددتر کل افزایش و 

 (.2( )جدول p<0.05)کردرطوبت کاهش پیدا 

 دمایی و شوری تنش. ایجاد 3.3

ی محیطی مانند دما و شددوری هاتنشتلفات ناشددی از 

تلف )در انتهای دوره( عملکرد متفاوتی را در تیمارهای مخ

گرم  15(. با افزایش درجه شوری به 3 نشان دادند )جدول

حاوی ، بر لیتر های  مار یل 3در تی  ،درصددددد پودر زنجب

سدداعت مشدداهده شددد  72کمترین میزان تلفات پس از 

(p>0.05 در حالیکه سدددایر تیمارها از میزان مرگ و میر )

ناشی از تغییر دما  تنشبیشتری برخوردار بودند. همچنین 

(°C32 در تیمار گراددرجه سانتی )درصد پودر زنجبیل 3 

 کمترین میزان تلفات را نشان داد.

 هفته 8آب شیرین جوان تغذیه شده با سطوح مختلف پودر زنجبیل پس از  بزرگمیگو در رشد و تغذیه ای  یهاشاخصمقایسه میانگین  -1جدول 

(±SE میانگین خطای استاندارد =) 

 

 هاسطوح مختلف پودر زنجبیل در تیمار

درصد(3) 3تیمار  درصد( 2) 2تیمار   درصد( 1) 1تیمار   هاشاخص شاهد )صفر(   

1/۰±۰/32a a 1/۰±2۸/1 a 1/۰±21/1 a 1/۰±1۸/1 )وزن اولیه )گرم 
c7/۰±26/9 b7/۰±22/7 b 7/۰±29/7 a 5/۰±37/5 )وزن نهایی )گرم 
c 3۸/۰±۰/۸ b 27/۰±۰/5 b 19/۰±۰/5 a 31/۰±۰/3 )افزایش وزن )گرم 
c 2/۰±۰2/6 b 2/۰±۰1/5 b 2/۰±۰1/5 a 2/۰±۰1/3 )%( رشد ویژه روزانه 
c ۰3/۰±۰/1 b ۰6/۰±۰/1 b ۰4/۰±۰/1 a ۰۸/۰±۰/2 ضریب تبدیل غذا 

c۰۰/2±2/97 b1۰/1±52/95 b 1۰/3±1۰/93 a 27/1±2/۸1 )%(نسبت بازدهی پروتئین 
c۰/3±2/97 b۰/4±6/91 b ۰/3±7۰/۸7 a ۰/5±2/7۰ درصد بقا 

 است. p<0.05انگلیسی متفاوت در یک ردیف نشان دهنده اختالف معنادار در سطا  اعداد با حروف

  روز 60ترکیبات بیوشیمیایی عضله میگو )بر اساس وزن تر( تغذیه شده با سطوح مختلف پودر زنجبیل پس از  -2جدول

(±SD در ابتدا و انتهای دوره آزمایشمیانگین انحراف معی )ار 
 

 تیمار شاهد درصد پودر زنجبیل 1 درصد پودر زنجبیل 2 درصد پودر زنجبیل 3
ترکیبات شیمیایی عضله )%( 

 پیش از آزمایش
 

ab 65 /4 ± 21/52 a 31/4 ±9۸/54 a 9/3±92/54 a 2/4±72/55 2/4± 72/55 رطوبت 

ab52/۰ ± 92/1۸ a 64 /۰ ± 11/17 a 4۸/۰ ± 94/16 a 52/۰ ± 76/16 69/۰±۸2/15 پروتئین خام 
a 34/۰ ± 67/7 a4۸/۰ ± 25/7 a 52/۰ ± 9۸/6 a 61/۰ ± 95/6 35/۰± 7/6 چربی خام 

ab 42/۰ ± ۸9/1۰ a29/۰ ± 12/۸ a 29/۰ ± 92/7 a 62/۰ ± ۸1/7 51/۰ ± 75/۸ خاکستر کل 

 است. p<0.05انگلیسی متفاوت در یک ردیف نشان دهنده اختالف معنادار در سطا  اعداد با حروف

 (میانگین انحراف معیار SD±) در پایان دوره آزمایشدرصد بقا در تیمارهای غذایی مختلف میانگین  -3 جدول

  درصد بقا

 محیطیی هاتنش تیمار شاهد درصد پودر زنجبیل 1 درصد پودر زنجبیل 2 درصد پودر زنجبیل 3

b 6 ±۸9 a 5 ± 75 a 3 ± 73 a 4 ± 72 دما ( °c32 ) 
b 7 ±92 a 3 ± 74 a 4 ± 71 a 3 ± 69 ( شوری گرم/لیترPPT) 

 است. p<0.05انگلیسی متفاوت در یک ردیف نشان دهنده اختالف معنادار در سطا  اعداد با حروف
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 بحث .4
آزمایش نشان داد که با افزایش پودر زنجبیل  این نتایج

 آب شددیرین بزرگبقا در میگوی در جیره، عوامل رشددد و 

ند. یافت یل، مرگ و  بهبود  با افزایش پودر زنجب همچنین 

سدداعت به  72ی محیطی پس از هامیر ناشددی از شددوک

ند. ید قل رسددد نه  حدا ته در زمی عات صدددورت گرف طال م

مل ید هامک یاهی و دارویی مو که ی گ این امر اسددددت 

، عالوه بر بهبود رشدددد و بقای ماهیان و میگوها هامکمل

ضمین  سبتا  زیادی کنندمیایمنی آنها را نیز ت . تحقیقات ن

ی گیاهی مانند زرد چوبه، دارچین، هادر مورد اثرات مکمل

فلفل قرمز و زنجبیل بر رشددد و تقویت سددیسددتم ایمنی 

 Kamali et al., 2018; Rahimi) آبزیان انجام گرفته است

et al., 2013; Brum et al., 2017) . عات صدددورت مطال

یاه  با نوعی گ یل همراه  یاه زنجب نه پودر گ ته در زمی گرف

آب شیرین  بزرگچمن بر رشد و بقای پست مرو میگوی 

شان داد که افزودن گیاهان مذکور عالوه بر بهبود رشد و  ن

-Elردد )گمی بقای آن سبب بهبود سیستم ایمنی آنها نیز

Desouky et al., 2012 .) همچنین تجویز خوراکی آرتمیای

غنی شده همراه با عشاره زنجبیل در پست مروهای میگوی 

ست که همه گروه سیاه مؤید این امر ا ی تغذیه شده هاببری 

 با زنجبیل از افزایش وزن، کارایی پروتئین و نرخ رشدددد ویژه

عات و گزار  ;ندبرخوردار طال مایش  هایم تایج آز با ن فوق 

را علت افزایش بازده ای رشددد و بقا  حاضددر هم خوانی دارد.

یت عال ندهای آنزیمهاف یان کرد هاز ب ئاز و لی  ی آمیالز، پروت

(Venkatramaling et al., 2007تاثیر .)  پودر گیاه زنجبیل

همراه با نوعی گیاه چمن از طریق غذا در رشدددد و بقای 

ست مرو میگو  شیرین بزرگایمنی پ  El-Desouky) آب 

et al., 2012 و تاثیر تجویز خوراکی آرتمیای غنی شده با )

عشددداره زنجبیل در پسدددت مروهای میگو ببری سدددیاه 

(Venkatramaling et al. 2007نشان داد )ند که تغذیه  ه ا

کارایی هابا جیره عث افزایش وزن،  با یل  ی دارای زنجب

و علت آن را تحریک  شددودمیپروتئین و نرخ رشددد ویژه 

یت آنزیم عال ئاز و هادسدددتگاه گوار  در ف ی آمیالز، پروت

یان کرد هاز ب ندهلی با افزایش پودر ا حاضدددر  عه  طال . در م

درصدددد، شددداهد افزایش وزن، کارائی  3زنجبیل به میزان 

خواهیم  بهبود ضریب تبدیل غذا و نرخ رشد ویژه، پروتئین

  همخوانی دارد.که با گزار  سایر پژوهشگران کامال بود

آمی درصد پودر زنجبیل به جیره غذایی قزل 1با افزودن 

کمان اختالف معنادار در درصدددد بازدهی پروتئین به رنگین

دست آمد و علت را به ایجا د شرایط بهتردر تعادل سوخت و 

 (.Khakie et al., 2008اند )نسبت دادهساز پروتئین 

ایجاد شددرایط بیان شددده اسددت که عشدداره زنجبیل بر 

سیدهای آمینه سیدهای چرب بهینه در ترکیب ا ، پروفیل ا

  اثدددر دارد هدددامدددیدددگدددو رشدددددد و بدددقدددای و

(Tourani, 2018 Jeong et al., 2007; در تحقیق حاضر .)

پروتئین مشه افزایش  درصد، 3با افزایش پودر زنجبیل به 

که همراه با کاهش رطوبت بود و همچنین نسدددبت یافت 

ای افزایش یافت که ن به طور قابل مالحظهبازدهی پروتئی

ید می تای مذکور را  قان  ند.گزار  محق میزان تغییر  ک

درصدددد پودر  3در تیمار حاوی  پروتئین عضدددله در میگو،

زنجبیل بامتر از گروه شددداهد و تیماردیگر بود؛ علت این 

از طریق زنجبیل  RNAتوان به تحریک می افزایش را نیز

و میزان اسددیدهای آمینه در افزایش سدداخت پروتئین در 

 .(Wang et al., 2006) فرآیند متابولیسم نسبت داد

ه است دی بسیاری از محققان چنین بیان شهادر یافته

که ریشه گیاه زنجبیل، بعنوان یک گیاه خوراکی و داروئی، 

، تبدیل غذایی مانند رشد، ضریب هاعالوه بر بهبود شاخص

 ;Citarasu, 2007ی ماهیان و میگوها موثر اسدددت )بقابر 

Balasubra manian, 2009.) 

(Chang  اثر ماده زینگرون  2۰12و همکاران در سال ،)

(Zingrone شد، بقا و شده از زنجبیل را روی ر ستخراج  ( ا

 ایددمددنددی مددیددگددوی پددا سدددددفددیددد غددربددی 

(Litopenaeus vannamei بررسددی کردند. آنها ) دریافتند

سبب ترکیبات ماده فعال  شد و ایمنی میگو به  که بهبود ر

عث تحریک  با ماده  یل در جیره اسدددت. بعالوه این  زنجب

ی گوارشددی و نهایتا  بهبود فرآیند هااشددتها، ترشددا آنزیم

غذا (. Grzanna et al., 2005گردد )می هضدددم و جذب 

ی هادرمطالعه حاضر نیز اثر مثبت گیاه زنجبیل بر شاخص
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 به اثبات رسید. رشد و تغذیه ای میگوی بزرگ آب شیرین

شوک شان داد که  ضر ن شی از عوامل نتایج حا های نا

با افزایش پودر  ما  ند شدددوری و د مان اسدددترس محیطی 

زنجبیددل در جیره میگو ی بزرگ آب شدددیرین کداهش 

بدمی کاران ) Hiam. یا ته2۰12و هم یاف های خود ( در 

( را روی pHچ )ا-شددوک و اسددترس ناشددی از تغییرات  

ستفاده از پودر زنجبیل و ماد شیرین با ا ه میگو بزرگ آب 

Cyanodon ند. آن مایش کرد که  هادر جیره آز ند  یافت در

به  5به مدت  5/9اچ را تا حد -میگوها تغییرات   هفته 

 .نندکمیخوبی بدون تلفات تحمل 

مطالعات متعددی در زمینه عشددداره زنجبیل و پودر آن 

های رشد، بیوشیمیایی و ایمنی ماهیانی نظیر روی شاخص

بالس، کهور معمولی جوان و آمقزل ی رنگین کمان، ماهی 

ماهی بنی صددورت گرفته اسددت که همگی حاکی از اثرات 

 ای و ایمنی داردتغذیه، ی رشدهامثبت این گیاه بر شاخص

(Rahimi et al., 2013; Safari and Ekrami 2015; 

Akbari and Jafari, 2016; Abbasi et al., 2018) .

ی آنها را های زیادی اسدتفاده از گیاهان و عشدارههاپژوهش

رار اند و مورد ارزیابی قدر جیره غذایی آبزیان توصدددیه کرده

. در پژوهشدددی، از عشددداره زردچوبه در جیره غذایی اندهداد

ی رنگین کمان اسددتفاده شددد و نشددان داده شددد که آملقز

شاخص شد و   ی رنگین کمانآمقزلی ایمنی در ماهی هار

بدبود میهب ماده Pezeshk et al., 2012) یا موثره گیاه (. 

ز زردچوبه بر فاکتورهای مهم هماتولوژی فیل ماهی جوان نی

( و تاثیر ,.Zare et al 2019) تاثیر مثبت داشدددته اسدددت

شد، بقا مکمل شیرازی بر ر شن  ایمنی و ، غذایی پودر آوی

بات  به اث ماهی کهور معمولی  یایی خون  قاء بیوشدددیم ارت

 (.Choobkar et al., 2017) رسیده است

 با توجه به اهمیت توسددعه صددنعت آبزی پروری و عدم

غذیه این گونهوجود گزار  در ، های علمی داخلی روی ت

استفاده از پودر ریشه توان با می این پژوهش ثابت شد که

ای و ی رشددد، تغذیههادرصددد، شدداخص 3گیاه زنجبیل تا 

ست  ستا نیاز ا شید. در این را ایمنی این میگو را بهبود بخ

شیرازی  شن  سایر گیاهان دارویی مانند زردچوبه و آوی اثر 

شاخص .. همراه زنجبیل.و شد و ایمنی این میگو هابر  ی ر

 مورد ارزیابی قرار گیرند.

 

 و قدردانیتشکر 
جا بر خود مزم ندس می در این قای مه که از آ دانیم 

شیرین، که با در  شر شیالت ق شرکت  جعفری مدیرعامل 

مدا را در انجدام این پژوهش  هدااختیدار قرار دادن میگو

شکر و قدردانی نماییم. همچنین از گروه  همراهی کردند ت

شددیالت دانشددکده منابع طبیعی دانشددگاه گیالن برای در 

اختیار قرار دادن سدددالن تکثیر و پرور  سدددایر آبزیان و 

حمایت از این طرح مطالعاتی کمال تشدددکر و قدردانی را 

یعی ثابت به دلیل داریم. از جناب آقای دکتر سددعید شددف

شاوره سگذاری هاو تال  هام سها ی بی دریغ نیز جا دارد 

به  عل  یای ل هدی در ندس م قای مه ناب آ ماییم و از ج ن

 ی شدددایان و فراوان نیز تشدددکر و قدردانیهاجهت کمک

کنیم. در پایان سددهاس از جناب آقای مهندس سددهیل می

یه  یه و پخش ادیو یت محترم شدددرکت ته مدیر ندار  ها ج

شاوره و کمک و نیز تهیه خالص ترین به جهتسهیل  و  م

فدردانیمرغوب بازار تشدددکر و  یل موجود در   ترین زنجب

 کنم.می
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