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های رشد، بازماندگی و ( بر شاخصAllium sativumتاثیر مصرف پودر سیر خام )

 پرورش یافته با  Litopenaeus vannamei)ترکیب بدن میگوی پا سفید )

 آب دریای خزر 
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 چکیده 

های رشد، بازماندگی و ترکیبات بدن این مطالعه به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف پودر سیر خام بر روی برخی شاخص
گروه از  4. بدین منظور، پرورش یافته با آب دریای خزر صورت پذیرفت Litopenaeus vannamei)میگوی پا سفید )

عدد میگو در هر وان، به مدت  20لیتری با تراکم  100های فایبرگالس گرم در وان 20/4±44/0میگوها با میانگین وزنی 
دهی شدند. در انتهای تکرار( غذا 3درصد غذا، هر تیمار با  1و  5/0، 25/0، 0روز با سطوح مختلف پودر سیر خام ) 56

های رشد )میانگین افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی و ضریب رشد ویژه(، دوره شاخص
درصد بازماندگی و ترکیبات بدن این تیمارها با تیمار شاهد مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد، که تیمار 

های رشد بهتر و بازماتدگی بیشتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار پودر سیر خام، از شاخصدرصد  1تغذیه شده با سطح 
درصد  1بررسی ترکیب شیمیایی الشه نشان دهنده آن بود که اختالف معناداری در میزان پروتئین بین تیمار (. >05/0Pبود )

ستر و رطوبت بین تیمارهای مختلف تفاوت و شاهد وجود داشت، هر چند که در درصد چربی، خاک 25/0با تیمارهای 
درصد در جیره میگو  1بر اساس نتایج حاصله، استفاده از پودر سیر خام بویژه در سطح  (.<05/0P)معناداری مشاهده نشد 

 شود.میتوصیه های رشد، بازماندگی و ترکیبات بدن ، به منظور بهبود شاخصپا سفید
 

 .های رشد، بازماندگی، ترکیبات بدنخام، شاخصمیگوی پا سفید، سیر  لغات کلیدی:

 

 
 نویسنده مسئول*
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 مقدمه 
( در Litopenaeus vannamei) پا سفیدپرورش میگو 

ای کشور به دالیل متعددی از قبیل تحمل طیف گسترده
از شرایط پرورشی )تراکم باال، دامنه وسیع شوری و دما(، 

های عفونی و غیر عفونی، نرخ مقاومت باال نسبت به بیماری
های رشد باال، نیاز پروتئینی کمتر نسبت به سایر گونه

میگو و رشد سریع از روند رو به رشدی برخوردار بوده 
 . (Ghorbani Vagheie et al., 2011)ست ا
با توجه به اینکه بخش عمده ای از هزینه های پرورش  

ای باشد، بهبود وضعیت تغذیهمیگو مربوط به تهیه غذا می
منجر به سودمندتر شدن پرورش آن خواهد شد 
(Yaoling et al., 1998; Mohseni et al., 2006) .

آمده در سال های اخیر، های آنتی بیوتیکی بوجود مقاومت
افزایش دوز مصرفی داروهای متداول و افزایش عوارض 
جانبی ناشی از استفاده از این داروها برای مصرف کننده 

های اخیر توجه بیشتری به موجب شده است تا در سال
استفاده از عواملی با پایه طبیعی مانند گیاهان معطوف 

باشند و به میشود که دارای حداقل اثرات سوء ذکر شده 
های مختلف و بهبود منظور جلوگیری از بروز بیماری

 گیرند. ضریب تبدیل غذایی مورد استفاده قرار می
از خانواده  Allium sativumگیاه سیر با نام علمی 

دارای ترکیبات  چتریان از مهمترین گیاهان بومی کشور و
ها، متنوعی از انواع اسیدهای آمینه، مواد معدنی، ویتامین

فالونوئیدها، ترکیبات فرار و غیرفرار با ارزش دارویی و 
(. گیاه Hussein et al., 2013) درمانی قابل توجه است

سیر دارای خواص متعدد ضد میکروبی، ضد سرطانی و ضد 
ای، محرک رشد و های تغذیهقارچی، بهبود دهنده شاخص

سیستم ایمنی، ضد استرس و دارای اثرات آنتی اکسیدانی 
 Fazlolahzadeh etباشد )متعادل کننده فشار خون میو 

al, 2011; Kumar and Berwal, 1998 .)مهمترین  از
توان به آلیسین، ترکیبات فسفردار، ترکیبات سیر می

های آلیناز، پراکسیداز و میروسیناز، آجوئین، سیترال آنزیم
ها نشان دهنده آن است که بررسیو گرانیول اشاره داشت. 

ها، یاه سیر منجر به افزایش تولید سیتوکینمصرف گ
ها و در نهایت ها و نوتروفیلفعالیت ماکروفاژها، لنفوسیت

 Khodadadiبهبود و تحریک سیستم ایمنی شده است )

et al., 2013 از سوی دیگر گیاه سیر غنی از امالح .)
های معدنی )آهن، ید، سدیم، پتاسیم و فسفر( و ویتامین

 ,.Farahi et alباشد )میرد نیاز آبزی ( موCو  Aمفید )

(. حضور ترکیبات مفید فراوان در سیر به ویژه 2010
آلیسین، این گیاه را به عنوان یک ترکیب ضد میکروبی 
قوی و بهبود دهنده سیستم ایمنی و رشد معرفی کرده 

در مطالعات صورت گرفته قبلی تاثیر مثبت گیاه است. 
ستم ایمنی برخی از های رشد و سیسیر بر روی شاخص

های آبزی مورد بررسی قرار گرفته است، که از جمله گونه
( بر روی 2010و همکاران ) Farahiتوان به مطالعه آن می

، Oncorhynchus mykissماهی قزل آالی رنگین کمان 
Gabber Ajeel  وAlfaraghi (2013)  کپور روی

 Ikhwanuddinو  Cyprinus carpio ،Talpurمعمولی 
، Lates calcarifer( روی سیم دریایی آسیایی 2012)

Thanikachalam ( بر روی گربه ماهی 2010و همکاران )
و همکاران   Clarias gariepinus،Shalabyافریقایی 

 Oreochromisبر روی ماهی نیل تیالپیا  (2006)

niloticus  وNobahar ( بر روی فیل 2014و همکاران )
اشت. با این حال، تاکنون اشاره د Huso husoماهی 

تحقیقی در خصوص تاثیر این گیاه بر روی میگو پا سفید 
صورت نگرفته است، لذا این پژوهش به منظور ارزیابی 

های رشد، پودر سیر خام بر شاخصتاثیر سطوح مختلف 
میگو پا سفید پرورش یافته با بازماندگی و ترکیبات بدن 

 صورت گرفت. آب لب شور دریای خزر 
 

 مواد و روش کار 
 20تیر تا  20ای، از هفته 8این تحقیق در یک دوره 

، در سالن تکثیر و پرورش، 1393شهریور ماه سال 
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری انجام شد. در این 

با میانگین وزنی  پا سفیدقطعه میگو  240تعداد مطالعه 
هر لیتری ) 100فایبرگالس  وان  12در  گرم 44/0±24/4

با شرایط یکسان از نظر فاکتور های قطعه میگو(  20وان 
. توزیع شدلیتر(  100فیزیکوشیمیایی و حجم آب )

های فیزیکوشیمیایی آب در طی دوره میانگین شاخص
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میلی گرم در  5/6±4/0پرورش شامل: اکسیژن محلول )
درجه سانتیگراد(، شوری  3/26±6/2لیتر(، دما )

میلی گرم در  pH (3/0±9/7 گرم در لیتر(، 22/0±3/10)
میلی گرم در لیتر( و هدایت  04/0±001/0لیتر(، نیتریت )

 میلی موس در سانتیمتر( بود.    1/5734±1/146الکتریکی )
به منظور تهیه جیره های منتخب، سطوح صفر )شاهد(، 

از پودر سیر خام تازه )تهیه  درصد غذا 1و  5/0، 25/0
شرکت  3شده از بازار شهر بابل( به جیره استارتر شماره 

Aqua master  تایلند( افزوده و به صورت یکنواخت و(
در این تحقیق  (.1)جدول مخلوط شد همگن با جیره پایه 

درصد بیوماس بدن  4-6هفته به میزان  8میگوها به مدت 
نتخب تغذیه شدند )برای هر های مبار در روز با جیره 3و 

تکرار در نظر گرفته شد(. در طی دوره، مدفوع و  3تیمار 
ها سیفون و سایر مواد باقی مانده به طور روزانه از کف وان

 تعویض می شد.   درصد آب هر وان 30حدود 
بر سیر خام به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پودر 

لف، به فاصله های رشد میگو در تیمارهای مختشاخص
با ترازو  وانروز یکبار وزن میگوهای هر  15زمانی 

/ گرم و طول کل با خط کش با دقت 01دقت دیجیتال با 
گیری شد )به منظور جلوگیری از بروز اندازهمیلی متر  1

ساعت قبل از زیست سنجی  24استرس و تلفات احتمالی، 
های رشد  تغذیه میگوها قطع شد(. همچنین، شاخص

ها شامل: میانگین افزایش وزن بدن، درصد افزایش میگو
و 2، ضریب تبدیل غذایی 1وزن بدن، ضریب رشد ویژه

محاسبه شد  ذیلطبق روابط  3درصد بازماندگی
(Skjermo et al., 2006 .) 
 

وزن نهایی بر حسب  -)وزن ابتدایی بر حسب گرم     
 گرم( = افزایش وزن بدن )برحسب گرم(

)تعداد روزهای پرورش(/) لگاریتم طبیعی وزن {× 100     

 (SGRضریب رشد ویژه)=  }لگاریتم طبیعی وزن ثانویه( –اولیه 

                                              
1
 Specific Growth Rate 

2
 Food Conversion Ratio 

3
 Survival Rate 

)افزایش وزن بدن بر حسب گرم/ مقدار غذای داده شده   
 (FCRبر حسب گرم( = ضریب تبدیل غذایی )

)تعداد اولیه میگو/تعداد میگوهای باقیمانده( = × 100
 ( SRدرصد بازماندگی )

 
میگو از هر  3قطعه میگو ) 36در انتهای دوره، تعداد 

تکرار( به صورت تصادفی انتخاب و جهت تعیین تقریبی 
درجه سانتیگراد - 20ترکیب شیمیایی الشه در دمای 

منجمد شد. تعیین ترکیبات جیره در آزمایشگاه با استفاده 
( انجام شد. اندازه 1995) AOACاز روش استاندارد 

ام با استفاده از دستگاه کلدال، چربی گیری پروتئین خ
خام به روش سوکسله، رطوبت با استفاده از اون در دمای 

ساعت و مقدار خاکستر  24درجه سانتیگراد به مدت  105
درجه  550با استفاده از کوره الکتریکی در دمای 

 ساعت صورت گرفت.  4سانتیگراد به مدت 
و SPSS   18افزار ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل داده

(  ANOVAبا استفاده از تجزیه واریانس یک طرفه )
های مختلف بر بین تیمار صورت گرفت. مقایسه میانگین

 Duncans ای دانکن )اساس آزمون چند دامنه
Multiple- range test ) درصد  5در سطح احتمال

  (.>05/0Pتعیین شد )
 

 نتایج 
های برخی شاخصاثرات سطوح مختلف پودر سیر خام بر 

است. در ابتدای دوره  آمده 2در جدول رشد میگوها 
ت اختالف عناداری بین تیمارها از نظر وزن وجود نداش

(05/0P>). های رشد در انتهای دوره نشان بررسی شاخص
مختلف پودر سیر خام به جیره میگوها داد افزودن سطوح 

شود به طور معنی داری سبب افزایش وزن آنها می
(05/0P<.) 5/0که میگوهای تغذیه شده با سطوح بطوری 

درصد پودر سیر خام بیشترین میزان افزایش وزن را  1و 
میگوها داشتند و اختالف مشاهده شده در افزایش وزن 

درصد و شاهد  25/0بین این تیمارها با تیمارهای 
 (.>05/0Pمعناداری بود )
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  : تجزیه تقریبی جیره غذایی مورد استفاده در این مطالعه   1جدول 

 مقدار )درصد( نوع ترکیب

 3/38 پروتئین خام

 4/3 چربی

  1/17 خاکستر

 9/10 رطوبت

 

 

 پرورش   56در تیمارهای مختلف پودر سیر خام در انتهای روز  پا سفیدهای رشد و بازماندگی میگو : میانگین شاخص2جدول 

 شاخص شاهد % 25/0سیر  % 5/0سیر  % 1 سیر

a42/0±21/4 46/0±25/4a 50/0±23/4a 62/0±24/4a )وزن اولیه )گرم 

36/1±94/10 a 18/1±90/9a 22/1±87/9b 31/1±91/8b )وزن نهایی )گرم 

16/18±3/158a 4/23±6/133a 2/20±6/131b 43/21±1/110b درصد افزایش وزن 

83/0±69/6a 74/0±73/5b 94/0±69/5b 02/1±67/4c )افزایش وزن بدن )گرم 

41/0±09/1b 36/0±13/1b 31/0±32/1a 24/0±47/1a ضریب تبدیل غذایی 

39/0±24/2a 33/0±05/2b 41/0±86/1c 47/0±72/1 c ضریب رشد ویژه 

8/1±98a 6/1±95a 2/2±92b 6/1±90b درصد بازماندگی 

 (.>05/0P)اعدادی که در هر ردیف با حروف متفاوت مشخص شده اند، اختالف معناداری دارند       

 
در مطالعه حاضر، کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی در 

و بیشترین میزان ضریب ( 09/1±41/0تیمار یک درصد )
 مشاهده شد( 47/1±24/0غذایی در تیمار شاهد )تبدیل 

. نتایج این تحقیق نشان داد که تجویز خوراکی (2)جدول 
درصد موجب کاهش معنادار  1پودر سیر خام با غلظت 

. شدمیزان ضریب تبدیل غذا نسبت به سایر تیمارها 
های تولید متعاقب کاهش ضریب تبدیل غذا کاهش هزینه

در نتیجه آن کاهش آلودگی آب جیره و مقدار غذا دهی و 
شود. مشاهده می های ثانویهمحیط پرورشی و عفونت

تغذیه شده با یک میگوهای در بیشترین ضریب رشد ویژه 
درصد پودر سیر خام مشاهده شد که از نظر آماری اختالف 
معناداری با سایر تیمارها بویژه تیمار شاهد نشان داد 

(05/0P< .)بیشترین میزان بازماندگی در چنین، هم
تغذیه شده با یک درصد پودر سیر خام مشاهده میگوهای 

شد، هر چند که از نظرآماری تفاوت معناداری با سایر 
تاثیر جیره غذایی شامل (. >05/0Pها مشاهده نشد )تیمار

را بر ترکیب شیمیایی بدن پودر سیر خام سطوح مختلف 
 . استنشان داده شده  3میگوها در جدول 

 
 : میانگین ترکیبات شیمیایی بدن میگو نسبت به اثر سطوح مختلف پودر سیر خام در انتهای دوره   3جدول 

 شاخص شاهد %25/0سیر  %5/0سیر  %1سیر 

83/0±17/20a 75/0±03/19ab 54/0±14/18b 63/0±36/18b پروتئین خام 

23/0±54/1a 16/±76/1a 12/0±85/1a 10/0±52/1a خاکستر 

08/0±14/1a 11/0±06/1a 19/0±04/1a 16/0±08/1a چربی خام 

23/1±81/76a 16/1±14/77a 25/1±56/77a 37/1±41/77a رطوبت 

  (. >05/0P)باشد ی معنی دار بودن اختالفات در بین تیمارها میاعدادی که در هر ردیف با حروف متفاوت مشخص شده اند، نشان دهنده       
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میزان نتایج نشان می دهند است که اختالف معناداری در 
درصد و  25/0درصد با تیمارهای  1پروتئین بین تیمار 

، هر چند که درصد چربی، خاکستر و وجود داشتشاهد 
رطوبت بین تیمارهای مختلف تفاوت معناداری را نشان 

(. بر اساس نتایج حاصله، با افزایش درصد <05/0P)ندادند 
پودر سیر خام میزان چربی نیز روند صعودی داشته است 

(05/0P> .) 
 

   بحث 
های آنتی های اخیر متعاقب افزایش بروز مقاومتدر سال

های بیوتیکی در آبزی پروری، تمایل به استفاده از محرک
شد داشته رشد و ایمنی با منشا گیاهی روندی رو به ر

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که افزودن سطوح است. 
به جیره میگوهای پرورشی اثرات  پودر سیر خاممختلف 

های رشد آنها داشته است که در معنی داری بر شاخص
( بود. در انتهای 1391تایید نتایج جوادزاده و همکاران )

پودر سیر درصد  1آزمایش میگوهای تغذیه شده با سطح 
یشترین وزن را داشتند که اختالف وزن مشاهده ب خام

درصد معنی دار بود  25/0شده با تیمار شاهد و 
(05/0P<) افزایش وزن بدن و . نتایج مشابهی در رابطه با

وزن کسب ، بطوری که ضریب رشد ویژه نیز مشاهده شد
درصد در بیشترین  1شده و ضریب رشد ویژه در تیمار 

مترین میزان خود و همسو با میزان و در تیمار شاهد در ک
بود. این ( 1393زارع و همکاران ) نتایج گزارش شده توسط

نتایج نشان دهنده آن است که افزودن سطوح مختلف 
بر روی وزن کسب شده میگو پا سفید تاثیر  پودر سیر خام

پودر مثبت داشته و رابطه مستقیمی بین افزایش غلظت 
وها وجود داشته جیره با وزن کسب شده در میگ سیر خام

در مطالعات صورت گرفته دیگر نیز افزودن گیاه سیر  .است
 ,Nya and Austinبه جیره قزل آالی رنگین کمان )

2009; Farahi et al., 2010) ماهی نیل تیالپیا ،
Oreochromis niloticus (Diab et al., 2002; 

Shalaby et al., 2006 )( و کپور معمولیKhodadadi 

et al., 2013 منجر به بهبود ضریب رشد ویژه و افزایش )
وزن کسب شده و کاهش ضریب تبدیل غذایی شده است 

در نقطه مقابل، نتیجه باشد. که با مطالعه حاضر همسو می
(، 2014)همکاران و  Nobaharمطالعه 

(Thanikachalam et al., 2010) ،(Sahu et al., 

( نشان داد که Ndong and Fall, 2007( و )2007
افزودن سطوح مختلف پودر سیر خام تاثیر معنی داری به 

گربه ماهی ترتیب بر فاکتورهای تغذیه و رشد فیل ماهی،  
هیبرید ماهی تیالپیا نداشته افریقایی، کپور ماهی هندی و 

است. نتایج مشابه با این مطالعه نیز در زمان افزودن 
 Labeo رشدهای های مختلف این گیاه بر شاخصغلظت

rohita  وOreochromis niloticus x O. aureus 
های رشد ممکن است بهبود شاخصحاصل شده است. 

ناشی از مصرف گیاه سیر به دلیل حضور آلیسین باشد که 
دارای خواص ضد میکروبی وسیع و اثرات تحریک کنندگی 
ایمنی بوده و با بهبود هضم مواد مغذی جیره، افزایش 

 سبب استفاده بهتر از منابع انرژی جیره و ایعملکرد روده
های مضر دستگاه گوارش و در مهار و کاهش رشد باکتری

های رشد و ایمنی خواهد شد نتیجه منجر به بهبود شاخص
 باشد.نیز می (Khalil et al., 2001که در تایید نتایج )

اختالفات به دست آمده در نتایج مطالعات فوق ممکن این 
ای، اندازه، جنس و سن های گونهفاوتاست به دلیل ت

 ماهیان، فرموالسیون جیره غذایی، درجه خلوص و دوز
مورد استفاده از این گیاه، نحوه استفاده از گیاه در جیره ) 
به صورت پودر، اسانس یا عصاره( طول دوره پرورش، 

 خصوصیات فیزیولوژیک و شرایط نگهداری آبزی باشد. 
، متعاقب افزایش العه حاضربا مط در مطالعات مشابهی

سطوح اسانس یا عصاره سیر در جیره قزل آالی رنگین 
و ماهی نیل تیالپیا  (Farahi et al., 2010کمان )

(Khattab et al., 2004; Abdelhamid et al., 2002  )
نتایج  افزایش درصد پروتئین الشه مشاهده شد که با

به توان میمطالعه، حاضر همخوانی دارد، دلیل این امر را 
هضم پذیری بیشتر جیره و افزایش استفاده بیشتر از انرژی 

های رشد شده است. نسبت داد که منجر به بهبود شاخص
( بر 2002و همکاران ) Diabدر نقطه مقابل نتایج مطالعه 

ف مختلافزودن سطوح  روی ماهی نیل تیالپیا نشان داد که
در جیره، تفاوت معناداری در ترکیبات مختلف بدن سیر 
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نتایج تحقیق حاضر نشان داد ماهی نیل تیالپیا ایجاد نکرد. 
که مکمل خوراکی پودر سیر خام بازماندگی میگو را تحت 

که درصد بازماندگی میگوها در دهد، بطوریتاثیر قرار می
ر چند تیمار یک درصد بیشتر از سایر تیمارها بوده است، ه

(. <05/0Pاین تفاوت مشاهده شده معنادار نبوده است )
( نشان داد که به کارگیری 1393مطالعه زارع و همکاران )

جیره پست الرو وانامی موجب افزایش در عصاره سیر 
 pHمقاومت و بازماندگی میگوها در برابر استرس شوری و 

و   Thanikachalamشود. همچنین در بررسیمی
پودر سیر درصد  5/0(، استفاده از سطح 2010همکاران )

در جیره غذایی گربه ماهی افریقایی موجب افزایش 
در برابر باکتری آئروموناس بازماندگی و مقاومت ماهیان 

در مطالعه  شد. Aeromonas hydrophilaهیدروفیال 
Citarasu  ( نیز به دنبال غنی سازی 2002و همکاران )

یش بازماندگی الرو میگو افزاآرتمیا با ترکیبات گیاهی 
Penaeus monodon  در برابر شرایط استرس زا مشاهده

اثرات تحریک کنندگی ایمنی و افزایش مقاومت  شد.
ماهیان به دنبال مصرف اشکال مختلف سیر بیشتر به 

 Cو  Aهای حضور ترکیباتی از قبیل آلیسین و ویتامین
 Khodadadi)موجود در گیاه سیر نسبت داده شده است 

et al., 2013 .) 
در مجموع در مطالعه حاضر مشاهده شد که استفاده از 

به ویژه در سطح یک درصد در جیره  پودر سیر خام
میگوی پا سفید موجب بهبود عملکرد رشد، کارایی مصرف 

شود. بنابراین این گیاه جیره غذایی و ترکیبات بدن می
یگو تواند به عنوان مکمل مناسبی برای جیره غذایی ممی

پا سفید به کار گرفته شود. هر چند که، تعیین سطح 
بهینه پودر سیر خام در جیره غذایی میگو، اثر گذاری ان 

های گوارشی، اثرات ایمنی زایی آن و بر فعالیت آنزیم
میزان مقاومت میگوها در برابر عوامل استرس زا محیطی و 

د های بیماریزای شایع )از قبیل ویبریوها( نیازمنباکتری
 انجام مطالعات بیشتری دارد. 

 
 
 

 تشکر و قدردانی 
این تحقیق با حمایت موسسه تحقیقات علوم شیالتی 
کشور و پژوهشکده اکولوژی دریای خزر انجام شده است. 

ها و زحمات دانند تا از تالشنویسندگان مقاله بر خود می
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Abstract    

This study was conducted to evaluate the effects of different levels of garlic powder on growth factors, 

survival rate and body composition of cultured Litopenaeus vannamei by Caspian Sea water. Four 

groups of beluga sturgeon with mean weight of 34.20± 0.44 g were raised for 56 days in fiber glass 

tanks (20 shrimp to each tank) and feeding with different levels of garlic powder with concentrations 

of 0%, 0.25%, 0.5% and 1.0% (Three replicates were used for each concentration). At the end of the 

trial, growth factors (Mean weight increased, percent of weight increased, feed conversion ratio and 

specific growth rate) and body composition were determined and compared with control group. Our 

results confirmed that shrimp fed on diet supplemented with 1.0 % garlic powder had significantly 

higher growth factors and survival rate compared to other treatments (P<0.05). The study of body 

chemical composition showed significant difference in percent of protein was observed in 1.0% 

treatment compare to 0.25% and control groups (P<0.05), although, no significant difference in 

moisture, crude lipids and Ash percentage was observed between different treatments (P>0.05). Based 

on the results, using of garlic powder, especially at the level of 1.0% in order to improve the growth 

performance, survival rate and body composition of L. vannamei is recommended.  
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