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چکیده

ABSTRACT
Present study was conducted the effects of Allium
sativum on growth, survival, body composition
and salinity tolerance of (Rutilus frisii kutum). In
this experiment, 4 diet (each triplicate) were
supplemented with 0(control), 0.5, 1, 1.5 percent
of garlic powder. The experiment carried out in 40
liters tanks. 360 Fry, initially weighing an average
of 376±10.6m g, were distributed at a stocking
density of 30 fish per tank and fed 4 to 6 percent
body weights for 45 days. The results showed that
the best performance of growth were seen in
treatment 1% garlic powder (P<0.05). Comparing
control group with other groups shows that garlic
powder have significant effect on the survival as
well and the highest survival was seen in 1 percent
garlic powder (P<0.05). Significant differences
were observed in body composition. The protein
contents in the whole body increased in fish fed
with 1% garlic powder and lipid content in the
whole body decreased. At the end of experiment
the fish fed 1% garlic had highest survival index
after 48 hours exposed to salinity stress (15 ppt).
Results showed 1% garlic can improved growth
performance, survival and salinity stress resistance
of kutum fry.
Keywords: Allium sativum, body composition,
fry, garlic powder, Growth, Rutilus frisii kutum.

Allium ( در این مطالعه تأثیر سطوح مختلف پودر سیر
 ترکیب الشه و مقاومت به، بازماندگی،) بر عملکرد رشدsativum
)Rutilus frisii kutum( استرس شوری در بچه ماهی سفید
 آزمایش با استفاده از طرح کامالً تصادفی شامل سطوح.انجام شد
درصد سیر در قالب چهار تیمار با سه1/2  و1 ، 0/2 ،)صفر (شاهد
 لیتری انجام40 آزمایش درون مخازن پالستیکی.تکرار طراحی شد
1/10±371  عدد بچه ماهی سفید با وزن متوسط310  تعداد.پذیرفت
 روز به42  عدد در مخازن توزیع و بهمدت30 میلیگرم با تراکم
 نتایج تحقیق نشان داد. درصد وزن بدن تغذیه شدند1  تا4 میزان
درصد پودر سیر مشاهده1 بهترین عملکرد رشد و تغذیه در تیمار
 درصد) پودر سیر1(  در نرخ بازماندگی نیز تیمار.)P>0/02( شد
از نظر عددی باالترین درصد را نشان داد با تیمار شاهد اختالف
 نتایج آنالیز الشه حاکی از.)P>0/02( معنیدار مشاهده گردید
 بیشترین میزان پروتئین و. تفاوت معنیدار بین برخی تیمارها بود
 درصد پودر سیر بهدست آمد1 کمترین میزان چربی الشه در سطح
بیشترین میزان مقاومت در برابر استرس

 همچنین.)P>0/02(

. درصد) پودر سیر بهدست آمد1(  گرم در لیتر) در تیمار12( شوری
 درصد پودر سیر1 در مجموع نتایج این مطالعه نشان میدهد سطح
 بازماندگی و مقاومت در برابر استرس شوری در بچه،در بهبود رشد
.ماهی سفید مؤثر بود
 ترکیب، پودر سیر، رشد،Allium sativum :واژههای کلیدی
.Rutilus frisii kutum  بچه ماهی سفید،بدن
E-mail: zaghiasvand@yahoo.com

 زهرا غیاثوند:* نویسنده مسئول

11

مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی ،سال ششم ،شماره دوم ،پیاپی بیست و دوم ،پاییز 6931

مقدمه
آنتیبیوتیکها ،هورمونها و مواد شیمیایی متعددی
بهعنوان محرکهای رشد بر روی آبزیان مورد آزمایش
قرار گرفته است اما بدلیل باقی ماندن آنها و
رسوبدهی در ماهیچهها و بافتها در آبزیان توصیه
شود (.)Lee et al., 2012b, Lee et al., 2012a
برخی از جانشینهای غیر داروئی به جای مواد
شیمیایی بهعنوان محرکهای رشد شامل :آنزیمها،
اسیدهای آلی ،پروبیوتیکها و گیاهان داروئی
میباشند .گیاهان داروئی از دیرباز در محصوالت
غذایی و بسته به خواص داروئی برای درمان
بیماریهای مختلف در انسان مورد استفاده قرار
میگرفتند .ممنوعیت و محدودیتهای ذکر شده از
داروهای آنتیبیوتیکی بهعنوان محرکهای رشد،
عالقه به متابولیتهای بیواکتیو با منشاء گیاهی را
افزایش داده است .از جمله گیاهانی که محرک رشد و
ضد بیماریزا است ،گیاه سیر ()Allium sativum
میباشد ( .)Masamha et al., 2010آنالیز شیمیایی
سیر نشاندهنده وجود پروتئین ،گلوکز ،امالح معدنی از
قبیل ید ،گوگرد ،سیلیس ،فسفر ،آهن ،سدیم ،پتاسیم و
انواع ویتامینها از جمله  Cو  Aریبوفالوین ،آلئین و
اسانسی به نام الیسین و الیل پروفین دی سولفید،
آنزیم آلیناز ،پراکسیداز ،پروستاگالندین های  F1و A2
و آجوئن میباشد .سیر حاوی سولفورها و پلی
سولفورهای ونیل ،الیل و الیل پروپیل است ( Diab et
 .)al., 2008عالوه بر خواص میکروب کشی علیه
باکتریها و قارچها و سایر عوامل بیماریزا ،یکی از
موارد مطالعاتی در مورد سیر ،اثر آن بر تحریک و
بهبود سیستم ایمنی است .الیسین و عصاره سیر باعث
افزایش تولید سیتوکینها و فعالیت ماکروفاژها،
لنفوسیتها و سایر سلولهای سیستم ایمنی میشوند
و بدین صورت بر بهبود و تحریک سیستم ایمنی
مؤثرند (.)Fazlolahzadeh et al., 2011
از جمله تحقیقات انجام گرفته در زمینه اثر سیر بر
روی فاکتورهای رشد و تغذیهای در ماهیان میتوان به

تحقیقات بر روی ماهی تیالپیاDiab et al., ( ،

 ،)2008; Metwally, 2009ماهی
 ،)Lee et al., 2012b( ruthenusماهی قزل آالی
رنگین کمان ( )Farahi et al., 2010و بر روی کپور
معمولی ( )Khodadadi et al., 2010اشاره کرد.
در میان ماهیان استخوانی سواحل ایرانی دریای
خزر ،ماهی سفید از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و هر
ساله میلیونها بچه ماهی حاصل از تکثیر نیمه
مصنوعی و نیمه طبیعی به دریا رهاسازی می گردد.
مدت زمان نگهداری بچه ماهیان سفید در استخرهای
خاکی برای رسیدن به اندازه انگشت قد  16تا  46روز
میباشد و در طول این دوره قسمت اعظم نیازهای
غذایی بچه ماهیان سفید از طریق غذای کنستانتره
تامین میشود بنابراین باال بردن توان تولید و با
کیفیت بچه ماهیان میتواند موفقیت زندگی آنها را
پس از رهاسازی و ورود به دریا تامین نموده و درصد
بازماندگیشان را افزایش دهد ( Akrami et al.,
 .)2012بنابراین با توجه به اهمیت این گونه در این
تحقیق تأثیر مختلف سطوح سیر در جیره غذایی بچه
ماهی سفید بر پارامترهای رشد و ترکیب الشه مورد
بررسی قرار گرفت .همچنین یکی از مهمترین عوامل
مؤثر در پایداری و بقای بچه ماهی سفید ،شوری
میباشد ( .)Gholampoor et al., 2011هدف از
انجام آزمایش استرس تست شوری این است که
بررسی شود آیا پودر سیر میتواند مقاومت ماهی سفید
به شوری را افزایش دهد یا خیر که در صورت مثبت
بودن این نکته میتوان به این مهم دست یافت که
ماهیان با ارزش باالی اقتصادی را میتوانیم در آبهای
شور و لب شور پرورش دهیم و تا حد زیادی کمبود
پروتئینهای حیوانی را از این طریق جبران نماییم
(.)Akrami et al., 2012
Acipenser

مواد و روشها
سیستم پرورشی

این تحقیق در یک کارگاه کوچک شخصی به

غیاثوند و همکاران :تأثیر پودر سیر ( )Allium sativumبر عملکرد رشد ،بازماندگی ،ترکیب الشه و ...

مساحت  76مترمربع انجام شد .بچه ماهیان از کارگاه
تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال بندرترکمن
(استان گلستان) تهیه شدند و با کیسه های پالستیکی
حاوی  96درصد آب و  46درصد اکسیژن به محل
آزمایش انتقال داده شدند و بهمدت  67روز سازگاری
انجام گرفت .آزمایش در قالب یک طرح کامالً
تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار به مدت  76روز
انجام شد 916 .عدد بچه ماهی پس از زیستسنجی و
اندازه گیری طول و وزن آنها به طور کامالً تصادفی و
با میانگین وزن ابتدایی  1/66±941میلیگرم ،در
61عدد وان پالستیکی  76لیتری ،با تراکم  96عدد
ماهی در هر وان معرفی شد .حجم آب داخل هر وان
 96لیتر بود که بهطور مداوم تعویض میشد .داخل هر
مخزن یک عدد سنگ هوا که به مخزن هواده متصل
بودند کار گذاشته شد تا اکسیژن مورد نیاز تأمین گردد.
زیستسنجی ماهیها هر دو هفته یک بار انجام شد و
کل بیوماس ماهیان با ترازویی با دقت  6/66گرم
توزین شده و با خط کش با دقت یک میلیمتر ،طول
کل آنها اندازهگیری میشد .به منظور کاهش استرس
ماهیان  ،17ساعت قبل و بعد از زیستسنجی ،تغذیه
ماهیان قطع میگردید .جهت زیستسنجی ،ماهیان با
عصاره گل میخک با دز  666ppmبیهوش شدند و
پس از اتمام زیستسنجی مجددا به مخازن بازگردانده
شدند ( .)Akrami et al., 2012اندازهگیری
فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب از قبیل دمای آب
بهصورت روزانه و اکسیژن و  pHهر دو هفته یکبار
انجام گرفت.در طول دوره آزمایش دمای آب (،)14±9
 )1/3-8/8( pHو اکسیژن  6/1 ±6/4بود.
آمادهسازی غذا

ماهیان با استفاده از غذای تجاری ماهی سفید
(کنسانتره) تغذیه شدند (جدول  .)6این غذا به شکل
پودر بوده که پس از مشخص شدن مقدار غذای مورد
نیاز هر تکرار از هر  7تیمار ،پودر سیری که از بازار
تهیه شده بود در چهار سطح صفر(شاهد) 6 ،گرم پودر
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سیر در هر کیلوگرم جیره 66 ،گرم پودر سیر درهر
کیلوگرم جیره و  66گرم پودر سیر در هر کیلوگرم
جیره با غذا مخلوط شد .پس از چند دقیقه مخلوط
کامالً بهصورت همگن در آمد و سپس در زمان
استفاده برای ماهیان آن را توسط آب به شکل خمیر
در آورده تا حدی که مخلوط حاصل ،شکلپذیری
مناسبی پیدا کرده و بهصورت خمیر نسبتاً منسجمی در
آید .غذای ساخته شده در کف وان قرار داده شد.
غذادهی تا حد سیری در دو نوبت ،ساعت  8و 61
انجام میگرفت که حدود  7تا  1درصد توده زنده در
طول پرورش متغیر بود (.)Karampour, 2011
جدول  .1تجزیه تقریبی غذای کنسانتره بچه ماهیان کپور
استارتر ()SFK
نوع ترکیب
پروتئین خام
خاکستر
چربی خام
6
عصاره عاری از ازت
فیبر خام
رطوبت
1
انرژی ناخالص (مگاژول در کیلوگرم)

(درصد)
96
69
61
14
6
8
64/63

1. Nitrogen-free extracts (NFE) = dry matter - (crude protein
)+crude lipid + ash + fibre
2. Gross energy (MJ/ kg) calculated according to 23.6 kJ/ g for
protein, 39.5 kJ/ g for

پارامترهای رشد ،تجزیه بیوشیمیایی الشه  ،تست
شوری

با توجه به اطالعات اخذ شده از بیومتری برای بررسی
رشد بچه ماهیان و مقایسه بین تیمارها ،شاخصهای
رشد و تغذیه از قبیل وزن نهایی ،افزایش وزن بدن،
درصد افزایش وزن بدن ،ضریب تبدیل غذایی ،نرخ
رشد ویژه ،میزان غذای خوردهشده روزانه ،تولید خالص
ماهی ،درصد بازماندگی و نسبت کارایی پروتئین بر
اساس منابع موجود از معادالت ریاضی محاسبه شد
( .)Bekcan et al., 2006برای آنالیز الشه در پایان
آزمایش هفت نمونه از هر تکرار بهطور تصادفی
انتخاب و سپس امعا و احشا خارج و سر و بالههای آنها
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( )Akrami et al., 2012جدا گردید و در نهایت
الشه آنها پس از دو بار چرخ شدن و تهیه مخلوط
همگن بستهبندیشده و در فریزر  -16درجه سانتیگراد
منجمد گردید و سپس جهت تجزیه شیمیایی الشه به
آزمایشگاه منتقل شد .برای آنالیز الشه بچهماهیان
شامل پروتئین خام و چربی خام از استاندارد AOAC
استفاده گردید ( .)Chemists, 1990پروتئین خام از
روش کجلدال ،چربی خام از طریق روش سوکسله
بهوسیله دستگاه سوکسله اتوماتیک (شرکت ،BOHR
آلمان) بررسی شد ( .)Chemists, 1990پس از 76
روز تغذیه ،جهت بررسی اثر سیر بر مقاومت بچه
ماهیان سفید در برابر تنش شوری ،تیمارها به مدت
 78ساعت تحت تنش شوری  66گرم در لیتر قرار
گرفتند و درصد بازماندگی آنها طبق فرمول زیر
اندازهگیری شد ( ;Gholampoor et al., 2011
.)Imanpoor & Roohi, 2015
= درصد بازماندگی
(تعداد ماهیان موجود در شروع آزمایش ÷ تعداد
ماهیان موجود در پایان آزمایش) × 666
آنالیز آماری

جهت تجزیه و تحلیل دادهها ،در ابتدا آزمون نرمالیتی
( )Normalityبهوسیله آزمون Shapiro-Wilk
انجام شد و تجزیه و تحلیل بر روی دادههای مربوط
به تغییرات معیارهای رشد ،فاکتورهای تغذیهای و
ترکیب شیمیایی الشه بچه ماهی سفید از طریق
آزمون تجزیه واریانس یکطرفه  ANOVAو مقایسه
میانگین بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن استفاده
شد .وجود یا عدم وجود اختالف معنیدار در سطح 6
درصد با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )61و
 )2007( Excelدر محیط ویندوز انجام گرفت و
مقادیر معنیدار تلقی گردید.
نتایج
نتایج بهدست آمده در جدول  1نشان میدهد که با

افزایش میزان پودر سیر در جیره غذایی بیشتر
پارامترهای رشد نیز افزایش پیدا کرد که البته این
افزایش در بعضی از پارامترهای اندازهگیری شده بین
تیمارها معنیدار ( )P>6/66و در بعضی سطوح فاقد
اختالف معنیدار بود ( .)P<6/66در جدول  1نتایج
حاصل از در صد افزایش وزن بدن ( )WGنشان داد
که در بین تیمارهای آزمایشی بیشترین درصد افزایش
وزن بدن مربوط به تیمار  66گرم پودر سیر
درهرکیلوگرم جیره ( 6درصد پودر سیر) وکمترین
مقداراین شاخص به تیمار شاهد تعلق داشت و تفاوت
معنیداری بین این دو تیمار مشاهده گردید
( .)P>6/66باالترین میزان نرخ رشد ویژه ( )SGRاز
نظر عددی در تیمار حاوی  6درصد پودر سیر و پایین
ترین میزان آن در گروه شاهد مشاهده شد که دارای
اختالف معنیدار بودند ( .)P>6/66میزان نرخ رشد
ویژه در تیمارهای  6/6درصد پودر سیر با تیمار شاهد
فاقد اختالف معنیدار بود ( .)P<6/66نتایج حاصل از
ضریب تبدیل غذایی ( )FCRدر انتهای دوره پرورش
نشان داد تفاوت معنیداری بین تیمارهای آزمایشی
مشاهده نشد ( )P<6/66اما از نظر عددی کمترین
مقدار این شاخص مربوط به تیمار  6درصد پود سیر
بود .نتایج حاصل از درصد بازماندگی ( )SVRدر
انتهای دوره پرورش نشان داد تفاوت معنیداری بین
تیمارهای آزمایشی حاوی سیر با یکدیگر مشاهده
نمیشود اما با تیمار شاهد در نرخ بازماندگی تفا وت
معنیدار میباشد ( )P>6/66و بیشترین میزان
بازماندگی مربوط به تیمار  6درصد پودر سیر معادل
( )38/6±6/96بود و کمترین مقدار این شاخص معادل
( )86/6±1/99در تیمار شاهد مشاهده شد .نسبت
بازدهی پروتیین ( )PERبا افزایش میزان پودر سیر در
جیره غذایی میزان این پارامتر افزایش یافت ،به
گونهای که کمترین میزان آن در تیمار شاهد و
باالترین میزان آن در تیمار  6و  6/6درصد پودر سیر
مشاهده شد .اختالف میان شاهد با این دو تیمار
آزمایشی معنیدار بود (.)P>6/66
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غیاثوند و همکاران :تأثیر پودر سیر ( )Allium sativumبر عملکرد رشد ،بازماندگی ،ترکیب الشه و ...

جدول  .2مقایسه برخی از معیارهای رشد و بازماندگی (میانگین و انحراف معیار) بهدست آمده در بچه ماهی سفید پرورشی تغذیه شده با
سطوح مختلف پودر سیر طی مدت  76روز پرورش
تیمار
شاخص
وزن اولیه (میلیگرم)
وزن نهایی (میلیگرم)
افزایش وزن بدن (میلیگرم)
درصد افزایش وزن
نرخ رشد ویژه (درصد در روز)
ضریب تبدیل غذایی
غذای خورده شده روزانه (درصد در روز)
نسبت کارایی پروتئین
درصد بازماندگی
تولید خالص ماهی

شاهد
941±1/66
176±66/16a
116±8/16a
46/66±9/67a
6/66±6/66a
7/66±6/66a
6/93±6/7a
6/46±6/63a
86/6±1/99a
1616±163/66a
a

 6گرم در کیلوگرم
پودر سیر ( 6/6درصد)
989±8/61a
461±67/66b
913±66/61b
31/96±7/61a
6/16±6/61a
7/68±6/41a
1/19±6/86a
1/11±6/66a
31/6±6/16b
9937±666/66b

وجود حروف مشترک در سطر ،نشاندهنده معنیدار نبودن اختالفات در پارامترها میباشد (.)P<6/66

نتایج اثر سطوح مختلف پودر سیر بر ترکیبات
الشه در بچه ماهی سفید پرورشی در جدول  9نشان
داده شده است .بین سطوح مختلف پروتئین و چربی
در ترکیبات مغذی بدن بچه ماهی سفید در بعضی
سطوح اختالف معنیداری وجود داشت (.)P>6/66
بیشترین مقدار پروتئین الشه مربوط به تیمار 66گرم
پودر سیر در هر کیلوگرم جیره و کمترین در تیمار
شاهد مشاهده گردید که بین این دو تیمار اختالف
معنیدار بود ( )P>6/66اما بین تیمار شاهد و تیمار 6
گرم پود سیر در نتایج مربوط به پروتئین الشه اختالف
معنیداری مشاهده نشد ( .)P<6/66در بررسی نتایج
مربوط به آنالیز چربی الشه ،با افزایش میزان پودر سیر
در جیره غذایی چربی الشه کاهش معنیداری را
نشان میدهد بهصورتی که بیشترین میزان چربی الشه
مربوط به تیمار شاهد ( )91/36±6/16و کمترین
چربی الشه مربوط به تیمارهای  66و  66گرم پودر
سیر در هر کیلو گرم ماده غذایی بود که بین تیمار

 66گرم در کیلوگرم
پودر سیر ( 6درصد)
974±3/16a
311±3/99d
166±8/36c
644/16±66/16b
6/38±6/16b
9/16±6/11a
8/77±6/64b
9/61±6/91b
38/6±6/96b
1614±36/16c

 66گرم در کیلوگرم
پودر سیر (6/6درصد)
917±6/66a
866±66/99c
741±66/66bc
671/36±66/49b
6/84±6/66b
9/31±6/14a
8/61±6/61b
1/36±6/79ab
36/6±6/76b
7611±666/66b

شاهد با دو تیمار ذکر شده اختالف معنیدار بود
(.)P>6/66
جدول  7و نمودار  6اثر سطوح مختلف پود سیر
بر مقاومت به تنش شوری ( 66گرم در لیتر) در بچه
ماهی سفید پرورشی پس از  78ساعت را نشان
میدهد .مقاومت به تنش شوری در بچه ماهی سفید
پرورشی پس از  76روز پرورش ،نشان داد که میزان
مرگ و میر و مقاومت ماهیان در تیمارهای آزمایشی
پس از گذشت  78ساعت استرس شوری  66گرم در
لیتر تفاوت قابل توجهی داشت و این تفاوت بین تیمار
شاهد و ماهیان تغذیه شده با پودر سیر کامالً معنیدار
بود ( )P>6/66ولی بین اکثر تیمارهای پودر سیر
اختالف معنیداری مشاهده نگردید .پس از گذشت 78
ساعت بیشترین میزان مقاومت در برابر استرس شوری
در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  66گرم
درکیلوگرم پودر سیرمشاهده شد .و کمترین میزان
بازماندگی در تیمار شاهد مشاهده گردید.

جدول  .3تأثیر سطوح مختلف پودر سیر در جیره غذایی بر ترکیب الشه ماهی سفید (بر حسب درصد ماده خشک) پس از  76روز پرورش
ترکیب الشه
(درصد)
پروتئین
چربی

شاهد
16/81±6/66a
91/36±6/16c

 6گرم در کیلوگرم
پودر سیر( 6/6درصد)
11/96±6/6a
99/39±6/6b

66گرم در کیلوگرم
پودر سیر( 6درصد)
46/97±6/76b
96/61±6/39a

وجود حروف مشترک در سطر ،نشاندهنده معنیدار نبودن اختالفات در پارامترها میباشد (.)P<5/50

 66گرم در کیلوگرم
پودر سیر(6/6درصد)
14/61±6/68ab
91/67±6/19a
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جدول  .4اثر سطوح مختلف پود سیر بر مقاومت به تنش شوری (  66گرم در لیتر) در بچه ماهی سفید پرورشی پس از  78ساعت
 66گرم در کیلوگرم
 66گرم در کیلوگرم
 6گرم در کیلوگرم
شاهد
درصد بازماندگی
پودر سیر (6/6درصد)
پودر سیر ( 6درصد)
پودر سیر ( 6/6درصد)
 8ساعت اول
666±6/68a
666±6/76a
666±6/6a
39/99±6/66a
a
b
a
a
 8ساعت دوم
13/66±6/19
46/61±6/39
18/83±6/6
17/77±6/16
b
b
b
a
 8ساعت سوم
71/79±6/19
71/14±6/39
71/11±6/6
64/48±6/16
6
b
b
a
3/96±6/19
66/66±6/39
1/11±6/6
 8ساعت چهارم
6
6
6
6
 8ساعت پنجم
وجود حروف مشترک در سطر ،نشاندهنده معنیدار نبودن اختالفات در پارامترها میباشد (.)P<6/66

نمودار  .1نتایج اثر تیمارهای مختلف بر مقاومت به تنش شوری در بچه ماهیان سفید پس از  78ساعت تنش شوری  66گرم در لیتر

بحث و نتیجهگیری
گیاهان متعددی به منظور افزایشدهندههای رشد در
موجودات آبزی مورد آزمایش قرار گرفته است
( & Citarasu et al., 2002; Jayaprakas
 )Eupharsia, 1996نتایج تحقیق حاضر ،اختالف
معنیداری را در فاکتورهای تغذیه و رشد بعد از 76
روز تغذیه ماهیان با پودر سیر نشان داد .در مقایسه با
نتایج فوق ،در تحقیقی ( )Lee et al., 2012bاثر
جیره غذایی حاوی سیر را بر روی رشد و ترکیب
شیمیایی بدن جونایلهای ماهی خاویاری استرلت
 Acipenser ruthenusبررسی کردند و نتایج نشان
داد که ضریب رشد ویژه و درصد افزایش وزن بدن در
تیمارهای حاوی سیر افزایش معنیداری نسبت به

تیمار شاهد داشته است که با نتایج تحقیق حاضر
مطابقت دارد ( .)Lee et al., 2012bهمچنین Nya
 )2009( & Austinدر تحقیقی کاربرد سیر را در
قزلآالی رنگینکمان Oncorhynchus mykiss
بررسی کردند و نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری
در فاکتورهای رشد در جیره های حاوی سیر ،نسبت به
تیمار شاهد وجود داشت که با نتایج حاصل از تحقیق
حاضر مطابقت دارد .نتایج مشابهی در رابطه با تأثیر
سیر در بهبود فاکتورهای رشد و تغذیه در تحقیقات
 )2012( Temitopeبر روی ماهی ،Tilapia zillii
 )2007( Ndong & Fallبر روی ماهی
( Oreochromis niloticus x Oreochromis
 )aureusو ( )Metwally, 2009بر روی ماهی

غیاثوند و همکاران :تأثیر پودر سیر ( )Allium sativumبر عملکرد رشد ،بازماندگی ،ترکیب الشه و ...

 Oreochromis niloticusبهدست آمد.
همانطورکه از مطالعه و تحقیقات مختلف بهدست
آمد میتوان نتیجه گرفت که سیر بر روی میزان رشد
تأثیر می گذارد که در برخی گونهها این تأثیر معنادار و
در برخی دیگر فاقد اختالف معنیدار بود .در استنباط
این مطلب مبنی بر اینکه سیر باعث بهبود رشد
میشود دالیلی ذکر شده و میتوان گفت که سیر
دارای  9-6درصد آلین است که این ماده در اثر عمل
آنزیم آلیناز تبدیل به آلیسین میشود .آلیسین باعث
پیشرفت و بهبود عملکرد فلور رودهای میگردد و بر
روی آن تأثیر مثبت میگذارد و در نتیجه باعث بهبود
و پیشرفت هضم مواد غذایی شده و مصرف انرژی را
افزایش میدهد و بهدنبال آن رشد نیز افزایش مییابد
(.)Saleh et al., 2015
همچنین در نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده و
مطالعه پیش رو متوجه شدیم که سیر باعث افزایش
درصد بازماندگی نیز میشود شاید علت آن را بتوان
این گونه توجیه کرد که در سیر ،ماده و ترکیبات
سولفوردار وجود دارد که این ترکیبات سولفور دار باعث
مقاومت در مقابل بیماریهای قارچی ،انگلی،
باکتریایی و ویروسی میشود و مقاومت نسبت به این
بیماریها که پیدایش آنها در محیطهای پرورشی
اجتنابناپذیر است ،میتواند دلیل محکمی بر افزایش
بقا و بازماندگی شود ( .)Rose et al., 2005در
تحقیقی دیگر علت باال رفتن در صد بازماندگی با بکار
بردن سیر را این گونه توجیه می کنند که این ماده
تأثیر محرکی بر افزایش سیستم ایمنی (با افزایش
مونوسیتها ،افزایش فعالیت فاگوسیتها و افزایش
لیزوزیم سرم) دارد و نتیجتاً بقا را باال میبرد
(.)Engstad et al., 1992
تحقیقات و مطالعات زیادی در رابطه با تولیدات
سیر انجام شده و منتشر گردیده است اگرچه اطالعات
بسیار کمی از تأثیر سیر بر روی کیفیت گوشت وجود
دارد ( .)Diab et al., 2008در آنالیز تقریبی الشه
بچه ماهیان سفید در بررسی حاضر مشاهده گردید که
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کمترین پروتئین الشه و بیشترین میزان چربی الشه
در جیره های شاهد (فاقد سیر) بود که این یافتهها با
نتایج ( )2009( Metwally،)2010( Farahi et al.و
 )2006( Shalaby et al.مطابقت دارد و آنها در این
تحقیقات بیان میکنند که بهکار بردن بیوژنها در
جیره غذایی باعث افزایش پروتئین و کاهش چربی
میگردد .در استنباط این مطلب که سیر باعث افزایش
پروتئین الشه میگردد میتوان بیان کرد که Allium
 sativumبا تأثیر بر باکتریهای مفید روده باعث
افزایش میزان باکتریهای مفید روده شده و در نهایت
با افزایش و بهبود قابلیت هضمپذیری روی برخی از
ترکیبات مفید بر ترکیبات بدن نیز تأثیرگذار خواهند
بود .همچنین این مسئله ممکن است به بهرهبرداری
بیشتر اسیدآمینه و قابلیت هضم جیره مرتبط باشد.
عالوه بر این افزایش پروتئین در ترکیب بدن میتواند
در تولید انواع پادتنها و پروتئین سرمی و در نهایت در
افزایش مقاومت در برابر انواع استرسورهای محیطی
نیز نقش داشته باشد که علت انجام تمام این
عملکردها وجود ماده بیواکتیو آلیسین در سیر میباشد
که باعث بهبود کیفیت گوشت میگردد ( Diab et
 .)al., 2008علت کاهش چربی الشه در تیمارهای
حاوی سیر را شاید بتوان این گونه توجیه کرد که سیر
باعث جلوگیری از سنتز کلسترول و اسیدهای چرب در
کبد میشود اگرچه مکانیسم این عمل هنوز شناخته
نشده است بنابراین مطالعات بیشتر باید در میزان دوز
سیر بکار رفته و مدت زمان بهکار گرفتن آن انجام
شود تا بهترین ارزیابی وعلت جهت بهبود ترکیبات
بدن موجود بهدست آید (.)Yeh & Liu, 2001
مقاومت در برابر استرس شوری تحت تأثیر عواملی
مانند میزان شوری ،عوامل محیطی ،گونه ،دستکاری،
اندازه ،سن ،مراحل مختلف زیستی و شرایط تغذیهای
قرار دارد ( .)Clarke, 1982پس از گذشت  78ساعت
بیشترین میزان مقاومت در برابر استرس شوری در
جیرههای حاوی پودر سیر مشاهده شد و کمترین
میزان بازماندگی در تیمار شاهد مشاهده گردید .در
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 نتایج.به بیماری پزودوموناس فلورسنس نشان دادند
)Mesalhy et al., 2008( مشابهی در تحقیق
Fazlolahzadeh et al., (  همچنین.بهدست آمد
) اثرات جیرههای حاوی سیر را بر روی2011
پارامترهای خونی و فعالیتهای پالسمای خون و
مقاومت به استرس حرارتی در ماهی قزلآالی
رنگینکمان بررسی کرده و به این نتیجه دست یافتند
 مقاومت به،که جیره های حاوی سیر نسبت به شاهد
 در نتیجهگیری کلی.استرس حرارتی را باال میبرند
g/kg ،Allium Sativum  جیره حاوی،میتوان گفت
، (پودر سیر) میتواند در بهبود عملکرد رشد66
بازماندگی و مقاومت به استرس شوری در بچه ماهیان
.سفید مؤثر تر واقع شود
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) بیان کردند کهAkrami et al., 2012( تحقیقی
بازماندگی باالتر بچه ماهیان کلمه در تیمارها
پربیوتیکی نسبت به سایر تیمارها در تنش اسمزی را
احتماال میتوان ناشی از تأثیر آن بر روی میزان رشد و
 در رابطه با تأثیر.افزایش وزن نهایی ماهیان دانست
جیرههای حاوی سیر در بررسی افزایش مقاومت به
استرس شوری در ماهیان دیگر تحقیقی صورت
نگرفته است اما در رابطه با تأثیر سیر در جیره غذایی
ماهیان در باال بردن مقاومت به استرس درجه حرارت
و بیماریها مطالعاتی انجام شده است مثالً در تحقیقی
Carasiuss ) بر رویDebasis, 2005( که توسط
 انجام گرفت نتایج نشان داد که ماهیانauratus
تغذیه شده با جیره حاوی سیر مقاومت باالتری نسبت
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