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 چکیده

 Allium) رـیس ودرـپ لفـوح مختـسط رـأثیـته ـمطالع نـیدر ا

sativum) الشه و مقاومت به  بی، ترکیبر عملکرد رشد، بازماندگ

( Rutilus frisii kutum) دیسف یدر بچه ماه یاسترس شور

شامل سطوح  یتصادف کامالًبا استفاده از طرح  شیانجام شد. آزما

با سه  ماریتچهار در قالب  ریدرصد س5/1و  1 ، 5/0صفر )شاهد(، 

انجام  یتریل 40 یکیدرون مخازن پالست ،شیآزما .دش یتکرار طراح

 10/6±376 با وزن متوسط سفید یعدد بچه ماه 360. تعداد پذیرفت

روز به  45 مدت  بهو  عتوزی مخازن در عدد 30 تراکم با گرمیلیم

 ق نشان دادیج تحقینتا .ه شدندیدرصد وزن بدن تغذ 6تا  4 زانیم

است درصد پودر سیر 1ار ـه در تیمـد و تغذیـرد رشـن عملکـریـبهت

(05/0>P). ودر سیر از ـپدرصد(  1) ماریت زـین یدگـرخ بازمانـدر ن

 ار شاهد اختالف ـا تیمـان داد بـد را نشـرین درصـددی باالتـع رـنظ

از تفاوت  یز الشه حاکیج آنالی(. نتاP<05/0د )شده ـمشاه دار یـمعن

ن ین و کمتریزان پروتئین میرـشتیب .ودـمارها بیت برخی نـیب دار معنی

 دـآم دست هـب رـیودر سـد پـدرص 1ح ـه در سطـالش یـزان چربـیم

(05/0>P.)  یمقاومت در برابر استرس شور زانیم نیشتریبهمچنین 

آمد. در  دست به ریدرصد( پودر س 1) ارـمیدر تر( ـرم در لیتـگ 15)

   ریدرصد پودر س 1سطح  کهدهد یم شانمطالعه ن نیا جینتا ،مجموع

در بچه  یو مقاومت در برابر استرس شور یدر بهبود رشد، بازماندگ

 بود.   مؤثر دیسف یماه
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Abstract 

This study was conducted to investigate the effects 

of Allium sativum on the growth, survival, body 

composition and salinity tolerance of Rutilus frisii 

kutum. 4 diets (each triplicate) were supplemented 

with 0(control), 0.5, 1, 1.5 percent of garlic 

powder. The experiment carried out in 40 liter 

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 of 

their body weights for 45 days. The results showed 

that the best performance of growth was seen in 

1% garlic powder treatment (P<0.05). Comparing 

control group with other groups showed that garlic 

powder had significant effect on the survival, 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 on 

1% garlic powder and the lipid content in the 

whole body decreased. At the end of the 

experiment, the fish fed on 1% garlic had the 

highest survival index after 48 hours exposed to 

salinity stress (15 ppt). Results showed that 1% 

garlic could improve growth performance, survival 

and salinity stress resistance of kutum fry. 
 

Keywords: Allium sativum, Body Composition, 

Fry, Garlic Powder, Growth, Rutilus frisii kutum.  
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 مقدمه
ها و مواد شیمیایی متعددی  ، هورمونها بیوتیک آنتی

ی رشد بر روی آبزیان مورد آزمایش ها محرکعنوان  هب
ل باقی ماندن آنها و ـدلیه ا بـام ،تـه اسـرار گرفتـق

ها در آبزیان توصیه  ها و بافت دهی در ماهیچه رسوب
. (Lee et al., 2012b, Lee et al., 2012a) ودـش 

 مواد شیمیایی جایه بی یهای غیر دارو جانشین برخی
، اسیدهای ها شامل: آنزیمی رشد ها محرکعنوان  هب

. گیاهان هستندی یگیاهان دارو و ها آلی، پروبیوتیک
ی و بسته به ـوالت غذایـاز در محصـربـی از دییدارو

های مختلف در ان بیماریـرای درمـی بیـخواص دارو
وعیت و ـد. ممنـگرفتن رار میـفاده قـورد استـان مـانس

 بیوتیکی یـای آنتـداروه ازده ـای ذکرشـه تـمحدودی
های  عالقه به متابولیت ی رشد،اـه رکـمحوان ـعن هـب

جمله  از .استبیواکتیو با منشاء گیاهی را افزایش داده 
 زا است، بیماریضد د و ـرک رشـمح هـکاهانی ـگی

 Masamha et) است( Allium  sativumگیاه سیر )

al., 2010)وجود دهنده نشان ریس یاییمیش زی. آنال 
 گوگرد، د،ی لیقب از یمعدن امالح گلوکز، ،نیپروتئ

 ها نیتامیو انواع و میپتاس م،یسد فسفر، آهن، س،یلیس
 نام به یاسانس و نیآلئ ن،یبوفالویر Aو  Cجمله  از
 از،ـنیآل مـیآنز د،ـیسولف ید نـیپروف لـیال و نـیسیال

آجوئن  و A2 و F1 یاـهنـیپروستاگالند داز،ـیپراکس
 ل،یون یسولفورها یپل و سولفورها یاوـح رـیس. است

. (Diab et al., 2008) تـاس لـیروپـپ لـیال و لـیال
 و اـه ریـباکت هـیعل یکشکروبیم خواص بر عالوه

 موارد از یـکی زا، یماریب لـوامـع رـیسا و اـه ارچـق
 بهبود و کیتحر رـب آن رـاث ر،ـیس مورد در یاتـمطالع

 باعث ریس ارهـعص و نـیسیال .تـاس یـمنیا مـستیس
 ماکروفاژها، تیالـفع و اـه نـیوکـتیس دـیتول شـیافزا

 شوند یم یمنیا ستمیس یها سلول رـیسا و ها تیلنفوس
 یمنیا ستمیس کـیتحر و ودـبهب رـب ورتـص نـیبد و
 (.Fazlolahzadeh et al., 2011) ثرندؤم

از جمله تحقیقات انجام گرفته در زمینه اثر سیر بر 
وان ـت می ،ای در ماهیان روی فاکتورهای رشد و تغذیه

 ,.Diab et al)تحقیقات بر روی ماهی تیالپیا، به 

2008; Metwally, 2009)یـاهـ، م Acipenser 

ruthenus (Lee et al., 2012b)آالی، ماهی قزل 
 معمولی کپور (  وFarahi et al., 2010)کمان رنگین

(Khodadadi et al., 2010) .اشاره کرد 
ی در میان ماهیان استخوانی سواحل ایرانی دریا

ای برخوردار بوده و هر  خزر، ماهی سفید از جایگاه ویژه
ل از تکثیر نیمه ـی حاصـه ماهـا بچـه ونـه میلیـالـس

د. شوازی میـاسـا رهـه دریـمصنوعی و نیمه طبیعی ب
ماهیان سفید در استخرهای مدت زمان نگهداری بچه

روز  70تا  60خاکی برای رسیدن به اندازه انگشت قد 
ازهای ـم نیـت اعظـقسم ،این دورهو در طول  است

ماهیان سفید از طریق غذای کنستانتره غذایی بچه
ردن توان تولید و ـاال بـب ،نـرایـبناب .دوـش مین ـمیأت

د موفقیت زندگی آنها را توان میماهیان باکیفیت بچه
ده و درصد کرمین أپس از رهاسازی و ورود به دریا ت

 ,.Akrami et al) دهدان را افزایش ـش یـدگـانـازمـب

 در اینن گونه یت این با توجه به اهمیبنابرا. (2012
مختلف سطوح سیر در جیره غذایی بچه  تأثیر ،تحقیق

ر پارامترهای رشد و ترکیب الشه مورد ـد بـماهی سفی
مهمترین عوامل یکی از  همچنین بررسی قرار گرفت.

 شوری ی سفید،ـماههـای بچـداری و بقـدر پای رـمؤث
 هدف از انجام. (Gholampoor et al., 2011) است
بررسی ن است که ـوری ایـتست ش رسـاست شـآزمای

 بهرا سفید  د مقاومت ماهیتوان میپودر سیر  شود آیا
فزایش دهد یا خیر که در صورت مثبت بودن اشوری 

ماهیان  که به این مهم دست یافت توان می ،این نکته
های شور یم در آبتوان میبا ارزش باالی اقتصادی را 

و لب شور پرورش دهیم و تا حد زیادی کمبود 
 نیمکهای حیوانی را از این طریق جبران  نیپروتئ

(Akrami et al., 2012). 
 

 ها مواد و روش

 پرورشی مستیس

ه ـب یـک شخصـاه کوچـارگـک کـیدر  قـتحقین ـیا



 77 ... الشه و بیترک ،ی( بر عملکرد رشد، بازماندگAllium sativum) ریپودر س ریتأثغیاثوند و همکاران:  

ماهیان از کارگاه بچهانجام شد. مترمربع  40مساحت 
 سیجوال بندرترکمن ماهیان استخوانیر و پرورش یتکث

های پالستیکی حاوی تهیه و با کیسه)استان گلستان( 
درصد اکسیژن به محل آزمایش  70درصد آب و  30

روز سازگاری انجام  14 مدت بهانتقال داده شدند و 
تصادفی با  کامالًگرفت. آزمایش در قالب یک طرح 

 360روز انجام شد.  45چهار تیمار و سه تکرار به مدت 
-و اندازه یـسنج تـزیسس از ـپ یـاهـه مـدد بچـع

و با  یتصادف کامالًطول و وزن آنها به طور  یریگ
عدد 12در  ،گرم میلی 10/6±376 یین وزن ابتدایانگیم

عدد ماهی در  30، با تراکم یتریل 40وان پالستیکی 
تر بود یل 30 وان. حجم آب داخل هر هر وان معرفی شد

ک ی ،شد. داخل هر مخزن یض میطور مداوم تعو بهکه 
کار که به مخزن هواده متصل بودند  عدد سنگ هوا 

 د.شون یاز تأمیژن مورد نیگذاشته شد تا اکس
 و ها هر دو هفته یک بار انجام شد سنجی ماهی زیست
رم ـگ 01/0با دقت  ییبیوماس ماهیان با ترازوکل 

متر،  یلیمک یکش با دقت ا خطـب و  دهـن شیوزـت
شد. به منظور کاهش  یم یریگ طول کل آنها اندازه

د از ـل و بعـاعت قبـس 24 ،استرس ماهیان
 به منظورد. ش ماهیان قطع میسنجی، تغذیه  زیست
اره گل میخک با دز ـا عصـان بـماهیی، سنج زیست
ppm100  ی مجدداًسنج زیستو پس از اتمام بیهوش 

. (Akrami et al., 2012) بازگردانده شدند به مخازن
فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب از قبیل  گیری اندازه

هفته  هر دو pHروزانه و اکسیژن و  صورت بهدمای آب 
آب  دمای ،در طول دوره آزمایش یکبار انجام گرفت.

(3±27)، pH (8/8-9/6و اکسیژن ) بود. 2/5 ±7/0 
 
 غذا سازیآماده

د ـیسف یـماه یارـتج یذاـاده از غـا استفـب انـیماه
ن غذا به شکل یا . (1جدول ) ه شدندیتغذ کنسانتره()

پودر بوده که پس از مشخص شدن مقدار غذای مورد 
تیمار، پودر سیری که از بازار  4نیاز هر تکرار از هر 

گرم پودر  5 در چهار سطح صفر)شاهد(، ،تهیه شده بود

 ره گرم پودر سیر در 10 ،کیلوگرم جیرههر سیر  در 
گرم پودر سیر در هر کیلوگرم  15و  کیلوگرم جیره

 از چند دقیقه مخلوطوط شد. پس ـمخل ذاـجیره  با غ
ان ـدر زمس ـد و سپـن درآمـهمگ صورت هـب الًـکام

ر یان آن را توسط آب به شکل خمیماه یاستفاده برا
 یریپذ که مخلوط حاصل، شکل یدـا حـت ،درآورده

منسجمی در  خمیر نسبتاً صورت بهپیدا کرده و  یمناسب
. در کف وان قرار داده شدده ـه شـذای ساختـغد. ـآی

 16و  8اعت ـت، سـدر دو نوب یرـیتا حد سغذادهی 
در  درصد توده زنده 6تا  4که حدود  ـتگرف ام میـانج

 (.Karampour, 2011) بودطول پرورش متغیر 
 

تجزیه تقریبی غذای کنسانتره بچه ماهیان کپور  .1جدول 
 (SFK)استارتر 

 )درصد( نوع ترکیب

 35 پروتئین خام

 13 خاکستر

 12 چربی خام

1عصاره عاری از ازت
 27 

 5 فیبر خام

 8 رطوبت

2انرژی ناخالص )مگاژول در کیلوگرم(
 59/17 

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  
 

، تجزیه بیوشیمیایی الشه، تست رشد یپارامترها

 شوری

با توجه به اطالعات اخذ شده از بیومتری برای بررسی 
های  ماهیان و مقایسه بین تیمارها، شاخصرشد بچه

افزایش وزن بدن، رشد و تغذیه از قبیل وزن نهایی، 
نرخ  درصد افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی،

شده روزانه، تولید خالص  غذای خوردهرشد ویژه، میزان 
ی پروتئین ـت کارایـدگی و نسبـد بازمانـی، درصـماه

 محاسبه شدبراساس منابع موجود از معادالت ریاضی 
(Bekcan et al., 2006)در پایان  ،. برای آنالیز الشه

طور تصادفی  هـب رارـر تکـه از هـت نمونـش هفـایآزم
 یها بالهسر و خارج و  ءو احشا ءانتخاب و سپس امعا
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 ،تینها د و درش ا( جدAkrami et al., 2012آنها )
ه مخلوط یبار چرخ شدن و ته دوالشه آنها پس از 

گراد یسانتدرجه  -20زر یشده و در فر یبند همگن بسته
 هـبه ـالش ییاـیمیش هـیتجز برایو سپس  منجمد

ان یماه الشه بچهمنتقل شد. برای آنالیز شگاه یآزما
 AOAC استانداردخام از  یچرب و خام نیپروتئشامل 

 زام اـروتئین خـپ .(Chemists, 1990) دشـاده ـاستف
کجلدال، چربی خام از طریق روش سوکسله  روش

، BOHRاتوماتیک )شرکت وسیله دستگاه سوکسله  به
 45. پس از (Chemists, 1990) شد ررسیـبان( ـآلم

-ر مقاومت بچهـر بـر سیـررسی اثـب برایروز تغذیه، 

ماهیان سفید در برابر تنش شوری، تیمارها به مدت 
گرم در لیتر قرار  15ساعت تحت تنش شوری  48

گرفتند و درصد بازماندگی آنها طبق فرمول زیر 
 ;Gholampoor et al., 2011) گیری شد اندازه

Imanpoor & Roohi, 2015). 
 درصد بازماندگی= 

تعداد  ÷ روع آزمایشـود در شـان موجـماهی دادـ)تع
 100 × ماهیان موجود در پایان آزمایش(

 
 آنالیز آماری

ون ـدا آزمـدر ابتا، ـه ل دادهـه و تحلیـتجزی به منظـور
-Shapiroوسیله آزمون  هـ( بNormality)ی ـرمالیتـن

Wilk های  تجزیه و تحلیل بر روی دادهو  دـام شـانج
 ای مربوط به تغییرات معیارهای رشد، فاکتورهای تغذیه

ماهی سفید از طریق ترکیب شیمیایی الشه بچه و
سه یو مقا ANOVA آزمون تجزیه واریانس یکطرفه

استفاده  نـدانکون ـاس آزمـمارها براسین تین بیانگیم
دار در سطح  یوجود اختالف معندمـا عـیود ـد. وجـش
 ( و16)نسخه   SPSS افزار درصد با استفاده از نرم 5

Excel (2007) و  تـرفـام گـدوز انجـنیط وـیدر مح
 د.ش یدار تلق یمعن ریمقاد

 

 نتایج

که با دهد  مینشان  2جدول در دست آمده  هـج بـنتای

ر ـبیشت ،ذاییـره غـر در جیـودر سیـزان پـش میـافزای
افزایش پیدا کرد که البته این پارامترهای رشد نیز 

گیری شده بین  در بعضی از پارامترهای اندازهیش افزا
فاقد  ،سطوح( و در بعضی P<05/0دار ) معنی ،تیمارها

نتایج  2 در جدول (.P>05/0) دار بود اختالف معنی
نشان داد  (WG) حاصل از در صد افزایش وزن بدن

افزایش   بیشترین درصد که در بین تیمارهای آزمایشی
ر  ـودر سیـرم پـگ 10 ارـمـه تیـوط بـدن مربـوزن ب

کمترین  درصد پودر سیر( و 1کیلوگرم جیره ) هر در
تفاوت  این شاخص به تیمار شاهد تعلق داشت و مقدار
. (P<05/0د )شمشاهده این دو تیمار ی بین ردا معنی

 از نظر عددی (SGRباالترین میزان نرخ رشد ویژه )
ترین میزان و پایین درصد پودر سیر 1 در تیمار حاوی

آن در گروه شاهد مشاهده شد که دارای اختالف 
(. میزان نرخ رشد ویژه در P<05/0دار بودند ) معنی

با تیمار شاهد فاقد  پودر سیردرصد  5/0تیمارهای 
نتایج حاصل از  (. P>05/0) دار بود اختالف معنی

( در انتهای دوره پرورش FCRضریب تبدیل غذایی )
ی بین تیمارهای آزمایشی دار معنینشان داد تفاوت 

اما از نظر عددی کمترین  ،(P>05/0)مشاهده نشد 
سیر  ردرصد پود 1مقدار این شاخص مربوط به تیمار 

در  (SVR) بازماندگیدرصد  بود. نتایج حاصل از
ی بین دار معنیانتهای دوره پرورش نشان داد تفاوت 

یکدیگر مشاهده  ی آزمایشی حاوی سیر باتیمارها
 ،اما با تیمار شاهد در نرخ بازماندگی تفاوت ،دوش مین

و بیشترین میزان بازماندگی  (P<05/0) است دار معنی
 ادلـر معـودر سیـد پـدرص 1ار ـمـه تیـوط بـربـم
 ( بود و کمترین مقدار این شاخص معادل35/0±0/98)
نسبت اهده شد. ـمشاهد ـمار شـ( در تی33/2±0/80)

افزایش میزان پودر سیر  در با ( PER) ینئبازدهی پروت
یافت، به  افزایشر ـن پارامتـزان ایـذایی میـره غـجی

میزان آن در تیمار شاهد  و  کمترینای که  گونه
پودر سیر   درصد 5/1و  1میزان آن در تیمار  باالترین

این دو تیمار   شاهد با مشاهده شد. اختالف میان
 .(P<05/0) دار بود آزمایشی معنی
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ماهی سفید پرورشی تغذیه شده با آمده در بچه دست بهمقایسه برخی معیارهای رشد و بازماندگی )میانگین و انحراف معیار(  .2 جدول
 روز پرورش 45طی مدت  پودر سیر سطوح مختلف 

 گرم در کیلوگرم 15
 درصد(5/1) پودر سیر

 گرم در کیلوگرم 10
 درصد( 1) پودر سیر

 گرم در کیلوگرم 5
 درصد( 5/0) پودر سیر

 شاهد
 تیمار

 شاخص
 a55/5±324  a25/9±347 

 a16/8±383 a10/6±376 گرم()میلی وزن اولیه 
 c33/15±800  d33/9±962 b51/14±752 a21/11±641 گرم(ی)میل وزن نهایی 

bc05/10±476  c95/8±615 
 b12/11±369 a20/8±265 گرم(افزایش وزن بدن )میلی 

 b73/15±91/146  b25/10±20/177 
 a16/4±31/96 a14/3±50/70 درصد افزایش وزن 

 b55/0±87/0  b25/0±98/0 
 a16/0±65/0 a10/0±51/0 درصد در روز( نرخ رشد ویژه( 

 a27/0±92/3  a26/0±61/3 
 a76/0±18/4 a11/0±50/4 ضریب تبدیل غذایی 

 b12/0±12/8 
 b17/0±44/8 

 a81/0±23/6 
 a4/0±39/5  روزانه )درصد در روز(غذای خورده شده 

 ab43/0±91/2  b32/0±16/3 
 a10/0±22/2 a09/0±75/1 نسبت کارایی پروتئین 

 b45/1±0/95  b35/0±0/98 
 b25/1±0/92 a33/2±0/80 درصد بازماندگی 

 b15/115±4522  c65/95±6027 
 b55/105±3394 a15/209±2120 تولید خالص ماهی 

 .(P>05/0) استنبودن اختالفات در پارامترها  دار معنیدهنده  ، نشانسطردر مشترک وجود حروف 

 
بات یبر ترکسطوح مختلف پودر سیر  ر نتایج اث

نشان  3 در جدول الشه در بچه ماهی سفید پرورشی
و چربی  ن ین سطوح مختلف پروتئیداده شده است. ب

ی رخدر بماهی سفید دن بچهـبذی ـمغات ـبیدر ترک
(. P<05/0) وجود داشت یدار یاختالف معن ،سطوح

گرم  10تیمارن الشه مربوط به ین مقدار پروتئیشتریب
پودر سیر در هر کیلوگرم جیره و کمترین در تیمار 

اختالف  ،د که بین این دو تیمارششاهد مشاهده 
 5اما بین تیمار شاهد و تیمار  ،(P<05/0) بود دار معنی
 ،هـالش نیپروتئه ـوط بـایج مربـر در نتـسی رودـگرم پ

. در (P>05/0)د ـده نشـاهـی مشدار یـمعنالف ـاخت
بررسی نتایج مربوط به آنالیز چربی الشه، با افزایش 
میزان پودر سیر در جیره غذایی چربی الشه کاهش 

که بیشترین  یصورت به ؛دهدرا نشان می یدار معنی
 دـاهـشمار ـه تیـبوط ـه مربـی الشـزان چربـمی
کمترین چربی الشه مربوط به  ( و21/1±90/36)

گرم ـورم پودر سیر در هر کیلـگ 15و  10ای ـهارـتیم

ماده غذایی بود که بین تیمار شاهد با دو تیمار ذکر 
 (.P<05/0) بود دار معنیشده اختالف 

سیر   رسطوح مختلف پودر اث ،1و نمودار  4جدول 
در بچه گرم در لیتر(  15) مقاومت به تنش شوریبر 

ساعت را نشان  48س از ـپ رورشیـد پـاهی سفیـم
ی سفید ـماههـدر بچ دهد. مقاومت به تنش شوری می

روز پرورش، نشان داد که میزان  45پس از  پرورشی
مرگ و میر و مقاومت ماهیان در تیمارهای آزمایشی 

گرم در  15ساعت استرس شوری  48پس از گذشت 
ابل توجهی داشت و این تفاوت بین تیمار لیتر تفاوت ق

 دار معنی کامالًشده با پودر سیر  شاهد و ماهیان تغذیه
ارهای پودر سیر  ـر تیمـاکث نـی بیـول ،(P<05/0)بود 

 48د. پس از گذشت شی مشاهده ندار معنیاختالف 
اومت در برابر استرس ـزان مقـرین میـبیشت ،تـساع

 گرم در 10جیره حاوی  شوری در ماهیان تغذیه شده با
و کمترین میزان  مشاهده شد کیلوگرم پودر سیر

   د. شبازماندگی در تیمار شاهد مشاهده 
 
 روز پرورش 45د )بر حسب درصد ماده خشک( پس از یسف یسطوح مختلف پودر سیر در جیره غذایی بر ترکیب الشه ماه تأثیر .3 جدول

 الشه ترکیب
 )درصد(

 شاهد
 گرم در کیلوگرم 5

 درصد( 5/0پودر سیر)
 گرم در کیلوگرم10

 درصد( 1پودر سیر)

 گرم در کیلوگرم 15
 درصد(5/1پودر سیر)

 a15/1±86/65  a0/1±30/66  پروتئین
 b45/0±34/70 ab18/0±12/67 

 c21/1±90/36 b0/1±93/33  چربی
 a93/0±02/31 

 a23/0±04/32 
 .(P>05/0) استنبودن اختالفات در پارامترها  دار معنیدهنده ، نشانسطردر مشترک وجود حروف 
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 ساعت 48پس از  ماهی سفید پرورشیدر بچه گرم در لیتر( 15)  مقاومت به تنش شوریبر سیر  رسطوح مختلف پودر اث .4جدول 

 شاهد بازماندگی درصد
 گرم در کیلوگرم 5

 درصد( 5/0) پودر سیر
 کیلوگرمگرم در  10

 درصد( 1) پودر سیر

 گرم در کیلوگرم 15
 درصد(5/1) پودر سیر

 a15/1±33/93  a0/1±100  ساعت اول 8
 a45/0±100 a18/0±100 

 a21/1±44/64 a0/1±89/68  ساعت دوم 8
 b93/0±02/70 

 a23/0±11/69 
 a21/1±78/17 b0/1±22/42  ساعت سوم 8

 b93/0±67/46 
 b23/0±43/42 

 a0/1±22/2 0  ساعت چهارم 8
 b93/0±11/11 

 b23/0±35/9 
0 0  ساعت پنجم 8

 
0

 
0 

 .(P>05/0) استدار نبودن اختالفات در پارامترها  دهنده معنی، نشانسطردر مشترک وجود حروف 

 

 
 گرم در لیتر 15ساعت تنش شوری  48ماهیان سفید پس از در بچهنتایج اثر تیمارهای مختلف بر مقاومت به تنش شوری  .1 نمودار

 

 گیریبحث و نتیجه
رشد در  های دهندهافزایشگیاهان متعددی به منظور  

 تـاسه ـرار گرفتـش قـایـورد آزمـزی مـودات آبـموج
(Citarasu et al., 2002; Jayaprakas & 

Eupharsia, 1996) حاضر، اختالف نتایج تحقیق 
 45فاکتورهای تغذیه و رشد بعد از ی را در دار معنی

در مقایسه با  روز تغذیه ماهیان با پودر سیر نشان داد.
اثر  (Lee et al., 2012b)نتایج فوق، در تحقیقی 

غذایی حاوی سیر را بر روی رشد و ترکیب  جیره
 استرلت های ماهی خاویاری شیمیایی بدن جونایل

Acipenser ruthenus نشان  بررسی کردند و نتایج
داد که ضریب رشد ویژه و درصد افزایش وزن بدن در 

ی نسبت به دار معنیافزایش  ،تیمارهای حاوی سیر

تیمار شاهد داشته است که با نتایج تحقیق حاضر 
 Nya. همچنین (Lee et al., 2012b)مطابقت دارد 

& Austin (2009) تحقیقی کاربرد سیر را در در 
 Oncorhynchus mykiss کمانآالی رنگینقزل

ی دار معنینتایج نشان داد که تفاوت  بررسی کردند و
به  سیر، نسبتدر جیره های حاوی  فاکتورهای رشد در

یج حاصل از تحقیق ابا نتکه  تیمار شاهد وجود داشت 
 تأثیرنتایج مشابهی در رابطه با  دارد. مطابقتحاضر 

 تتحقیقاسیر در بهبود فاکتورهای رشد و تغذیه در 
Temitope (2012)   بر روی  ماهیTilapia zillii، 

Ndong & Fall (2007) یـاهـر روی مـب 
(Oreochromis niloticus x Oreochromis 

aureus)  و(Metwally, 2009 )یـاهـر روی مـب 
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Oreochromis niloticus دست آمد.هب 
 دست بهمطالعه و تحقیقات مختلف  که ازطورهمان

نتیجه گرفت که سیر بر روی میزان رشد  توان می ،آمد
دار و معنا ،تأثیرها این  گذارد که در برخی گونهمی تأثیر

در استنباط بود.  دار معنیفاقد اختالف  ،در برخی دیگر
اعث بهبود رشد ـر بـکه سیـر اینـی بـب مبنـمطل نـای

که سیر   گفت توان میو  دالیلی ذکر شده ،دشو می
است که این ماده در اثر عمل   آلیندرصد  3-1دارای 
آلیسین باعث  .دشو می آلیسینتبدیل به   آلیناز آنزیم

د و بر شو ای می پیشرفت و بهبود عملکرد فلور روده
باعث بهبود  ،گذارد  و در نتیجه مثبت می تأثیرروی آن 

و پیشرفت هضم مواد غذایی شده و مصرف انرژی را 
 ابدی افزایش میدنبال آن رشد نیز  هو ب دهد میافزایش 

(Saleh et al., 2015). 
همچنین در نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده و 
مطالعه پیش رو متوجه شدیم که سیر باعث افزایش 

شاید علت آن را بتوان  ؛دشو میدرصد بازماندگی نیز 
گونه توجیه کرد که در سیر، ماده و ترکیبات  این

فوردار باعث سولفوردار وجود دارد که این ترکیبات سول
 ی،ـانگل ی،ـارچـای قـه اریـل بیمـت در مقابـاومـمق

د و مقاومت نسبت به این شو میباکتریایی و ویروسی 
های پرورشی  ها که پیدایش آنها در محیط بیماری

ر ـی بـل محکمـد دلیـتوان ت، میـر اسـناپذی ابـاجتن
 .(Rose et al., 2005) بقا و بازماندگی شودافزایش 

علت باال رفتن درصد بازماندگی با  ،تحقیقی دیگر در
گونه توجیه می کنند که این  کار بردن سیر را اینه ب

 محرکی بر افزایش سیستم ایمنی )با افزایش تأثیرماده 
ها و افزایش  افزایش فعالیت فاگوسیت ها، مونوسیت

 ردـب بقا را باال می هنتیجدر رم( دارد و ـزوزیم سـلی
(Engstad et al., 1992). 

مطالعات زیادی در رابطه با تولیدات  تحقیقات و
اگرچه اطالعات بسیار  ؛ده استشسیر انجام و منتشر 

ود ـت وجـت گوشـر روی کیفیـر بـسی رـتأثیکمی از 
الشه  یبیز تقریدر آنال .(Diab et al., 2008) دارد
د که شمشاهده  حاضرماهیان سفید در بررسی بچه

الشه و بیشترین میزان چربی الشه  نیپروتئکمترین 
ها با  فاقد سیر( بود که این یافته)های شاهد در جیره

( و 2009) Farahi et al. (2010،)Metwally) نتایج
Shalaby et al. (2006) مطابقت دارد و آنها در این 

ها در  کار بردن بیوژن هکنند که ب بیان می ،تحقیقات
و کاهش چربی  نیپروتئجیره غذایی باعث افزایش 

در استنباط این مطلب که سیر باعث افزایش  .دشو می
 Allium بیان کرد که توان می ،دشو ن الشه مییپروتئ

sativum  باعث  د رودهیمف های باکتریبر  تأثیربا
د روده شده و در ـیمف ایـه ریـباکت زانـمیش ـیافزا
روی  یریپذ هضم تیو بهبود قابل شیافزابا  ،تینها
گذار تأثیرز یبات بدن نید بر ترکیبات مفیترک یبرخ

ه این مسئله ممکن است بن ـهمچنی .ودـد بـخواهن
برداری بیشتر اسیدآمینه و قابلیت هضم جیره  بهره

افزایش پروتئین در ترکیب  ،عالوه بر این .مرتبط باشد
ها و پروتئین سرمی  د در تولید انواع پادتنتوان میبدن 

اومت در برابر انواع ـقزایش مـدر اف ،تـو در نهای
که علت  نیز نقش داشته باشد استرسورهای محیطی 

انجام تمام این عملکردها وجود ماده بیواکتیو آلیسین 
 دشو بهبود کیفیت گوشت میکه باعث  استر ـدر سی

(Diab et al., 2008.)  علت کاهش چربی الشه در
گونه توجیه  تیمارهای حاوی سیر را شاید بتوان این

کرد که سیر باعث جلوگیری از سنتز کلسترول و 
اگرچه مکانیسم این  ؛دشو میاسیدهای چرب در کبد 

مطالعات  ،بنابراین .عمل هنوز شناخته نشده است
مدت زمان  و کار رفتههباید در میزان دوز سیر ب بیشتر

علت  کار گرفتن آن انجام شود تا بهترین ارزیابی و هب
 & Yeh)آید  دست بهبدن موجود کیبات بهبود تربرای 

Liu, 2001.) 
عواملی  تأثیرمقاومت در برابر استرس شوری تحت 

مانند میزان شوری، عوامل محیطی، گونه، دستکاری، 
 ای اندازه، سن، مراحل مختلف زیستی و شرایط تغذیه

 ساعت 48(. پس از گذشت Clarke, 1982) قرار دارد
در بیشترین میزان مقاومت در برابر استرس شوری 

کمترین  و مشاهده شد ودر سیرـاوی پـای حـه جیره
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. در دشار شاهد مشاهده ـدگی در تیمـزان بازمانـمی
 بیان کردند که (Akrami et al., 2012)تحقیقی 

ا ـه در تیمارهـان کلمـماهیر بچهـدگی باالتـبازمان
تیمارها در تنش اسمزی را پربیوتیکی نسبت به سایر 

آن بر روی میزان رشد و  تأثیرناشی از  توان می احتماالً
 تأثیردر رابطه با  . افزایش وزن نهایی ماهیان دانست

های حاوی سیر در بررسی  افزایش مقاومت  به  جیره
تحقیقی صورت  ،رـان دیگـوری در ماهیـرس شـاست

جیره غذایی سیر در  تأثیرنگرفته است اما در رابطه با 
ماهیان در باال بردن مقاومت به استرس درجه حرارت  

در  مثالً .ها مطالعاتی انجام شده استو بیماری
روی  رـب( Debasis, 2005ط )ـه توسـکقی ـتحقی

Carasiuss auratus ان داد ـج نشـنتای ،انجام گرفت
 ،رـاوی سیـره حـا جیـده بـشهـتغذی انـاهیـه مـک

اس ـزودومونـاری پـه بیمـت بـنسبری ـمقاومت باالت
ق ـی در تحقیـمشابهج ـایـنت د.ـفلورسنس نشان دادن

(Mesalhy et al., 2008 )نـهمچنیآمد.  دست به 
(Fazlolahzadeh et al., 2011) های  رهـرات جیـاث
ی و ـونـای خـرهـارامتـپ ر رویـر را بـاوی سیـح

های پالسمای خون و مقاومت به استرس  فعالیت
کمان بررسی کرده و  آالی رنگین حرارتی در ماهی قزل

به این نتیجه دست یافتند که جیره های حاوی سیر 
 مقاومت به استرس حرارتی را باال شاهد،نسبت به 

 که تـگف وانـت میی ـری کلـگی هـدر نتیج د.ـرنـب می
ودر ـ)پ Allium Sativum، kg/g 10اوی ـره حـجی
بازماندگی و  عملکرد رشد،د در بهبود وانـت می ر(ـسی
 سفید انـماهیهـوری در بچـرس شـت به استـاومـمق

 واقع شود. تر مؤثر
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