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های رشد، خونی و ترکیب الشه بر بازماندگی، شاخص (Allium sativum)اثر عصاره سیر 

 (Astronotus ocellatus) در ماهی اسکار
 

 
 

 واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران گروه شیالت، : *الدیننگار قطب 

 اهواز، ایرانوم و تحقیقات خوزستانواحد عل گروه شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی: علی سقایی ، 

 :ایراندانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهرگروه شیالت،  میالد منیعات ، 

 ایراندانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، دانشکده دامپزشکی، علوم پایهگروه  الدین:زهره قطب ، 
 

 1396 مردادتاریخ پذیرش:            1396 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 

 چکیده

  Astronotus ocellatusهای خونی ماهی اسکار در این مطالعه به بررسی اثر عصاره سیر در میزان بازماندگی، رشد، ترکیب الشه و شاخص 

ک جیره گرم( در چهار تیمار توزیع شدند و هر تیمار با ی 37/8±36/0قطعه ماهی اسکار )وزن اولیه  300پرداخته شده است. بدین منظور تعداد 

برداری صورت هفته بود و سپس نمونه 8% عصاره سیر تغذیه شد. طول دوره آزمایش  5/2% و  5/1%،  5/0خوراکی شامل بدون عصاره سیر، 

 )%(، های رشد مانند افزایش وزندست آمده شاخصهگردید. براساس نتایج ب گیریهای استاندارد اندازهگرفت و پارامترهای موردنظر براساس روش

SGR  وFCR  درصد عصاره سیر افزایش یافت  5/1در ماهیان تغذیه شده با عصاره سیر بهبود یافت. پروتئین خام تنها در ماهیان تغذیه شده با 

در تیمارهای تغذیه شده با عصاره سیر افزایش پیدا  (PCVو هماتوکریت ) (Hbکه در همین تیمار لیپید خام کاهش یافت. هموگلوبین )در حالی

داری نسبت به دیگر تیمارها داشت. نتایج مطالعه بیانگر این است که عصاره % افزایش معنی 5/1در تیمار  (RBCهای قرمز )د و تعداد گلبولکر

%  5/1های خونی در ماهیان اسکار دارد و بهترین مقادیر در تیمار های رشد، ترکیب الشه و شاخصسیر اثرات مفیدی بر بازماندگی، شاخص

 سیر مشاهده شد.عصاره 
 

 

  عصاره سیر، بازماندگی، رشد، خون شناسی، ماهی اسکار کلمات کلیدی:

 gmail.com2005ghotbeddiny@ :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

فاکتورهایی مانند تراکم بیش از حد، دستکاری متناوب، تغییرات 

در دما، کیفیت پایین آب و تغذیه نامناسب بر وضعیت فیزیولوژیکی 

ود و در شگذارد و باعث استرس یا سرکوب ایمنی میماهی اثر می

دهند. عالوه بر این، ها را افزایش مینتیجه قابلیت ابتال به بیماری

ها افزایش تراکم ماهی و کاهش موانع بهداشتی باعث گسترش پاتوژن

و همکاران،  Naylorشود )و در نتیجه افزایش میزان مرگ و میر می

منظور (. به2013و همکاران،  Quesada ؛Cabello ،2006  ؛2000

از ضررهای اقتصادی مرتبط با نواقص بهداشتی، چندین دارو پرهیز 

ها مورد منظور پیشگیری یا درمان بیماریطور معمول در آبزیان بهبه

عنوان افزودنی به صورت منظم بهگیرد. این داروها بهاستفاده قرار می

 حمام و یا تزریق صورتگردد و یا گاهی اوقات بهمی ماهی اضافه خوراک

های دهنده ءعنوان پیشگیری، درمان و یا ارتقاشوند و بهمیاستفاده 

(. استفاده از 2013و همکاران،  Ricoشوند )کار برده میهرشد ب

داروهای دامپزشکی بسیار محدود شده است به این دلیل که عوارض 

ها دارند و استفاده جانبی متعددی برای محیط زیست و سالمتی انسان

 ها منجر به ایجاد نژادهای مقاوم باکتری بیوتیکگسترده از آنتی

(. 2010و همکاران،  Seyfried ؛Zemelman، 2002 و Mirand) شودمی

ها عنوان یک درمان مناسب علیه شیوع بیماریواکسیناسیون نیز به

های تجاری اختصاصی یک نوع پروری مطرح است، اما واکسندر آبزی

 (.Sakai، 1999 ؛2007 و همکاران، Pasnikپاتوژن هستند )

با توجه به اثرات مضر داروهای دامپزشکی بر محیط و سالمتی        

ها، مدیریت بیماری انسان و در برخی موارد اثرات سودمند محدود آن

ضرر، پیشگیری کننده و پایدارتر متمرکز شود. های بیباید بر روش

تر بیشعالوه بر این، شیوع بیماری با سالمتی ماهی در ارتباط است، 

طلب هستند و بر ماهیان ضعیف شده یا در معرض ها فرصتپاتوژن

های جایگزین باید ایمنی ماهی گذارند، بنابراین روشاسترس، اثر می

 ،Ashleyها جلوگیری شود )های پاتوژنرا افزایش دهند تا از عفونت

های گیاهی های پیشنهادی، استفاده از عصاره(. برخی از راه حل2007

 و همکاران،  Lee ؛Citarasu ،2010ها در آبزیان هستند )وبیوتیکو پر

 ؛2013و همکاران،    Mohapatra ؛2007و همکاران،  Makkar ؛2009

Panigrahi و Azad، 2007.) 

استرس،  کاهش مانند دارند متفاوتی عملکردهای گیاهی هایعصاره       

نی، افزایش ارتقای رشد، تحریک اشتها، تنظیم اسمزی، تحریک ایم

دلیل مواد مؤثره مانند توان تولیدمثلی و خصوصیات ضدپاتوژنی که به

ها، گلیکوزیدها، فالوونوئیدها، ها، ساپونینآلکالوئیدها، ترپنوئیدها، تانن

 Chakrabortyباشد )های ضروری میها، استروئیدها یا روغنفنولیک

فاده از این (. عالوه بر این، استCitarasu، 2010 ؛Hancz ،2011 و

های درمان را کاهش دهد و سازگار با محیط تواند هزینهها میعصاره

های سنتتیک، تجزیه پذیرترند و زیست هستند که نسبت به مولکول

 های گیاهی، احتمال بسیار های عصارهدلیل تنوع باالی مولکولبه

 Blumenthalها ایجاد کنند )تری دارد که مقاومت دارویی در انگلکم

و  Olusola ؛2000و همکاران،  Logambal ؛2000و همکاران، 

 (.2013همکاران، 

در این راستا مطالعات زیادی درخصوص اثر سیر در جیره غذایی        

( بر 2008و همکاران ) Diabتوان به مطالعه ماهیان انجام شده که می

( بر 2010و همکاران ) Farahiهای ایمنی ماهی تیالپیا و شاخص

کمان، آالی رنگینرشد، خونی و ترکیبات بدن در ماهی قزل تورهایفاک

Agatha (2012 بر روی رشد و پارامترهای هماتولوژی گربه ماهی )

(Clarias gariepinus ،)Maniat ( بر فاکتورهای 2014و همکاران )

( بر عملکرد 2014و همکاران ) Pourرشد و ترکیب بدن ماهی بنی و 

 ره کرد. ااشرشد ماهی زینتی مولی 

 Astronotusگونه مورد آزمایش در این تحقیق، ماهی اسکار )       

ocellatusترین ماهیان زینتی در جهان است. باشد که از محبوب( می

های زیبا، رفتارهای جنگنده و رنگ دلیل ظاهر و حرکاتماهی اسکار به

یان داران موردپسند است. صنعت پرورش ماهمتنوع در میان آکواریوم

ها درگیر است که زینتی با مشکالت زیادی ازجمله استرس و بیماری

طلبد ها و تقویت رشد، ایمنی و بازماندگی را میلزوم مقابله با بیماری

همین منظور، در این تحقیق اثرات عصاره سیر بر بازماندگی، رشد، به

 های خونی ماهی اسکار مورد بررسی قرار گرفت.ترکیب بدن و شاخص

 

 هااد و روشمو
 300در این مطالعه از تعداد  تهیه ماهی و طراحی آزمایش:       

( استفاده شد که از بازار Astronotus ocellatusقطعه ماهی اسکار )

محلی خرمشهر خریداری شدند. پس از انتقال ماهیان به محل 

مدت دو هفته آزمایش، با غلظت پایینی از نمک، ضدعفونی شدند و به

 ،% 5/0تیمار ) 3 سازگاری صورت گرفت. آزمایش در آزمایشی طبا شرای

سیر( و یک گروه شاهد )بدون عصاره سیر(  عصاره%  5/2 و%  5/1

ها، سه تکرار درنظر گرفته شد. تعداد انجام شد و برای هر کدام از گروه

لیتری توزیع شدند. در این  250آکواریوم  12قطعه ماهی در  25

یری بود و هشت هفته در رژیم نوری طبیعی، آزمایش تغذیه در حد س

صورت روزانه با دستگاه به pHطول انجامید. دما، اکسیژن محلول و به

 ( YSI Professional Plus, Ohio, USAمتر دیجیتال )مولتی

 گیری شد.اندازه
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پیاز سیر از بازار محلی تهیه  سازی جیره و عصاره سیر:آماده       

روش گیری بها آب مقطر، پودر شدند. عصارهشد و پس از شستشو ب

( انجام گرفت 2012و همکاران )  Harikrishnanالکلی براساس روش 

گیری درصد( عصاره 70میلی لیتر اتانول ) 1000گرم سیر با  100و 

شد. روند تهیه جیره بدین صورت بود که در ابتدا همه مواد اولیه 

سی/کیلوگرم(. توسط یس 300( با آب مقطر مخلوط شدند )1)جدول 

ها در سایزهای مورد نیاز تهیه شدند و سپس در ساز، پلتدستگاه پلت

بندی صورت گرفت و در دمای اتاق خشک شده و بعد از آن، بسته

گراد تا زمان استفاده ذخیره شدند. میزان مواد درجه سانتی -20دمای 

جدول  رهای آزمایشی اعم از پروتئین، چربی و خاکستر دمغذی جیره

 ها در چهار گروه تهیه شدند.ارائه شده است. پلت 1

 

گرم های آزمایشی )مواد اولیه و تجزیه تقریبی جیره : 1 جدول

 در کیلوگرم(

 ترکیب غذایی

 پودر ماهی 47

 آرد گندم 23

 آرد سویا 12

 گلوتن ذرت 7

 روغن ماهی 2

 روغن سویا 3

 aپرمیکس ویتامینه 5/1

 bعدنیپرمیکس مواد م 5/1

 مالس 3
(، 7/9(، چربی خام )6/44(، پروتئین خام )3/84(: ماده خشک )DM%آنالیز تقریبی )

 A =1.600.000ویتامین  پرمیکس ویتامینه )در یک کیلوگرم(: a (.6/8خاکستر )

 E =40.000المللی، ویتامین واحد بین 3D =400.000المللی، ویتامین واحد بین

 گرم،میلی 1B= 6.000 ویتامین المللی،بین واحد 3K =2.000 ویتامین المللی،بین واحد

 6B =4.000 ویتامین گرم،میلی 5B= 40.000 ویتامین گرم،میلی 2B= 12.000 ویتامین

 2H =40ویتامین  گرم،میلی 21B= 8ویتامین  گرم،میلی 9B= 2.000 ویتامین گرم،میلی

 .گرممیلی 20000 = گرم، اینوزیتولمیلی C =60.000گرم، ویتامین میلی

 10.000گرم،روی: میلی 6.000آهن:  پرمیکس موادمعدنی )در یک کیلوگرم(:

گرم، میلی 6.000گرم، مس: میلی 100گرم، کبالت: میلی 20گرم، سلنیوم: میلی

 گرم،میلی 6.000گرم، کلید کلسیم: میلی 600گرم، ید: میلی 5.000منگنز: 

 

درصد بازماندگی براساس فرمول  :گیبازماند و رشد هایشاخص       

 شود:ذیل محاسبه می
 انتهای در ماندهباقی ماهیان تعداد×100دوره/ ابتدای ماهیان تعداد=بازماندگی

  دوره

کشی هفته آزمایش وزن 8های مختلف پس از ماهیان گروه

های ذیل تعیین شدند های رشد براساس فرمولشدند و شاخص

(Bagni ،2005 و همکاران): 

 افزایش وزن=   × 100وزن نهایی( -وزن اولیه / )وزن اولیه  

 ضریب تبدیل غذایی= میزان افزایش وزن/ مقدار خوراک مصرف شده  
 نرخ رشد روزانه= ln×100))وزن نهایی(-lnتعداد روزهای پرورش/))وزن اولیه(

در پایان آزمایش، تعداد سه ماهی از هر تکرار : ترکیب الشه       

برداری شد. آنالیزها براساس گیری ترکیب الشه، نمونهاندازهمنظور به

AOAC (2005) ترتیب با انجام شد. پروتئین خام و چربی خام به

گیری شدند. رطوبت توسط اون های کلدال و استخراج اتر اندازهروش

ساعت تعیین شد. خاکستر  24 مدتگراد بهدرجه سانتی 105در دمای 

ساعت  4مدت گراد بهدرجه سانتی 550ه در دمای نیز با استفاده از کور

 برآورد شد.

تعداد پنج قطعه از هر : گیری پارامترهای خون شناسیاندازه       

هوش شدند گرم در لیتر( بیمیلی 150تکرار در محلول پودر میخک )

گیری منظور اندازهو سپس خون از سیاهرگ دمی گرفته شد و به

(، PCVشد. هماتوکریت ) ریخته های هپارینهدر تیوب خونی پارامترهای

متر مکعب ( در میلیRBCهای قرمز )( و تعداد گلبولHbهموگلوبین )

ترتیب براساس روش میکروهماتوکریت، سیانومت هموگلوبین و به

حجم (. 1988و همکاران،  Sandnes) شمارشگر سلول خونی انجام شد

( و MCHین )(، حجم متوسط هموگلوبMCVمتوسط گلبول قرمز )

های استاندارد ( براساس فرمولMCHCمیانگین غلظت هموگلوبین )

 :(2004و همکاران،  Ranzani-Paivaزیر محاسبه شدند )

MCV (fl) = (Ht/RBC)*100 )حجم متوسط گلبول قرمز( 

MCH (pg) = (Hb/RBC)*10 هموگلوبین( متوسط )حجم 

MCHC (g/dl) = (Hb/Ht)*100 ین(هموگلوب غلظت )میانگین  

 نرمالیتی منظوربه اسمیرنف-کولموگروف آزمون :آماری آنالیز      

( ANOVAطرفه )ها مورد استفاده قرار گرفت. آزمون آنوا یکداده

منظور تعیین برای مقایسه اختالف میانگین تیمارها استفاده شد و به

افزار ها از پس آزمون توکی استفاده شد. همه آنالیزها با نرماختالف

SPSS  انجام پذیرفت و نتایج براساسmean ± SD اند.ارائه شده 

 

 نتایج
های بازماندگی و شاخص نتایجهای رشد و بازماندگی: شاخص       

بین تیمارهای  در اند. درصد بازماندگینشان داده شده 2رشد در جدول 

درصد بود  100ها دار نبود و میزان آن در همه گروهمختلف معنی

(05/0p> .)های رشد مانند وزن نهایی، درصد افزایش وزن، شاخص

 عصاره با شده تغذیه ماهیان در (SGR) (روز در درصد) ویژه رشد ضریب
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 تبدیل ضریب(. >05/0p) بود تربیش ،شاهد گروه با مقایسه در سیر

در ماهیان تغذیه شده با عصاره سیر در مقایسه با گروه  (FCRغذایی )

(. باالترین مقادیر >05/0pدست آمد )هتر بکمداری طور معنی، بهشاهد

 5/1ای حاوی شده با جیره پارامترهای رشد در تیمار دو )ماهیان تغذیه

داری باالتر طور معنیها بهدرصد عصاره سیر( مشاهده شد و مقادیر آن

(.>05/0pدست آمد )هاز دو تیمار دیگر ب

 

هفته تغذیه  8مدت هایی حاوی مقادیر مختلف عصاره سیر بهکه با جیره Astronotus ocellatus: درصد بازماندگی و پارامترهای رشد ماهی 2جدول

 (= 9n)شده بودند 

 دوز عصاره سیر 

 5/2%  5/1%  5/%0  0%  

 0/77b  28/57±1/79 c 25/49±1/48 b 22/48±0/59 a±25/53  وزن نهایی )گرم(

(درصد)بدن وزن افزایش  206/2±  5/15b 241/7±10/34 c 203/4±9/26 b 168/7±5/92 a 

(روز در درصد) ویژه رشد ضریب   2/24±0/03 b 2/46±0/06 c 2/22±0/06 b 1/97±0/04 a 

غذایی تبدیل ضریب   1/39±0/12 b 1/27±0/13 c 1/47±0/31 b 1/89±0/04 a 

(درصد) بازماندگی  100 100 100 100 

ای مختلف در تیماره خاکستر و رطوبت درصد: ترکیب الشه       

داری در (. اما تفاوت معنی<05/0p) داری نداشتندتفاوت معنی

های آزمایشی مشاهده شد درصد پروتئین و لیپید در گروه

(05/0p< علی3( )جدول .)که باالترین مقدار پروتئین رغم این

های دیگر دست آمد، اما مقدار آن در گروههدرصد ب 5/1در گروه 

که مقدار صورتیای دیگر بود بهد به گونهمشابه بود. در مورد لیپی

های گروه (.>05/0p) ترین مقدار بودکم درصد در 5/1آن در گروه 

 (.<05/0pداری نشان ندادند )دیگر تفاوت معنی
 

 (= 9n)ه بودند هفته تغذیه شد 8مدت هایی حاوی مقادیر مختلف عصاره سیر بهکه با جیره Astronotus ocellatus: ترکیب الشه ماهی 3جدول 

 دوز عصاره سیر 

 5/2%  5/1%  5/%0  %0  

 a03/±1 05/15 65/0b 16/37± a 38/90±0/14 a 17/64±0/14 پروتئین )%(

 ns 25/17±0/73 ±72/99   18/0 ±72/06   21/0 63/72±35/0 رطوبت )%(

 b 48/28±0/6 a 83/58±0/5 b 85/98±0/5 b 45/47±0/6 چربی )%(

 ns 78/15±0/3 28/3±10/0 37/3±38/0 39/3±21/0 خاکستر )%(

، Hb ،PCV ،RBCپارامترهای خونی مانند  :پارامترهای خونی

MCH  وMCHC  تفاوت معنی داری در گروه های مختلف نشان

تفاوت معنی داری نداشت.  MCVاما مقدار  (>p 05/0دادند )

درصد عصاره  5/1باالترین مقادیر در تیماری مشاهده شد که با 

تغذیه شده بودند. نتایج پارامترهای هماتولوژیک در  ی سیر

 نشان داده شده است. 4جدول 
 

 (= 9n)هفته تغذیه شده بودند  8مدت که با مقادیر مختلف عصاره سیر به Astronotus ocellatus: پارامترهای هماتولوژیک ماهی 4جدول 

  دوز عصاره سیر

5/2%  5/1%  5/%0  0%   

b 87/95±0/11 c 83/19±0/13 b 75/84±0/11 a 71/67±0/8 Hb (g dl -1) 

1b  25/28± 63/0c  26/90± 66/0b  24/75± a 77/86±0/22 PCV (%) 

ab 07/51±0/1 b 06/54±0/1 ab 07/47±0/1 a 18/31±0/1 RBC (106 µl) 

60/10±8/166 06/7±4/174 5/4±4/168 ns 4/7±18/175 MCV (fL) 

ab 75/79±7 b 06/9 90/42± ab 66/62±5/80 a 59/05±11/67 MCH (pg) 

74/1b 47/28± 21/2b51/77± 37/1b 47/82± a 01/99±2/37 MCHC (g dl -1) 
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 بحث

ها عالوه بر اثرات مضری که بر ماهی دارند، بر بیوتیکآنتی       

ها و بیوتیکگذارند. لزوم جایگزینی آنتیطبیعت نیز تأثیر سوئی می

های ایمنی طلبد. محرکتری میتقویت ایمنی ماهیان، تحقیقات بیش

ها بیوتیکهای مناسبی برای آنتیهای گیاهی جایگزینمانند عصاره

ها زیاد پرداخته شده است و های اخیر به این عصارهو در سال هستند

تری نیاز های بیشها به بررسیمنظور شناخت مکانیسم تأثیر آنبه

سیر بر بازماندگی،  عصاره همین دالیل مطالعه پیش رو به اثراتاست. به

در  پردازد.های خونی در ماهیان اسکار میرشد، ترکیب بدن و شاخص

 100)ها در باالترین مقدار ، میزان بازماندگی در همه گروهاین مطالعه

 بود. عصاره سیر باعث افزایش میزان بازماندگی در ماهی  درصد(

 Vibrio harveyi شد که در معرض باکتری (Lates calcarifer) باسسی

( و باالترین میزان Ikhwanuddin ،2012 و Talpurقرار داده شده بود )

گرم در کیلوگرم( عصاره سیر  10درصد ) 1هی که با بازماندگی در گرو

آالی چنین در ماهیان قزلکردند. بقای باالتر هم بود گزارش تغذیه شده

 Aromonasدر معرض  که سیر عصاره درصد 1 کمان تغذیه شده بارنگین

salmonicida دلیل قرار داده شده بودند، گزارش شد که احتماالً به

و  Breyerباشد )ریایی در این غلظت میکاهش میزان عفونت باکت

های این مطالعه (. حداکثر بازماندگی در همه گروه2015 همکاران،

های ماهی، شرایط مناسب پرورش دلیل مقاومت گونهممکن است به

 و تغذیه مناسب باشد.

های رشد داشت و چنین تأثیر مثبتی بر شاخصاین عصاره هم       

درصد دیده شد به  5/1ی رشد در تیمار بهترین مقادیر پارامترها

که ماهیان این تیمار در پایان آزمایش وزن باالتری را نشان صورتی

شوند دادند. عصاره گیاهی متعددی باعث افزایش اشتها و رشد می

(Harikrishnan  ؛2012و همکاران Pavaraj همکاران، و a 2011؛ 

Takaoka  ،ها مطالعه رخی گونه(. عصاره سیر نیز در ب2011و همکاران

آالی باس و قزلشده است مانند ماهی هامور، تیالپیای نیل، سی

شوند کمان و گزارش شده است که باعث افزایش وزن میرنگین

(Sivaram ؛2004همکاران،  و  Aly و Mohamed ،2010؛ Nya و 

Austin، 2011؛ Talpur و Ikhwanuddin ،2012های گیاهی (. عصاره

پذیری و قابلیت دسترسی مواد مغذی را افزایش د که هضماننشان داده

دهند که منجر به افزایش تبدیل غذایی و افزایش سنتز پروتئین می

 و همکاران، Talpur ؛Austin ،b 2009 و Nya ؛Citarasu، 2010) شودمی

های کبدی و به گذاری بر آنزیم(. عصاره خوراکی سیر با اثر2012

های بود کارایی هضم و جذب پروتئینخصوص پروتئازها باعث به

 (. 1391؛ صمدی، Srinivasan، 2004 و Platelشود )جیره می

های شاخص درصد، 5/2در این مطالعه با افزایش میزان عصاره به        

نیز نشان دادند که  (2013) و همکاران Putraرشد کاهش یافتند، 

 Sauropus androgynous هایی با یک درصد عصاره اتانولیجیره

باعث تحریک اشتها، رشد و بهبود کارآیی غذایی در ماهی هامور 

(Ephinephelus coioidesمی ) شوند، اما مقادیر باالتر این عصاره

و همکاران  Maniatند. شدتری را باعث درصد( رشد پایین 5و  5/2)

ای به بررسی اثر پودر گیاه دارویی سیر بر روی در مطالعه (2014)

 (Mesopotamichthys sharpeyi) بنی ماهی بدن ترکیب و رشد عملکرد

پرداختند. نتایج بهبود عملکرد رشد و بازده غذایی را در تمامی 

تیمارهای مورد آزمایش در مقایسه با تیمار شاهد را نشان داد. با 

دست آمده، بهترین وزن نهایی، درصد افزایش وزن هتوجه به نتایج ب

(WGR%( نرخ رشد ویژه ،)SGR( و ضریب تبدیل غذایی )FCR در )

گرم در کیلوگرم  10ماهیانی که با جیره غذایی حاوی پودر سیر 

 دست آمد.هتغذیه شده بودند ب

درصد عصاره سیر تغذیه  5/1میزان پروتئین در گروهی که از 

های دیگر افزایش یافت و لیپید در این گروه کرده بودند نسبت به گروه

های مختلف مقادیر خاکستر و رطوبت در گروهکاهش نشان داد. اما 

های ایمنی گیاهی بر مشابه بود. طبق گزارشات مختلف، تأثیر محرک

 ؛2003و همکاران،  Qiuترکیب الشه بسیار ضد و نقیض است )

Shalaby  ،؛2006و همکاران Abd El Hakim  ،؛2010و همکاران 

Ahmad و Abdel-Tawwab ،2011 سیر نیز به ( و در مورد عصاره

 ،Shahraki و Akbary ؛2012و همکاران،  Leeهمین گونه است )

دلیل گونه (. این نتایج مختلف در ترکیب الشه ممکن است به2016

 ماهی، دوره پرورش و نوع عصاره گیاهی باشد.

عصاره سیر باعث افزایش پارامترهای خونی در این مطالعه و 

باس آسیایی کمان و سیگینآالی رنهای دیگر مانند قزلبرخی گونه

(Nya و Austin ،2009؛ Talpur  وIkhwanuddin،2012 شد. میزان )

های قرمز بوده و هموگلوبین و هماتوکریت تابعی از تغییرات گلبول

(. افزایش 1390رابطه مستقیم با آن دارد )تنگستانی و همکاران، 

 پارامترهای خونی به افزایش ایمنی غیراختصاصی نیز نسبت داده 

 (.1992و همکاران،  Raaشود )می

های رشد، ترکیب الشه و عصاره سیر باعث بهبود شاخص       

شود و این عملکرد به ترکیبات های خونی در ماهیان اسکار میشاخص

ترین ترکیب در عصاره حاوی سولفید در سیر مانند آلیسین که فراوان

نسبت داده  ( و آلین و دی آلیل سولفیدهاBlock ،1992سیر است )

توان پیشنهاد کرد که این (. میMilner ،1993 و Amagaseشود )می

عنوان مکمل خوراکی در جیره ماهی درصد به 5/1میزان عصاره به

 اسکار مورد استفاده قرار گیرد.
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 تشکر وقدردانی
این مقاله از طرح بررسی پارامترهای رشد، هماتولوژی،        

( Astronotus ocellatusدی ماهی اسکار )های کببیوشیمیایی و آنزیم

 (Allium sativumدر پاسخ به مصرف جیره حاوی عصاره سیر )

های آن توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد استخراج شده است و هزینه

دلیل اهواز تأمین شده است. از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به

 شود.های مالی آن تشکر و قدردانی میتأمین هزینه
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