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تاثیر سطوح مختلف اسانس گیاه سیر( )Allium sativumبر شاخص های رشد ،بقاء و برخی
شاخصهای خونی و بیوشیمیایی ماهی گورامی سه خال ()Trichogaster trichopterus
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چکیده
در این مطالعه ،اثر سطوح مختلف اسانس گیاه سیر بعنوان یکی از مهم ترین گیاهان دارویی که میتواند تاثیر به سزایی در فیزیولوژی بددن داتدته
باتد بر تاخص های رتد ،بقاء ،پارامترهای خونی و بیوتیمیایی ماهی گورامی سه خال ( )Trichogaster trichopterusمورد بررسی قدرار گرفد .
جیره های آزمایشی با سه سطح(سه تیمار وهر تیمار تامل سه تکرار) 1/01 ،1/01و  1/01گرم اسانس سیر بر کیلوگرم غذا و جیره تداهد تهیده تددند.
ماهیان با میانگین وزنی  4/33 ±1/01گرم در آکواریوم های  01لیتری که دما ،00±0پی -اچ  0/8±1/1و سختی آب  022 ± 0/1بود نگهدداری و بده
مدت  01روز با جیرههای آزمایشی تغذیه تدند و در پایان دوره تاخص های رتد ،بقاء ،تاخصهای خون تناسی ،گلوکز و پروتیئن سرم انددازه گیدری
تدند .نتایج حاصل نشان داد که رتد و ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه تاهد صورت معندی داری بده ترتیدب افدزای و
کاه داتتند .میزان هماتوکری  ،هموگلوبین ،گلبولهای سفید و قرمز خون در تیمارهای حاوی اسانس سیر به صورت معنی داری در مقایسه بدا گدروه
تاهد افزای یاف  .در حالی که اسانس سیر اثر معنی داری بر پارامترهدای میدانگین حمدم گلبدول ،میدانگین هموگلدوبین گلبدول و میدانگین غل د
هموگلوبین گلبول ندات  .میزان پروتئین خون در تیمارهای تغذیه تده با اسانس سیر به صورت معنی داری افزای و میزان گلدوکز خدون بده صدورت
معنی داری نسب به گروه تاهد کاه یاف  .با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می توان گف که افزودن اسانس گیاه سیر میتواند نق مثبتی در
ارتقاء وضعی عمومی ،ایمنی و رتد ماهی گورامی سه خال داتته باتد.
واژههای کلیدی :پروتئین ،ضریب تبدیل غذایی ،گلوکز ،هماتوکری .

مقدمه
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گسترش صنع آبزیپروری در گدرو غدذای مناسدبی اسد کده
تمامی نیازهای گونه پرورتی را تامین کند( .)03در دنیای امروز عالوه
بر کمی تولید آبزیان ،سالم و کیفی محصول بی از گذتته حائز
اهمی اس و نق اجدزای جیدره در ایدن راسدتا بدر کسدی پوتدیده
نیس ( .)01در پروش ماهی  11تا  01درصد هزینه پرورش مربوط بده
غذا می باتد ،بنابراین غدذا یکدی از عوامدل بسدیار مهدم در مددیری
پرورش محسوب می تود .ماهیان جه رتد و نمو ،تولید مثل خود به
0و -0دانشمویان دکتری ،گروه تیالت ،دانشکده تیالت و محیط زیس  ،دانشدگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،گرگان،
 -3دان آموخته کارتناسی ارتد ،گروه تیالت ،دانشکده تیالت و محیط زیسد ،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،گرگان،
 -4استادیار گروه کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،تهران.
(* نویسنده مسئول:

) Email: abdolreza.jahanbakhshi@yahoo.com

منابعی از انرژی و مواد مغذی نیازمند میباتدند ( .)00در سدال هدای
اخیر استفاده از مواد محرک سیستم ایمنی در پرورش ماهی به من ور
افزای توان سیستم ایمنی و پاسخ های ایمنی غیر اختصاصی و حفظ
بدن در برابر بیماری ها ،عمومی یافته اس  .بنابراین به ن ر می رسد
به کارگیری مواد محرک سیستم ایمنی راه حل مناسبی بدرای کنتدرل
بیماریهای آبزیان باتد ( .)04استفاده از دارو هدای تدیمیایی و آنتدی
بیوتیک 5ها در آبزی پروری دارای پیامددهایی از جملده :خطدر مقداوم
تدن پاتوژنها 6به این داروها ،باقی ماندن داروها در گوت ماهیان و
همچنین آلودگی های زیس محیطی بوده اس  .اسدتفاده از گیاهدان
دارویی از جمله سیر و فدر آوردههدای آن ،کده اثدری مشدابه گیاهدان
دارویی از جمله آنتی بیوتیک ها دارند ،بده عندوان جدایگزین مناسدبی
برای انواع داروه ا و آنتی بیوتیدک هدا مدورد توجده قدرار گرفتده اندد.
1- Antibiotic
0- Pathogen

تاثیر سطوح مختلف اسانس گیاه سیر...

مهمترین ترکیبات این گیاه تامل آلین اسد کده در پیداز تدازه گیداه
موجود اس و بعد از مدتی به آلیسین تبددیل مدی تدود .آلیسدین بده
عنوان یک عامل تناخته تده برای درمان و پیشگیری از بیماری هدا
استفاده می تود ،در تحقیقات آزمایشگاهی آلیسین و ترکیبات وابسدته
به آن آنزیم ردوکتاز را مهار میکند .این آنزیم در ساخ کلسدترول در
کبد نق دارد لذا مطالعات پزتکی نشان داده که سیر باعد کداه
چربی خون میتود(.)00
گیاه سیر 1با نام علمی  Allium sativumبزرگترین و مهم تدرین
جنس خانواده  Alliaceaeبا حدود  411گونه مدی باتدد ( .)0سدیر از
جمله گیاهان با ارزتی اس که در اکثر کشورها کش مدی گدردد .از
این گیاه برای تغذیه انسان ،برخی از حیوانات ،درمان بعضی از بیماری
ها بکار برده می تود ( .)01مطالعات مختلفی تداثیر گیداه سدیر را بده
عنوان ماده محرک رتدد ،بهبدود دهندده کیفید غدذا ،خدواض ضدد
میکروبی و ضد قارچی آن در ماهیان مختلف پرورتدی مدورد بررسدی
قرار داده اند ،در مطالعه ای خدادادی و همکاران ( )00به بررسی تأثیر
افزودنی خوراکی پودر سیر خام بر ماهی کپدور معمدولی و در تحقیقدی
دیگر تنگسدتانی و همکداران ( )08بده بررسدی اثدر اسدانس سدیر بدر
فاکتورهای هماتولوژیدک فیدل ماهیدان جدوان پرداختندد امدا تداکنون
مطالعات چندانی در زمینه ماهیان زینتی صورت نگرفته اس .
گورامی ها از متنوع ترین خانواده های ماهی ها به تمار می روند
که وجود گونه ها ،تکل ها و رنگ های مختلف آنها سبب این تندوع
تددده اسدد  .گددورامی سدده خددال بددا نددام علمددی Trichogaster
 trichopterusیکی از فراوانترین گورامی هدا بده تدمار مدیرود کده
عالوه بر ارزش اقتصادی و نگهداری آسان ،به راحتی قابل تکثیر مدی
باتد (.)0
هدف از انمام این آزمای بررسی تاثیر سدطوح مختلدف اسدانس
گیاه سیر که در حال حاضر از این گیاه به عنوان مواد تحریدک کنندده
دستگاه ایمنی بدن به من ور ارتقاء سیستم ایمندی و همچندین ایمداد
پاسخ های ایمنی غیر اختصاصی و مقاوم سازی بدن در برابر بیمداری
ها و عفون ها بکار بدرده مدی تدود بدر تداخص هدای رتدد ،بقداء،
پارامترهای خونی (میزان هماتوکری  ،هموگلوبین ،گلبول های سفید و
قرمز ،میانگین حمم گلبول ،7میانگین هموگلوبین گلبدول 3و میدانگین
غل

هموگلوبین گلبول )4و بیوتیمیایی (میدزان پدروتئین و گلدوکز)

درماهی زینتی گورامی سه خال در جه بهبود و ارتقاء رتد و دستگاه
ایمنی بدن این ماهی می باتد.
0- Garlic
)0- Mean Corpuscular Volume (MCV
)3- Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH
4- Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration
)(MCHC
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مواد و روشها
برای انمام این تحقیق ،از یک مرکدز تکثیدر و پدرورش ماهیدان
زینتی در استان گلستان 081 ،عدد ماهی گورامی سه خال با میدانگین
وزنی  4/33 ±1/01گرم تهیه تد و به یک کارگاه خصوصی در تدهر
گرگان انتقال یاف  .ماهیان در آکواریوم های  01لیتدری نگهدداری و
پس از انتقال ،ماهیان جه گذراندن دوره آداپتاسیون بده مددت یدک
هفته در آکواریوم های جداگانه نگهداری تدند .در دوره آداپتاسدیون و
در طول انمام آزمای پارامترهای فیزیکدو تدیمیایی آب (دمدا،00±0
پی -اچ  0/8±1/1و سختی آب  )022 ± 0/1اندازه گیری تدد .از آب
تهری کلرزدایی تده بدا اسدتفاده از هدوادهی بدرای انمدام آزمدای
استفاده تد.
به من ور افزودن اسانس سیر به جیره ها ،ابتدا خدوراک اسدتاندارد
تماری ماهی از ترک خوراک دام سداری (بدا ترکیدب پدودر مداهی،
پودرگوت  ،آرد گندم ،پودر سویا ،روغن ماهی ،روغن گیاهی ،نشاسته،
مکمل ویتامینه و مکمل معدنی) خریداری و بدا اسدتفاده از هداون بده
صورت پودر تبدیل تد .بعد از پودر تدن کامل خوراک ،اسدانس سدیر
با خلوض  21درصد تولید تده درترک باریج اسانس در چهار سدطح
صفر 1/01 ،1/01،و  1/01گرم بر کیلوگرم با آب مخلوط تده و به آن
اضافه گردید که به صورت مخلوط خمیری تکل تبدیل تدد .سدپس
مخلوط حاصل به کمک چرخ گوت صنعتی به صورت پل هایی بده
قطری مناسب دهان ماهی در آمدد .رتدتههدای خدارش تدده از چدرخ
گوت روی سینیهای توری گسترده تده و در فضای اتاق به مددت
 04ساع کدامال خشدک تدد و پدس از خشدک کدردن ،بده وسدیله
تکستن ،پل هایی به اندازه دهدان مداهی بده دسد آمدد .در پایدان
پل ها در بستههای مناسب بستهبندی و در دمای  4درجه سانتیگدراد
نگهداری تدند.
پس از سازگاری کامل ماهیان با ترایط آزمایشی ،ماهیدان در 00
آکواریوم آزمایشی که در هر آکواریوم  01عدد ماهی قرار دات تقسیم
تدند .به مدت  8هفته ماهیان با غذای آزمایشی سه بار و به میزان 3
درصد وزن بدن به ترتیب در ساعات  01-04-8در روز تغذیده تددند.
ترایط محیطی به صورت  00ساع روتدنایی و  00سداع تداریکی
بود برای آگاهی از عملکرد جیرههای غذایی و چگونگی رتد ماهیدان،
در ابتددددای دوره پدددرورش و در طدددول دوره پدددرورش هدددر  01روز
زیس سنمی صورت گرف  .در پایان دوره آزمای  04 ،ساع قبل از
نمونه برداری غذا دهی قطع تد .تمام ماهیان بهطدور انفدرادی وزن و
طول کل آنها نیز انددازهگیدری تدد .از هدر تکدرار  01مداهی جهد
خونگیری انتخاب تد .بعد از بیهوتی کامل ماهیان با اسدتفاده از 1/0
میلی لیتر در لیتر -0فنوکسی اتانول ،5بدن ماهیان خشک تد و حدود
 0میلی لیتر خون توسط قطع ساقه دمی گرفتده تدد .بدرای مطالعدات
1- 2-Phenoxyethanol
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زیر محاسبه گردید:
تعدادگلبولهای قرمز بر حسب میلیدون × 01 /میدزان هماتوکرید
(درصد)= میانگین حمم سلولی
تعدادگلبولهای قرمز بر حسب میلیون × 01 /میزان هموگلدوبین =
میانگین هموگلوبین سلولی
میددزان هماتوکریدد (درصددد)  × 011 /میددزان هموگلددوبین =
میانگین غل هموگلوبین سلولی
دادهها با اسدتفاده از آندالیز واریدانس یدکطرفده ( )ANOVAبدا
استفاده از نرم افزار  SPSSمورد ارزیابی قرار گرف  .تفاوت معنیداری
( )P>1/11در بین میانگینها با استفاده از آزمون چندد دامنده دانکدن
( )Duncanبهدس آمد .تمام دادههای مدتن بدر اسداس میدانگین ±
انحراف معیار محاسبه تدند.

خونشناسی ،خون درون لوله های حاوی ماده ضد انعقداد در ممداورت
یخ نگهداری تد .برای بررسی فاکتورهای بیوتیمیایی ،خون وارد لوله
آزمای تده و به مدت  31دقیقه در دمای آزمایشگاه قرار گرفد تدا
کامالً منعقد توند بعد از این مرحله سرم ها به مدت  1دقیقه در دور g
×  1111سانتریفیوژ تدند .در آزمایشگاه خدون تناسدی تعدداد گلبدول
های سفید ،گلبول های قرمز ،هموگلدوبین و درصدد هماتوکرید بدر
اساس روش استاندارد اسوبودوا و همکاران ( )00سنمیده تدند .مقادیر
گلوکز و پروتئین سرم به وسیله دسدتگاه اسدپکتروفتومتر و بدا کمدک
کی های تشخیصی(ترک سیگما ،آمریکا) اندازه گیری تدد .تعدداد
کل گلبول های قرمز و سفید با استفاده از پیپ مالنژورهدای قرمدز و
سفید ،الم نئوبار و محلول های رقیق کننده گداور و تدورک تدمارش
گردیدند .جه تمارش گلبول های قرمدز مقددار  1/1میلدی گدرم از
نمونه خون را به داخل پیپ مالنژور قرمز کشیده و برای رقیق کردن
از محلول گاور استفاده تد .سپس تعداد گلبول های قرمز با استفاده از
الم نئوبار و میکروسکوپ با بزرگنمدایی  41تدمارش گردیدد .تعدداد
گلبول های سفید بدا اسدتفاده از پیپد مالندژور سدفید ،الم نئوبدار و
محلول های رقیق کننده گاور و تورک تمارش می گردند ( .)3بدرای
تمارش گلبول های سفید مقدار  1/1میلی گرم از نمونده خدون را بده
داخل پیپ مالنژور سفید کشیده و برای رقیق کردن از محلول تورک
استفاده تد .تعدا گلبول هدای سدفید نیدز بدا اسدتفاده از الم نئوبدار و
میکروسکوپ با بزرگنمایی  41تمارش گردیدد .انددیس هدای خدونی
تامل تاخص های میانگین حمم سلولی ،میانگین هموگلوبین سلولی
و میانگین غل هموگلوبین سلولی می باتد که با استفاده از روابدط

نتایج و بحث
تیمار حاوی  1/01گرم بر کیلوگرم سدیر دارای بیشدترین افدزای
وزن و نرخ رتد ویژه و کمترین میزان ضریب تبددیل غدذایی در بدین
تیمارهای آزمایشی و دارای اختالف معنی داری با سدایر تیمارهدا بدود
( )P>1/11هرچند کده تیمارهدای حداوی  1/01و  1/01سدیر دارای
اختالف معنی داری با گدروه تداهد بودندد (( )P>1/11جددول  .)0در
طول آزمای هیچ تلفاتی در بین گروه های آزمایشی مشاهده نگردید.

جدول  -1تأثیر سطوح مختلف اسانس سیر برپارامترهای رتد ماهی گورامی سه خال (میانگین  ±انحراف معیار)
)Table 1- Effect of different levels of garlic extract on growth parameters of Gourami (Mean ± SE
تاخصها
تیمارهای آزمایشی
Indices
Experimental Treatments
تاهد
تیمار 1/01
تیمار 1/01
تیمار1/01
control
Treatment 0.10
Treatment 0.15
Treatment 0.20
میانگین وزن اولیه
4.33 ± 0.01a

4.33 ± 0.02a

4.33 ± 0.01a

4.33 ± 0.02a

9.30 ± 0.00d

8.70 ± 0 .00c

8.05 ± 0.01b

7.24 ± 0.00 a

4.97 ± 0.01d

4.37 ± 0.00c

3.73 ± 0.02b

2.91 ± 0.02a

1.86 ± 0.02d

1.51 ± 0.01c

1.03 ± 0.00b

0.85 ± 0. 01b

1.86 ± 0.01d

1.98 ± 0.01c

2.19 ± 0.01b

2.65 ± 0.02a

100a

100a

100a

100a

Mean initial body weight
)(g

میانگین وزن انتهایی
)Mean final body weight (g

وزن نهایی
Weight gain(g)1

نرخ رتد ویژه
SGR (%/day)2

ضریب تبدیل غذایی
FCR3

بقاء
)Survival (%

میانگینهای هر ستون با حروف غیر مشابه دارای اختالف معنیداری میباتند (.)P< 0.05
)Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05
)1 Weight gain (g)= final body weight (g) - initial body weight (g
2 SGR (%/day) = {[ln(Wf)-ln(Wi)].100}/t*100
3 FCR= wet weight of feed consumed/change in wet weight
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بددر اسدداس داده هددای موجددود در جدددول  ،0بیشددترین میددزان
هماتوکری  ،هموگلوبین ،گلبول های سدفید و گلبدول هدای قرمدز در
تیمار حاوی باالترین دوز اسدانس( )1/01سدیر بدود و دارای اخدتالف
معنی داری با گروه تاهد و سایر تیمارهای آزمایشدی بدود ()P>1/11
هرچند که اختالف معنی داری در میزان  MCH ، MCVو MCHC
بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نگردید (.)P<1/11

همانطور که در جدول  3مشاهده میتود ،کمترین میزان گلدوکز
خون در تیمار حداوی بداالترین دوز اسدانس سدیر مدیباتدد و دارای
اختالف معنی داری با گروه تداهد و سدایر تیمارهدای آزمایشدی مدی
باتد ،این در حالی اس که در همین تیمار آزمایشی بیشدترین میدزان
پروتئین در خون ماهیان وجود دات که دارای اختالف معنی داری با
گروه تاهد و سایر تیمارهای آزمایشی بود(.)P>1/11

جدول  -2تأثیر سطوح مختلف اسانس سیر بر تاخص های خون تناسی ماهی گورامی سه خال (میانگین  ±انحراف معیار)
)Table 2- Effect of different levels of garlic extract on hematological parameters of Gourami (Mean ± SE
تیمارهای آزمایشی
پارامترها
Experimental Treatments
تاهد
تیمار 1/01
تیمار 1/01
تیمار1/01
Parameters
Treatment 0.20

Treatment 0.15

Treatment 0.10

control

8.67±0.19d

7.26±0.15c

6.69±0.15b

5.65±0.10a

38.70±0.52d

36.90±0.11c

34.40±0.47b

31.40±0.88a

6.94±0.04d

6.52±0.06c

6.03±0.07b

5.48±0.15a

3.89±0.06d

3.22±0.09c

2.77±0.17b

2.16±0.04a

23.11±0.18a

23.31±0.33a

22.89±0.63a

23.30±0.50a

28.30±0.51a

28.20±0.26a

28.13±1.15a

27.99±0.60a

113.96±1.11a

113.65±1.08a

113.49±0.79a

113.36±1.47a

هموگلوبین
)Haemoglobin(g/dl

هماتوکری
)Haematocrit (%

گلبول های سفید خون
WBC(×103/mm3)1

گلبولهای قرمز خون
RBC(×104/mm3)2

میانگین غل

هموگلوبین گلبول

MCHC(gdl−1)3

میانگین هموگلوبین گلبول
MCH(Pg)4

میانگین حمم گلبول
MCV(fl)5

میانگینهای هر ستون با حروف غیر مشابه دارای اختالف معنیداری میباتند (.)P< 0.05
)Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05
1 White Blood Cell
2 Red Blood Cells
3 Mean Corpuscular Hemoglobin Concentrations
4 Mean Corpuscular Hemoglobin
5 Mean Corpuscular Volumes

جدول  -3تأثیر سطوح مختلف اسانس سیر بر تاخص های بیوتیمیایی ماهی گورامی سه خال (میانگین  ±انحراف معیار)
)Table 3- Effect of different levels of garlic extract on biochemical parameters of Gourami (Mean ± SE
تیمارهای آزمایشی
Experimental Treatments
پارامترها
تیمار1/01
تاهد
تیمار 1/01
تیمار 1/01
Parameters
control
Treatment 0.10
Treatment 0.15
Treatment 0.20
گلوکز
81.44±0.98a
76.26±1.10b
71.53±0. 56c
65.32±0.99d
)Glucose(mg/dl

8.72±0.07d

7.49±0.18c
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6.20±0.10b

4.37±0.27a

پروتئین
)Protein(mg/dl

میانگینهای هر ستون با حروف غیر مشابه دارای اختالف معنیداری میباتند (.)P< 0.05
)Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05
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شاخص های رشد و بقاء

نتایج نشان می دهد که وزن نهایی ،وزن به دسد آمدده و ندرخ
ضریب تبدیل ویژه به صورت معنی داری در جیره های حاوی اسانس
سیر افزای یافته اس که این نتایج با نتایج حاصل از مطالعه دیگری
که اعالم کردند میزان وزن نهایی ،وزن به دس آمده و ندرخ ضدریب
تبدیل ویژه در ماهی تیالپیدای نیدل ) (Oreochromis niloticusدر
تیمارهای حاوی سیر به صورت معندی داری نسدب بده گدروه تداهد
افزای یافته اس مطابق دارد ( .)01همچندین در مطالعدهای دیگدر
ابوزید ( )0گزارش کرد که سیر می تواند اثدر مثبد بدر رتدد و ندرخ
ضریب رتد ماهی  O.niloticusداتته باتد .در مطالعه دیگری دیاب
و همکاران ( ،)0بیان کردندد کده بداالترین رتدد در دوز  0/1گدرم در
کیلوگرم سدیر در غدذای مداهی  O.niloticusوجدود داتد  .میدزان
ضریب تبدیل غذایی با افزای میزان سیر در جیره غذایی کاه پیدا
کرد که این نتایج با نتایج بدس آمده از تداالبی و همکداران ( )01در
ماهی تیالپیای نیل که با افزای میزان سیر در جیدره غدذایی میدزان
ضریب تبدیل غذایی کاه پیدا کرد .همچنین در مطالعده ای دیگدر
خدادادی و همکاران ( )00بررسی تأثیر افزودنی خوراکی پودر سیر خام
در جیره غذایی بر ماهیان کپور تغذیه تده مورد بررسی قرار گرف که
نتایج حاصل از تحقیقی نشان داد که استفاده از سیر در جیدره غدذایی
باع بهبود تاخص های رتد تدامل افدزای وزن ،ضدریب تبددیل
غذایی ،نرخ رتد ویژه در ماهیان تغذیه تده با جیدره هدای آزمایشدی
تده اس که نتایج حاصل همسو با نتایج بدس آمده از تحقیق حاضر
می باتد .در جه استفاده از منابع گیاهی در جیدره غدذایی عبددالهی
زاوه و همکاران ( )04اثر افزودن ریشه گیاه باریمه به جیره غذایی بدر
عملکرد ،میکروبیولوژی روده و قابلی هضم ظداهری مدواد مغدذی در
جوجه های گوتتی مورد بررسی قرار دادند کده نتدایج حاصدل از ایدن
مطالعه نشان داد که استفاده از ریشه باریمه در جیدره غدذایی جوجده
های گوتتی ،بار میکروبی روده را بهبود بخشید ولی بر عملکرد رتدد
و قابلی هضم مواد مغذی تأثیر معنی داری ندات .
شاخص های خونشناسی

بکاربردن تکنیک های خونشناسی تدامل ارزیدابی گلبدول هدای
قرمز خون ،گلبول های سفید خون ،غل هموگلوبین ،هماتوکرید ،
تاخص های میانگین حمم سلولی ،میدانگین هموگلدوبین سدلولی و
میانگین غل هموگلوبین سلولی اطالعدات بدا ارزتدی را در اختیدار
محققین تیالتی و زیسد تناسدان در ارزیدابی سدالمتی ماهیدان و
ن ارت بر پاسخ های استرسی می گذارد ( .)0بنابراین ،نتایج حاصدل از
آزمایشات خونی می تواند بیانگر سطح سالم ماهی تغذیده تدده بدا
تیمارهای آزمایشی باتد .مطالعه حاضر نشان داد که تیمارهای تغذیده

تده با سیر افزای قابل توجهی را در پارمترهای خونی تامل گلبدول
هدای قرمدز خدون ،گلبدول هددای سدفید خدون ،غل د هموگلددوبین،
هماتوکری نشان دادند .نتایج حاصل از این آزمای با نتایج مارتینز و
همکاران ( )00که بیان داتتند عصداره سدیر در جیدره ماهیدان باعد
افزای تعداد گلبول های قرمز خون ،میزان هموگلوبین و هماتوکری
خون ،لوکوسی هدا 1و ترمبوسدی  7هدا مدی تدود مطابقد دارد .در
تحقیق دیگر تاالبی وهمکاران ( )01در مورد مداهی تیالپیدای نیدل
تغذیه تده با جیره های حاوی سیر ،نتایمی مشابهی را اعالم کردند.
سیر می تواند نق عمده ای در تحریک اجزایی که مدی توانندد
محرک سیسدتم ایمندی و همچندین در انددامی مانندد تیمدوس ،مغدز
استخوان ،طحال که در تولید گلبول های قرمز نق دارند موثر باتدد
( .)01در مطالعهی دیگر تنگستانی و همکاران ( )08تاثیر اسانس سدیر
را بر پارامترهای خونشناسدی فیدل مداهی مدورد بررسدی قدرار دادندد.
درمطالعه مذکور مشخص تد که اسانس سیر در سطوح مختلدف روی
پارامترهای خونشناسی فیل ماهی تاثیر می گذارد ،مشدخص تدد کده
افزودن اسانس سیر با افزای زمان انعقاد خدون ،میدزان هموگلدوبین
گویچه های قرمز ،افزای تعداد لنفوسی  3ها ،نوتروفیل 4ها و کاه
تعداد ائوزینوفیل 5هدا تداثیر معندی داری بدر ارتقداء سیسدتم ایمندی و
وضعی فیزیولوژیک بدن فیل ماهیان در مقایسه با جیره تاهد و جیره
های حاوی آنتی بیوتیک داتته و می تواند جدایگزین مناسدبی بدرای
آنتی بیوتیک در جیره غذایی فیل ماهیان پرورتی باتد .تاخصهدای
خونی میانگین حمم گلبول ،میانگین هموگلدوبین گلبدول و میدانگین
غل هموگلوبین گلبول بدرای تشدخیص کدم خدونی در بسدیاری از
حیوانات بکار برده می تود( .)0بنابراین افزای یا کاه میزان ایدن
تاخص های خونی می تواند ناتی از یک واکن دفاعی در برابر ماده
آزمایشی که بتواند محرک خونسازی باتد نسب داد .در تحقیق حاضر
تغییر معنی داری در این تاخص هدای خدونی دیدده نشدد کده نتدایج
موافق نتایج تاالبی و همکاران ( )01در ماهی تیالپیای نیل بود.
شاخص های بیوشیمیایی خون

تغییر در سیستم فیزیولوژیکی بدن اغلب نشان دهنده تغییدرات در
میزان پارامترهای خونی و بیو تیمیایی مدی باتدد .تمزیده و تحلیلدی
بیوتیمیایی خون روش مناسبی برای تشخیص و پدی بیندی نتیمده

0- Leucocyte
0- Thrombocyte
3- Lymphocyte
4- Neutrophil
1- Eosinophil
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بیماری ها و بررسی آثار مدیری درمانی ،تغذیه ای و محیطی در طب
انسانی و دامی می باتد .مقادیر بیوتیمیایی خون معمدوالً بده عندوان
یک ابزار تشخیصی در علوم تیالتی استفاده نمی تود چراکده مندابع
مشخصی برای هرگونه خاض از ماهی وجود ندارد و همچنین تغییرات
در آنالیزهای خونی همراه با بیماری های خاض و اختالالت متابولیکی
به خوبی با داده های موجود مشخص نشدده اسد  ،بده ایدن ترتیدب،
تمزیه و تحلیل بیوتیمیایی خون مدی تواندد در تناسدایی اخدتالالت
متابولیکی و بیماری های مزمن که بهره وری تولید را تح تاثیر قرار
می دهند به کار رود ( .)01در مطالعه حاضر ،غل د گلدوکز خدون در
تیمارهای تغذیه تده با جیره های حاوی سیر به صدورت معندی داری
نسب به گروه تاهد کاه یاف که نتایج موافق نتایج بدس آمدده
از تاالبی و همکاران ( )01در ماهی تیالپیای نیدل بدود .همچندین در
تحقیق دیگر تامسون و آلی ( )02اعالم کردند که تغذیه موش با جیره
های حاوی  41میلی گرم بر کیلو گرم سیر از وزن بدن بده مددت 08
روز به صورت معنی داری گلوکز خون کاه یاف ( .)0در مطالعدات
دیگر در بح گیاهان دارویی در مطالعه ای بشتانی و همکداران ()03
اثر سطوح مختلف برگ درخ عناب بر مصرف خوراک ،متابولیتهدای
خون ،تولید و ترکیبات تیر بزهای کرکی را مورد بررسی قرار دادند که
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد کده بدرگ عنداب اثدر منفدی بدر
متابولی های خون ندارد.
پروتئین پالسمای خون یک سیستم نسبتا حساس اس که دقیقدا
بازتاب وضعیتی از عوامل داخلی و خارجی اس که موجود در آن قدرار
دارد و بر اساس این ترایط می تواند تغییدر کندد ( .)01جدنس ،تخدم
ریزی ،تغذیه ،فشار اسمزی ،0درجه حرارت ،نور ،سن ،کاه اکسدیژن
و فصل عواملی هستند که باع تکمیل تدن پروتئین خون می توند
( .)4پددروتئینهددای سددرم خددون تددامل دو گددروه عمددده آلبددومین 0و
گلوبولین3ها هستند .به من ور تعیین مقادیر آلبومین و گلوبولین ها که
پروتئینهای تام سرم را تشکیل میدهند تکنیکهدای بخد کدردن
گوناگونی برای جداسازی و تعیین مقدار پروتئین سرم خون طراحدی و
ابداع تده اس  .در همه این تکنیکها نخس پروتئین تام سرم تعیین
میتود و سپس بر حسب میزان تفکیک این پروتئینها برای مثال اگر
میزان آلبومین و یا گلوبولینها تعیین تود ،مقادیر بخ دیگر با کسدر
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کردن میزان یکی از آنها از میزان پروتئین تام سدرم بدسد مدیآیدد
( .)00افزای معنی داری در میزان پروتئین پالسمای خون در ماهیان
تغذیه تده با دوزهای مختلف سیر مشاهده تد که با نتدایج حوسداین
( )8که اعالم کردند میزان پروتئین کل پالسمای خون در موش های
صحرایی نر بعد از تغذیه با جیره های حاوی روغن سیر افزای یافتده
مطابق دارد .این افزای در پروتئین کل پالسمای خون را می تدوان
ناتی از افزای سطح ایمنوگلوبولین و غل گلوبولین دانس (.)8

نتیجه گیری کلی
در بررسی انمام تده مشاهده گردید که با افزودن اسدانس سدیر
در سطوح مختلف به جیره غذایی ماهی گورامی سه خال ،رتد ماهیان
افزای و ضریب تبدیل غذایی کاه یافتده و تداثیر منفدی در رتدد
ماهیان نداتته اسد کده میتدوان ایدن یافتده را بده عندوان یکدی از
دستاوردهای مهم این تحقیق دانس چرا که مصرف سیر بده عندوان
عامل پیشگیری از عفون های ویروسی و آلدودگیهدای باکتریدایی و
انگلی توصیه می تود و مصرف سدیر بده عندوان یدک مداده گیداهی
پیشگیری کننده از مشکالت گوارتی برای ماهیها می تواند بده کدار
برده تود بنابراین یافته های این تحقیق نشان می دهدد کده مصدرف
سیر در رتد ماهی نه تنها مضر نیس ؛ بلکه می تواند مفید هم باتدد.
در ممموع با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر می توان گف که
افزودن اسانس گیاه سیر به جیره غذایی ماهی گورامی سه خدال مدی
تواند نق مثبتی در رتد و ارتقاء ایمنی بدن داتته باتد و اسدتفاده از
دوز  1/01گرم بر کیلو گرم اسانس سیر در جیره غذایی ماهی گورامی
پیشنهاد می تود.

سپاسگزاری
بدینوسیله نگارندگان این مقاله مراتب سپاس و قدردانی خود را از
ممموعه کارکنان بیمارستان آی ا ...طالقانی تهر گرگان که در انمام
مراحل مختلف آزمای همکاری داتتند ،اعالم می دارند.
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