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ص353-343

اثر عصارة سیر بر رشد ،تغذیه و ترکیب شیمیایی الشة کفال
ماهی ()Mugil cephalus
 پریا اکبری :استادهار گرت شیالس دانشک،ة عث ا درهاهة دانشگا درهان رد ،ت عث ا درهاهة ابهار ابهار اهران
 کلثوم اربابی :بارشناآ گرت شیالس دانشک،ة عث ا درهاهة دانشگا درهان رد ،ت عث ا درهاهة ابهار ابهار اهران
 مریم بلوچزهی :بارشناآ گرت شیالس دانشک،ة عث ا درهاهة دانشگا درهان رد ،ت عث ا درهاهة ابهار ابهار اهران
 حمیده جمشیدزهی :بارشناآ گرت شیالس دانشک،ة عث ا درهاهة دانشگا درهان رد ،ت عث ا درهاهة ابهار ابهار اهران
 سهیال طهماسبی :بارشناآ گرت شیالس دانشک،ة عث ا درهاهة دانشگا درهان رد ،ت عث ا درهاهة ابهار ابهار اهران

چکیده
در اهن غحقیق اثر عصارة سیر بر شاخص ا ،رش ،افحاهش تزن ب،ن نرخ رش ،تهژ فابت ر تهعیت ط نهاهة ت تزن نهاهة) غذیهو
هرهی غب،هل غیا ران ،ان صرف پرتغئین ت ران ،ان غ لی ،پرتغئین) ت غربیی ب،ن یحان پرتغئین ربة رط بت ت خابسدتر) در کرت
باا ا یان در  4غییار ختثف سو غکرار در ر غییار) بو ،س  30رتز بررسة ش .،بو اهن نظ ر کرت باا ا یان بدا یدانگین تزندة
 0/45±0/01 gبا جیرة غیاهة ات 1 0/5 ،ت  3درص ،عصارة سیر غذیهو ش،ن ،ت غییار شا  ،با جیرة غیاهة فاق ،عصدارة سدیر غذیهدو
ش .،نتاهج نشان داد بو در پاهان آز اهش باکغرهن تزن نهاهة  0/78±0/05 gط نهاهة  4/04±0/14 cmبیشغرهن یحان افدحاهش
تزن  85/13±17/19 %نرخ رش ،تهژ  1/93±0/31 %باکغرهن نرخ غ لی ،پرتغئین  415/05±67/58 %بوغرهن یحان ربة کشدو %
 3/37±0/01ت بیشغرهن یحان پرتغئین کشو  20/99±0/03 %در غییار ات 3 ،درص ،عصارة سیر شا  ،شد ،بدو بدا غییدار شدا ،
غااتس عنةدار ،داشت  .)P>0/05در ی ع بر اساآ نتداهج اهدن غحقیدق افدحتدن  3درصد ،عصدارة سدیر بدو جیدرة غدیاهة کرت
باا ا یان بو نظ ر بهب د شاخص ا ،رش ،غذیهو ت بیایت کشو در اهن ا یان پیشنهاد ةش د.
واژگان کلیدی :غربیی کشو غ لی ،پرتغئین عصارة سیر باا

 ن هسن،ة سئ  :غثان 05454122340 :فکس05454122340:

ا ة حرک رش.،

Email: paria.akbary@gmail.com
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ککواص ک

داما

 .1مقدمه

Maulik, 2002د .ایککن تشکی ک

استفاده از آنتیبیوتیک هکا هوموکو هکا سکتتتی

ویکش بی (; Sahu et al., Kumar and Berwal, 1998
ک سکشوانی ( ; Robinkov et al., 1994

(بک وتزلککم وکککشد م ک دل بک دلیک بک جککودآ مد

2007دل

سوی ها وقا م باکتش ل اوکا انتقال این وقا وت بک

Kumar and Berwal, 1998دل آنتکیاکسکی انیل ک

سایش گون ها ب یژه دم سوی ها وشتشد بین انسا

اسککتش

آبزیا ل وانک گام بقایکا دام یکی دم کشآ مدههکا

سیستم ایمتی دم نهایکت وککشد ا تهاسکت کک از

آبزیا

لکوم ویکش بکی دسکت اه گکوام

بشهم زد

انسا وشکالت ج

دم به ا ت عمووی بک

جکود

آ مده است .بک وکوم کک دم بسکیام از کشکومها
توصککی هککا زیککاد وبتککی بککش اسککتفادهنکککشد از
ک ه اسککت

آنتککیبیوتی ک هککا وکککشد م ک اما ک

(Verma et al., 2004دل وکککشد م ک

تشکیبات عال زیستی دم این وسیش ویتوا ب د الی
سولفی ل آلیسینل امگانوسولفوم تیوسولفیتات ا کامه
کشد (Khalil et al., 2001د.
یش م

یم واهیا دمیاییل ب یژه تغ یم آ هکال

یکی از تت تاها اساسی دم امتقا صکتعت یکش م

( ; Sakai, 1999; Jayaprakas and Sambhu, 1996

آبزیا دمیایی از جمل کفالواهیا

Greathead, 2003; Diab et al., 2008د.

cephalusد اسکککت (FAO, 2009د .کفکککالواهیکککا

گیاها دام یکی بک علکت عکوامن جکانبی ککمل
سهولت دستشسی قیمت وتاسک
جانشین وتاس

وبیعی بشا دام ها

اکستش

( Mugil

اکستش یکی از ذ ایش وهم یالتی جزء واهیکا

همکوامه بک وتزلکم

قابک تکریککش دم ککشایط و ککتوعی نیمک و ککتوعیل

یمیایی وکومد

کمام

توج قشام گش ت انک (; Sivaram ;Greathead, 2003

همچتین قاب یش م

دم استخشها

اکی بک

ویم ن  .این واهی بک وکوم گسکتشدها دم آبهکا

et al., 2004; Citarasu, 2010د .سککیش ( Allium

گشوسیش

sativumد از وعش فتشین گیاهانی است ک از دیشبکاز

سازگام دم وک دة سیعی از دوال وم

از سککو بشککش دم وک ککویت کک اییل عطککش

تغ ی ا دامد (Porfaraj et al., 2013د

دموککا هککا دام یککی وختلککا اسککتفاده ک ه اسککت

جیشة

نیم گشوسکیش یشاکتک ه اسکت قک مت
شایط

ایی واهی دم وقایس بکا سکایش ویوانکات

یش م ی ب سطح یش تئین بیش تکش نیکاز دامدل زیکشا

(Greathead, 2003د.
این گیکاه از دسکتم سکبز هکا ییکاز

وکا

یش تئین ب جکا و کشف جهکت م ک بکشا تولیک

تشکیبات ییچی ها از وکواد کیمیایی آلکی اسکت کک

انشژ اسکتفاده وکی کود .از وش کی بخشکی از اقکالم

ومکککن اسککت شآیت ک ها تولی ک آ هککا بککش وس ک

یکش تئین جیکشه هزیتکم زیکاد دامد (Gatlin, 2002د.

اکتومها وشتبط با م

وتتوع با ک ( Mcelory et

بتابشاینل صش جویی دم و شف یش تئین بشا تولیک

وؤثش دام یی سکیش آلکین

انشژ اهمیت دامد .ا زایش ویکزا یکش تئین ی ک دم

است ک دم ییاز تازة این گیاه ووجود است بعک از

گونککم واهیککانی وانتکک یکک وککاهی (Huso husoد

و تی بک آلیسکین تبک ی وکی کود ( Banerjee and

(Ebrahim Ebrahimi et al., 2013د واهی ا یکام

al., 2002د .وهمتشین تشکی

استشلیاد (Acipenser ruthenusد (Lee et al., 2012د

اثر عصارة سیر بر رش ،غذیهو ت غربیی شیییاهة کشل باا

ب تشتی ل یس از تغ ی با جیکشة وکا

ا ة )Mugil cephalus

150 mg/kg

اسانس سیش  0/5%ع امة سیش وشاه ه

.

ا صها م ل تغ ی
انجام

ی ک دم آبزیکا

ه است .دم تکقیقی ک دمبامة اثش لظتها

وختلا اسانس سیش (50mg/kgل100ل200 150د دم
ا صها م ل تغ یک

تشکیک

ی واهی (Huso husoد انجام

کیمیایی ی کم

ل بکیشتکشین ویکزا

ا زایش ز ل بهتشین دمص مان وا یش تئینل بایتشین
نشخ تولی یش تئینل کم تشین کشی
بیشتشین ویزا یش تئین ی
وا

و کشف ک ا

دم وادة ش

دم تیمام

 150 mg/kgاسکانس سکیش وشکاه ه ک

بکا

سکایش تیمامهکا تفکا ت وعتکیدام دا کت ( Ebrahim

Ebrahimi et al., 2013د .دم تکقیقککی دی ککشل اثککش
ع امة سکیش دم م ک یسکت یم یک م زة وی کو
انکاوی ( Litopenaeus vannameiد بکا لظکتهکا
وختلا (200 mg/lل 400ل600ل1000 800دل یسکت
یم ها تغ ی

آمتمیا

ه با نایلئو

 200 mg/Lع امة سیش از ز

تکی ک ه بکا

وول بکیشتکش دم

وقایس با سایش تیمامها بش کومدام بکود نکشخ م ک
یژة همم تیمامها آزوایشی نسبت بک تیمکام کاه
ا تالف وعتیدام

ما نشا داد ( Javadzadeh et al.,

2012د .دم یژ هشککی دی ککش دمبککامة وککاهی ا یککام
اسکتشلیاد (Acipenser ruthenusد وشکخص ک کک
جیشة وا
م ل تغ ی

 0/5 %ع کامة سکیش بک بهبکود عملککشد
یش تئین ی

وتجکش ک ( Lee et al.,

2012د .همچتین ع امة سیش (30 g/kgد دم تیالییکا
نی ک (Oreochromis niloticusد ب ک ا ککزایش ز
بهبود شی

تب ی

ا انجاوی  .همچتین دم لظکت

 30g/kgب ا زایش یکش تئین ککاهش بشبکی ی کم
تیالییا وتجش

(Shalaby et al., 2006د.

تککاکتو وطالعککات انکک کی دم زویتککم اسککتفاده از
گیاها دام یی دم تغ یم آبزیا انجکام گش تک اسکتل

تاکتو وطالعات ان کی دمبامة اثش ع امة سکیش دم
تشکیک

345

لی دمبامة کامبشد ع امة سیش دم یش م
اکستش وتبعی علمی دم دستش
با توج ب

واهی کفال

نیست .از این م ل

وم سیش امزانی قیمکت آ دم ایکشا

نظش ب ایکنکک وکاهی کفکال اکسکتش داما امز
ایا تکوجهی اسکتل دم ایکن وطالعک اثکش

اقت اد

ع امة سیش بش عملکشد ا صهکا م ک ل تغ یک
تشکی

ی م یم کفال واهی اکستش بشمسی ک ه

است.

 .2مواد و روشها
 .1.2ماهی و شرایط پرورش
این یکژ هش دم اسکفت  1392دم وؤسسکم تکقیقکات
یالت بابهام انجام

 360 .قطع یم واهی کفکال

اکستش از اسکلم موین اقع دم  5کیلکووتش بتک م
بابهام صی

ب وک آزوایش انتقال داده ک  .یکس
اومیتا از

از وی وشولم سازگام ب و ت د هفت

سالوتی آ هال یم ها با ویان ین زنکی 0/45±0/11 g
ویان ین وولی  3/40±0/31 cmمام
تشاکم  30قطع ب  12وخز  20Lوتتق

با

ن

ک ن  .وکی
ک  .ب ک وککوم

د مهل یاماوتشهککا آب ان ک ازهگیککش

ویکککان ین دم کککک د مه دمجکککم وکککشامت آب ℃
28/2±0/5ل اکسککیژ وکلککول 7/01 ±0/87 mg/L
 pHآب  7/8±0/4بود .وی د مة آزوایش تویشیود ب
صومت  12D:12Lبکود .بک وتظکوم هکوادهی نیکاز
اکسیژ یم هال ب هش ی
ک ب وتبع هواده وت

از وخز ها ی
بکود ن ک

ستگ هکوا

ک  .تیمامهکا

وومد استفاده دم تکقیق وا ش او  :تیمام اه کک
تتها با ک ا تجکام ( کشکت تعکا نی تولیک

21
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س تیمام بکا سکطو% %

بیضاءل یشازد تغ ی وی

0/5ل  3 1از ع امة سیش بودن ک با س تکشام بشا
ن .

هش تیمام وی د مها  30م زه استفاده

ب وتظوم آوادهساز ع امة سیش دم ابت ا بت وب سیش
سیلم وادة

عفونیکتت ة کلشی جیکوه ( Merck,

Germanyد با لظت  0/2استشلیزه سکسسل بک
آب وقطش  5وشتب

ست و داده

لک

سکیلم
ک

دم

دست اه سانتشیفیوژ ب و ت  20 minبا دوا ℃  25یکا
سککشعت  5000rpmقککشام داده کک ( Kumar and

Berwal, 1998د .سسس 1 kg
تعا نی تولی

ا کتسانتشه ( کشکت

 21بیضاء با قطش  1/6-1/8 mmبا % 50

یش تئین امل  13/5 %بشبی امل  1/7 %یبش کام %
 10مووبتد توزین

 .یس از وکاسبم ویزا ع کامة

وومد نیاز بشا هش تیمامل وق ام ع امة وکاسب ک ه بکا
ا وخلوط

 .سسس وخلوط ب هکم زده ک تکا بک

صومت هم ن دمآیک
والیمل ک ب

دم وجکا مت جشیکا هکوا

سیلم ن ایجاد وی ل ش

 .جیشة

ه تا زوا اسکتفاده دم شیکزم دم دوکا ℃ -20

ن ه ام

 .دمصک ویکزا یکش تئین 48ل بشبکی 14ل

یبش 1/9
وق ام

اکستش جیشة

ایی  10/57گکزام

ا م زان با توج ب دمص

زن هد وکاسب
 3%ز ب

ز بک

ک .
(تکودة

دم نوبت صبح ع کش بک ویکزا
(دم و سکیش د دم ا تیکام یم واهیکا

قشام گش ت .عم سیفو کشد ب صومت ی

م ز دم

ویا انجام باقیمان ة ک ایی وک وع وکاهیهکا از
وخاز

و تغذیه
ا صهکا م ک ل دم ویانک
امج ک ن

انتها آزوایش تمام یم ها هش وخز

ز (با دقکت 0/01 gد وکول (بکا دقکت 1mmد

ماهیان

تهی

 .3.2زیستسنجی و بررسی پارامترهای رشد
ب وتظوم ان ازهگیش

 .2.2عصاره گیری ،تهیة جیره و غذادهی بهه

ب
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امج

.

آ هککا ثبککت ک  .بککا اسککتفاده از دادههککا واصک از
زیستستجیهکال ویکزا یکش تئین ووجکود دم ک ا
ا کزایش

ان ازه گیش یش تئین ی ل ا صها م
ز بک

(Wahli et al., 2003دل نکشخ م ک

یکژهل

اکتوم

عیت (Misra et al., 2006دل شی

تب ی

ایی (Lim et al., 2000دل مان وا یکش تئین نکشخ
تولی یش تئین (Bai, 2001د تعیین
دمص ا زایش ز ب

.

(BWIد

BWf−BWi
BWi

= 𝐼𝑊𝐵

 = BWfز نهایی (gد
 =BWiز ابت ایی (gد
یژه (SGRد

نشخ م

𝐿n Wt−Ln W0

× 100
t
 = Ln Wtل امیتم وبیعی ز نهایی (gد

= SGR

 = Lnل امیتم وبیعی ز ابت ایی (gد
=tوول د مة یش م
اکتوم

(dد

عیت (CFد
Wf/L3) ×100د = CF

 = Wfز نهایی (gد
 =Lوول نهایی (cmد
شی

تب ی

ایی (FCRد

𝐹

Wf−Wi

 =Fوق ام

ا و شف ه (گشمد

 =Wfز نهایی (gد
 =Wiز ا لی (gد

= FCR

اثر عصارة سیر بر رش ،غذیهو ت غربیی شیییاهة کشل باا

ا ة )Mugil cephalus

دوا ℃ 550ب وک ت  6 hتکوزین نمونک یکس از

مان وا و شف یش تئین (PERد
BWf  BWi
AP

PER 

 =BWfز نهایی (gد

 BWf  BCPf  BWi  BCPi 
TF  CP

PPR 

دمصک یکش تئین کام

دم انتها ابت ا آزوایش

 = CPیش تئین ام جیشهها

ایی (%د

بت داوت ا دانکن دم سطح اوتمال  5%بین تیمامها

ا داده ه ب هش واهی

وختلا صومت گش ت .بشا تجزی

نتایج وشبکوط بک
ی ل دم ابت ا آزوایش تع اد

 24گشست یل ب ووم ت اد ی از ک جمعیت واهیکا
دم دوا ℃ -80ن ه ام

 .دم انتها

آزوایش نیزل از هش وخز آزوایشل ب صومت ت اد ی
 3قطع یم واهی یس از تکم  24 hگشست ی صی
ب وتظکوم تجزیکم تشکیک

کیمیایی ی ک بک

آزوایش اه بکم داوسز کی بابهام وتتق

 .تجزیکم

م

اسککتان امد

ی ک بککش اسککا

 AOACانجام گش ت .ویکزا یکش تئین ی ک از م
کل الل بشبی با استفاده از م

تکلی دادههکا

 .1.3شاخصهای رشد

 9قطع یم واهیل با وتوسط ز 0/45 gل یکس از h

ککیمیایی تشکیک

آنالیز امیانس ی وش (ANOVAد آزوو وقایسم

 .3نتایج

 .4.2آنالیز الشه

صی

ی

.

 =BWiز ا لی (gد

ب وتظوم تعیین تشکی

تشکی

با اسکتفاده از

از نشما زام  SPSS 16دم وکیط یتک ز  XPاسکتفاده

 =BWfز نهایی (gد

 =TFوق ام

تکلی ک دادههککا واص ک از ان ک ازهگیککش

ا صها م ل تغ ی

مان وا تولی یش تئین (PPRد

ی

وکاسب

تجزی ک

 =APوق ام یش تئین داده ه ب هش واهی

 BCPi BCPfب تشتی

ت

ن (AOAC, 1989د.

 .5.2آنالیز آماری

 =BWiز ا لی (gد

100
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از وشیکق

کا ص هکا م ک دم تیمامهکا

وختلا دم ج ل  1گزام

ه است .نتکایج نشکا

داد ککک ا ککز د وقککادیش وختلککا ع ککامة سککیش بکک
جیکشههکا

ک ایی تفکا ت وعتکیدام ما دم ککاکتوم

عیت ایجاد نککشد (P<0/05د .دم وکالی کک تتهکا
ایی وتجکش بک

ا ا کشد  3%ع امة سیش ب جیشة

ا زایش وعتیدام دم وقادیش وول (FLد

ز نهایی

(FWدل دمص ا زایش ز (BWIد نشخ م
(SGRد دم وقایس با تیمام اه

یژه

(p>0/05د.

 .2.3شاخصهای تغذیه
نتایج وقایسم ویان ین داده ها وشبوط ب
شی

تب ی

ا صها

ا (FCRدل مان وا یش تئین (PERد

و کشد بشبی دم اتشل مووبکت از وشیکق قکشامداد

نشخ تولی یش تئین (PPRد نشا دهت ة نبکود ا کتالف

نمونکک دم دوککا ℃ 105تککوزین نمونکک بعکک از

وعتی دام (P<0/05د دم یاماوتشها

ت

اکسکتش از وشیکق سکوزان

نمونک دم

شی

تب ی

ا

مان وا یش تئین بین تیمامهکا وکومد وطالعک بکود
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(ج ل 2د .همچتین بیشتشین وقک ام کا ص نکشخ

نشا دادن (P>0/05د دم والی ک ل با سکایش تیمامهکا

تولی یش تئین دم بین تیمامها وومد آزوایش بشابکش %

ا تالف وعتی دام ما نشا ن اد (P<0/05د .دم عکین

 415/05 ±67/58وشبوط ب تیمام وا

 3%ع کامة

سیش کمتشین وق ام بشابش  125/17±67/41 %وشبوط

والل همزوا با تغییکش سکطو %ع کامة سکیشل ویکزا
یش تئین تولی

ه م ن ا زایشی نشا داد.

ب تیمام اه بود ا تالف وعتیدام با یک دی کش
جدول  .1مقایسة میانگین (میانگین ±خطای معیار) شاخصهای تغذیه در تیمارهای مختلف آزمایشی ()n=9

تیمام

اه

 0/5%ع امة سیش

 1%ع امة سیش

 3%ع امة سیش

cm( FLد

3/35±0/11 a

3/83±0/11 b

0/90±0/07 b

b

4/04±0/14

g( FWد

0/55±0/07 a

0/72±0/09 b

0/77±0/04 b

0/78±0/05 b

%( CFد

1/47±0/18 a

1/28±0/14 a

1/30±0/07 a

1/23±0/10 a

0/44±0/49

1/29±0/67

1/83±0/22

1/93±0/31

ا

ها

a

%( SGRد
a

%( BWIد

ab

25/17±19/70

ab

67/52±24/40

ab
ab

b

76/91±13/44

b

85/13±17/19

جود وش ف یش همسا دم هش مدیا نشانم ا تالف وعتیدام است (P>0/05د
جدول  .2مقایسة میانگین (میانگین ±خطای معیار) شاخصهای تغذیه در تیمارهای مختلف آزمایشی ()n=9

تیمام

اه

 0/5%ع امة سیش

 1%ع امة سیش

 3%ع امه سیش

FCR

0/09±0/19 a

0/08±0/03 a

0/08±0/01 a

0/08±0/02

PER

9/51±7/28 a

24/44±12/82 a

32/76±4/48 a

35/12±6/18 a

125/17±67/41 a

254/82±1/21 ab

359/11±5/51 ab

415/05±67/58 b

ا

ها

)PPR (%

a

جود وش ف یش همسا دم هش ستو نشانم ا تالف وعتیدام است (P>0/05د

کفال واهیا

 .3.3آنالیز الشه
تشکیک

ککیمیایی ی ککم  6قطعک یم کفککال واهیککا

اکستش دم تیمامها وختلا دم یایکا

د مة آزوککایش دم جکک ل  3گککزام

کک ه اسککت.

اکستش دم ابت ا آزوایشل کاو ویکزا یکش تئین

بککیشتککشین وقکک ام یککش تئین بشابککش 20/99 ±0/03 %

بشابککش 16/05±0/3 %ل بشبککی بشابککش 8/18±0/95 %ل

 3%ع کامة سکیش ککمتکشین

اکستش بشابش  9/43±0/31%مووبت بشابش ±0/38 %
 74/91بککود .همچتککین تشکی ک

ککیمیایی ی ککم یم

وشبوط ب تیمام وکا

وق ام یش تئین بشابش  17/21±0/04 %وشبوط بک تیمکام
اه بود ا تالف وعتیدام بین آ ها وشاه ه
(P>0/05د .همچتین دم این زویت بین سکایش تیمامهکا

اثر عصارة سیر بر رش ،غذیهو ت غربیی شیییاهة کشل باا
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ا ة )Mugil cephalus

ا تالف وعتی دام وشاه ه ک (P>0/05د .ککم تکشین

ویزا مووبت بشابش  62/35±0/17%وشبکوط بک تیمکام

3%

 3%ع امة سیش بکود از ایکن نظکش بکین همکم

وق ام بشبی بشابش  3/37±0/01%دم تیمکام وکا
ع امة سیش وشاه ه
تیمام وا

ا کتالف وعتکیدام ما بکا
کاه نشکا داد

 0/5 %ع کامة سکیش

(P>0/05د .دم والی ک بین تیمکام وکا

0/5 1%

ع ککامة سککیشل تیمککام 0/5 %ع ککامة سککیش

ککاه

وا

تیمامها ا کتالف وعتکیدام وشکاه ه ک (P>0/05د.
ویزا

اکسکتش تیمکام کاه  5/13±0/04%بکود کک

ا ککتالف وعتککیدام ما بککا سککایش تیمامهککا نشککا داد
(P>0/05د.

ا تالف وعتیدام وشاه ه نش (P<0/05د .کمتکشین
جدول  .3آنالیز تقریبی الشة کفال ماهی در تیمارهای مختلف آزمایشی (میانگین±خطای معیار) ()n=9

تیمام

اه

 0/5%ع امة سیش

 1%ع امة سیش

 3%ع امة سیش

مووبت (%د

68/33±0/03 c

66/84±0/08 b

72/61±0/11 d

62/35±0/17 a

یش تئین(%د

17/21±0/04a

20/45±0/11 c

19/43±0/06 b

20/99±0/03d

بشبی(%د

9/67±0/03

7/71±0/08 bc

3/57±0/57 ab

3/37±0/01 a

5/13±0/04b

4/43±0/04 a

4/63±0/19 a

41/57±0/06a

ا

ها

c

اکستش(%د

جود وش ف یش همسا دم هش مدیا نشانم ا تالف وعتیدام است (P>0/05د

یش تئین (PERد  PERم ن ا زایشی ما نشا دادن .

 .4بحث و نتیجهگیری
تغییشات ا صها م

دم بین تیمامها وختلکا

دم این تکقیق نشا داد ک تتها ا ا کشد  3%ع امة
سیش ب جیشة

ایی ب ا زایش وعتکیدام دم وقکادیش

وول (FLد

ز نهایی (FWدل دمص ا کزایش ز

(BWIد نشخ م

یژه (SGRد دم وقایس با تیمکام

ککاه وتجککش کک (p>0/05د .همچتککین بشمسککی
ا صها تغ ی نشا داد کک بهتکشین نکشخ تولیک
یککش تئین (PPRد دم تیمککام وککا
وشاه ه

 3%ع ککامة سککیش

ا کتالف وعتکی دام ما نیکز بکا تیمکام

اه نشا داد (P>0/05د .دم عین والل همزوا بکا
تغییش سطو %ع امة سکیش دم ایکن آزوکایشل مانک وا

ب نظش ویمس
سب

ایی

جود ع امة سیش دم جیشهها

تا دم شآیت وتابولیسمل یش تئین وسیش اصلی

ود یعتی وسیش ستتز با ت ما وکی کتک

بک

کک

یککش تئین ذ یککشه ککود (; Shalaby et al., 2006

Ebrahim Ebrahimi et al., 2013د .دم نتیج از نظکش
ع د بهتشین مان وا یش تئین (PERد نکشخ تولیک
یش تئین (PPRد دم تیمام وکا
این تکقیق وشاه ه
ب ین تشتی

 3%ع کامة سکیش دم

.

با توج ب نبکود ا کتالف وعتکی دام

ا ص ها تغ ی

م

دم بین تیمامهکا وکا

 1 0/5%بکککا تیمکککام کککاه

ا کککزایش جز کککی

ککا صهککا م کک ( FLلFWل SGR BWGد
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ا صها تغ ی (PPR PERد همزوا با ا زایش
1 0/5%

سککطح ع ککامة سککیش دم تیمامهککا وککا

همچتککین ع ککامة سککیش (30 g/kgد دم تیالییککا نی ک
(Oreochromis niloticusد وتجش بک ا کزایش ز

ع امهل ویتوا گفت کک تیمکام وکا

 3 %ع کامة

بهبکود کشی

سیش وتجش ب ایجاد بهتشین عملکشد م

دم یم کفال

2006د.

واهیا

اکستش ب و ت  30م ز دم این تکقیق
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ک ا ک ( Shalaby et al.,

تبک ی

ه

بش الف این نتایجل  Nwabuezeدم سال  2012با

است .دم والی ک سطو %یایین تش ع امة سکیش تکیثیش

گشب واهی آ شیقایی ( Clarias

تغ یکم یم هکا ن ا کت

بت انی دم عملککشد م ک

بشمسی اثش سیش دم م

gariepinusد نشکککا داد کککک هکککی گونککک اثکککش

است .دم تکقیقی ک دمبامة اثش لظکتهکا وختلکا

تکشی کتتک گی دم م ک ایکن گونک گکزام

اسکککککانس سکککککیش (50mg/kgل100ل200 150د دم

(Nwabueze, 2012دل ک یا ت ها ایشا با بش کی از

کیمیایی ی کم

نتایج یژ هش وا ش تکقیق ها وشکاب همخکوانی

ا صها م ل تغ یک

تشکیک

ی واهی (Huso husoد انجام

ل بکیشتکشین ویکزا

ا زایش ز ل بهتشین دمص مان وا یش تئینل بایتشین
نشخ تولی یش تئینل کم تشین کشی
بیشتشین ویزا یش تئین ی
وا

و کشف ک ا

دم وادة ش

دم تیمام

 150 mg/kgاسکانس سکیش وشکاه ه ک

ن امد .علت آ ویتوان نا ی از ا تالف دم گون ها
وومد آزوایشل سن یا انک ازة واهیکا وکومد آزوکایشل
شایط آزوایش یا نکوة استفاده از سیش (یودم ک ه یکا
ب صومت ع امهد با .

بکا

سکایش تیمامهکا تفکا ت وعتکیدام دا کت ( Ebrahim

نشک

دمص

وق ام

ادهی م زانک

تشکیک

ایی از جمل عواو وؤثش دم ویزا تشکی

جیکشة
یمیایی

Ebrahimi et al., 2013د .دم تکقیقککی دی ککشل اثککش

ی ان (Gawlicka et al., 2002د .نتایج این تکقیکق

ع امة سکیش دم م ک یسکت یم یک م زة وی کو

با ا ز د سکیش بک جیکشة ک ایی یم کفکال واهیکا

انککاوی (Litopenaeus vannameiد بککا لظککتهککا
وختلککککککا (200 mg/lل 400ل600ل1000 800د
یسککت یم هککا تغ ی ک ک ه بککا نککایلئو
تی

ه با  200 mg/Lع کامة سکیش از ز

آمتمیککا
وکول

بیشتش دم وقایس با سایش تیمامها بش کومدام بکود
نشخ م

یژة همکم تیمامهکا آزوایشکی نسکبت بک

تیمکککام کککاه ا کککتالف وعتکککیدام ما نشکککا داد

اکستش نشا داد ک بیش تشین وق ام یش تئین بشابش
 20/99 ±0/03 %وشبوط ب تیمام وکا

سیش کم تشین وق ام یکش تئین بشابکش 17/21±0/04 %
وشبوط ب تیمام اه بود ا تالف وعتکیدام بکین
(P>0/05د .دم این زویتک نیکز بکین

آ ها وشاه ه

سککایش تیمامهککا ا ککتالف وعتککیدام وشککاه ه کک
(P>0/05د .کمتشین وق ام بشبی بشابکش 3/37±0/01%

(Javadzadeh et al., 2012دل ک با نتایج این تکقیکق

دم تیمککام وککا

همخوانی دا ت .دم یژ هشی دی ش نیز دمبکامة وکاهی

ا تالف وعتیدام ما با تیمکام وکا

ا یام استشلیاد (Acipenser ruthenusد وشخص
ک جیشة وا
عملکککشد م ک

 0/5 %ع امة سکیش وتجکش بک بهبکود
تغ یک

ک (Lee et al., 2012د.

 3%ع کامة

سیش

 3%ع ککامة سککیش وشککاه ه ک
 0/5 %ع کامة

اه نشا داد (P>0/05د .دم وکالی کک بکین

تیمام وکا

 0/5 1%ع کامة سکیشل تیمکام0/5 %

ع امة سیش

اه ا تالف وعتیدام وشاه ه نشک

اثر عصارة سیر بر رش ،غذیهو ت غربیی شیییاهة کشل باا

ا ة )Mugil cephalus

(P<0/05د .ککککمتکککشین ویکککزا مووبکککت بشابکککش
 62/35±0/17%وشبوط ب تیمام وا
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جیشهها

هل یودم سیش ع کامة

ایی (سیش تش ل

 3%ع امة سیش

سیشدل تفا ت گون ها وکاهی وکومد آزوکایشل وکول

بود از این نظش بین همم تیمامها ا کتالف وعتکیدام

ایی تفا ت کشایط

وشاه ه

(P>0/05د .ویزا

اکسکتش تیمکام کاه

د مة استفاده از سیش دم جیشة
وکیطی آزوایش است.

 5/13±0/04%بود ک ا تالف وعتی دام ما بکا سکایش

دم ک ل نتکایج ایکن تکقیکق نشکا داد کک تیمکام

تیمامها نشا داد (P>0/05د .دم تکقیقی دی ش دمبامة

وا

تیالییا نیک (Oreochromis niloticusد نشکا داده

وقککادیش وککول (FLد

ک ا ا ککشد  30g/kgع کامة سکیش بک جیکشة
ایی ب ا زایش یش تئین کاهش بشبی ی م تیالییا
وتجککش ک (Shalaby et al., 2006د .همچتککین دم
تکقیقی دمبامة وکاهی ا یکام اسکتشلیاد ( Acipenser

 )ruthenusوشککخص ک ک ک جیککشة وککا

 3%ع امة سیش وتجش ب ا زایش وعتکیدام دم
ز نهککایی (FWدل دمصکک

ا زایش ز (BWIد نکشخ م ک

ک (P>0/05د .همچتککین

وقایس ک بککا تیمککام ککاه

بهتشین نشخ تولی یش تئین (PPRد دم تیمام وا
ع امة سیش وشاه ه

ا تالف وعتیدام ما نیز با

0/5 %
ل

سطح کمتکش بشبکی مووبکت

ک با نتایج این تکقیکق همخکوانی دامنک Ebrahimi .

 Dorcheهمکاما دم سال  2013نشکا دادنک کک

سطح یش تئین ی

(دم سطح وعتیدامد دم تشکی
اکستش تغ ی

ب

استفاده از لظت  150 mg/kgاسانس سیش ب ا زایش
وعتیدام سطح یکش تئین ی ک دم یک وکاهی ( Huso

سیش ب بهبود عملکشد م ک ل تغ یک

husoد وتجش ک ل لکی ککاهش سکطح بشبکی ی ک
ا تالف وعتیدام ما بکا سکایش تیمامهکا نشکا نک اد.
یبکش

کککشد ( Ebrahim

Ebrahimi et al., 2013دل کک بکا نتکایج ایکن تکقیکق
همخوانی ن ا ت .وی توا گفکت کک همسکا نبکود
نتایج ب علکت تفکا ت دم نککوة اسکتفاده از سکیش دم

ی م کفالواهیا

یم کفال واهیکا

ه با  3%ع امة سیش دی ه ک  .بکش

این اسا ل استفاده از جیشة

ی کک ما یککش وعتککیدام گککزام

3%

تیمام اه نشا داد (P>0/05د .دم نهایکت بکایتشین

ع امة سیش وتجش ب بهبود یش تئین ی م اینگون

همچتین اثش آ دم ویزا مووبتل وادة ش

یکژه (SGRد دم

ایی وکتو  3%ع امة
امز

ک ایی

اکستش وتجش وی ود.

تقدیر و تشکر
ب ین سیل از همککام میاسکت کامکتکا وکتکشم
وؤسسم تکقیقات یالت بابهام کام تا

وکتکشم

آزوایش اه بکم داوسز کی بابهام تشکش قک مدانی
وی ود.
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