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  1چکیده
هاي شوري و هاي رشد و تحمل استرساین مطالعه به منظور تعیین اثرات عصاره سیر بر شاخص

pH  روي پست الرو میگوي وانامی با میانگین وزنیgr 01/0±1/0  انجام گرفت. آزمایش براساس طرح
 3گرم غذا در  100ر سی به ازاي هسی 8و  4، 2، 1تیمار غذایی شامل مقادیر صفر،  5کامالً تصادفی با 

تانک معرفی شدند. میگوها چهار وعده در روز  15طور تصادفی در میگو به 1500تکرار اجرا گردید و 
هاي رشد، تغذیه هفته در دماي تغذیه شدند. در پایان دوره پرورش شاخص 7مدت بر اساس وزن بدن به

سی سی 8و  4ایج نشان داد استفاده از انجام گرفت. نت pHگیري شد و تنش شوري و و بازماندگی اندازه
هاي رشد در میگوهاي تغذیه شده نسبت به تیمار کنترل گردید. شروع عصاره سیر باعث بهبود شاخص

 2و  1 با تیمارهاي کنترل، 4و  3با تیمار شاهد و کنترل و تیمار  2تیمار  ppt 80و  70تلفات در شوري 
دار با کنترل اختالف معنی 4و  3، 2تیمارهاي  90pptري و در شو )P>05/0( داري دارداختالف معنی

داري بین تیمارها مشاهده نشد ولی در اختالف معنی 10و  pH 9در  pH. در تنش )P>05/0( نشان دادند
 pH5/10  05/0( داري نشان دادنداختالف معنی 1با کنترل و  4و  3با کنترل و تیمار  2تیمار<P( نتایج .

تواند در عصاره سیر به دلیل صرفه اقتصادي می cc4دهد استفاده از جیره حاوي یاین مطالعه نشان م
  هاي غذایی براي پست الرو میگو وانامی در نظر گرفته شود.ساخت جیره

  

  ، عصاره سیر، میگوي وانامی، شاخص رشدpHتنش شوري، تنش  کلیدي: هايواژه
                                                

  amedzarea@yahoo.comhمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
ش در سراسر دنیا بـه ویـژه در منطقـه آسـیا و از میگو یکی از مهمترین غذاهاي دریایی قابل پرور

باشد، که داراي کیفیت و ارزش غذایی باالیی بوده و طرفداران زیادي دارد. بـر اسـاس جمله ایران می
گونـه را در بـین  110)، خـانواده پنائیـده در حـدود FAO( گزارش سازمان غذا و کشاورزي جهـانی

 انـدولیـد جهـانی میگـو را بـه خـود اختصـاص دادهدرصـد ت 80دهد که میگوهاي تجاري تشکیل می
هاي پرورش میگو در مناطق مستعد کشور، نیاز به با توجه به توسعه طرح). 2000وایتمور و همکاران، (

پرورش الرو، به ویژه تغذیه اولیه  یابد.الروهاي با کیفیت باال جهت این صنعت روز به روز افزایش می
ر ارتقاي صنعت پرورش آبزیـان دریـایی از جملـه ماهیـان (ماننـد هـامور و یکی از تنگناهاي اساسی د آنها

یکی  ).1998یائولینگ و همکاران، ( باشدسرخو)، سخت پوستان (میگوهاي دریایی، خرچنگ) و نرمتنان می
دهندگان آبزیان در مراحل اولیه پرورش با آن مواجه هسـتند، کـاهش لی که پرورشیترین مسااز عمده

باال بـردن و ارتقـاي  بنابراینویژه هنگام شروع تغذیه فعال است. اري و بقاي الرو میگو بهمیزان ماندگ
هاي با ارزش، از مهمترین رویکردهـاي محققـان ویژه در گونهسیستم ایمنی و دفاعی بدن الرو میگو به

ه صـنعت هـا در کنـار پیشـرفت و توسـعگیري بیمـاريدر این راستا میباشد. عالوه بر این بروز و همه
پروري، از لحاظ اقتصادي این صنعت را تحت تأثیر قرار داده، به نحوي که امروزه کنترل برخی از آبزي

  .)1994سیویکی و همکاران، ( باشدها امري دشوار میبیماري
ثر در ارتقاي توانایی و مقاومت بـدن میگـو، ؤاستفاده از مواد محرك رشد و سیستم ایمنی روشی م

کارگیري این مواد در صنعت ). اخیراً، به2006النزاتی، باشد (ها میان در برابر بیماريماهی وسایر آبزی
اختصاصـی و مقاومـت بـدن در برابـر آبزي پروري، براي بهبود و تحریک فعالیت سیستم ایمنـی غیـر

نیکـل) ها (اکسی تتراسایکلین، کلرامفبیوتیکها عمومیت یافته است. در این راستا برخی از آنتیبیماري
آال و تیالپیـاي نیـل مطالعـه و هاي تجاري مانند میگو، کپور، قزلبراي تحریک رشد و سالمتی در گونه

ها و داروهاي شیمیایی داراي معایبی، از جملـه ). استفاده از آنتی بیوتیک2002کوهن، اند (استفاده شده
)، تجمع و باقی ماندن 2002کاران، ؛ دیاب و هم1996را، ها (ها در برابر آنخطر مقاومت یافتن پاتوژن

 ایسـا و همکـاران،باشـد (ها بر محیط زیست مـیآالینده آن اد در بدن ماهیان پرورشی و اثراتاین مو
هـاي اخیـر بـه منظـور در سـال . به همین دلیل بـه گیاهـان دارویـی)1197؛ کراگ و همکاران، 1995

؛ 1997آدلـر و همکـاران، ادي شده اسـت (هاي شیمیایی توجه زیجایگزین شدن به جاي آنتی بیوتیک
بیوتیک و محـرك رشـد گیاهـان ). از جمله گیاهان دارویی پر مصرف به عنوان آنتی1998سورگلوس، 

  ).1999سیگل و همکاران، ( باشندخانواده سیر می
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هاي میگواسـت کـه در کشـور ایـران بـه صـورت گونه میگوي وانامی یکی از ارزشمندترین گونه
د شده و هـم اکنـون در سـواحل جنـوبی و شـمالی ایـران در حـال تکثیـر و پـرورش و بومی وارغیر

هاي کاربردي که شیالت را در تولید و پرورش موفـق ایـن گونـه پژوهش بنابراینباشد. سازي میمولد
یکی از موارد مطالعاتی در مورد سیر، اثر آن بـر تحریـک و بهبـود رسد. یاري دهد ضروري به نظر می

ها و سایر ها، فعالیت ماکروفاژها، لنفوسیتباشد. آلیسین باعث افزایش تولید سایتوکیننی میسیستم ایم
صـورت گرفتـه اسـت.  هاییپژوهش). در این راستا 1996آگراوال، شود (هاي سیستم ایمنی میسلول

) روي تیالپیــاي نیــل و ســایر 2008؛ دیــاب و همکــاران، 2006شــاالبی و همکــاران، ( هــايپژوهش
هـاي صورت گرفته روي موش، خوك و غیرهو انسانی، مؤید تأثیر سیر بر بهبود شاخص هايهشپژو

عصاره سیر نه تنها به این دلیل که هاست. ایمنی غیراختصاصی و افزایش مقاومت بدن در برابر بیماري
ذیري غـذا را برند بلکه به این خاطر که مطلوبیت و دلپزا را از بین میهاي بیماريها و میکروبباکتري

توانند رشد و تغذیه را بهبود بخشند، امروزه به عنوان افزودنی در غذاها افزایش داده و از این طریق می
  ).1970دابا و همکاران، اند (و داروها، مقبولیت عام یافته

هـا رسد علت ایـن تفـاوتشود، بنظر میمختلف دیده می هاپژوهشاي در نتایج ها و تشابهتفاوت
(اسانس، عصاره) دارد. همچنین برخی از  به مقدار و مدت مصرف و همچنین نوع فرآورده سیر بستگی

ارزیـابی اثـرات سـطوح  پـژوهشهدف از ایـن  .اندگیاه خام و برخی دیگر از پودر سیر استفاده کرده
باشـد. ایـن الرو میگـوي وانـامی مـی پسـت pHهاي شوري و مختلف عصاره سیر بر تحمل استرس

آن است که براي نخستین بار، اثر افزودن سطوح مختلف عصاره طبیعی سیر را (که حـاوي  بر پژوهش
هـاي الرو میگوي وانامی در برابر تحمل استرس مقاومت پستباشد) در ارتقاء مواد موثره این گیاه می

  .بررسی قرار دهدمورد  pHشوري و 
  

  هامواد و روش
نامی از پژوهشکده میگوي کشور (بوشهر) تهیه پست الرو پانزده روزه میگوي وا 4000تعداد 

اتیلن انتقال داده شدند و پس از طی مراحل سازگاري (به تنی پلی 4تانک  4شدند. ابتدا میگوها به 
گرم  11/0±01/0 عدد از این میگوها با وزن اولیه 1500، پژوهشمدت دو هفته) با شرایط محل انجام 

 3تیمار در  5لیتر با  200با حجم آبگیري اتیلنی لیتري پلی 300تانک  15بصورت کامالً تصادفی به 
شد و پس از فیلتر شدن و هاي پرورشی از آب دریا پمپاژ میآب مورد نیاز تانک تکرار توزیع شدند.
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گرفت. هر روز صبح فبل از غذادهی، ) مورد استفاده قرار میppt34تعدیل شوري (تبدیل به شوري 
شد. هواددهی هر مخزن با دو زمایشی از طریق سیفون کردن تعویض میهاي آدرصد از آب تانک 50

هاي مرکزي متصل بودند. دوره نوري نیز تحت شرایط طبیعی قرار شد که به هوادهسنگ هوا انجام می
 )،mg/L05/0±7)، اکسیژن (31±085/0). خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب مانند دما (12L:12D( داشت

) هر دو 02/0±8/7( pHگیري با شوري سنج چشمی) به طور روزانه و ) (اندازهppt1±34شوري (
  شد.گیري میهفته در طول دوره پرورش اندازه

هاي شاخص سازي سیستم پرورش به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف عصاره سیر برپس از آماده
با مقادیر صفر (جیره  نوع جیره با سطوح مختلف از عصاره سیر pH ،5هاي شوري و رشد و تحمل استرس

) به ازاي هر 4سی (تیمار سی 8و  )3سی (تیمار سی 4)، 2سی (تیمار سی 2)، 1سی (تیمار سی 1کنترل)، 
اساس  بر روز تغذیه شدند. غذادهی به صورت دستی و 50گرم غذا (جیره تجاري هووراش)، به مدت  100

  انجام گرفت. 22و  18، 10، 6ات اعوعده در س 4) روزانه در 1999ویک، وندرصد وزن بدن (
عصاره سیر مورد استفاده در این آزمایش از شرکت گیاه اسانس گرگان و غذاي تجاري از کارخانه 

 2003و  2002سپس از غذاي  2001هووراش تهیه شد. براي تغذیه میگوها در ابتداي دوره از غذاي 
د گرم مقادیر متفاوتی از عصاره سیر شامل هاي آزمایشی به ازاي هر صاستفاده گردید. براي تهیه جیره

سی عصاره سیر روي غذا اسپري شد. پس از مخلوط کردن غذاي تجاري با عصاره سی 8و  4، 2 ،1
 1هاي آزمایشی درون ظروف خشک دردار در یخچال نگهداري شدند. موقع غذادهی نیز سیر، جیره

شد. هر ده روز یکبار و در رون آورده میساعت قبل غذادهی، غذا رااز یخچال براي مصرف میگوها بی
سنجی، گیري قبل از زیستهمه میگوها بیومتري شدند و براي کاهش خطاي اندازه پژوهشانتهاي 

)، FW(هاي رشد و کارایی تغذیه مانند وزن نهایی شاخص ومیگوها با حوله تمیز خشک شدند 
، ضریب کارایی پروتئین )FCR) (1979ریکر، ( ضریب تبدیل غذایی درصد بقا،)، WG(افزایش وزن 

)PER (نرخ رشد ویژه و )SGR( ) ،مورد ارزیابی قرار گرفت. نحوه محاسبه ) 2004قینقو و همکاران
  هاي مورد استفاده) در زیر آورده شده است:هاي رشد (فرمولشاخص

  

  )WGوزن بدست آمده (گرم) ( =(گرم)  وزن پایانی - (گرم)  وزن اولیه
  )FCRضریب تبدیل غذایی ( =) /غذاي خشک خورده شده (گرم) افزایش وزن (گرم

 )PERنسبت بازده پروتئینی (درصد) ( =پروتئین مصرف شده (گرم) / افزایش وزن(گرم) ×100
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  )SGR(روز/درصد) ( ضریب رشد ویژه = لگاریتم نپرین وزن نهایی) - (لگاریتم نپرینوزن اولیه ×100تعداد روزهاي پرورش/ 
  درصد بازماندگی = وهاي اولیه / تعداد میگوهاي نهاییتعداد میگ  ×100

  

روي میگوهاي تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره  pHپس از پایان دوره پرورش تنش شوري و 
) به آب ppt 90و  80، 70( پژوهش این سیر صورت گرفت. براي دستیابی به شوري مورد نظر در

آوري شده از دریا) اضافه ) (جمعNaClالعه نمک (فیلتر شده دریا تا رسیدن به میزان دوز مورد مط
هاي آزمایشی تغذیه گردیدند، به هفته با جیره 7عدد میگو از هر تانک که به مدت  10گردید، سپس

لیتري پالستیکی که با سطوح مختلف نمک تیمار شده بودند انتقال یافتند  50هاي طور تصادفی به وان
میر وومیر و زمان پایان مرگمان انتقال به مخازن، زمان شروع مرگتکرار براي هر تیمار). پس از ز 3(

  کلیه میگوها ثبت گردید.
تا  34pptبه آب دریاي فیلتر شده با شوري ) 3CaCO( آهک کشاورزي pHبراي انجام تنش 

ر تانک ـعدد میگو از ه 10) اضافه گردید و مانند تنش شوري 5/10و  10، 9رسیدن به دوز مورد نظر (
ودند ـده بـذیه شـاي آزمایشی تغـههفته با جیره 7هاي پرورشی که به مدت طور تصادفی از تانکبه 

تیمار شدند انتقال  pHلیتري که با سطوح مختلف  50 هاي پالستیکیتکرار براي هر تیمار) در وان 3(
 دداشت شد.میر کلیه میگوها یاویافتند. ساعت انتقال به مخازن، شروع تلفات و زمان پایان مرگ

براي  انحراف معیار گزارش گردیدند. ±هاي آماري به صورت میانگین دادهها: آنالیز آماري داده
 One Sample Kolmogorov-Smirnov Testها توسط ها ابتدا نرمال بودن دادهآماري داده بررسی

 یز واریانس یکطرفهاز آنال هاها جهت تجزیه و تحلیل دادهودن دادهـدر صورت نرمال ب. ارزیابی شد
)One way ANOVA (.مقایسه میانگین تیمارها به کمک آزمون  استفاده شدTukey  انجام شد که

تجزیه و تحلیل  ) مشخص گردید.P>05/0درصد ( 5دار در سطح وجود و عدم وجود اختالف معنی
 Microsoft excel 2003افزار انجام گرفت. از نرم  version 16(SPSS( افزارها توسط نرمداده

  جهت رسم نمودارها و برخی محاسبات آماري استفاده گردید.
  

  نتایج
وزن نهایی، افزایش وزن، نـرخ کـارایی غـذا، نـرخ هفته پرورش، همه پارامترهاي رشد ( 7پس از 

و درصد بازماندگی) بچه میگوها، تحت تأثیر  بازده پروتئین، نرخ رشد ویژه، درصد رشد متوسط روزانه
داري میـان تیمارهـاي مختلـف ) و اخـتالف معنـی1 عصاره سیر قرار گرفتند (جـدول سطوح مختلف
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درصد در شاخص هاي رشـد و بازمانـدگی  5داري در سطح اختالف معنی ).>05/0Pمشاهده گردید (
). ولـی بـا سـایر تیمارهـا P<05/0مشـاهده نشـد ( 1در میگوهاي تغذیه شده با تیمار کنترل و تیمـار 

  .)>05/0P(را نشان داد  دارياختالف معنی
  
) SD ±(میـانگین  در تیمارهاي مختلـف و نـرخ بقـا هاي رشدشاخص سطوح مختلف عصاره سیر بر اثر -1 جدول

  .>05/0Pدار در سطح معنی روز پرورش 50طیوانامی  میگوهاي

  شاخص رشد
  هاي آزمایشیجیره  

  4تیمار   3تیمار   2تیمار   1تیمار   کنترل
g(  01/0±1/0وزن اولیه (  00/0±1/0  01/0±1/0  00/0±1/0  01/0±1/0  
  g(  a04/0±28/2  a04/0±41/2  b12/0±03/3  c06/0±25/3  c06/0±26/3وزن نهایی (

 g(  a05/0±17/2  a04/0±29/2 b11/0±92/2 c06/0±15/3 c05/0±15/3افزایش وزن (

 a13/0±17/5 a09/0±46/5 b27/0±96/6 c14/0±5/7 c12/0±5/7  ینی (%)ینرخ بازده پروت

  a32/0±13/6  ab07/0±23/6  bc25/0±71/6  c08/0±91/6 c14/0±78/6  نرخ رشد ویژه (درصد/ روز)
 0/13a 4/41±0/07b 4/43±0/17b 4/02±0/08c 3/97±0/07c±5/27  ضریب تبدیل غذا

  a51/2±33/62  a62/1±32/64  ab51/2±66/67  bc05/3±33/73  c23/1±21/74  بازماندگی (%)
  .باشدمی 05/0دار در سطح انگر اختالف معنیحروف انگلیسی متفاوت بی

  
گرم متغییر بوده که بیشترین افزایش وزن  15/3گرم تا  17/2افزایش وزن در تیمارهاي مختلف از 

سی و سی 4ترتیب شامل ه(ب 4و  3و نسبت بازده پروتئینی و نرخ رشد ویژه مربوط به میگوهاي تیمار 
باشد، تیمار کنترل با کمترین آن مربوط با جیره کنترل می گرم غذا) و 100سی عصاره سیر در سی 8

  .)P>05/0(داري در افزایش وزن نشان داد اختالف معنی 4و  3، 2تیمارهاي 
و کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی  97/3، معادل 4بهترین ضریب تیدیل غذایی مربوط به تیمار 

 3با تیمار  2و تیمار  1خصوص تیمار کنترل، تیمار باشد. در این می 27/5مربوط به تیمار کنترل معادل 
  .)P>05/0(ند دداري نشان دااختالف معنی 4و 

که طوريداري در بازماندگی میگوها شد بهاستفاده از سطوح مختلف عصاره سیر باعث تغییر معنی
 32/62درصد و  33/62ترتیب معادل بود (به 1کمترین میزان بازماندگی مربوط به تیمار کنترل و تیمار 

  .)P>05/0(داري نشان دادند اختالف معنی 4و  3درصد) و با تیمار 
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) میگوهاي تغذیه شـده بـا ppt90و  ppt70 ،ppt80مدت زمان شروع تلفات از زمان شروع تنش شوري ( -1شکل 

  سطوح مختلف عصاره سیر
  

ي در مدت زمان شروع دار) از زمان شروع تنش شوري اختالف معنی1دهد (شکل نتایج نشان می
اولین تلفات در تیمار  ppt90و  ppt70 ،ppt80). در شوري >05/0Pتلفات بین تیمارها مشاهده شد (

). >05/0Pداري نشان دادند (مشاهده شد و این دو تیمار با سایر تیمارها اختالف معنی 1کنترل و تیمار 
 33/88و  145ترتیـب هگردیـد (بـ مشاهده 2در تیمار  ppt80و  ppt70سپس شروع تلفات در شوري 

و تیمار  3). تیمار >05/0Pداري نشان داد (دقیقه پس از شروع تنش) که با سایر تیمارها اختالف معنی
دقیقـه پـس از  66/189و  3/190ترتیـب ه(بـ ppt80و  ppt70در مقایسه با سایر تیمارها در شوري  4

 ppt80پـس از شـروع تـنش در شـوري دقیقـه  33/107و  66/107و  ppt70 شروع تنش در شـوري
ها نسبت به سایر تیمارها دیرتـر صـورت ) و شروع تلفات در آن>05/0Pداري داشتند (اختالف معنی

و  85، 33/84ترتیب همشاهده نشد (ب 4و تیمار  3، تیمار 2اختالفی بین تیمار  ppt90گرفت. در شوري 
داري وجـود اختالف معنی 1ر کنترل و تیمار ) ولی با تیما<05/0Pپس از شروع تنش) ( دقیقه 66/85

  ).>05/0Pداشت (
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  مدت زمان پایان تلفات از زمان شروع تنش شور میگوهاي تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره سیر -2شکل 

  
دهد در مدت زمان پایان تلفات از زمان شروع تنش در شوري نتایج نشان می 2با توجه به شکل 

ppt70  وppt80 05/0داري وجود دارد (عنیاختالف مP<2و تیمار  1طوري که تیمار کنترل، تیمار ) به 
در  ppt90). در شوري >05/0Pداري نشان دادند (اختالف معنی 4و تیمار  3ها با تیمار در این شوري

تلفات میگوهاي تغذیه شده از سطوح مختلف عصاره سیر از زمان شروع تنش  مدت زمان پایان
  ).<05/0Pي مشاهده نگردید (داراختالف معنی

پس از گذشت یک روز هیچ تلفاتی در تیمار کنترل و سایر تیمارهاي آزمایشی  10و  pH 9در 
در مدت زمان شروع تلفات و پایان تلفات از زمان  pH 5/10دهد در مشاهده نگردید. نتایج نشان می

). شروع تلفات از زمان 3 لشک) (>05/0Pداري وجود دارد (شروع تنش بین تیمارها اختالف معنی
دقیقه  33/73و  62، 54ترتیب همشاهده شد (ب 2و تیمار  1شروع تنش در تیمار کنترل و سپس تیمار 

) >05/0Pداري نشان داد (با اینکه با تیمار کنترل اختالف معنی 2حال تیمار پس از شروع تنش) با این
زمان شروع تلفات  4و تیمار  3). تیمار <05/0Pداد (اختالفی نشان ن 4و تیمار  3، تیمار 1ولی با تیمار 

دقیقه پس از زمان شروع تنش) و با تیمار  33/80و  33/79ترتیب هها دیرتر صورت گرفت (بدر آن
  ).>05/0Pداري داشتند (اختالف معنی 1کنترل و تیمار 
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مختلف عصاره سیر از زمان شروع مدت زمان شروع تلفات و پایان تلفات میگوهاي تغذیه شده با سطوح  -3شکل 
  pH 5/10با  pHتنش 

  
 2). تیمار <05/0Pداري با هم نداشتند (در زمان پایان تلفات اختالف معنی 1تیمار کنترل و تیمار 

ترین زمان پایان ). طوالنی>05/0Pداري نشان داد (با سایر تیمارها در زمان پایان تلفات اختالف معنی
دقیقه پس از زمان شروع تنش)  67/127و  67/125ترتیب هبود (ب 4و تیمار  3تلفات مربوط به تیمار 

پس از زمان شروع تنش)  دقیقه 67/101و  77، 75ترتیب ه(ب 2و تیمار  1که با تیمار کنترل، تیمار 
  ).>05/0Pداري نشان دادند (اختالف معنی

  
  بحث

اوت پرورشـی و سـنین مختلـف، هاي مختلف، شرایط متفـدهد که در گونهبررسی منابع نشان می
هاي مختلـف رشـد و تغذیـه داشـته افزودن سیر به جیره غذایی حیوانات تغییرات متفاوتی بر شاخص

  شابهت داشته و برخی متضاد هستند.م پژوهشنتایج این است که برخی با 
، ها، بیان کردند که افزودن سیر به جیـره غـذاییدر بررسی اثر سیر بر رشد خوك )1996( جاست

سبب افزایش کارایی تغذیه، افزایش میزان مصرف غذا و افزایش نـرخ رشـد گردیـده اسـت. نتـایجی 
زایش ـه سیر باعث افـ) ک2003( حسنو  طالب هاي گوشتی مشاهده شد مانندمشابهی نیز روي جوجه

 نشان داد که )2003 ( دمیر هايپژوهشذایی شده است. نتایج ـعملکرد رشد و بهبود ضریب تبدیل غ
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هـاي محـرك رشـد در بیوتیـکتوانند جایگزین خوبی بـراي آنتـیهاي گیاهی از قبیل سیر میافزودنی
طور کـه بیـان شـد مـوارد همان حاضر مشابهت خوبی دارد. پژوهشهاي پرورشی یاشند که با جوجه

پروري وجود دارد و روي میگو کـاري  و به کارگیري سیر در صنعت آبزي پژوهشبسیار محدودي از 
  ر این زمینه انجام نگرفته است.د

 شاالبی )،2004و همکاران ( خطابآالي رنگین کمان، ) روي قزل2010و همکاران ( فراهیمطالعات 
) روي ماهی تیالپیاي 2008و همکاران ( دیاب)، 2002( ابوزیدروي ماهی تیالپیا،  )،2006و همکاران (

هاي غذایی افزایش چشمگیري در شاخص رشد هنیل نشان دادند که با افزایش میزان عصاره سیر در جیر
و تغذیه نسبت به تیمار شاهد (فاقد عصاره سیر) نشان دادند. کمترین میزان ضـریب تبـدیل غـذایی و 
باالترین میزان بازماندگی در تیمارهایی که از سطوح مختلف سیر تغذیه شده بودند مشاهده شد و نسبت 

خوانی دارد ادند. مطالعات این محققین با نتایج مطالعه حاضر همداري نشان دبه تیمار شاهد اختالف معنی
  شود.هاي رشد، تغذیه و درصد بازماندگی میو عصاره سیر باعث بهبود شاخص

توانند نقش مهمی در بهبود ضریب تبدیل غذایی و رشد خصوص سیر میههاي گیاهی بعصاره
هاي بزاقی و ترشحات معده، پانکراس، صفرا و داشته باشند. گیاهان چاشنی مانند سیر با اثر بر غده

پالتل و شود (کند و باعث کاهش ضریب تبدیل غذایی میهاي مخاط روده عمل هضم را بهتر میآنزیم
  ).2004سرینواسان، 

شود که اي می) بیان کردند وجود آلیسین در سیر موجب تحریک فلور روده2001و همکاران ( خلیل
رسد گردد. به نظر میشود که منجر به بهبود رشد میش استفاده از انرژي میباعث بهیود هضم و افزای

شود. گزارش شده است وجود سیر کیفیت گوشت اعم بادي بدن نیز میآلیسین باعث افزایش فعالیت آنتی
  ).2005کوئن و همکاران، باشد (دلیل وجود آلیسین میبخشد که بهاز طعم و بو را بهبود می

هـا یـا دیگـر هـا و افـزایش در فعالیـت فاگوسـیتدلیـل افـزایش منوسـیتا شاید بهبهیود نرخ بق
  ).2002مارتینز و همکاران، گردد (هاي دفاعی است که باعث افزایش مقاومت بدن میمکانیسم

شوري از عوامل بسیار مهم زیست محیطی است که بر رشد و بازماندگی میگوهاي خانواده پنائیده 
)Penaeidaeویژه در مناطق نوزادگاهی که ممکن است در معـرض تغییـرات سـریع گذارد. به) اثر می

. هر قدر درجه شوري محیط از حـد )1995کامال و جونز، شوري و شرایط زیست محیطی قرار گیرد (
شـود تـا مطلوب فاصله بیشتري داشته باشد، اختالل در انجام فرآیندهاي فیزیولوژیک بدن بیشـتر مـی
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انور منجر خواهد شد. دامنه تحمل هر نوع میگو نسبت بـه ایـن تغییـرات متفـاوت که به مرگ ججایی
  ).1994شکوري، باشد (می

نشان داده شد میگوهاي تغذیه شده با درصد باالي عصاره سیر در مقابل تغییرات  پژوهش این در
ین میگوها در مقاومت باالتري نسبت به تیمار کنترل نشان دادند و زمان شروع تلفات در ا pHشوري و 
تاکنون  pHمطالعاتی روي بکارگیري سیر در تنش شوري و  باال دیرتر صورت گرفت. pH شوري و

انجام نشده است است ولی مطالعاتی روي تنش باکتریایی، ویروسی و قارچی صورت گرفته است 
  ).2005ران، هانتر و همکاترین ترکیب ضد باکتریایی در سیر شناخته شده است (آلیسین به عنوان اصلی

 )2000آواتو و همکاران، ترکیبات آلیل سولفیدي سیر به عنوان عوامل ضد میکروبی معرفی شده است (
ماهسین و همکاران، هاي آنزیمی قارچی به اثبات رسیده است (تأثیر عصاره سیر در کاهش و جلوگیري از فعالیت

نسبت به پودر سیر مؤثرتر بیان شده و  Candida albicansاثر عصاره سیر تازه در ممانعت از رشد  ).2001
 ).2002لیمار و همکاران، استفاده از ترکیبات سیر براي ساخت داروهاي ضدکاندیدایی پیشنهاد گردیده است (

و عصاره سیر بررسی شد و نتایج نشان  Ajoeneنسبت به  Scedosporiumprolificansحساسیت 
باشند می Scedosporiumprolificansنندگی علیه داده است که عصاره سیر داراي فعالیت مهارک

گونه قارچی بررسی و نتایج  10). فعالیت ضدقارچی عصاره سیر روي 2003داویس و همکاران، (
  .)2000کارانیال و همکاران، مثبتی گرفته شد (

، Lactobacillusو  Escherichia coli هاي مثبت و منفـی ماننـدسیر بر روي بسیاري از باکتري
Pasterurella  وSalmonella سـیر تـأثیر قـوي بـه عنـوان 2010گانکاگول و همکـاران، ( اثر دارد .(

ــی ــآنت ـــباک ــار و همکــاران، دارد ( Salmonellaو  Vibrioتري ـتریال روي دو باک . ســرم )1998کوم
کند و بـه عنـوان اولـین خـط لیزوزیم نقش کلیدي و فعال در متالشی کردن پاتوژن باکتریایی بازي می

کند بنابراین باعث جلوگیري از هاي باکتریایی جلوگیري میدفاعی از چسبندگی و کلونی شدن پاتوژن
  ).2006 ،2004میسرا و همکاران، شود (آلودگی و بیماري می

داري در افـزایش فعالیـت لیـزوزیم در تفـاوت معنـی) 2007کریسـتباپیتا و همکـاران، (در مطالعه 
اي روي سیستم ایمنی بدن دارد و اهده کردند. سیر تأثیر تحریک کنندهتیمارهاي تغذیه شده با سیر مش

شود. کـه هاي دفاعی میها یا دیگر مکانیسمها، افزایش فعالیت فاگوسیتباعث افزایش تعداد منوسیت
  ).1992انگستاد و همکاران، دهد (تحریک سیستم ایمنی فعالیت سرم لیزوزیم را افزایش می
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ها باعث باال بردن هاي سفید خون و لنفوسیتگزارش کردند افزایش گلبول) 2000و همکاران ( هو
شود. گزارشات متنوعی در موافقت با تأثیر سیر روي پارامترهاي ایمنـی مقاومت سیستم ایمنی بدن می

شوماخر ( ها، سنتز سیتوکین، فعالیت سلول کشنده و فاگوسیتوز وجود داردنفوسیتـبدن مانند افزایش ل
 ).2000، دي پـابلو و همکـاران، 1993؛ جـورگنز و همکـاران، 2007؛ ساهو و همکاران، 2007ن، و همکارا
هـاي تواند منجر به ایجـاد پاسـخ) ثابت کرد که ترکیبات سیر، می1991و همکاران ( الئو هايپژوهش

 Tهـاي ها شامل افزایش تعداد ماکروفاژهـا و لنفوسـیتخاص بیولوژیکی در موجود شود و این پاسخ
داري منجر به ارتقا سیستم ایمنی و مقابله بـدن طور معنیحضور اسانس سیر در جیره به بنابرایناست. 

شود. عـالوه بـر ایـن، محققـان علـت اصـلی نوسـانات تعـداد زاي محیطی میبا عوامل مزمن استرس
  ).1999پالیکوا و همکاران، دانند (هاي سفید را مرتبط با نوع غذا میگلبول

یادي در مورد اثرات تقویت سیستم ایمنی سیر در حیوانات مختلف انجـام شـده اسـت مطالعات ز
نشان داده است که مصرف عصاره سـیر بـه میـزان یـک  هاپژوهشو این اثرات به اثبات رسیده است. 

 هـاي سیسـتم ایمنـی اثرگـذار باشـدکیلو در تن در طول دوره پرورش توانسـته اسـت روي شـاخص
  ).2008جعفري و همکاران، (

توان این نتیجه کلی را بیـان کـرد کـه عصـاره سـیر روي رشـد و با توجه به نتایج بدست آمده می
دار داري دارد و با توجه به نبود تفاوت معنیبازماندگی و مقاومت بدن الرو میگوهاي وانامی تأثیر معنی

ا در جیـره غـذایی الرو گرم غـذ 100سی عصاره سیر به ازاي سی 4، استفاده از 4و تیمار  3بین تیمار 
میگوهاي وانامی به دلیل صرفه اقتصادي باعث بهبود رشد و مقاومت بدن در برابر عوامل محیطی مانند 

هاي محرك رشد گیاهی بیوتیکرسد که در زمینه استفاده از آنتیشود. به نظر میمی pHافزایش شوري و 
پذیرد زیرا که منابع موجود در این زمینه  بیشتري صورت هايپژوهشدر پرورش آبزیان باید مطالعات و 

هاي گیاهی محرك رشد مانند سیر با خواص خود قادر به بیوتیکاندك است این در حالی است که آنتی
هاي شیمیایی هستند. چون عالوه به طبیعی بودن و نداشتن مضرات جانبی بیوتیکجایگزین شدن با آنتی

 .افزایش رشد از نظر اقتصادي مقرون به صرفه هستند با باال بردن درصد بازماندگی الروها و
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