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  مقاله پژوهشی

 رشد، هایشاخص بر غذایی جیره در (Allium sativum) سیر اسانس تاثیر

 (Carassius auratus) حوض ماهی شناسیخون و بیوشیمیایی
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 99 دیتاریخ پذیرش:  99 آذرتاریخ دریافت: 

 چکیده
Carassius) حوض یمیایی ماهیشبیوو اسی شنخونرشد، های اخصدر این پژوهش اثر اسانس سیر بر ش  

auratus ) سطح  چهارگرم در  4/3±2/0 با میانگین وزنی حوضماهی  قطعه 180مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد

 جیره کیلوگرمدر  اسانس سیر گرم)تیمار چهار(  2/0و )تیمار سه(  15/0، )تیمار دو( 1/0شاهد(، ، تیمار یک) 0

 غذایی تبدیل ضریب و رشد هایشاخص داد نشانبه دست آمده  هفته بررسی شد. نتایج 8طی تکرار(  سه )باغذایی 

 .(P<05/0) و کاهش داشت افزایش ترتیب به معناداری صورت شاهد به گروه با مقایسه در آزمایشی تیمارهای در

 داریمعنی صورت به سیر اسانس حاوی تیمارهای در خون قرمز و سفید هایگلبولو  هموگلوبین هماتوکریت، میزان

 و MCV ،MCHهای شاخص بر داریمعنی سیر تاثیر اسانس .(P<05/0)یافت  افزایش گروه شاهد با مقایسه در

MCHC  نداشت(05/0<P). داریمعنی صورت به سیر اسانس با شده تغذیه تیمارهای در خون پروتئین میزان 

 گلیسرید. مقدار تری(P<05/0) یافت کاهش شاهد گروه نسبت به داریمعنیصورت  به خون گلوکز میزان و افزایش

آلکالین  هایآنزیم فعالیت همچنین در .(P>05/0) بود ی دیگرر کیلوگرم( کمتر از تیمارهادگرم  2/0در تیمار چهار )

در تیمارهای آزمایشی و گروه شاهد ( ALT) آمینازنساو آالنین تر( AST) آمینازنسا، آسپارتات تر(ALP) فسفاتاز

 افزودن که گفت توانمی پژوهش این از به دست آمده نتایج به توجه . با(P>05/0) داری مشاهده نشداختالف معنا

)گلبول سفید( و  ایمنی هایشاخص تقویت برای مفید غذایی مکمل یک به عنوان تواندمیسیر  گیاه اسانس

 .گیرد قرار استفاده حوض مورد ماهی در بیوشیمیایی
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 مقدمه

      و های ایمنی گیاهی محرکیکی از 

  گیاه  ان عصارهپرورش ماهی رمکمل غذایی د

 از Allium sativum سیر با نام علمی

، (Angiospermae)ای لپهتک دانگاننهان

 و( Asparagalesسانان )مارچوبه راسته

خانواده  ترین جنسمهم و ترینبزرگ

Alliaceae علیشاهی، است گونه 450 حدود با( 

متنوعی از انواع  ترکیبات دارایکه  (1383

مواد آلی )هیدرات کربن، اسیدهای آمینه، 

چربی، ترپنوئید، آنزیم، پروستاگالندین، 

)سدیم،  موادمعدنیآلیساتین، آلوئن و آلیسین(، 

پتاسیم، فسفر، آهن، ید، گوگرد، سیلیس و 

و  ونوئیدهاالف ،(A و C) هاویتامین ،کلسیم(

 درمانی و دارویی با ارزش غیرفرار و ترکیبات فرار

 Sivam, 2001; Hussein et) است توجه قابل

al., 2013). ترین ترکیب وجود مهم

( Allicinنام آلیسین )ه ارگانوسولفوره سیر ب

های ایمنی و باعث تقویت رشد و پاسخ

این گیاه را به عنوان یک  د کهشوبیوشیمیایی می

میکروبی قوی و بهبود دهنده سیستم ترکیب ضد

 Tsao and) ایمنی و رشد معرفی کرده است

Yin, 2001)از واکنش بین آمینواسید  . آلیسین

غیرپروتئینی آلین با آلیناز هنگام له شدن 

 گرممیلی 1 .شودهای سیر تازه تشکیل میحبه

سیلین استاندارد پنی واحد 15 برابر آلیسین

عصاره سیر (. Harris et al., 2001) تاثیر دارد

ها، افزایش فعالیت باعث افزایش سیتوکین

های سلولدیگر ها و ا، لنفوسیتماکروفاژه

 (.Agarwal, 1996)شود سیستم ایمنی می

گیاه سیر به عنوان  متعددیهای پژوهشدر 

غذا،  تکیفی هد، بهبود دهندشماده محرک ر

 در ضدمیکروبی و ضدقارچیص خوادارای 

مطالعات گوناگونی در  شده است.معرفی ماهیان 

انجام شده زمینه اثر گیاه سیر بر ماهیان مختلف 

و  1391ابراهیمی و همکاران در سال . است

سیر  اثر گیاه 1396 جو و همکاران در سالجهان

و ماهی  (Huso huso)ماهی را به ترتیب بر فیل

مورد بررسی ( Sparidentex hasta) صبیتی

و گزارش دادند که استفاده از سیر به  قرار دادند

ین عنوان مکمل غذایی منجر به بهبود رشد در ا

در  و همکاران پیغانای در مطالعهماهیان شد. 

افزودنی خوراکی گزارش دادند که  1393سال 

 ماهی کپور معمولیرشد بر تاثیری پودر سیر 

(Cyprinus carpio) .همچنین  نداشت

عملکرد رشد بعد از افزودن  سیر در جیره غذایی 

    سال در همکاران و Diab ماهیان توسط

Oreochromis) نیل تیالپیای ماهی در 2002  

niloticus) 1394در سال  و همکاران اکبری و 
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. بررسی شد (Mugil cephalus) ماهی کفال در

در تنگستانی و همکاران  ،دیگر ایمطالعهدر 

به بررسی اثر اسانس سیر بر  1390سال 

و  پرداختند ماهیان جوانفیل خونیهای شاخص

گزارش دادند که استفاده از اسانس سیر به جیره 

غذایی موجب ارتقای سیستم ایمنی و وضعیت 

 .فیزیولوژیک سیستم ایمنی این ماهی شد

       های پرورشی ر گونهدهمچنین این گیاه 

 Oncorhynchus) کمانآالی رنگینمانند قزل

mykiss) (Breyer at al., 2015)، دریایی باس 

 Lates calcarifer( )Talpur and) آسیایی

Ikhwanuddin, 2012)  کلمه ماهیو 

(Rutilus rutilus( )Ghehdarijani et al.,  

موجب تقویت سیستم ایمنی و افزایش ( 2016

ماهی زا شد و در مقاومت در برابر عوامل استرس

 Mesopota michthys( )Maniat et) بنی

al., 2014 )افزایش رشد را به دنبال داشت .        

در زمینه ماهیان  اندکیاما تاکنون مطالعات 

ای در مطالعه .تزینتی صورت گرفته اس

گزارش  1394جهانبخشی و همکاران در سال 

به جیره غذایی اسانس سیر دادند که افزودن 

 Trichogaster)ماهی گورامی سه خال 

trichopterus)  موجب بهبود رشد و ایمنی در

فر و همکاران در متیناین ماهی شد. همچنین 

ماهی اثر افزودن سیر به جیره غذایی  1396سال 

را مورد بررسی قرار  (Danio rerioگورخری )

دادند و نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده 

های از این گیاه منجر به بهبود فعالیت آنزیم

قطب الدین و همکاران در سال گوارشی شد. 

         هایشاخصاثر عصاره سیر را بر  1396

 Astronotus)ماهی اسکار ایمنی و بیوشیمیایی 

ocellatus)  ،مورد بررسی قرار دادند. به عالوه

Pour ( 2014و همکاران ) افزایش رشد را در

بعد از  (Poecilia sphenops)ماهی گوپی 

تغذیه با جیره غذایی حاوی پودر سیر گزارش 

 .دادند

 عنوانبه  زینتی ماهیان پرورش و تکثیر

 در پروریآبزی صنعت از قابل توجهی بخش

باعث  اخیراکه است  شده جهان شناخته

    زایی و افزایش درآمد در کشور شدهاشتغال

ماهی ) حوض ماهی. (1380)عمادی،  است

پرطرفدارترین  از (Carassius auratus، قرمز

برای  غالباشود و ماهیان زینتی محسوب می

 ردیگقرار می آزمایشاهداف مختلف مورد 

(Kuang et al., 2016). خانواده از این ماهی 

 جنبهاز که  ( استCyprinidae) کپورماهیان

 است ای شبیه کپور معمولیزیستی و تغذیه

 توجه با از این رو،. (1394وثوقی و مستجیر، )

دنیا و  در حوض ماهی از فراوان استفاده به

اهمیت استفاده از گیاهان دارویی به عنوان 
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هدف بررسی با  شاین آزمایهای غذایی، افزودنی

تاثیر سطوح مختلف اسانس گیاه سیر بر 

خونی و های اخصش ،ابق د،شهای راخصش

 تدر جه حوضماهی  در پالسما یمیاییشبیو

د و دستگاه ایمنی بدن این شر یبهبود و ارتقا

 .شده استام نجاماهی 

 

 هاروش و مواد

ه رجیسازی آماده و انشرایط نگهداری ماهی

 یآزمایش

، از یک مرکز پژوهشام این جبرای ان

 در رش ماهیان زینتیرور و پیتکثخصوصی 

با حوض ماهی  قطعه 180، کرمانشاهاستان 

 یک به و شد تهیه گرم 4/3±2/0 میانگین وزنی

ت. انتقال یاف کرمانشاه شهر در خصوصی کارگاه

لیتری  70های ماهیان در آکواریوم ،پس از انتقال

گذراندن دوره  برایماهیان شدند. نگهداری 

های به مدت یک هفته در آکواریوم تطابق

و در  سازگاریند. در دوره شدجداگانه نگهداری 

میایی شیهای فیزیکوشاخصش ام آزمایجطول ان

 و( گراددرجه سانتی 26±5/0)دما شامل آب 

pH (2/0±3/7 )330متر )توسط مولتی روزانهi ،

WTW ،270±5/1) آب سختی و( آلمان 

( هفتگی گرم کربنات کلسیم بر لیترمیلی

 آب از. شد گیریاندازه (EDTA)تیتراسیون با 

و  ده با استفاده از هوادهیشهری کلرزدایی ش

استفاده  شام آزمایجبرای ان تیوسولفات سدیم

ور ظبه من (.1394)جهانبخشی و همکاران،  شد

ابتدا خوراک ها، افزودن اسانس سیر به جیره

خوراک دام  ترکش)اری ماهی جاستاندارد ت

ت، شگو با ترکیب پودر ماهی، پودر، ایران( ساری

آرد گندم، پودر سویا، روغن ماهی، روغن گیاهی، 

و دارای  مکمل معدنی ،نشاسته، مکمل ویتامینه

، درصد 35±2 مقادیر تقریبی پروتئین خام

 ، انرژی قابل هضمدرصد 10±2 چربی خام

، خاکستر درصد 4˃ ، فیبرکالری بر گرم 3300

خریداری و با استفاده از هاون به ( درصد 12˃

دن کامل ش. بعد از پودر در آمدصورت پودر 

با ( Allium sativum)خوراک، اسانس سیر 

در چهار  ، ایران(باریج اسانس)درصد  95ص خلو

 ردگرم  2/0و  15/0، 1/0)شاهد(،  سطح صفر

و به آن  شدآب مخلوط مقداری کیلوگرم با 

 .در آمدبه صورت مخلوط خمیری  شد واضافه 

   سطوح آزمایشی اسانس سیر بر اساس 

جهانبخشی و ) تعیین شد مطالعات پیشین

 ؛Shalaby et al., 2006؛ 1394همکاران، 

Diab et al., 2002.)  به دست سپس مخلوط

ت صنعتی به صورت شبه کمک چرخ گو آمده

. تبدیل شدهایی به قطر مناسب دهان ماهی تپل

روی  تشخ گوراز چخارج شده های تهشر
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د و در فضای اتاق به شگسترده های توری سینی

در پایان ساعت کامال خشک شد.  24مدت 

بندی و در های مناسب بستهها در بستهتپل

 .دندشگراد نگهداری درجه سانتی 4دمای 

پس از سازگاری کامل ماهیان با شرایط 

آکواریوم آزمایشی که  12آزمایشی، ماهیان در 

، تشماهی قرار دا قطعه 15 در هر آکواریوم

. )چهار تیمار، هر یک با سه تکرار( دندشتقسیم 

هفته ماهیان با غذای آزمایشی سه  8به مدت 

و به ( 20و  14، 8 هایدر ساعت)در روز  بار

رایط شدند. شیه ذوزن بدن تغدرصد  3میزان 

 12نایی و شرو تساع 12ت محیطی به صور

برای آگاهی از عملکرد  .تاریکی بود تساع

د ماهیان، در شهای غذایی و چگونگی رجیره

دوره پرورش و در طول دوره پرورش هر  ابتدای

. به منظور تی صورت گرفجسنتروز زیس 15

های رشد، تمامی ماهیان گیری شاخصاندازه

احدهای آزمایشی، به صورت انفرادی در پایان و

ها و وزن و طول آن ندسنجی شدآزمایش زیست

از  به دست آمدههای فاده از دادهتاس . باشدثبت 

های درصد افزایش وزن شاخص، هاجینسزیست

رشد  خنر ،(BWI( )Wahli et al., 2003) بدن

 ضریب و (Misra et al., 2006) (SGR) ویژه

بر ( FCR( )Lim et al., 2000) غذایی تبدیل

 .شدمحاسبه  3تا  1های اساس رابطه

 :1رابطه 
BWI = (BWf

 – BWi) / BWi 

iWB : گرم(ابتدایی وزن( ؛fWB :وزن نهایی )گرم(. 
 

 :2رابطه 

SGR (%/day) = [(LnWf
 – LnWi) / t] × 100 

iWگرم(ابتدایی  : وزن( ؛fWنهایی : وزن )؛ )گرمt :

 .)روز(پرورش  طول دوره
 

 :3رابطه 
FCR = F / (Wf

 – Wi) 

F : گرم(؛غذای مصرف شده( iW : ابتدایی وزن)؛ )گرم

fW :گرم( وزن نهایی(. 
 

 انبرداری از ماهینمونه

قبل از ت ساع 24، شدر پایان دوره آزمای

 د. تمام ماهیان بهشبرداری غذادهی قطع نمونه

ها نیز و طول کل آنشدند طور انفرادی وزن 

 برایماهی  10د. از هر تکرار شگیری اندازه

ی کامل ش. بعد از بیهوشدخونگیری انتخاب 

       لیتر در لیترمیلی 7/0ماهیان با استفاده از 

 (Phenoxyethanol-2) فنوکسی اتانول -2

، بدن ماهیان (1393)جهانبخشی و همکاران، 

  لیتر خون توسط میلی 2د و حدود شخشک 

 برای مطالعاتد. شقطع ساقه دمی گرفته 

های حاوی ماده درون لوله شناسی، خونخون

د. برای شیخ نگهداری  اورتجضدانعقاد در م

، خون یمیاییشهای بیوشاخصبررسی 
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بدون  شآزمای هایلوله درونخون های نمونه

دقیقه در دمای  30به مدت ماده ضدانعقاد 

بعد  .وندشمنعقد  تا کامال ندتآزمایشگاه قرار گرف

          5سرم به مدت های نمونهاین مرحله  از

، 5417R)سانتریفیوژ  g  5000دقیقه در دور

Eppendorf)دند.ش ، آلمان 

، مقادیر گلوکزناسی شدر آزمایشگاه خون

، ALP ،ASTهای گلیسرید، آنزیمپروتئین، تری

ALT هایتو پروتئین سرم با کمک کی 

و به وسیله  )پارس آزمون، ایران( تشخیصی

، Shimadzu، 3600)اسپکتروفتومتر  دستگاه

 Tamadoni Jahromi) دشگیری اندازهژاپن( 

et al., 2021).  هموگلوبین(Hb ) با استفاده از

 تو درصد هماتوکریهموگلوبین روش سیانومت 

(Hct)  به روش میکروهماتوکریت با استفاده از

 15000های مویین و سانتریفیوژ در دور لوله

 گیری شددقیقه اندازه 5به مدت  دور بر دقیقه

(Svobodova et al., 1991). 

ابتدا  (RBC) های قرمزمارش گلبولش برای

تا خط نشانه  نژور قرمزالم تپیپبا  نمونه خون

تا خط  باقی مانده آنبرای  وشد کشیده  5/0

)سولفات  گاور کنندهرقیق محلول از  101نشانه 

 3/33گرم، اسید استیک گالسیال  5/12سدیم 

استفاده  لیتر(میلی 200لیتر، آب مقطر میلی

های قرمز با استفاده از د. سپس تعداد گلبولش

 شدمارش شنئوبار و میکروسکوپ  الم

(Svobodova et al., 1991). 

، (WBC) های سفیدمارش گلبولشبرای 

سفید تا خط نشانه نژور الم تپیپبا  نمونه خون

از محلول آن و برای رقیق کردن  شدکشیده  5/0

 دد. تعداشاستفاده  11تا خط نشانه تورک 

نئوبار و  المهای سفید نیز با استفاده از گلبول

 Svobodova et) دشمارش شمیکروسکوپ 

al., 1991). 

 MCV گلبول قرمز شاملهای شاخص

 Mean Corpuscular، م سلولیجمیانگین ح)

Volumes) ،MCH ( میانگین هموگلوبین

 Mean Corpuscular، سلولی

Hemoglobin)  وMCHC (ظتمیانگین غل 

 Mean Corpuscular، هموگلوبین سلولی

Hemoglobin Concentrations)  با استفاده

 Akbaryشدند )محاسبه  6تا  4های رابطهاز 

and Jahanbakhshi, 2018.) 

 

 :4رابطه 

MCV (fL) = [Hct / RBC (per million)] × 10 
 

 :5رابطه 

MCH (pg) = [Hb / RBC (per million)] × 10 
 

 :6رابطه 

MCHC (%) = (Hb / Hct) × 100 
 



 [93] 1400 (،2)9 آبزیان: بیوتکنولوژی و فیزیولوژی    حوض ماهی شناسیخون و رشد هایشاخص بر جیره در سیر اسانس تاثیر

 

 تحلیل آماری

ها بر اساس آزمون داده بودن نرمال

ر گرفت. اسمیرنف مورد ارزیابی قرا -کولموگرف

 افزارها از نرمتجزیه و تحلیل آماری داده برای

SPSS 22 که با توجه به  طوریه استفاده شد. ب

ها برای مقایسه بین تیمار دادهنرمال بودن 

 One-way) طرفهواریانس یکتحلیل آزمون 

ANOVA ) درصد  95در سطح اطمینان

(05/0P< )مقایسه بین  و برای کار رفته ب

آزمون چند دامنه دانکن پسها نیز از میانگین

(Duncanاستفاده شد. تمام داده ) های متن بر

 .نداهشد ارائهانحراف معیار  ± اساس میانگین

 

 نتایج

 2/0 حاویبا جیره  شده تیمارماهیان حوض 

سیر دارای بیشترین اسانس گرم بر کیلوگرم 

د ویژه و کمترین میزان شوزن و نرخ ر شافزای

 ضریب تبدیل غذایی در بین تیمارهای آزمایشی

 ی دیگرداری با تیمارهاف معنیالو اخت بود

 15/0تیمار حاوی ین چنمه. (P<05/0) داشت

دارای نیز سیر اسانس  ر کیلوگرمدگرم  2/0و 

؛ P<05/0) اهد بودشداری با گروه ف معنیالاخت

هیچ تلفاتی در بین  شدر طول آزمای. (1جدول 

 .دشهای آزمایشی مشاهده نگروه

 ،2 های موجود در جدولبر اساس داده

 و ، هموگلوبینتبیشترین میزان هماتوکری

ترین الحاوی باهای سفید و قرمز در تیمار گلبول

دیده گرم در کیلوگرم(  2/0)سیر  اسانس غلظت

اهد شداری با گروه ف معنیتالدارای اخ شد که

. (P<05/0) تیمارهای آزمایشی بوددیگر و 

 و MCV، MCH داری در میزانف معنیالاخت

MCHC دشبین تیمارهای آزمایشی مشاهده ن 

(05/0<P.) 

ود، شمشاهده می 3طور که در جدول  همان

کمترین میزان گلوکز خون در تیمار حاوی 

 وجود داشت کهاسانس سیر  غلظتترین االب

 دیگراهد و شداری با گروه ف معنیالدارای اخت

که  ت، این در حالی اسبودتیمارهای آزمایشی 

در همین تیمار آزمایشی بیشترین میزان 

ت که دارای شپروتئین در خون ماهیان وجود دا

اهد و تیمارهای شداری با گروه ف معنیالاخت

تفاوت  (.P<05/0) بود دیگر آزمایشی

، ALPگلیسرید، داری در میزان تریمعنی

AST  وALT  در تیمارها به مشاهده نشد

(05/0<P.)
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 معیار( انحراف ±میانگین حوض ) د ماهیشهای رشاخص ثیر سطوح مختلف اسانس سیر برات: 1جدول 

 هاشاخص
 تیمارهای آزمایشی

 2/0تیمار  15/0تیمار  1/0تیمار  (0شاهد )

 3/45±0/13 a 3/49±0/15 a 3/42±0/18 a 3/46±0/10 a (g) میانگین وزن اولیه

 7/18±0/53 a 7/75±0/62 (g) میانگین وزن انتهایی
b 8/91±0/39 c 9/62±0/43 d 

 3/73±0/40 a 4/26± 0/47 b 5/49±0/21 c 6/16±0/33 d (g) وزن نهاییافزایش 

 1/23±/03 (day/%) ویژه دشر نرخ
a 1/42±0/06 b 1/53±0/05 c 1/64±0/03 d 

 a 2/41±0/05 b 2/25±0/04 c 2/03±0/06 d 02/ ±2/54 ضریب تبدیل غذایی

 (.>05/0P) هستند دارف معنیالمشابه دارای اختبا حروف غیر ردیفهای هر میانگین

 
 حوضاسی ماهی شنهای خوناخصشثیر سطوح مختلف اسانس سیر بر ات :2جدول 

 معیار( انحراف ±میانگین )

 هاشاخص
 تیمارهای آزمایشی

 2/0تیمار  15/0تیمار  1/0تیمار  (0شاهد )

 4/35±0/33 a 5/62±0/61 b 5/74±0/53 b 6/61±0/38 c (g/dL)هموگلوبین 

 a 26/±1/08 b 27/1±1/02 b 29/5±1/09 c 1/05±24/8 )%( تهماتوکری

WBC (3mm/310×) 8/72±0/77 a 8/95±0/42 b 9/23±0/38 c 9/62±0/39 d 

RBC (3mm/610×) 4/26±0/19 a 4/49±0/25 b 4/73±0/21 c 4/96±0/36 d 

MCV (fL) 58/2±1/63 a 58/3±1/41 a 57/2±1/49 a 59/7±1/37 a 

MCH (pg) 11/2±1/04 a 12/5±1/08 a 12/3±1/14 a 13/9±1/18 a 

MCHC (g/dL) 19/5±1/32 a 21/4±1/17 a 21/1±1/44 a 23/5±1/52 a 

 (.>05/0P) هستند دارف معنیالبا حروف غیرمشابه دارای اخت ردیفهای هر میانگین

WBCهای سفید خون؛ : گلبولRBCهای قرمز خون؛ : گلبولMCV :قرمز؛  م گلبولجمیانگین حMCH : میانگین

 قرمز. گلبول در هموگلوبین ظتمیانگین غل: MCHC قرمز؛ گلبولدر هموگلوبین 
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 حوضیمیایی ماهی شهای بیواخصشثیر سطوح مختلف اسانس سیر بر ات: 3جدول 

 (انحراف معیار ±میانگین )

 هاشاخص
 تیمارهای آزمایشی

 2/0 تیمار 15/0 تیمار 1/0 تیمار (0) شاهد

 58/4±1/33 a 50/6±1/27 b 48/9±1/41 b 42/1±1/28 c (mg/dL) گلوکز

 261/4±1/21 a 260/7±1/47 a 259/2±1/61 a 258/9±1/81 a (mg/dL)گلیسرید تری

 7/46±0/45  a 9/54±0/53 b 9/82±0/60 b 11/70±0/57 c (mg/dL)پروتئین 

ALP (IU/L) 17/1±0/42 a 16/8±0/51 a 16/3±0/74 a 17/5±0/19 a 

AST (IU/L) 167/3±1/76 a 169/5±1/42 a 168/7±1/36 a 169/1±1/62 a 

ALT (IU/L) 76/8±1/02 a 75/4±1/23 a 76/5±1/42 a 76/3±1/46 a 

 (.>05/0P) هستنددار ف معنیالبا حروف غیرمشابه دارای اخت ردیفهای هر میانگین

ALP : آلکالین فسفاتاز(Alkaline Phosphatase) ؛AST :آسپارتات ترانس( آمینازAspartate Transaminase) ؛

ALT :آمیناز آالنین ترانس(Alanine Transaminase). 

 
 

 

 بحث

غذایی، بهیود  جیره هزینه کاهش در راستای

 از یکی سیستم ایمنی، یرشد و ارتقا

 هایافزودنی از ها استفادهروش ترینکاربردی

 هایایمنی و افزودنی هایمحرک شاملغذایی 

 ,Peterson and Bosworth) است گیاهی

اثر اسانس سیر بر نیز  در این مطالعه .(2014

و اسی شنخون هایشاخصرشد، های اخصش

مورد بررسی قرار  حوض ماهیسرم یمیایی شبیو

 بین در رشد هایشاخص تغییرات. گرفت

 نشان مطالعه این در مورد آزمایش تیمارهای

 هایشاخص در داراختالف معنی وجود دهنده

 دوره پایان در و نرخ رشد ویژه نهایی وزن

 این مقادیر بیشترین که طوری آزمایش بود، به

 ر کیلوگرمدگرم  2/0 تیمارحاوی درشاخص  دو

به عنوان یک  رسیشد.  مشاهده سیر اسانس

تواند با د، میرش رکمح ییعبیوتیک طبآنتی

های ساخته شده برای افزایش رشد آنتی بیوتیک

 ,.Lewis et al) رقابت داشته باشدجانوران در 

باالترین  حاضر،مطالعه  نتایج طبق (. بر2003

بهترین  و رشد ویژه نرخ دست آمده،ه وزن ب

 هایجیره در حوضماهی  غذایی تبدیل ضریب

 نتایج با که (1 )جدول شد اسانس مشاهده حاوی

جهانبخشی و همکاران مطالعات  از به دست آمده
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 (2006) همکاران و Shalaby( و 1394)

همزمان با  SGRبا افزایش . دارد مطابقت

توان گفت میزان افزایش غلظت اسانس سیر می

بهترین عملکرد گرم در کیلوگرم  2/0عصاره 

این  داشت که علت حوضرشد را در ماهی 

در  مغذی ترکیبات وجود توانمی را رشد افزایش

 همچنین بررسیکرد.  عنوان سیر گیاه

آزمایش  های موردماهیای تغذیه ایهشاخص

در  دارمعنی اختالف وجود دهنده نشان

مختلف  غذایی تیمارهای در رشد هایشاخص

 ها بهترینشاخص این مورد و در( P<05/0)بود 

کیلوگرم  ردگرم  2/0 تیمار حاوی در مقادیر

پایین بودن ضریب  .شد مشاهده سیر اسانس

نشان از کارایی و قابلیت هضم بهتر تبدیل غذایی 

های . عالوه بر تاثیر سیر بر شاخصاستجیره 

های تواند بر فعالیترشد این گیاه می

بدن هم تاثیرگذار باشد. دیگر فیزیولوژیکی 

های استفاده از پودر سیر منجر به بهبود فعالیت

از شناسی و خونشناسی در برخی ایمنی

آالی قزلپروری مانند های مهم آبزیگونه

( Labeo rohita) کپور هندی و کمانرنگین

 ;Sahu et al., 2007) است شده

Fazlolahzadeh et al., 2011 در راستای .)

دیگر تاثیر ای مطالعهنتایج مطالعه حاضر، در 

های رشد ماهی اسانس گیاه سیر بر شاخص

( Acipenser ruthenusخاویاری استرلت )

نشان داد  آننتایج  ومورد بررسی قرار گرفت 

تواند درصد می 5/0اسانس سیر در سطح 

های رشد ماهی استرلت را به صورت شاخص

 داری در مقایسه با تیمار شاهد افزایش دهدمعنی

(Lee et al., 2012 .) 

خون با  سرمگلیسرید و گلوکز سطح تری

تغذیه اسانس سیر در ماهیان غلظت افزایش 

شده با جیره های آزمایشی کاهش یافت 

(05/0P˂ .) که آلیسین در عصاره با توجه به این

در  SHهای سازی گروهسیر باعث غیرفعال

توان کاهش شود، میبیوسنتز لیپید در کبد می

گلسیرید را به این ماده موثره در سیر میزان تری

(. Augusti and Mathew, 1974) ارتباط داد

 گلوکز سطوح کاهشپژوهشگران  همچنین

 سیستئین آلیل -اس وجود به را خون

( S-Allylcysteine Sulfoxide) سولفوکسید

 اندنسبت داده سیر گیاه در موجود

(Ademiluyi et al., 2013) در همین راستا .

کنندگی گیاه سیر ای تاثیر محافظتدر مطالعه

در ماهی کپور معمولی در برابر سمیت آمونیاک 

نتایج این مطالعه نشان  ومورد بررسی قرار گرفت 

های حاوی داد که تیمارهای تغذیه شده با جیره

تر گلوکز خون بودند سیر دارای مقادیر پایین
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(Yousefi et al., 2020 )دست به نتایج با  که

 .استموافق حاضر  مطالعهآمده از 

 ماهی در سرم کل پروتئین در مطالعه حاضر،

 با مقایسه در سیر اسانس تغذیه شده باحوض 

( که این ˂05/0P) یافت شاهد افزایش گروه

از مطالعه  به دست آمدهنتایج با نتایج 

( بر ماهی گورامی 1394) جهانبخشی و همکاران

سه خال مطابقت دارد. پروتئین پالسمای خون 

 (Biomarkerنشانگر زیستی )به عنوان یک 

های مختلف شاخصحساس به تغییر در 

. دشوگیری میفیزیولوژیکی بدن جانداران اندازه

، نور، دماکه عوامل مختلفی از جمله از این رو 

توانند بر میزان پروتئین پالسما سن و تغذیه می

 Booke, 1964; Shalaby et) اثرگذار باشند

al., 2006). خون پالسمای پروتئین افزایش 

تواند به دلیل تغییرات ناشی از میزان می

ایمنوگلوبین و غلظت گلوبولین پالسمای خون 

 سطح (. افزایشHussein, 1996باشد )

 شاخص مناسبی عنوان به پالسما هایپروتئین

مطرح  ماهی ایمنی دفاع وضعیت بررسی برای

نتایج  .(Wiegertjes et al., 1996است )

نشان داد با افزایش اسانس سیر حاضر پژوهش 

 افزایش معناداری یافت که سرممیزان پروتئین 

 پاسخ قدرت دهنده افزایش نشان تواندمی

ای هفته 8طی یک آزمایش  .باشد بدن دفاعی

 ،50 اسانس سیر شامل مختلف ثیر سطوحات

گرم در کیلوگرم بر رشد، میلی 200و  150 ،100

جوان  ماهیفیل الشه تغذیه و ترکیب شیمیایی

دهنده  نتایج نشان شد کهپرورشی بررسی 

های رشد و کاهش ضریب افزایش اندک شاخص

تبدیل غذایی همراه با افزایش سطح اسانس سیر 

گرم در کیلوگرم اسانس میلی 150بود. سطح 

سیر بهترین عملکرد رشد را در بچه ماهیان 

های غذایی وجود اسانس سیر در جیره .داشت

تا در فرایند متابولیسم، پروتئین است باعث شده 

بافت را طی  ساختمسیر اصلی خود یعنی مسیر 

پروتئین و میزان پروتئین  بازدهنتیجه  و در کند

ابراهیمی ) ابقا شده در این تیمارها افزایش یابد

 .(1391، و همکاران

کبدی  های تشخیص فعالیتیکی از راه

 میزان در تغییر. است کبدی هایسنجش آنزیم

 از متاثر تواندها میآن ترشح و فعالیت

       نگهداری  شرایط غیرزیستی آب،های شاخص

 ,.Racicot et alجیره غذایی باشد ) نوع و

 کبدی هایآنزیم در این مطالعه مقادیر(. 1975

ALP، AST  وALT سطوح تاثیر تحت 

آنزیم  مقادیر. قرار نگرفت سیر اسانس مختلف

ALT  ر کیلوگرم و میزاندگرم  2/0در تیمار 

در گروه شاهد باالتر  ALTو  ALPهای آنزیم

 ها شاخصآنزیم این گیری فعالیتبود. اندازه
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 ترکیبات مورد سمی اثرات بررسی برای مهمی

 هاآن افزایش و شودمی محسوب کبد بر استفاده

 که باشد سلولی غشای بیانگر تخریب تواندمی

 هایسلول سیتوزول از هاآنزیم این ورود موجب

 Al-Ngada et) شودمی خون جریان به کبد

al., 2017). هایعصاره سیر بر آنزیم تاثیر عدم 

 که است دهنده آن نشان مطالعه، مورد کبدی

 رسانآسیب مواد فاقد یاد شده گیاهی عصاره

های آزمایش در که چند هر است. کبدی

روی  برشناسی آسیبمطالعات د بای تکمیلی

گیرد  انجام روده و کلیه کبدی، هایبافت

(Talpur, 2014) مطالعهاز به دست آمده . نتایج 

 Austinو  Nya حاضر همراستا با مطالعات

 مکمل افزودن با که بیان داشتند( است 2009)

جیره  گرم 100 رد گرم 1 سطح در سیر غذایی

بر  ثیر معناداریات کمانرنگین آالیقزل غذایی

 گروه و آزمایشی تیمارهای بین شاخص کبدی

 شاهد وجود نداشت.

های خونی در تشخیص شاخصشناخت 

تواند در نظر اقتصادی می از و همچنینگونه 

ها، نوع تغذیه و تعیین شرایط یشناسایی بیمار

 مت ماهی مفید باشدالبهداشتی و س

(Bahmani et al., 2001). های یکی از شاخص

های تعداد گلبولمهم سالمت ماهیان بررسی 

        وجود یا  که بیانگر است سفید و ترکیب آن

عفونت  عدم وجود عفونت و نوع واکنش بدن به

            شناسیآسیبو دیگر عوامل فیزیولوژیک و 

 هماتوکریت،مقدار  .(Klontz, 1994است )

 ظرفیت دهنده نشان قرمز گلبول و هموگلوبین

 ,Tavares and Moraesاست ) اکسیژن حمل

 حاضر از مطالعهبه دست آمده نتایج  .(2007

شناسی شامل های خوننشان داد که شاخص

 هایگلبولهماتوکریت، هموگلوبین،  میزان

 هایو گلبول MCV، MCH ،MCHCقرمز، 

 سیر با شده تغذیه خون در تیمارهای سفید

تواند دادند که می نشان را توجهی قابل افزایش

دهنده اثرات مثبت اسانس سیر بر بهبود  نشان

وضعیت فیزیولوژیک و کیفیت ایمنی بدن ماهی 

. این نتایج (Kanani et al., 2014) باشد حوض

 (،1394) نتایج جهانبخشی و همکاران با همسو

Shalaby و  (2006) همکارانMartins  و

تنگستانی و همچنین  .( است2002همکاران )

که اسانس سیر در  کردندبیان  (1390) همکاران

کیلوگرم در جیره اثر مثبتی  درگرم  15/0سطح 

ماهی داشت در فیل سلولیهای ایمنی بر شاخص

های دار گلبولکه سبب افزایش معنی طوری به

 است. دهشسفید 

که  رسدچنین به نظر میدر مجموع، 

های رشد گیاهی به علت در دسترس محرک

بودن، قیمت مناسب، آسیب کمتر به محیط 
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جانور و همچنین امکان تولید در سطح  و زیست

های مزایای بیشتری نسبت به محرک ،وسیع

 پژوهش به توجه . باداشته باشندرشد مصنوعی 

گرم  2/0 افزودن که شد مشخص، شده انجام

ماهی  غذایی جیره هر کیلوگرم در سیر اسانس

 انجامبرای  ماهیان ترینمهم از که یکیحوض 

 شود،می محسوبها پژوهشو  هاآزمایش

سیستم ی و ارتقا تواند موجب بهبود رشدمی

د. شوایمنی 

  



 1400(، 2)9فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان:                                                                 مینابی و همکاران         [100]

 

منابع

دوغیکالیی  ابراهیمی ع.، تنگستانی ر.، علیزاده

مختلف اسانس  سطوح اثر. 1391ا. و زارع پ. 

و ترکیب  تغذیه رشد، هایشاخص بر سیر

( جوان Huso husoماهی )فیل الشه شیمیایی

(: 1)11دریایی،  فنون و علوم پرورشی. مجله

12-1. 

زهی م.، اکبری پ.، اربابی ک.، بلوچ

اثر . 1394جمشیدزهی ح. و طهماسبی س. 

عصاره سیر بر رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی 

(. مجله Mugil cephalusماهی )الشه کفال

 .343-353(: 3)68علمی شیالت ایران، 

ی طالعهم. 1393 .ن و زادپرورا.  رضاییر.، پیغان 

ثیر عصاره سیر خام بر میزان رشد و ات

ای در هیستوپاتولوژی کبد، کلیه و حباب روده

. (Cyprinus carpio) ماهی کپور معمولی

های تحقیقات دامپزشکی و فرآورده مجله

 .68-76: (4)27، بیولوژیک

یی ا.، ابراهیمی ر.، علیزاده دوغیکال تنگستانی

اثر اسانس گیاه سیر بر  .1390ع. و زارع پ. 

ماهیان جوان های هماتولوژیک فیلشاخص

. مجله تحقیقات (Huso huso) پرورشی

 .209-216(: 3)66، دامپزشکی

جوادی ح.،  احمدنیای مطلقع.،  جهانبخشی

تاثیر سطوح . 1394ا.  کیارحیمیوی م. و موس

( sativum Allium) مختلف اسانس گیاه سیر

های های رشد، بقاء و برخی شاخصبر شاخص

 خونی و بیوشیمیایی ماهی گورامی سه خال

(trichopterus Trichogaster .)7(2    :)

232-229. 

وی م. جوادی موسع.، هدایتی ع. و  جهانبخشی

 اتانول فنوکسی -2تأثیر ماده . 1393

(phenoxyethanol-2 ) به عنوان ماده بیهوش

  های خونی ماهی کلمهکننده بر شاخص

(Rutilus rutilus caspicus .) مجله

 .337-347(: 3)27، های جانوریپژوهش

جو و.، یحیوی م.، اکرکی ر. و بحری ا.ه. جهان

زنجبیل بر  و سیر پودر توأم و مجزا اثرات. 1396

الشه،  شیمیایی ترکیب کبدی، شاخص

(Sparidentex hastaفعالیت ) های آنزیم

صبیتی.  ماهی بچه مقاومت میزان و گوارشی

 .17-29(: 6)2فصلنامه علوم و فنون شیالت، 

 در ایمنی ایمحرکه نقش .1383م.  اهیعلیش

. مجله سازمان نظام دامپزشکی پروریآبزی

 .33-38: 4، کشور

شیرین.  آب آکواریومی ماهیان .1380ح.  عمادی

 ص.83تهران.  انتشارات دانشگاه

م. و قطب  منیعات ع.، سقایی ن.، قطب الدین

سیر  اسانس گیاه تاثیر. 1396الدین ز. 

(Allium sativumبر شاخص ) های

اسکار  ماهی ایمنی و خون بیوشیمیایی

Astronotus ocellatus.  مجله علمی شیالت

 .151-160(: 6)26ایران، 

ط.، شعبانی پور فر ع.، عنایت غالممتین

اثر . 1396س. و فدایی راینی م.  کاکرودی



 [101] 1400(، 2)9 آبزیان: بیوتکنولوژی و فیزیولوژی    حوض ماهی شناسیخون و رشد هایشاخص بر جیره در سیر اسانس تاثیر

 

های شاخص ( برAllium sativumسیر ) عصاره

بیوشیمیایی  هایبرخی شاخص بقاء، و رشد

دانیو  زبرا ماهی گوارشی هایآنزیم و خون

(Danio rerio.)  ،مجله علمی شیالت ایران

27(6 :)150-143. 

ماهیان آب .  1394وثوقی غ.ح. و مستجیر ب.  

انتشارات دانشگاه تهران،   .جلد اول، شیرین

ص.334

 

Ademiluyi A.O., Oboh G., Owoloye 

T.R. and Agbebi O.J. 2013. 

Modulatory effects of dietary 

inclusion of garlic (Allium sativum) 

on gentamycin-induced 

hepatotoxicity and oxidative stress 

in rats. Asian Pacific Journal of 

Tropical Biomedicine, 3(6): 470–

475. 

Agarwal K.C. 1996. Therapeutic 

action of garlic constituents. 

Medicinal Research Reviews, 16: 

111–124. 

Akbary P. and Jahanbakhshi A.R. 

2018. Growth yield, survival, 

carcass quality, haematological, 

biochemical parameters and innate 

immune responses in the grey 

mullet (Mugil cephalus Linneaus, 

1758) fingerling induced by 

immunogen® prebiotic. Journal of 

Applied Animal Research, 46(1): 

10–16. 

Al-Ngada R.S., Abdelwahab A.M. 

and El-Bahr S.M. 2017. Effect of 

dietary supplementation of green 

tea (Camellia sinensis) on growth, 

body composition and serum 

biochemistry of the Asian seabass, 

Lates calcarifer fingerlings. 

Journal of Aquaculture Research 

and Development, 8(11): 518–522. 

Augusti K.T. and Mathew P.T. 

1974. Lipid lowering effect of 

allicin (diallyl disulphide-oxide) on 

long term feeding to normal rats. 

Cellular and Molecular Life 

Sciences, 30(5): 468–470. 

Bahmani M., Kazemi R. and 

Donskaya P. 2001. A comparative 

study of some haematological 

features in young reared sturgeons 

(Acipenser persicus and Huso 

huso). Fish Physiology and 

Biochemistry, 24: 135–140. 

Booke H.E. 1964. A review of 

variations found in fish serum 

proteins. New York Fish Game 

Journal, 11(1): 47–57. 

Breyer K.E., Getchell R.G., 

Cornwell E.R., Wooster G.A., 

Ketola H.G. and Bowser P.R. 

2015. Efficacy of an extract from 

garlic, Allium sativum, against 

infection with the furunculosis 

bacterium, Aeromonas 

salmonicida, in rainbow trout, 

Oncorhynchus mykiss. Journal of 

the World Aquaculture Society, 

46(3): 273–282. 

Diab A.S., El-Nagar G.O., Abd-El-

Hady Y.M. 2002. Evaluation of 

Nigella sativa L (black seeds; 



 1400(، 2)9یولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان: فیز                                                                مینابی و همکاران         [102]

 

baraka), Allium sativum (garlic) 

and Biogen as feed additives on 

growth performance and 

immunostimulants of O. niloticus 

fingerlings. Suez Canal Veterinary 

Medical Journal, 13: 745–75. 

Fazlolahzadeh F., Keramati K., 

Nazifi S., Shirian S. and Seifi S. 

2011. Effect of garlic (Allium 

sativum) on hematological 

parameters and plasma activities of 

ALT and AST of rainbow trout in 

temperature stress. Australian 

Journal of Basic and Applied 

Sciences, 5(9): 84–90. 

Ghehdarijani M.S., Hajimoradloo 

A., Ghorbani R. and Roohi Z. 

2016. The effects of garlic-

supplemented diets on skin 

mucosal immune responses, stress 

resistance and growth performance 

of the Caspian roach (Rutilus 

rutilus) fry. Fish and Shellfish 

Immunology, 49: 79–83.  

Harris J.C., Cottrell S.L., Plummer 

S. and Lioy D. 2001. 

Antimicrobial properties of Allium 

sativum (garlic). Applied 

Microbiology and Biotechnology, 

57: 282–286. 

Hussein M.M.A., Hamdy Hassan W. 

and Ibrahim Moussa M. 2013. 

Potential use of allicin (garlic, 

Allium sativum Linn, essential oil) 

against fish pathogenic bacteria 

and its safety for monosex Nile 

tilapia (Oreochromis niloticus). 

Journal of Food Agriculture and 

Environment, 11(1): 696–699. 

Hussein S.Y., El-Nasser M.A. and 

Ahmed S.M. 1996. Comparative 

studies on the effects of herbicide 

atrazine on freshwater fish 

Oreochromis niloticus and 

Chrysichthyes auratus at Assiut, 

Egypt. Bulletin of Environmental 

Contamination and Toxicology, 

57(3): 503–510. 

Kanani H.G., Nobahar Z., 

Kakoolaki S. and Jafarian H. 

2014. Effect of ginger-and garlic-

supplemented diet on growth 

performance, some hematological 

parameters and immune responses 

in juvenile Huso huso. Fish 

Physiology and Biochemistry, 

40(2): 481–490. 

Klontz G.W. 1994. Fish hematology. 

P: 121–132. In: Stolen J.S., 

Fletcher T.C., Rowely A.F., 

Kelikoff S.L., Kaattari S.L. and 

Smith S.A. (Eds.). Techniques in 

Fish Immunology. SOS 

Publications, USA. 

Kuang Y.K., Zheng X.H., Li X.M., 

Li D.C., Cao G.H., Tong G.X., Lv 

W.H., Xu W., Zhou Y., Zhang 

X.F., Sun Z.P., Mahboob S., Al-

Ghanim K.A., Li J.T. and Sun 

X.W. 2016. The genetic map if 

goldfish (Carassius aurathus) 

provided insights to the divergent 

genome evolutions in the 

Cyprinidea family. Scientific 

Reports, 6(6): 1–13. 

Lee D.H., Ra C.S., Song Y.H., Sung 

K.I. and Kim J.D. 2012. Effects of 

dietary garlic extract on growth, 



 [103] 1400 (،2)9 آبزیان: بیوتکنولوژی و فیزیولوژی    حوض ماهی شناسیخون و رشد هایشاخص بر جیره در سیر اسانس تاثیر

 

feed utilization and whole body 

composition of juvenile sterlet 

sturgeon (Acipenser ruthenus). 

Asian-Australasian Journal of 

Animal Sciences, 25(4): 577–583. 

Lewis M.R., Rose S.P., Mackenzie 

A.M. and Tucker L.A. 2003. 

Effects of dietary inclusion of plant 

extracts on the growth performance 

of male broiler chickens. British 

Poultry Science, 44: 43 –44. 

Lim C., Klesius P.H., Li M.H. and 

Robinson E.H. 2000. Interaction 

between dietary levels of iron and 

vitamin C on growth, haematoloy, 

immune response and resistance of 

channel catfish (Ictalurus 

punctatus) to Edwardsiella ictaluri 

challenge. Aquaculture, 185: 313–

327. 

Maniat M., Ghotbeddin N. and 

Ghatrami E.R. 2014. Effect of 

garlic on growth performance and 

body composition of Benni fish 

(Mesopotamichthys sharpeyi). 

International Journal of 

Biosciences, 5(4): 269–277.  

Martins M.F., Moraes D., Miyazaki 

C., Brum E., Onaka J.F. and 

Bozzo F. 2002. Alternative 

treatment for Anacanthorus 

penilabiatus (Monogenea: 

Dactylogyridae) infection in 

cultivated pacu, Piaractus 

mesopotamicus (Osteichthyes: 

Characidae) in Brazil and its 

haematological effects. Parasite, 

9(2): 175–185. 

 Misra C.K., Kuamr D.B., 

Mukherjee S.C. and Pattnaik P. 

2006. Effect of long term 

administration of dietary a-glucan 

on immunity, growth and survival 

of Labeo rohito fingerlings. 

Aquaculture, 255: 82–94. 

Nya E.J. and Austin B. 2009. Use of 

garlic, Allium sativum, to control 

Aeromonas hydrophila infection in 

rainbow trout, Oncorhynchus 

mykiss (Walbaum). Journal of Fish 

Diseases, 32(11): 963–970. 

Peterson B.C. and Bosworth B.G. 

2014. Assessment of a phytogenic 

feed additive (Digestarom P.E.P. 

MGE) on growth performance, 

processing yield, fillet composition 

and survival of channel catfish. 

Journal of the World Aquaculture 

Society, 45: 206–212. 

Pour F., Maniat M., Vahedasl A. 

and Ghayem S. 2014. 

Enhancement of growth 

performance and body composition 

in molly fish (Poecilia sphenops) 

associated with dietary intake of 

garlic (Allium sativum). 

International Journal of 

Biosciences, 5(8): 115–121. 

Racicot J.G., Gaudet M. and Leray 

C. 1975. Blood and liver enzymes 

in rainbow trout (Salmo gairdneri 

Rich.) with emphasis on their 

diagnostic use: Study of CCl4 

toxicity and a case of Aeromonas 

infection. Journal of Fish Biology, 

7(6): 825–835. 



 1400(، 2)9یولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان: فیز                                                                مینابی و همکاران         [104]

 

Sahu S., Das B.K., Mishra B.K., 

Pradhan J. and Sarangi N. 2007. 

Effect of Allium sativum on the 

immunity and survival of Labeo 

rohita infected with Aeromonas 

hydrophila. Journal of Applied 

Ichthyology, 23(1): 80–86. 

Shalaby A.M., Khattab Y.A. and 

Abdel Rahman A.M. 2006. 

Effects of garlic (Allium sativum) 

and chloramphenicol on growth 

performance, physiological 

parameters and survival of Nile 

tilapia (Oreochromis niloticus). 

Journal of Venomous Animals and 

Toxins, 12: 172–201. 

Sivam G.P. 2001. Recent advances on 

the nutritional effects associated 

with the use of garlic as 

supplement. American Social 

Nutrition Science, 131: 1106–

1108. 

Svobodova Z., Pravda D. and 

Palackova J. 1991. Unified 

methods of haematological 

examination of fish. Research 

Institute of Fish Culture and 

Hydrobiology, 7(1): 61–70. 

Talpur A.D. 2014. Mentha piperita 

(Peppermint) as feed additive 

enhanced growth performance, 

survival, immune response and 

disease resistance of Asian seabass, 

Lates calcarifer (Bloch) against 

Vibrio harveyi infection. 

Aquaculture, (420-421): 71–78. 

Talpur A.D. and Ikhwanuddin M. 

2012. Dietary effects of garlic 

(Allium sativum) on haemato-

immunological parameters, 

survival, growth, and disease 

resistance against Vibrio harveyi 

infection in Asian sea bass, Lates 

calcarifer (Bloch). Aquaculture, 

364: 6–12.  

Tamadoni Jahromi S., 

Pourmozaffar S., Jahanbakhshi 

A., Rameshi H., Gozari M., 

Khodadadi M., Sohrabipour J., 

Behzadi S., Bazrkar N., 

Nahavandi R. and Zahedi M.R. 

2021. Effect of different levels of 

dietary Sargassum cristaefolium    

on growth performance, 

hematological parameters, 

histological structure of 

hepatopancreas and intestinal 

microbiota of Litopenaeus 

vannamei. Aquaculture, 533: 1–17. 

Tavares M. and Moraes F.R. 2007. 

Leukocyte and thrombocyte 

reference values for channel catfish 

(Ictalurus punctatus Raf.), with an 

assessment of morphological, 

cytochemical, and ultrastructural 

features. Veterinary Clinical 

Pathology. 36: 49–54. 

Tsao S.M. and Yin M.C. 2001. In-

vitro antimicrobial activity of four 

diallyl sulphides occurring 

naturally in garlic and Chinese leek 

oils. Journal of Medical 

Microbiology, 50(7): 646–649.  

Wahli T., Verlhac V., Griling P., 

Gabaudan J. and Aebischer C. 

2003. Influence of dietary vitamin 

C on the wound healing process in 



 [105] 1400 (،2)9 آبزیان: بیوتکنولوژی و فیزیولوژی    حوض ماهی شناسیخون و رشد هایشاخص بر جیره در سیر اسانس تاثیر

 

rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss). Aquaculture, 225: 371–

386. 

Wiegertjes G.F., Stet R.J.M., 

Parmentier H.K. and Van 

Muiswinkel W.B. 1996. Immuno-

genetics of disease resistance in 

fish; A comparable approach. 

Development Comparative 

Immunology, 20(6): 365–381. 

Yousefi M., Vatnikov Y.A., Kulikov 

E.V., Plushikov V.G., Drukovsky 

S.G., Hoseinifar S.H. and Van 

Doan H. 2020. The protective 

effects of dietary garlic on common 

carp (Cyprinus carpio) exposed to 

ambient ammonia toxicity. 

Aquaculture, 526: 1–7. 

 

  



 
 
 

 
 
 

Aquatic Physiology and Biotechnology 

Vol. 9, No. 2, Summer 2021 
 

Research Paper 

Effect of garlic (Allium sativum) essential oil in diet on growth 

performance, biochemical and hematological parameters of 

goldfish (Carassius auratus) 
 

Abdolreza Jahanbakhshi1*, Elnaz Erfanifar1, Sajjad Pourmozaffar2*, Ashkan Ajdari1, 

Saeid Tamadoni Jahromi3 
 

Accepted: January 2021 Received: December 2020 

Abstract  

In this study, the effect of garlic essential oil on growth performance, 

hematological and biochemical parameters of goldfish (Carassius auratus) was 

studied. 180 goldfish with an average weight of 3.4±0.2g in four levels 0 (T0), 0.1 

(T0.1), 0.15 (T0.15) and 0.2 g (T0.2) of garlic essential oil per kg of diet (triplicate) were 

evaluated for 8 weeks. The results showed that growth performance and feed 

conversion ratio in experimental treatments respectively increased and decreased 

significantly compared to the control group (P<0.05). Hematocrit, hemoglobin and 

white and red blood cells in treatments containing garlic essential oil increased 

significantly compared to the control group (P<0.05). Garlic essential oil causes no 

significant effect on the parameters of MCV, MCH and MCHC (P>0.05). Blood 

protein levels in treatments fed with garlic essential oil increased significantly and 

blood glucose levels decreased significantly compared to the control group (P<0.05). 

Triglyceride levels in 0.2g/kg group were lower than other treatments (P>0.05). Also, 

there was no significant difference in alkaline phosphatase (ALP), aspartate 

transaminase (AST) and alanine transaminase (ALT) enzyme activity between 

experimental and control groups (P>0.05). The results of the present study show that 

the addition of garlic essential oil can be used as a useful dietary supplement to 

enhance health and biochemical indicators in goldfish. 

Key words: Goldfish, Carassius auratus, Garlic Essential Oil, Growth, Hematocrit. 
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