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  :چکیده

ي ها آنزیمفعالیت سیر و زنجبیل بر شاخص کبدي، ترکیب شیمیایی الشه، مجزا و توأم پودر  اتاثر

 بررسیو دماي باال   pHهاي تنش برابردر  )(Sparidentex hastaارشی و مقاومت بچه ماهی صبیتیگو

 درصد 1سیر، پودر  درصد1(شاهد)،  شد. آزمایش با استفاده از طرح کامالً تصادفی شامل سطوح صفر

تیمار  در قالب چهار(سیر/زنجبیل) پودر زنجبیل  درصد 1پودر سیر و  درصد 1ترکیب  و پودر زنجبیل

عدد بچه ماهی صبیتی با وزن  240. تعداد هفته اجرا گردید 8 مدت بهو با سه تکرار طراحی 

تیمارهاي بین شاخص کبدي  در نشان داد که نتایج. شدند تانک توزیع 12 در گرم 08/3± 31/0متوسط

 هايارو بیشترین میزان این شاخص مربوط به تیم) >05/0p( وجود داشتي معنادارآزمایشی اختالف 

تیمارهاي  ي در بینمعنادارحاکی از وجود اختالف  الشه آنالیز . نتایجسیر/ زنجبیل و زنجبیل بود

چربی  مقدار بیشترین وسیر/ زنجبیل  تیمار در الشه پروتئین میزان بیشترین .)>05/0p( آزمایشی بود

 يمعنادارآزمایش اختالف  پایان در ي گوارشیها آنزیم فعالیت میزان. شد مشاهده زنجبیل در تیمار الشه

و  سیر/ زنجبیل هايتیمار در لیپاز فعالیت میزان بیشترین .)>05/0pدر بین تیمارهاي آزمایشی نشان داد(

 آزمایشدر ي معنادارتفاوت . شدمشاهده تیمار زنجبیل  در آمیالز نیز فعالیت بیشترین میزانو  زنجبیل

 میزان مقاومت بیشترین . )>05/0p( وجود داشت یشیآزما تیمارهاي بینقلیایی و حرارتی  ،اسیديتنش 

. شد مشاهده در تیمار زنجبیل حرارتیتنش برابر و در  سیر/ زنجبیلتیمار  در pH تنش برابر آزمایش در

 ي گوارشیها آنزیمافزایش فعالیت باعث بهبود ترکیب شیمیایی الشه، سیر/ زنجبیل ترکیب در مجموع، 

  شد.محیطی در این ماهی هاي  افزایش مقاومت به تنشو 
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  .، استرسي گوارشیها آنزیم، الشه شیمیایی ترکیبات شاخص کبدي، :واژگان کلید

  مقدمه

 بومی Sparidentex hasta  علمی نام با صبیتی ماهی

. است هند سواحل و هند اقیانوس غرب فارس، خلیج

 در و بوده آب اعماق تا ساحلی هاي آب از آن زیستگاه

 از بیشتر و دارد حضور خوریات در سال هاي  ماه بیشتر

 Taheri Kondor( کند می تغذیه پوستان سخت و مهرگان بی

et al., 2013(عنوان بهماهی  این پسندي، ذائقه به توجه . با 

 پرورش و تکثیر براي باالیی ارزش بومی، گونه یک

 گیاهی غذایی هاي افزودنی . (Hussain et al., 1981)دارد

 ییاکار هضم، قابلیت نظیر هایی بر شاخص أثیرت با توانند می

 قرار تأثیر تحت را آبزیان در رشد میزان غذا، طعم و تغذیه

هاي ایمنی و رشد در  استفاده از محرك تازگی به. دهد

جایگزین مناسبی  عنوان بهپرورش ماهیان افزایش یافته و 

، (Jha et al., 2007) شوند ها محسوب می بیوتیک براي آنتی

، ها بیماريها عالوه بر افزایش مقاومت در برابر  محركاین 

که افزایش رشد  ند و از آنجاییشو میتحریک رشد  سبب

د، دگر پروري محسوب می ترین اهداف در آبزي از مهم

 است گرایش به استفاده از این ترکیبات افزایش یافته

.(Thrall et al., 2004) هاي  در این میان استفاده از محرك

دلیل در دسترس بودن، خطر کمتر  گیاهی به أبا منش ایمنی

تر، روندي رو به  زیست و جانور و قیمت پایین براي محیط

 ,.Dugenci et al).پروري داشته است آبزي  رشد در صنعت

هاي  مطالعات متعددي پیرامون استفاده از محرك  (2003.

محرك رشد و مکمل غذایی در  عنوان بهایمنی گیاهی 

 Aly and)است  انجام شدهختلف ماهیان هاي م گونه

Mohamed, 2010; Citarasu, 2010; Babak et al., 2012) .

از خانواده نهان  Allium sativumر با نام علمی گیاه سی

)، راسته گل Angiospermaاي( دانگان تک لپه

). آنالیز Azad Bakht, 2008است( (Liliflora)اي الله

ن، گوگرد، امالح یپروتئوجود  ةدهند شیمیایی سیر نشان

معدنی از قبیل ید، گوگرد، سیلیس، فسفر، آهن، سدیم، 

و ریبوفالوین،  Cو Aها از جمله  پتاسیم و انواع ویتامین

سولفید،  دي پیلنام آلیسین و آلیل پرو آلئین و اسانسی به

و  F1و A2هاي  آنزیم آلیناز، پراکسیداز، پروستاگالندین

سولفورهاي  لفورها و پلیسیر حاوي سو باشد. آجوئن می

). Shafiezadeh, 2002( ونیل، آلیل و آلیل پروپیل است

 ،Zingiber officinale گیاه زنجبیل با نام علمی استفاده از

 یک عنوان به کلی طور به زنجبیلتاریخچه طوالنی دارد. 

 ,Weidner and Sigwart)  ایمن مدنظر است گیاهی داروي

 ساپونین، پلی فالونوئیدها، آلکالوئیدها، که حاوي(2000

 کاروتنوئیدها ها، ویتامین کربوهیدرات، فیبر، تانن، استروئید،

 Otunola et al., 2010; Shirin and( باشد می معدنی مواد و

Prakash, 2010( .طبیعی هاي اکسیدان آنتی داراي همچنین 

 ,.Hori et al) زینجرون وها  شوگاول ها، جینجرول مانند

 و قوي ضدالتهابی هاياثر با ضروري هاي و روغن (2003

مطالعات  (Zarate and Yeoman, 1996). استاولئورزین 

هاي لیپوفیلیک ریزوم این گیاه  انجام شده بر روي عصاره

ها از ترکیبات  ها و شوگاول که جینجرول دهد نشان می

 ,.Kavoli Haghighi et al(هستند العاده فعال زنجبیل  فوق

ثر بر روي ؤم عامل یک عنوان بهین گیاه همچنین ا ).2002

 از حیوانات، و انسان در و سیستم ایمنی گوارش دستگاه

 ,.Apines-Amar et al) شده است ماهی شناخته جمله

در زمینه کاربرد گیاهان دارویی  یمطالعات مختلف .(2012

 انجام شده پیشگیري از بیماري و تقویت سیستم ایمنیدر 

 در ،زش اقتصادي و غذایی این ماهیتوجه به ار بااست که 

استفاده از پودر سیر و امکان  بررسی به حاضر تحقیق

 و پرداخته شد جیره در مجزا و توأمصورت  زنجبیل به

فعالیت  و کبدي شاخص تغییرات روي بر آنها هاياثر

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
25

51
3.

13
96

.6
.2

.7
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jf

st
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23225513.1396.6.2.7.1
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-8861-fa.html


 جهان جو و همکاران  _________________________________________  ... سیر و زنجبیل پودر اثرات مجزا و توأم

19 

 هاي محیطی ي گوارشی و میزان مقاومت به تنشها آنزیم

  .شد مطالعه

  مواد و روش کار 

  زمان انجام آزمایش مکان و

تحقیقات  مرکز در هفته 8 زمان طی مدت حاضر تحقیق

 .شد انجام 1394 بهار در و هاي دور چابهار آب شیالتی

از مرکز تکثیر و بازسازي موردنظر  صبیتی بچه ماهیان

فارس(کالهی) واقع در بندرعباس  ذخایر آبزیان خلیج

 240د تعدا سازگاري، مراحل گذراندن از پس شدند. مینأت

گرم  08/3±31/0عدد بچه ماهی صبیتی با میانگین وزن 

 از پیشسازي شدند.  ذخیره لیتري 300تانک  12در 

آب  با سپس و ضدعفونی کامالً ها تانک سازي، ذخیره

 از استفاده با مداوم طور ها به تانک هوادهی. شدند شستشو

. انجام شد هواده مرکزي پمپ به متصل هوا هاي سنگ

خروج مواد  براي، نخستین غذادهی ازپیش  زانهرو ها تانک

 Talebi( شدند سیفون آب حجم درصد 75میزان  دفعی به

Haghighi et al., 2010.( دوره طول در محیطی عوامل 

دماي آب  قرار داشت: ذیل در محدوده پرورش

 محلول اکسیژن )،گراد سانتی درجه4/1±14/27(

قسمت در  42، شوري (گرم در لیتر) میلی 31/0±2/7(

 - دوره روشنایی و )3/0±2/8(pH  ،هزار)

  .)D12:L12تاریکی(

  طرح آزمایش

 و تیمار 4 صورت به تصادفی کامالً طرح قالب در تحقیق این

هاي موردنظر در سطوح  افزودنی .است شده انجام تکرار 3

پودر زنجبیل و  درصد 1، پودر سیر درصد 1(شاهد)،  صفر

/ پودر زنجبیل(سیر ددرص 1پودر سیر و  درصد 1ترکیب 

 زنجبیل) به جیره کنستانتره تجاري شرکت بیومار فرانسه

 درصد 18پروتئین،  درصد 54حاوي  ،متر) میلی 2(قطر

 مگاژول در کیلوگرم انرژي اضافه شد 1/22چربی و 

)Taheri Kondor et al., 2013(.  

  هاي غذایی سازي جیره آماده

 هايپودرآزمایشی سطوح مختلف  تیمارهايبرحسب نوع 

پس از توزین با ترازوي حساس آزمایشگاهی با افزودنی 

ی س سی 20، در )GFژاپن، مدل  AND( گرم 001/0دقت 

 از سوي شده روش استفاده اساسبرو آب مقطر حل 

Chang   و Liu (بیومار، فرانسه) روي غذاي تجاري

. (Chang & Liu, 2002) اسپري شدصورت یکسان  به

رایط استریل در معرض جریان غذاهاي تهیه شده تحت ش

هواي اتاق قرار داده شد تا آب مخلوط شده با غذا تبخیر 

هاي آماده شده تا زمان استفاده، در یخچال در  گردد. پلت

 Taheri Kondor گراد نگهداري شد.( درجه سانتی 4دماي 

et al., 2013.(  جیره ماهیان گروه شاهد نیز به همین شیوه

 2سنجی هر  زیست. آماده شدی مکمل گیاهبدون افزودن 

غذاي مورد نیاز هر تانک براساس آن  گردید وهفته انجام 

و  تنش کاهش براي .سبه و براي دو هفته بعد تنظیم شدمحا

 بودن خالی از اطمینان و سنجی هنگام زیست در تلفات

 تغذیه سنجی زیست از پیش ساعت 12 ،گوارش دستگاه

 150ppmدوز با یخکم گل از پودر و گردیده قطع ماهیان

تراکم ماهیان در هر تانک  د.ش استفاده بیهوشی ماده عنوان به

 از انماهی پرورش براي استفاده عدد بود و آب مورد 20

  شد. مینأدریا ت

  شاخص کبدي

کبد ماهیان جدا و با ترازوي  ،دوره آزمایش پایاندر 

گرم) وزن شده و طبق فرمول زیر  001/0دیجیتال (دقت 

 Tavares-Dias et al., 2000 b; Sima et) دیدگرارزیابی 

al., 2008):  

  کبدي شاخص =) وزن بدن / وزن کبد100× (
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 ماهی الشه شیمیایی ترکیبات

 6از بچه ماهیان در ابتداي آزمایش و  قطعه 6تعداد 

طور تصادفی  از هر تیمار در انتهاي آزمایش به قطعه

جدا  از خارج کردن امعا و احشا و پسو شدند انتخاب 

بافت  درآمده و سپسفیله  صورت به ،ردن سر و بالهک

از  پسه شد مخلوط حاصل .گوشتی آنها چرخ شد

گراد تا  درجه سانتی - 20کدگذاري در فریزر در دماي 

 تجزیه. براي گردیدزمان آنالیز آزمایشگاهی نگهداري 

) AOAC,2000هاي مندرج در ( از روش تقریبی الشه

 رطوبت میزان .دش انجام کرارت سه با حداقل و استفاده

  oCدماي در آون در ها نمونه کردن خشک وسیله به

تا رسیدن به وزن ثابت تعیین شد  ساعت 24 مدت به105

 oCدماي در کوره در ها نمونه سوزاندن با خاکستر میزان و

 خام پروتئین . میزانسنجش شد ساعت 12 مدت به 550 

 به و 25/6 ضریب در نمونه نیتروژن محتواي ضرب با

 روش سوکسله به چربی میزان وتعیین  کجلدال روش

  .(AOAC 2000)شد گیري اندازه

  گوارشی يها آنزیم فعالیت سنجش

 طور به اهیعدد بچه م 3 تکرار هر از آزمایش پایان در

 و یخ روي درکالبد شکافی شدند. سپس  و انتخاب تصادفی

سرم با  و جدا ماهیان این روده استریل شرایط تحت

ها با استفاده از هموژنایز  نمونه .شدشستشو  فیزیولوژي

مول بر لیتر  041/0(دستی همراه با مخلوطی از بافر فسفات 

 1( )مول بر لیتر فسفات پتاسیم 026/0فسفات سدیم و 

PBS, pH 100و محلول تریتون   ن)مرك آلما -X  

 C2H4O) (C14H22O) اکسی اتیلن اوکتی فنیل اتر پلی(

n)گراد و به  درجه سانتی 4با دماي ) درصد 1/0( )سیگما

دقیقه هموژن گردید. پس از  1 مدت به 10به  1نسبت 

دور  15000دقیقه با سرعت  20مدت بهها  سانتریفیوژ نمونه

گراد، مایع سطحی با سمپلر  درجه سانتی 4در دقیقه در دماي 

هاي بیوشیمیایی در  شاخصگیري  آوري و تا زمان اندازه جمع

 لیپاز آنزیم فعالیت. گراد نگهداري شد درجه سانتی - 25دماي 

 از استفاده با گرم پروتئین بافت) المللی بر میلی (واحد بین

 طریق به وp- nitrophenylemyristate  هیدرولیز

 ،(Iijima et al., 1998) شد گیري اندازه اسپکتروفتومتري

ین گرم پروتئ المللی بر میلی (واحد بین آمیالز آنزیم فعالیت

 از استفاده با وBernfeld (Bernfeld., 1955)  روش به بافت)

  (Worthington., 1991). شد ارزیابی نشاسته سوبستراي

  هاي تنش انجام آزمایش ةنحو

از  پیشساعت  12بچه ماهیان،  تعیین میزان مقاومت براي

براي انجام . ، غذادهی قطع شدموردنظر هاي آزمایشانجام 

آب با استفاده از اسید   pH، اسیدي  pHآزمایش تنش

 pHقلیایی،   pH و در آزمایش 2به  درصد 37  کلریدریک

رسانده  12بـه  (NaoH) هاي سود آب با استفاده از کریستال

انجام تنش  همچنین براي. )Akrami et al.,2014( شد

 40به  آکواریومی برقی يربخا وسیله هحرارتی، دماي آب ب

بچه ماهی  عدد 10تیمار هر از  .رسید گراد درجه سانتی

زمان در تشت آزمایش رهاسازي شد و مدت  طور هم هب

 بچه ماهیاناست که  گفتنی .شدآنها بررسی  يبقازمان 

تدریج در معرض آزمایش تنش قرار نگرفته و به یکباره  به

که آخرین ماهی  داده شدند و زمانی زا قرار در محیط تنش

ه شد، ثبت گردید. ها کشت صورت کامل در این محلول به

)Jafaryan et al., 2011 .(  

  ها تجزیه و تحلیل داده

، از طریق آزمون تجزیه واریانس ها داده تحلیل تجزیه و

و  (One-way analysis of variance ANOVA)طرفه  یک

اي  مقایسه میانگین بین تیمارها براساس آزمون چنددامنه

شد.  انجام (Duncans multiple-range test) دانکن

وجود در نهایت پردازش و  Excelاطالعات خام در محیط 

با استفاده  درصد 5 خطاي در سطح معناداراختالف  نبودیا 
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  انجام گرفت.  19ورژن   SPSSافزار از نرم

  

  نتایج

 شاخص کبدي

آورده شده  1جدول در نتایج مربوط به شاخص کبدي 

ي ي بین تیمارهامعنادارشاخص اختالف این  بارةاست. در

   .)>05/0p( آزمایشی مشاهده شد

  هفته پرورش 8بر میانگین شاخص کبدي بچه ماهیان صبیتی (درصد) پس از  صورت مجزا و توأم سیر و زنجبیل به پودراثر  1 جدول

    شاخص             

  تیمار
 زنجبیل سیر/  زنجبیل  سیر  شاهد

 شاخص کبدي(درصد)
b

16/0±39/2  
b

19/0± 45/2  
a

07/0± 75/2  
a

05/0± 70/2  

  ).>05/0pي دارند (معناداراختالف  ،اعدادي که در هر ردیف داراي حروف غیرمشابه هستند
 

 الشه ترکیب

 ي آزمایشیتیمارها بین  را يمعنادار تفاوت الشه آنالیز نتایج

تیمار  در الشه پروتئین میزان بیشترین ).>05/0p( نشان داد

 نیز الشه و خاکستر چربی مقدار بیشترین و سیر/ زنجبیل

 .)2(جدول  شد مشاهده لتیمار زنجبی در يمعنادار طور هب

  

  پرورش هفته 8 از بچه ماهی صبیتی (درصد) پس بدن شیمیایی ترکیبات  ± میانگین بر صورت مجزا و توأم سیر و زنجبیل به پودر اثر 2جدول

 زنجبیل سیر/  زنجبیل  سیر  شاهد  ترکیبات الشه

  پروتئیندرصد 
d

03/0± 75/15  
c

03/0± 29/16  
b

 05/0± 33/16  
a

03/0± 06/17 

  چربیدرصد 
d

 02/0± 17/5  
c

04/0± 47/5  
a

01/0± 19/6  
b

04/0± 77/5  

  خاکستردرصد 
d

04/0± 49/5  
c

04/0± 67/5 
a

04/0± 15/6  
b

02/0± 92/5  

  رطوبتدرصد 
a

02/0±59/73  
b

 03/0±57/72  
c

 03/0±33/71  
d

 02/0±25/71  

  ).>05/0pي دارند (معناداراختالف  ،یرمشابه هستنداعدادي که در هر ردیف داراي حروف غ
  

  ي گوارشیها آنزیم

 پایان در ي گوارشیها آنزیم فعالیت میزانبه  مربوط نتایج

از  آزمایش پایان در. است شده ارائه 3 جدول در ،آزمایش

، بین تیمارهاي لیپاز و آمیالز يها آنزیم فعالیتمیزان نظر 

  ). >05/0p( داشت وجود يمعناداراختالف آزمایشی 

  

  پرورش هفته 8 از بچه ماهی صبیتی (درصد) پس ي گوارشیها آنزیم فعالیت بر صورت مجزا و توأم بهپودر سیر و زنجبیل  اثر 3جدول

    شاخص                                

  رتیما 
 سیر/زنجبیل  زنجبیل  سیر  شاهد

گرم  المللی بر میلی (واحد بین لیپاز

  )پروتئین بافت
00/1± 00/9

 b

 57/0± 33/8
 b

 00/1± 00/12
 a

 00/1± 00/11
 a

 

گرم  المللی بر میلی (واحد بین آمیالز

  پروتئین بافت)
65/0± 34/75

 c

 51/3±33/46
 d

 71/4± 33/115
 a

 00/2±00/96
 b

 

  ).>05/0pي دارند (معناداراختالف  ،اعدادي که در هر ردیف داراي حروف غیرمشابه هستند
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 محیطی هاي تنش برابر در تمقاوم میزان

قلیایی  تنش اسیدي، هاي آزمایش برابر در مقاومت میزان در

 يمعنادار اختالف آزمایشی تیمارهاي تمامی درو حرارتی 

 بقا زمان مدت بیشترین که طوري هب )>05/0p( وجود داشت

 سیر/ زنجبیلتیمار  در(اسیدي و قلیایی)  pH تنش برابر در

 شد مشاهده در تیمار زنجبیل حرارتو در برابر تنش 

  ). 4 (جدول

  پرورش هفته 8 از پس هاي محیطی تنش برابر درصبیتی ماهی  بچه بقا زمان مدت بر صورت مجزا و توأم پودر سیر و زنجبیل به اثر 4جدول

   شاخص       

تیمار   
 زنجبیل سیر/  زنجبیل  سیر  شاهد

pH 34/165 ±70/0  (زمان به ثانیه)باال
 d

 61/1± 39/174
 c

 53/1± 76/181
 b

 12/1± 86/186
 a

 

pH (زمان به ثانیه)49/58 ±65/0  پایین
 b

 18/0±89/58
 b

 47/1± 86/59
 b

 02/2± 12/63
 a

 

(زمان به ثانیه)حرارت  35/3± 94/154
 c

 51/2± 23/156
 c

 00/1± 45/189
 a

 41/1± 63/181
 b

 

 .)>05/0p( دارند يادارمعن اختالف ،هستند غیرمشابه حروف داراي ردیف هر در که اعدادي
 

 گیري نتیجه و بحث

که  پروري و از آنجایی با توجه به اهمیت تغذیه در آبزي

دهد،  خود اختصاص می هاي جاري را به بیشترین هزینه

سازي پرورش و تولید ماهی که منجر به افزایش رشد  بهینه

نیاز  شود، به تحقیقات بیشتري و کاهش هزینه تولید می

هاي  روشبهترین یکی از ). singh et al.,2005( دارد

هاي غذایی  استفاده از افزودنی جیره غذایی،کاهش هزینه 

ها و  ها، پریبوتیک هاي ایمنی، پروبیوتیک شامل محرك

 ;Lara-Flores et al., 2003)هاي گیاهی است  افزودنی

Peterson & Bosworth, 2014) گیاهان دارویی با وجود .

پایدارتري در مقایسه با داروهاي دیگر تأثیر کند، اثر بسیار 

  .(Ghasemi Pirbalouti et al., 2010)دارند 

ثیرات مواد سمی أهاي حساسی است که ت کبد از اندام

این اندام در سیستم ایمنی ماهی،  .دهد در بدن را نشان می

اي  هاي ذخیره سالمت ماهیان و استفاده بیشتر از انرژي

طور  هشاخص کبدي ب .(Akhlaghi et al., 2012) نقش دارد

ها  مستقیم به متابولیسم وابسته است زیرا گلیکوژن و چربی

 Krogdahal et).  توانند در کبد انباشته شوند می

al.,2004) سیر تیمار دردر این پژوهش، شاخص کبدي /

 را نشان داد بیشتريمقدار  و تیمار زنجبیل زنجبیل

)05/0p<( .کبدي را به  شاید بتوان دلیل افزایش شاخص

(مانند جینجرول، شاگول، پرادول و  ترکیبات مختلف گیاه

نسبت  )و همچنین آلیسین در گیاه سیر زینجرون در زنجبیل

ي گوارشی و در نتیجه ها آنزیمداد که باعث افزایش فعالیت 

 Platel(  شود هضم و جذب غذا و ذخیره انرژي در کبد می

& Srinivasan, 2004  .( Rahimi Yadkoori  و همکاران

)2015a(  1 و 5/0، 1/0 ،0ح وسطاستفاده از بیان کردند که 

ماهی بنی جیره غذایی در زنجبیل درصد 

ي معنادارثیر أت  (Mesopotamichthys sharpeyi)قد انگشت

در شاخص کبدي بین تیمارهاي آزمایشی و گروه کنترل 

 ایجاد کرد که بیشترین میزان این شاخص در تیمار تغذیه

و همکاران  Zakes. درصد مشاهده شد 1با سطح  شده

تغذیه ) گزارش دادند که شاخص کبدي در تیمار 2008(

 Lonicera و  Astragalus radixترکیب دو گیاهشده با 

japonica  در سوف ماهیان جوان(Sander lucioperca) 

فعالیت متابولیک  ةدهند مقدار کمتري داشت که نشان

که منجر به مختل  باشد  بدي میهاي ک نسبت پایین سلول به

انتقال و در نتیجه اختالل در شدن متابولیسم چربی در کبد 
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 & Nya همچنین .گردد مواد هضم شده به داخل خون می

Austin  )2011 هاي غذایی  ) بیان کردند که افزودن مکمل

گرم جیره  100گرم بر  1و  0سیر و زنجبیل در سطح 

ي در شاخص معنادارثیر أکمان ت آالي رنگین غذایی قزل

احتماالً  کبدي بین تیمارهاي آزمایشی و گروه کنترل ندارد.

علت اختالف نتایج مطالعه حاضر با مطالعات قبلی تفاوت 

، طول دوره آزمایش یا مقدار شده در نوع گونه آزمایش

  .استسطوح مختلف پودر استفاده شده در جیره غذایی 

تواي غدایی مهمی براي شناخت مح روشالشه  تجزیه

 ,.Umaa et al( و سطح انرژي هر موجود آبزي است

). نتایج این مطالعه نشان داد که بین تیمارهاي 2014

میزان رطوبت، چربی،  از نظري معنادار تفاوتآزمایشی 

براساس نتایج  .)>05/0p( پروتئین و خاکستر وجود داشت

/ سیر تیمار در الشه پروتئین میزان بیشتریناین تحقیق، 

شد. در همه تیمارها محتواي پروتئین الشه  مشاهده نجبیلز

) بیان کرد Citarasu )2010باالتر از گروه کنترل بود. 

، با تحریک شوند می رشد بهبود میزان ی که سببگیاهان

توانند باعث افزایش میزان اسیدهاي  می RNAرونویسی 

آمینه شوند که این خود به افزایش ساخت پروتئین منجر 

) گزارش کردند که 2008و همکاران (  Zakes. شود می

  Astragalus radix/افزودن ترکیب دو گیاه دارویی (

Lonicera japonica بر ترکیبات شیمیایی بدن ماهی (

ي در میزان معنادارسوف سفید سبب ایجاد اختالف 

که مشابه این  ین الشه بین تیمارهاي آزمایشی شدئپروت

 (و همکاران  Gabor سوي ازتحقیق است. در پژوهشی که 

زنجبیل) /(سیر افزودن ترکیبی گیاهان دارویی بارةدر )2012

آال  پونه کوهی) به جیره غذایی قزل/و (سرخارگل

صورت گرفت، نتایج (Oncorhychus mykiss)  کمان رنگین

مارهاي بین تی معناداراختالف  نبودالشه حاکی از  تجزیه

نتایج پژوهش که در  در صورتی ؛آزمایشی و تیمار شاهد بود

ي از لحاظ معناداربین تیمارهاي آزمایشی اختالف حاضر 

و بیشترین مقدار رطوبت  .میزان پروتئین وجود داشت

 شد مشاهده در تیمار شاهد چربی الشه مقدار کمترین

)05/0p<.(  رطوبت و چربی موجود در میزان رابطه بین

که افزایش چربی باعث  طوري بدن ثابت شده است به

)، زیرا Wang et al.,2006( شود کاهش رطوبت می

هاي کاتابولیزه شده با حجم برابري از آب جایگزین  چربی

در میزان چربی الشه ). Halver & Hardy.,2002( شوند می

 معنادارنیز بین تیمارهاي آزمایشی و تیمار شاهد اختالف 

که بیشترین مقدار چربی الشه در  طوري هب ،وجود داشت

فزایش مقدار چربی ا). >05/0p( جبیل مشاهده شدتیمار زن

علت تحریک زنجبیل بر روي  تواند به زنجبیل میدر تیمار 

هاي صفراوي در کبد و ترشح آن به کیسه  ساخت نمک

) که باعث افزایش Zhang et al.,2009صفرا و روده باشد(

نهایت به باال رفتن در شود و  اي می فعالیت لیپاز روده

 ,Srinivasanد (گرد جذب لیپیدها منجر میقابلیت هضم و 

2005.( Abbasi Ghadikolaei  ) نشان  )2016و همکاران

  معمولیکپور زنجبیل در ماهی  پودرکه استفاده از  ندداد

(Cyprinus carpio) ي در میزان رطوبت، معنادارثیر أت

چربی، پروتئین و خاکستر الشه نداشت که مطابق با نتایج 

) اثر مخلوط 2007aو همکاران ( Jiاشد. ب این تحقیق نمی

 Massamedicateبرخی از گیاهان دارویی نظیر 

fermentata, Crataegi fructus, Artemisia capillaries  و

Cnidium officinale به  1:2:2:1هاي  ترتیب در نسبت به

 Paralichthysجیره غذایی ماهی فالندر ژاپنی (

olivaceus تفاوت کردندز هفته تجوی 8) براي مدت .

ي در محتواي رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر معنادار

احتماالً علت اختالف نتایج  د.شبدن بین تیمارها مشاهده ن

تفاوت در نوع گونه  ،پیشینمطالعه حاضر با مطالعات 

، طول دوره آزمایش یا نوع پودر گیاهی شده آزمایش
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و  Shalaby باشد. م میأصورت مجزا و تو به شده استفاده

تیالپیا ) کاهش در میزان چربی الشه ماهی 2006همکاران (

را در تغذیه با جیره   (Ooreochromis niloticus)نیل

غذایی محتواي سطوح مختلف پودر سیر در هر کیلوگرم 

. براساس نتایج این تحقیق، بیشترین ندجیره گزارش کرد

میزان خاکستر الشه در تیمار زنجبیل مشاهده شد و 

 ي بین تیمارهاي آزمایشی وجود داشتمعنادارف اختال

)05/0p<(.  دسترسی دائمی به غذا و جذب مواد معدنی و

عناصر موجود در غذا از سوي جاندار در میزان خاکستر 

 نامحقق برخی). Tacon et al.,2002( ثیرگذار استأالشه ت

 الشه بیوشیمیایی ترکیبات در تغییرات که باورند این بر

 تغییرات به توان می را چربی و پروتئین يامحتو مانند ماهیان

 در شان ذخیره میزان بدن، در چربی و پروتئین سنتز در

-Abdel) متفاوت نسبت داد رشد نرخ و بدن هاي بافت

Tawwab et al., 2008; Heidarieh et al., 2012) .تضادي 

 بیوشیمیایی ترکیب زمینه در گرفته صورت مطالعات بین که

 جمله از عواملی به است ممکن دارد وجود ماهیان الشه

 باشد وابسته فصل و محیطی شرایط جنس، سن، در تفاوت

 را ماهی شیمیایی ترکیب در اصلی اختالف شک بدون اما،

 درصد حتی و ماهی تغذیه یا دریافتی غذاي با ارتباط در باید

  .)Razavi Shirazi, 2001دانست ( روزانه غذادهی مقدار و

ي در میزان فعالیت آنزیم معنادارق اختالف در این تحقی

آمیالز بین تیمارهاي آزمایشی و تیمار شاهد مشاهده گردید 

و بیشترین میزان این آنزیم در تیمار زنجبیل وجود داشت. 

طور مشابه افزایش میزان فعالیت آنزیم آمیالز توسط  هب

هاي گیاهی مختلف در چندین تحقیق گزارش شده  محرك

 Yu et al., 2008; Sankar et al., 2011; Saravana)است 

Bhavan et al., 2012) .Venkataramalingam و همکاران 

) گزارش کردند که تغذیه پست الرو میگوي ببري 2007(

ي معنادارطور  هوسیله آرتمیاي غنی شده با زنجبیل ب هسیاه ب

فعالیت آنزیم آمیالز الروها را افزایش داد که با نتایج 

افزایش فعالیت آمیالز در   ر مطابقت دارد.تحقیق حاض

ناشی از فعالیت ترکیبات زنجبیل  تیمار زنجبیل احتماالً

هاي  . زنجبیل حاوي محرك(Grzanna, 2005) است

 ,Herawati and Marjuki)گوارشی مانند تیول پروتئاز

 باشد ، جینجرول، زنجبیل و کامفن می (2011

(Venkataramalingam et al., 2007)   که فعالیت دستگاه

بدین ترتیب که زمان عبور مواد  ؛کند گوارش را تحریک می

سرعت آن  دهد و به می افزایشغذایی را از دستگاه گوارش 

 Khan et al., 2012; Platel and) کند را تخلیه می

Srinivasan, 2004)  با نتایج گزارش  خصوصکه در این

) 2015aو همکاران ( Rahimi Yadkoori از سويشده 

 دیگر سیستم عصبی خودکار مطابقت دارد. به عبارت

)ANS (گردد فعالیت ترکیبات زنجبیل تحریک می با 

(Uzodike and Ilodibe, 2010) ثیر مثبتی بر روي أکه ت

 ,.Pilichiewicz et al) فعالیت کوله سیستوکینین دارد

 و منجر به تحریک روده و کبد خواهد شد (2008

(Cudennec et al., 2008)  که به نوبه خود باعث افزایش

 شود.  ترشح آمیالز به روده می

آنزیم لیپاز در تیمارهاي  فعالیتدر مطالعه حاضر در 

) >05/0pمشاهده شد ( معنادارآزمایشی اختالف 

سیر/ تیمار دو بیشترین میزان این آنزیم در که  طوري به

 به وابسته لیپاز مشاهده شد. فعالیت آنزیمزنجبیل و  زنجبیل

 به و شده سنتز پانکراس توسط و است صفراوي هاي نمک

 در نقش مهمی آنزیم این شود. می ترشح دوازدهه داخل

 دارد ماهی در ها گلیسرول تري ویژه به ها چربی گوارش

.(Murray et al., 2003)   گیاهان دارویی از دو طریق سبب

با تحریک ترشح  )1شوند:  تحریک فعالیت گوارشی می

کبد غنی از اسیدهاي صفراوي، که نقش حیاتی در  صفرا از

هضم و جذب چربی دارد و (ب) با تحریک فعالیت 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
25

51
3.

13
96

.6
.2

.7
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jf

st
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23225513.1396.6.2.7.1
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-8861-fa.html


 جهان جو و همکاران  _________________________________________  ... سیر و زنجبیل پودر اثرات مجزا و توأم

25 

 (Srinivasan.,2004 باشد ی که مسئول هضم میهای آنزیم

&(Platel هاي  دست آمده در پژوهش ه. تفاوت در نتایج ب

تواند ناشی از تفاوت در ترکیبات و درصد مواد  مختلف می

ثر موجود در گیاهان مختلف و همچنین تفاوت در گونه ؤم

ماهی و ترکیبات جیره غذایی پایه و همچنین مدت زمان 

 ). ,Citarasa 2010آزمایش نیز باشد (

 از غذایی جیره طریق از اهیانم در ایمنی پاسخ تحریک

 بسیاري .است تجاري پروري آبزي عالقه مورد موضوعات

 و سبب رشد که غذایی هاي جیره که معتقدند نامحقق از

 موجود مقاومت افزایش به منجر شوند می باالتر بازماندگی

 Soudagar et( شد دننیز خواه استرس هاي آزمایش برابر در

al., 2008.( ًمیزان منظور به محیطی هاي ترساس از معموال 

 محرك مختلف مواد انواع با شده تغذیه ماهیان مقاومت

 مقاومت حاضر، بررسی شود. در می استفاده سیستم ایمنی

 تفاوتقلیایی و حرارتی  تنش اسیدي، هاي شآزمای برابر در

 )> 05/0p(داد نشان مختلف تیمارهاي بین در را يمعنادار

 ماهیان بچه بازماندگی زمان مدت بیشترین که طوري  به

/ سیر تیمار در  )اسیدي و قلیایی( Ph تنشدر  صبیتی

بیشترین میزان  تیرحرا شد. در استرس مشاهدهزنجبیل 

و همکاران  Zare. شد در تیمار زنجبیل دیده بازماندگی

 باالي درصد با شده تغذیه دادند میگوهاي نشان) 2014(

 به نسبت باالتري ومتمقا pHتغییرات برابر  در سیر عصاره

 در میگوها این در تلفات شروع زمان و دارند کنترل تیمار

که با نتایج  گرفت صورت دیرتر ،قلیایی pH و شوري

دلیل نوع گونه  تواند به که می مطابقت ندارد پژوهش حاضر

 &  Roohi. نتایج مطالعهدر این تحقیق باشدشده استفاده 

Imanpoor )2015گیاهی سنگروویت  ) نشان داد که مکمل

 Rutilus(ماهیان سفید  شوري بچه تنشبر بقا و مقاومت به 

frisii kutum () 05/0تأثیري نداشت>p.( روي مطالعاتی 

مجزا صورت  به سیر و زنجبیل هاي غذایی مکمل کارگیري هب

 انجام تاکنوندر ماهی  pH و حرارتی زمینه تنش در و توأم

ثیر مثبت أاد که تنتایج این پژوهش نشان داست.  نشده

زنجبیل) در جیره بچه ماهیان (سیر/  دو گیاه توأمافزودن 

مفید و  هاي) افزایش اثر1 تواند به دو دلیل باشد: صبیتی می

 هاي) کاهش و یا حذف اثر2 ،)افزایی همدرمانی دو گیاه (

توان نتیجه  در پایان میگیاه دیگر.  وسیلۀ بهمنفی یک گیاه 

دلیل بهبود  به زنجبیل /سیریب استفاده از ترکگرفت که 

 ي گوارشی وها آنزیمفعالیت افزایش ترکیب شیمیایی الشه، 

در مراکز تکثیر و  هاي محیطی افزایش مقاومت به تنش

  .استقابل توصیه  صبیتیبازسازي ذخایر ماهی 
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Abstract: 
Single or combined effects of medicinal plants, garlic (Allium sativum) and 
ginger (Zingiber officinale) powders on hepatosomatic index, body 
composition, digestive enzymes and resistance rate in Sobaity sea bream 
(Sparidentex hasta) fry were investigated for 8 weeks. Biomar diet (54% 
protein and 18% lipid) supplemented with 0 (control), 1% garlic, 1% ginger 
and 1% garlic + 1% ginger in a totally randomized design trial in 
triplicate. A total of 240 fingerlings of 3.80 ± 0.31 (g) average weight were 
randomly distributed in 12 tanks. Results showed that there were significant 
differences in hepatosomatic index among treatments (p>0.05). Significant 
difference was observed in body composition (p>0.05), as protein and lipid 
contents in the whole body increased in fish fed with garlic/ginger and 
ginger groups. Lipase enzyme activity increased significantly in 
garlic/ginger and ginger groups compared to control group. The highest 
amylase enzymes activity was observed in ginger group (p<0.05). There was 
significant difference in survival index to acidity (pH=2), alkalinity (pH=12) 
and thermal (40°C) stress. In the test of pH and thermal stress, maximum of 
survival time was obtained in garlic/ginger and ginger groups, respectively 
(p<0.05).  In general, the fish fed with garlic/ginger powder had the highest 
body composition, digestive enzymes and resistance to environmental stress. 
 
Keywords: Hepatosomatic index, Body composition, Digestive enzymes, 
Stress. 
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