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 برخی بقاء، و رشد های  شاخص بر (Allium sativum) سیر گیاه اسانس تأثیر

 (Danio rerio) دانیو زبرا ماهی گوارشی های  آنزیم و خون بیوشیمیایی های  شاخص
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 1397مرداد تاریخ پذیرش:                                                      1396آذر  تاریخ دریافت:

 چکیده
 و10/0 (T1)، 15/0 (T2 ) ،(T0) 0 سطح چهار در( Allium sativum) سیر گیاه اسانس تأثیر بررسی هدف با حاضر تحقیق

20/0 (T3 )های  آنزیم و خون یاییبیوشیم های  شاخص بقاء، و رشد های  شاخص بر غذایی جیره کیلوگرم بر سیر اسانس گرم 
 غذایی های  جیره با روز 60 مدت به فعال تغذیه شروع زمان از الروها. گرفت انجام( Danio rerio) دانیو زبرا ماهی گوارشی
 و رشد های  شاخص در داری  معنی بطور آزمایشی غذایی های  جیره با شده تغذیه ماهیان که داد نشان نتایج. شدند تغذیه آزمایشی

 mg/dl) گلوکز میزان کمترین یج،طبق نتا بر. (p<05/0) داشتند قرار بهتری شرایط در شاهد گروه به نسبت بقاء
 سایر و شاهد گروه با داری  معنی اختالف دارای و شد مشاهده T3 تیمار در( mg/dl 06/0±55/3) کلسترول و( 08/0±35/18

 T3 و T2 تیمارهای در( g/dl 09/0±51/2) کل پروتئین نمیزا بیشترین حالیکه در( p<05/0) بود آزمایشی تیمارهای
 تمامی در پروتئاز آنزیم مقدار(. p<05/0) باشد  می T1 تیمار و شاهد گروه با داری  معنی اختالف دارای که شد گیری  اندازه

 و T2 تیمارهای در تنها میالز،آ و لیپاز های  آنزیم مورد در اما ،(p<05/0) یافت افزایش آزمایشی تیمارهای با شده تغذیه ماهیان
T3 گرفتند قرار سیر گیاه اسانس تأثیر تحت داری  معنی طوره ب (05/0>p .)آمیالز های  آنزیم مقادیر باالترین (U/mg protein 
 بین. گردید مشاهده T3 در( U/mg protein 10/0±03/4) پروتئاز و( U/mg protein 10/0±55/2) لیپاز ،(13/0±11/9

 این از حاصل نتایج به توجه با.  (p>05/0) نداشت وجود داری  معنی اختالف پروتئاز آنزیم مقدار لحاظ به T3 و T2 تیمارهای
 فعالیت و رشد های  شاخص عمومی، وضعیت ارتقاء در مثبتی تأثیر تواند  می ییغذا یرهج در سیر گیاه اسانس افزودن ،تحقیق
 .باشد داشته دانیو زبرا ماهی گوارشی های  آنزیم
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 مقدمه
 ،شدر ییراکا دبهبو ایبر نیهاودفزا یا ییاغذ یمکملها
 بکار اغذ طعم دبهبو و پلت اریپاید یشافزا ی،بزآ سالمت

 ،هانمورهو) یسنتز یمکملها ستهد دو شامل و ندرومی
 یمکملها و( صنعتی یهارنگدانه و بیوتیکها نتیآ

 ،جلبکها ،هاآن یهارهعصا و نگیاها اعنوا) طبیعی
 طبیعی، مواد این جمله از. هستند( مخمرها و هایباکتر

 دهنده افزایش مواد از طبیعی منبعی که هستند گیاهان
 ایمنی سیستم کننده تحریک و باکتری آنتی رشد،

 موارد از بسیاری در(. Sivaram et al., 2004) شندبا  می
 کمتر جانبی عوارض با و تر ارزان گیاهی، منشاء با داروهای

 یمکملها از یکی. باشند  می شیمیایی داروهای به نسبت
 Allium) سیر گیاه نمود، دهستفاا انمیتو که ییاغذ

satiavum) رشد، افزایش بر مبنی هایی گزارش .باشد  می 
 های  آنزیم فعالیت و بیوشیمیایی های  شاخص بهبود

 آبزیان غذایی جیره در سیر گیاه وجود نتیجه در گوارشی
 درصد و ویژه رشد ضریب بدن، وزن افزایش. دارد وجود
 با شده تغذیه( Huso huso) ماهیان فیل در روزانه رشد
 انهمکار و Shalaby. نمودند مشاهده را سیر پودر

 یرهدر ج یرس یزانم یشافزا که نمودند بیان ،(2006)
 و رشد های  سبب بهبود شاخص یل،ن یالپیایت یماه ییغذا

 غلظت افزایش با. گردد  می غذایی تبدیل ضریب کاهش
 افزایش کمان، رنگین آالی قزل ماهی غذایی جیره در سیر

 بر سیر گیاه ،دیگر سوی از .شد مشاهده تری سریع رشد
 یزن یگوارش های  آنزیم فعالیت و بیوشیمیایی های  شاخص

 جیره در سیر گیاه از استفاده یکهبطور ،مثبت دارد یرثأت
 کاهش و گوارشی های  آنزیم فعالیت افزایش سبب غذایی
. گردد  می جانوران انواع در خون کلسترول و گلوکز سطوح

( Labeo rohita) روهو ماهی بر یرس یاهگ یرثأمطالعه ت با
 یاهگ یرثأمطالعه ت با (2015و همکاران ) Fereidouni و
مطلب  ینا ،(Mugil cephalusکفال ) یالرو ماه بر یرس

 یوزبرا دان یماه یتتوجه به اهم با نمودند. یدرا تائ
(Danio rerio )شامل علوم های شاخه از بسیاری در که 

 ،(Lieschke and Currie, 2007) انسان های اریبیم
 محیطی، شناسی سم ژنتیک، و رشد شناسی زیست

 طور به و( Barros et al., 2008) تکامل دارو، آزمایش
 مورد( Lawrence, 2011) مدل عنوان به ای  فزآینده

 تأثیر بررسی هدف با حاضر تحقیق. گیرد  می قرار استفاده
 درصد و رشد بر یرس گیاه اسانس مختلف سطوح

 های آنزیم و خون بیوشیمیایی های  شاخص بازماندگی،
 . گرفت انجام گوارشی

 

 کار روش و مواد
افتاده  یهتازه به تغذ یاز الروها تحقیق ینانجام ا یبرا

و  یمارت 4در قالب  یان. ماهیداستفاده گرد یوزبرا دان یماه
 یومآکوارعدد  12تکرار در نظر گرفته شدند ) 3با  یمارهر ت

عدد  40 یوم( و در هر آکوارمتر یسانت 15×20×40با ابعاد 
 یغذا با الروها یه. تغذندقرار داده شد یطور تصادفه الرو ب

 چربی%، 45/52 پروتئینمیلیمتر ) 5/0به قطر  یومارب
%( 1/2، فیبر %66/15 رطوبت%، 35/11 خاکستر%، 44/18

(، T0د )گروه شاه 0 یدوزها با یرس یاهکه با اسانس گ
10/0 (T1 ،)15/0 (T2)  20/0و (T3 گرم )یلوگرمهر ک در 

 جیره ساخت جهتشده بودند، صورت گرفت.  یغذا غن
 100در حجم  یاهگمورد نظر اسانس  مقدار غذایی،

بر  بود شده حل آن در که ژالتین گرم 4 و آب لیتر  یلیم
از  پس نظر ردمو ییاغذ های  جیره .شد یاسپر ییغذا یرهج
 ترکیبو  کیفیتاز  نطمیناا لحصو ایبر زیسا دهماآ

 با تئینوپر انمیزشدند.  منتقل همایشگاآز به یبیتقر
روش  با مطابق مخا چربیو  الکجلداز روش  دهستفاا

و  خاکستر ،فیبر ،طوبتشدند. ر گیری  اندازه سوکسله
 گیری  اندازه استاندارد های روش توسط نیز راتکربوهید

از  رطوبت یزانم یینتع جهت(. AOAC, 2005) شدند
 ی( با دماGerhardt, Type: Vap 40, Germany) آون
استفاده شد.  ساعت 48 مدت   بهگراد  یدرجه سانت 75

( Nabertherm, Germany) کوره  استفاده از  با خاکستر
   ینشد. پروتئ گیری  اندازهگراد  درجه سانتی 500 یدر دما

ا استفاده از ( ب×25/6Nلدال )جبا استفاده از روش ک
با استفاده از  یچرب و( Gerhardt, Germanyدستگاه )

 ,Behr, Serin-nr:8070109) دستگاه سوکسله

Germany )ندشد گیری  اندازه (AOAC, 2005 .)غذا 
 71/19±23/0 یدرصد، چرب 86/50±8/2 پروتئین یدارا

 09/9±4/0درصد، رطوبت  85/12±67/0خاکستر  درصد،
 32/4671±7/31 یدرصد و انرژ 62/0±21/0 یبردرصد، ف

 یک ،مورد استفاده یر.  اسانس سبود ،در گرم یکالر
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به روش  واسانس  یجشرکت بار یداتاز تول یاسانس روغن
. شده بود یهته یاسانس روغن یتازه و جدا ساز یرس یرتقط

( و به 20و  14، 8ت امنظم )ساع یزمان فواصل در غذادهی
نجام گرفت. در هر درصد وزن بدن ا 10مقدار روزانه 

آب  یوات( جهت کنترل دما 200) یتره یک   یومآکوار
آب با  یمیاییو ش یزیکیف یاتو خصوص یدنصب گرد

 اکسیژن میزان شد. ارزیابیچکر بصورت روزانه  دستگاه واتر
، 4/7±1/0اچ -پی لیتر، در گرم  میلی 5/4±2/0 محلول
 آب یو دما لیتر در گرم  یلیم 205±3/7 کل سختی

 بود. گراد  یدرجه سانت 1±24
 شدند محاسبه ذیل روابط از رشد های  شاخص

(Pourmozaffar et al., 2017:) 
 یتملگار-ییوزن ابتدا یعیطب یتمطول دوره پرورش/)لگار{×100

 (%)ویژه رشد نرخ= }(ییوزن نها یعیطب

 چاقی ضریب= (زنو یانگین/م3طول استاندارد یانگین)م×100 

 ضریب=  خورده شده یغذا یانگین/ مآمده بدست وزن میانگین

  غذایی تبدیل

 بقاء درصد= (نهایی الرو اولیه/تعداد الرو تعداد)×100

 ساعت 24 مدت به ماهیان غذادهی آزمایش، دوره پایان در
 یوشیمیایی،ب های  شاخص گیری اندازه جهت. گردید قطع

( PBS, pH=7/2) استریل فسفات بافر با مرتبه دو ماهیان
در  یقهدق 10بافر به مدت  ینو سپس با ا شسته شدند

. شدند یفیوژسانتر rpm 5700 و گراد یدرجه سانت 4 یدما
 5شد و سپس به مدت  یآور بدست آمده جمع سوپرنتانت

 انجام زمان تا و شد سانتریفیوژ rpm 5700با  یقهدق
شد.  ینگهدار رادگ سانتی درجه -20 دمای در ها آزمایش

دستگاه گوارش  ی،گوارش یها یمآنز یریگ اندازه جهت
( شسته شد و PBSالروها جدا شد و با بافر فسفات )

و سوپرنتانت آن از  یدهموژن گرد فیزیولوژی سرمسپس با 
 در rpm 5700 با یقهدق 10به مدت  نتریفیوژسا یقطر

 ,Varley) گردید استخراج گراد، سانتی درجه 4 دمای

2005; Henry, 1968; Fereidouni et al., 2015.) 

 از استفاده با کل پروتئین و کلسترول گلوکز، مقادیر

 و( ایران آزمون، پارس شرکت) آزمایشگاهی های  کیت
 نانومتر 546 موج طول با اسپکتروفتومتری دستگاه

 و لیپاز آمیالز،) گوارشی های  آنزیم. شدند گیری اندازه

 ,Bernfeld)  توسط شده ارائه روش اساس بر( پروتئاز

1951; Worthington, 1991 )فعالیت. شدند گیری اندازه 
 به شده آزاد مالتوز( گرم میلی) وزن طبق بر آمیالز واحد
 محاسبه گراد سانتی درجه 30 دمای در دقیقه 10 مدت

 آزاد تیروزین مقدار اساس بر پروتئاز واحد فعالیت. شد
 بیان آزمایشی شرایط تحت دقیقه 15 زمان مدت در شده
 سدیم هیدروکسید مبنای بر لیپاز واحد فعالیت. شد

(NaOH )25/0 سازی خنثی برای نیاز مورد نرمال 
 انکوباسیون ساعت 18 طول در شده آزاد چرب اسیدهای

. گردید بیان گرادسانتی درجه 30 دمای و pH9/6  در
 به آنزیم واحد اساس بر مذکور گوارشی هایآنزیم فعالیت

 محاسبه( U/mg protein) پروتئین گرممیلی هر ءازا
 .  ندشد
 

 تجزیه و تحلیل داده ها
 نموآز سیلهوب ها  داده( normality) نرمالیتی ابتدا در

Shapiro-Wilk از  اهداده تحلیلو  تجزیهشد.  رزیابیا
 ANOVA one) یکطرفه یانسوار تجزیه نموآز طریق

way)  نموآز سساا بر هارتیما بین میانگین مقایسهو 
 ارزیابی مورد (Duncan Multiple Rang Tests) نکندا

 5 سطحدر  دارمعنی فختالا فقدان یا دجوو. گرفتند قرار
 Excelو  SPSS19 یاستفاده از نرم افزارها با صددر

( >05/0p) مقادیر و شد ارزیابی یندوزو یطدر مح 2010
 .گردید تلقی دار معنی

 

 نتایج
 ماهیان رشد های  شاخص میانگین مقایسه از حاصل نتایج

 مختلف سطوح از استفاده که داد نشان پرورش هدور در
 نرخ افزایش سبب داری معنی طوره ب سیر گیاه اسانس

 گردید شاهد گروه به نسبت ماهیان بچه بقاء و بازماندگی
(05/0p<). تیمار در غذایی تبدیل ضریب بهترین T3 

 سیر اسانس افزایش با ماهیان ویژه رشد نرخ. شد مشاهده
(. >05/0p) یافت افزایش داری یمعن طوره ب جیره در

 در بترتیب وضعیت شاخص مقادیر ترین  پایین و باالترین
 .(1)جدول  آمد بدست T0 و T3 تیمار

 کمترین شود،  می مشاهده( 2) جدول در کهیهمانطور
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 دوز باالترین حاوی تیمار در کلسترول و گلوکز میزان
 روهگ با داری  معنی اختالف دارای و باشد می سیر اسانس
 این و( >05/0p) باشد  می آزمایشی تیمارهای سایر و شاهد

 در کل پروتئین میزان بیشترین که است حالی در
 اختالف دارای که شد گیری اندازه T3 و T2 تیمارهای

 (.p<05/0) باشند  می T1 تیمار و شاهد گروه با داری  معنی
 آنزیم مقدار ،(3) جدول در شده ارائه اطالعات طبق بر

آزمایشی تیمارهای با شده تغذیه ماهیان تمامی در تئازپرو

 و لیپاز های آنزیم مورد در اما ،(>05/0p) یافت افزایش
 داری معنی طوره ب T3 و T2 تیمارهای در تنها آمیالز،
(. >05/0p) گرفتند قرار سیر گیاه اسانس تأثیر تحت

 U/mg protein) آمیالز های  آنزیم مقادیر باالترین
 و( U/mg protein 10/0±55/2) لیپاز ،(13/0±11/9

 تغذیه ماهیان در( U/mg protein 13/0±03/4) پروتئاز
 هر در سیر اسانس گرم 20/0 حاوی غذایی جیره با شده

 داری معنی اختالف و گردید مشاهده غذایی جیره کیلوگرم
 پروتئاز آنزیم مقدار لحاظ به T3 و T2 تیمارهای بین در

 .(3 جدول) نداشت وجود
 

 سیر گیاه  اسانس با شده تغذیه زبرا ماهی آزمایش دوره پایان در رشد هایشاخص میانگین :1 جدول

Table 1: The average amounts of growth indices of Zebrafish fed with garlic essential oil at the end of the experiment 
 بازماندگی درصد تیمارها

(SR) 

 غذایی تبدیل ضریب

(FCR) 

 ویژه رشد نرخ

(SGR) 

 وضعیت شاخص

(CF) 

 a1/1±35/87 c1/0±90/2 a02/0±07/1 a04/0±07/2 (T0) شاهد

 b0/1±02/96 b1/0±83/1 b01/0±15/1 b09/0±49/2 (T1) سیر گیاه اسانس گرم 10/0 حاوی جیره

 b2/1±04/97 a2/0±20/1 b01/0±19/1 c03/0±30/3 (T2) سیر گیاه اسانس گرم 15/0 حاوی جیره

 b2/1±01/99 a03/0±07/1 c02/0±32/1 c03/0±39/3 (T3) سیر گیاه اسانس گرم 20/0 حاوی جیره
SR: Survival Rate; FCR: Food Conversion Rate; SGR: Specific Growth Rate; CF: Condition Factor 

 (.>05/0p) باشندمی دارمعنی اختالف وجود بیانگر ونست هر در متفاوت حروف. اند شده بیان استاندارد خطای±میانگین صورته ب اعداد

 

 سیر گیاه اسانس با شده تغذیه( D. rerio) دانیو زبرا ماهی خون بیوشیمیایی هایشاخص میانگین :2 جدول

Table 2: The average amounts of blood biochemical parameters of Zebrafish (D. rerio) fed with garlic essential oil 

 گرم 10/0 حاوی جیره (T0) شاهد پارامتر

 (T1) سیر اسانس

 گرم 15/0 حاوی جیره

 (T2) سیر اسانس

 اسانس گرم 20/0 حاوی جیره

 (T3) سیر

 c09/0±23/25 bc07/0±11/23 b06/0±52/21 a08/0±35/18 (mg/dl) گلوکز

 d03/0±87/13 c02/0±81/5 b02/0±42/4 a06/0±55/3 (mg/dl) کلسترول

 c06/0±10/1 b08/0±32/1 a06/0±81/1 a09/0±51/2 (g/dl)  کل ئینپروت

 (.>05/0p) باشندمی دار معنی اختالف وجود بیانگر ردیف هر در متفاوت حروف. اند شده بیان استاندارد خطای±میانگین صورته ب اعداد

 

 سیر گیاه اسانس اب شده تغذیه( D. rerio) دانیو زبرا ماهی در گوارشی های آنزیم میانگین :3 جدول

Table 3: The average amounts of digestive enzymes of Zebrafish (D. rerio) fed with garlic essential oil 

 گرم 10/0 حاوی جیره (T0) شاهد پارامتر

 (T1) سیر گیاه اسانس

 گرم 15/0 حاوی جیره

 (T2) سیر گیاه اسانس

 اسانس گرم 20/0 حاوی جیره

 (T3) سیر گیاه

 a17/0±95/5 a14/0±13/6 b11/0±09/8 c13/0±11/9 (U/mg protein) آمیالز

 a11/0±22/1 ab10/0±50/1 b12/0±06/2 c10/0±55/2 (U/mg protein) لیپاز

 a10/0±01/3 b14/0±52/3 bc11/0±81/3 c10/0±03/4 (U/mg protein) پروتئاز

 (.>05/0p) باشندمی دار معنی اختالف وجود بیانگر ردیف هر در متفاوت روفح. اند شده بیان استاندارد خطای±میانگین صورته ب اعداد
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  بحث
 بازماندگی، درصد باالترین حاضر، تحقیق نتایجطبق  بر

 ینبهتر و( یچاق یب)ضر یتو شاخص وضع یژهرشد و نرخ
اسانس  یحاو های  جیره در ماهیان ییغذا یلتبد یبضر

 اتاصل از مطالعح یج( که با نتا1)جدول  گردید مشاهده
Shalaby مطابقت دارد (2006) و همکاران .Shalaby  و
وزن  یی،وزن نها یزانمکه اعالم کردند  (2006)همکاران 

 یلن یالپیایت یدر ماه یژهو رشدبدست آمده و نرخ 
(Oreochromis niloticus) به  یرس یحاو یمارهایدر ت

 یافته یشنسبت به گروه شاهد افزا داری  یصورت معن
 یرکه س گردیدگزارش  یگرد پژوهشی در همچنینست. ا
 ماهی رشد ضریب نرخ و رشد بر مثبت اثر تواند  یم
 ,Abou-Zeid)باشد  داشته( O. niloticus) یلن یالپیایت

 ین. علت ادارد همخوانی حاضر تحقیق نتایج با که( 2002
در  یمغذ یباتبه علت وجود ترک ی توانرشد را م یشافزا

 باکردند که  یانبمحققین سایر عنوان نمود.  یرس یاهگ
 غذای کیلوگرم هر در سیر گرم 5/2) سیر دوز افزایش

 .O) نیل تیالپیای ماهی غذایی جیره در( ماهی

niloticus )یافت  افزایشرشد  نرخ(Diab et al., 

گزارش  (2018)و همکاران  Dadgar همچنین،  .(2002
ذایی ماهی کردند که افزودن پودر سیر به جیره غ

(Carassius auratusمی ) درصد نرخ رشد را  5/0 تواند
های  شاخص ،درصد پودر سیر خام 1 افزودن افزایش دهد.

رشد و درصد بازماندگی را در میگوی پا سفید 
(Litopenaeus vannamei ) داری  به طور معنیرا

 یقتحق در(.  1395 دهد )گل آقایی و همکاران، افزایش می
در  یرس اسانس افزایش با غذایی بدیلت ضریبحاضر، 

 بدست یجبا نتا یجنتا ینکه ا یافتکاهش  ییغذا یرهج
 یدر ماه( 2006و همکاران ) Shalaby آمده توسط

 ،ییغذا یرهدر ج یرس یزانم یشکه با افزا یلن یالپیایت
 همخوانی ،یافت کاهشنیز  آن ییغذا یلتبد یبضر یزانم

که  اظهار داشتندFall (2011 ) و  Ndong یکن. ولدارد
بچه ماهیان  ییسیر در جیره غذا یاهمختلف گ یرمقاد
 با که نداشت آنهارشد  یشبر افزا یثیرأت ،تیالپیا یدهیبر
 علت که ندارد همخوانی حاضر تحقیق از آمده بدست نتایج

 های غلظت ماهی، گونه بودن متفاوت توان  می را امر این

 محققین نمود. نبیا آزمایش دوره طول و استفاده مورد
-اس وجود به را خون کلسترول و گلوکز سطوح کاهش

 نسبت سیر گیاه در موجود 1سولفوکسید سیستئسن آلیل
 Vazquez-Prieto et al., 2011; Ademiluyi) اند داده

et al., 2013 .)بررسی از حاصل نتایج طبق بر 
 انمیز حاضر، تحقیق در خون بیوشیمیایی های  شاخص

 یرشده با اسانس س یهتغذ یمارهاین در تخو کل ینپروتئ
گلوکز خون به صورت  یزانو م افزایش یدار  یمعن طوربه 
 (. p<05/0) یافتنسبت به گروه شاهد کاهش  یدار  یمعن

 پس( Labeo ruhuروهو ) یدر ماه پالسماکل  ینپروتئ
 شاهد گروه با ایسهمق در سیر گیاه با تغذیه روز 60 از

و همکاران  Lee همچنین(. >05/0p) یافت افزایش
 یاداسترل ی( کاهش گلوکز خون را در ماه2012)
(Acipenser ruthensisپس از تغذ )ییغذا یرهبا ج یه 

با گروه شاهد گزارش  یسهدر مقا یردرصد س 5/0 یحاو
در تطابق با  یز( ن2007و همکاران ) Wu ،عالوهبنمودند. 

سطوح  یشحاضر، کاهش گلوکز و افزا یقتحق یها یافته
 Cyprinusکپور ) یکل و کلسترول را در ماه ینپروتئ

carpio )های آنزیم فعالیت بررسی نتایج .نمودند مشاهده 
 ماهیان در آنها افزایش از حاکی حاضر تحقیق در گوارشی

 در (.>05/0p) بود آزمایشی غذایی های  جیره با شده تغذیه
و همکاران  Fereidouni حاضر، تحقیق های فتهیا با تطابق

 یرثأ( تM. cephalusکفال ) یماه بر( با مطالعه 2015)
 . کردندمشاهده  یگوارش یها یمرا بر آنز یرس یاهمثبت گ

 حاضر تحقیق در شده انجام های  بررسی به توجه با
 هر در سیر اسانس گرم 20/0 افزودن که گردید مشخص
 که (Danio rerio) دانیو زبرا هیما غذایی جیره کیلوگرم

 تحقیقاتی کارهای انجام جهت ماهیان مهمترین از یکی
 و بقاء رشد، افزایش طریق از می تواند شود، می محسوب
 خون پارامترهای و رشد های  شاخص بهبود سبب سالمتی
 و حفظ به شایانی کمک طریق این از و گردد شناسی
 های بررسی به چندهر. گردد ماهیان کپور ذخایر بازسازی

 و متفاوت دوزهای بررسی جمله از زمینه این در تر  دقیق
 ایمنی و رشد بر مؤثر های ژن بیان به مربوط های آزمایش

 .است نیاز نیز

                                                           
1
 S-allylcysteine sulfoxide 
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Abstract  

The aims of the present study were to investigate the effects of garlic at four levels including 0 

(T0), 0.10 (T1), 0.15 (T2) and 0.20 (T3) gram of garlic essential oil per kilogram of diet on growth 

indices and survival rate, some blood biochemical parameters and digestive enzymes of zebrafish 

(Danio rerio). The larvae were fed from the time of their first active feeding with experimental 

diets for 60 days. Results showed that the growth indices and survival rates of all groups fed with 

experimental diets containing garlic were significantly increased as compared to the control group 

(p<0.05). According to the results, the lowest amounts of glucose (18.35±0.08 mg/dl) and 

cholesterol (3.55±0.06 mg/dl) were observed in the T3 group as compared to the other 

experimental groups and the control group (p<0.05) whereas, the highest amounts of total protein 

(2.51±0.09 g/dl) were measured in the T2 and T3 groups that were significantly different from the 

control and T1 groups (p<0.05). Protease enzyme levels were increased in all groups fed with 

experimental diets containing garlic (p<0.05), but levels of lipase and amylase enzymes were 

significantly influenced by garlic only in the T2 and T3 groups (p<0.05). The highest levels of 

amylase (9.11±0.13 U/mg protein), lipase (2.55±0.10 U/mg protein) and protease enzymes 

(4.03±0.10 U/mg protein) were observed in the T3 group. There was no significant differences 

between the levels of protease enzyme in the T2 and T3 groups (p>0.05). According to the results 

of the present study, dietary supplementation of garlic had positive effects on improving the 

general condition, growth indices and activity of digestive enzymes of zebrafish.    
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