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بر عملکرد رشد و ترکیبات   .Salicornia spسالیکورنیاعصاره گیاه  سطوح مختلفاثر

 (Mugil cephalus Linnaeus 1758)شیمیایی بدن ماهی کفال خاکستری 
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  ایران ،دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهارگروه شیالت،  :نامدارعلی صوفیقربان 

 
 1397 اسفندتاریخ پذیرش:            1397 آذر تاریخ دریافت:

 

 چکیده

د رشد و ترکیبات شیمیایی ماهی بر عملکر (.Salicornia sp)منظور بررسی اثر سطوح مختلف عصاره گیاه سالیکورنیا تحقیق حاضر به

 42/8±43/0قطعه ماهی با میانگین وزنی  240روز صورت گرفت. در این مطالعه، تعداد  60مدت به( Mugil cephalus)کفال خاکستری 

. تیمار شاهد )بدون قطعه در هر تکرار( مورد آزمایش قرار گرفتند 20تکرار )با تعداد  3تیمار آزمایشی و  4تصادفی با  گرم در یک طرح کاملا 

گرم بر کیلوگرم عصاره گیاه در غذا بودند. در پایان میلی 1500 و 1000 ،500ترتیب دارای به 4و  3، 2عصاره گیاه( و تیمارهای آزمایشی 

 20/0±12/0گرم، میزان رشد روزانه  85/216±97/14دست آمده گرم، میزان افزایش وزن به 74/26±03/2باالترین وزن نهایی  آزمایش،

درصد، باالترین  44/1±11/0 ترین ضریب تبدیل غذاییدرصد، کم 93 /60±14/1درصد، میزان بقاء  91/1±17/0درصد، نرخ رشد ویژه 

گرم بر کیلوگرم عصاره گیاه مشاهده شد که با تیمار شاهد دارای تفاوت میلی 1500درصد در تیمار حاوی  03/9±39/1راندمان کارایی پروتئین 

در عصاره گیاه بر کیلوگرم غذا مشاهده شد.  گرممیلی 1500ترین میزان پروتئین خام و رطوبت در تیمار حاوی (. بیشP<05/0بود )دار معنی

منظور بهبود گرم بر کیلوگرم عصاره گباه سالیکورنیا به جیره غذایی ماهی کفال خاکستری بهمیلی1500مجموع براساس نتایج این تحقیق افزودن 

 شود.الشه در این ماهی پیشنهاد می رشد وکیفیت

  عملکرد رشد ،عصاره گیاه سالیکورنیا، ترکیبات شیمبایی بدن ،ماهی کفال خاکستری کلیدی: کلمات

 paria.akbary@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

اال بوده و در کشور ایران بگیاه سالیکورنیا قادر به تحمل شوری        

کند خوبی رشد میخشکسالی مواجه است به که با مشکالت کم آبی و

غربی ایران رشد و شمال لهای مرکزی، جنوب، شمااین گیاه در بخش

هوای متنوع در ایران  های شور و آب وخاک دلیل وجودنماید. بهمی

های گرم و معتدل، شرایط های گسترده شور در بیابانوجود زیستگاه و

امروزه در  (.Akhani ،2007) برای رشد این گونه مطلوب بوده است

یی و اروپایی از گیاه سالیکورنیا برای تهیه خوراک و کشورهای آسیا

گیاه سالیکورنیا غنی از فیبرهای رژیمی  .شودمواد غذایی استفاده می

ها و ترکیبات ساکاریدها، پلیترکیبات زیست فعال نظیر فیتواسترول و

دلیل وجود ترکیبات فالنوئیدها و اسیدفنولئیک هستند و به نظیر فنولی

 و همکاران، Koopaeeاکسیدانی باالیی دارد )اص آنتیفالنوئیدی خو

هرگونه جانوری از نظر فیزیولوژیک دارای رشد دائم و آرام  (.2016

از حداکثر رشد فیزیولوژیک، گونه میزان باالتریاست. برای دستیابی به

ای که مادهیا این واز نظر ژنتیکی تغییر یافته باشدمورد نظر یا بایستی

کند که کارایی گوارشی یا متابولیسمی او را افزایش دهد و  را دریافت

و  Sönmez)سازی پروتئین و در نتیجه رشد را بهبود بخشد یا ذخیره

از طرف دیگر نقش ماهیان  (.2012و همکاران،  Lee ؛2015 همکاران،

نیاز و درآمد برای ساحل  پروتئین مورد نظر تاُمین بخشی از استخوانی از

ای بهبود بازده برهمین دلیل، پوشیده نیست. به نشینان بر کسی

شمار های گیاهی گزینه مناسبی بهاقتصادی تولیدات دامی، افزودنی

پروری پایدار در ارتباط با درآبزیها تالش ترینبیش چرا که. روندمی

های غذایی برای گونه ترکیبات سازیو بهینه های بهبود تغذیهاستراتژی

 زهرا،منش و ذریهباشد )ظریفی قابل پرورش میمهم ماهیان تجار

های مشتقات گیاهی تحقیقات مختلفی برای بررسی تاثیر (.1391

های مختلف صورت گرفته است. در تحقیقی که در مختلف بر گونه

 200و  50،100،150های مختلف اسانس سیر )ارتباط با اثر غلظت

ه و ترکیب شیمیایی تغذی ،های رشدشاخص بر روی (گرم/کیلوگرممیلی

 ،ترین میزان افزایش وزنبیش ،( انجام شدHuso husoماهی )الشه فیل

ترین کم ،باالترین نرخ تولید پروتئین ،بهترین درصد راندمان پروتئین

میزان پروتئین الشه در ماده خشک در  ترینضریب مصرف غذا و بیش

و با سایر  شد اسانس سیر مشاهده گرم/کیلوگرممیلی 150تیمار حاوی 

در تحقیقی  .(2013 همکاران، و Ebrahim) داشت دارمعنی تفاوت تیمارها

 اثر عصاره سیر بر رشد پست الرو یک روزه میگوی وانامی ،دیگر

(Litopenaeus vannameiبا غلظت )( 600، 400 ،200های مختلف،    

شده با ناپلئوس  الروهای تغدیهپست ،)گرم/کیلوگرممیلی 1000 و 800

از وزن و طول  عصاره سیر گرم/لیترمیلی 200آرتمیای غنی شده با 

بوده و نرخ رشد ویژه  تری در مقایسه با سایر تیمارها برخورداربیش

داری را کلیه تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد اختالف معنی

در پژوهشی دیگر بر روی  .(2012و همکاران،  Javadzadeh)نشان داد 

( مشخص شد که جیره Acipenser ruthenusماهی خاویار استرلیاد )

تغذیه و پروتئین  ،عصاره سیر منجر به بهبود عملکرد رشد % 5/0حاوی 

 30) سیر عصاره چنینهم .(2012 همکاران، و Lee) شد الشه

( منجر به Oreochromis niloticus( در تیالپیای نیل )گرم/کیلوگرم

  30 چنین در غلظتبهبود ضریب تبدیل غذا  گردید. هم ،افزایش وزن

الشه تیالپیا منجر به افزایش پروتئین و کاهش چربی گرم/کیلوگرم

( با 2015و همکاران ) Sönmez. (2006و همکاران،  Shalaby)شد 

 اکسیدانی در ماهی قزلهای آنتیبررسی عملکرد رشد و فعالیت آنزیم

 Thymusمعمولی ) آویشن اسانس با شده تغذیه کمان نوجوانرنگین آالی

vulgaris( نعناع وحشی ،)Mentha spicata( و مریم گلی )Salvia 

officinalis) گرم اسانس میلی 500ه استفاده از غلظت گزارش کردند ک

مریم گلی و آویشن معمولی منجر به بهبود کارایی رشد، در ماهی قزل 

و همکاران  Hwang( شد. Oncorhynchusmykissکمان )آالی رنگین

 (Camellia sinensis) با بررسی اثر عصاره اتانولی چای سبز (2004)

و همکاران  Choو  Sebastes schlegelماهی در جیره غذایی سنگ

( با بررسی اثر چای سبز بر روی کفشک ماهی زیتونی 2007)

(Paralichthys olivaceus دریافتند که تیمارهای تغذیه شده با چای )

تری را در مقایسه با تیمار شاهد نشان دادند. سبز میزان رشد کم

نشان دادند که استفاده  (2010) و همکاران Abdel-Tawwabچنین هم

در  (Camellia sinensis) گرم عصاره چای سبز 2تا  25/0غلظت  از

های رشد در ماهی تیالپیا نیل کیلوگرم غذا منجر به بهبود شاخص

(Oreochromis niloticus) .گونه بررسی تاکنون هیچکه جااز آن گردید

عنوان مکمل غذایی در جیره در ارتباط با استفاده گیاه سالیکورنیا به

تهیه ساالد تازه و ت نگرفته است و نظر به اهمیت غذایی )آبزیان صور

( و دارویی این گباه )معالجه 2014و همکاران،  Isca)( ترشیجات

هایی از قبیل برونشیت، تورم کبد، اسهال، کاهش قندخون، بیماری

 (2013و همکاران،  Essaidiضدالتهاب و فعالیت سیتوتوکسیک( )

 است. تر شدهگیاه سالیکورنیا بیش بهتوجه کشورهای اروپایی و آسیایی 

منظور بررسی اثر سطوح مختلف عصاره گیاه سالیکورنیا  این تحقیق به

عنوان مکمل غذایی بر رشد و ترکیب شیمیایی الشه در ماهی کفال به

 خاکستری انجام گرفت.
 

 هامواد و روش

 در کارگاه 1396در آذرماه  پژوهش این ماهی و شرایط پرورش:       

 240تکثیر و پرورش ماهی مرکز تحقیقات شیالت چابهار انجام شد.

متر سانتی 45/6 ±40/0قطعه ماهی کفال خاکستری با میانگین طولی 
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گرم از مرکز تکثیر میگوی دکتر اژدری  42/8 ±43/0و میانگین وزنی 

خریداری شد و به مرکز تحقیقات انتقال داده شد. پس از طی مرحله 

ها شمارش ماهی ،هاسالمتی آن و هفته و اطمینان ازمدت دبه سازگاری

لیتری منتقل شدند. در  60مخزن 12قطعه به  20شده و با تراکم 

طور میانگین در کل گیری شد. بهپارامترهای آب اندازه ،طول دوره

اکسیژن محلول  ،گراددرجه سانتی 45/28±78/0آب  حرارت درجه دوره

بود. در طی دوره  9/7±6/0آب  pHگرم بر لیتر و میلی 92/0±01/8

ساعت روشنایی  12ساعت تاریکی و  12صورت آزمایش فتوپریود به

های مورد استفاده در تحقیق حاضر شامل تیمار شاهد بود. تیمار

درصد خاکستر  8درصد چربی،  7درصد پروتئین،  39)غذای تجاری )

ولید متر ساخت شرکت هورراش تمیلی 2/1درصد رطوبت( با سایز  5و 

 1500و  1000، 500تیمار با سطوح 4غذای میگو و ابزیان بوشهر( و 

و همکاران،  Sönmez) سالیکورنیا بودند عصاره گیاه کیلوگرم بر گرممیلی

روزه مورد  60( با سه تکرار برای هر تیمار در طی یک دوره 2015

 استفاده قرار گرفتند

سازی و آماده Salicornia europaeaتهیه گیاه سالیکورنیا       

آوری گیاه سالیکورنیا از خور تیس چابهار صورت گرفت جمععصاره :

سپس در فضای آزاد خشک و توسط  (.Patel ،2016و شناسایی شد )

گرم از پودر حاصل   50به حالت پودر تبدیل شد دستگاه آسیاب کامالً

 زن کامالً درصد مخلوط و بادستگاه هم 96متانول  الکلسی سی 400با

ها گیری انجام شد و عصارهبا دستگاه سوکسله عصاره هم زده شد وهب

 Harikrishnman) شد دارینگه مصرف زمان تا گرادسانتی درجه 4 دمای در

 (.2003و همکاران، 

هفته سازگاری  2گرم بعد از  8ها با میانگین وزنی ماهی تیمارها:       

های پالستیکی لیتری و آبگیری حوضچه 300های در داخل حوضچه

طور تصادفی به دهی بهلیتر با توجه به درصد غذا 60با حجم تقریبی 

 20تقسیم شدند )در هرتکرار  ،تکرار داشت 3تیمار که هر تیمار  4

های این شامل گروه شاهد بود و ماهی 1قطعه(. بر این اساس تیمار 

ها مارتغذیه شدند. بقیه تی )شرکت هوورراش بوشهر( تیمار از جیره رشد

میلی گرم در هر کیلوگرم غذا تغذیه  1500و  1000، 500ترتیب با به

منظور اضافه نمودن سطوح مختلف مکمل به غذای کنسانتره شدند. به

هفته برای هر تیمار محاسبه شد  8ابتدا مقدار غذا را برای کل دوره 

 و سپس سطوح مشخص عصاره گیاه را در آب مقطر حل و با اسپری

های جیره ساعت 48 از پس گردید اسپری سطح غذا به جداگانه یهاکننده

گراد سانتی درجه -20 دمای های مجزا درآوری و در نایلونخشک جمع

و  Choiداری شدند. تیمار شاهد تنها با آب مقطر اسپری شد )نگه

درصد وزن بدن )توده مقدار غذای روزانه با توجه به(. 2015همکاران، 

درصد وزن بدن  3میزان و در نوبت صبح و عصر به زنده( محاسبه شد

صورت یک روز در در اختیار ماهیان قرار گرفت. عمل سیفون کردن به

 ها از مخازن خارج گردید. مانده غذایی و مدفوع ماهیمیان انجام و باقی

منظور به های رشد و تغذیه:سنجی و بررسی پارامترزیست       

های هر د، در انتهای آزمایش تمام ماهیهای رشگیری شاخصاندازه

متر( میلی 1دقت  )با و طول گرم( 01/0)با دقت  خارج شده و وزن مخزن

ها، میزان سنجیهای حاصل از زیستداده با استفاده از گردید. ثبت هاآن

های رشد گیری پروتئین الشه، شاخصپروتئین موجود در غذا و اندازه

و  Wahliخ رشد ویژه، شاخص کبدی )شامل میزان رشد روزانه، نر

شاخص  ،(، ضریب تبدیل غذایی و شاخص وضعیت2003همکاران، 

 ( تعیین شد.Bai ،2001کبدی و راندمان کارایی پروتئین )
 

𝐷𝐺𝑅 =
[(WG ×  100)/(Wi +  Wf )/2)]

𝑡
 

وزن اولیه  Wi = ،(گرموزن نهایی )Wf = : (DGRمیزان رشد روزانه )

 (گرمزن بدست آمده )افزایش و WG =، (گرم)

FCR =
𝐹

Wf − Wi
 

 Wf =، مقدار غذای مصرف شده )گرم( F =: (FCRضریب تبدیل غذایی )

 (گرموزن اولیه )Wi =  ،(گرموزن نهایی )

𝑉𝐹𝐼 =
100 ×  crude feed intake/ (Wf +  Wi/2)

𝑡
 

 (گرموزن اولیه ) Wi =، (گرم) وزن نهایی Wf =: (VFI) دریافتی غذای میزان

PER =
BWf − BWi

AP
 

وزن  BWi =  ،(گرموزن نهایی )BWf =: (PERراندمان کارایی پروتئین )

 (گرماولیه )

𝐿ER =
BWf − BWi

AL
 

وزن  BWi =، (گرموزن نهایی ) BWf =: (LERراندمان مصرف چربی )

 (گرماولیه )

𝑆𝐺𝑅 =
Ln (Wf) − Ln(Wi)

Δt
× 100 

 Ln Wi= ،ن نهایی )گرم(لگاریتم طبیعی وز LnWf=:  (SGR)ویژه رشد نرخ

 = دوره پرورش )روز(t، لگاریتم طبیعی وزن اولیه )گرم(

𝐶𝐹 =
W

L^3
× 100 

طول  length =، وزن مرطوب )گرم( wet weight = ( CF):  شاخص وضعیت

 متر()سانتی

𝐻𝑆𝐼 =
Wliver

W 
× 100 

 = وزن نهایی )گرم(fW، = وزن کبد )گرم(liverW(: HSI) شاخص کبدی
 

هر مخزن آزمایش،  ( از60)روز در پایان دوره آزمایش الشه: آنالیز       

ساعت گرسنگی،  24تحمل قطعه الرو ماهی پس از 3صورت تصادفی به

منظور تعیین ترکیب شیمیایی الشه به آزمایشگاه شبکه صید شده و به

دامپزشکی چابهار منتقل شد. تجزیه شیمیایی ترکیب الشه براساس 

انجام گرفت. میزان پروتئین الشه از روش  AOACد روش استاندار

لدال، چربی با استفاده از روش سوکسله و از طریق حل نمودن جک
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درجه  105چربی در اتر، رطوبت از طریق قرار دادن نمونه در دمای 

گراد و توزین نمونه بعد از خنک شدن و خاکستر از طریق سانتی

ساعت و  6مدت گراد بهدرجه سانتی 550سوزاندن نمونه در دمای 

 (.AOAC ،1989)توزین نمونه پس از خنک شدن محاسبه شدند 

گیری ههای حاصل از اندازتجزیه و تحلیل داده آنالیز آماری:       

طرفه های رشد و ترکیب الشه با استفاده از آنالیز واریانس یکشاخص

(ANOVAو آزمون مقایسه چند دامنه ) ای دانکن، در سطح احتمال

فت. برای تجزیه و تحلیل های مختلف صورت گردرصد بین تیمار 5

 د.استفاده گردی 7 در محیط ویندوز  16SPSS افزارها از نرمداده

 

 نتایج 
های تیمار در رشد هاینتایج مربوط به شاخص :رشد هایشاخص       

های غذایی مختلف شده با رژیم خاکستری تغذیه کفال در ماهی مختلف

شان داد که در شروع ن 1( در جدول 60در پایان دوره آزمایش )روز

ها و گروه داری بین وزن و طول اولیه تیمارآزمایش، اختالف معنی

دهد گونه که نتایج نشان می(. همان<05/0Pکنترل مشاهده نشد )

مشاهده شد که اختالف  4باالترین میزان وزن نهایی و بقا، در تیمار 

ن میزان نرخ (. باالتریP<05/0داری را با بقیه تیمارها نشان داد )معنی

رشد ویژه، میزان رشد روزانه، درصد افزایش وزن بدن و نرخ کارایی 

که بین این دو تیمار از مشاهده شد درحالی 4و  3پروتئین در تیمار 

  (.<05/0Pداری وجود نداشت )ها اختالف معنینظر این شاخص

ترین ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای تغذیه شده با چنین کمهم

هر کیلوگرم غذا  رگرم عصاره گیاه سالیکورنیا دمیلی 1500و  1000

مشاهده شد. طول نهایی، ضریب وضعیت و شاخص کبدی بین تیمارها 

 (. <05/0Pداری را نشان ندادند )اختالف معنی

 

 (60)روز  زمایشآهای مختلف در پایان دوره های رشد و تغذیه در تیمارخطای معیار( شاخص ±:  مقایسه میانگین )میانگین1جدول 

 تیمار 

1 2 3 4 

 ns28/0±42/8 ns98/0±33/8 ns16/0±45/8 ns34/0±47/8 وزن اولیه )گرم(

 ns12/0±61/6 ns24/0±68/6 ns18/0±19/6 ns27/0±33/6 متر(طول اولیه )سانتی

 c16/2±43/17 c95/2±23/19 b31/3±66/22 a03/2±74/26 وزن نهایی )گرم(

 ns66/1±50/12 ns39/1±70/12 ns37/1±28/13 ns87/1±14 متر(طول نهایی )سانتی

 c49/18±54/109 bc92/14±48/130 ab57/20±02/169 a97/14±78/216 دست آمده )درصد(میزان افزایش وزن به

 b02/0±13/0 b01/0±50/0 ab01/0±17/0 a12/0±20/0 )درصد( دست آمدهمیزان رشد روزانه به

 a25/0±96/1 ab18/0±83/1 bc12/0±64/1 c11/0±44/1 ضریب تبدیل غذایی

 c76/1±56/4 bc39/1±43/5 ab91/1±04/7 a39/1±03/9 راندمان کارایی پروتئین

 c54/0±40/89 bc09/1±80/90 b78/1±80/91 a14/1±60/93 بقاء

 c32/0±20/1 bc24/0±37/1 ab29/0±63/1 a17/0±91/1 درصد() نرخ رشد ویژه

 ns34/0±96/0 ns08/0±95/0 ns32/0±01/1 ns46/0±07/1 شاخص وضعیت )درصد(

 ns84/0±87/5 ns50/0±92/4 ns03/1±10/5 ns84/1±26/7 شاخص کبدی )درصد(

 .تلوگرماسیبرکعصاره گیاه سالیکورنیاگرم میلی1500و  1000، 500، 0 یحاو بیرتتهب 4تا  1ماریت. (P<05/0دار است )وجود حروف غیرهمسان در هرردیف نشانه اختالف معنی

ns نشانه عدم اختالف معنی( 05/0دار بین تیمارها در شاخص مورد نظر است<P.) 

 

اثرات سطوح مختلف عصاره  نتایج ماهی: بدن شیمیایی ترکیب       

سالیکورنیا بر ترکیبات شیمیایی بدن ماهی کفال خاکستری در  گیاه

ترین یشآزمایش، ب دوره پایان آورده شده است. در 1شکل  ام در 60روز 

مشاهده شد و اختالف  4میزان پروتئین خام و خاکستر در تیمار 

چنین (. همP<05/0مقایسه با سایر تیمارها نشان داد ) داری را درمعنی

رطوبت در تیمار شاهد مشاهده  ترین میزانچربی و کم میزان ترینبیش

(. تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره گیاه P<05/0شد )

چربی خام  نظر میزان پروتئین خام، داری را ازورنیا اختالف معنیسالیک

ترین (. کمP<05/0و رطوبت در مقایسه با تیمار شاهد نشان دادند )

داری را مشاهده شد و اختالف معنی 4و  3میزان چربی خام در تیمار 

 (.P<05/0و تیمار شاهد نشان دادند ) 2با تیمار 
 



 1398 زمستان، 4، شماره همیازدسال                                                پژوهشی محیط زیست جانوری                    فصلنامه علمی 
 

143 
 

 

 حث ب

ه به رشد روزافزون جمعیت جهان تقاضا برای غذایی با با توج       

افزایش تقاضا برای  پیش افزیش یافته است. کیفیت باال و سالم بیش از

 چنین کاهش صید ماهی از دریا سبب شده استغذای مناسب و هم

منش )ظریف آبزی پروری شاهد باشیمچشمگیری را در صنعت  رشد  تا

به بررسی اثر سطوح مختلف عصاره  قتحقی این (.1391 زهرا،و ذریه

های رشد و ترکیب شیمیایی بدن ماهی گیاه سالیکورنیا بر شاخص

تحقیقات متعددی که بر روی خواص  برخالف خاکستری پرداخت. کفال

 Feroz khan) باکتریال عصاره گیاه سالیکورنیا صورت گرفته استآنتی

اکسیدانی آنتی اصخو و (2015همکاران،  و Havilah ؛2013همکاران،  و

و همکاران،  Kangهای روده انسان )و سیتوکسیک این عصاره بر سلول

ای در زمینه اثر عصاره گیاه صورت گرفته است اما مطالعه (2011

عملکرد رشد و ترکیب الشه بدن ماهی کفال خاکستری   بر سالیکورنیا

ه نشده گونه ماهیان برای مقایسه با نتایج این تحقیق مشاهد و یا دیگر

است. بنابراین نتایج این تحقیق، با نتایج تحقیقات صورت گرفته بر 

بزیان مورد  مقایسه روی استفاده از عصاره گیاهان دارویی مختلف در آ

ماهیان معموالً در فضاهای بسته مانند استخرها، مخازن و قرار گرفت. 

 تولیدشود تا مقدار ها مورد پرورش قرار گرفته و همواره تالش میقفس

تراکم با  شی. از طرفی افزاابدیشیواحد سطح افزا ایدر واحد حجم 

مواد دفعی و...  شیخصوص کاهش اکسیژن، افزاتنش به طیشرا جادیا

ها را ضعیف نموده و احتمال مواجه شدن آن هیانما ولوژییاز نظر فیز

 طیشرا جادیمنجر به ا تیداده که در نها شیافزا زایرا با عوامل بیمار

 نیترعمده از (Sakai، 1999) خواهدشد ماهیان سالمت برای آمیزخاطرهم

کاهش میزان  مواجه هستند، دهندگان ماهی با آنکه پرورش مخاطراتی

و ارتقای  تیباشد. لذا تقومراحل اولیه زندگی می رمانی خصوصاً دزنده

های با ارزش و در گونه ژهیوو دفاعی بدن ماهیان به منییسیستم ا

، Magnadottir) باشدمی دهندگانپرورش نیازهای نیتراصلی از ادیاقتص

عنوان پروری استفاده از ترکیبات گیاهی بهاخیراً در آبزی (.2006

غیراختصاصی ماهیان  منییسیستم ا تیجهت تقو منییهای امحرک

نتایج حاصل از این  (.2006و همکاران،  Rao) شده است جیپرورشی را

گرم عصاره میلی 1500و  1000استفاده از سطوح  داد که تحقیق نشان

دار میزان بقاء گیاه سالیکورنیا بر کیلوگرم غذا منجر به افزایش معنی

( در 2013و همکاران )  Arulvasu.در ماهی کفال خاکستری شد

روی  Zingiber officinale به بررسی اثر جیره حاوی زنجبیل ایمطالعه

 Catla catlaپور بزرگ هندی رشد، ماندگاری و پاسخ ایمنی ک

گرم  5/0ترین نرخ بقاء در گروهی که با جیره حاوی پرداختند. بیش

پودر زنجبیل غذادهی شده بود مشاهده شد که با نتایج این تحقیق 

که گیاه سالیکورنیا و گیاهان دهد می نشان این موضوع داشت. خوانیهم

لکالوئیدها، فالوونوئیدها، آ دها،یساکارها، پلیغنی از تانن منبعی دارویی

های مختلفی ازجمله داشتن هستند که نقش تیدهاپپها و پلیساپونین

ها مشخص ماهیان برای آن منییسیستم ا تیاثرات ضدمیکروبی و تقو

و  Arulvasu؛ 2015 و همکاران، Kharrati-Koopaee) شده است

فاده از است (. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که2013کاران، هم

گرم عصاره سالیکورنیا بر کیلوگرم غذا میلی 1500و  1000سطوح 

وزن بدن، وزن نهایی، ضریب تبدیل غذایی،  افزایش درصد بهبود به منجر

 و همکاران Sönmez تیمار شاهد شد. پروتئین کارایی نرخ و ویژه رشد نرخ

 در دانیاکسیآنتی هایآنزیم فعالیت و رشد عملکرد بررسی با (2015)

شده با اسانس آویشن معمولی  تغذیه نوجوان کمانرنگین آالیقزل ماهی

(Thymus vulgaris( نعناع وحشی ،)Mentha spicata و مریم گلی )

(Salvia officinalis) گرم میلی 500غلظت  که استفاده از کردند گزارش

اسانس مریم گلی و آویشن معمولی منجر به بهبود کارایی رشد، در 

 چنینهم( شد. Oncorhynchusmykissکمان )آالی رنگینلماهی قز

Abdel-Tawwab ( نشان دادند که استفاده از غلظت 2010) و همکاران

کیلوگرم غذا  در (Camellia sinensis) سبز گرم عصاره چای 2تا  25/0

 Oreochromisهای رشد در ماهی تیالپیا نیل )منجر به بهبود شاخص

niloticusخوانی داشتند ا نتایج حاصل از این تحقیق هم( گردید که ب

دهد که گیاهان دارویی ازجمله گیاه سالیکورنیا این موضوع نشان می

دلیل داشتن ترکیبات طبیعی فعال نظیر الکالوئیدها، فالنوئیدها، به

توانند منجر به تحریک های ضروری میاستروئیدها، تروپونین و روغن

 ریک اشتها در ماهی و میگو شوندرشد، ایمنی و تسهیل هضم و تح

(Citarasu، 2010؛  Sivaram ،2004و همکاران.) راندمان بهترین 

مشاهده  4و 3ترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار کم و پروتئین کارایی

در عین حال،  داری را نیز با تیمار شاهد نشان داد.شد و اختالف معنی

 
عیار میزان ترکیب شیمیایی بدن ماهی کفال میانگین و خطای م : 1شکل

گرم عصاره گیاه میلی1500و  500،1000، 0خاکستری در تیمارهای مختلف  )

 سالیکورنیا به هر کیلوگرم غذا( در پایان دوره آزمایش حروف نامشابه در

 (.>p 05/0دار بین تیمارها است )دهنده اختالف معنیهر ستون نشان
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گیاه سالیکورنیا در این آزمایش، راندمان  سطوح عصاره زمان با تغییرهم

 رسد وجود عصارهمی نظررا نشان دادند. به روند افزایشی پروتئین کارایی

غذایی باعث شده تا در فرآیند متابولیسم،  گیاه سالیکورنیا در جیره

را طی نموده و به  پروتئین مسیر اصلی خود یعنی مسیر سنتز بافت

  Ebrahim؛2006همکاران،   و Shalaby)  شکل پروتئین ذخیره گردد

های مختلف در تحقیقی که در ارتباط با اثر غلظت .(2013همکاران،  و

های گرم( بر روی شاخصمیلی 600و  400،200،100اسانس رازیانه )

ماهی سفید های خونی بچهماندگی، ترکیب الشه و فراسنجهباز رشد،

( انجام شد، اسانس رازیانه موجب Rutilus frisii kutumدریای خزر )

گرم بر کیلوگرم اسانس در میلی 200و 100افزایش وزن در سطح 

دار نبود مقایسه با گروه شاهد شد البته این تفاوت از نظر آماری معنی

مل نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و ها شاو در دیگر شاخص

 Mahdavi)بین تیمارها مشاهده نشد  داریمعنی روند نیز وضعیت فاکتور

 عصاره  با بررسی اثر (2004و همکاران )  Hwang(.2014و همکاران، 

ماهی در جیره غذایی سنگ (Camellia sinensis) سبز چای اتانولی

Sebastes schlegel  وCho ارهعص ر( با بررسی اث2007همکاران )  و 

( Paralichthys olivaceus) یونزیت یاهمشککف روی ربز بس ایچ

تری را تیمارهای تغذیه شده با چای سبز میزان رشد کم که دریافتند

که با نتایج حاصل از این تحقیق در مقایسه با تیمار شاهد نشان دادند. 

های تواند ناشی از اختالف در گونهانی نداشتند که علت آن میخوهم

مورد آزمایش، سن یا اندازه ماهیان مورد آزمایش، شرایط آزمایش و 

درصد و مقدار غذادهی روزانه  یا نحوه استفاده از مکمل گیاهی باشد.

جمله عوامل موثر بر میزان ترکیب شیمیایی و ترکیب جیره غذایی از

. نتایج حاصل از این (2002و همکاران،  Gawlicka)باشند یالشه م

ترین مقدار بیش (،60 پایان دوره آزمایش )روزکه در  حقیق، نشان دادت

درصد  44/23 ±81/1درصد و  22/52± 09/3ترتیب برابر پروتئین به

سالیکورنیا  گیاه عصاره گرممیلی 1500 و 1000 حاوی تیمارهای به مربوط

درصد  78/19±02/1ترین مقدار پروتئین و کم بر کیلوگرم جیره غذایی

ها مشاهده داری بین آنتیمار شاهد بود و اختالف معنی مربوط به

میزان اسیدهای آمینه را  RNAشد. گیاهان با تحریک نرخ رونویسی 

شود ر به افزایش ساخت پروتئین و رشد مید که  منجدهنزایش میاف

(Citarasu ،2010.) درصد و  77/7±30/1ترین مقدار چربی برابر کم

گرم میلی 1500و  1000حاوی  تیمارهای مربوط به درصد 15/10±1/8

عصاره گیاه سالیکورنیا بر کیلوگرم جیره غذایی مشاهده شد و اختالف 

گرم عصاره سالیکورنیا بر کیلوگرم غذا میلی 500داری را با تیمارمعنی

ترین میزان رطوبت و شاهد نشان داد. در پایان دوره آزمایش، بیش

از این نظر با تیمار  لیکورنیا بود وهای حاوی عصاره سامربوط به تیمار

داری را نشان دادند. رابطه بین رطوبت و چربی شاهد اختالف معنی

 Wangیابد )صورت است که با افزایش چربی، رطوبت کاهش میبدین

گرم میلی 1500میزان خاکستر در تیمار ترینبیش (.2006و همکاران، 

داری اختالف معنی عصاره سالیکورنیا بر کیلوگرم غذا مشاهده شد که

دلیل مواد معدنی موجود در تواند بهرا با سایر تیمارها داشت می

گیاهان دارویی شامل کلسیم، منیزیم و فسفر باشد که نقش مهمی 

(. 2013و همکاران،  RahimiYadkuriدارد ) گیری استخواندر شکل

 (Rutilus frisii kutumدر تحقیقی بر روی ماهی سفید دریای خزر )

داده شد که پروتئین، خاکستر و رطوبت الشه تحت تاثیر جیره  نشان

غذایی حاوی اسانس رازیانه قرار نگرفته و تنها در میزان چربی تفاوت 

داری ایجاد شده است و با افزایش مقدار اسانس رازیانه میزان معنی

های تحقیق حاضر با نتایج پژوهش چربی بدن کاهش یافته است. یافته

و  Mahdavi)میزان چربی الشه مطابقت داشت  خصوصمذکور در

چنین در تحقیق صورت گرفته بر روی ماهی هم .(2014همکاران، 

مشخص شد که جیره حاوی ( Acipenser ruthenus) خاویار استرلیاد

که  بهبود پروتئین الشه این گونه شد درصد عصاره سیر منجر به 5/0

و همکاران   Ebrahimخوانی دارند.حاصل از این تحقیق هم با نتایج

گرم بر کیلوگرم میلی 150( نشان دادند که استفاده از غلظت 2013)

ماهی الشه در فیل پروتئین دار سطحاسانس سیر منجر به افزایش معنی

(Huso husoشد ولی کاهش سطح چربی الشه اختالف معنی ) داری

ماده  ،چنین اثر آن بر میزان رطوبتها نشان نداد. همرا با سایر تیمار

همکاران، و  Ebrahim) ددار گزارش نمومعنیخشک و فیبر الشه را غیر

خوانی نداشت. عدم دست آمده از این تحقیق همکه با نتایج به (2013

تواند ناشی از های مختلف میدست آمده در پژوهشهمغایرت نتایج ب

تفاوت در ترکیبات و درصد مواد موثره موجود در گیاهان مختلف و 

     ن تفاوت گونه ماهی و ترکیبات جیره غذایی پایه نیز باشد. چنیهم

ی تولید کاهش پیدا کند هاپروری پایدارای است که هزینهالزمه آبزی

کیفیت وسالمت مواد چنینو همصرفه باشدو از نظر اقتصادی مقرون به

به محیط  تری نیزکم محیطیاثرات زیستو  شده تولیدی تضمین غذایی

تواند به آبزی که با استفاده از گیاهان دارویی میست وارد نمایدزی

در کل، نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که  پروری پایدار رسید.

استفاده از سطوح مختلف عصاره گیاه سالیکورنیا بر کیلوگرم منجر به 

های رشد ماهی و بهبود کیفیت الشه گردید و استفاده افزایش شاخص

گرم عصاره گیاه سالیکورنیا بر کیلوگرم غذا در جیره یمیل 1500از 

 گردد.غذایی ماهی کفال خاکستری توصیه می
 

 تشکر و قدردانی

 مرکز تحقیقاتریاست و پرسنل محترم  همکاری از وسیلهبدین       

شیالت چابهار و کارشناس محترم آزمایشگاه شبکه دامپزشکی چابهار 

 گردد.تشکر و قدردانی می
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