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مختلف چربی جیره سطوح های رشد و تکامل گنادی در تاثیر داروی لیورگل بر شاخص

 (Carassius auratus)ماهی قرمز 
 
 
 
 

 گرگان، ایران  ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان زیست،دانشکده شیالت و محیط گروه شیالت،  :علی صادقی 

 سازمان تحقیقات، آموزش ، علوم شیالتی کشورتنان خلیج فارس، موسسه تحقیقات ایستگاه تحقیقاتی نرم :*سجاد پورمظفر

 بندر لنگه، ایرانو ترویج کشاورزی، 

 سازمان تحقیقات، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  :یمحسن گذر ،

 نایرا ،آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس

 

 1398 فروردینتاریخ پذیرش:            1397 دی تاریخ دریافت:

 چکیده

کند. چربی مازاد نیاز های چرب ضروری برای رشد و تکامل ماهیان ایفا میکننده انرژی و اسیدعنوان منبع تامینهچربی نقش مهمی را ب         

 مریملیورگل از عصاره گیاهی خار داروی .داخل کبد نفوذ کند و در داخل آن تجمع یابد و باعث ایجاد بیماری کبد چرب گرددتواند بهجیره می

در این تحقیق اثرات داروی لیورگل بر . استکبدی  کنندهو دارای اثرات محافظتباشد میها مریم محتوی فالوانو لیگنانخارگردد. میتهیه 

جیره غذایی مختلف با  9یش های رشد و تکامل گنادی در سطوح مختلف چربی جیره ماهی قرمز مورد بررسی قرار گرفت. برای این آزماشاخص

بچه ماهی قرمز استفاده  540درصد چربی تهیه گردید. در این آزمایش از  15و 12 ،9درصد داروی لیورگل و سه سطح  5/0و  2/0، 0سطح  3

مرحله رسیدگی جنسی  گیـری از گنادها جهت تشخیص جنسیت و تعیینها انجام شد. نمـونهمثل آنشد. غذادهی به ماهیان تا رسیدن به فصل تولید

)وزن انتهایی،  های رشد ماهیهای آزمایش انجام شد. پس از پایان دوره پرورش، شاخصبار پس از شروع تغذیه ماهیان از جیرهیک روز 45هر 

ایج آزمایش درصد افزایش وزن، افزایش وزن، شاخص وضعیت، نرخ رشد ویژه، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی( مورد بررسی قرار گرفت. نت

های آزمایشی نشان داد وزن نهایی، افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و ضریب تبدیل غذایی در میان تیمار

های باالترین شاخص(. P ≥05/0داری را نشان نداد ) که بازماندگی در میان تیمارها تفاوت معنی(، درحالی≥05/0P) دار بوددارای اختالف معنی

درصد( بود مشاهده شد. در این آزمایش با مقایسه مراحل رسیدگی تخمدان ماهیان تغذیه  5/0درصد+داروی لیورگل  15)چربی  8رشد در تیمار 

که  6در تیمار یکسان بود ولی  6جز تیمار ههای مختلف آزمایشی مشخص گردید که تمام مراحل رسیدگی تخمدان در همه تیمارها بشده با جیره

 سازی و رسیدگی مشاهده شد.درصد و فاقد داروی لیورگل بود تاخیر در مرحله زرده 15حاوی چربی 

  گناد ،چربی ،شاخص رشد ،لیورگل ،قرمزماهی کلمات کلیدی:

 gmail.com5550sajjad@: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

پرورش  ان،یماه هیدر تغذ عیانجام مطالعات وس یاصل لیدل       

 یهارهیج دیمنظور تولاست. تاکنون به یصورت صنعتبه یمتراکم ماه

را فراهم آورد  یماه عیکه هم بتواند موجبات رشد سر یمصنوع ییغذا

صورت  یفراوان یهاصرفه باشد، کوششمقرون به یو هم از نظر اقتصاد

 نیتام یباال نهیهز توجه به . با(Peyphan ،2009و  Mahjo) گرفته است

از  ییغذا رهیج یانرژ نیتام یتا حدامکان برا یستیبا ینیمنابع پروتئ

 شود استفاده هادراتیکربوه و هایچرب شامل ینیپروتئریغ منابع

(Ahmad  وAbdel ،2010)منابع  نیا یکاف ریوجود مقاد ی. از طرف

 یانرژ دیمنظور تولبه نیپروتئ ونیداسیاز اکس رهیدر ج ینیرپروتئیغ

بافت مورد استفاده  دیرشد و تول یبرا نیو پروتئ دینمایم یریجلوگ

در  ینقش مهم رهیج یچرب .(Halver ،2011و  Hardy) ردیگیقرار م

کند یم یباز یضرور چرب یدهایو اس یعنوان منبع انرژبه یماه هیتغذ

 ترشیشود. بیم یعیو عملکرد طب یکیولوژیو باعث حفظ ساختار ب

نسبت  نیاز پروتئ حاًیترج،یعیطب هیتغذ طیخوار در شراگوشت انیماه

 رشیبا پذ کنند.یم استفاده یانرژ عنوان منبعبه دراتیکربوه ای یچرب به

بهبود  رهیج استفاده از ،رهیج یچرب زانیم شیبا افزا ،هاتیمحدود یبرخ

 یلوکالریک 4/9 باًی)تقر یانرژ زانیم نیباالتر یدارا های. چربابدییم

 یلوکالریک 1/4) هادراتیبا کربوه سهیهر گرم( در مقا یازابه یانرژ

هر گرم(  یازابه یانرژ یلوکالریک 6/5) نیو پروتئ هر گرم( یازابه یانرژ

 یدهایاس یبرا یمنبع عنوانبه ییغذا رهیج در هایچرب نیچنهم هستند.

 تی( از اهمA،D ،E  ،K) یمحلول در چرب یهانیتامیو و یرچرب ضرو

 هانیتامیو نیبرخوردارند و سبب سهولت در هضم و جذب ا یادیز

 نیاز استفاده پروتئ تواندیم ی. چرب(Webster ،2009و  Lim) شوندیم

 اکیآمون دیتول کند و باعث محدودکردن یریجلوگ یعنوان منبع انرژبه

عنوان منبع هرا ب یمهم نقش یچرب .(2010و همکاران،  Subhadra) شود

احتیاجات  کندیم فایا انیرشد و تکامل ماه یبرا یکننده انرژ نیتام

بسیاری از محققین گزارش خوار به چربی غذا توسط چیزماهیان همه

خوار مانند چیزماهیان همه. (2010و همکاران،  Lus) گردیده است

طور موثر قادر به استفاده از هماهی که بکپورمعمولی و گربه ،تیالپیا

گرم چربی در  60تا  50مقدار به معموالً ،کربوهیدرات و چربی هستند

. در مطالعاتی که (Stuart ،2008و  Hung) کیلوگرم خوراک نیاز دارند

( بر روی اثرات میزان چربی جیره بر رشد و 1385صفری و بلداجی )

خوار انجام دادند گزارش کردند که راندمان تغذیه در ماهی کپور علف

درصد  4عملکرد رشد و استفاده از غذا با افزایش میزان چربی تا حدود 

  میوه خارمریم خشک گرانول عصاره لیورگل حاوی داروی یافت. افزایش

(Silybum marianum) استفالونولیگنان خارمریم محتوی . باشدمی .

نوع ضایعه  هر .باشدکبدی می کنندهدارای اثرات محافظت فالونولیگنان

از این طریق  شود وهای کبدی میکبد موجب تغییراتی در سلول

  آنزیممارین فعالیت سیلی .دهدالشعاع قرار میعمل کبد را تحت قدرت

RNAموجب تحریک سنتز و مراز را در هسته سلولی افزایش داده پلی

نوبه خود قدرت نوسازی عمل به که این شودهای ریبوزومال میپروتئین

دهد لذا یک درمان کمکی کامالً موثر برای می سلولی کبد را افزایش

 چرب خواهد بودخصوص کبدهجلوگیری از پیشرفت سیروز کبدی و ب

اکسیدان عمل نموده و عنوان یک آنتیبهچنین هم. (1392 ،ی)ناصر

 (Carassius auratusقرمز )یماه. کندمی مهار را سمی آزاد هایرادیکال

و  یستیز طیلحاظ شرابوده و به Cyprinidae انیاز خانواده کپورماه

 یهایماه. باشدی( مCyprinus carpio) یکپورمعمول هیشب یاهیتغذ

هستند  ایشرق آس یکپور، بوم یعنوان عضو کوچک خانواده ماههقرمز ب

از  یبار اواخر قرن هفدهم به اروپا وارد شدند. بخش نینخست یکه برا

 تواندیقرمز م یماه گردد.یگونه بر م نیقرمز به مقاومت ا یشهرت ماه

 ،یاهیدر مطالعات تغذ یسازگونه مناسب جهت مدل کیعنوان هب

و همکاران،  Mimeault) ردیگ قرار استفاده مورد یکیولوژیزیف ،یمثلدیتول

مطالعاتی در مورد اثر داروی لیورگل که با توجه به این .(2005

های رشد و تکامل گنادی در سطوح مختلف چربی جیره شاخص

اثرات اضافه قرمز انجام نشده است، هدف تحقیق حاضر بررسی ماهی

نمودن مقادیر مختلف داروی لیورگل در جیره غذایی حاوی سطوح 

های رشد و تکامل گنادی در سطوح مختلف شاخصمختلف چربی بر 

 پذیرد.انجام می در ماهی قرمز چربی جیره

 

 هامواد و روش

با توجه به هدف تولیدمثلی تحقیق در دوره طوالنی این آزمایش        

پروری شهیدناصر فضلی برآبادی گروه در سالن آبزیمدت شش ماه به

گرگان انجام گردید. در  طبیعی شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

منظور بررسی اثرات اضافه نمودن مقادیر مختلف داروی این آزمایش به

 هایروی شاخص لیورگل در جیره غذایی حاوی سطوح مختلف چربی

سطح  3مختلف با  جیره غذایی 9ز، رشد و تکامل گنادی در ماهی قرم

)تیمار شاهد(،  9سطح  داروی لیورگل و سه درصد 5/0و  2/0 )شاهد(، 0

های غذایی جیره آنالیز و اجزای غذایی شد. تهیه چربی درصد 15و  12

تکرار درنظر  3برای هر تیمار آورده شده است.   1آزمایش در جدول 

 200در مخازن فایبرگالس  ماهیعدد بچه 20شد و در هر تکرار  گرفته

ماهی قرمز با میانگین بچه 540لیتری ذخیره گردید. در مجموع از 

دوره ماهیان پس از گذراندن یکبچه گرمی استفاده شد. 5/3±1وزنی 

های فایبرگالس با شرایط محیط پرورش، در وان سازگاری برای روزه 14

تیمار تقسیم  گروه 9 در تصادفی صورتهماهیان بشدند. بچه سازیذخیره

   شدند. 
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 در ماهی قرمزحاوی سطوح مختلف چربی همراه با مقادیر مختلف داروی لیورگل های غذایی : اجزای غذایی و آنالیز جیره1جدول 

 طیور و دهنده جیره از کارخانه تولید خوراک دام،مواد تشکیل        

آزمایش  جیره 9نیاز،  نمودن اقالم مورد تهیه گردید. پس از آماده آبزیان

 پس غذایی با مقادیر مختلف داروی لیورگل و چربی ساخته شد. جیره

 شد. داریبندی و تا زمان مصرف در فریزر نگهشدن، بسته ساخته از

وزن  درصد 3مقدار های آزمایشی بهجیره روز با هر در سه نوبت هاماهی

بچه  .(2007و همکاران،  Yang) صورت دستی تغذیه شدندهبدن ب

یزان مگل میخک به هوشی با عصارهبار بعد از بیروز یک 45ماهیان هر 

ب غذای متناس مقدار متعاقباً و شدند سنجیزیست لیتر در گرممیلی 170

، روزه بعدی محاسبه گردید. پس از پایان دوره پرورش 45با دوره 

 شاخص وزن، افزایش وزن، افزایش )درصد ماهی رشد هایشاخص

ها نتبدیل غذایی( و میزان بازماندگی آ ویژه و ضریب نرخ رشد وضعیت،

 :(2007و همکاران،  Yang)محاسبه گردید گردید  زیر معادالت طریق از

 وزن بدن =  شیدرصد افزا
  100× [(ییوزن ابتدا نیانگی)م /(ییوزن ابتدا نیانگمی -ییوزن نها نیانگی)م]

ییوزن ابتدا نیانگمی -ییوزن نها نیانگیوزن بدن = م شیافزا  

100(×3استاندارد طول نیانگی)م یی/وزن نها نیانگیم =تیوضع شاخص  

( =٪) ژهیرشد و نرخ  
100× [)طول دوره پرورش(/(ییوزن ابتدا یعیطب تملگاری-ییوزن نها یعیطب تمی)لگار]  

  دست آمده(وزن به نیانگی)م /خورده شده یغذا نیانگیم =ییغذا لیتبد بیضر

  100×[انیتعداد کل ماه/(انماهی کل تعداد -)تعداد تلفات]( = ٪) یبازماندگ

گنادها جهت تشخیص جنسیت و تعیین مرحله رسیدگی  از گیرینمونه

های بار پس از شروع تغذیه ماهیان از جیرهروز یک 45جنسی هر 

 .(2005همکاران، و  Mimeault) آزمایش انجام شد

 ANOVAروش های خام بهتحلیل آماری داده: هادادهآنالیز       

 17SPSS افزار( با استفاده از نرمOne Way-Interactionطرفه )یک

کمک آزمون چنددامنه دانکن میانگین تیمارها به مقایسه گرفت. صورت

 درصد انجام شد که وجود یا عدم وجود اختالف 95در سطح احتمال 

 ( مشخص گردید. p<05/0درصد ) 5داری را در سطح معنی
 

 نتایج
های آزمایشی های رشد ماهیان قرمز تغذیه شده با جیرهشاخص       

نهایی، افزایش وزن بدن، درصد افزایش  وزن بیان شده است. 2 جدول در

وزن بدن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و شاخص وضعیت در 

( ولی ≥05/0pدار بود ) آزمایشی دارای اختالف معنیهای میان تیمار

(. p≥05/0داری را نشان نداد ) بازماندگی در میان تیمارها تفاوت معنی

باالترین وزن نهایی، افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ 

رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و شاخص وضعیت در ماهیان تغذیه 

درصد  5/0 درصد+داروی لیورگل 15چربی  با جیره آزمایشی حاوی شده

 مشاهده شد. 

 اجزای جیره
تیمار شاهد 

چربی و  % 9)
 لیورگل( % 0

  1تیمار 
چربی و  % 9)
 لیورگل( % 2/0

  2تیمار 
چربی و  % 9)
 لیورگل( % 5/0

  3تیمار 
 چربی و % 12)

 لیورگل( 0%

  4تیمار 
چربی و  % 12)
 لیورگل( 2/0%

  5تیمار 
چربی و  % 12)
 لیورگل( 5/0%

  6تیمار 
چربی و  % 15)

 لیورگل( 0%

  7تیمار 
چربی و  % 15)
 لیورگل( 2/0%

  8تیمار 
چربی و  % 15)
 لیورگل( 5/0%

 28 28 28 30 30 30 30 30 30 پودر ماهی

 5/21 5/21 5/21 20 20 20 7/18 7/18 7/18 سویا آرد

 5 5 5 3 3 3 1 1 1 بایندر

 5 5 5 85/6 85/6 85/6 85/7 85/7 85/7 آرد جو

 5/2 5/2 5/2 4 4 4 50/6 50/6 50/6 گلوتن

 8/22 8/22 8/22 24 24 24 8/26 8/26 8/26 آرد گندم

 12 12 12 9 9 9 6 6 6 روغن ماهی

 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 متیونین

 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 لیزین

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مکمل ویتامینه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مکمل معدنی

 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 آنتی اکسیدان

 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 ضدقارچ

 5/0 2/0 0 5/0 2/0 0 5/0 2/0 0 داروی لیورگل
 ها )درصد(آنالیز جیره

 2/40 2/40 2/40 2/40 2/40 2/40 2/40 2/40 2/40 پروتئین

 15 15 15 12 12 12 9 9 9 چربی
 95/6 95/6 95/6 15/6 15/6 15/6 1/6 1/6 1/6 رطوبت

 10/4 10/4 10/4 60/4 60/4 60/4 8/4 8/4 8/4 خاکستر
 3900 3900 3900 3830 3830 3830 3790 3790 3790 برکیلوگرم( انرژی )کیلوژول
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 های آزمایشیوضعیت رشد ماهی قرمز در طول دوره تغذبه با جیره :2جدول 

 

مرحله )رشد  4کلید شناسایی در  نمو بافت تخمدان با استفاده از        

 15ابتدا ) در شد. مشاهده سازی و رسیده(سازی، زردهپیش از زرده اولیه،

های بردارینمونه در و بود نارس مرحله تخمدان درتمام تیمارها  در مرداد(

مرحله ذکر شده قرار گرفتند. برحسب قرار گرفتن بیش  4بعدی در 

مرحله، مراحل رسیدگی تخمدان  4یکی از این  ها درنیمی از اووسیت از

( قرار داشتند Iشهریور همه تیمارها در مرحله ) 30تعیین شد. در 

( قرار داشتند )شکل IIارها در مرحله )آبان همه تیم 15(. در 1)شکل 

بقیه تیمارها  6 جیره آزمایشی غیر از تیمارآذر به 30برداری نمونه در (.2

( قرار گرفتند IIIسازی را انجام داده بودند و در مرحله )مرحله زرده

( و بعضی در IIبعضی در مرحله ) 6( و تیمار جیره آزمایشی 3)شکل 

( قرار گرفته IIIداده بودند و در مرحله ) سازی را انجاممرحله زرده

غیر از تیمار جیره آزمایشی بهمن( به 15) برداریبودند. در آخرین نمونه

( و تیمار 4( قرار داشتند )شکلIVبقیه تیمارها مرحله در مرحله ) 6

( قرار IV( و بعضی در مرحله )IIIبعضی در مرحله ) 6جیره آزمایشی 

های تخمدان ماهیان تغذیه شده با جیره مراحل رسیدگیگرفته بودند. 

 آورده شده است. 3در جدول  آزمایشی
 

های آزمایشیمراحل رسیدگی تخمدان ماهیان تغذیه شده با جیره :3جدول 

 بهمن 15 آذر 30 آبان 15 شهریور 30 مرداد 15 تیمارهای آزمایش

 O I II III IV تیمار جیره شاهد

 O I II III IV تیمار جیره یک

 O I II III IV تیمار جیره دو

 O I II III IV تیمار جیره سه

 O I II III IV تیمار جیره چهار

 O I II III IV تیمار جیره پنج

و  O I II III تیمار جیره شش II  IV  و III 

 O I II III IV تیمار جیره هفت

 O I II III IV تیمار جیره هشت

تیمار  ،درصد 5/0درصد+ داروی لیورگل  9: چربی 2تیمار  ،درصد 2/0درصد+ داروی لیورگل  9: چربی 1تیمار  ،درصد 0درصد+ داروی لیورگل  9تیمار شاهد: چربی 

: 6تیمار  ،درصد 5/0درصد+ داروی لیورگل  12: چربی 5تیمار  ،درصد 2/0درصد+ داروی لیورگل  12: چربی 4تیمار  ،درصد 0درصد+ داروی لیورگل 12: چربی 3

 درصد 5/0درصد+ داروی لیورگل  15: چربی 8تیمار  ،درصد 2/0درصد+ داروی لیورگل  15: چربی 7تیمار  ،درصد 0درصد+ داروی لیورگل 15چربی 

 
 0درصد+ داروی لیورگل 12: چربی 3تیمار  ،درصد 5/0درصد+ داروی لیورگل  9: چربی 2تیمار  ،درصد 2/0درصد+ داروی لیورگل  9: چربی 1تیمار  ،درصد 0درصد+ داروی لیورگل  9تیمار شاهد: چربی 

درصد+ داروی  15: چربی 7تیمار  ،درصد 0درصد+ داروی لیورگل 15: چربی 6تیمار  ،درصد 5/0درصد+ داروی لیورگل  12: چربی 5تیمار  ،درصد 2/0درصد+ داروی لیورگل  12: چربی 4تیمار  ،درصد

 درصد 5/0درصد+ داروی لیورگل  15: چربی 8تیمار  ،درصد 2/0رگل لیو
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 (IIسازی )مرحله : تخمدان در مرحله پیش از زرده2شکل   رسیدگی جنسی Iتخمدان در مرحله  :1شکل

   

 

 

 
 تخمدان در مرحله رسیدگی :4شکل   (III سازی )مرحلهتخمدان در مرحله زرده: 3شکل

مرحله )رشد اولیه،  4نمو بیضه با استفاده از کلید شناسایی در        

مرداد(  15در ابتدا ) .بندی شدمیانی و رسیده( تقسیمنمو اولیه، نمو 

های برداری. در نمونهاست در تمام تیمارها بیضه در مرحله نارس بوده

مرحله ذکر شده قرار گرفتند. برحسب قرار گرفتن اکثریت  4بعدی در 

درصد تعداد اسپرماتوگونیا، اسپرماتوسیت، اسپرماتید و اسپرماتوزوآ 

تیمار  4شهریور هر  30(. در 5)شکل  تعیین شد مرحله رسیدگی بیضه

( IIآبان همه تیمارها در مرحله ) 15( قرار داشتند. در Iدر مرحله )

آذر ماهیان تمام تیمارها در مرحله  30برداری قرار داشتند. در نمونه

(III)  برداری انجام شد ماهیان ماه که آخرین نمونه بهمن 15بودند و در

مراحل رسیدگی بیضه ( قرار گرفتند. IVحله )تمام تیمارها در مر

    آورده شده است. 4های آزمایشی در جدول ماهیان تغذیه شده با جیره

 

 

 

 های آزمایشیمراحل رسیدگی بیضه ماهیان تغذیه شده با جیره: 4جدول 

تیمارهای 

 آزمایش

15 

 مرداد

30 

 شهریور

15  

 آبان

30 

 آذر

15 

 بهمن

 O I II III IV تیمار شاهد

 O I II III IV 1تیمار 

 O I II III IV 2تیمار 

 O I II III IV 3تیمار 

 O I II III IV 4تیمار 

 O I II III IV 5تیمار 

   O I II III   IV 6تیمار 

 O I II III IV 7تیمار 

 O I II III IV 8تیمار 
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 بحث 

ثابت  نیمقدار پروتئ کینشان داده شد که در  شیآزما نیدر ا       

 یارهایمع یتمامدرصد  15تا سطح  یچرب زانیم شیافزابا  ره،یج

از  یاریبس شاتیدر آزما جینتا نیمشابه ا. یافتشاخص رشد بهبود 

 ؛1385 ،ی)بهزاد است شده مشاهده انیکپورماه بچه درخصوص محققان

و  12به  9از  ییغذا یهارهیج یسطح چرب شی(. افزا1386 ،یفضل

وزن بدن،  شیافزا ،ییوزن نها نیانگیم شیزمان باعث افزاهم درصد 15

و رشد  دیگرد تیوضع شاخصو  ژهیو نرخ رشد ،وزن بدن شیدرصد افزا

 یهاشاخص نیانگیم شیدنبال داشته است. افزارا به انیماهبهتر بچه

 دهنده نشان ییغذا یهارهیج یسطح چرب شیفوق متناسب با افزا

 قیبوده و از طر یسمیمتابول یندهایفرآ ازیمورد ن یژانر بهتر نیتام

خود بهبود عملکرد  یاصل ریدر مس نیامکان قرار گرفتن پروتئ جادیا

دنبال ها را بهیماهرشد بهتر بچه جهیو در نت ییغذا یهارهیرشد ج

 یمقدار چرب شیاستنباط کرد که افزا نیتوان چنیداشته است. لذا م

 نیکننده نسبت مناسب ب نیکه تام ینیمع دتا ح ییغذا یهارهیدر ج

در  (.2008و همکاران،  Dias) است ریپذباشد امکان نیو پروتئ یانرژ

دست آمده و نشان دادند هب یمشابه جینتا زیکاراس ن یخصوص ماه

تواند رشد بهتر و راندمان بهتر مصرف یم رهیج یچرب زانیم شیکه افزا

( 2008و همکاران ) Dias(. 2004و همکاران،  Pei) غذا را نشان دهد

 ییایباس در یماه ییغذا رهیج را در یچرب زانیم شیاثرات سودمند افزا

اثرات  یکه بر رو ی( در مطالعات1394) زارعو  یمیگزارش کردند. ابراه

 یماهلیبچه ف در رشد یهاشاخص بر ییغذا رهیج یسطوح مختلف چرب

 ،ییغذا رهیج یچرب زانیم شیانجام دادند گزارش کردند که با افزا

 در مطالعه حاضردست آمده به جیکه با نتا افتیرشد بهبود  یهاشاخص

( در مطالعاتی که 1392چنین نویریان و همکاران )همداشت.  مطابقت

های رشد در ماهی بر روی اثرات سطوح مختلف چربی روی شاخص

سفید انجام دادند گزارش کردند که بهترین عملکرد رشد در جیره 

دست آمده هدرصد چربی مشاهده شد که مطابق با نتایج ب 15حاوی 

گزارش کردند که با  (2014اران )و همک Shalaby. در این تحقیق بود

به  8( از Diplodus sargusافزایش چربی جیره ماهی سیم دریایی )

و  Schuchardtهای رشد افزایش پیدا کرد. تمامی شاخص ،درصد 12

دار قرمز با تحقیق خود بر روی ماهی خوراکی دندان (2008) همکاران

(Pagrus pagrus به این نتیجه رسیدند که میزان افزایش وزن با )

و  Liدرصد در جیره غذایی بهبود یافت.  15به  10افزایش چربی از 

در مطالعاتی که روی ماهی سیم بدون پوزه  (2012) همکاران

(Megalobrama amblycephala انجام دادند نشان دادند که افزایش )

نتایج مطالعات  ن شده است.افزایش رشد در این ماهیا باعث جیره چربی

و  Chai خوانی داشت.دست آمده در این مطالعه همهباال با نتایج ب

چربی در جیره ماهی شوریده  که افزایش دادند گزارش (2008) همکاران

داری در میزان افزایش وزن درصد تفاوت معنی 15به  9ژاپنی از 

میزان کارایی ترین کم (2005) و همکارانDu چنین حاصل نگردید. هم

( را در Ctenopharyngodon idellaخوار )رشد در ماهی کپور علف

ترین میزان چربی گزارش کردند که با نتایج های حاوی بیشجیره

مطالعه مطابقت نداشت. تفاوت در این نتایج نسبت  این دست آمده درهب

دست آمده در مطالعه حاضر ممکن است به دلیل شرایط هبه نتایج ب

 ،اختالف در اندازه ماهی ،گونه ،های تغذیهمختلف پرورش مانند روش

خوبی سازی باشد. امروزه بهفرمول جیره و تراکم ذخیره ،دمای آب

تواند مشخص شده که ترکیب شیمیایی و عملکرد رشد در ماهی می

با تغییر جیره غذایی تحت تاثیر قرار گیرد. گنجاندن چربی در رژیم 

 ،ای را بهبود بخشده تنها رشد و وضعیت تغذیهغذایی ممکن است ن

خوراکی غذا را افزایش دهد. از طرف دیگر تواند خوشچنین میهم

کند تر میوجود چربی در غذا ماندگاری غذا را در دستگاه گوارش بیش

که موجب افزایش کارایی پروتئین و غذا و در نهایت ابقای پروتئین 

و همکاران،  Ebrahimi. (2009 و همکاران، Yan) گرددتر میبیش

گزارش شده است که سیلی مارین سبب بهبود وزن روزانه و ( 2013)

 شود. های گوشتی در دوره آغازین میضریب تبدیل غذایی جوجه

عالوه این محققین بیان کردند که اثرات سیلی مارین در کل دوره هب

ار بود. دپرورش بر افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی معنی

باکتریایی باعث اکسیدانی و ضدهای آنتیسیلی مارین از طریق فعالیت

بهبود اشتها و تحریک ترشح مواد هضمی و نیز بهبود مصرف خوراک 

و همکاران،  Jamroz) شودهای گوشتی میو افزایش وزن جوجه

استفاده از خارمریم و ترکیبات  ،های پژوهشگرانبراساس یافته .(2005

دلیل اثرات مثبت بر فعالیت دستگاه گوارش و کاهش به ،موثر آن

های تنش برابر در حیوانات مقاومت باعث افزایش ،زاهای بیماریمیکروب

. این امر همراه با (2002و همکاران،  Thyagarajan) شودگوناگون می

افزایش جذب مواد مغذی ضروری از جیره بوده که باعث بهبود رشد 

و همکاران،  Windisch) شودمیو ضریب تبدیل خوراک 

 
هایی که با رنگ سبز، آبی و زرد احاطه اسپرماتوسایت :5شکل 
ترتیب محتوی اسپرماتوگونیا، اسپرماتوسیست و اند بهشده

 دهد.پیکان مشکی اسپرماتوزوآ را نشان می اسپرماتید هستند.



 1399 بهار، 1، شماره وازدهمدسال                                                                   پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

329 
 

وزن بدن، درصد  شیافزا ،ییوزن نها. در این تحقیق باالترین (2008

و بهترین ضریب  تیشاخص وضع ژه،ینرخ رشد و ،وزن بدن شیافزا

درصد داروی  5/0درصد+ 15که حاوی چربی  8تبدیل غذایی در تیمار 

ش طورکه گفته شد چربی جیره نقلیورگل بود مشاهده شد. همان

مهمی در تامین انرژی و فراهم کردن اسیدهای چرب ضروری برای 

رشد ماهی برعهده دارد و افزایش چربی جیره تا حد مشخصی باعث 

شد و از طرفی داروی لیورگل که  رشد شاخص یارهایمع یتمامافزایش 

اکسیدانی آنتی هایفعالیت طریق از مارینسیلی و است مارینسیلی حاوی

باعث بهبود اشتها و تحریک ترشح مواد هضمی و نیز باکتریایی و ضد

شود و در کل اثرات مثبتی روی بهبود بهبود مصرف خوراک می

(. همین عوامل 2013و همکاران،  Ebrahimiهای رشد دارد )شاخص

درصد داروی  5/0درصد+ 15که حاوی چربی  8باعث شد که جیره 

را نسبت به تیمارهای  شاخص رشد یارهایمعباالترین  ،لیورگل بود

درصد  15تر از های کمرسد که جیرهنظر میدیگر داشته باشد. به

تامین انرژی  چربی و عدم سطح دلیل کمبودبه ،چربی در آزمایش حاضر

توانایی تامین نیاز متابولیسمی ماهی را نداشته باشد  ،مورد نیاز بدن

فتن پروتئین در لذا بخشی از انرژی مورد نیاز ماهی از طریق قرار گر

مسیر کاتابولیسمی تامین شده است که این امر موجبات کاهش رشد 

مقایسه  در درصد چربی 15تر از های کمدر ماهیان تغذیه شده با جیره

شود. در این درصد چربی می 15ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  با

زمان هم ژهینرخ رشد و نیو باالتر ییغذا لیتبد بیضر بهترین تحقیق

 درصد نشان 15تا سطح شیمورد آزما یهارهیج یسطح چرب شیبا افزا

 از سطح نیا در رشد زانیم شیافزا جهینت در و غذا تیفیک دهنده بهبود

 روی( 2014) همکاران و Boujardتوسط  که مطالعاتی در. باشدیم یچرب

نشان انجام دادند نتایج (Dicentrarchus labrax) اروپایی دریایی باس

ضریب تبدیل غذایی کاهش و  ،رهیج یسطح چرب شیبا افزا داد که

دست آمده در این هنرخ رشد ویژه افزایش یافت که مطابق با نتایج ب

نشان  یدرصد چرب 9در سطح  ییغذا لیتبد بیضر شیافزا تحقیق بود.

ها بوده و عدم یماهبچه ازیتر از نکم یچرب زانیم نیا دهد که اوالًیم

 شیغذا و افزا تیفیباعث کاهش ک نیو پروتئ یانرژ زانیم نیبتناسب 

خشن )زبر بودن(  از یتواند ناشیم اًیاست و ثان دهیگرد آن لیتبد بیضر

غذا  افتیبروز مشکل در در جهیو در نت ییغذا یهاو سخت بودن دانه

نظر شناخته  نیا دییهضم و جذب مناسب آن باشد. در تا تیو قابل

 حیتر را ترجفیلط ییغذا یهاخانواده کپور دانه انیشده است که ماه

( یخوراک)خوش تیمطلوب ییغذا یهابودن دانه دهند، چرا که خشنیم

که بر روی  مطالعاتی در (1394) ابراهیمی و زارع .ددهیها را کاهش مآن

های جیره غذایی بر روی برخی شاخص اثرات سطوح مختلف چربی

 زانیم شیکه با افزا انجام دادند گزارش کردند یماهلیدر بچه فرشد 

های رشد افزایش داشت شاخص ،ییغذا رهیج یچرب

وجود منابع  داشت. یخوانهم در این تحقیقدست آمده به جیکه با نتا

شوند تا از شکسته شدن پروتئین برای غیرپروتئینی در جیره باعث می

کارایی بهتری  هادر نتیجه پروتئین ،تولید انرژی جلوگیری گردد

خواهند داشت. افزایش بهینه چربی در جیره منجر به افزایش ذخیره 

ها در تامین دهد که چربیپروتئین در بدن گشته و این نشان می

ای دارند و در صورت های متابولیسمی اهمیت ویژهانرژی برای فعالیت

منظور تامین اسیدهای آمینه پروتئین جیره به ،متعادل بودن چربی

شود. در این تحقیق با های جدید مصرف میروری برای سنتز بافتض

های مختلف با جیره شده ماهیان تغذیه تخمدان رسیدگی مراحل مقایسه

 همه در تخمدان رسیدگی مراحل تمام که گردید مشخص آزمایشی

 15که حاوی چربی  6یکسان بود ولی در تیمار  6جز تیمار هتیمارها ب

سازی و رسیدگی لیورگل بود تاخیر در مرحله زردهدرصد و فاقد داروی 

کبد ماهی محتوی سطوح گفته شد  طورکه قبالًمشاهده شد. همان

 است که اجازه تولید ویتلوژنین را  های استروژنیباالیی از گیرنده

باعث  کبد آسیب به نوع بنابراین هر ،دهددنبال تحریک استروژن میبه

ترین سازی مهمشود. ویتلوژنین یا زردهدر تولید ویتلوژنین می اخالل

تولید آن باعث  هرگونه اخالل در باشد بنابراینمی هااووسیت رشد مرحله

چنین با مقایسه مراحل هم شود.می ماهیان در تخمک در رسیدگی تاخیر

آزمایشی مشخص  مختلف هایجیره با شده تغذیه ماهیان اسپرم رسیدگی

 گردید که تمام مراحل رسیدگی اسپرم در همه تیمارها یکسان بود. 
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