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 الشه ترکیب، بازماندگی و رشدهای شاخصبر  (Zingiber officinale)عصاره زنجبیل  تاثیر

 (Oncorhynchus mykiss)کمان آالی رنگینقزلماهی 
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 بندرگز، ایراناسالمی آزاددانشگاه  ،گروه شیالت، واحد بندرگز :مجید محمدنژاد ، 

 

 1398 دیتاریخ پذیرش:            1398 مهر تاریخ دریافت:

 چکیده

دارای خواص فراونی  زنجبیل. آبزیـان گسـترش یافتـه اسـت پرورش منشـاء گیـاهی در هـای ایمنـی بـااستفاده از محرك های اخیرسالدر 

د. در مطالعه حاضر، اثرات سطوح مختلف عصاره زنجبیل در گیـرقـرار مـیغذایی مـورد اسـتفاده  ایدارویـی و ادویـه عنوان گیاهاغلب به است و

گرم در  80/45±60/3کمان با میانگین وزنی آالی رنگینبیوشیمیایی الشه ماهی قزل های رشد، بازماندگی و ترکیباتجیره غذایی بر شاخص

لیتری توزیع شدند.  3000ای فایبرگلس استوانه مخزن 15تصادفی در  صورت کاملا قطعه ماهی به 750روز مورد بررسی قرار گرفت.  56مدت 

هفته  8مدت ماهیان در شرایط یکسان پرورشی بهه جیره غذایی افزوده شد و گرم بر کیلوگرم ب 10 و 6، 3، 1، 0عصاره زنجبیل در پنج سطح 

گرم بر کیلوگرم  10تغذیه شدند. نتایج نشان داد که نرخ رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن و میانگین رشد روزانه و ضریب تبدیل غذایی در تیمار 

ضریب کارائی ، شاخص وضعیت و شاخص گنادوسوماتیکاز نظر بازماندگی،  که(، درحالی>05/0Pداری با تیمار شاهد داشتند )اختلف معنی

چنین، استفاده از عصاره زنجبیل در جیره غذایی تاثیری بر میزان پروتئین، چربی، خاکستر (. هم<05/0Pداری را نشان ندادند )اختلف معنی پروتئین

های رشد در ماهی درصد زنجبیل به جیره غذایی باعث بهبود شاخص 1 (. نتایج این بررسی نشان داد که افزودن>05/0Pو رطوبت نداشت )

 گردد.کمان میآالی رنگینقزل

 کمانآالی رنگینزنجبیل، رشد، الشه، قزل کلمات کلیدی:

 hamid_faghani1@yahoo.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 

 

 

 

   (DOI): 10.22034/AEJ.2020.129706   

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری                                                         سال دوازدهم، شماره 4، زمستان 1399 



 کمانآالی رنگینقزلماهی  الشه ترکیب، بازماندگی و رشدهای شاخصعصاره زنجبیل بر  تاثیر سلطانیان و همکاران                          

328 

 مقدمه

 که است ايران مهم پرورشي ماهیان  از کمانآالی رنگینقزل       

 غذاهای جزء انرژی، و چربي پروتئین، از بودن گوشت آن غني دلیلبه

 تقاضای و تولید دارای ايران در ماهي اين. شودمي محسوب ضروری

 131 از بیش تولید با که ايرانطوریبه ،باشديم تازهصورت به زيادی

 تولید ترينبیش زمره در 2012 سال در پرورشي یآالقزل تن هزار

افزايش (. 1395و همکاران،  کماني) است گرفته قرار گونه اين کنندگان

 باشنديم یپروریاز اهداف مهم در صنعت آبزرشد و بازماندگي 

(Paykan Heyrati ،اما وقوع ب2007 و همکاران ،)عامليک  هایماری 

 Muniruz) شودمي محسوب پايدار پروریآبزی توسعه در محدودکننده

zama  وChowdhury  ،2004.) های غذايي عالوه بر تقويت افزودني

ني با بهبود افزايش وزن بدن و ضريب تبديل غذايي، باعث سیستم ايم

شوند مي پروریآبزی تر فعالیتبیش سوددهي نهايتا و تولید میزان افزايش

( El-BannaوAtallah  ،2009.) غذايي جیره در زيادی هایافزودني 

ها، اکسیدانتآنتي بندها،هم ها،ويتامین شامل که شوندمي استفاده آبزيان

 Faramarzi ؛Anderson ، 1995و De Silva) هاهورمون ها،بیوتیکآنتي

ها و بیوتیکها، سینبیوتیکها، پری(، پروبیوتیک2011و همکاران، 

بیوتیکي و باشند. توسعه استفاده از عوامل غیرآنتيگیاهان دارويي مي

سازگار با محیط زيست يکي از عوامل کلیدی جهت ارتقای مديريت 

(. با 1396باشد )نژادمقدم و همکاران، پروری ميبزیبهداشتي در آ

 های مقاوم نسبت به آنتيکه پخش و گسترش باکتریتوجه به اين

های ها به اثبات رسیده است، اين خطر وجود دارد که باکتریبیوتیک

پروری به محیط انساني ها از محیط آبزیبیوتیکمقاوم نسبت به آنتي

ها منجر به متوقف کردن رشد يا یوتیکبچنین آنتيوارد شوند. هم

ای شده و از سوی ديگر در بدن آبزی های مفید رودهکشتن باکتری

عنوان هها ببیوتیککنند، بر همین اساس استفاده از آنتيتجمع مي

های تولید آبزيان با محدوديت و ممنوعیت محرک رشد در سیستم

های رشد اده از محرکباشد. لذا در ارتباط با ممنوعیت استفهمراه مي

های جديدی برای مديريت تغذيه و سالمتي آبزی بیوتیکي برنامهآنتي

درنظر گرفته شده است. با توجه به افزايش تقاضا برای مصرف غذای 

های رشد محرک برای جايگزيني عنوانهطبیعي ب رشد هایسالم، محرک

 Denevفتند )بیوتیکي در جیره غذايي آبزيان مورد توصیه قرار گرآنتي

طبیعي شامل  رشد هایمحرک از استفاده هایمزيت (.2009و همکاران، 

افزايش رشد، تحريک و تسريع بلوغ سیستم ايمني، بهبود کارايي غذا، 

ای فرآيند هضم، رشد سريع میکروفلورمیزان مرگ و میر، بهبود  کاهش

ه است مناسب روده، تاثیر بر افزايش میزان اشتها و افزايش میزان تغذي

(Steiner ،2006 گیاهان و محصوالت گیاهي در حال حاضر نقش .)

(. گیاهان 2014و همکاران،  Reverterپروری دارند )مهمي در آبزی

افزايش وزن، تحريک اشتها و تقويت عملکرد  رشد، بر ارتقاء مثبتي اثرات

کننده و ضدعفوني ضداسترس عوامل عنوانچنین بههم دارند، تولیدمثلي

(. خوشبختانه 2011 و همکاران، Harikrishnan) شوندمي محسوبنیز 

مصرف دقیق، عوارض جانبي در  صورت در مورد محصوالت گیاهي در

 دنبال دارند و تقريبا  تر مشهود است و اثرات مفید جانبي نیز بهها کمآن

های آبزيان توان از فرآوردهبالفاصله پس از مصرف اين محصوالت مي

(. افزودن گیاهان دارويي به جیره از Citarasu ،2010) استفاده نمود

شرايط مطلوب برای برخي  و يا ايجاد ضدمیکروبي انتخابي فعالیت طريق

گیری دهند که بهرهها، طیف میکروبي روده را تحت تاثیر قرار ميگونه

تر و جذب بهتر مواد مغذی، تحريک سیستم ايمني و رشد را بیش

در چند سال گذشته استفاده (. 2008همکاران،  و Ardoدنبال دارد )به

ان گسترش يافته است. اهي در آبزيهای ايمني با منشاء گیاز محرک

پروری در تعدادی يکي از اين گیاهان دارويي که کاربرد آن در آبزی

باشد. زنجبیل از مطالعات مورد بررسي قرار گرفته است، زنجبیل مي

تعلق  Zingiberaceaeبه خانواده  Zingiber officinaleبا نام علمي 

ها های مختلفي دارد که برخي از آنگونه Zingiberدارد. جنس گیاه 

مورد استفاده  ایدارويي و ادويه انعنوان گیاهبه و اغلب هستند خوراکي

زنجبیل شامل ترکیبات: کلسیم،  (.Kapoor ،2000د )نگیرقرار مي

تیامین، ريبوفالوين، نیاسین،  م،منیزيو کروم، آهن، پتاسیم، سديم، فسفر،

روغن چرب ثابت، ترکیبات (، E ،A ،C) هاپیرودوکسـین و ويتامین

، Vasala) شدباها، سلولز، پنتوزن و نشاسته ميها، پروتئینتند، رزين

مورد  هااز بیماری ایطیف وسیع و گسترده بر علیهزنجبیل  (.2012

 داشتن دلیلبه اين و (Pittler، 2000و Ernst) استفاده قرار گرفته است

 ضد فعالیت (،2005 همکاران، وGrzanna ) اکسیدانييآنت خواص

و Sang ) انسان در خون فشار ندهکاه ضدتهوع، خاصیت سرطاني،

و Nicoll های قلبي و عروقي )بیماری کنندهدرمان (،2009 همکاران،

Henein، 2007،) اريزابیم هایباکتری کنندهرلکنت (Jagetia ،و همکاران 

 (، ضد2001، و همکاران Agarwaقارچي )های ضدفعالیت (،2003

کننده سیستم ايمني ( و تقويت1991و همکاران، Denyer) ويروسي

يادی درخصوص ز مطالعات تاکنون باشد.مي (2007 و همکاران، Ai) بدن

 رحیمي ؛1394 پور،است )حسن پذيرفته آبزيان صورت اثرات زنجبیل بر

اسدی و همکاران،  ؛1394و اکرمي،  صفری ؛1394و همکاران،  يادکوری

 ؛1395علي و همکاران،  ؛1395جعفربیگي، داریاکبری و نگه ؛1395

 Abbasi؛2017 ن،اراهمک و Ogueji ؛1396 ،همکاران و ظهیری

Ghadikolaei  ،؛2017 و همکاران Vahedi  ،؛2017و همکاران Jahanjo 

های عصاره زنجبیل بر شاخص العه اثراتاين مط در .(2018و همکاران، 

 .گرفت قرار بررسي مورد کمانرنگین آالیقزل ماهي بازماندگيو  تغذيه رشد،
 

 هامواد و روش

در يک 1397ای در تابستان سال هفته 8دوره اين آزمايش در يک      

شهرستان کمان در آالی رنگینمزرعه پرورش ماهیان قزل
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کمان با آالی رنگینقطعه ماهي قزل 750 ادتعد .پذيرفتانجام  کرج

طور تصادفي در پنج تیمار و سه تکرار گرم به 8/45±6/3میانگین وزني 

 15طور تصادفي در قطعه در هر تکرار( به 50ها )تقسیم شدند. ماهي

آب با شرايط يکسان از نظر حجم لیتر  3000با حجم ای مخزن دايره

های میانگین شاخص. ه توزيع شدندکیفي مشاب و کمي آب و فاکتورهای

رارت ثابت حدرجه  :فیزيکوشیمیايي آب در طي دوره پرورش شامل

گرم در میلي 8 محلول ، اکسیژن =6/7pHگراد، درجه سانتي 5/0±15

 1/0تر از در لیتر، نیترات کم گرممیلي 01/0تر از لیتر، آمونیاک کم

بوده و ماهیان  یترگرم در لمیلي 278گرم در لیتر، سختي کل میلي

ساعت تاريکي قرار  14ساعت روشنايي و  10شرايط نوری طبیعي  در

های اين گیاه پس از منظور تهیه عصاره زنجبیل، ريزومبهداشتند. 

در سايه و در دمای اتاق  شدن،قطعه قطعه گیری و شستشو، پوست

در آون با درجه  خشک شدند، سپس به منظور خشک شدن نهايي

صورت مکانیکي گراد قرار گرفتند و در انتها بهسانتي رجهد 60حرارت 

ساعت  72مدت ها بهبا استفاده از دستگاه آسیاب پودر شدند. نمونه

خیسانده شدند. عصاره با استفاده از کاغذ فیلتر  درجه 75در اتانول 

گراد با درجه سانتي 40شده و در دمای  صاف( 1واتمن )شماره 

روتاری تحت کاهش فشار تغلیظ شد. عصاره استفاده از بخار خالء 

روز قبل از  3های در بسته قرار گرفت و برای شده در کیسه خشک

 داریگراد نگهدرجه سانتي 4های غذايي در درجه حرارت تولید جیره

های آزمايشي مورد استفاده در اين تحقیق، منظور تهیه جیره. بهشد

گرم در کیلوگرم به خوراک  10و  6، 3، 1، 0عصاره زنجبیل با سطوح 

شد.  اسپریعنوان جیره غذايي پايه )فرادانه، شهرکرد، ايران( بهتجاری 

گراد خشک شدند. درجه سانتي 35ساعت در دمای  24مدت ها بهپلت

عنوان يک درصد ژالتین در آب مقطر به 4ها با حل کردن پلت

 گیاهي هایکردن عصاره ( برای ثابتV/W) 5:40چسباننده به نسبت 

(. به نسبت مساوی ژالتین به 2013و همکاران،  Wu) پوشانیده شدند

ساعت در دمای  6مدت ها بهافزوده شد. پلت تیمار شاهدجیره غذايي 

های کیسه و تا زمان استفاده در شدند خشک گراد(سانتي درجه 25) اتاق

ز و آنالیترکیب  داری شدند.گراد نگهدرجه سانتي 4در بسته در دمای 

در  و جیره غذای حاوی عصاره زنجبیل جیره غذايي پايه بیوشمیايي

غذايي پايه  تیمار کنترل با جیره .ندانشان داده شده 2و  1 ولاجد

مانده با سطوح شدند و تیمارهای باقي زنجبیل تغذيه بدون عصاره

گرم در کیلوگرم( تغذيه شدند.  10و  6، 3، 1مختلف عصاره زنجبیل )

مرتبه  3درصد وزن بدن و  2میزان صورت دستي بهبهها تیمارتمام 

آنالیز تقريبي  (.2010و همکاران،  Merrifieldدر روز تغذيه شدند )

های آزمايشي )پروتئین خام، چربي خام، فیبر، خاکستر و ماده جیره

 (AOAC ،2005) خشک( در سه تکرار و با استفاده از روش استاندارد

( NFEی از نیتروژن )عار عصاره میزان گرفت. صورت

، Grovesو  Brett)دست آمد هزير ب در جیره غذايي با استفاده از معادله

1979) : 

NFE=پروتئین خام + چربي خام + خاکستر + فیبر( -ماده خشک( 

 54/39 ،64/23 ترتیبهای غذايي بهدر جیره (GE) خام انرژی محتويات

 .محاسبه شد NFEبرای پروتئین، چربي و  کیلو ژول بر گرم 17و 

ه بسنجي نوبت زيست 4روزه آزمايش،  56طورکلي در دوره هب       

پذيرفته و  صورت آزمايش های موردهمه ماهي دو هفته از فاصله هر

وضعیت )ضريب  شاخص ،وزن بدن درصد افزايش شامل: رشد فاکتورهای

، ي پروتئینيضريب کاراچاقي(، ضريب تبديل غذايي، نرخ رشد ويژه، 

 ماهیانمیزان بازماندگي ، نرخ رشد روزانه و گنادوسوماتیک شاخص

 (:1996و همکاران،  Hellandهای زير محاسبه شد )طبق فرمول

 دگي )%(میزان بازمان: 100×)تعداد نهايي ماهیان(/ماهیان( )تعداد اولیه

 درصد افزايش وزن بدن : 100× زن نهايي( و -وزن اولیه/ )وزن اولیه  

 )%( ضريب چاقي() شاخص وضعیت :

  100 ×متر( / )وزن نهايي بدن به گرم({ )طول نهايي بدن به سانتي3}

 ضريب تبديل غذايي:افزايش وزن )گرم(/ غذايي خشک مصرفي )گرم(

 نرخ رشد ويژه : 100( × Inوزن نهايي - In)وزن اولیه  

 وتئینضريب کارائي پر :افزايش وزن تر )گرم( /پروتئین مصرفي )گرم( 

 یکشاخص گنادوسومات : 100× بدن )گرم( / وزن گناد )گرم({ }وزن  

 روز( /ماهي/میانگین رشد روزانه)%( )گرم :

  100 ×وزن نهايي({  –طول دوره پرورش(/ )وزن اولیه × })وزن اولیه  

( 56ز الشه پس از پايان دوره آزمايش )رو باتیترکي بررسبرای       

 سر کردن جدا از پس( قطعه 9 تیمار هر از) يماه قطعه 3 تانک هر از

 بیترک زیآنالی برا و شده کنواختي و خرد احشا، و امعا و دم و

 خام، نیپروتئ رطوبت، ريمقاد نییتع جهت الشهيي نهايي ایمیش

 روش به خام نیپروتئ (.,2005AOAC) شد استفاده خاکستر وي چرب

 25/6 بيضر در آن ضرب و کل تروژنین نییتع قيطر از و کجلدال

 خامي چرب(. نیدرصدپروتئ : تروژنیدرصدن×  25/6) ديگرد اسبهمح

 سوکسله روش به آن مقدار نییتع و اتر دري چرب کردن حل قيطر از

 بت،رطوی ریگ اندازهی برا. شد انجام کیاتومات سوکسله دستگاه با و

 تنگرفی برا. شد استفاده گرادیسانت درجه 100 ± 9 یدما با فور از

 تا ماد میتنظ تیقابل باي کيالکتر کوره داخل در الشه نمونه خاکستر،

 مال  کا طرح قالب کي در شيآزما .شد داده قرار گرادیسانت درجه 1100

در . دش گرفته نظر در تکرار سه تیمار هر برای و ديگرد انجامي تصادف

 زیالآن روش از ها،دادهتمامي  کردن مرتب از بعدپیان دوره آزمايش 

 هيتجز دري توک آزمون توسط هاداده. شد ادهاستف طرفهکي انسيوار

 گريکدي با درصد 5 سطح در  16SPSS افزارنرم استفاده با آماری لیتحل و

 .شدند سهيمقا
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 فرموالسیون و ترکیب تقریبی اجزای جیره غذایی پایه )گرم در کیلوگرم(: 1 جدول

 رطوبت خاکستر فیبر چربی خام پروتئین خام گرم در کیلو گرم اجزای غذایی
 70 190 10 80 650 350 پودر ماهي ساردين
 60 140 10 90 700 250 پودر ماهي آنچوی

 120 70 60 20 400 75 پودر سويا
 180 10 25 10 100 184 آرد گندم
 10 0 0 990 0 60 روغن سويا
 10 0 0 990 0 30 روغن ماهي
 75 15 20 20 750 25 گلوتن گندم

 110 130 0 0 750 10 ژالتین
 0 0 0 0 0 16 2مواد معدني و 1مخلوط ويتامین

1- retinyl acetate (A), 1,200,000 IU; Cholecalciferol (D3), 400,000 IU; Dl-α-tocopheryl acetate (E), 30 IU; menadione sodium bisulfate (K3); 1200 mg, L-ascorbic acid (C), 

5400 mg; D-biotin (H2), 200 mg; thiamine mononitrate (B1), 200 mg; riboflavin (B2), 3600 mg; calcium D- pantothenate (B3), 2700 mg; niacinamide (B5), 9000 mg; 

pyridoxine hydrochloride (B6), 2400 mg; folic acid (B9), 600 mg; cyanocobalamin (B12), 4 mg; antioxidant 500 mg. 

2- Fe, 4500 mg; Cu, 500 mg; Co, 50 mg; Se, 50 mg; Zn, 6000 mg; Mn, 5000; I, 1,150 mg; choline chloride, 150,000 mg. 

 

 )گرم در کیلوگرم غذا(های غذایی مورد استفاده در تحقیق حاضر آنالیز تقریبی جیره :2 جدول

آنالیز تقریبی )گرم در 
 کیلوگرم ماده خشگ(

شاهد )بدون 
 زنجبیل(

 در لیزنجب رمگ 1
 غذا لوگرمیک

 در لیزنجب گرم 3
 غذا لوگرمیک

 در لیزنجب گرم 6
 ذاغ لوگرمیک

 لیزنجب گرم 10
 غذا لوگرمیک در

 64/944±26/10 63/934±45/9 26/920±14/6 62/918±38/8 24/918±48/8 ماده خشک

 26/494±14/10 23/502±14/9 34/496±12/10 34/503±16/7 36/492±26/8 پروتئین خام
 26/167±86/7 56/170±45/8 26/172±45/7 36/165±82/6 42/164±66/8 چربي خام

 8/24±48/4 12/22±86/3 14/21±22/4 12/20±68/3 24/19±28/4 فیبر
 3/122±89/6 14/120±24/8 34/117±23/6 4/110±57/5 36/108±42/6 خاکستر

NFE 14/22±28/122 46/20±34/116 42/15±54/118 32/17±26/121 83/14±69/118 
 76/19±13/0 18/20±08/0 14/23±0/17 58/22±0/16 26/22±0/12 )مگاژول/کیلوگرم( ی خامانرژ

 

 نتایج
آالی تغذيه شده با ماهیان قزلنهايي و طول وزن  3در جدول       

نشان داده شده است.  مختلف هایتیماردر سطوح مختلف زنجبیل 

هیان تغذيه ترين افزايش وزن بدن در ماکه بیش نتايج بررسي نشان داد

که . ضمن اين(>05/0P)باشد گرم بر کیلوگرم زنجبیل مي 10شده با 

دار از لحاظ افزايش طول بدن در تیمارهای مورد بررسي اختالف معني

، ضريب ويژه رشد نرخ نتايج مربوط به (.<05/0P) آماری مشاهده نگرديد

ص شاخ، درصد افزايش وزن بدن، ضريب کارائي پروتئینغذايي،  تبديل

 میزان بازماندگيو  روزانه رشد میانگین ،گنادوسوماتیک شاخص ،وضعیت

طول  تمام دهد درنشان مينتايج گونه که آمده است. همان 4 جدول در

و تیمارها در  شاهدداری بین تیمار اختالف معني هیچ دوره آزمايش

 گنادوسوماتیک شاخص ،وضعیت شاخص ،پروتئین کارائي ضريب پارامترهای

های زيست (. در تمام دوره<05/0Pوجود نداشت ) ان بازماندگيمیزو 

میانگین و  وزن بدن درصد افزايشويژه،  میزان نرخ رشد سنجي باالترين

گرم بر کیلوگرم زنجبیل مشاهده شد که  10در تیمار  رشد روزانه

عالوه، ه. ب(>05/0P)داری را با تیمار شاهد نشان داد اختالف معني

سنجي در های زيستدر تمام دوره تبديل غذايي ضريبترين نرخ پايین

داری گرم بر کیلوگرم زنجبیل مشاهده شد که اختالف معني 10تیمار 

نتايج اثرات سطوح مختلف  .(>05/0P)را با تیمار شاهد نشان داد 

کمان در انتهای آالی رنگینعصاره زنجبیل بر ترکیبات الشه ماهي قزل

ه است. براساس نتايج اين بررسي در آمد 5دوره آزمايش در جدول 

میزان رطوبت،  نظر ( از<05/0P) داریمعني هیچ اختالف آزمايش انتهای

 پروتئین، چربي و خاکستر بین تیمار شاهد و تیمارها مشاهده نشد. 
 

آالی تغذیه شده با زنجبیل در تیمارهای مختلفماهیان قزل میانگین وزن و طول نهایی :3جدول

 (.>05/0p) باشددار بودن ميدهنده معنيغیرمشترک نشان حروف التین             

 میانگین طول
 متر(نهایی )سانتی 

 میانگین وزن 
 نهایی )گرم(

اولیه میانگین طول 
 متر()سانتی

اولیه  میانگین وزن
 )گرم(

تیمار            

a 2/0± 9/14 a 3/4± 6/54 a 3/0± 8/10  a  6/3± 8/45 شاهد 
a 1/0± 5/14 a 2/3± 1/55 a 3/0± 8/10  a  6/3± 8/45 1 غذا لوگرمیک در لیزنجب رمگ 
a 2/0± 5/14 a 6/3± 8/55 a 3/0± 8/10  a  6/3± 8/45 3 غذا لوگرمیک در لیزنجب گرم 
a 1/0± 5/14 a 5/4± 1/57 a 3/0± 8/10  a  6/3± 8/45 6 غذا لوگرمیک در لیزنجب گرم 
a 2/0± 5/14 b 1/4± 3/59 a 3/0± 8/10  a  6/3± 8/45 10 غذا لوگرمیک در لیزنجب گرم 
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 های متفاوت زنجبیلکمان در اثر تغذیه با جیرهآالی رنگینهای رشد و بازماندگی ماهی قزلشاخص: 4ولجد

 هایشاخص
 غذایی

 شاهد 
 )بدون زنجبیل(

 
 

  در لیزنجب رمگ 1
 غذا لوگرمیک

 در لیزنجب گرم 3
 غذا لوگرمیک

 در لیزنجب گرم 6
 ذاغ لوگرمیک

 در لیزنجب گرم 10
 غذا لوگرمیک

 a 24/71±0/1  a 34/66±0/1 a 33/5±0/1 b 26/12±0/1 b 26/08±0/1 (FCR) ضريب تبديل غذايي
    a 46/40±0/1  a 44/53±0/1 b 43/72±0/1 c39/32±0/2 a 56/94±0/2 گرم بر روز((SGR) ( ضريب رشد ويژه

 a 6/2±1/19  a 3/4±1/20 a 7/1 ± 8/21 b 8/1 ± 6/24 c 7/1 ± 5/29 (BWI%)درصد افزايش وزن بدن 
 a12/38±0/1  a18/62±0/1 b13/81±0/1 c14/06±0/2 d16/34±0/2 )گرم بر روز( (GR) رشد روزانه
 a 14/65±0/1  a 16/0 ± 74/1 a 14/0 ± 83/1 a 89/89±0/1 a 19/96±0/1 متر()گرم بر سانتي(CF)  ضريب چاقي

 a 8/93±2  a 2/94±2 a 7/95±2 a 2/95±2 a 6/95±2 %(بازماندگي)
 a 18/1±0/0  a14/06±0/1 a 16/12±0/1 a 15/25±0/1 a 16/31±0/1 شاخص گنادوسوماتیک

 a 19/08±0/1  a 14/2±0/1 a 17/27±0/1 a 19/38±0/1 a 18/42±0/1 ضريب کارائي پروتئین

 (.>05/0p)باشد دار بودن ميدهنده معنيها نشانحروف التین غیرمشترک در ستون
 

 (n=9)کمان در اثر تغذیه با مقادیر مختلف زنجبیل آالی رنگینآنالیز الشه ماهیان قزل :5جدول 

 شاهد شاخص
  در لیزنجب رمگ 1

 غذا لوگرمیک
 در لیزنجب گرم 3

 غذا لوگرمیک
 در لیزنجب گرم 6

 ذاغ لوگرمیک
 در لیزنجب گرم 10

 غذا لوگرمیک
 14/75±15/0 33/75±20/0 53/74±19/0 28/75±17/0 36/74±13/0 رطوبت )%(
 44/12±82/1 76/11±54/1 06/11±68/1 57/10±46/1 22/10±53/1 پروتئین )%(
 21/7±15/0 34/7±19/0 42/7±18/0 67/7±16/0 89/7±13/0 چربي )%(
 82/3±83/0 88/3±78/0 12/4±55/0 96/3±72/0 39/4±63/0 خاکستر )%(

 

 بحث  

دوره آزمايش طول دهد در تمام گونه که نتايج نشان ميهمان       

و تیمارها در پارامترهای  شاهدداری بین تیمار هیچ اختالف معني

ضريب کارائي پروتئین، شاخص وضعیت، شاخص گنادوسوماتیک و 

میزان بازماندگي وجود نداشت. باالترين میزان نرخ رشد ويژه، درصد 

گرم بر کیلوگرم  10رشد روزانه در تیمار افزايش وزن بدن و میانگین 

نشان داد.  شاهدداری را با تیمار زنجبیل مشاهده شد و اختالف معني

گرم بر کیلوگرم زنجبیل  10ترين ضريب تبديل غذايي در تیمار پايین

  نشان داد. شاهدداری را با تیمار اختالف معني کهمشاهده شد 

يژه معرف وضعیت تغذيه های رشد افزايش وزن و نرخ رشد وشاخص

(، بنابراين با 1387صحافي و همکاران، زادهدر ماهي هستند )حسین

گرم بر کیلوگرم زنجبیل  10توجه به باال بودن اين دو شاخص در تیمار 

ای بهتری نسبت توان گفت که اين تیمار از شرايط رشد و تغذيهمي

يا ضريب چاقي چنین انحراف به ساير تیمارها برخوردار بوده است. هم

تواند در تعیین وضعیت ماهي از نظر رشد مي 1از عدد فاکتور وضعیت 

معرف رشد نسبي  1 از باالتر که مقاديرطوریباشد به يمناسبنشانگر 

ها در ازای افزايش تر از آن معرف ضعف در رشد وزني ماهيو کم بهتر

قیق نتايج حاصل از اين تح (.King ،1997) باشدهای مشخص ميطول

يادکوری و خواني دارد. رحیميبا نتايج برخي از مطالعات ديگر هم

زنجبیل به جیره غذايي ماهي  ( با افزايش سطح عصاره1394همکاران )

های درصد افزايش وزن بدن، نرخ داری در شاخصبني اختالف معني

های نسبت اما شاخص ،غذايي مشاهده کردند تبديل رشد ويژه و ضريب

داری بین تیمارها نداشتند. چاقي اختالف معني ن و ضريببازده پروتئی

و  15، 10، 5( با افزودن سطوح 1395جعفربیگي )داریاکبری و نگه

جیره غذايي ماهي کفال باالترين وزن نهايي،  گرم عصاره زنجبیل به 20

میزان رشد روزانه، میزان غذای دريافتي، بازده مصرف و تولید پروتئین 

گرم بر کیلوگرم مشاهده کردند. ظهیری و همکاران  15را در تیمار 

گرم پودر زنجبیل به جیره غذايي بچه  10و  5، 1( با افزودن 1396)

ماهي سفید دريايي خزر باالترين نرخ رشد ويژه، نرخ رشد روزانه، وزن 

ترين ضريب تبديل غذايي را نهايي، درصد افزايش وزن بدن و پايین

( اثر 2014و همکاران ) Hassaninدست آوردند. هگرم ب 10در تیمار 

 زنجبیل را بر کارايي رشد ماهي تیالپیای نیل مورد بررسي قرار دادند

داری را که ماهیان تغذيه شده با زنجبیل تفاوت معني و اعالن نمودند

 تبديل غذايي در رشد ويژه و ضريب در افزايش وزن نهايي بدن، ضريب

اثر عصاره  (2016) و همکاران Shaluei ند.داشت شاهدمقايسه با تیمار 

مورد بررسي  کمانرنگین آالیقزل ماهي رشد کارايي زنجبیل را بر اتانولي

گرم در کیلوگرم از  5و  5/2های که جیره و بیان کردند قرار دادند

های زنجبیل باعث بهبود وزن بدن، ضريب کارايي خوراک و عصاره

( نقش 2016و همکاران ) Sukumaranشوند. ضريب تبديل غذايي مي

زنجبیل را در بهبود کارايي رشد ماهي روهو بررسي کردند. نتايج نشان 

داد که پارامترهای رشد مانند افزايش وزن نهايي و ضريب رشد ويژه 

 Oguejiبود.  شاهدداری باالتر از تیمار طور معنيدرصد به 8/0تیمار  در

عنوان افزودني غذايي ل را به( اثر چای ترش و زنجبی2017و همکاران )

بررسي کردند و بهترين عملکرد  Clarias gariepinusبر رشد ماهي 
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گرم چای ترش  4گرم زنجبیل و  4رشد را در ماهیان تغذيه شده با 

( اثر زنجبیل 2017و همکاران ) Abbasi Ghadikolaeiمشاهده کردند. 

عمولي مورد را بر پارامترهای رشد و میزان بازماندگي ماهي کپورم

داری در همه بررسي قرار دادند. نتايج نشان داد که تفاوت معني

پارامترهای رشد و ترکیب بیوشیمیايي بدن وجود دارد اما در میزان 

داری بازماندگي، درصد افزايش وزن، ضريب رشد ويژه اختالف معني

و  1، 5/0( سطوح مختلف 2017و همکاران ) Vahediوجود نداشت. 

اهي پرورشي مجیره فیل روز به 60مدت صاره زنجبیل را بهع درصد 5/1

داری در ضريب تبديل غذايي، درصد رد اختالف معنيافزود و اظهار ک

وزن بدن، نرخ رشد ويژه، ضريب چاقي و نسبت کارايي پروتئین  افزايش

بین ماهیان تغذيه شده با جیره حاوی عصاره زنجبیل و تیمار شاهد 

ن نهايي، افزايش توده زنده و غذای خورده شده دست نیامد. ولي وزهب

اره زنجبیل افزايش ا عصازاء هر ماهي )گرم( در ماهیان تغذيه شده ببه

و همکاران  Jahanjooداری نسبت به تیمار شاهد نشان دادند. معني

ها را بر عملکرد ( اثر افزودن سیر، زنجبیل، آويشن و ترکیب آن2018)

ترين ( بررسي کردند و بیشSparidentex hastaرشد ماهي سي بريم )

افزايش وزن و میزان رشد ويژه را در ماهیان تغذيه شده با مخلوط هر 

های رشد و علت احتمالي افزايش در شاخص گیاه مشاهده کردند. 3

توان به ترکیبات فعال در زنجبیل مطالعه حاضر را ميدر ای تغذيه

کیبات فعال زنجبیل (. تر2005، و همکاران Grzannaنسبت داد )

؛ 2008، و همکاران Aliشامل جینجرول، شاگول، پرادول و زينجرون )

Chang است که باعث تحريک اشتها، تحريک 2012 ،و همکاران )

شود فرايند هضم مي نتیجه بهبود و در در آبزی های گوارشيترشح آنزيم

(Grzanna ؛  2005، و همکارانAli  زنجبیل با2008، و همکاران .) 

 ترهای پانکراسي باعث هضم سريعتحريک ترشح صفرا از کبد و آنزيم

های روده کمک به متعادل کردن باکتریعالوه هبشود و غذايي مي مواد

  (.2008، و همکاران  Ali؛ Srinivasan ،2004و  Platelکند )مي

های پروتئولیتیک چنین ريشه زنجبیل حاوی سطح بااليي از آنزيمهم

 چربيک گیاهي است که منجر به بهبود هضم پروتئین و و لیپولیتی

  (.2007 همکاران، و Venkatramalingam) شودمي غذايي جیره

های کبدی و مثبت در آنزيم اتاثر دارای جینجرول زنجبیل چنینهم

(. عوامل مختلفي 2008و همکاران،  Ali) باشدفلور باکتريايي روده مي

های مختلف جیره غذايي، روش نظیر ترکیب مواد مغذی موجود در

حرارت آب و اکسیژن محلول،  محیطي نظیر درجه غذادهي، فاکتورهای

( و ترکیب اجزای غذايي 2004و همکاران،  Jabeenاندازه ماهي )

(Sahzadi  ،( مقدار ضريب تبديل غذايي )2006و همکارانFCR را )

غذايي دهند. در مطالعه حاضر کاهش ضريب تبديل تحت تاثیر قرار مي

علت ترکیبات به احتماال  شاهددر تیمارهای آزمايشي نسبت به تیمار 

باشد که اين ترکیبات منجر به پايداری فلور باکتريايي مي فعال زنجبیل

ضريب تبديل کاهش روده و بهبود فرايند هضم و در نتیجه باعث 

ترکیبات بیوشیمیايي  (.2013و همکاران،  Fakhimشوند )غذايي مي

توان به گیرند که ميهیان تحت تاثیر چندين عامل قرار ميبدن ما

عواملي ازجمله تفاوت در سن، جنس، شرايط محیطي، فصول مختلف 

سال، ترکیب جیره غذايي، درصد و مقدار غذادهي روزانه اشاره کرد 

(. در اين مطالعه 1389بهمني و همکاران، ؛ 1380شیرازی، )رضوی

ان داد که استفاده از عصاره زنجبیل در نتايج حاصل از آنالیز الشه نش

گیری شده الشه شامل: پروتئین، غذايي بر روی پارامترهای اندازه جیره

میزان پروتئین در تیمار  دهر چن تاثیر بود.چربي، خاکستر و رطوبت بي

تر از تیمارهای ديگر بود اما با ساير گرم بر کیلوگرم زنجبیل بیش 10

اين نتايج با برخي  (.<05/0Pنداشت ) داریتیمارها اختالف معني

يادکوری و همکاران خواني دارد. رحیميمطالعات صورت گرفته هم

( اثر سطوح مختلف عصاره زنجبیل را بر ترکیبات بیوشیمیايي 1394)

ها نشان داد که هیچ اختالف الشه ماهي بني بررسي کردند و نتايج آن

ر و رطوبت الشه وجود داری بین میزان پروتئین، چربي، خاکستمعني

( با افزودن سطوح 2015و همکاران ) Abbasi Ghadikolaeiنداشت. 

مختلف عصاره زنجبیل به جیره غذايي ماهي کپور معمولي اختالف 

داری نگه اکبری نکردند. مشاهده الشه بیوشیمیايي ترکیبات در داریمعني

اره گرم عص 20و  15، 10، 5( و با افزودن سطوح 1395جعفربیگي )

های را در شاخص داریمعني کفال اختالف ماهي غذايي جیره زنجبیل به

به  بیوشیمیايي الشه مشاهده کردند که با تحقیق حاضر مغاير است.

عوامل مختلفي نظیر گونه پرورشي، نوع عصاره، میزان رسد نظر مي

توانند در چنین مرحله زيستي ميعصاره، مدت زمان آزمايش و هم

نتايج اين  های ياد شده موثر باشند.اين مطالعه با پژوهشتفاوت نتايج 

در گرم  10ويژه در سطح همطالعه نشان داد که عصاره زنجبیل ب

میزان نرخ رشد ويژه، درصد داری برتاثیر مثبت و معنيکیلوگرم غذا

و ضريب تبديل غذايي دارد.  میانگین رشد روزانه ،افزايش وزن بدن

شناسي در های رشد و خونبهبود شاخص طورکلي در مطالعه حاضرهب

آلکالوئیدها،  ترپنوئیدها، چونهم ترکیباتي حضور واسطههب تواندمي ماهي

ها، سافین، استروئید، ها، کاروتنوئیدها، ويتامینفنلفالونوئیدها، پلي

و  Otunolaتانن، فیبر، کربوهیدرات و مواد معدني در زنجبیل باشد )

توان تیمار دست آمده ميهتوجه به نتايج ب ين با(. بنابرا2010همکاران، 

درصد عصاره زنجبیل را برای بهبود رشد و  1تغذيه شده با سطح 

 کرد. پیشنهاد کمانآالی رنگینماهي قزل و ارتقاء سالمت غذايي راندمان
 

 منابع
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   (DOI): 10.22034/AEJ.2020.129706   



 1399 زمستان، 4، شماره مدوازدهسال                                                              پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

333 
 

اثر سطوح مختلف  .1395 ،داری جعفربیگی، ی.اکبری، پ. و نگه .2
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Abstract 
 In recent years, the use of plant-based safety stimuli in aquaculture has become 

increasingly common. Ginger has many properties and is often used as a medicinal and spice 

plant for food use. In the present study, the effects of different levels of ginger extract on diet 

were evaluated on growth indices, survival and carcass biochemical composition of rainbow 

trout with a mean weight of 45.80±3.60 g for 56 days. The present study was conducted to 

evaluate different levels of ginger extract Zingiber officinale on growth indices, carcass 

biochemical composition, hematological and blood biochemical parameters of rainbow trout 

Oncorhynchus mykiss with an average weight of 45.80±3.60 g for 56 days. Seven hundred and 

fifty fish were randomly distributed in fifteen 3000L cylindrical fiberglass tanks. Fish were 

distributed completely randomly in 15 cylindrical 3,000-liter fiberglass tanks. Ginger extract in 

five levels of 0, 1, 3, 6 and 10 g/kg was added to the experimental diet and the fish were fed for 8 

weeks in the same culture conditions. Results showed that specific growth rate, body weight gain 

and average daily growth rate and feed conversion ratio were significantly different in the 10 

gr/kg group (P<0.05), whereas gonadosomatic index, condition index and protein efficiency 

coefficient showed no significant difference (P>0.05). Also, the ginger extract did not affect 

body protein, fat, ash and moisture content (P>0.05). The results showed that adding 1% of 

ginger to the diet improved growth indices in rainbow trout. 
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