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 Introduction: This survey was done in order to use of different levels of the herbal supplement 

Digestrum P. A. P. in freshwater Angel fish (Pterophyllum scalare) fry and its effect on some 

growth performance; microbial Flore and morphology of the intestine.  

Materials & Methods: 120 fries (1.2±0.4gr) were gathered in a Complete Randomize Design 

plan with 4 treatments fed on different levels of Digestrum (0, 1, 1.5 and 2 gr/kg in dried food) 

each with 3 replicates for 60 days.  

Result: The results showed that Digestrum had positive effects on final body weight, SGR and 

FCR so that in the treatment fed on 2 gr/kg. The most final weight (6.8g±0.34), the best SGR 

(4.0±0.12) and the least FCR (1.1±0.22) were observed in the same treatment (p<0.05). The 

most number of Lactobacilli colonies, the best length of the intestinal villies (600.14±15.44), 

villi across (105.14±2.18), and cript depth (55.2±2.10) were reported from this treatment too 

(p<0.05).  

Conclusion: Based on the results, it could be concluded that the herbal supplement Digestrum 

P. A. P. can improve growth performance and intestinal bacterial flore in 2gr/kg level of dried 

diet. 

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2020.254783.2392
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 ماهی آب شیرین تعیین عملکرد رشد و برخی صفات دستگاه گوارش فرشته

(Pterophyllum scalare)  پی.ای.پی دایجستروم گیاهی افزودنیتغذیه شده با سطوح مختلف. 
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 گروه شیالت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران 1
  ایران ،شهرقائم ،اسالمی آزاد دانشگاه ،شهرقائم واحد شیالت، گروه 2
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 غذایی نوزاد فرشته ماهی . در جیرهدایجسترم پی.ای. پیمکمل گیاهی  سطوح مختلفمنظور بررسی استفاده از این تحقیق به :مقدمه

 .انجام شد مذکور مورفولوژی روده ماهیو فلور میکروبی  ،بر برخی خصوصیات رشدو اثر آن  (Pterophyllum scalare) نیریشآب

تیمار با چهار  تصادفی کامالًگرم، در قالب یک طرح  2/1±4/0ماهی با میانگین وزنی عدد بچه 120به این منظور  ها:مواد و روش

 تغذیه شدند. روزه 60دوره طی یک و تکرار ۳ در سه خوراکدر کیلوگرم مکمل گرم  2و  5/1، 1 صفر، حاوی مقادیر غذایی

ه گرم نسبت به گروه شاهد داشته ب 2داری در تیمار تغذیه شده با سطح یاثر معننتایج نشان دادکه مکمل غذایی دایجستروم  نتایج:

ترین ضریب تبدیل غذایی ( و کم0/4±12/0، حداکثر نرخ رشد ویژه )گرم( 8/6±۳4/0ترین وزن نهایی بدن )که بیش یاگونه

طول ترین ابعاد پرز روده )و بیش های رودهترین تعداد الکتوباسیلبیش(. >05/0p) ثبت شد تیمار( در این 22/0±1/1)

 (.>05/0p) گزارش شد  ماریت نیاز هم زینمیکرون(  2/55±10/2و عمق کریپت 18/105±10/2، عرض 44/15±14/600

 گرم در کیلوگرم 2در سطح  دایجستروم پی. ایی. پی اظهار نمود که افزودنی گیاهی توانیماساس نتایج مذکور بر :گیری و بحثنتیجه

 باشد. مؤثرآب شیرین  فرشته ماهیفلور میکروبی دستگاه گوارش بهبود  در افزایش عملکرد رشد و تواندیم، جیره

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2020.254783.2392
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 قدمهم

پروری است. سودمند در آبزیپرورش ماهیان زینتی یک تجارت        

جدا از اثرات اقتصادی، استراتژی غذادهی برای ماهیان زینتی بسیار 

ای ماهیان زینتی اطالعاتی یهتغذکم است و در برخی موارد از نیازهای 

. ماهیان در محیط (2016و همکاران،  Hyder Ali) یستندر دسترس 

ای یهتغذازهای توانند با مصرف و تنظیم خوردن غذا، نییمطبیعی 

ای در امان باشند. اما در یهتغذخود را برطرف کنند و از کمبودهای 

مشاهده  معموالًداری، مشکالت کمبود غذایی شرایط اسارت و نگه

ای در یهتغذو نیازهای  هاعادتتر اطالعات در زمینه شود. بیشیم

اطالعات باشد و یمارتباط با ماهیان مزارع پرورشی و در شرایط مزرعه 

که محدودی در مورد ماهیان زینتی در این زمینه وجود دارد. در حالی

تغذیه یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در رشد و تولیدمثل ماهیان 

جهت رفع نیازهای غذایی در کنار و یا همراه  (.Lovel ،2000) است

د. شویمو داروهای شیمیایی استفاده  هامکملبا جیره اصلی از انواع 

اما مصرف بیش از حد داروها و مواد شیمیایی موجب توسعه مقاومت 

زیست و بافت تجمع این مواد در محیط چنینها و همیباکتردر  دارویی

رو پژوهشگران از این(. 2006و همکاران،  Borgesonد )شویمآبزیان 

ی غذایی شامل مواد محرک هامکملدنبال استفاده از همیشه به

وتیک، پربیوتیک و مواد افزودنی فایتوژنیک یا گیاهی بوده ایمنی، پروبی

های خوراک مصرفی و خطرات استفاده از مواد شیمیایی را ینههزتا 

فرشته ماهی آب شیرین  .(2014و همکاران،  Peterson) کاهش دهند

(Pterophyllum scalare) های زینتی داران ماهیکه در میان دوست

است  (Cichlidaeبه خانواده سیکلیده ) به انجل معروف است، متعلق

شرایط مصنوعی  باالی تولیدمثل و سازگاری با توانایی خاطر زیبایی،و به

دهندگان محیط پرورشی از تقاضای زیادی در میان دارندگان و پرورش

های زینتی برخوردار است. این ماهی بومی آمریکای جنوبی بوده ماهی

گذار ها تخمبسیار زیبا دارد. انجل بندیو نژادهای گوناگونی با رنگ

ها دهند. دمای بهینه پرورش آنیماسیدی را ترجیح  نسبتاًبوده و آب 

هستند چیزخوار گراد است. فرشته ماهیان همهدرجه سانتی 29تا  27

(. دایجستروم پی.ای.پی. یک ترکیب 1394عبدالباقیان و همکاران، )

 ترکیب پربیوتیک شامل فروکتو و لیمونن و گیاهی از کارواکرول، آنتول

الیگوساکاریدها است. این افزودنی خوراکی از طریق کاهش جمعیت 

های مضر دستگاه گوارش، موجب بهبود عملکرد فیزیولوژیک باکتری

شود. این افزودنی گیاهی با داشتن خواص آنتی یمی رشد هاشاخصو 

ر روده مض هاییباکتراکسیدانی، ضدباکتری و ضدقارچی باعث کاهش 

 شودیمو افزایش جمعیت میکروبی سودمند در دستگاه گوارش ماهی 

(Reisinger  ،2011و همکاران)چنین فروکتوالیگوساکاریدها نیز . هم

و  Oritz) ی هستندارودههای سودمند یباکتریک محرک رشد برای 

فایتوژنیک  ترکیبات .(2008و همکاران،  Kroismayr؛ 2013همکاران، 

ها، اسیدهای آلی ی گیاهی، آلدهیدها، الکلهاعصارهو  هااسانسشامل 

سالمت  روی بهبود دارییر معنیتأثکه  حاوی سولفور هستند و ترکیبات

و  Kim؛ 2003و همکاران،  Papageorgiou) و رشد آبزیان دارند

های یافزودناثر (. 1995و همکاران،  Pattneik؛ 1995همکاران، 

( )بهمنی Huso husoماهی )د و خون در فیلرش یهاشاخصگیاهی بر 

جوردهی و یوسفی؛ 1391 ،ابراهیمی و همکاران ؛1386و همکاران، 

( Oncorhynchus mykissکمان )آالی رنگین(، قزل1392 ،همکاران

و تیالپیای  (1391چگینی و همکاران،   ؛1389فر و همکاران، )احمدی

 Francis؛ Ayokanmi dada ،2012) (Oreochromis niloticusنیل )

 (Amatitlania nigrofasciata) زندانی دیکلیس ،(2011و همکاران، 

 (Trichogaster trichopterus) یگورام(، 1397مقدسی،  )رمضانی و

 (Heros severus) ییسورم طال دیکلیس(، 1395)جوادی و همکاران، 

 Carassiusاوراندا ) نژاد ییطال یماه (،1394نوحی و همکاران، )صدیق

auratus)  ،( و ماهی سیچالید ایرانی 1393)بشکاردانا و همکاران

(Iranocichla hormuzensis)  ،( مورد 1398)حافظیه و همکاران

ارزیابی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش ارزیابی اثرات سطوح 

مختلف افزودنی گیاهی دایجستروم پی.ای.پی در جیره غذایی فرشته 

ی رشد، فلور میکروبی دستگاه گوارش و هاشاخص ماهی بر برخی

 مورفولوژی میکروپرزهای روده است.

 

 هامواد وروش

و در آزمایشگاه شیالت مجتمع  1397این تحقیق در پاییز        

علوم و تحقیقات تهران انجام آزاد واحد آزمایشگاهی رازی دانشگاه 

 Pterophyllum) ماهی آب شیرین عدد بچه فرشته 120شد. تعداد 

scalare )از یک مرکز پرورش ماهیان گرم  2/4±40/2با میانگین وزنی

زینتی در استان تهران تهیه و به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از هم 

گیری وزن و طول کل( و تعیین سنجی اولیه )اندازهدمایی و زیست

 2 و 5/1 ،1، 0گروه تیمار ) 3توده، ماهیان در یک گروه شاهد  و زی

تکرار در  3گرم خوراک خشک( و دایجستروم پی.ای.پی در کیلو گرم

داری شدند )در متر نگهسانتی 60×40×100عدد آکواریوم به ابعاد  12

ماهیان با جیره پایه عدد ماهی(. سپس سازگاری بچه 10هر آکواریوم 

شامل  روز انجام گرفت. جیره پایه 30مدت )شرکت بیومار، فرانسه( به

درصد  6/1±12/0درصد چربی،  15±3/0درصد پروتئین،  2/0±5/58

فیبر بود. تغذیه بچه  1/5±0/0درصد رطوبت و  5/11±4/0خاکستر، 

میزان سه تا پنج درصد از وزن بدن ماهیان در سه نوبت در روز و به

شد. افزودنی گیاهی دایجستروم ساخت شرکت بایومین اتریش انجام 

ایتوک فردا( تهیه شد. تیماربندی از نمایندگی آن در تهران )شرکت 
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تکرار( شامل یک  3گروه )هرکدام با  4تصادفی در کامالًدر قالب طرح 

گرم میلی 15و  10، 5گروه تیمار ) 3گیاهی( و  گروه شاهد )فاقد مکمل

میلی  50دایجستروم در کیلوگرم جیره( انجام شد. مقادیر ذکر شده با 

های تیمارهای ر روی جیرهآب و ژالتین مخلوط و ب %2لیتر محلول 

لیتری میلی 50مختلف اسپری شدند. در گروه شاهد نیز فقط محلول 

های حاصله پس از خشک شدن در دمای ژالتین اسپری شد. خوراک

درجه  -18دمای  در بندی وهای پالستیکی بستهکیسه و سایه در محیط

انجام شد. صورت دستی گراد در فریزر ذخیره شدند. غذادهی بهسانتی

 1/27±2/1ترتیب پرورش به دوره طی pHو  محلول اکسیژن دما، میانگین

ماهیان  بود. 0/7±6/0در لیتر و  گرممیلی 2/7±41/0گراد، سانتی درجه

گرم میلی 125بار توسط پودر گل میخک )روز یک 15مورد بررسی هر 

 سنجیها جهت عملیات زیستهوش شده و طول و وزن آندر لیتر( بی

گیری کش معمولی اندازهگرم و خط 01/0وی دیجیتال با دقت با تراز

و  Luo) شد. در ادامه فاکتورهای رشد طبق روابط زیر محاسبه شد

  (:2010همکاران، 

PBWI :(PBWI) درصد افزایش وزن بدن = [
wt−wi

wi
] × 100 

 (SGR): SGR = [
ln Wt−ln wⅈ

T
] ×  ویژه رشد نرخ100

 (K): k =
wt

L3
×  وضعیت شاخص1021

غذایی تبدیل ضریب (FCR)  : FCR =
C×T

wT−wⅈ
 

روزانه رشد میانگین   (ADG): ADG = [
w†−wⅈ

wi×T
] × 100 

SR=
nt

nⅈ
× 100 (:SR درصد )یمانزنده 

تعداد  niوزن نهایی ماهی،  wtوزن اولیه ماهی،   wiدر معادالت مذکور 

مقدار   cطول مدت پرورش و t تعداد انتهایی ماهی، ntاولیه ماهی، 

  .(2009و همکاران،  Mohseni) باشدغذای خورده شده روزانه می

منظور سنجش اثر مکمل گیاهی در پایان دوره آزمایش به       

دایجستروم پی.ای. پی. بر ابعاد کریپت میکروپرزهای بافت روده، لوله 

هوشی در محلول گل میخک ها پس از بیماهیگوارش تعدادی از بچه

خارج شده و از سه قسمت قدامی، میانی و خلفی آن مورد و تشریح 

درصد  10، جهت تثبیت، در فرمالین بافر هانمونهبرداری شد. نمونه

های ور شده و سپس از طریق پارافینه کردن بافت و تهیه برشغوطه

آمیزی قرار گرفتند. وسیله میکروتوم، مورد رنگمیکرون به 5به قطر 

های هماتوکسیلین و ائوزین انجام گرفت از رنگآمیزی با استفاده رنگ

و سپس به کمک میکروسکوپ نوری مجهز به لنز مدرج و دوربین، 

گیری صحیح تغییرات به جهت اندازه. گرفتندها مورد بررسی قرار الم

میدان دید یکسان انتخاب و یک  3ابعاد کریپت روده، در هر اسالید 

چنین در پایان هم (.1399همکاران، فر و )کریمی میانگین محاسبه شد

طور تصادفی از هر مخزن سه ماهی انتخاب و روده دوره پرورش، به

طور در شرایط استریل، در کنار شعله، استخراج و به هاآنهر یک از 

عمودی برش داده شد. با استفاده از سرم فیزیولوژی استریل، روده را 

لیتر میلی 9شده روده به  گرم از بافت هموژن 1شستشو داده و مقدار 

به  .دست آیدآن به 10: 1سرم فیزیولوژی افزوده شد تا سوسپانسیون 

مشخص  پس از. شداز نمونه اولیه تهیه  یده دههای رقت منوالهمین 

 MRSآگار ) .اس .آر .ام ها در محیط کشتشدن بهترین رقت، نمونه

agar ) 72تا  24 مدتها بهپلیت مرک آلمان، کشت داده شدند.شرکت 

 دارینگههوازی در شرایط بیو گراد درجه سانتی 37ساعت در دمای 

وسیله مجدد کشت داده شدند تا به ،مشکوک یهایشده و سپس کلن

 هایآزمایش و مگرِ  آمیزیِرنگ ،اولیه شناسایی ،سازیخالص عملیات هاآن

 یهای، شمارش کلنی باکترنهایتدرو . شوداکسیداز و کاتاالز انجام 

فر و همکاران ریمیک؛ 2015و همکاران،  Zhao) انجام شدالکتوباسیلی 

تصادفی انجام گرفت. در  کامالًاین تحقیق در قالب طرحی  (.1399

، در صورت شد ( تستویلک-با آزمون )شاپیرو هادادهابتدا نرمال بودن 

، برای مقابسه میانگین بین تیمارهای هادادهنرمال بودن توزیع 

و  (One-way ANOVAطرفه )ای از آزمون تجزیه واریانس یکیهتغذ

درصد  5 احتمال سطح در توکی همگن از آزمون یهاگروه جداسازی برای

( برای تجزیه تحلیل 22)نسخه  SPSSافزار آماری استفاده شد. نرم

 د.شاستفاده ی رسم نمودارها ( برا2019) Excelافزار نرم و هاداده

 

 نتایج
، در وزن 1باتوجه به جدول : ی رشد و بازماندگیهاشاخص       

نهایی ماهیان فرشته ماهی تغذیه شده با سطوح مختلف مکمل گیاهی 

که  یاد. به گونهشمشاهده داری دایجستروم پی.ای.پی. اختالف معنی

ترین وزن نهایی یش( ب8/6±34/0) یاهیگمکمل افزودنی گرم  2تیمار 

( p<05/0ترین وزن نهایی را دارا بود )( کم0/5±66/0) شاهد گروه و بدن

دنی افزو گرم 2ها در تیمار یماهترین نرخ رشد ویژه عالوه بیشهب

رخ رشد در گروه ترین نپی. و کممکمل گیاهی دایجستروم پی.ای.

های انجام یبررسخصوص ضریب تبدیل غذایی شاهد دیده شد. در

( 44/1±14/0) باالترینشده حاکی از آن است که گروه شاهد دارای 

دارای دایجستروم پی.ای.پی.  مکمل گیاهیدرصد  5/1و  2تیمارهای  و

ضریب تبدیل غذایی بودند. آزمایش تا پایان دوره  (2/1و  1/1) ترینکم

داری بین درصد زنده ماندن بچه ماهیان نشان هیچ گونه اختالف معنی

شاخص وضعیت نتایج حاصل از تغییرات چنین هم .(<05/0p)نداد 

داری بین اختالف معنی ،از لحاظ فاکتور وضعیت ماهیان فرشته ماهی،

 گروهحداکثر مقدار این شاخص در  که (<05/0pتیمارها وجود داشت )

 ( بود.4/±31 19/0شاهد )

، شودیممشاهده  2گونه که در جدول همان: پرزهای روده ابعاد       

 1و  2ی هارهیجترتیب مربوط به ترین طول پرزها بهترین و کمبیش
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. بین تیمارهای (p<05/0)بود  هاآنداری بین گرم بود که تفاوت معنی

میانگین عرض  خصوصدر داری مشاهده نشد.معنی گرم تفاوت 2و  5/1

  گرم بود 2ترین مقدار مربوط به جیره حاوی ، بیشپرزهای روده

(05/0>p)  نتایج داری مشاهده نشد. اختالف معنی هارهیجو بین سایر

ترین عمق مربوط به ترین و کممربوط به عمق کریپت نشان داد بیش

داری با تفاوت معنیگرم مکمل بود که  1گرم و  2ی حاوی هارهیج

 .(p<05/0داشتند )هم 

ها نتایج تجزیه واریانس داده روده:الکتوباسیل های جمعیت        

 هایالکتوباسیل یهایشمارش باکترو آزمون دانکن مقایسه میانگین 

داری میان تیمارهای تغذیه شده با معنی تفاوتوجود  ، حاکی ازروده

(. به P<05/0دایجستروم پی.ای.پی. و گروه شاهد بود ) مکمل گیاهی

درصد  15تیمار  در باکتری (11/45±10/2) ترین تعدادبیشی که اگونه

تعداد ( 20/30±11/43) ترینو تیمار شاهد نیز دارای کممشاهده شد 

 (.3جدول ) بودند
 

 دایجستروم پی.ای.پی مکمل گیاهیتغذیه شده با سطوح مختلف  فرشته ماهیانرشد و بازماندگی در  یهامیانگین شاخص: ۱جدول 

 گرم 2 گرم 5/۱ گرم ۱ شاهد 

 a 40/2±0/1 a 40/2±0/1 a 40/2±0/1 a 40/2±0/1 گرم() هیاولوزن 

 a66/0±0/5 a44/0±98/4 b92/18±29/5 c34/0±8/6 گرم() یینهاوزن 

 a14/0±89/2 a40/0±80/2 b16/0±14/3 c12/0±0/4 نرخ رشد ویژه

 a14/0±44/1 b05/0 ± 44/1 c12/0±20/1 d22/0±10/1 ضریب تبدیل غذایی

 a12/0±3/95 a85/0±19/96 a31/0±20/96 a00/10±01/96 درصد بازماندگی

 a19/0±31/4 b10/0±01/4 bc15/0±53/3 c18/0±85/3 شاخص وضعیت
 (.>05/0p)  انحراف معیار هستند ± صورت میانگینبه هادادهدرصد است.  5داری در سطح تفاوت معنی نشانگرمقایسه، درون گروهی بوده و حروف متفاوت در هر ردیف 

 

 دایجستروم پی.ای.پی. مکمل گیاهیتغذیه شده با سطوح مختلف شیرین آب فرشته ماهیان ابعاد پرزهای رودهمقایسه : 2جدول 

 گرم 2 گرم 5/۱ گرم ۱ شاهد 

 a11/43±20/100 a18/6±66/100 a88/6±42/99 a10/2±18/101 میکرومتر(روده )طول اولیه پرزهای 

 a66/12±21/300 a04/87±/1/291 b92/18±33/500 b44/15±14/600 میکرومتر(روده )طول نهایی پرزهای 

 a11/3±14/30 a18/6±20/32 a88/6±16/31 a10/2±96/29 میکرومتر(روده )عرض اولیه پرزهای 

 a11/3±14/90 a18/6±12/88 a88/6±223/89 b10/2±18/105 )میکرومتر( عرض نهایی پرزهای روده

 a11/3±2/40 a18/6±2/40 a88/6±3/38 a10/2±2/40 )میکرومتر( عمق اولیه کریپت روده

 a11/3±2/47 a18/6±2/46 b88/6±3/54 b10/2±2/55 نهایی کریپت روده )میکرومتر(عمق 

 (.>05/0p) باشندیمانحراف معیار  ± صورت میانگیننیز به هادادهباشد. یمدرصد  5داری در سطح حروف متفاوت در هر ردیف نشانگر تفاوت معنی     

 

  دایجستروم پی.ای.پی. مکمل گیاهیتغذیه شده با سطوح مختلف  ماهیان فرشته رودههای الکتوباسیل یهایشمار باکتر مقایسه: 3جدول 

 گرم 2 گرم 5/۱ گرم ۱ شاهد 

 c/fu a 11/43±20/30  a 18/6±06/32 b 88/6±02/40 c10/2±11/45)     108) هاجمعیت الکتوباسیل
 (.>05/0p) باشندیمانحراف معیار  ± صورت میانگین-نیز به هادادهباشد. یمدرصد  5داری در سطح حروف متفاوت در هر ردیف نشانگر تفاوت معنی     

 

  حثب
مکمل خوراکی  نمودن اضافه که بود آن حاکی از حاضر مطالعه نتایج       

)دایجستروم پی.ای.پی.( به خوراک، سبب افزایش وزن نهایی،  گیاهی

عملکرد بهتر  نهایتنرخ رشد ویژه و کاهش ضریب تبدیل غذایی و در 

تیمار شاهد )فاقد افزودنی خوراکی  به نسبت ماهیان فرشته در رشد

تأثیر  بیانگر هایافتهافزایش وزن، خصوص . درشودی( ممکمل گیاهی

آثار  .باشدیگرم در کیلوگرم م 2بهتر دایجستروم پی.ای.پی. در سطح 

های غذایی میکروبی و غیرمیکروبی بر رشد و بهبود عملکرد و مکمل

چنین تقویت سیستم ایمنی آبزیان مختلف بررسی شده است. برای هم

گرم  2 و 1مثال، استفاده از پربیوتیک فروکتواولیگوساکارید در سطوح 

 (Acipenser ruthenus) یاداسترلایی آزمایشی بچه ماهی در جیره غذ

 ی رشد حاکی از آن بود که فروکتوهاشاخصپرورشی و اثر آن روی 
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بان و همکاران، بیشه) داری روی رشد دارد.اولیگوساکارید اثر معنی

ولی استفاده از پربیوتیک اینولین در سطوح صفر، یک، دو و  (.1394

که سطوح  نشان داد (Huso huso) یماهیلسه درصد در جیره غذایی ف

ماهی داری بر روی عملکرد رشد فیلیر معنیتأثمختلف این مکمل 

باشد ماهی مناسب برای جیره غذایی فیل تواند افزودنیینمنداشت. لذا 

(Akrami  ،2008و همکاران) . پربیوتیک که  رسدینظر مبهچنین

تحریک رشد یا  از طریقفروکتوالیگو ساکارید موجود در دایجستروم 

 هاالکتوباسیلوس و هافرمکلی جملهاز یاروده مفید هاییباکتر کردن فعال

هضمی در دستگاه گوارش را تحریک و به  هاییمتوانسته ترشح آنز

؛ 2015و همکاران،  Akhter) نمایدکمک هضم و جذب مواد مغذی 

Ortiz  ،افزایش رشد بچه فرشته  موجب نتیجهدر  و (2013و همکاران

ای بر روی طی مطالعه (1394)صدیق نوحی و همکاران  ماهی شود.

شده با مکمل  تغذیه (Heros severus) ییطال سورم دیکلیس ماهیانبچه

گرم در کیلوگرم  2و  5/1، 1.، /5سین بیوتیک بایومین ایمبو با سطوح 

کیلوگرم گرم در  2در جیره به این نتیجه رسیدند که جیره حاوی 

رسد نظر میبه رشد داشت. هایشاخصه داری بریتاثیر معن جیره خشک

که پربیوتیوتیک به کمک فروکتوالیگوساکارید موجود در مکمل سین 

بیوتیک در روده این ماهیان، به کمک ترشح مواد خارج سلولی نظیر 

های گوارشی باعث هضم و جذب بهتر غذا شده و از طریق آنزیم

میلولیتیک، سلولولیتیک و لیبولیتیک خارج سلولی و های آفعالیت

تخمیر مواد غذایی، کارایی دستگاه گوارش در مصرف خوراک را 

رمضانی و همکاران  .(2003و همکاران،  Gosh) افزایش داده است

کمان آالی رنگینهای رشد قزلای که بر شاخصهطی مطالعه (1397)

شده با مکمل گیاهی در ( تغذیه Oncorhynchus mykissپرورشی )

داری را در درصد جیره غذایی داشتند تفاوت معنی 4و  2سطوح 

آالی رنگین شاخص رشد، ضریب تبدیل غذایی و رشد اختصاصی قزل

ی بر روی امطالعه( طی 1399فر و همکاران )کریمی کمان ندیدند.

و  10، 5یه شده با سطوح ( تغذOsphoronemus goramyگورامی )

درصد باعث  15ه این نتیجه رسیدند که جیره حاوی درصد ب 15

 رسد پربیوتیک فروکتونظر میشود که بهیمی رشد هاشاخصهافزایش 

فعال کردن  یا رشد تحریک واسطهموجود در دایجستروم به الیگوساکارید

ها ها و الکتوباسیلوسای ازجمله بیفیدوباکتریهای مفید رودهباکتری

کمک به با های هضمی در دستگاه گوارش و با تحریک ترشح آنزیم

و همکاران،  Ortiz ؛2015و همکاران،  Akhter) مغذی مواد هضم و جذب

باعث افزایش رشد ماهی گوارامی بزرگ جسه شده است که ( 2013

تر از در پژوهش حاضر نیز این رویه مشاهده شد اما در غلظت کم

با منشاء گیاهی در  یهامطلوب استفاده از مکمل دایجستروم اثر

 رماهی کپو ،(1391ماهی اسکار )علیشاهی و همکاران،  تحریک رشد

 Aboelward تحقیق هاییافته گزارش شده است.( 1388)علیشاهی، 

سه صدم  اضافه نمودنکه نشانگر این است نیز  (2020و همکاران )

 O. niloticus) قرمز تیالپیای خوراک به دایجستروم پی.ای.پی. درصد از

O. mossambicus ×)، ضریب تبدیل  بهبود باعث اشتهاء افزایش بر افزون

تاثیرات مکمل گیاهی  .(2019و همکاران،  Suphoronski) شدغذا 

A-live  ی رشد، ایمنی و فلور میکروبی روده هاشاخصرا بر روی

 هاآنبررسی کردند. نتایج  (Oreochromis niloticus)تیالپیای نیلی 

های غذایی یرهجدرصد از این مکمل به  5/0نشان داد اضافه کردن 

ی رشد، ایمنی هاشاخصداری در بهبود ییر معنتأثتیالپای رود نیل 

اضافه کردن مکمل  و افزایش فلور میکروبی دستگاه گوارش آن دارد.

داری بر روی نرخ بازماندگی فرشته ماهیان نداشت. ییر معنتأثگیاهی 

 ( بر روی ماهی استرلیاد،1394بان و همکاران )ای را بیشهنتیجه چنین

 Javadiجثه و بزرگ گورامی روی ماهی بر (1399) فر و همکارانکریمی

Moosavi  اند. بر روی فرشته ماهی گزارش داده (2013)و همکاران

دلیل پروتئین زیاد به احتماالًدار نرخ بازماندگی یعدم وجود تغییر معن

جلوگیری  اصلی عامل بود. ماهیان آزمایشی فرشته غذایی جیره در موجود

، از بروز مشکالت گوارشی و حفظ سالمت عمومی ماهیان پرورشی

حاصل از شمارش  هاییافتهکنترل جمعیت میکروبی روده است. 

وجود اختالف  بیانگر تحقیقالکتوباسیل این  هاییتعداد کلنی باکتر

الکتوباسیل ماهیان تغذیه شده با  هاییدار تعداد کلنی باکترمعنی

شاهد  گروه به نسبتبی. دایجستروم بی.ای. مکمل گیاهیافزودنی 

افزایش طول  مشاهده شد. گرم 2بوده که حداکثر این تعداد در تیمار 

یر مثبت مکمل دایجستروم تأثدلیل به احتماالًو عرض پرزهای روده 

تر مواد ذب بیشهای جدار روده بوده که نتیجه آن نیز جبر سلول

گرم میلی 2در تیمار واجد  خصوصاً ها غذایی توسط این سلول

ها در ماهیتر وزن بچهکه نتیجه آن افزایش بیش دایجستروم بوده

(. اثر مکمل بر ابعاد پرزهای روده در 1تیمار مذکور بود )جدول 

یید تأال نیز آدر ماهی قزل (2008و همکاران ) Tahmasebi هاییافته

پربیوتیک در دستگاه گوارش سبب افزایش اسیدهای چرب  بود.شده 

فرار مانند بوتیریک اسید شده که این گونه اسیدها سبب افزایش عمق 

نتایج حاصل از این  (.1395زاده و همکاران، مهدی) شودیمکریپت 

یر مثبت مکمل را بر میکروفلور دستگاه گوارش فرشته تأثآزمایش 

دهد. پربیوتیک ها باعث تحریک رشد و یمماهیان آب شیرین نشان 

؛ 2013و همکاران،  Oritzد )شویمافزایش الکتوباسیلوس های روده 

Kroismyr  ،یید کرد که تأنتایج این پژوهش  .(2008و همکاران 

چون ترکیبات فایتوژنیک های خوراکی گیاهی همکارگیری مکملبه

بات نه تنها موجچون فرشته ماهی در پرورش برخی آبزیان زینتی هم

سازی برای عرضه به بازار را فرهم تسریع رشد و کاهش دوره آماده

نمایند بلکه با توجه به ارزش افزوده فراوان آبزیان زینتی، از قابلیت می
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تری برای استفاده در صنعت تولید تر و مقبولیت بیشاستفاده بیش

 باشد.این آبزیان برخوردار می

 

 منابع

 زارع، . وا کالیی،دوغیعلیزاده ؛.ر تنگستانی، ؛.ع ابراهیمی، .۱

 رشد، یهاشاخص بر سیر اسانس مختلف سطوح اثر .۱39۱ ،.پ

 علوم مجله. پرورشی جوان ماهیفیل الشه شیمیایی ترکیب و تغذیه

 .12تا  1 صفحات ،4 شماره ،11 دوره دریایی. فنون و

 نوری، و. ا قلیچی، ؛.س مطلق،پورعلی ؛.ر اکرمی، .؛ا فر،احمدی .2

تیمول و )Next Enhance 150افزودنی از استفاده .۱389 ،.س

منظور بررسی کارایی رشد، ترکیبات مغذی بدن و کارواکرول( به

 Oncorhynchusکمان )آالی رنگینی خونی ماهی قرلهاشاخص

mykiss.) 4 دوره آزادشهر. واحد اسالمی آزاد دانشگاه شیالت مجله، 

 .91تا  83 صفحات ،4 شماره

 ریتاث .۱393ح.،  ،ی، ب. و منوچهریمقدس ؛س. بشکاردانا، .3

 رهی( در جBiomin Imbo) مبویا نیومیبا کیوتیبنیاستفاده از س

 Carassiusنژاد اوراندا ) ییطال انیماهرشد بچه ییبر کارا ییغذا

auratusیدانشگاه آزاد اسالم. یجانور یشناس ستی(، فصلنامه ز 

 .12تا  1، صفحات 2، شماره 7 . دورهواحد دامغان

 پوردهقانی، ؛.م محسنی، ؛.ع حالجیان، ؛.ر. کاظمی ؛.م بهمنی، .4

 بررسی پروژه نهایی گزارش .۱386 ،.س دژندیان،و . ا یوسفی، ؛.م

 موسسه انتشارات. پرورشی برون ازون ماهی مصنوعی تکثیر امکان

 .فحهص 132 ایران. شیالت تحقیقات

تعیین  .۱395تجن، م.، زمینی، ع. و نصری ؛بان، م.ع.بیشه .5

 (Acipenser ruthents) استرلیاد ماهی ایمنی و خونی یهاشاخص برخی

تغذیه شده با سطوح مختلف افزودنی گیاهی کارواکرول، آنتول و 

لیمونن. مجله زیست شناسی دریا واحد دانشگاه آزاد اهواز ایران. 

 .26تا  15، صفحات 30شماره 

تعیین  .۱394 ،تجن، م.ع. و نصری ،زمینی ؛ع..بان، مبیشه .6

بهره برداری و . مجله رشد و ایمنی بچه ماهی استرلیاد یهاشاخص

 .51 تا 41، صفحات 2شماره  ،4دوره . پرورش آبزیان

اثرات  یبررس ،۱395ب.،  ،ی. و مقدسش، رفیش ؛ا. ،یجواد .7

 یرشد ماه یو تاثیر آن بر فاکتورها ییکلومیفن در جیره غذا

. یجانور یشناسستیز فصلنامه (Trichogaster trichopterus).یگورام

 .8تا  1، صفحات 1شماره  ،9دوره 

 ،.ف فیروزبخش، و. ع جعفرپور،؛ .ع امیرکالیی، ؛.ر.ح چگینی، .8

 پارامترهای بر (Saponaria quillaja) ینساپون مکمل سطوح اثر .۱39۱

 کمانرنگین آالیقزل الروهای الشه شیمیایی ترکیب و رشد

.Oncorhynchus mykiss 1 دورهبرداری و پرورش آبزیان. بهره مجله ،

 .14تا  1، صفحات 1شماره 

 ،محمدی، م. و آبکنار، ع. ؛قائدی، ع. ؛صیدگر، م. ؛حافظیه، م. .9

( تاالب انزلی به Azolla filiculoidesاستفاده از پودر آزوالی ) .۱399

ماهی زینتی سیچالید ایرانی عنوان منبع پروتئین گیاهی در تغذیه 

(Iranocichla hormuzensis). .دوره  فصلنامه محیط زیست جانوری

 .338تا  331، صفحات 1، شماره 12

 وکوکوسیپد کیوتیپروب ریتاث .۱395، ب.، یف. و مقدس ،یرمضان .۱0

رشد و  یهابر شاخص (Pediococcus acidilactici) یسیالکتیدیاس

. (Amatitlania nigrofasciata) یزندان دیکلیس انیماهدر بچه ه،یتغذ

 .57تا  45، صفحات 2، شماره 9. دوره یجانور یشناسستیز فصلنامه

بررسی تاثیر  .۱398 ،ابیانه، م.قدیریدادگر، ش. و  ؛، ح.رمضانی .۱۱

 (Oncorhynchus mykissکمان پرورشی )آالی رنگینرشد ماهی قزل

گیاهی. فصلنامه محیط زیست در مرحله پرواری با استفاده از مکمل 

  .252تا  247، صفحات 1، شماره 11دوره  جانوری.

 ریتاث .۱394ر.،  ،یزیو چنگ ، ب.یمقدس ؛ن. ،ینوحقیصد .۱2

 ییبر کارا ییغذا رهیدر ج مبویا نیومیبا کیوتیب نیاستفاده از س

فصلنامه  .(Heros severus)ییسورم طال دیکلیس انیرشد در بچه ماه

 .46تا  37، صفحات 1، شماره 8. دوره یجانور یشناسستیز

 و دما اثر .۱394 ،.ش جمیلی، و. ع ،فرمتین ؛.س عبدالباقیان، .۱3

 Pterophyllum) ماهی فرشته نوزادان بازماندگی و رشد روی بر غذا

scalare .)2 شماره ،17. دوره زیستمحیط تکنولوژی و علوم ،

 .151تا  143صفحات 

تأثیر  .۱388مصباح، م. و زرگر، ا.،  ؛سلطانی، م. ؛علیشاهی، م. .۱4

گیاهی سرخارگل، کندر و آویشن  یهاتحریک ایمنی و رشد عصاره

 127، صفحات 67مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره  .در ماهی کپور

 .133تا 

زاده، م. و سبزواری ؛.نامجویان، ف ؛مصباح، م. ؛علیشاهی، م. .۱5

ایمنی شیمیایی  هایمحرک برخی اثر مقایسه .۱39۱ م.، جاللی،راضی

مجله دامپزشکی  (Astronotus ocellatus). و گیاهی در ماهی اسکار

 .68تا  58، صفحات 2، شماره 8ایران. دوره 

 شمسایی ؛.ف زاده،محمدی ؛.ح عبدالحی، ؛.ب فر،کریمی .۱6

 خوراکی افزودنی اثر .۱399 ،.پ.س شکرابی،حسینی و .م ،مهرجان

 صفات برخی و رشد عملکرد بر. پی.ای.پی دایجستروم فایتوژنیک
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فصلنامه  .(Osphronemus gouramy) جثهبزرگ گورامی گوارش دستگاه

 .267تا  274، صفحات 2، شماره 12دوره  زیست جانوری.محیط

 ؛.ع.س حسینی، ؛.م بهمنی، ؛.م سوداگر، .؛ا جوردهی،یوسفی .۱7

 هایفیتواستروژن اثرات مقایسه .۱392 ،.ع.م یزدانی، و. ا دهقانی،

 فیل در جنسی یدآستروئ یهاهورمون سطوح بر اکوال و جنیستین

 .جانوری زیستمحیط فصلنامه( پرورشی. (Huso husoماده  ماهی
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