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 Introduction: This study aimed to determine the effect of different levels of ethanolic extract 

of Stachys lavandulifolia Vahl on the growth and nutritional indexes of (Cyprinus carpio) 

juveniles.  

Materials & Methods: The fish (30.36±1.12 g) in 4 treatments fed for 45 days; control 

(without extract), and 3 groups were fed with different levels of extract (4, 8, and 16 mg/kg-1). 

In start, 10 every day at the end of the experimental period, biometric tests were done. Growth 

factors (final weight, total length, weight gain, weight gain percentage, daily growth rate, 

specific growth rate, feed conversion ratio and feed efficiency percentage) were calculated.  

Results: The results showed that the growth factors in treatments fed with ethanolic extract of 

Stachys lavandulifolia were significantly increased in comparison to control (P<0.05). Among 

the growth indicators the highest growth performance was observed in fish fed by 16 mg/kg-1 

of Stachys lavandulifolia extract (P<0.05). Due to the chemical compounds of Stachys 

lavandulifolia Vahl extract in improves growth, it acts as a natural antioxidant. The feed 

conversion ratio showed the lowest performance in the treatment containing 16 mg/kg-1 

compared to the control and the percentage of feed efficiency showed the highest performance 

in the treatment containing 16 mg/kg-1 than the control.  

Conclusion: According to the results, the addition of 16 mg/kg-1 of Stachys lavandulifolia 

extract to the Common carp diet has a significant effect on the growth indexes of this fish. 
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 مقاله پژوهشی  
 

 

 
 

در جیره   (Stachys lavandulifolia Vahl)کوهیتأثیر افزودن سطوح مختلف عصاره چای

 (Cyprinus carpio) ماهی کپورمعمولیدر بچه های رشد و تغذیهغذایی بر شاخص
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 ماهی کپورغذیه بچه های رشد و تکوهی بر برخی شاخصاتانولی چای  مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر سطوح مختلف عصاره مقدمه: 

  رسی شد.بر ((Cyprinus carpioمعمولی 

کوهی( و تیمارهای ه چای )بدون عصار تیمار شاهد ۴روز در  ۴۵مدت گرم( به ۳۶/۳۰ ± ۱۲/۱) ماهیان با میانگین وزنی ها:مواد و روش

روز بعد و در  ۱۰زمایش، هر آشروع   گرم بر کیلوگرم( این گیاه  تغذیه شدند. درمیلی ۱۶و  ۸، ۴) تغذیه شده در سه سطح مختلف عصاره

، میزان فزایش وزنان، درصد سنجی انجام شدند و فاکتورهای رشد )وزن نهایی، طول کل، افزایش وزهای زیستن دوره آزمایش بررسیپایا

  رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و درصد کارایی غذا( محاسبه شدند.

ایش یافت داری افزیطور معنهکوهی در مقایسه با شاهد بچای  نتایج نشان داد که فاکتورهای رشد در تیمارهای عصاره اتانولی نتایج:

(۰۵/۰>P). ردگذامی اثیرترشد  ر بهبوددکه  اکسیدان طبعی عمل کردهعنوان آنتیکوهی به ترکیبات شیمایی موجود در عصاره چایدلیل به .

عصاره  کیلوگرم گرم بریلیم ۱۶ تغذیه شده با خوراک حاوی ماهیان رشد در ترین عملکردبیش ضریب چاقی، استثنایرشد به  هایشاخص بین در

ر کیلوگرم( در مقایسه با بگرم میلی۱۶ترین عملکرد را در تیمار )چنان ضریب تبدیل غذایی، کم(. همP<۰۵/۰کوهی مشاهده شد )چای 

 نشان داد.  ایسه با شاهدگرم در کیلوگرم( در مقمیلی۱۶ترین عملکرد را در تیمار )شاهد و درصد کارایی غذایی بیش

ایی ماهی کپور، اثر قابل کوهی در جیره غذ گرم بر کیلوگرم عصاره چایمیلی ۱۶طبق نتایج این پژوهش افزودن  گیری و بحث:نتیجه

 های رشد این ماهی دارد. توجهی بر شاخص
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 قدمهم
ی هاچربی و هاپروتئين جایگاه ویژهجهانی، به سطح در پروریآبزی       

ها از افزودنی استفاده باشد.می سالمت انسان با اهميت و تغذیه در آبزیان

و کارایی  بقا ميزان رشد، هایمنظور ارتقاء شاخصبه غذایی هایمکمل و

 ها،بيوتيکآنتی (.1) شودمی پنداشته مهم پرورشی ماهيان در غذا

 وانعنروی آبزیان به های متعددی برداروهای شيميایی و هورمون

ماندن دليل باقیگرفته است، اما به مورد آزمایش قرار رشد هایمحرک

که مورد تغذیه انسان است  آبزیان هایها در بافتدهی آنو رسوب

استفاده نامناسب  عالوه بر این ،(2) است کننده ای نگرانگسترده طورهب

 تمقاوم افزایش سبب تواندشيميایی در پرورش ماهی می هایدارو از

 روی مخربی بر ممکن اثرات که این داروها شود پاتوژن به هایارگانيسم

 شيميایی هایمکمل گونهاین ین استفاده ازاباشد. بنابر داشته انسان

عنوان دارویی بههای غيربرخی از جانشين .(4، 3) شودنمی توصيه

 ها،آلی، پروبيوتيک ها، اسيدهایهای رشد و بقا شامل: آنزیممحرک

گياهان منبع ترکيبات زیست فعال  .(5) باشدمی غيره و دارویی اهانگي

های بيوتيکتر از آنتیتر و ارزانهستند و از نظر زیست محيطی ایمن

خطر در عنوان مکمل بیمصنوعی بوده و امروزه در سطح جهان به

 که است داده نشان اخير شود. مطالعاتپروری استفاده می آبزی

 گردد،می رشد ماهی تقویت ها موجباهان و عصاره آنگي  از استفاده

مناسبی  جایگزین تواندمی عوارض بدون طبيعی مشتقات این مبنا این بر

 ها،ميکروب کنندهکنترل و رشد شيميایی محرک هایبيوتيکآنتی برای

کوهی یکی از این گياه چای .(7، 6) باشند آبزیان غذایی هایجيره در

ها و بيوتيکتواند جایگزین طبيعی آنتیوده که میمشتقات طبيعی ب

 (Stachys lavandulifoliaکوهی گونه ) چای گياه گردد، شيميایی مواد

کوهی از تيره  نام فارسی چای( با Stachysاز جنس استاخيس ) 

. این  (8) باشدمی (Labiatae) خانواده نعناعيان کالزیاسه و متعلق به

 گونه در سراسر جهان پراکنش دارد و آسيای 3۰۰خانواده با حدود 

 هایگونه زیستگاه خاورميانه چنينشرقی و همجنوب آسيای ميانه،

گونه از جنس استاخيس  34متعددی از این گياه است. در ایران 

مانی نظر خواص و اثرات در این جنس از هایگزارش شده است. گونه

کوهی شده روی چای يقات انجامتحق اند.گرفته قرار مطالعه مورد دنيا در

((Stachys lavandulifolia  موید وجود ترکيبات شيميایی مختلفی

های گليکوزید ترپن، فنيل اتانوئيد، گليکوزیدها و ساپونينچون: دی

که دارای  کوهی گياه چای ترکيبات فعال .(1۰، 9) باشدگياه می در این

 و فالونوئيد د، ترپنوئيداتانوئيفعاليت بيولوژیکی هستند شامل: فنيل

کوهی شامل الفاپنين،  چای عصاره چنين ترکيبات غالببوده و هم

اکساید، بتا فالندرون، ترانس کاریوفيلن، کاریوفيلن بتاميرسن، بتاپنين،

 (.12، 11) باشندمی و اسپاتولنول دی، الفاکوپائن، دلتاکادیننژرماکرن

 ثرات دارویی متفاوت ازکوهی دارای ا های مختلف چایعصاره گونه

اکسيدان، سيتوتوکسيک کتریایی، آنتیاضدب درد،ضد التهاب،ضد جمله؛

سنتی آن را برای درمان درد، التهاب، و ضد آرتریت بوده و استفاده 

 چنين استفاده از عصاره چایهم (.14، 13) کنندسرگيجه تائيد می

(. 15شته است )مثبت دا کوهی بر کارایی رشد، تيالپيای افریقایی اثر

راسته  ماهيان از یکی (Cyprinus carpio) علمی نام با معمولی کپور ماهی

 (Cyprinidae) کپورماهيان خانواده و (Cypriniformes) شکالن کپورماهی

(. با توجه به 16) باشدشيرین میآب در پرورشی ترین ماهيانکه مهم

های رشد اخصاقتصادی این گونه و گياه چای کوهی که بر ش اهميت

 عصاره اتانولی چای از تأثير استفاده مطالعه در این نشده است. کار ماهی

 شد. بررسی کپورمعمولی ماهی در رشد هایشاخص بر غذایی جيره در کوهی

 

 هاروشمواد و 
پروری در مرکز آبزی 1398این پژوهش، زمستان : طرح کلی       

و منابع طبيعی گرگان  ورزیکشا علوم دانشگاه برآبادیفضلی شهيدناصر

ماهی قطعه بچه 2۰4در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد. تعداد 

 پرورش هایکارگاه ( از36/3۰±12/1کپور معمولی با ميانگين وزنی )

آزمایش منتقل  انجام محل و به تأمين خصوصی بخش استخوانی ماهيان

ضدعفونی گردید.  ها با نمکمخزن روزه، ده سازگاری از دوره پس شدند.

ليتری(  4۰۰مخزن فایبر گالس ) 12براساس طرح پژوهش تعداد 

عنوان واحد آزمایشی  ليتر به 1۰۰هواده و حجم آبی حدود مجهز به

سازی شدند. قطعه ماهی در هر تانک ذخيره 17شد. با تراکم  انتخاب

 ماهيان کپور معمولی انجام شد.روی بچه سنجی برعمل زیست
 

 های کیفی آبخص: شا۱جدول 

 

ترکيبات  درصد دارای کوهی چای کوهی: چای الکلی عصاره تهیه       

درصد(،  12/5درصد(، بتاپنين ) 92/8فعال از قبيل شامل الفاپنين )

 12/4درصد(، ميرستسين ) 54/8نول )درصد(، ف 4۰/7بتاميرسن )

 14/1درصد(، فيتول ) 37/7) سابنين درصد(، 12/3) ميرسنين درصد(،

درصد(، بتافالندرون  21/4درصد(، پایرین ) 14/2) درصد(، تيمول

اکساید درصد(، کاریوفيلن 82/۰درصد(، ترانس بيتا فرنسين ) ۰5/3)

درصد(  16/2ئن )درصد(، الفاکوپا 55/8دی )درصد(، ژرماکرن 4۰/۰)

گيری . عصاره(17و سایر ترکيبات هستند ) درصد( 71/2) دلتاکادینن

این  . به(18) انجام شد Velazques-Barrosکوهی طبق روش  از چای

کوهی پس از برداشت خشک شده و پودر حاصل به  چای منظور گياه

 دمای آب 

 گراد()درجه سانتی

 کسیژن محلولا

 لیتر در لیتر(لیی)م
PH آب 

15/5±1/17 4/7-۰ 1۰/9-1/7 
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روی ساعت  3مدت با اتانول مخلوط گردیده و محلول به 1:5نسبت 

استخراج و شکستن  بازده، گرفت. جهت افزایش مغناطيسی قرار نزهم

 (Ultrasonic) فراصوت تيمار تحت دقيقه 1۰مدت به نمونه سلولی دیواره

ثانيه  2دقيقه،  1۰قرار گرفت ) (UPH-400)کشور ایران مدل  ساخت

ثانيه خاموش( و جهت جلوگيری از افزایش دمای نمونه  2روشن، 

ها در یخ( قرار داده شد. پس از آن نمونه -بمخلوط گياه در ظرف )آ

rpm56۰۰ دقيقه 1۰مدت به 

 (.18) داری شداستفاده در یخچال نگه

مخصوص  استفاده مورد تجاری غذای :غذادهی و غذا سازیآماده       

، کپورمعمولی از شرکت فرادانه )توليدکننده تخصصی خوراک آبزیان

شهرکرد( خریداری شده و پس از آن عصاره -چهارمحال و بختياری

ازای ليتر عصاره بهميلی 16و  8، 4، ۰های کوهی با نسبت گياه چای

رقيق شده و به غذای  %75انول ليتر اتلیيم 8۰هر کيلوگرم غذا در 

ساعت  3مدت گراد بهدرجه سانتی 2۰ماهی اسپری شد، و در دمای 

خشک گردید. غذای مورد استفاده در طول دوره آزمایش در یخچال 

داری شد. در طول دوره پرورش، گراد نگهدرجه سانتی 4و در دمای 

شد. این  درصد وزن توده زنده در هر تانک انجام 3ميزان غذادهی به

صورت  16و  8های صورت دو وعده یکسان در ساعت ميزان غذا به

 .(19) گرفت

وسيله پودر ها بهماهیدوره آزمایش، بچه پایان در :سنجیزیست       

و با  شده  (2۰)هوش گرم در ليتر بیميلی 2۰۰گل ميخک با غلظت 

طول  چنينگرم توزین گردیدند و هم ۰1/۰ دیجيتال با دقت ترازوی

گيری متر اندازهميلی 1کش با دقت ماهيان با استفاده از خطکل بچه

 :های زیر محاسبه گردیدهای رشد با استفاده از فرمولشد و شاخص

 :ماهی کپورمعمولیهای رشد بچهمحاسبه برخی شاخص       

 1W –(gr)  2(gr)= W BWI (gr)           :(21) افزایش وزن بدن

W2: گرم(، ییوزن نها( W1: اوليه وزن  ،)گرم(BWIرم()گ : افزایش وزن 

  Weight Gain Percentage:درصد افزایش وزن بدن

WGP= ((W2-W1)/(W1)) *100 

   :(22)نرخ رشد ویژه 

ضریب رشد ویژه یک شاخص رشد وزنی است که وضعيت رشد 

ول گيری آن از فرماندازه دهد برایمی صورت روزانه نشانماهيان را به

  S.G.R = (LnW2 - LnW1)/T×100:               زیر استفاده گردید

LnW2لگاریتم طبيعی وزن نهایی :، LnW1: وزن اوليه، طبيعی لگاریتم 

T.طول دوره پرورش به روز : 

 FCR= Feed intake(g)/weight gain(g) :    ضریب تبدیل غذایی

ش ميزان افزای/)گرم( ]ميزان غذای مصرف شده =تبدیل غذایی ضریب

 وزن )گرم([

 =Condition factor (23):       100) * 23L/2(WCFضریب چاقی 

W2: گرم(،)وزن نهایی L2متر(، )سانتی : طول نهاییCFقی: ضریب چا 

 :Percent of Food Efficiency (24) درصد کارایی غذا
                                                    PFE= (WG)/(Fi) * 100 

WG :،)گرم(افزایش وزن نهایی Fi ،)کل غذای مصرفی)گرم :PEF :

 درصد کارایی غذا

ستفاده اها با تحليل داده و تجزیه :هاداده آماری تحلیل و تجزیه       

ل انجام گرفت. نرما  (One Way ANOVA)طرفهآناليز واریانس یک از

 Smirnov Normality Test Kolmogorov آزمون براساس نيز هاداده بودن

راساس بها انجام و مقایسه ميانگين SPSS22افزار با استفاده از نرم

 صورت گرفت. %95آزمون دانکن در سطح اطمينان 
 

 نتایج
رشد  هایشاخص کوهی بر عصاره الکلی چای مختلف سطوح تاثير       

ارائه شده  2جدول  در در ماهيان کپورمعمولی روز غذادهی 45پس از 

اوليه، طول  وزن لحاظ ميانگين از تيمارها شروع آزمایش در ابتدای ست.ا

داری اوليه تقریباً یکسان بودند و اختالف معنیاوليه و ضریب چاقی 

نتایج  به (. با توجهP>۰5/۰بين تيمارهای مورد بررسی وجود نداشت )

چای  های رشد بين تيمارهای عصارهشاخص سنجش آمده از دستهب

نتایج  (.P<۰5/۰داری را نشان داد )اهد تفاوت معنیکوهی و ش

ترین ميزان درصد که بيش داد نشان 2 حاصل از پژوهش طبق جدول

)گرم(،  )گرم(، ميانگين وزن نهایی وزن بدن، افزایش وزن بدن افزایش

رشد روزانه در  متر(، نرخ رشد ویژه و نرخ)سانتی ميانگين طول نهایی

کوهی( بوده و با شاهد  چای گرم عصارهلوکي گرم برميلی 16تيمار )

های ميزان شاخص ترینکم (.P<۰5/۰) را نشان داد داریمعنی اختالف

تيمار  غذا در رشد در تيمار شاهد مشاهده شد. شاخص درصد کارایی

 1ترین مقدار ميانگين را طبق شکل بيش کيلوگرم گرم برميلی 16

ولی بين  (.P<۰5/۰داد ) داری را نشانداشته و با شاهد تفاوت معنی

 نظر گرم بر کيلوگرم ازميلی 4 و تيمار کيلوگرم گرم برميلی 16 تيمار

(. تيمار P>۰5/۰دیده نشد ) دارمعنی غذا اختالف کارایی درصد شاخص

ترین کم دارای 2 شکل طبق کوهی(عصاره چای کيلوگرم بر گرمميلی 16)

( و هيچ تفاوتی P<۰5/۰) غذایی در مقایسه با شاهد بود تبدیل ضریب

 (.  P=1۰۰در بين تيمارها از نظر شاخص درصد بقا وجود نداشت )

در 4 درجه سانتیگراد سانترفيوژ شده و 

سوپرناتانت جدا گردید. جهت تکميل عصارهگيری رسوب باقیمانده 

مجدداً با 2۰۰ ملیليتر اتانول 75% مخلوط گردیده مراحل فوق 

دوباره انجام شد. پس از اتمام عصارهگيری، نمونهها را با هم ترکيب 

نموده حالل پراکنی توسط دستگاه روتاری )درجه حرارت 5۰ درجه 

سانتیگراد( صورت گرفت و از 1۰۰ گرم پودر چای کوهی به ميزان 

3۰ ميلیليتر عصاره خالص بهدست آمد و عصاره حاصل تا زمان 
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 ایشکوهی در پایان دوره آزمتغذیه شده با سطوح مختلف عصاره الکلی چای  (Cyprinus carpio)های رشد ماهی کپورمعمولی : شاخص۲جدول

 های رشد و تغذیهشاخص
 کوهیسطوح مختلف عصاره چای 

 گرم بر کیلوگرممیلی ۱۶ گرم بر کیلوگرممیلی ۸ گرم بر کیلوگرممیلی ۴ شاهد

 a29/13±۰/3۰  a25/75±۰/3۰  a13/13±1/29  a21/46±۰/31  )گرم( وزن اوليه

 c33/83±۰/36  b17/۰۰±1/43  c5۰/83±۰/36  a13/46±۰/44  )گرم( وزن نهایی

 a5۰/5۰±۰/12  a5۰/5۰±۰/12  a76/17±۰/12  a58/83±۰/11  متر()سانتی طول اوليه

 c۰3/63±۰/12  a۰1/5۰±۰/13  b25/۰8±۰/13  a۰9/59±۰/13  متر()سانتی طول نهایی

 CF1  a18/55±۰/1  a18/59±۰/1  a33/65±۰/1  a25/91±۰/1اوليه ضریب چاقی

 CF2  a۰1/83±۰/1  b۰5/68±۰/1  b۰7/65±۰/1  a۰2/77±۰/1ثانویه ضریب چاقی

 WG  b۰4/71±۰/6  a42/25±1/12  b62/7۰±1/7  a۰8/۰۰±۰/13 م()گر افزایش وزن بدن

 WGP  b۰9/27±۰/22  a94/86±4/39  b61/63±6/26  a55/33±۰/41  درصد افزایش وزن بدن

 SGR  b۰۰/45±۰/۰  a۰8/74±۰/۰  b12/52±۰/۰  a۰1/77±۰/۰نرخ رشد ویژه 

 b۰9/91±۰/14  a15/22±3/27  b61/13±3/17  a18/88±۰/28  نرخ رشد روزانه

 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ درصد بقا

 .SD±(Mean؛ P<۰5/۰)دار بين تيمارهای آزمایشی است دهنده اختالف معنیحروف متفاوت در هر ردیف نشان
 

                  

 

  

 

 

 
عمولی تغذیه شده با : درصد کارایی غذا در ماهیان کپورم۱شکل 

 کوهی در طول دوره پرورشتیمارهای مختلف عصاره چای

: ضریب تبدیل غذایی در ماهیان کپورمعمولی تغذیه شده با ۲شکل  

 کوهی در طول دوره پرورشتیمارهای مختلف عصاره چای

   

 بحث
 که تغذیه نقش مهمی در رشد آبزیان دارد، بهينهاین توجه به با       

های محيطی، پرورشی سبب سازگاری ای در آبزیانتغذیه عوامل سازی

گردد. در رشد بهتر و پائين آمدن تلفات سنگين در دوره پرورش می

های مهم تجاری معمولی یکی از گونهپروری ماهی کپورصنعت آبزی

الرشد و دارای رژیم غذایی متنوع در مقاوم با شرایط محيطی، سریع

رود. اخيرا مصرف انواع گياهان شمار میبه ایگونه کشت باهمی و فرد

عنوان فاکتورهای ها بههای آنصورت پودر، عصاره یا اسانسبه دارویی

نتایج . (26، 25) پروری مورد مطالعه قرار گرفته استرشد در آبزی

برخی  کوهی بر مختلف عصاره چای داد که سطوح حاضر نشان پژوهش

فزایش وزن بدن، افزایش وزن بدن، )درصد ا رشد و تغذیه هایشاخص

ميانگين وزن نهایی، ميانگين طول نهایی، نرخ رشد ویژه، نرخ رشد 

تبدیل غذایی و نرخ کارایی غذا( در ماهی کپور معمولی  ضریب روزانه،

 Abbasi با مطالعه حاضر نتایج مقایسه است. را داشته داریمعنی افزایش

Ghadikolaei 25/۰مختلف ) سطوح مصرف بر مبنی ،(27) و همکاران ،

گرم جيره تجاری. ترکيبات  1۰۰گرم پودر زنجبيل در  2و  1، 5/۰

ها، بتافالندرون، ترپندیزنجبيل شامل: بتاکاریوفلين، مونوترپن،  موثر

با ترکيبات چای  گياه ترکيبات این اکثر که پنين، بتاپنين و ميرسی الفا

 ها تشکيلجبيل ترپنترین درصد را در زنکوهی مشابه بوده که بيش

ترین داد که بيش ماهی کپورمعمولی نشان غذایی جيره در دهد(می

 رشد هایافزایش وزن، نرخ وزن نهایی، افزایش وزن، درصد ميزان

غذایی در تيمار حاوی باالترین دوز  تبدیل روزانه و ویژه و ضریب

خوانی دارد. آویشن شيرازی به زنجبيل بود و با نتایج حاضر هم

فالندرون، بتاکاریوفيلين،  بتاپنين، الفاپنين، چون ترکيبات داشتن بتنس

کاریوفيلين سبب افزایش وزن نهایی، نرخ رشد ویژه،  ترپنين و ترانس
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ضریب تبدیل غذایی، ضریب چاقی و بازده تبدیل غذایی در ماهی 

خوانی دارد. آذر و ( که با پژوهش حاضر هم28کپور معمولی گردید )

 (Stevia rebaudiana bertoni) استویا شی را روی گياههمکاران پژوه

ترپنوئيدها،  ها، تریترکيبات شيميایی فالونوئيدها، استرول دارای که

 کپورمعمولی مورد ماهيان در بتا کاروتن، نياسين و بيوتين هستند

 کل، طول )وزن رشد هایکه سبب افزایش شاخص دادند قرار مطالعه

ول چنگالی، افزایش وزن، درصد نرخ رشد ط استاندارد، نهایی، طول

( که با پژوهش 29ویژه( در ماهی نامبرده شد ) نرخ رشد درصد نسبی،

مختلف مخلوط  سطوح و همکاران ميریاباباعليان حاضر مطابقت دارد.

 کمانآال رنگينقزل رشد ماهی هایشاخص روی  Mix oilگياهی اسانس

سانس مختلف اسطوح  داد نشان نتایج پژوهش که قرار داده مطالعه مورد

که با  (3۰) های رشد ماهی داشته استگياهی اثر مثبت بر شاخص

مختلف  سطوح همکاران و کياپاشا چنانهم دارد، خوانیهم حاضر پژوهش

ماهی کپورمعمولی مورد های رشد بچهتفاله زیتون را بر روی شاخص

تلف تفاله مطالعه قرار دادند، نتایج پژوهش نشان داد که سطوح مخ

که با  (31داشت )داری را در مقایسه با شاهد زیتون افزایش معنی

همکاران  و  Bahadori Birganiخوانی دارد. مطالعهپژوهش حاضر هم

های بر شاخص (.Myrtus communis L)روی تاثير عصاره گياه مورد 

 5۰۰ماهيان کپورمعمولی تغذیه شده با جيره حاوی رشد و بقاء بچه

 ندروز نشان داد 6۰مدت گرم درکيلوگرم این عصاره بهيلیم 7۰۰و 

گرم ميلی 5۰۰ماهيان تغذیه شده با که پارامترهای رشد در بچه

 داری داشتعصاره گياه مورد نسبت به گروه کنترل افزایش معنی

(32). Heidari اثر عصاره استویا در جيره غذایی ماهی  ،و همکاران

. (33) ندشد این ماهی را بررسی نمودمعمولی و تاثير آن بر ر کپور

 3۰۰۰و  2۰۰۰، 1۰۰۰) مختلف هایعصاره گياه استویا با غلظت

ppm) وزن نهایی،  هایروز خورانده شد. شاخص 6۰ مدتبه ماهيان به

شده  تغذیه رشد نسبی، رشد ویژه در ماهيانافزایش وزن، درصد نرخ

تری ایش بيشعصاره گياه استویا نسبت به شاهد افز ppm 2۰۰۰ با

ترین ميزان بهترین چنين ضریب تبدیل غذایی با کمنشان دادند. هم

 ماهی کپور .گياه استویا نشان داد عصاره ppm 2۰۰۰تيمار  را در نتيجه

 به (Angelica sinensis)معمولی تغذیه شده با عصاره سنبل ختایی 

های شاخص توجه افزایش قابل کيلوگرم باعث بر گرمميلی 544/3 ميزان

 پور گردیدک رشد از طریق افزایش ميزان هضم و جذب در ماهی

انجام شد اثر عصاره و همکاران  Hoseinifarکه توسط  یپژوهش .(34)

 قرار گرفت بررسی مورد کپورمعمولیماهیرشد بچه هایبرشاخص خرما

  ليتر بر کيلوميلی 2۰۰و  ۰خرما با غلظت  منظور عصاره این . به(35)

داری را روز مورد تغذیه قرار گرفتند که تفاوت معنی 56دت مگرم به

چنين ضریب تبدیل غذایی نسبت به گروه کنترل نشان داد و هم

داری داشت. در طی دوره آزمایش ميزان باگروه شاهد اختالف معنی

درصد بود،  1۰۰باز ماندگی در تيمار تغذیه شده باعصاره و کنترل 

 Liد. اثرات عصاره برگ توت توسط که با تحقيق حاضر مطابقت دار

 کپورمعمولی مورد ماهی رشد در و همکاران بر عملکرد فاکتورهای

 افزایش سبب توت برگ عصاره که دادند نتيجه نشان در گرفت قرار بررسی

 طبق .(36) گردید کپور ماهی در رشد هایشاخص ایمالحظه قابل

 طی کوهیچای با بررسی اثر عصارهو همکاران   Mohammadi بررسی

 فاکتورهای رشد ماهی سيچالید افریقایی ای بر رویهفته 8دوره  یک

(Sciaenochromis fryeri) ماهيان .(37) ندیافت دست مشابهی نتيجه به 

کيلوگرم  هر ازایکوهی بهچای عصاره درصد 8و  4، 2، ۰های با غلظت

رشد  های ميانگينشاخص و گرفتند قرار تغذیه روز مورد 56 مدتبه

 غذایی افزایش تبدیل ضریب ویژه، رشد وزن بدن، ضریب روزانه، افزایش

کوهی با توجه به  قابل توجهی را نسبت به کنترل نشان داد. چای

ترکيبات موثر شيميایی که دارد بر رشد ماهيان تاثيرگذار است. 

 طی بررسی اثر ،و همکاران Bahrami Babaheydariمطابق پژوهش 

در  معمولی ماهی کپور رشد هایبر روی شاخص کوهی چای عصاره

که با طوری .(38ند )داد ای نتایج مشابهی را نشانهفته 1۰دوره  یک

کوهی ميزان وزن نهایی، افزایش وزن بدن افزایش سطح عصاره چای 

ترین ضریب تبدیل یافته و کم و ضریب رشد ویژه ضریب چاقی بهبود

 ترین درصد عصارهچنين بهترین عملکرد رشد در بيشغذایی و هم

در عصاره چای  موجود شيميایی کوهی ثبت شده است. ترکيبات چای

اکسيدان طبيعی عمل کرده که در نتيجه عنوان آنتیکوهی به

اثر مکمل گياه چای  گذارد.ها و بهبود رشد تاثير میبرفعاليت آنزیم

 بتا شامل: ترش چای موثر اتترکيب) (Hibiscus sabdariffa) ترش

های شاخص بر کوئریستين( و سيانيدین سيتوسترول، بتا پکتين، کاروتن،

و همکاران، مورد  Hoseiniکمان توسط رنگين آالیقزل رشد ماهی

، 5/۰، ۰روز با سطوح مختلف  6۰مدت بررسی قرار گرفت ماهيان به

های مارتي .(39) شدند تغذیه ترش گياه چای مکمل درصد 2و  1

داری را در رشد، افزایش معنی هایترش بر شاخص مکمل گياه چای

بررسی  کمان نشان دادند.آالی رنگينمقایسه با شاهد در ماهی قزل

کمان رنگين آالیماهی قزل های رشدشاخص کوهی باالیعصاره چای

آال . ماهيان قزل(4۰) انجام شد و همکاران Sarvi Moghanlouتوسط 

درصد  8و 4، 2، ۰های کوهی با غلظتچای هفته با عصاره 1۰ مدتبه

ازای هر کيلوگرم تحت آزمایش قرار گرفتند در نتيجه وزن نهایی، به

داری را نسبت به ضریب رشد ویژه و اوسط رشد روزانه اختالف معنی

 (Mentha longifolia)پونه  الکی-عصاره آبی پژوهش دادند. نشان شاهد

اکساید(  شامل: الفا پنين، بتاپنين و کاریو فيلين  )ترکيبات موثر پونه

، همکاران و Banaee توسط که معمولی کپورماهی رشد هایشاخص برروی

ازای درصد به 1و  5/۰، 1/۰، ۰پونه با تيمارهای  الکلی-عصاره آبی

نتيجه سبب  روز مورد تغذیه قرار گرفتند در 45مدت هرکيلوگرم به
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دست آمده و وزن نهایی ماهی در روز هبویژه، وزن  کاهش نرخ رشد

تبدیل غذایی  ضریب یدارمعنی چنين افزایشو هم آزمایش گردید 45

خوانی نداشته که دليل که با پژوهش حاضر هم (41) را نشان داد

این تفاوت ممکن در وجود ترکيبات و اسيدهای چرب سمی موجود 

رشد در برقراری  صرف جایهدر پونه باشد. ماهی انرژی دریافتی را ب

 هموستازی و مقابله با تاثيرات ترکيبات سمی موجود در پونه کرده

 گيری، سنعصاره تواند ناشی از روشچنين این تفاوت میو هم است

گياه  در پژوهش بررسی اثر عصاره باشد. مورد آزمایش ماهی و محل

 رشد هایشاخص جيره غذایی بر در ((Zhumeria majdae مورخوش

 معنی تفاوت (Pangasianodon hypophthalmus) پنگوسی هیما گربه

رشد ضریب رشد  هایداری بين تيمارهای مختلف از نظر شاخص

دار تاثير معنی ویژه، رشد روزانه و کارایی غذا مشاهده نشد. این عدم

مورخوش بر فاکتورهای رشد این ماهی در پژوهش  عصاره گياه

جيره و یا ماهيت  رد استفاده درمو عصاره نبودن دوز متذکره به بهينه

چنين هم (.42) موجود در عصاره خوانده شده است شيميایی ترکيبات

Nootash رنگين آالیتغذیه قزل که رسيدند نتيجه این و همکاران، به 

روز با غذای حاوی  35مدت گرم به 5/23با ميانگين وزنی  کمان

گرم بر ميلی 5۰۰و  1۰۰، 2۰پودر چای سبز با تيمارهای کنترل، 

تاثير  .(43) ماهی نداشت داری بر رشدمعنی کيلوگرم جيره هيچ تغير

آالی های رشد ماهی قزلشاخص بر روی Shafiei  سماق توسط پودر

 84، به تعداد (44) هفته بررسی گردید 7کمان طی مدت رنگين

ازای درصد پودر سماق به 5و  2، 5/۰، ۰عدد ماهی با تيمارهای 

درصد وزن زنده ماهی تغذیه شدند  3بار در روز و  2ذا هرکيلوگرم غ

داری کردند پودر سماق تاثير معنی و نتایج برخالف نتایج حاضر اعالم

غذایی(  تبدیل ویژه و ضریب رشد )افزایش وزن، کتورهای رشدابر ف

چون تانن موجودیت ترکيبات ضدمغذی هم را برنداشت. دليل آن

 های متفاوت مبتنی بری منابع دریافتذکر نمودند. با شهود به بررس

های رشد متأثر از نوع گونه ماهی، طول دوره پرورش، ميزان شاخص

باشد. و مکان پرورش می گياهی و شرایط افزودن ترکيبات دوز مصرفی

های شاخص برخی حاضر روی پژوهش آمده از دستهبا توجه به نتایج ب

وزن، درصد افزایش  نهایی، افزایش وزن نهایی، طولرشد از قبيل 

ترین ضریب چنين کموزن، نرخ رشد روزانه، نرخ رشد ویژه و هم

 هایعنوان شاخصکارایی غذا به ترین درصدتبدیل غذایی و بيش

 که اثر کوهیگرم بر کيلوگرم عصاره چایميلی 16 تيمار ای درتغذیه

 الفاپنين، شامل: موثری کوهی دارای ترکيبات چای و مطلوب داشته

تيمول،  فيتول، بتاميرسن، فنول، ميرستسين، سابنين، تاپنين،ب

با  هستند.  دی، الفاکوپائن، دلتاکادیننبتا فالندرون، ژرماکرنپایرین، 

عصاره  که رشد یک مسئله مهم در آبزی پروری استتوجه به این

یک مکمل غذایی موثر روی رشد در  عنوانتواند بهگياه می الکلی این

 هی کپور معمولی استفاده شود.جيره غذایی ما
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