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چکیده
در این تحقیق افزودن عصاره استویا به غذای ماهی کپور معمولی در تراکم های مختلف و تاثیر آن بر روی رشد ،بقا و مقاومت این ماهی
در برابر استرس ناشی از تراکم مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور 720قطعه بچه ماهی کپور با وزن متوسط12/84±1/12گرم بهصورت
تصادفی به  4تیمار ،هر تیمار در سه تکرار ،تقسیم گردیدند و تیمارهای آزمایشی با عصاره ) 2000ppmو در سه تراکم  5 ،3و  10کیلوگرم در
مترمکعب) و همچنین جیره شاهد فاقد عصاره استویا تغذیه شدند .ماهیان بهمدت  60روز تغذیه و در انتهای دوره شاخصهای رشد شامل فاکتور
وضعیت ،درصد رشد ویژه ،نرخ رشد نسبی ،افزایش وزن ،افزایش طول ،ضریب تبدیل غذایی و همچنین بازده پروتئین وکارایی غذا بین تیمارها
محاسبه گردید .مقایسه تیمارهای استویا در هر تراکم با شاهد در همان تراکم نشاندهنده برتری پارامترهای استویا در مقایسه با شاهد بود .مقایسه
بین تیمارهای تحت درمان با استویا در سه تراکم  5 ،3و  10کیلوگرم در متر مکعب با یکدیگر نشاندهنده برتری پارامترها در تیمار استویا با
تراکم  3کیلوگرم در مترمکعب در پارامترهای وزن نهایی ( 27/2±95/33گرم) ،طول نهایی ( 12/0±70/58سانتیمتر) ،طول استاندارد
( 10/0±30/62سانتیمتر) ،طول چنگالی ( 11/0±16/58سانتیمتر) ،افزایش وزن ( 15/0±77/64گرم) ،افزایش طول (2/43±0/22
سانتیمتر) ،نرخ رشد نسبی ( 0/0±15/006درصد) ،نرخ رشد ویژه ( 1/0±38/07درصد) ،بازده پروتئین ( ،)0/0±68/011کارایی غذا
( 1/0±78/01درصد) در مقایسه با  5و  10کیلوگرم در متر مکعب بود و در تمامی پارامترها تیمار  10کیلوگرم در مترمکعب کمترین کارایی
را نشان داد( .)p<0/05مجموع نتایج باال نشان میدهد که گیاه استویا سبب بهبود شاخصهای رشدی در شرایط تراکم میشود.
کلمات کلیدی :ماهی کپور ،عصاره استویا ،شاخصهای رشد ،بقا ،تراکم
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولm_chelemal@yahoo.com :
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مقدمه
غذا از مهمترين عوامل تعيينكننده در افزايش موفقيت آبزيپروري
ميباشد و بخش عمدهاي از كل هزينه اجرايي مزارع پرورشي ماهي
را در بر ميگيرد .بدون شك يكي از مهمترين پارامترها ،تعيين جيره
متعادل است ،كه همه احتياجات غذايي را براي رشد مناسب و سالمت
ماهي تامين كند ( Salehiو همكاران .)2008 ،اهميت نقش غذا در
پايداري و كارآيي موثر و سودآور صنعت آبزيپروري كامالا مشخص
است ،به گونهاي كه غذاها و عمليات غذادهي و تامين عناصر اساسي
مورد نياز گونه پرورشي در آبزيپروري حدود  30تا  70درصد از كل
هزينههاي آبزيپروري را شامل ميشود (افشارمازندارن.)1388 ،
اخيرا استفاده از محركهاي ايمني و رشد در پرورش ماهيان افزايش
يافته و بهعنوان جايگزين مناسبي براي آنتيبيوتيكها محسوب
ميشوند ( Ispirو  .)2005 ،Dorueuاين محركها عالوه بر افزايش
مقاومت در برابر بيماريها ،از طريق مختلف تحريك رشد را نيز باعث
ميشوند و از آنجاييكه افزايش رشد از مهمترين اهداف در آبزي
پروري محسوب ميگردد ،گرايش به استفاده از اين تركيبات افزايش
يافته است (.)1886 ،Sakai
محصوالت گياهي تا حد گستردهاي در آبزيپروري استفاده
ميشوند و تحقيقات بهمنظور بررسي مناسب بودن آنها در رژيم
غذايي گونههاي مختلف ماهي در حال انجام است .هنگامي كه مقادير
اندكي از پودر يا عصارههاي گياهي (فيتوبيوتيكها) بهعنوان مكمل به
جيرهها اضافه ميشوند انتظار ميرود در حفظ يا فعال سازي سالمتي
ماهي ،بازدهي غذايي ،رشد ،فعاليت جاذبهاي ،مقاومت به بيماري و
استرس ايفاي نقش كنند ( Shirzadeganو همكاران.)2013 ،
فيتوبيوتيكها خواص متنوعي دارند كه اين خواص عبارتند از :آنتي
اكسيدان ،ضدميكروب ،ضدسرطان ،مسكن ،ضدانگل ،آنتيكوكسيديال،
افزايش رشد ،افزايش اشتها ،محرك ترشح صفرا و فعاليت آنزيمهاي
هضمكننده ميتوان نام برد .فيتوبيوتيكها محصوالت گياهي طبيعي
هستند كه در مقايسه با آنتيبيوتيكهاي سنتتيك يا مواد شيميايي
غيرآلي ،غيرسمي و بدون ماندگاري در بدن بوده و افزودنيهاي
خوراكي ايدهآل براي آبزيان هستند .از ويژگيهاي معمول
فيتوبيوتيكها اين است كه شامل مخلوط بسيار پيچيدهاي از اجزاي
بيواكتيو ميباشند ،بنابراين ميتوانند عملكردهاي گوناگوني در بدن
آبزيان انجام دهند .افزايش رشد در اثر استفاده از فيتوبيوتيكها،
احتماالا نتيجه اثرات سينرژيك در ميان مولكولهاي پيچيده فعال
موجود در فيتوبيوتيكها ميباشد (ظريفمنش و ذريهزهرا.)1391 ،
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در پرورش هر گونهاي از آبزيان ،افزايش تراكم ذخيرهسازي ميتواند
به عنوان يكي از روشهاي موثر در جبران مشكل كمبود فضا يا زمين
محسوب گردد .در بسياري از گونههاي پرورشي ،ميزان رشد ماهي در
صورت افزايش تراكم به شدت كاهش يافته كه داليل مختلفي مانند
روابط متقابل اجتماعي بين ماهيان ،رقابت بر سر منابع غذايي و فضاي
مورد نياز زيستي باعث ايجاد نوعي استرس مزمن شده كه سرانجام
ميتواند اثرات منفي روي رشد داشته باشد ( Aarumugamو همكاران،
 .)2013در سيستمهاي پرورشي با مديريت مطلوب ،استرس حاد
كشنده به ندرت اتفاق ميافتد ،در حاليكه استرس مزمن ممكن است،
كه مسبب بسياري از مشكالت نظير افزايش حساسيت به بيماري،
افزايش سرعت متابوليك و مصرف انرژي و كاهش ميزان رشد ،اختالل
در سيستم ايمني و ممانعت از رسيدگي گناد و يا تخمريزي باشد
( Lupatschو همكاران .)2010 ،بروز برخي از شرايط استرسزا مانند
كمبود اكسيژن ،دستكاري ،تراكم زياد يا قرار گرفتن در معرض هوا
در فرايند پرورش ماهي اجتنابناپذير است .در شرايط پرورشي ،اغلب
جانوران در اثر عواملي مانند حمل و نقل ،تراكم ،دستكاري و كاهش
كيفيت آب در معرض استرس قرار دارند .بنابراين فراهم كردن
ابزارهايي كه بتواند استرس ناشي از عوامل را كاهش دهد حياتي است.
استفاده از مواد مغذي مي تواند بهعنوان يكي از راههاي كم نمودن
استرس جانوران آبزي مفيد باشد (عابديان و همكاران1391،؛
.)2001 ،Dabaroski
استويا با نام علمي  Stevia rebaudianaبه گياه برگ عسلي،
علف شيرين معروف است ،بومي آمريكاي جنوبي است .تحقيقات
محدودي بر روي تاثير استويا در آبزيان انجام شده است از جمله اين
تحقيقات مي توان به  Haradaو  )1993( Miyasakiبر روي ماهي
زينتي )1995( Sato ،بر روي ماهي قزلآالي رنگينكمانShiozaki ،
و همكاران ( )2004بر روي ماهي قزلآالي رنگينكمان Leano ،و
همكاران ( )2007بر روي ميگوي موندون اشاره كرد .در تحقيقات
مشخص شده است كه برگهاي استويا  200-300بار شيرينتر از
ساكارز هستند .ماده فعال برگ اين گياه استويوزايد است ،كه يك
تحريككننده اشتها محسوب ميشود ( .)1996 ،Sakaiتركيبات موجود
در  100ميليگرم عصاره برگ استويا در جدول  1آورده شده است.
برگهاي استويا فاقد ساخارين و آسپارتام و كالري است و وجود
تركيبات پروتئيني و چربي در اين گياه اين گياه را يك كانديد مناسب
براي بهبود شرايط پرورشاند .بدين منظور در اين تحقيق با افزودن
عصاره استويا به جيره غذايي كپور معمولي كه يكي از گونههاي رايج
در پرورش ماهي استان خوزستان است ،ميزان افزايش رشد و بقاء
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ماهي و تأثير آن بر روي مقاومت ماهي كپور در مدت  60روز مورد
پايش قرار گرفت.
جدول  :1ترکیبات عصاره استویا در 100میلی گرم ()1996 ،Sakai
ماده

مقدار

بتا كاروتن
ويتامينA
بيوتين
ويتامينB
نياسين
اسيد پانتوتنيك
كلسيم
آهن
پتاسيم
فسفر
سديم
كالري
پروتئين
كربوهيدارت
چربي
فيبر

 23ميليگرم
IU13
 6/3ميليگرم
 0/21ميليگرم
 2/4ميليگرم
0/98ميليگرم
120ميليگرم
 1/3ميليگرم
 2200ميليگرم
 200ميليگرم
 22ميليگرم
 47ميليگرم
 12/11-15/05درصد
 64/06-67/98درصد
 3/04-3/23درصد
 5/92-9/52درصد

تركيبات آنها در جيره را نشان ميدهد .مخلوط حاصل با استفاده از
همزن برقي بهصورت خمير يك دستي آماده شد .عصاره آبي استويا
تهيه شده بهميزان  110( 2000 ppmميليگرم در يك سيسي) به
جيره اضافه شد ،عصارهگيري بهروش هضم  macerationانجام شد
( Lupatschو همكاران ،)2010 ،و با استفاده از چرخ گوشت بهصورت
پليت با قطر  2ميليمتر در آمد .بعد از خشك كردن به كمك كاتر خرد
شد و با استفاده الك سايز شدند ،جيره آماده شده پس از بستهبندي
تا زمان مصرف در يخچال با دماي  4درجه سانتيگراد نگهداري شدند
( Nakagawaو .)2003 ،Sato
جدول :3آنالیز تقریبی اجزای غذایی و درصد ترکیبات آنها در
وزن خشک جیره (درصد)
پروتئین خام

36-38

چربی خام

9-10

فیبر

5

رطوبت

كمتر از 8

خاکستر

11-12

( TVNمیلیگرم  100 /گرم)

كمتر از 40

انرژی خام (کیلوکالری/کیلوگرم)

3500

تیماربندی ماهیها :بعد از طي شدن مرحله سازگاري ماهيها،

مواد و روشها
تمام مراحل عملي اين تحقيق در مركز تحقيقات تكثير و
پرورش آبزيان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز و در سال  1394انجام
شده است .تغذيه ماهيان  60روز بهطول انجام ديد .براي اين آزمايش
 720عدد بچه ماهي با وزن اوليه  12/84±1/12گرم از كارگاه پرورش
ماهي به محل اجرا منتقل شدند .بهمنظور اجراي طرح از  12مخزن
فايبر گالس  300ليتري در سالن مركز تحقيقات استفاده گرديد.
جیرهغذایی مورد استفاده در تحقیق :در جدول  2اجزاي
غذايي و تركيبات آنها در جيره نشان داده شده است.
جدول  :2اجزای غذایی و ترکیبات آنها در جیره (درصد)
پودر

آرد

آرد

روغن

روغن

پرمیکس

پرمیکس

ماهی

سویا

گندم

ماهی

گیاهی

ویتامین

مواد معدنی

23

45

25

3

3

0/5

0/5

جيره ماهي كپور با استفاده از اقالم (پودر ماهي ،پودر سويا ،آرد
گندم ،سبوس گندم ،روغن آفتاب گردان ،مخلوط ويتامين ،مخلوط
موادمعدني) تهيه شد .جدول  3آناليز تقريبي اجزاي غذايي و درصد

 720عدد بچه ماهي به  4تيمار و هر تيمار در  3تكرار بهصورت كامالا
تصادفي تقسيمبندي شدند و بهصورت زير مورد آزمايش قرار گرفتند.
تيمار يك با تراكم  3كيلوگرم بر متر مكعب ( 30عدد ماهي) كه با
عصاره استويا مورد تغذيه قرار گرفت.
تيمار دو با تراكم  5كيلوگرم بر متر مكعب ( 50عدد ماهي) كه با
عصاره استويا مورد تغذيه قرار گرفت.
تيمار سه با تراكم  10كيلوگرم بر متر مكعب (100عدد ماهي) كه با
عصاره استويا مورد تغذيه قرار گرفت.
تيمار  5 ،4و  6بهترتيب در تراكمهاي  5 ،3و  6كيلوگرم بر مترمكعب
تحت عنوان گروههاي شاهد بدون افزودن عصاره استويا غذايي غذادهي
 3نوبت در روز و براي همه تيمارها بهميزان  3تا  5درصد وزن بدن
انجام شد .يك بار در روز عمل جمعآوري فضوالت بهوسيله سيفون از
كف براي احتساب ميزان غذاي دفع شده صورت گرفت .در طول دوره
پروش استانداردهاي پرورش مانند استفاده از آب با درجهحرارت
مناسب ،غذاي متعادل ،اجتناب از تحميل استرس به ماهيان براي
تمامي مخازن رعايت شده و همچنين كيفيت آب در حد مطلوب نگه
داشته شد .درجهحرارت و ميزان اكسيژن محلول هر روز بهوسيله
دماسنج و اكسيژنسنج دقيق قابل حمل اندازهگيري شد (جدول .)4
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جدول  :4شرایط فیزیکی و شیمیایی آب مورد استفاده در تحقیق
دما (سانتیگراد)

اکسیژن محلول (میلیگرم در لیتر )

26±1/18

5/9±0/8

جهت بررسي اثر عصاره مصرفي در غذاي ماهي كپور معمولي بر
رشد آنها ،اندازه شاخصهاي رشد محاسبه شدند .جهت اندازهگيري
شاخصهاي رشد تمام ماهيان بهطور انفرادي وزن و اندازهگيري شدند.
ميزان افزايش وزن بدن ( )BWI, Body weight increaseاز
فرمول  W=W-W0استفاده شد كه در آن  :W0وزن اوليه (گرم):W ،
وزن پاياني (گرم) ميباشد ( Promyaو  .)2011 ،Chitmntatبراي
اندازهگيري طول ( )Length Gainاز فرمول  Lg =L-L0افزايش طول
( Ezhillو همكاران )2008 ،استفاده شد كه در آن  :L0طول اوليه
(سانتيمتر) و  :Lطول نهايي (سانتيمتر) ميباشد .نرخ رشد نسبي
( )Relative Growth Ratioاز رابطه  PGR = Wg/100محاسبه شد كه
در آن  :Wgميزان افزايش وزن بود ( Ezhillو همكاران .)2008 ،نرخ
بقا ( )Survival Ratioاز طريق فرمول  =N/N0*100درصدبقا و دادههاي
 :N0تعداد اوليه  :Nتعداد نهايي محاسبه شد.
نرخ رشد ويژه ( )Specific Growth Ratioكه نمايانگر ميزان
رشد نمونهها در حد فاصل يك دوره پرورش ميباشد كه اين معيار
توسط فرمول زير محاسبه و با واحد درصد در روز نشان داده ميشود
( Promyaو .)2011 ،Chitmntat
= [Ln (W-W0)/(T)]*100درصد رشد ويژه
كه در آن  :Tزمان  W0 ،وزن اوليه (گرم) :W ،وزن پاياني(گرم) و :Ln
لگاريتم بود .ضريب تبديل غذايي( )Feed Conversion Ratioاز طريق
فرمول  FCR =F/Wgو فاكتورهاي  :Fمقدار غذاي مصرفي (گرم) و
 :Wgافزايش وزن (گرم) محاسبه شد ( Promyaو .)2011 ،Chitmntat
در نهايت فاكتور وضعيت ( )Condition factorبا استفاده از فرمول زير
CF =W/L3 × 100
محاسبه مي شود (:)1987 ،Bagenal
طول كل ماهي برحسب سانتي متر  L:وزن ماهي بر حسب گرم W:
بهمنظور انجام آناليزهاي آماري نرمافزار ( SPSSآزمون تي ،آناليز واريانس
يكطرفه) و براي رسم جداول و نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

نتایج
در جدول  ،5نتايج شاخصهاي رشد و زيستسنجي در ماهيان
كپور معمولي ( (Cyprinus carpioتحت درمان با عصاره استويا با
غلظت 2000قسمت در ميليون و تحت تراكم  5 ،3و  10كيلوگرم در
مترمكعب محاسبه شده است .نتايج نشان داد كه پارامترهاي وزن
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نهايي ،فاكتور وضعيت ،افزايش وزن ،افزايش ،نرخ رشد نسبي ،نرخ
رشد ويژه ،بازده پروتئين و كارايي غذا در هر سه تراكم  5 ،3و 10
كيلوگرم در مترمكعب وضعيت يكساني بين شاهد و تيمار داشتند .به
شكلي كه در مورد پارامترهاي وزن نهايي ،افزايش وزن ،افزايش طول،
نرخ رشد نسبي ،نرخ رشد ويژه ،بازده پروتئين و كارايي غذا بين شاهد
و تيمار اختالف معنيدار ( )p<0/05بود .در تيمار  3كيلوگرم در
مترمكعب همين نتيجه در مورد پارامترهاي طول نهايي ،طول استاندارد
و طول چنگالي نيز همين نتيجه مشاهده شد اما در اين پارامترهاي
در تيمارهاي  5و  10كيلوگرم در مترمكعب اختالف معنيداري بين
شاهده و تيمار وجود نداشت( .)p>0/05در مورد پارامترهاي فاكتور
وضعيت در هر سه تيمار بين شاهد و تيمار اختالف معنيداري مشاهده
نشد (.)p>0/05
مقایسه شاخصهای رشدی در بین سه تراکم  5،3و 10
کیلوگرم در مترمکعب :شاخصهاي رشدي و زيستسنجي شامل
وزن نهايي ،طول نهايي ،طول استاندارد ،طول چنگالي ،افزايش وزن،
افزايش طول ،درصد رشد نسبي ،درصد رشد ويژه ،فاكتور وضعيت در
ماهيان كپور معمولي ( )Cyprinus carpioتغذيه شده با مقادير
متفاوت عصاره استويا با دوز  2000قسمت در ميليون ،در تيمارهاي
مختلف مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت و نتايج بعد از بهدست آوردن
ميانگين و انحراف معيار هر تيمار به تفصيل در جدول  5بيان گرديد.
 4پارامتر وزن كل ،طول نهايي ،طول استاندارد و طول چنگالي بين
سه تيمار مورد آزمايش در تراكمهاي  3و  10كيلوگرم در متر مكعب
داراي اختالف معنيدار ( )p<0/05بودند و در تمامي پارامترها ،تيماري
با تراكم  3كيلوگرم در مترمكعب داراي مقادير باالتر از دو تيمار  5و
 10كيلوگرم در مترمكعب بوده و در تمامي پارامترها ،تيمار 10
كيلوگرم در مترمكعب كمترين مقدار را نشان داد .فاكتور وضعيت بين
سه تيمار  5 ،3و  10كيلوگرم در مترمكعب فاقد اختالف معنيدار
( ) p>0/05بود .در مورد پارامترهاي افزايش وزن ،افزايش طول ،نرخ
رشد نسبي ،نرخ رشد ويژه ،كارايي غذا و بازده پروتئين بين تيمارهاي
شاهد و تيمار تحت درمان با استويا بين  3تيمار  5 ،3و  10كيلوگرم
در مترمكعب اختالف معنيدار ( )p<0/05وجود داشت و بهجز كارايي
غذا در تمامي پارامترها ،تيماري با تراكم  3كيلوگرم در مترمكعب داراي
مقادير باالتر از دو تيمار  5و  10كيلوگرم در مترمكعب بوده و تيمار
 10كيلوگرم در مترمكعب در تمامي پارامترها ،كمترين مقدار را نشان داد.
محاسبه درصد بقا :در شكل ،1درصدهاي بقا تيمارهاي مختلف
بيان شده است ،از بين دو تيمار فقط تيمارهاي شاهد با تراكم  5و
 10كيلوگرم در مترمكعب داراي تلفات بودند.

سال نهم ،شماره  ،1بهار 1396
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جدول  :5نتایج شاخصهای رشدی و زیستسنجی ماهیان کپور معمولی ( )Cyprinus carpioتحت درمان با استویا ()Mean±SD( )Stevia rebaudiana

در سه تراکم  5،3و  10کیلوگرم در مترمکعب در سال 1394
تراکم  3کیلوگرم در مترمکعب
شاهد
وزن نهايي (گرم)
طول نهايي (سانتيمتر)
طول استاندارد (سانتيمتر)
طول چنگالي(سانتيمتر)
فاكتور وضعيت
افزايش وزن (گرم)
افزايش طول (سانتيمتر)
نرخ رشد نسبي (درصد)
نرخ رشد ويژه (درصد)
بازده پروتئين
كارايي غذا (درصد)

15/02±1/81a
10/70±0/44a
8/70±0/44a
9/60±0/41a
1/22±0/12a
2/95±0/70a
0/4±0/01a
0/02±0/007a
0/35±0/02a
0/87±0/021a
2/29±0/11a

تراکم  5کیلوگرم در مترمکعب

تیمار
27/95±2/33
12/70±0/72b
10/30±0/62b
11/16±0/58b
1/38±0/10a
15/77±0/64b
2/43±0/22b
0/15±0/006b
1/38±0/07b
0/68±0/011b
1/78±0/07b
b

شاهد

تراکم  10کیلوگرم در مترمکعب

تیمار

20/07±1/97
11/28±0/39a
8/92±0/18a
9/92±0/18a
1/40±0/08a
7/82±0/41a
0/85±0/17a
0/07±0/007a
0/81±0/06a
0/89±0/03a
2/32±0/05a
a

26/05±1/92
11/90±0/66a
9/45±0/56a
10/57±0/59a
1/55±0/14a
13/82±0/67b
1/57±0/17b
0/13±0/006b
1/25±0/04b
0/75±0/01b
1/95±0/04b
b

تیمار

شاهد
17/10±1/19
11±0/25a
8/94±0/39a
9/94±0/52a
1/29±0/09a
4/81±0/47a
0/75±0/17a
0/04±0/004a
0/55±0/05a
0/908±0/102a
2/37±0/002a
a

22/69±3/03
11/48±0/62a
9/16±0/46a
10/13±0/49a
1/49±0/18a
10/43±0/53b
1/13±0/1b
0/10±0/005b
1/01±0/03b
0/81±0/010b
2/12±0/002b
b

حروف غيرمشابه نشان از معني اختالف معنيدار سطح  0/05است (.)p<0/05

جدول  :5مقایسه شاخصهای رشدی در تیمارها
تیمار (کیلوگرم در مترمکعب)
3

10

5

ن نهايي (گرم)
وز
طول نهايي (سانتيمتر)
طول استاندارد (سانتيمتر)
طول چنگالي (سانتيمتر)

27/95±2/33a
12/70±0/58a
10/30±0/62a
11/16±0/58a

ab

26/05±1/92
11/90±0/66ab
9/45±0/56ab
10/57±0/59ab

b

22/69±2/03
11/48±0/62b
9/16±0/46b
10/13±0/49b

فاكتور وضعيت
افزايش وزن (گرم)
افزايش طول (سانتيمتر)
نرخ رشد نسبي (درصد)
نرخ رشد ويژه (درصد)
بازده پروتئين
كارايي غذا (درصد)

1/38±0/10a
15/77±0/64a
2/43±0/22a
0/15±0/006a
1/38±0/07a
0/68±0/011a
1/78±0/01a

1/55±0/14a
13/82±0/67b
1/57±0/17b
0/13±0/006b
1/25±0/04b
0/75±0/01b
1/95±0/004b

1/49±0/18a
10/43±0/53c
1/13±0/1c
0/10±0/005c
1/01±0/03c
0/81±0/010c
2/12±0/002c

حروف غيرمشابه نشان از معني اختالف معنيدار سطح  0/05است (.)p<0/05

شکل  :1نمودار محاسبه درصد بقا
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آذر و همکاران

بحث
طي ساليان متمادي ،داروهاي گياهاي به سبب انباشته نشدن
مواد موثره آنها در بدن انسان و عدم ايجاد اثرات جانبي مخرب،
اساس و حتي در برخي موارد تنها راه درمان محسوب ميشدند
(حسينيهاشمزاده و محبعليپور .)1393 ،مصرف گسترده داروهاي
گياهي در پزشكي موجب شده است ،تا تعدادي از آنها در دامپزشكي
نيز مورد استفاده قرار گيرند .در بررسي  Yadavو ،)2012( Galerix
استويا گياهي شيرين برگ و شيرين كنندهاي غيرجهشزا ،غيرسمي،
ضدميكروبي و بي هيچ عارضه جانبي قابل توجه بوده و كاهشدهنده
قندخون و فشارخون (تعداد ضربان ،تعادل و قدرت هر ضربان) نيز
ميباشد و ماده مهمي در جهان دارويي و صنعت مواد غذايي و
آشاميدني محسوب ميشود .با توجه به خواص بسيار اين گياه دارويي،
در اين تحقيق ،استفاده از اين گياه براي بررسي امكان باال بردن تراكم
كپور معمولي (به عنوان يكي از مهمترين گونههاي پرورشي در جهان
و ايران) مورد تحقيق قرار گرفته است .براي انجام اين تحقيق  3تراكم
 5 ،3و  10كيلوگرم در مترمكعب و تيمار تحت درمان استويا با دوز
 2000قسمت در ميليون و در گروههاي شاهد با همين تراكم مدنظر
قرار گرفت ،كه در ادامه نتايج و تاثيراتي كه استفاده از اين گياه بر
روي پارامترهاي رشد ماهيان كپور گذاشتهاند ،مورد تحليل قرار ميگيرد.
اثر عصاره استویا بر پارامترهای رشدی :همانطوركه در
جداول خروجي و دادههاي اين مقاله نشان داده شده است ،در كليه
تيمارها (تراكمهاي  5 ،3و 10كيلوگرم در مترمكعب) ،تيمارهاي شاهد
در مقايسه با تيمارهاي تحت درمان با استويا ،مقادير باالتري را در
پارامترهاي وزن نهايي ،طول نهايي ،طول استاندارد ،طول چنگالي،
فاكتور وضعيت ،افزايش وزن ،افزايش طول ،نرخ رشد نسبي ،نرخ رشد
ويژه ،بازده پروتئين نشان دادند و همچنين در مورد پارامترهاي كارايي
غذايي ،تيمارهاي تحت درمان كارايي باالتري را در مقايسه با شاهدين
نشان دادند ،كه تائيد كننده تاثير مثبت گياه استويا ()S. rebaudiana
براي مقابله با شرايط تراكم و بهبود قابليت زيست ماهيان تحت شرايط
تراكم است Harada .و همكاران ( ،)1993نشان دادند كه عصاره استويا
اثر جاذبهاي روي تغذيه ماهي بالغ زينتي  Weather fishداشته است.
برگ گياه استويا داراي تركيبات گليكوزيدي فراوان است كه به
عنوان عامل اصلي شيريني در اين گياه شناخته ميشود و شيريني
 300برابر ساكاروز دارد (حمزهلوئي و همكاران .)1388 ،از اين رو اين
قند به عنوان يك منبع انرژي در ماهي مورد استفاده قرار گرفته و با
توجه به داشتن خاصيت بهبود دهنده دستگاه گوارش (يوسفياصل و
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بررسی تاثیر عصاره استویا ) (Stevia rebaudiana bertoniبر رشد و...

همكاران ،)1391 ،نقش يك مكمل غذايي را ايفا كرده و سبب افزايش
جذب و تبديل مواد غذايي ميشود كه اين امر بهتر بودن فاكتورهاي
رشدي و تغذيهاي را در تيمارهاي تحت درمان با استويا در مقايسه با
شاهدين را تائيد ميكند .اما با يافتههاي  Leanoو همكاران ()2007
بر روي شاخصهاي رشد و ايمني ميگوي سبز Penaeus monodon
با استفاده از استويا (در سه غلظت  4 ،2 ،1و  8درصد) هماهنگي
ندارد .در تحقيق آنها ،تاثير عصار استويا بر روي رشد ،ايمني غير
اختصاصي و مقاومت به بيماريهاي ميگوي سبز Penaeus monodon
مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد ،كه اين عصاره هيچ تاثير
معنيداري بر روي رشد در ميگوها نداشته اما در غلظتهاي  4و باالتر
سبب بهبود ايمني در ميگوها شد.
همچنين در تحقيق  Shiozakiو همكاران ( )2004قدرت حفاظتي
استويا در روده قزلآالي رنگينكمان مورد بررسي قرار گرفت .در اين
بررسي سه تيمار جيره حاوي هيستامين بهميزان  10گرم در هر
كيلوي جيره ،استويا به ميزان  2گرم و يك تيمار شاهد مورد تحقيق
گرفتند .نتايج نشان داد كه استويا هيچ تاثيري بر روي رشد ماهي،
ضريب جذب غذايي ،نرخ كارآمدي غذا يا فاكتور وضعيت نداشت كه
خالف نتايج اين تحقيق است .كه شايد دليل احتمالي اين اختالف در
ارتباط با نوع گونه و نوع تغذيه باشد.
طبق تحقيقات  Kobus-Morysonو Gramza-Michałowska
( ،)2015برگ گياه استويا ،محتوي پروتئين ( 10-20/4گرم در
100گرم) كافي جهت رشد و برآورده كردن نياز بدن استMohammad .
و همكاران ( 9 )2007آمينو اسيد گلوتاميك ،اسيد اسپارتيك ،ليزين،
سرين ،ال-ايزولوسين ،آالنين ،پرولين ،تيروزين و متيونين را در برگ
استويا جداسازي كردند .بعد از آن Abou-Arab ،و همكاران ()2010
هفده اسيدآمينه ديگر را شناسايي كردند و تقريباا از ميان تمام
اسيدهاي آمينه ضرروري براي بدن فقط تريپتوفان شناسايي نشد .به
همين دليل برگ گياه استويا از نقطه نظر پروتئيني بسيار ارزشمند
است .كه خود اين امر تائيدكننده بهتر بودن بازده پروتئين در
تيمارهاي تحت درمان با استويا در مقايسه با تيمارهاي شاهد است.
از طرفي تحقيقات  Fitchو همكاران ( )2012نشان داد كه
عصارههاي الكلي گونههاي مختلف استويا بهدليل دارا بودن فالونوئيدها،
گزانتوفيلها و هيدروكسي سيناميك اسيدها خاصيت آنتياكسيداني
قابل توجهي را از خود نشان ميدهند .آنتي اكسيدانها از مواد موجود
در مواد غذايي هستند ،كه خاصيت دفاعي سلول را باال ميبرند و از
صدمات راديكالهاي آزاد (اكسيدانها) به سلولهاي بدن جلوگيري
ميكنند (حميداوغلي و همكاران .)1389 ،همچنين يافتهها نشان
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ميدهد كه آنتياكسيدانها ممكن است با واكنشهاي اكسيداسيوني
با راديكالهاي آزاد ،مانع از ايجاد چيليتهاي فلزي شوند
( Buyukokurogluو همكاران Tadhani .)2001 ،و همكاران ()2007
فعاليتهاي آنتياكسيداني برگ استويا ( )S. rebaudianaرا مورد
بررسي قرار دادند .آنها محتوي كل پليفنولها را در برگ استويا
 25/18ميليگرم در گرم و محتوي  21/73گرم فالونوئيد تخمين زده
شد .عالوه بر اين توانايي كاهش فريك پالسما ( )FRAPو راديكالها،
) 2،2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPHنيز نشان از نقش آنتي
اكسيداني اين گياه داشت .عالوه بر اين تحقيقات ،تحقيقات Shiozaki
و همكاران ( )2004بهوضوح نشان داد كه گياه استويا پتانسيل بالقوهاي
براي تبديل شدن به يك آنتياكسيدان طبيعي را دارد .اين مورد به
همراه اين موضوع كه برگ گياه استويا داراي خاصيت آنتيبيوتيكي
بوده و به عنوان جايگزين اين نوع داروها و استروئيدها محسوب شده
و از طرفي باعث تسهيل واكنشهاي آلرژيك و كاهش مقاومت بدن
نسبت به فاكتورهاي پاتوژنيك ميشود (كرمانشاه و همكاران)1389 ،
كه خود سبب كاهش انرژي مصرفي جهت حفظ ايمني بدن و هدايت
اين انرژي به سمت رشد و افزايش وزن بدن ميشود ،كه در تحقيق
حاضر نتايج نشان از بهبود عملكرد تيمار تحت درمان با استويا در
مقايسه با شاهدين دارد .از طرفي برگ گياه استويا به دليل دارا بودن
 0/12تا  0/16درصد اسيدهاي چرب ضروري ميتواند نيازهاي ماهي
به اسيدهاي چرب را برطرف سازد ( Ahmadو همكاران.)2011 ،
استويا در برگيرنده مقادير قابل توجهي از مواد مغذي مهم است كه
براي حفاظت از موجود ،تنظيم و نگهداري فرآيندهاي متابوليك
ضروري هستند .ازجمله اين مواد مغذي پتاسيم ،كلسيم ،منگنز،
سديم ،روي و آهن را ميتوان نام برد ( Kobus-Morysonو Gramza-
 .)2015 ،Michałowskaعالوه بر اين ،نتايج تحقيقات  Kimو همكاران
( )2011بر روي استويا نشان داد كه گياهان شيرينكننده در بردارنده
منابع خوبي از بعضي از ويتامينها است و پيش از همه ،استويا در
بردارنده محتوي بااليي از فوليك اسيدها ( 25/18ميليگرم 100/گرم)
و ويتامين  14/98( Cميليگرم 100/گرم) است .كه تمامي اين مواد
بر روي كاركرد بدن موثر بخصوص در شرايط متراكم موثر هستند.
عالوه بر اين برزيليها از استويا براي هضم بهتر و آسانتر
استفاده ميكنند و مدتها از اين گياه بهمنظور تقويت معده و روده
استفاده ميشده است ( Kobus-Morysonو ،Gramza-Michałowska
 .)2015از اينرو بهنظر ميرسد كه اين گياه با بهبود محيط معده و
روده سبب بهبود حذف و گوارش موادغذايي شده و از اين رو باالرفتن
پارامترهاي رشد و بهبود كارايي غذايي در تيمارهاي تحت درمان در
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مقابل شاهدان قابل توجيه است .يكي از عوامل اقتصادي بودن پرورش
آبزيان ضريب تبديل غذا است ،چرا كه عالوه بر كاهش هزينههاي غذا
و غذادهي به سبب مقدار كمتر غذادهي ،از آلودگي ثانويه آب محيط
پرورش و به تبع آن كاهش پارامترهاي كيفي آب جلوگيري خواهد
كرد (فالحتكار و همكاران )1385 ،و با توجه به اينكه هدف صنعت
آبزيپروري بهينه ساختن رشد و توليد ماهي بيشتر با كيفيت باالست
و در اين بين پرورش ماهي در تراكم باال بايد با سرعت رشد مناسب
و ميزان بقا باال همراه باشد تا جبران كننده هزينهها شود از اين رو،
استفاده از گياه استويا ميتواند كمك زيادي در اين زمينه به پرورش
دهندگان كند .در مورد اثرات گياهان دارويي بر روي پارامترهاي رشد
تحقيقات زيادي صورت گرفته كه عموماا نشان از تاثير مثبت اين
عصارههاي گياهي بر روي رشد دارند از جمله Immanuel :و همكاران
( ،)2004اثر افزودن Ricinus communis, P. niruri, Leucus aspera,
 Manihot eaculentaو علف درياي  Ulva lactucaو Sargassum
 wightiiرا بر روي  P. indicusرا مورد بررسي قرار داد .نتايج افزايش
 1/2-46/51درصدي را در نرخ رشد ويژه مشاهده كردند.
 Seung-cheolو همكاران ( ،)2007اثر تركيب پودر چند گياه
دارويي در جيرهغذايي ماهي فالندر ژاپني  Japanese flounderو تاثير
آن بر رشد اين ماهي را بررسي نمودند .در اين تحقيق پودر گياهان
دارويي ،Massa medicate, fermentata, Crataegi fructus
 Artemisia capillariesو  Cnidium officinaleبا هم تركيب شده
و با غلظتهاي  0/5 ،0/3 ،0/1و  1گرم در  100گرم جيرهغذايي به
ماهيان انگشت قد بهمدت  8هفته خورانده شد .ماهياني كه با جيره
حاوي  0/5 ،0/3و  1گرم در  100گرم جيره تغذي شده بودند افزايش
وزن بيشتري را نسبت به تيمار شاهد و تيماري كه با جيره حاوي
 0/1گرم پودر گياهي در  100گرم جيره تغذيه شده بود نشان دادند.
بابايي و همكاران ( ،)1394اثر بتافين بهعنوان ماده موثره سيلي
مارين بهعنوان ماده موثر گياه خارمريم  S. marianumرا بر روي
شاخصهاي سرمي و رشدي ماهي قزلآالي رنگينكمان را مورد
بررسي قرار دارد .نتايج نشان داد كه سيلي مارين تاثير چنداني بر
روي شاخصهاي رشد نداشته ولي در بهبود برخي از شاخصهاي
كبدي موثر بوده است.
تاثیر تراکم بر پارامترهای رشدی :تراكم يكي از عوامل مهم
و موثر در بازدهي و سوددهي تجاري پرورش ماهي بهشمار ميآيد .در
واقع هر چه تراكم باالتر باشد ميزان توليد بيشتر ميباشد و در نتيجه
سوددهي و ارزش اقتصادي بيشتري را بهدنبال خواهد داشت.
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در تحقيق حاضر كاهش نرخ رشد و افزايش ضريب تبديل غذايي
با افزايش تراكم ذخيره سازي مشاهد شد كه تحقيقات زيادي (كيهاني
و همكاران )1392 ،اين نتيجه را تائيد ميكنند Samad .و همكاران
( ) 2014تاثير تراكم را بر روي رشد و تغذيه ماهي Epinephelus
 coioidesدر سيستم چرخش مجدد آب و سيستم با آب جاري مورد
بررسي قرار دادند .در مجموع نتايح آنها نشان داد كه تراكم در هر
دو سيستم تاثير معنيداري بر روي رشد و ضريب تغذيهاي در تمام
تيمارها دارد .كه دقيقاا منطبق بر يافتههاي تحقيق حاضر است .در
جمعيتهاي متراكم ماهي رابطه بين سالمت و تراكم باال از اهميت
ويژه اي برخوردار است و در اين شرايط تغذيه و كيفيت آب از عوامل
مهم و تاثيرگذار بر روي سالمت ماهي بهشمار ميآيند .كه اين امر در
تحقيق  Lupatschو همكاران ( )2010مورد تائيد قرار گرفت .در پايان
تحقيق آنها با بررسي اثر تراكم و سطح تغذيه و پاسخ استرس در
باس دريايي اروپايي به اين نتيجه رسيدند كه تفاوت معنيداري در
تراكم پائين در عملكرد رشد و مصرف خوراك وجود ندارد ولي در
تراكم باال كمبود اكسيژن و استرس حاد مشاهده شد ،كه ازجمله
عواملي هستند كه كاهش نرخ رشد و ضريب تبديل غذايي را بهدنبال
دارند .در واقع تراكم يك عامل بالقوه در ايجاد استرس ( Vijayanو
 )1988 ،Leatherlandكه برآيند آن در نرخ رشد ماهي ( Rossو
همكاران1998 ،؛  Holmو  )1990 ،Refstieانعكاس مييابد و در واقع
استرس محيطي از جمله تراكم ،فاكتور تاثيرگذاري است كه مسئول
محدودشدن كاركرد ماهي تحت شرايط پرورش است ( Ellisو همكاران،
2002؛  .)1996 ،Wendelarدر زمان استرس برخي از واكنشهاي
هورموني نظير باال رفتن هورمون كرتيزول و واكنشهاي فيريولوژيكي
اتفاق ميافتد ،بهطوريكه ميزان خروج ضايعات ،مواد دفعي و
همچنين ميزان دفع آمونياك در تراكمهاي باال به شدت افزايش يافته
كه نتيجه اين واكنشها تغيير در توانايي ماهي براي بقا ،رشد و
توليدمثل است ( Bartonو .)1991 ،Iwama
بههمين دليل تحت شرايط استرس حيوانات به انرژي بيشتري
براي فعاليتهاي هموستازي خود نياز دارند ( )1982 ،Schereckو از
طرف ديگر اين انرژي بيشتر صرف مقابله با استرس ميشود تا رشد
و كاهش مصرف غذا ،ممكن است نشاندهنده روبرو شدن با سطح
بااليي از استرس در شرايط تراكم باال باشد ( Moradyanو همكاران،
 Haque .)2012و همكاران ( )1984و  Kawamotoو همكاران
( )1957دريافتند كه افزايش رشد بهتر در ذخيرهسازيهايي با تراكم
پائينتر بهدست ميآيد .در واقع در ذخيرهسازي در تراكم پائينتر،
فضا و غذاي بيشتري در دسترس بوده و رقابت كمتر است كه اين
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اصل توسط نويسندگان متعددي گزارش شده است ( Hasanو همكاران،
1984؛ 1982 ،Ahmad؛  Haquو همكاران .)1982 ،عالوه بر اين مورد
 Ellisو همكاران ( )2002در تحقيات خود به اين نتيجه رسيدند كه
تعداد زياد ماهي در هر متر مربع سبب كاهش توانايي ديد و دسترسي
به غذا در ماهي مي شود و يك دليل براي نرخ رشد پائين و ضريب
تبديل غذايي باال در تراكمهاي باال محسوب ميشود .اين پديده نشان
ميدهد كه به احتمال زياد تراكم پائين سبب ترغيب حس خوردن
غذا در ماهيان شود كه بهنظر ميرسد در تيمارهاي با ذخيرهسازي در
تراكمهاي باال حذف ميشود .كه اين دليل باالتر بودن شاخصهاي
رشدي در ماهيان و بهتر بودن ضريب تبديل غذايي را در تيمارهاي با
تراكم پائين تائيد ميكند .مقايسه بين تيمارها چه شاهدين و چه بين
تيمارهاي تحت درمان با استويا نشان ميدهد كه افزايش تراكم سبب
كاهش پارامترهاي رشدي و افزايش كارايي مصرف غذا در هر دو دسته
مورد بررسي (شاهدها و تيمارها) ميشود .به اين معني كه باالترين و
بهترين ميزان پارامترهاي رشدي در تراكم  3كيلوگرم در مترمكعب و
سپس  5كيلوگرم بر متر مكعب و در نهايت  10كيلوگرم بر متر مكعب
اندازهگيري شد .يعني باال رفتن تراكم با كاهش رشد همراه است .اين
نتايج با تحقيقات ديگر از جمله  Lupatschو همكاران ( )2010كه در
باال ذكر شد ،همخواني دارد .هرچند در تمامي موارد شاهدين مقادير
پائينتري را نسبت به تيمارهاي تحت درمان با استويا نشان دادند.
 Satoو  ،)1996( Takeuchiبهمنظور مطالعه اثر عصاره استويا بر ميزان
تحمل ماهي قزلآالي رنگينكمان به اين نتيجه رسيدند كه عصاره
استويا باعث بهبود چشمگير مقاومت به شرايط كم اكسيژني در قزل
آالي رنگينكمان ميشود .شايد يكي از داليل باالتر بودن شاخصهاي
رشدي در گونههاي تحت تيمار با استويا در مقايسه با شاهدين نيز
همين افزايش تحمل در برابر شرايط تراكم در ماهيها و مغذي بودن
گياه استويا باشد كه در باال توضيح داده شد .كيفيت آب تاثيرات
پيچيده چند جانبهايي در ذخيرهسازيهايي با تراكم باال داردMiao .
( )1992دريافت كه نگهداري با تراكم باال همراه با كاهش ،pH
دياكسيد كربن ،درجهحرارت و اكسيژن محلول است كه نتيجه آن
منجر به تغيير در كيفيت آب شده كه نقش مهمي در رشد و بقاي
ماهي دارد .در واقع ذخيرهسازي با تراكم باال ممكن است بهدليل ايجاد
استرس سبب بد شدن كيفبت آب ميشود ( Bartonو ،Iwama
 .)1991گزارش  Trenzadoو همكاران ( )2006تائيدكننده اين مطلب
است ،نتايج تحقيق آنها نشان داد كه اضافه وزن و رشد بچه ماهيان
قزلآالي رنگينكمان نگهداري شده در شرايط متراكم در مقايسه با
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شرايط با تراكم كمتر ،كاهش پيدا كرده بود كه با نتايج تحقيق حاضر
تطابق دارد.
محققان مختلف اثبات كردند كه تراكم ذخيرهسازي فاكتور
مهمي است كه تحت شرايط پرورش در مزرعه رشد ماهي را تحت
تاثير قرار ميدهند ( Promyaو  .)2011 ،Chitmanatمطالعات مختلف
تاثيرات منفي افزايش تراكم را بر روي رشد گونههاي مختلف ماهي
( Yiو همكاران1996 ،؛  Holmو همكاران )1990 ،نشان داده است
كه در پرورش متراكم ،تراكم ذخيرهسازي فاكتوري مهم است كه
تعيينكننده قابليت اقتصادي يك سيستم توليدي براي ادامه كار
است .زيرا افزايش تراكم باعث كاهش بهرهوري غذاي مصرفي توسط
ماهي شده و كاهش رشد در نتيجه افزايش ضريب غذايي را بهدنبال
داشته و همين امر باعث افزايش هزينه توليد خواهد شد (عالمه.)1383 ،
 Germanو همكاران ( ،)2007گزارشي از كاهش رشد را در اثر
نگه داري در تراكم باال را در ماهي هاليبوت كاليفرنيا ( Paralichthys
 )californicusارائه دادند Martinez .و  )1991( Fernandezگزارش
كردند كه ماهيهاي توربوت ( )Scophthalmus maximusكه در شرايط
تراكم باال نگهداري شده بودند ،ميزان رشدشان كاهش يافته بود.
گزارش ارائه شده توسط عالمه ( )1383كاهش رشد ماهيان قزلآالي
رنگينكمان در تيمارهاي نگهداري شده در تراكم باال را نسبت به ساير
تيمارها نشان ميدهد كه همگي با نتايج اين تحقيق مطابقت دارد .از
اينرو ميتوان گفت كه تراكم باال بهداليلي از قبيل محدود نمودن
دسترسي به غذا ،وجود ماهيهاي غالب كه باعث ايجاد طبقات وزني
در بين ماهيان ميشوند ،كه اين امر منجر به نامساوي شدن سم هر
ماهي در گرفتن غذا و در نتيجه افزايش نوسان در وزن و كاهش ميزان
كارايي و ثمربخشي غذا خواهد شد ،صرف غذاي مصرفي در جهت
متابوليسم جمعيتهاي متراكم و نه رشد ماهي و همچنين مصرف
زياد انرژي جهت مقابله با شرايط تنش و استرس ناشي از تراكم باال،
بر فاكتورهاي وزن بهدست آمده و ضريب رشد ويژه تاثير منفي دارد.
تمام عوامل استرسزاي محيطي (ازجمله تراكم) بر وضعيت
سالمت ماهي اثر ميگذارند و باعث انحراف ذخاير ريزمغذيهاي بدن
(اسيدآسكوربيك ،اسيد دكووزاهگزانوئيك و فسفوليپد) از عملكرد
اصلي خود شده و اين ذخاير به جاي اينكه صرف رشد شوند ،بيشتر
صرف مقابله با شرايط موجود ميشوند و بههمين علت كاهش رشد را
بهدنبال دارد ( Samadو همكاران.)2014 ،
مقدار ضريب تبديل غذايي يا كارايي غذا و بازده پروتئين بين
تيمارهاي مختلف با تراكم متفاوت تفاوت معنيدار داشت و مقدار آن
با افزايش تراكم به ترتيب افزايش و كاهش معنيداري را نشان داد.
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اين نتايج مشابه گزارشهاي ارائه شده درخصوص تاثير تراكم بر
ضريب تبديل غذايي ماهيان نگهداري شده در شرايط متراكم بود.
بهطوريكه  Martinezو  )1991( Fernandezگزارش نمودند كه
ماهيهاي توربوت ( )Scophthalmus maximusكه در شرايط تراكم
باال نگهداري شده بودند ،ميزان ضريب تبديل غذايي بهطور معنيداري
نسبت به ساير تيمارها افزايش يافته بود كه نتايج تحقيق حاضر
مطابقت دارد .در واقع تراكم با تاثير بر روي ضريب تبديل غذايي و
بازده پروتئين عاملي براي كاهش رشد بوده است.
از مجموع نتايج و گفتارهاي باال ميتوان نتيجه گرفت كه تراكم
به سبب ايجاد شرايط محيطي استرسزا بر شاخصهاي رشدي،
ضريب تبديل غذايي و بازده پروتئين موثر است ،از طرفي افزودن
موادي نظير عصاره استويا به سبب دارا بودن موادي نظير فالونوئيدها،
آلكالوئيدها ،كلروفيلس و زانتوفيالسهاي محلول در آب ،اسيد
هيدرواكسيناميك (همانند كافئيك ،كلروجنيك) ،اوليگوساكاريدها،
ساكاروز آزاد ،آمينواسيدها ،ليپدها ،روغنها و مواد مغذي
( Komissarenkoو همكاران ،)1994 ،سبب كاهش فشار خون،
افزايش قند وردي به بدن و داراي مواد آنتياكسيدان ميتواند با
باالبردن شاخصهاي مهم پرورشي بر روي ماهيان تاثير گذاشته و
پرورش در شرايط متراكم را در مقايسه با تيمارهاي شاهد اقتصاديتر
ميكند.
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