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 1315 فروردینتاریخ پذیرش:           1314 دی تاریخ دریافت:

 چکیده

غذایی ماهی در جیره Eو ویتامین ( Zataria multiflora Boiss)ای استفاده از آویشن شیرازی هدف از این بررسی ارزیابی مقایسه        

 گروه انیماهبچهشدند:  ( به پنج گروه تقسیمگرم 33±3قطعه ماهی کپور ) 222تعداد باشد. کپورمعمولی در مواجهه با فلز سنگین کادمیوم می

، گروه یرازیش شنیآو پودردرصد  1 یحاو ییغذارهیج با سوم گروه کپور، استاندارد ییغذارهیج از استفاده با و دوم )بدون افزودنی( (شاهد) اول

با سطوح مشابه تیمارهای  E نیتامیو و شنیآو قیاز تلفپنجم و گروه  E نیتامیو لوگرمیگرم در کیلیم 111 یاضاف زانیم یحاو رهیبا جچهارم 

های رشد گرم در لیتر( قرار گرفته و شاخصمیلی 2/1) ماهیان در معرض غلظت زیرکشنده کادمیومشدند. سپس بچه هیتغذ روز 32مدت بهقبلی 

کننده های دریافتهای کبدی، احشایی و صفراوی در گروهگیری شد. شاخصاندازه 12و  11، 7، 3ها در روزهای و سالمت در تمامی گروه

ز بازده تاثیر غذایی و نرخ موثر جذب پروتیین نی دست آمده، ضریب تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژه،داری نشان داد. درصد وزن بهآویشن بهبود معنی

(. بر مبنای نتایج این پژوهش، استفاده از گیاه آویشن در جیره غذایی ماهی کپورمعمولی >12/1pهای دریافت کننده آویشن بهبود یافت )در گروه

ت. دنبال داشمختلف رشد و سالمت در این ماهی را بههای موجب جلوگیری از بروز اثرات منفی ناشی از مواجهه با کادمیوم گشته و بهبود شاخص

 بر رشد و سالمت ماهی بود.  Eتر آویشن نسبت به ویتامین نیز موید اثر حفاظتی بیش Eمقایسه اثر بهبودی آویشن و ویتامین 

 
معمولی کپور رشد، کادمیوم، شیرازی، آویشن کلمات کلیدی:

 Mohiseni@ut.ac.ir :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه

 نیتردر کوتاه یماه دیتول توانیمرا  یپروریآبز یهدف اصل       

رعت س یحداکثر شیکرد که جز با افزا یتلق نهیهز نیترزمان با کم

از  زیو الزمه آن پره رفتهیزمان تحقق نپذصورت همو بازده رشد به

 (.2936 و همکاران، یاست )غفار یطیمح یهابا تنش وانیمواجهه ح

های غذایی معدنی در جیرهها و موادوجود مواد مغذی از جمله ویتامین

ین بدن ماهیان و حفظ سالمت ئارتقاء رشد، بهبود وضعیت پروتجهت 

داری در شرایط پرورشی و با تراکم باال، باشد. نگهمطلوب ضروری می

ناپذیر وجود منابع مختلف استرس در محیط زیست ماهی را اجتناب

ترین منابع بروز محیطی یکی از مهمهای زیستنماید. آلودگیمی

ای هها به آبشند. منبع عمده ورود این آالیندهبااسترس در آبزیان می

ی بوده و از این طریق عالوه بر و صنعت یکشاورز یهاتیفعالطبیعی، 

بروز مسمومیت در آبزیان وحشی، سالمت آبزیان پرورشی را که از 

 شود، به مخاطره ها استفاده میچنین منابعی برای پرورش آن

 یی و فلزات سنگینایمیش ی،کشاورز ،یمواد صنعت اعانواندازند. می

  یهاو توسط بافت افتهی شیافزا یآب یهاطیوارد شده به مح

عامل عمده  انیآبز ی. آلودگشوندیداران جذب ممهرگان و مهرهیب

 و Barimپوستان است )و سخت یدر ماه اکسیداسیونیاسترس 

Karatepe ،6222.) ر منظترین فلزات از فلز سنگین کادمیوم جز مهم

ا شناسی رشناسی محیطی بوده و محدوده وسیعی از اثرات آسیبسم

کنند. کادمیوم در ماهیان موجب در ماهیان و سایر آبزیان ایجاد می

های خونی، های حیاتی، تغییر شاخصتغییر رشد، تجمع در اندام

شود )زاهدی و کلیوی و اختالل در تنظیم اسمزی میآسیب غده بین

 .(2932، همکاران

آبزیان  غذاییاکسیدانی طبیعی در جیرهاستفاده از ترکیبات آنتی       

ا هتواند نقش بسیار مهمی در ارتقا سالمت فیزیولوژیک آنپرورشی می

مدتاً هستند که ع یآل باتیترک هانیتامیودر محیط پرورش ایفا نماید. 

جمله از  Cو E، Aهای نیتامیو .ندیآیدست مهب ییغذامیرژطریق از 

 انددهش شناخته یدانیاکسیعنوان عوامل آنتهبکه  هستند هاییویتامین

(EL-Demerdash  ،6222و همکاران.)  مطالعات نشان داده است که

توانند اثرات یآزاد شده و م یهاکالیها باعث مهار رادنیتامیو نیا

و همکاران،  Montero) را بهبود بخشند هاآالیندهاز  یناش تیسم

ها نیتامیاز و یمانند برخ یمیرآنزیغ یهادانیاکسیآنت مصرف (.6222

شاهد  امروزهد. نبریباال م ی آزادهاکالیبدن را در حذف راد ییتوانا

بوده و روز به  ییدارو اهانیگ نهیدر زم قاتیگسترش روز افزون تحق

 یمی)ابراه ابدییم یترابعاد گسترده یاهیگ دیجد یروز عرضه داروها

 یدست آوردن آنتهب یضرر برایمنابع ب اهانی(. گ2911همکاران، و 

 (.2333و همکاران،  Yanishlievaهستند ) یعیطب یهادانیاکس

دارد که حایز  ییایمیبر مواد ش عمده تیچند مز اهانیاز گ استفاده

انسان  ،یماه یبرا یعوارض جانب جادیا عدم ،ارزان بودن است. تیاهم

اکثر  است. یها در پرورش ماهمصرف آن یبرا یمشوق ستیزطیو مح

 ،یماه یبر رو ییسو اثرشوند یکه امروزه مصرف م ییایمیش یداروها

 نشیآو اهانیگ نیاز ا یکی گذارند.یم یبرجا ستیزطیانسان و مح

 رکیباتت حضور لیدلبهای ویژه یدانیاکسیآنت تیخاص از باشد کهیم

و  El-Nekeety)برخوردار است و کارواکرول  مولیتنظیر  یفنل

ترین گیاهان دارویی است که آویشن یکی از مهم. (6222همکاران، 

عنوان افزودنی غذایی چنین بهطور سنتی جهت درمان و هماز دیرباز به

(. این گیاه 6223و همکاران،  Sajedمورد استفاده قرار گرفته است )

تند  طعم و عطر شیرین و( با Lamiaceaeکه متعلق به خانواده نعناع )

عنوان چاشنی و در پزشکی جهت درمان گرم است، در آشپزی به و

ها )نفخ روده، سردرد حاد و مزمن، زخم معده، برخی از بیماری

 و Dabijaشود )اشتهایی، اسهال( استفاده میای، بیهای رودهعفونت

با نام فارسی آویشن  Zataria multiflora Boiss(. 6222 همکاران،

فغانستان و پاکستان کشت و رشد شیرازی تنها در مناطق گرم ایران، ا

از این گیاه در طب سنتی  (.6227و همکاران،  Fazeliکند )می

 طعم به توانمی آن استفاده موارد از شود.می زیادی هایاستفاده

د ضهوشی، اسپاسم، بیغذایی، درمان تنفسی، ضددهندگی، حفظ مواد

، کارواکرول قارچی نیز اشاره کرد.باکتریایی و ضددرد، فعالیت ضد

درصد از اسانس  6و  22، 62، 6 بیترتهب منیپاراس و نالولیل مول،یت

و کارواکرول  مولیدهند. تیم لیتشکرا  اهیحاصل از نمونه خشک گ

 یرفنلیغ باتیترک یجزء اصل منیو پاراس یفنل باتیترک یاجزاء اصل

 (.6223و همکاران،  Gandomiباشند )یم یرازیش شنیاسانس آو

دهند که استفاده از آویشن در های علمی موجود نشان میگزارش

تواند موجب بهبود عملکرد رشد و شرایط غذایی ماکیان میجیره

یی اکسیدانی و ضریب تبدیل غذافیزیولوژیکی، افزایش فعالیت آنتی

 شنیآو(. 6229همکاران، و  Souri ;6222، و همکاران Sajedشود )

 یآنت ،یکروبیمضداسپاسم، ضد یکیولوژیمتعدد ب یهاتیفعال یدارا

 تیهای آنآویشن موجب بهبود فعالیتباشد. یم ضدقارچیو  دانیاکس

غذایی، شرایط فیزیولوژیکی و افزایش اکسیدانی، رشد، ضریب تبدیل

 ؛6229و همکاران،  Yilmaz)شود نسبت بازده پروتئین نیز می

Yilmaz ،؛6226 و همکاران El-Demerdash  ،6222و همکاران). 

پروری مسئله جدیدی است آبزیدر  یاهیگ یاستفاده از داروها       

های مختلف استفاده از این ترکیبات در جیره غذایی رو جنبهو از این
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دارای خواص  یاهیگ یداروها تری است.بیش مطالعات آبزیان نیازمند

ای )نظیر القاء سیستم ایمنی، افزایش اشتها و مالحظهمثبت و قابل 

 بهبود هضم و جذب و سلول اکسیدانیآنتی دفاع توان افزایش ماهی، رشد

ند تواها در پرورش آبزیان میغذایی( بوده و از این رو استفاده از آن مواد

وری تولید گردد. از سوی اء سالمت آبزی، موجب افزایش بهرهبا ارتق

 ستزیبودن و نداشتن مضرات  یعیعالوه بر طبدیگر گیاهان دارویی 

 و پوریمظ)کا باشندیم صرفهبه مقرون نیز یاقتصاد نظر از ،یطیمح

از آویشن شیرازی  استفاده تاثیر مطالعه این در رواین از (.2912 همکاران،

 انعنوپارامترهای رشد )بهغذایی ماهی کپورمعمولی بر بهبود در جیره

 توان بازیابی فیزیولوژیک ماهی در شرایط استرس( این از شاخصی

 ت. گرف قرار بررسی مورد کادمیوم سنگین فلز مضر اثرات مقابل در ماهی

 

 هامواد و روش
در کارگاه تکثیر و پرورش  2939این تحقیق در آذر تا اسفندماه        

د. االنبیا بهبهان انجام شصنعتی خاتمطبیعی دانشگاه دانشکده منابع

گرم و  92±9 قطعه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 662تعداد 

متر از کارگاه تکثیر و پرورش ماهی سانتی 2/29±2/2میانگین طولی 

مدت دو هفته جهت سازگاری در مخازن پرشیان )اهواز( تهیه شد و به

ان میزماهیان بهی بچهداری شدند. طی مدت سازگارلیتری نگه 2222

غذایی استاندارد ماهی کپور درصد وزن بدن و با استفاده از جیره 9

(. 6222و همکاران،  Monteroتغذیه شدند ) کرمانشاه( نقشین )کارخانه

ماهیان به پنج گروه )با سه تکرار( تقسیم شده و با تراکم سپس بچه

های مختلف گروهلیتری انتقال داده شدند.  222مخزن  22عدد در  22

 روزه به شکل ذیل مورد تغذیه قرار گرفتند: 22ابتدا طی یک دوره 

( و دوم )گروه بدون افزودنی( در شاهدبچه ماهیان گروه اول )       

روز( با استفاده از جیره غذایی  22بخش ابتدایی دوره آزمایشی )

ماهیان گروه سوم )گروه استاندارد ماهی کپور تغذیه شدند. بچه

 Yilmazدرصد پودر آویشن شیرازی )2ویشن( با جیره غذایی حاوی آ

( با جیره استاندارد E(، گروه چهارم )گروه ویتامین 6226و همکاران، 

گرم در کیلوگرم از وزن خشک جیره میلی 222حاوی مقدار اضافی 

( و در Kaushik ،2332 ؛6222و همکاران،  Ortuno) Eویتامین 

های پنجم )گروه مکمل( از تلفیق مکملماهیان گروه خصوص بچه

                                                           
1 Hepatosomatic Index 
2 Viscerosomatic Index 
3 Bile somatic Index 
4 Intetine somatic Index 
5 Spleen somatic Index 

گرم میلی E (222آویشن )یک درصد وزن خشک جیره( و ویتامین 

در کیلوگرم از وزن خشک جیره( جهت تغذیه استفاده شد. جهت 

های سوم، چهارم و های غذایی آزمایشی در گروهسازی جیرهآماده

پنجم از جیره غذایی استاندارد کپور استفاده شد. میزان مورد نظر از 

گرم در میلی E (222درصد( و ویتامین  2پودر آویشن شیرازی )

کیلوگرم از وزن خشک جیره( با خوراک آسیاب شده کپور مخلوط 

متر تبدیل میلی 9شده و توسط چرخ گوشت به پلت با قطر تقریبی 

ساعت  62 مدتو به گرادسانتی درجه 22 حاصله در دمای د. پلتشونمی

درصد( و سپس تا زمان استفاده در فریزر  22خشک )رطوبت تقریبی 

 (.6226و همکاران،  Yilmazداری  شد )گراد( نگهدرجه سانتی -62)

میزان غذادهی در هر پنج گروه ذکر شده در طول دوران ابتدایی        

وزن بدن و در دو نوبت صبح و عصر در اختیار  %9روز(  22آزمایش )

برداری و روزه، ابتدا نمونه 22ماهیان قرار گرفت. پس از اتمام دوره 

غیر از های مختلف انجام شده، سپس بهسنجی از ماهیان گروهزیست

روز در معرض غلظت  22مدت های دیگر به، سایر گروهشاهدگروه 

گرم میلی 2/2نگین کادمیوم )( فلز س22LC غلظت 2/2زیرکشنده )

(. تغذیه در Naryanan ،6223 و Vinodhiniدر لیتر( قرار گرفتند )

به شکلی که پیش از  شاهدهای آزمایشی به همراه گروه تمامی گروه

این ذکر شد تا اتمام کل آزمایش ادامه یافت. در طول دوره سازگاری 

مناسب محیطی ماهیان در شرایط چنین دوره آزمایشی، بچهو هم

درصد در نظر  92داری شده و میزان تعویض آب روزانه حدود نگه

 22،22،7، 9، 2گرفته شد. جهت سنجش پارامترهای رشد در روزهای

صورت تصادفی گرفته و قطع نخاع هتعداد دو عدد ماهی از هر مخزن ب

شده و هر ماهی پس از توزین و اندازه گیری طول استاندارد کشته و 

کبد(  صفرا، کیسه روده، کبد، )قلب، کلیه، ءو احشا ءه و امعاتشریح شد

، 9سنجی ماهیان در روزهای یستز کشی شدند.هرکدام جداگانه وزن

پس از  22و  9در طول دوره انجام گرفت. در روزهای  22، 22، 7

(، 6VSI(، شاخص احشایی )2HSIتنش با فلز سنگین، شاخص کبدی )

(، شاخص طحال 2ISIسیری )(، شاخص 9BSIشاخص صفراوی )

(2SSI( و فاکتور وضعیت یا ضریب چاقی )2CF و در روزهای )22و  7 

 (،%7WG) دست آمدهوزن به درصد های یاد شدهعالوه بر شاخص

(، بازده 3SGR(، نرخ رشد ویژه )1FCRضریب تبدیل غذایی )

6 Condition Factor 
7 Weight Gain 
8 Feed Conversion Ratio 
9 Specific Growth Rate 
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( نیز سنجش 22PERین )ئ( و نرخ موثر جذب پروت22FCEتاثیرغذایی )

های یاد شده مطابق با روابط گیری شدند. سنجش شاخصو اندازه

 ؛6226 و همکاران، Zaki ؛6226و همکاران،  Yilmaz)ذیل انجام شد 

Xie  ،6221و همکاران): 

 وزن پایانی( = درصد افزایش وزن –وزن اولیه/ ) وزن اولیه × 222  
 متر( / وزن )گرم( = ضریب چاقی)طول کل بر حسب سانتی9

 رشدویژه =نرخLn دوره انتهای وزن-Lnدوره ابتدای پرورش/وزن دوره طول×222

 افزایش وزن / مقدار غذای مصرف شده = ضریب تبدیل غذایی

 مقدار وزن بدن / میانگین وزن کبد = شاخص کبدی  ×222
  ینئتنرخ موثر جذب پرومیزان پروتئین جیره غذایی/افزایش وزن بدن=×222

 روده)گرم( = شاخص سیری وزن ماهی )گرم(/وزن محتویات× 22222

 وزن بدن / وزن طحال = شاخص طحال × 222

 وزن بدن / وزن کیسه صفرا = شاخص صفراوی× 222

            تاثیرغذای آمده=بازده دستهب شده/وزن مصرف غذای خشک وزن×222

 با استفاده از آزمون کولموگروف هاداده بودن نرمال بررسی از پس

فه طریک از آنالیز واریانس آمده دستبه هایداده آنالیز جهت اسمیرنوف،

ای دانکن در سطح ها از آزمون چند دامنهمنظور مقایسه میانگینو به

ر افزاها با استفاده از نرمدرصد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده 2

SPSS  ( انجام شد.23)نسخه  
 

 نتایج
ماهیان پذیرفته های غذایی در طول آزمایش توسط تمامی جیره       

مقایسه  2تا  2های ای دیده نشد. جدولشده و تلفات قابل مالحظه

های رشد میان تیمارهای آزمایشی طی روزهای تغییرات شاخص

 دست آمدهدهند. مطابق با نتایج بهمختلف مورد بررسی را نشان می

داری تنها شاخص سیری در روز سوم در گروه مکمل به شکل معنی

و آویشن بوده و در ارتباط با سایر پارامترهای  شاهدهای وهتر از گرکم

 (.2مورد بررسی در این روز اختالفی دیده نشد )جدول 
 

 های رشد و تغذیه در تیمارهای مختلف بچه ماهی کپور معمولی در روز سوم: بررسی شاخص1جدول 

 مکمل Eویتامین  آویشن بدون افزودنی شاهد تیمار
 2/69a 9/67± 2/62a 9 ± 2/21a 6/73 ±2/67a 6/22±2/62a ± 6/39 شاخص کبدی

 2/73a 29/9 ± 2/29a 29/62 ± 2/21a 26/6 ± 2/76a 22/29 ± 2/22a ± 26/12 شاخص احشایی

 2/22a 2/22±2/26a 2/62±2/22b 2/21±2/22a 2/26±2/22a±2/2 شاخص صفراوی

 2/29a 2/62 ±2/22a 2/23 ± 2/26a 2/6 ± 2/26a 2/2 ± 2/23a ± 2/69 شاخص طحال

 2/22a 6/2 ± 2/22a 6/27 ± 2/22a 6/21 ± 2/2a 6/29 ± 2/27a ± 6/23 فاکتور وضعیت

 2/22b  2/1 ± 2/92ab 7/9 ± 2/39b 2/32 ± 2/26ab 2/62 ± 2/22a ± 7/6 شاخص سیری

 (.>22/2pدار بین تیمارهاست )معنیدهنده وجود اختالف حروف غیرمشابه در هر ردیف نشان *
 

ت دسهین، بازده تاثیر غذایی، درصد وزن بئنرخ موثر جذب پروت       

آمده و نرخ رشد ویژه در روز هفتم برای گروه بدون افزودنی نسبت به 

 چنین فاکتور (. هم6داری داشت )جدول ها کاهش معنیسایر گروه

اری دافزودنی به شکل معنی بدون گروه به نسبت آویشن گروه در وضعیت

 هایگروه بین را اختالفی بررسی مورد عوامل سایر (.>22/2p) بود تربیش

 آزمایشی نشان نداد.
 

 هفتم های رشد و تغذیه در تیمارهای مختلف بچه ماهی کپور معمولی در روز: بررسی شاخص2جدول 

 مکمل Eویتامین  آویشن بدون افزودنی شاهد تیمار
 2/92a 6/19 ±2/22a  9/62 ±2/62a 9/21 ±2/69a 6/22 ±2/21a ± 6/11 شاخص کبدی

 2/21a 26/69 ± 2/1a 29/22 ± 2/79a 26/21 ± 2/22a 22/21 ± 2/32a±26/2 شاخص احشایی

 2/22a 2/29±2/29ab 2/22±2/29a 2/26±2/26ab 2/23±2/22b±2/23 شاخص صفراوی

 2/29a 2/22±2/22a 2/62 ±2/22a 2/69 ±2/26a 2/9 ±2/21a± 2/66 شاخص طحال

 2/22a 2/26 ± 2/12a 7 ±2/22a 2/13 ± 2/92a 2/21 ±2/36a± 2/13 شاخص سیری

 2/62b -6/61 ±2/26a 9/29 ±6/2b 2/22 ±2/22b 6/32 ±2/27b± 9/22 دست آمدههبدرصد وزن 

 2/21ab 2/32 ± 2/29a 6/27 ±2/22b 6/22 ±2/26ab 6/29 ±2/22ab± 6/22  فاکتور وضعیت

 2/69a 2/26 ±2/2a  2/26 ±9/96a 6/1 ±2/96a 7/67 ±3/92a ± 2/22 ضریب تبدیل غذایی

 2/27b -2/99 ±2/23a 2/23 ± 2/92b 2/21 ± 2/23b 2/22 ± 2/69b± 2/29 نرخ رشد ویژه

 66/69b -66/7 ±2/97  a  99/2 ± 69/6b 92/71 ± 2/22b 92/62±27/23b ± 69/2 بازده تاثیر غذایی

 2/66b -2/2±2/22a 2/72 ±2/22b 2/16 ±2/2b 2/23 ±2/93b± 2/2 نرخ موثر جذب پروتیین

 (.>22/2pدار بین تیمارهاست )دهنده وجود اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان *

                                                           
10 Feed Conversion Efficiency 11 Protein Efficiency Ratio 
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( شاخص احشایی برای تیمار بدون 9در روز دهم )جدول        

ترین و برای تیمار آویشن باالترین مقدار را نسبت به سایر افزودنی کم

 Eهای ویتامین شاخص کبدی در گروه (.>22/2p)تیمارها نشان داد 

داری بیش از گروه کنترل بوده اما تیمار آویشن و مکمل به شکل معنی

فاکتور وضعیت،  (.>22/2p)تفاوتی نسبت به گروه کنترل نشان نداد 

 های سیری، طحال و صفراوی اختالفی را نشان ندادند.شاخص
 

تیمارهای مختلف بچه ماهی کپور معمولی در روز دهم های رشد و تغذیه در: بررسی شاخص3جدول 

 مکمل Eویتامین  آویشن بدون افزودنی شاهد تیمار

 2/99a 6/22 ±2/96ab 6/32 ±2/23ab 6/32 ±2/62b 9/22 ±2/62b± 6/2 شاخص کبدی

 2/92ab 22/12±2/21a 26/92 ±2/93b 26/22 ±2/29b 26/22 ±2/22b± 22/23 شاخص احشایی

 2/26a 2/22±2/22a 2/2 ± 2/26a 2/22 ±2/26a 2/26 ± 2/26a ± 2/29 شاخص صفراوی

 2/22a 2/67 ±2/22a 2/23±2/26a 2/21 ±2/23a 2/69 ±2/29a±2/9  شاخص طحال

 2/26a 2/1 ±2/63a 2/33 ±2/62a 2/11 ±2/6a 2/12 ±2/27a± 2/96 شاخص سیری

 2/29a 6/22 ±2/22a 2/1 ±2/23a 6/22 ±2/62a 6/22 ±2/21a± 6/22 فاکتور وضعیت

 (.>22/2pدار بین تیمارهاست )دهنده وجود اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان *

 

ماهیان تغذیه شده با آویشن باالترین درصد در روز پانزدهم، بچه       

د ویژه رشترین نرخ دست آمده، باالترین فاکتور وضعیت، بیشوزن به

که طوریهها داشته بگروه و باالترین بازده تاثیر غذایی را نسبت به سایر

تری را و مکمل وضعیت بسیار مطلوب Eنسبت به تیمارهای ویتامین

ترین چنین کم(. هم2های یاد شده نشان دادند )جدول در شاخص

میزان شاخص صفراوی در تیمار آویشن و باالترین میزان آن در تیمار 

بدون افزودنی مشاهده شد. تیمار بدون افزودنی نسبت به سایر 

ر ین را داشت و تیمائترین نرخ موثر جذب پروتتیمارهای آزمایشی کم

از نظر  Eداری نسبت  به تیمار مکمل و ویتامینآویشن افزایش معنی

که در ارتباط با شاخص سیری ین داشت. با اینئنرخ موثر جذب پروت

داری وجود نداشت، اما تیمار مختلف اختالف معنیبین تیمارهای 

ترین میزان را از نظر این شاخص نسبت به سایر آویشن و مکمل بیش

 تیمارها از خود نشان دادند. بهترین ضریب تبدیل غذایی را تیمار

ار دتغذیه شده با آویشن داشت که با تیمار بدون افزودنی اختالف معنی

به مقدار قابل توجه کاهش  Eو ویتامین داشته و نسبت به تیمار مکمل

یافته بود. در بین تیمارهای آزمایشی، شاخص کبدی تیمار بدون 

، (>22/2p)داری داشت به تیمارهای دیگر افزایش معنی نسبت افزودنی

 اما در بین تیمارهای آزمایشی دیگر اختالفی دیده نشد.  

 

 بچه ماهی کپور معمولی در روز پانزدهم های رشد و تغذیه در تیمارهای مختلفشاخص: بررسی 4جدول 

 مکمل Eویتامین  آویشن بدون افزودنی شاهد تیمار

 2/63a 9/71 ±2/62b 9/22 ± 2/96ab 6/12 ±2/66a 6/19 ±2/97a± 6/22 شاخص کبدی

 2/19a 29/93 ±2/77b 29/66 ±2/23b 22/21 ±2/72ab 29/22 ±2/27b± 22/22 شاخص احشایی

 2/22b 2/21 ±2/29a 2/22 ±2/22c 2/21 ±2/22b 2/2±2/26b± 2/21 شاخص صفراوی

 2/29a 2/67 ± 2/29a 2/23 ± 2/22a 2/62 ± 2/26a 2/23 ± 2/22a ± 2/69 شاخص طحال

 2/22a 2/12 ± 2/27a 7/26 ± 2/2a 2/22 ± 2/26a 7/62 ± 2/1a±2/96 شاخص سیری

 2/9b 2/26 ±2/22a 2/92 ± 2/92c 6/62 ± 2/26b 6/62 ± 2/62b± 6/2 دست آمدهدرصد وزن به

 2/22ab 6/22 ±2/22a  6/92 ± 2/22c 6/21 ±2/22ab 6/9 ±2/22bc ± 6/22 فاکتور وضعیت

 2/22ab 92/36± 2/99b 9/63± 2/23a 7/23 ± 6/29ab 2/62 ± 2/21ab ± 26/91  ضریب تبدیل غذایی

 2/26b 2/22 ± 2/22a 2/29 ± 2/22c 2/61 ± 2/27b 2/61 ± 2/29b ± 2/62 نرخ رشد ویژه

 2/22b 2/22 ± 9/26a 92/21 ± 2/32c 22/23 ± 2/27b 22/97 ± 2/23b ±22/62 بازده تاثیر غذایی

 2/22b 2/29 ± 2/22a  2/21 ± 2/22b 2/92 ± 2/23b 2/92 ± 2/22b ± 2/92 نرخ موثر جذب پروتیین

 (.>22/2pدار بین تیمارهاست )دهنده وجود اختالف معنینشانحروف غیرمشابه در هر ردیف  *
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روند تغییرات پارامترهای مختلف سالمت مورد بررسی  2شکل        

سنجی های آزمایشی طی روزهای مختلف زیسترا در هر یک از گروه

روز پانزدهم دهد. شاخص کبدی در گروه بدون افزودنی در را نشان می

های دیگر روند داری افزایش یافت در سایر گروهبه شکل معنی

بوده و اختالفی بین روزها  شاهدتغییرات درون گروهی مشابه گروه 

دیده نشد. درخصوص شاخص احشایی نیز گروه بدون افزودنی در 

داری نسبت به روزهای دیگر روزهای سوم و پانزدهم افزایش معنی

ه مکمل نیز در روزهای سوم، هفتم و دهم کاهش نشان داد. در گرو

داری دیده شد. گروه بدون افزودنی در مورد شاخص صفراوی معنی

داری را در روز پانزدهم بررسی نشان داد و در گروه افزایش معنی

مکمل نیز تنها در روز هفتم افزایش دیده شده و سپس تا انتهای 

ا هت. در سایر گروهآزمایش میزان این شاخص به سطح پایه بازگش

خصوص ضریب چاقی )فاکتور وضعیت( و اختالفی دیده نشد. در

ها اختالفی بین روزهای های سیری و طحال در تمامی گروهشاخص

 سنجی مالحظه نشد.مختلف زیست

 

 
 ماهی کپور معمولی در هر گروه طی روزهای مختلف آزمایش های مختلف سالمت بچه: مقایسه روند تغییرات شاخص1شکل 

 (.>22/2p)باشد دار در هر گروه میدهنده وجود اختالف معنی)*( نشان
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جز ههای مورد بررسی )بدست آمده در تمامی گروهدرصد وزن به       

بررسی نشان داد و داری را طی روزهای مختلف ( کاهش معنیشاهد

د )شکل تر بوالبته میزان این کاهش در گروه بدون افزودنی بسیار بیش

(. ضریب تبدیل غذایی در گروه بدون افزودنی تا انتهای آزمایش به 6

نیز افزایش  E در گروه ویتامین (.>22/2p) یافت شکل مشخصی افزایش

در  (.>22/2p)ضریب تبدیل غذایی در روز انتهایی آزمایش دیده شد 

های دیگر روند تقریباً یکنواختی وجود داشته و اختالفی سایر گروه

های مختلف مورد بررسی دیده نشد. در ارتباط با نرخ رشد بین زمان

ی ین روند کامالً مشابهئویژه، بازده تاثیر غذایی و نرخ موثر جذب پروت

دیده شد. در هر سه شاخص یاد شده، گروه بدون افزودنی کاهش 

 مشهودی را نسبت به روز صفر )قبل از شروع مواجهه با فلز کامالً

نیز در روز پانزدهم  Eدر گروه ویتامین  (.>22/2p)سنگین( نشان داد 

داری ها نسبت به روز صفر و هفتم کاهش معنیمیزان این شاخص

های دیگر روند یکنواختی از نظر هر سه شاخص یافت. در سایر گروه

 (.<22/2pمورد بحث دیده شد )

 
 

 
 های مختلف رشد بچه ماهی کپور معمولی در هر گروه طی روزهای مختلف آزمایشمقایسه روند تغییرات شاخص: 2شکل 

 باشد.درصد در هر گروه می 2دار در سطح درصد و )**( بیانگر اختالف معنی 2دار در سطح دهنده اختالف معنی)*( نشان

 

 بحث 
های گیاهی، ترکیباتی هستند که از گیاهان دارویی، افزودنی       

آیند. کارکردهای دست میهای گیاهی بهچنین عصارهها و همچاشنی

مختلفی از قبیل تحریک رشد، افزایش اشتها، مقابله با اثرات استرس، 

افزایش مقاومت به بیماری در چنین ین و همئبهبود جذب پروت

. (6222و همکاران،  Yilmaz) خصوص این ترکیبات گزارش شده است

نتایج حاصله از این مطالعه نیز نشان داد که افزودن پودر آویشن 
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شیرازی به جیره غذایی ماهی کپور معمولی نه تنها تاثیر منفی در 

ر در های رشد ماهی کپورشد ماهی نداشت بلکه موجب بهبود شاخص

رغم وجود ای که علیمواجهه با فلز سنگین کادمیوم شد به گونه

کننده آویشن برخی از پارامترهای رشد های دریافتاسترس، در گروه

گونه که نتایج این مطالعه نشان نیز بهتر بود. همان شاهدحتی از گروه 

دهند، در گروه بدون افزودنی از شروع مواجهه با فلز سنگین تا می

ی دوره بررسی اکثر پارامترهای رشد و سالمت رو به زوال گذاشته انتها

های دهند. شاخصنشان می شاهدداری را با گروه و تفاوت معنی

هپاتوسوماتیک، صفراوی و احشایی در ماهیان این گروه در انتهای 

(. 2بودند )جدول  شاهدداری بیش از گروه آزمایش به شکل معنی

دهنده اثرات ماهی گاهی اوقات نشانهای وضعیت تغییر در شاخص

(. بنابراین 2336و همکاران،  Mayerباشند )ناشی از مسمومیت می

تواند به افزایش در میزان شاخص کبدی در گروه بدون افزودنی می

دلیل تغییرات متابولیکی باشد که در نتیجه اثرات مواجهه با فلزات 

گروهی این شاخص پیوندد. روند تغییرات درون سنگین به وقوع می

خوبی این مسئله را نشان می دهد. در واقع در گروه بدون افزودنی به

از روز صفر تا انتهای آزمایش )روز پانزدهم( میزان شاخص کبدی به 

و همکاران  Stephensen(. 2داری افزایش یافت )شکل شکل معنی

 Myoxocephalus در میزان شاخص کبدی را در ماهی افزایش (6222)

scorpius هاکه از یک منطقه آلوده صید شده بود گزارش کردند. آن 

ول ئهایی دانستند که مسعلت این امر را افزایش سنتز و ترشح آنزیم

کننده آویشن و ویتامین های دریافتدر کبد هستند. در گروه زداییسم

E  ( و روند تغییرات 2تفاوتی در این شاخص دیده نشده )جدول

 (. بنابراین 2بود )شکل  شاهداً مشابه گروه شاخص کبدی تقریب

کننده آویشن )هر دو گروه ماهیان دریافتتوان دریافت که در بچهمی

از اثرات  Eکننده ویتامین انفرادی و مکمل( همانند گروه دریافت

مخرب فلز سنگین بر کبد جلوگیری شده است. استفاده از چند 

مخلوطی گیاه دارویی در ماهی فالندر نیز توانسته موجب بهبود 

و همکاران،  Jiشاخص کبدی در مواجهه با شرایط استرسی گردد )

(. فاکتور وضعیت یا ضریب چاقی در این بررسی اختالفی را بین 6227

نشان نداد. نتایج یک بررسی  شاهدایشی با گروه های مختلف آزمگروه

دریایی با مخلوط فلزات سنگین نشان داد که مواجهه ماهی باس

 Devillerتغییری را در ضریب چاقی در این ماهی ایجاد نکرده است )

 (. 6222و همکاران، 

های سیری و طحال نشان نتایج این بررسی تفاوتی را در شاخص       

رسد که مواجهه با غلظت زیرکشنده کادمیوم نظر میبه نداد. بنابراین

 ویژه در گروه بدون افزودنی( نداشته است. تاثیری بر طحال )به

های های بررسی در گروهکه در تمامی زمانرغم اینچنین علیهم

شده از گروه بدون افزودنی کننده آویشن میزان غذای مصرفدریافت

داری در ر است، اما تفاوت معنیتنیز بیش شاهدو حتی از گروه 

 گونه عنوان کرد کهتوان اینشاخص سیری مشاهده نشد. بنابراین می

های مواجهه با کادمیوم تاثیری بر میزان مصرف غذا در ماهیان گروه

مختلف آزمایشی نداشته است. اما بایستی به این نکته نیز توجه داشت 

هی موجب افزایش اشتهای غذایی این ماکه استفاده از آویشن در جیره

وبی خماهی به دریافت غذا شده است. تغییرات شاخص احشایی نیز به

کننده آویشن در دهد. در ماهیان دریافتاین مسئله را نشان می

چنین و هم شاهدداری از گروه روزهای دهم و پانزدهم به شکل معنی

(. 2 و 9های تر است )جدولگروه بدون افزودنی )در روز دهم( بیش

جات تاثیر مطلوبی در فرایند هضم دهند که ادویهها نشان میبررسی

ویژه موجب تحریک ترشح صفرا و فعالیت و جذب غذا داشته و به

(. پیکر رویشی 6226و همکاران،  Zakiشوند )های پانکراس میآنزیم

باشد. این رو دارای بویی مطبوع میآویشن حاوی اسانس است. از این

تواند دریافت غذا توسط آبزیان را به شکل مثبتی تحت تاثیر مسئله می

 (. 6227و همکاران،  Fazeliقرار دهد )

افزایش شاخص صفراوی در ماهیان گروه بدون افزودنی در روز        

پانزدهم مشاهده شد. تغییرات این شاخص نیز در گروه بدون افزودنی 

های ماهی از مکانیسم دهد.روند افزایشی را تا روز پانزدهم نشان می

دفاعی متعددی جهت مقابله با فلزات سنگین برخوردار است. بخش 

زدایی مواد سمی از طریق کبد انجام شده و قابل توجهی از سم

چنین های حاصل از آن از طریق ترشحات صفراوی و هممتابولیت

که غلظت ماده سمی و یا دوره مواجهه گردد. درصورتیروده دفع می

زا بیش از توان تحمل ماهی باشد، عوارض ناشی از ل مسمومیتبا عام

(. یکی از Jana،  6227و  Mokherjeeکنند )مسمومیت نمود پیدا می

باشد. این این اثرات آسیب وارده به مجاری صفراوی و انسداد آن می

امر موجب تجمع ترشحات صفراوی در کیسه صفرا شده و در نتیجه 

عنوان توان بهیابد که از آن میایش میاین امر شاخص صفراوی افز

همکاران،  و Jung) یک شاخص در ارزیابی سالمت ماهی استفاده نمود

(. با توجه به نتایج حاصل از این 6222و همکاران،  Evans ؛6222

از بروز آسیب  Eرسد که افزودن آویشن و ویتامین نظر میبررسی به

 عمل آورده است. به صفرا ممانعت به

نتایج این بررسی نشان داد که افزودن آویشن به جیره غذایی        

پارامترهای رشد را در ماهی کپور قرار گرفته در مواجهه با کادمیوم 

های بسیار بهبود بخشید. در این میان گروه انفرادی آویشن پاسخ

دست آمده، بهتری را نسبت به گروه مکمل نشان داد. درصد وزن به

ایی، نرخ رشد ویژه، بازده غذایی و نرخ موثر جذب ضریب تبدیل غذ

پروتیین در این گروه نسبت به گروه بدون افزودنی بهبود چشمگیری 

داشته و حتی در تمامی موارد یاد شده عملکرد بهتری را نسبت به 

دهد که وجود نشان داد. این مسئله نشان می شاهدگروه 
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ی از مواجهه با کادمیوم غذایی توانسته اثرات مضر ناش آویشن در جیره

های را خنثی کرده و توان فیزیولوژیک ماهی را در مقابل استرس

نیز گروه آویشن  Eمحیطی افزایش دهد. در مقایسه با گروه ویتامین 

 طورکلی گیاهان دارویی با بهبود پاسخ بهبودی بهتری را نشان داد. به

افزایش جذب چنین ها و اسیدهای چرب و هموری سلول از چربیبهره

و  Xieآورند )و تجمع پروتیین موجبات بهبود رشد را فراهم می

اند که گیاهان دارویی های علمی نشان داده(. گزارش6221همکاران، 

های پانکراسی که عوامل مهم در هضم و باعث تحریک ترشح آنزیم

 (. 6227و همکاران،  Garciaشوند )جذب مواد مغذی هستند، می

دهند که ادویه جات تاثیر مطلوبی در ها نشان میچنین بررسیهم

ویژه موجب تحریک ترشح صفرا فرایند هضم و جذب غذا داشته و به

(. 6226و همکاران،  Zakiشوند )های پانکراس میو فعالیت آنزیم

نتایج یک بررسی نشان داد که استفاده توام از چند گیاه دارویی موجب 

موجود در جیره شده در ماهی فالندر بهبود استفاده از اسیدهای چرب 

ژاپنی شده و توان فیزیولوژیک این ماهی را در مواجهه با شرایط 

های (. روغن6227و همکاران،  Jiاسترسی بهبود بخشیده است )

 ضروری موجود در ساختار گیاه آویشن شیرازی دارای ترکیبات آنتی

 متعددی براکسیدانی نظیر کارواکرول و تیمول بوده و در مطالعات 

و  Sajed) اکسیدانی قوی این گیاه تاکید شده استخواص آنتی

و همکاران،  Babaie 6221و همکاران،  Shahsavari ؛6229همکاران، 

اکسیدانی مقاومت موجود را در مقابل وجود این ترکیبات آنتی(. 6227

های محیطی بهبود بخشیده چنین استرسزا و همعوامل مسمومیت

(Sajed  و ترکیبات محرک رشد موجود در این 6229همکاران، و )

ین را توسط سلول تقویت کرده و رشد ئگیاه نیز میزان جذب پروت

گونه که همان (.6226و همکاران،  Cristeaنماید )ماهی را تسریع می

و آویشن  Eنتایج این بررسی نشان داد استفاده توام از مکمل ویتامین 

 دنبال نداشت. به بیان دیگر اثر تقویتینتایج مثبت چشمگیری را به

میان این دو ترکیب به لحاظ ارتقاء رشد در ماهیان آزمایشی دیده 

چون پتاسیم، دهند که عناصری همنشد. گزارشات علمی نشان می

شوند وفور در آویشن یافت میبه Eو  A ،Cهایی نظیر منیزیم و ویتامین

(Yilmaz  ،بنابراین با توجه به وجود مقادیر زیاد 6229و همکاران .)

رسد که استفاده از مکمل ویتامین نظر میدر گیاه آویشن به Eویتامین 

E  ضرورتی نداشته و با توجه باال بودن مقدار کلی این ویتامین در

غذایی ممکن است عوارض مرتبط با مصرف زیادی این ویتامین جیره

ن بررسی کاهش رشد و یا تغییر در آبزی دیده شود. البته نتایج ای

های طحال و کبد و احشایی( های سالمتی )شاخصخاصی در شاخص

رسد که استفاده نظر میرا در این گروه نشان نداد، اما به هرحال به

ک دنبال داشته است. نتایج یانفرادی از گیاه آویشن نتایج بهتری را به

 Eن ویتامیبررسی نشان داد که استفاده از مقادیر ترکیبی 

گونه اثر سویی بر برون هیچو آویشن در جیره غذایی ماهی اوزون

و همکاران،  Frankicفاکتورهای فیزیولوژیک این ماهی نداشته است )

و آویشن بر سالمت  E(. در بررسی یاد شده اثر تلفیق ویتامین 6223

 این ماهی مثبت ارزیابی شده است. 

نشان داد که استفاده از گیاه طورکلی نتایج این پژوهش به       

آویشن در جیره غذایی ماهی کپور معمولی موجب جلوگیری از بروز 

ای هشاخص بهبود موجب و گشته کادمیوم با مواجهه ناشی از اثرات منفی

چنین مقایسه اثر مختلف رشد و سالمت در این ماهی گردید. هم

نیز نشان داد که آویشن اثر حفاظتی  Eبهبودی آویشن و ویتامین 

داشته و بیش از این ویتامین موجب  Eتری نسبت به ویتامین بیش

چنین استفاده های رشد در ماهیان آزمایشی گردید. همبهبود شاخص

و آویشن نتوانست موجب بهبود مضاعف رشد و  Eتوام از ویتامین 

 سالمت ماهی کپور در مواجهه با کادمیوم گردد.
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