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مقایسه اثر تجویز خوراکی آویشن شیرازی و ویتامین  Eبر بهبود شاخصهای رشد و
سالمت بچهماهیان کپورمعمولی قرار گرفته در معرض فلز سنگین کادمیوم
 مریم سپیدنامه:

گروه شیالت ،دانشگاه صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان ،صندوق پستی63615-151 :



محمد محیسنی* :گروه شیالت ،دانشگاه صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان ،صندوق پستی63615-151 :



دارا باقری :گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،صندوق پستی7516113117 :



مهدی بنایی :گروه شیالت ،دانشگاه صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان ،صندوق پستی63615-151 :



بهزاد نعمتدوستحقی :گروه شیالت ،دانشگاه صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان ،صندوق پستی63615-151 :
تاریخ دریافت :دی 1314

تاریخ پذیرش :فروردین 1315

چکیده
هدف از این بررسی ارزیابی مقایسهای استفاده از آویشن شیرازی ( )Zataria multiflora Boissو ویتامین  Eدر جیرهغذایی ماهی
کپورمعمولی در مواجهه با فلز سنگین کادمیوم میباشد .تعداد  222قطعه ماهی کپور ( 33±3گرم) به پنج گروه تقسیم شدند :بچهماهیان گروه
اول (شاهد) و دوم (بدون افزودنی) با استفاده از جیرهغذایی استاندارد کپور ،گروه سوم با جیرهغذایی حاوی  1درصد پودر آویشن شیرازی ،گروه
چهارم با جیره حاوی میزان اضافی  111میلیگرم در کیلوگرم ویتامین  Eو گروه پنجم از تلفیق آویشن و ویتامین  Eبا سطوح مشابه تیمارهای
قبلی بهمدت  32روز تغذیه شدند .سپس بچهماهیان در معرض غلظت زیرکشنده کادمیوم ( 1/2میلیگرم در لیتر) قرار گرفته و شاخصهای رشد
و سالمت در تمامی گروهها در روزهای  11، 7 ،3و  12اندازهگیری شد .شاخصهای کبدی ،احشایی و صفراوی در گروههای دریافتکننده
آویشن بهبود معنیداری نشان داد .درصد وزن بهدست آمده ،ضریب تبدیل غذایی ،نرخ رشد ویژه ،بازده تاثیر غذایی و نرخ موثر جذب پروتیین نیز
در گروههای دریافت کننده آویشن بهبود یافت ( .)p<1/12بر مبنای نتایج این پژوهش ،استفاده از گیاه آویشن در جیره غذایی ماهی کپورمعمولی
موجب جلوگیری از بروز اثرات منفی ناشی از مواجهه با کادمیوم گشته و بهبود شاخصهای مختلف رشد و سالمت در این ماهی را بهدنبال داشت.
مقایسه اثر بهبودی آویشن و ویتامین  Eنیز موید اثر حفاظتی بیشتر آویشن نسبت به ویتامین  Eبر رشد و سالمت ماهی بود.
کلمات کلیدی :آویشن شیرازی ،کادمیوم ،رشد ،کپور معمولی

* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولMohiseni@ut.ac.ir :
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مقدمه
هدف اصلی آبزیپروری را میتوان تولید ماهی در کوتاهترین
زمان با کمترین هزینه تلقی کرد که جز با افزایش حداکثری سرعت
و بازده رشد بهصورت همزمان تحقق نپذیرفته و الزمه آن پرهیز از
مواجهه حیوان با تنشهای محیطی است (غفاری و همکاران.)2936 ،
وجود مواد مغذی از جمله ویتامینها و موادمعدنی در جیرههای غذایی
جهت ارتقاء رشد ،بهبود وضعیت پروتئین بدن ماهیان و حفظ سالمت
مطلوب ضروری میباشد .نگهداری در شرایط پرورشی و با تراکم باال،
وجود منابع مختلف استرس در محیط زیست ماهی را اجتنابناپذیر
مینماید .آلودگیهای زیستمحیطی یکی از مهمترین منابع بروز
استرس در آبزیان میباشند .منبع عمده ورود این آالیندهها به آبهای
طبیعی ،فعالیتهای کشاورزی و صنعتی بوده و از این طریق عالوه بر
بروز مسمومیت در آبزیان وحشی ،سالمت آبزیان پرورشی را که از
چنین منابعی برای پرورش آنها استفاده میشود ،به مخاطره
میاندازند .انواع مواد صنعتی ،کشاورزی ،شیمیایی و فلزات سنگین
وارد شده به محیطهای آبی افزایش یافته و توسط بافتهای
بیمهرگان و مهرهداران جذب میشوند .آلودگی آبزیان عامل عمده
استرس اکسیداسیونی در ماهی و سختپوستان است ( Barimو
 .)6222 ،Karatepeفلز سنگین کادمیوم جز مهمترین فلزات از منظر
سمشناسی محیطی بوده و محدوده وسیعی از اثرات آسیبشناسی را
در ماهیان و سایر آبزیان ایجاد میکنند .کادمیوم در ماهیان موجب
تغییر رشد ،تجمع در اندامهای حیاتی ،تغییر شاخصهای خونی،
آسیب غده بینکلیوی و اختالل در تنظیم اسمزی میشود (زاهدی و
همکاران.)2932 ،
استفاده از ترکیبات آنتیاکسیدانی طبیعی در جیرهغذایی آبزیان
پرورشی میتواند نقش بسیار مهمی در ارتقا سالمت فیزیولوژیک آنها
در محیط پرورش ایفا نماید .ویتامینها ترکیبات آلی هستند که عمدتاً
از طریق رژیمغذایی بهدست میآیند .ویتامینهای  A ،Eو Cاز جمله
ویتامینهایی هستند که بهعنوان عوامل آنتیاکسیدانی شناخته شدهاند
( EL-Demerdashو همکاران .)6222 ،مطالعات نشان داده است که
این ویتامینها باعث مهار رادیکالهای آزاد شده و میتوانند اثرات
سمیت ناشی از آالیندهها را بهبود بخشند ( Monteroو همکاران،
 .)6222مصرف آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی مانند برخی از ویتامینها
توانایی بدن را در حذف رادیکالهای آزاد باال میبرند .امروزه شاهد
گسترش روز افزون تحقیقات در زمینه گیاهان دارویی بوده و روز به
روز عرضه داروهای جدید گیاهی ابعاد گستردهتری مییابد (ابراهیمی
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و همکاران .)2911 ،گیاهان منابع بیضرر برای بهدست آوردن آنتی
اکسیدانهای طبیعی هستند ( Yanishlievaو همکاران.)2333 ،
استفاده از گیاهان چند مزیت عمده بر مواد شیمیایی دارد که حایز
اهمیت است .ارزان بودن ،عدم ایجاد عوارض جانبی برای ماهی ،انسان
و محیطزیست مشوقی برای مصرف آنها در پرورش ماهی است .اکثر
داروهای شیمیایی که امروزه مصرف میشوند اثر سویی بر روی ماهی،
انسان و محیطزیست برجای میگذارند .یکی از این گیاهان آویشن
میباشد که از خاصیت آنتیاکسیدانی ویژهای بهدلیل حضور ترکیبات
فنلی نظیر تیمول و کارواکرول برخوردار است ( El-Nekeetyو
همکاران .)6222 ،آویشن یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که
از دیرباز بهطور سنتی جهت درمان و همچنین بهعنوان افزودنی غذایی
مورد استفاده قرار گرفته است ( Sajedو همکاران .)6223 ،این گیاه
که متعلق به خانواده نعناع ( )Lamiaceaeبا طعم و عطر شیرین و تند
و گرم است ،در آشپزی بهعنوان چاشنی و در پزشکی جهت درمان
برخی از بیماریها (نفخ روده ،سردرد حاد و مزمن ،زخم معده،
عفونتهای رودهای ،بیاشتهایی ،اسهال) استفاده میشود ( Dabijaو
همکاران Zataria multiflora Boiss .)6222 ،با نام فارسی آویشن
شیرازی تنها در مناطق گرم ایران ،افغانستان و پاکستان کشت و رشد
میکند ( Fazeliو همکاران .)6227 ،از این گیاه در طب سنتی
استفادههای زیادی میشود .از موارد استفاده آن میتوان به طعم
دهندگی ،حفظ موادغذایی ،درمان تنفسی ،ضداسپاسم ،بیهوشی ،ضد
درد ،فعالیت ضدباکتریایی و ضدقارچی نیز اشاره کرد .کارواکرول،
تیمول ،لینالول و پاراسیمن بهترتیب  22 ،62 ،6و  6درصد از اسانس
حاصل از نمونه خشک گیاه را تشکیل میدهند .تیمول و کارواکرول
اجزاء اصلی ترکیبات فنلی و پاراسیمن جزء اصلی ترکیبات غیرفنلی
اسانس آویشن شیرازی میباشند ( Gandomiو همکاران.)6223 ،
گزارشهای علمی موجود نشان میدهند که استفاده از آویشن در
جیرهغذایی ماکیان میتواند موجب بهبود عملکرد رشد و شرایط
فیزیولوژیکی ،افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی و ضریب تبدیل غذایی
شود ( Sajedو همکاران Souri ;6222 ،و همکاران .)6229 ،آویشن
دارای فعالیتهای متعدد بیولوژیکی ضداسپاسم ،ضدمیکروبی ،آنتی
اکسیدان و ضدقارچی میباشد .آویشن موجب بهبود فعالیتهای آنتی
اکسیدانی ،رشد ،ضریب تبدیلغذایی ،شرایط فیزیولوژیکی و افزایش
نسبت بازده پروتئین نیز میشود ( Yilmazو همکاران6229 ،؛
 Yilmazو همکاران6226 ،؛  El-Demerdashو همکاران.)6222 ،
استفاده از داروهای گیاهی در آبزیپروری مسئله جدیدی است
و از اینرو جنبههای مختلف استفاده از این ترکیبات در جیره غذایی
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آبزیان نیازمند مطالعات بیشتری است .داروهای گیاهی دارای خواص
مثبت و قابل مالحظه ای (نظیر القاء سیستم ایمنی ،افزایش اشتها و
رشد ماهی ،افزایش توان دفاع آنتیاکسیدانی سلول و بهبود هضم و جذب
مواد غذایی) بوده و از این رو استفاده از آنها در پرورش آبزیان میتواند
با ارتقاء سالمت آبزی ،موجب افزایش بهرهوری تولید گردد .از سوی
دیگر گیاهان دارویی عالوه بر طبیعی بودن و نداشتن مضرات زیست
محیطی ،از نظر اقتصادی نیز مقرون بهصرفه میباشند (کاظمیپور و
همکاران .)2912 ،از اینرو در این مطالعه تاثیر استفاده از آویشن شیرازی
در جیرهغذایی ماهی کپورمعمولی بر بهبود پارامترهای رشد (بهعنوان
شاخصی از توان بازیابی فیزیولوژیک ماهی در شرایط استرس) این
ماهی در مقابل اثرات مضر فلز سنگین کادمیوم مورد بررسی قرار گرفت.

آویشن (یک درصد وزن خشک جیره) و ویتامین  222( Eمیلیگرم
در کیلوگرم از وزن خشک جیره) جهت تغذیه استفاده شد .جهت
آمادهسازی جیرههای غذایی آزمایشی در گروههای سوم ،چهارم و
پنجم از جیره غذایی استاندارد کپور استفاده شد .میزان مورد نظر از
پودر آویشن شیرازی ( 2درصد) و ویتامین  222( Eمیلیگرم در
کیلوگرم از وزن خشک جیره) با خوراک آسیاب شده کپور مخلوط
شده و توسط چرخ گوشت به پلت با قطر تقریبی  9میلیمتر تبدیل
میشوند .پلت حاصله در دمای  22درجه سانتیگراد و بهمدت  62ساعت
خشک (رطوبت تقریبی  22درصد) و سپس تا زمان استفاده در فریزر
( -62درجه سانتیگراد) نگهداری شد ( Yilmazو همکاران.)6226 ،
میزان غذادهی در هر پنج گروه ذکر شده در طول دوران ابتدایی
آزمایش ( 22روز)  %9وزن بدن و در دو نوبت صبح و عصر در اختیار
ماهیان قرار گرفت .پس از اتمام دوره  22روزه ،ابتدا نمونهبرداری و
زیستسنجی از ماهیان گروههای مختلف انجام شده ،سپس بهغیر از
گروه شاهد ،سایر گروههای دیگر بهمدت  22روز در معرض غلظت
زیرکشنده ( 2/2غلظت  )LC22فلز سنگین کادمیوم ( 2/2میلیگرم
در لیتر) قرار گرفتند ( Vinodhiniو .)6223 ، Naryananتغذیه در
تمامی گروههای آزمایشی به همراه گروه شاهد به شکلی که پیش از
این ذکر شد تا اتمام کل آزمایش ادامه یافت .در طول دوره سازگاری
و همچنین دوره آزمایشی ،بچهماهیان در شرایط مناسب محیطی
نگهداری شده و میزان تعویض آب روزانه حدود  92درصد در نظر
گرفته شد .جهت سنجش پارامترهای رشد در روزهای22،22،7 ،9 ،2
تعداد دو عدد ماهی از هر مخزن بهصورت تصادفی گرفته و قطع نخاع
شده و هر ماهی پس از توزین و اندازه گیری طول استاندارد کشته و
تشریح شده و امعاء و احشاء (قلب ،کلیه ،کبد ،روده ،کیسه صفرا ،کبد)
هرکدام جداگانه وزنکشی شدند .زیستسنجی ماهیان در روزهای ،9
 22 ،22 ،7در طول دوره انجام گرفت .در روزهای  9و  22پس از
تنش با فلز سنگین ،شاخص کبدی ( ،)HSI2شاخص احشایی (،)VSI6
شاخص صفراوی ( ،)BSI9شاخص سیری ( ،)ISI2شاخص طحال
( )SSI2و فاکتور وضعیت یا ضریب چاقی ( )CF2و در روزهای  7و 22
عالوه بر شاخصهای یاد شده درصد وزن بهدست آمده (،)%WG7
ضریب تبدیل غذایی ( ،)FCR1نرخ رشد ویژه ( ،)SGR3بازده
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مواد و روشها
این تحقیق در آذر تا اسفندماه  2939در کارگاه تکثیر و پرورش
دانشکده منابعطبیعی دانشگاه صنعتی خاتماالنبیا بهبهان انجام شد.
تعداد  662قطعه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی  92±9گرم و
میانگین طولی  29/2±2/2سانتیمتر از کارگاه تکثیر و پرورش ماهی
پرشیان (اهواز) تهیه شد و بهمدت دو هفته جهت سازگاری در مخازن
 2222لیتری نگهداری شدند .طی مدت سازگاری بچهماهیان بهمیزان
 9درصد وزن بدن و با استفاده از جیرهغذایی استاندارد ماهی کپور
(کارخانه نقشین کرمانشاه) تغذیه شدند ( Monteroو همکاران.)6222 ،
سپس بچه ماهیان به پنج گروه (با سه تکرار) تقسیم شده و با تراکم
 22عدد در  22مخزن  222لیتری انتقال داده شدند .گروههای مختلف
ابتدا طی یک دوره  22روزه به شکل ذیل مورد تغذیه قرار گرفتند:
بچه ماهیان گروه اول (شاهد) و دوم (گروه بدون افزودنی) در
بخش ابتدایی دوره آزمایشی ( 22روز) با استفاده از جیره غذایی
استاندارد ماهی کپور تغذیه شدند .بچهماهیان گروه سوم (گروه
آویشن) با جیره غذایی حاوی 2درصد پودر آویشن شیرازی (Yilmaz
و همکاران ،)6226 ،گروه چهارم (گروه ویتامین  )Eبا جیره استاندارد
حاوی مقدار اضافی  222میلیگرم در کیلوگرم از وزن خشک جیره
ویتامین  Ortuno( Eو همکاران6222 ،؛  )2332 ،Kaushikو در
خصوص بچهماهیان گروه پنجم (گروه مکمل) از تلفیق مکملهای

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

Condition Factor
Weight Gain
8 Feed Conversion Ratio
9 Specific Growth Rate
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تاثیرغذایی ( )FCE22و نرخ موثر جذب پروتئین ( )PER22نیز سنجش
و اندازهگیری شدند .سنجش شاخصهای یاد شده مطابق با روابط
ذیل انجام شد ( Yilmazو همکاران6226 ،؛  Zakiو همکاران6226 ،؛
 Xieو همکاران:)6221 ،
 ×222وزن اولیه ( /وزن اولیه – وزن پایانی) = درصد افزایش وزن
(9طول کل بر حسب سانتیمتر)  /وزن (گرم) = ضریب چاقی

پس از بررسی نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف
اسمیرنوف ،جهت آنالیز دادههای بهدست آمده از آنالیز واریانس یکطرفه
و بهمنظور مقایسه میانگینها از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح
 2درصد استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
( SPSSنسخه  )23انجام شد.

×222طول دوره پرورش/وزن ابتدای دوره-Lnوزن انتهای دوره =Lnنرخ رشدویژه

نتایج

افزایش وزن  /مقدار غذای مصرف شده = ضریب تبدیل غذایی
 ×222مقدار وزن بدن  /میانگین وزن کبد = شاخص کبدی

تمامی جیرههای غذایی در طول آزمایش توسط ماهیان پذیرفته
شده و تلفات قابل مالحظهای دیده نشد .جدولهای  2تا  2مقایسه
تغییرات شاخصهای رشد میان تیمارهای آزمایشی طی روزهای
مختلف مورد بررسی را نشان میدهند .مطابق با نتایج بهدست آمده
تنها شاخص سیری در روز سوم در گروه مکمل به شکل معنیداری
کمتر از گروههای شاهد و آویشن بوده و در ارتباط با سایر پارامترهای
مورد بررسی در این روز اختالفی دیده نشد (جدول .)2

×222میزان پروتئین جیره غذایی/افزایش وزن بدن=نرخ موثر جذب پروتئین

 ×22222وزن ماهی (گرم)/وزن محتویات روده(گرم) = شاخص سیری
 ×222وزن بدن  /وزن طحال = شاخص طحال
 ×222وزن بدن  /وزن کیسه صفرا = شاخص صفراوی
×222وزن خشک غذای مصرف شده/وزن بهدست آمده=بازده تاثیرغذای

جدول  :1بررسی شاخصهای رشد و تغذیه در تیمارهای مختلف بچه ماهی کپور معمولی در روز سوم
تیمار
شاخص کبدی
شاخص احشایی
شاخص صفراوی
شاخص طحال
فاکتور وضعیت
شاخص سیری

شاهد
6/39 ± 2/69a
26/12 ± 2/73a
2/2±2/22a
2/69 ± 2/29a
6/23 ± 2/22a
7/6 ± 2/22b

آویشن
9 ± 2/21a
29/62 ± 2/21a
2/62±2/22b
2/23 ± 2/26a
6/27 ± 2/22a
7/9 ± 2/39b

بدون افزودنی
9/67± 2/62a
29/9 ± 2/29a
2/22±2/26a
2/62 ±2/22a
6/2 ± 2/22a
2/1 ± 2/92ab

ویتامین E
6/73 ±2/67a
26/6 ± 2/76a
2/21±2/22a
2/6 ± 2/26a
6/21 ± 2/2a
2/32 ± 2/26ab

مکمل
6/22±2/62a
22/29 ± 2/22a
2/26±2/22a
2/2 ± 2/23a
6/29 ± 2/27a
2/62 ± 2/22a

* حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست (.)p<2/22

وضعیت در گروه آویشن نسبت به گروه بدون افزودنی به شکل معنیداری
بیشتر بود ( .)p<2/22سایر عوامل مورد بررسی اختالفی را بین گروههای
آزمایشی نشان نداد.

نرخ موثر جذب پروتئین ،بازده تاثیر غذایی ،درصد وزن بهدست
آمده و نرخ رشد ویژه در روز هفتم برای گروه بدون افزودنی نسبت به
سایر گروهها کاهش معنیداری داشت (جدول  .)6همچنین فاکتور

جدول  :2بررسی شاخصهای رشد و تغذیه در تیمارهای مختلف بچه ماهی کپور معمولی در روز هفتم
شاهد
6/11 ± 2/92a
26/2±2/21a
2/23±2/22a
2/66 ±2/29a
2/13 ±2/22a
9/22 ±2/62b
6/22 ±2/21ab
2/22 ± 2/69a
2/29 ±2/27b
69/2 ± 66/69b
2/2 ±2/66b

بدون افزودنی
6/19 ±2/22a
26/69 ± 2/1a
2/29±2/29ab
2/22±2/22a
2/26 ± 2/12a
-6/61 ±2/26a
2/32 ± 2/29a
2/26 ±2/2a
-2/99 ±2/23a
-66/7 ±2/97 a
-2/2±2/22a

تیمار
شاخص کبدی
شاخص احشایی
شاخص صفراوی
شاخص طحال
شاخص سیری
درصد وزن بهدست آمده
فاکتور وضعیت
ضریب تبدیل غذایی
نرخ رشد ویژه
بازده تاثیر غذایی
نرخ موثر جذب پروتیین
* حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست (.)p<2/22
Feed Conversion Efficiency
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آویشن
9/62 ±2/62a
29/22 ± 2/79a
2/22±2/29a
2/62 ±2/22a
7 ±2/22a
9/29 ±6/2b
6/27 ±2/22b
2/26 ±9/96a
2/23 ± 2/92b
99/2 ± 69/6b
2/72 ±2/22b

ویتامین E
9/21 ±2/69a
26/21 ± 2/22a
2/26±2/26ab
2/69 ±2/26a
2/13 ± 2/92a
2/22 ±2/22b
6/22 ±2/26ab
6/1 ±2/96a
2/21 ± 2/23b
92/71 ± 2/22b
2/16 ±2/2b

مکمل
6/22 ±2/21a
22/21 ± 2/32a
2/23±2/22b
2/9 ±2/21a
2/21 ±2/36a
6/32 ±2/27b
6/29 ±2/22ab
7/67 ±3/92a
2/22 ± 2/69b
92/62±27/23b
2/23 ±2/93b

Protein Efficiency Ratio

11

سال نهم ،شماره  ،1بهار 1316
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در روز دهم (جدول  )9شاخص احشایی برای تیمار بدون
افزودنی کمترین و برای تیمار آویشن باالترین مقدار را نسبت به سایر
تیمارها نشان داد ( .)p<2/22شاخص کبدی در گروههای ویتامین E

و مکمل به شکل معنیداری بیش از گروه کنترل بوده اما تیمار آویشن
تفاوتی نسبت به گروه کنترل نشان نداد ( .)p<2/22فاکتور وضعیت،
شاخصهای سیری ،طحال و صفراوی اختالفی را نشان ندادند.

جدول  :3بررسی شاخصهای رشد و تغذیه در تیمارهای مختلف بچه ماهی کپور معمولی در روز دهم
شاهد

بدون افزودنی

تیمار

6/2 ±2/99
22/23 ±2/92ab
2/29 ± 2/26a
2/9±2/22a
2/96 ±2/26a
6/22 ±2/29a

6/22 ±2/96
22/12±2/21a
2/22±2/22a
2/67 ±2/22a
2/1 ±2/63a
6/22 ±2/22a

a

شاخص کبدی
شاخص احشایی
شاخص صفراوی
شاخص طحال
شاخص سیری
فاکتور وضعیت

ab

ویتامین E

آویشن
6/32 ±2/23
26/92 ±2/93b
2/2 ± 2/26a
2/23±2/26a
2/33 ±2/62a
2/1 ±2/23a
ab

6/32 ±2/62
26/22 ±2/29b
2/22 ±2/26a
2/21 ±2/23a
2/11 ±2/6a
6/22 ±2/62a
b

مکمل
9/22 ±2/62
26/22 ±2/22b
2/26 ± 2/26a
2/69 ±2/29a
2/12 ±2/27a
6/22 ±2/21a
b

* حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست (.)p<2/22

در روز پانزدهم ،بچهماهیان تغذیه شده با آویشن باالترین درصد
وزن بهدست آمده ،باالترین فاکتور وضعیت ،بیشترین نرخ رشد ویژه
و باالترین بازده تاثیر غذایی را نسبت به سایر گروهها داشته بهطوریکه
نسبت به تیمارهای ویتامین Eو مکمل وضعیت بسیار مطلوبتری را
در شاخصهای یاد شده نشان دادند (جدول  .)2همچنین کمترین
میزان شاخص صفراوی در تیمار آویشن و باالترین میزان آن در تیمار
بدون افزودنی مشاهده شد .تیمار بدون افزودنی نسبت به سایر
تیمارهای آزمایشی کمترین نرخ موثر جذب پروتئین را داشت و تیمار
آویشن افزایش معنیداری نسبت به تیمار مکمل و ویتامین Eاز نظر

نرخ موثر جذب پروتئین داشت .با اینکه در ارتباط با شاخص سیری
بین تیمارهای مختلف اختالف معنیداری وجود نداشت ،اما تیمار
آویشن و مکمل بیشترین میزان را از نظر این شاخص نسبت به سایر
تیمارها از خود نشان دادند .بهترین ضریب تبدیل غذایی را تیمار
تغذیه شده با آویشن داشت که با تیمار بدون افزودنی اختالف معنیدار
داشته و نسبت به تیمار مکمل و ویتامین Eبه مقدار قابل توجه کاهش
یافته بود .در بین تیمارهای آزمایشی ،شاخص کبدی تیمار بدون
افزودنی نسبت به تیمارهای دیگر افزایش معنیداری داشت (،)p<2/22
اما در بین تیمارهای آزمایشی دیگر اختالفی دیده نشد.

جدول  :4بررسی شاخصهای رشد و تغذیه در تیمارهای مختلف بچه ماهی کپور معمولی در روز پانزدهم
تیمار

شاهد

بدون افزودنی

آویشن

Eویتامین

مکمل

شاخص کبدی
شاخص احشایی
شاخص صفراوی
شاخص طحال
شاخص سیری
درصد وزن بهدست آمده
فاکتور وضعیت
ضریب تبدیل غذایی
نرخ رشد ویژه
بازده تاثیر غذایی
نرخ موثر جذب پروتیین

6/22 ±2/63a
22/22 ±2/19a
2/21 ±2/22b
2/69 ± 2/29a
2/96±2/22a
6/2 ±2/9b
6/22 ± 2/22ab
26/91 ± 2/22ab
2/62 ± 2/26b
22/62± 2/22b
2/92 ± 2/22b

9/71 ±2/62b
29/93 ±2/77b
2/21 ±2/29a
2/67 ± 2/29a
2/12 ± 2/27a
2/26 ±2/22a
6/22 ±2/22a
92/36± 2/99b
2/22 ± 2/22a
2/22 ± 9/26a
2/29 ± 2/22a

9/22 ± 2/96ab
29/66 ±2/23b
2/22 ±2/22c
2/23 ± 2/22a
7/26 ± 2/2a
2/92 ± 2/92c
6/92 ± 2/22c
9/63± 2/23a
2/29 ± 2/22c
92/21 ± 2/32c
2/21 ± 2/22b

6/12 ±2/66a
22/21 ±2/72ab
2/21 ±2/22b
2/62 ± 2/26a
2/22 ± 2/26a
6/62 ± 2/26b
6/21 ±2/22ab
7/23 ± 6/29ab
2/61 ± 2/27b
22/23 ± 2/27b
2/92 ± 2/23b

6/19 ±2/97a
29/22 ±2/27b
2/2±2/26b
2/23 ± 2/22a
7/62 ± 2/1a
6/62 ± 2/62b
6/9 ±2/22bc
2/62 ± 2/21ab
2/61 ± 2/29b
22/97 ± 2/23b
2/92 ± 2/22b

* حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست (.)p<2/22
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مقایسه اثر تجویز خوراکی آویشن شیرازی و ویتامین  Eبر بهبود شاخصهای رشد و ...

شکل  2روند تغییرات پارامترهای مختلف سالمت مورد بررسی
را در هر یک از گروههای آزمایشی طی روزهای مختلف زیستسنجی
را نشان میدهد .شاخص کبدی در گروه بدون افزودنی در روز پانزدهم
به شکل معنیداری افزایش یافت در سایر گروههای دیگر روند
تغییرات درون گروهی مشابه گروه شاهد بوده و اختالفی بین روزها
دیده نشد .درخصوص شاخص احشایی نیز گروه بدون افزودنی در
روزهای سوم و پانزدهم افزایش معنیداری نسبت به روزهای دیگر
نشان داد .در گروه مکمل نیز در روزهای سوم ،هفتم و دهم کاهش

معنیداری دیده شد .گروه بدون افزودنی در مورد شاخص صفراوی
افزایش معنیداری را در روز پانزدهم بررسی نشان داد و در گروه
مکمل نیز تنها در روز هفتم افزایش دیده شده و سپس تا انتهای
آزمایش میزان این شاخص به سطح پایه بازگشت .در سایر گروهها
اختالفی دیده نشد .درخصوص ضریب چاقی (فاکتور وضعیت) و
شاخصهای سیری و طحال در تمامی گروهها اختالفی بین روزهای
مختلف زیستسنجی مالحظه نشد.

شکل  :1مقایسه روند تغییرات شاخصهای مختلف سالمت بچهماهی کپور معمولی در هر گروه طی روزهای مختلف آزمایش
(*) نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در هر گروه میباشد (.)p<2/22

612

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

درصد وزن بهدست آمده در تمامی گروههای مورد بررسی (بهجز
شاهد) کاهش معنیداری را طی روزهای مختلف بررسی نشان داد و
البته میزان این کاهش در گروه بدون افزودنی بسیار بیشتر بود (شکل
 .) 6ضریب تبدیل غذایی در گروه بدون افزودنی تا انتهای آزمایش به
شکل مشخصی افزایش یافت ( .)p<2/22در گروه ویتامین  Eنیز افزایش
ضریب تبدیل غذایی در روز انتهایی آزمایش دیده شد ( .)p<2/22در
سایر گروه های دیگر روند تقریباً یکنواختی وجود داشته و اختالفی
بین زمانهای مختلف مورد بررسی دیده نشد .در ارتباط با نرخ رشد

سال نهم ،شماره  ،1بهار 1316

ویژه ،بازده تاثیر غذایی و نرخ موثر جذب پروتئین روند کامالً مشابهی
دیده شد .در هر سه شاخص یاد شده ،گروه بدون افزودنی کاهش
کامالً مشهودی را نسبت به روز صفر (قبل از شروع مواجهه با فلز
سنگین) نشان داد ( .)p<2/22در گروه ویتامین  Eنیز در روز پانزدهم
میزان این شاخصها نسبت به روز صفر و هفتم کاهش معنیداری
یافت .در سایر گروههای دیگر روند یکنواختی از نظر هر سه شاخص
مورد بحث دیده شد (.)p>2/22

شکل  :2مقایسه روند تغییرات شاخصهای مختلف رشد بچه ماهی کپور معمولی در هر گروه طی روزهای مختلف آزمایش
(*) نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  2درصد و (**) بیانگر اختالف معنیدار در سطح  2درصد در هر گروه میباشد.

بحث
افزودنیهای گیاهی ،ترکیباتی هستند که از گیاهان دارویی،
چاشنیها و همچنین عصارههای گیاهی بهدست میآیند .کارکردهای

مختلفی از قبیل تحریک رشد ،افزایش اشتها ،مقابله با اثرات استرس،
بهبود جذب پروتئین و همچنین افزایش مقاومت به بیماری در
خصوص این ترکیبات گزارش شده است ( Yilmazو همکاران.)6222 ،
نتایج حاصله از این مطالعه نیز نشان داد که افزودن پودر آویشن
582

سیفی و همکاران

توصیف ساختار استخوانی سیاهماهی مرکزی  Capoeta buhsei Kessler, 1177از...

شیرازی به جیره غذایی ماهی کپور معمولی نه تنها تاثیر منفی در
رشد ماهی نداشت بلکه موجب بهبود شاخصهای رشد ماهی کپور در
مواجهه با فلز سنگین کادمیوم شد به گونهای که علیرغم وجود
استرس ،در گروههای دریافتکننده آویشن برخی از پارامترهای رشد
حتی از گروه شاهد نیز بهتر بود .همانگونه که نتایج این مطالعه نشان
میدهند ،در گروه بدون افزودنی از شروع مواجهه با فلز سنگین تا
انتهای دوره بررسی اکثر پارامترهای رشد و سالمت رو به زوال گذاشته
و تفاوت معنیداری را با گروه شاهد نشان میدهند .شاخصهای
هپاتوسوماتیک ،صفراوی و احشایی در ماهیان این گروه در انتهای
آزمایش به شکل معنیداری بیش از گروه شاهد بودند (جدول .)2
تغییر در شاخصهای وضعیت ماهی گاهی اوقات نشاندهنده اثرات
ناشی از مسمومیت میباشند ( Mayerو همکاران .)2336 ،بنابراین
افزایش در میزان شاخص کبدی در گروه بدون افزودنی میتواند به
دلیل تغییرات متابولیکی باشد که در نتیجه اثرات مواجهه با فلزات
سنگین به وقوع میپیوندد .روند تغییرات درون گروهی این شاخص
در گروه بدون افزودنی بهخوبی این مسئله را نشان می دهد .در واقع
از روز صفر تا انتهای آزمایش (روز پانزدهم) میزان شاخص کبدی به
شکل معنیداری افزایش یافت (شکل  Stephensen .)2و همکاران
( )6222افزایش در میزان شاخص کبدی را در ماهی Myoxocephalus
 scorpiusکه از یک منطقه آلوده صید شده بود گزارش کردند .آنها
علت این امر را افزایش سنتز و ترشح آنزیمهایی دانستند که مسئول
سمزدایی در کبد هستند .در گروههای دریافتکننده آویشن و ویتامین
 Eتفاوتی در این شاخص دیده نشده (جدول  )2و روند تغییرات
شاخص کبدی تقریباً مشابه گروه شاهد بود (شکل  .)2بنابراین
میتوان دریافت که در بچهماهیان دریافتکننده آویشن (هر دو گروه
انفرادی و مکمل) همانند گروه دریافتکننده ویتامین  Eاز اثرات
مخرب فلز سنگین بر کبد جلوگیری شده است .استفاده از چند
مخلوطی گیاه دارویی در ماهی فالندر نیز توانسته موجب بهبود
شاخص کبدی در مواجهه با شرایط استرسی گردد ( Jiو همکاران،
 .)6227فاکتور وضعیت یا ضریب چاقی در این بررسی اختالفی را بین
گروههای مختلف آزمایشی با گروه شاهد نشان نداد .نتایج یک بررسی
نشان داد که مواجهه ماهی باسدریایی با مخلوط فلزات سنگین
تغییری را در ضریب چاقی در این ماهی ایجاد نکرده است (Deviller
و همکاران.)6222 ،
نتایج این بررسی تفاوتی را در شاخصهای سیری و طحال نشان
نداد .بنابراین بهنظر میرسد که مواجهه با غلظت زیرکشنده کادمیوم
تاثیری بر طحال (بهویژه در گروه بدون افزودنی) نداشته است.
همچنین علیرغم اینکه در تمامی زمانهای بررسی در گروههای
دریافتکننده آویشن میزان غذای مصرفشده از گروه بدون افزودنی
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و حتی از گروه شاهد نیز بیشتر است ،اما تفاوت معنیداری در
شاخص سیری مشاهده نشد .بنابراین میتوان اینگونه عنوان کرد که
مواجهه با کادمیوم تاثیری بر میزان مصرف غذا در ماهیان گروههای
مختلف آزمایشی نداشته است .اما بایستی به این نکته نیز توجه داشت
که استفاده از آویشن در جیرهغذایی این ماهی موجب افزایش اشتهای
ماهی به دریافت غذا شده است .تغییرات شاخص احشایی نیز بهخوبی
این مسئله را نشان میدهد .در ماهیان دریافتکننده آویشن در
روزهای دهم و پانزدهم به شکل معنیداری از گروه شاهد و همچنین
گروه بدون افزودنی (در روز دهم) بیشتر است (جدولهای  9و .)2
بررسیها نشان میدهند که ادویهجات تاثیر مطلوبی در فرایند هضم
و جذب غذا داشته و بهویژه موجب تحریک ترشح صفرا و فعالیت
آنزیمهای پانکراس میشوند ( Zakiو همکاران .)6226 ،پیکر رویشی
آویشن حاوی اسانس است .از اینرو دارای بویی مطبوع میباشد .این
مسئله میتواند دریافت غذا توسط آبزیان را به شکل مثبتی تحت تاثیر
قرار دهد ( Fazeliو همکاران.)6227 ،
افزایش شاخص صفراوی در ماهیان گروه بدون افزودنی در روز
پانزدهم مشاهده شد .تغییرات این شاخص نیز در گروه بدون افزودنی
روند افزایشی را تا روز پانزدهم نشان میدهد .ماهی از مکانیسمهای
دفاعی متعددی جهت مقابله با فلزات سنگین برخوردار است .بخش
قابل توجهی از سمزدایی مواد سمی از طریق کبد انجام شده و
متابولیتهای حاصل از آن از طریق ترشحات صفراوی و همچنین
روده دفع میگردد .درصورتیکه غلظت ماده سمی و یا دوره مواجهه
با عامل مسمومیتزا بیش از توان تحمل ماهی باشد ،عوارض ناشی از
مسمومیت نمود پیدا میکنند ( Mokherjeeو  .)6227 ،Janaیکی از
این اثرات آسیب وارده به مجاری صفراوی و انسداد آن میباشد .این
امر موجب تجمع ترشحات صفراوی در کیسه صفرا شده و در نتیجه
این امر شاخص صفراوی افزایش مییابد که از آن میتوان بهعنوان
یک شاخص در ارزیابی سالمت ماهی استفاده نمود ( Jungو همکاران،
6222؛  Evansو همکاران .)6222 ،با توجه به نتایج حاصل از این
بررسی بهنظر میرسد که افزودن آویشن و ویتامین  Eاز بروز آسیب
به صفرا ممانعت بهعمل آورده است.
نتایج این بررسی نشان داد که افزودن آویشن به جیره غذایی
پارامترهای رشد را در ماهی کپور قرار گرفته در مواجهه با کادمیوم
بهبود بخشید .در این میان گروه انفرادی آویشن پاسخهای بسیار
بهتری را نسبت به گروه مکمل نشان داد .درصد وزن بهدست آمده،
ضریب تبدیل غذ ایی ،نرخ رشد ویژه ،بازده غذایی و نرخ موثر جذب
پروتیین در این گروه نسبت به گروه بدون افزودنی بهبود چشمگیری
داشته و حتی در تمامی موارد یاد شده عملکرد بهتری را نسبت به
گروه شاهد نشان داد .این مسئله نشان میدهد که وجود
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آویشن در جیره غذایی توانسته اثرات مضر ناشی از مواجهه با کادمیوم
را خنثی کرده و توان فیزیولوژیک ماهی را در مقابل استرسهای
محیطی افزایش دهد .در مقایسه با گروه ویتامین  Eنیز گروه آویشن
پاسخ بهبودی بهتری را نشان داد .بهطورکلی گیاهان دارویی با بهبود
بهرهوری سلول از چربیها و اسیدهای چرب و همچنین افزایش جذب
و تجمع پروتیین موجبات بهبود رشد را فراهم میآورند ( Xieو
همکاران .)6221 ،گزارشهای علمی نشان دادهاند که گیاهان دارویی
باعث تحریک ترشح آنزیمهای پانکراسی که عوامل مهم در هضم و
جذب مواد مغذی هستند ،میشوند ( Garciaو همکاران.)6227 ،
همچنین بررسیها نشان میدهند که ادویه جات تاثیر مطلوبی در
فرایند هضم و جذب غذا داشته و بهویژه موجب تحریک ترشح صفرا
و فعالیت آنزیمهای پانکراس میشوند ( Zakiو همکاران.)6226 ،
نتایج یک بررسی نشان داد که استفاده توام از چند گیاه دارویی موجب
بهبود استفاده از اسیدهای چرب موجود در جیره شده در ماهی فالندر
ژاپنی شده و توان فیزیولوژیک این ماهی را در مواجهه با شرایط
استرسی بهبود بخشیده است ( Jiو همکاران .)6227 ،روغنهای
ضروری موجود در ساختار گیاه آویشن شیرازی دارای ترکیبات آنتی
اکسیدانی نظیر کارواکرول و تیمول بوده و در مطالعات متعددی بر
خواص آنتیاکسیدانی قوی این گیاه تاکید شده است ( Sajedو
همکاران6229 ،؛  Shahsavariو همکاران Babaie 6221 ،و همکاران،
 .)6227وجود این ترکیبات آنتیاکسیدانی مقاومت موجود را در مقابل
عوامل مسمومیتزا و همچنین استرسهای محیطی بهبود بخشیده
( Sajedو همکاران )6229 ،و ترکیبات محرک رشد موجود در این
گیاه نیز میزان جذب پروتئین را توسط سلول تقویت کرده و رشد
ماهی را تسریع مینماید ( Cristeaو همکاران .)6226 ،همانگونه که
نتایج این بررسی نشان داد استفاده توام از مکمل ویتامین  Eو آویشن
نتایج مثبت چشمگیری را بهدنبال نداشت .به بیان دیگر اثر تقویتی
میان این دو ترکیب به لحاظ ارتقاء رشد در ماهیان آزمایشی دیده
نشد .گزارشات علمی نشان میدهند که عناصری همچون پتاسیم،
منیزیم و ویتامینهایی نظیر  C ،Aو  Eبهوفور در آویشن یافت میشوند
( Yilmazو همکاران .)6229 ،بنابراین با توجه به وجود مقادیر زیاد
ویتامین  Eدر گیاه آویشن بهنظر میرسد که استفاده از مکمل ویتامین
 Eضرورتی نداشته و با توجه باال بودن مقدار کلی این ویتامین در
جیره غذایی ممکن است عوارض مرتبط با مصرف زیادی این ویتامین
در آبزی دیده شود .البته نتایج این بررسی کاهش رشد و یا تغییر
خاصی در شاخصهای سالمتی (شاخصهای طحال و کبد و احشایی)
را در این گروه نشان نداد ،اما به هرحال بهنظر میرسد که استفاده
انفرادی از گیاه آویشن نتایج بهتری را بهدنبال داشته است .نتایج یک
بررسی نشان داد که استفاده از مقادیر ترکیبی ویتامین E
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و آویشن در جیره غذایی ماهی اوزونبرون هیچگونه اثر سویی بر
فاکتورهای فیزیولوژیک این ماهی نداشته است ( Frankicو همکاران،
 .)6223در بررسی یاد شده اثر تلفیق ویتامین  Eو آویشن بر سالمت
این ماهی مثبت ارزیابی شده است.
بهطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از گیاه
آویشن در جیره غذایی ماهی کپور معمولی موجب جلوگیری از بروز
اثرات منفی ناشی از مواجهه با کادمیوم گشته و موجب بهبود شاخصهای
مختلف رشد و سالمت در این ماهی گردید .همچنین مقایسه اثر
بهبودی آویشن و ویتامین  Eنیز نشان داد که آویشن اثر حفاظتی
بیشتری نسبت به ویتامین  Eداشته و بیش از این ویتامین موجب
بهبود شاخصهای رشد در ماهیان آزمایشی گردید .همچنین استفاده
توام از ویتامین  Eو آویشن نتوانست موجب بهبود مضاعف رشد و
سالمت ماهی کپور در مواجهه با کادمیوم گردد.
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