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 كمان پرورشيآالي رنگينقزل بررسي تاثير رشد ماهي

(Oncorhynchus mykiss) گياهي ملبا استفاده از مك در مرحله پرواري 
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 چکیده

پژوهشكده  كمان پرورشي در مرحله پرواري درآالي رنگینمنظور افزايش رشد قزلهشده ب غذاي پلت مطالعه تاثیر استفاده از مكمل گیاهي در

گرم  7/28±1/2كمان پرورشي با میانگین وزني  آالي رنگینعدد ماهي قزل 180انجام شد. تعداد  1396-97هاي اكولوژي درياي خزر در سال

 سه جیره غذاي حاوي صفر هفته با 7 مدتهلیتر( تقسیم گرديده و ب 100لیتر و با حجم آبگیري  150)به حجم  فايبرگالس مخزنعدد  9در 

ها نشان داد كه وزن اكتسابي درصد بوده است. بررسي 100ن بازماندگي در پايان آزمايش میانگی درصد مكمل گیاهي تغذيه شدند. 4و  2 )شاهد(،

ژه نیز گرم بوده است. ضريب رشد وي 30±13/4 گرم و 30±37/1 ترتیبهب %4و  %2گرم و براي تیمار  62/28±95/1در گروه شاهد برابر با 

چنین رشد اختصاص هم بوده است. 48/1±16/0و 52/1±38/0 برابرترتیب هب %4و  %2 و براي تیمار 33/1±38/0هاي شاهد  براي تیمار

با ضريب  61/0±80/0ترتیب برابر هب %4 و 02/0گرم و براي تیمارهاي 85/0با ضريب تبديل غذايي  58/0±04/0روزانه براي تیمار شاهد برابر 

 دار نبودهاي وزن نهايي سه تیمار اختالف معنيچنین بین میانگینهم بوده است. 81/0با ضريب تبديل غذايي  60/0±50/0و  79/0تبديل غذايي 

(79/0> pبررسي فوق نشان داد كه مكمل گیاهي منجر به تفاوت معني )آالي داري در شاخص رشد، ضريب تبديل غذايي و رشد اختصاصي قزل
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 مقدمه
عرض کرات در م به های نامناسب،محیط زیست در دلیلهها بماهی       

 ای ضدزا قرار دارند و استفاده از داروههای بیماریمیکروارگانیسم

تری به پروری با خطراتی ازجمله ایجاد مقاومت باکباکتریایی در آبزی

قی که در محیط زیست باداروها در بافت موجود مواجه بوده ضمن آن

 ازتواند خطرسدست سیستم نیز میماند و برای موجودات پایینمی

ولید ت. با این وجود تمایل به افزایش (2009و همکاران،  Dorucu) باشد

ز اغذاهای سالم و ایمن منجر به وضع قوانین محدودکننده استفاده 

از  تواند جلو برخیها شده است. واکسیناسیون نیز میبیوتیکآنتی

ها در سنهای آبزیان را بگیرد اما متاسفانه تکوین و توسعه واکبیماری

ولید زای بین سلولی هنوز با روند تبرابر بسیاری از عوامل بیماری

 (2011و همکاران،  Fazlolahzadeh) آمیزی همراه نبوده استموفقیت

ل دنباهخصوص در دهه گذشته بهمین دالیل است که تحقیقات به و به

دون بها، که ترین جایگزینباشد. یکی از قویهای طبیعی میجایگزین

ی هاها را بگیرد، افزودنیبیوتیکست بتواند جای آنتیشک ممکن ا

ز عصاره اها که از گیاهان دارویی و یا گیاهی خواهد بود. این افزودنی

، د. اخیرا  توانند به غذا اضافه شونراحتی میآیند، بهدست میهها بآن

نظور مههای گیاهی بپذیری استفاده از افزودنیمطالعه بر روی امکان

در  وپروری شروع شده بر روی رشد و یا سیستم ایمنی در آبزیتاثیر 

 همین زمان اندک دامنه وسیعی از تحقیقات را به سمت خود معطوف

یاهی گهای ساخته است که نتایج متنوع و متفاوتی از اثر این افزودنی

ی، اکسیدانتصورت تلفیقی(، آنتیچه به و تحریکی صورتبه )چه ایمنی بر

تروژن کننده جذب نیها و تحریکیمکننده  آنزل، تحریکباکتریاآنتی

رین تطورکه گفته شد مهمهمان است. پیکره ماهی از خود نشان داده در

سالمت  و زیست محیط بر توجه به طبیعی بودن، که با آن این است مزیت

. در (2010و همکاران،  Gabor) کنندگان تهدیدی نخواهد بودمصرف

هاآور گیاهی با عنوان تجاری اشت تاثیر مکمل استفاده ازدرخصوص  ایران

ور که از شرکت بهار قومس خریداری شده بود، با آزمایش بر روی کپ

ختالف انتایج نشان داد که هرچند  ماهیان در مرحله پرواری انجام شد.

د داری در درصدهای مختلف وجود نداشته اما این مکمل بر رشمعنی

 (.1394 )رمضانی، ثیر داشته استاختصاصی کپورمعمولی تا

 

 هامواد و روش

گیاهی است  گیاهی نوعی پودر این مکمل ساخت مكمل گياهي:       

 که با استفاده از ترکیب ماده موثر شش نوع گیاه ازجمله شیرین بیان،

 آویشن و سیر تولید شده است سنجد، گل همیشه بهار، یونجه،

جز یونجه که بذر آن خریداری گردید هخوشبختانه ب (.1368)زرگری،  

و سپس توسط آسیاب برقی خانگی مدل ناسیونال به پودر تبدیل شد، 

صورت پودر از عطاری خریداری گردید و به نسبت هبقیه مواد اولیه ب

 (.1 )شکل گردید داریدار نگههای درببطری و در گردید مخلوط مساوی

ترتیب جیره هکه ب نوع جیرهمنظور آزمایش سه هب ساخت جيره:       

مازندران خریداری  دام و طیور و آبزیان خوراک کارخانه از که بازار رایج در

)شاهد( و جیره رایج در بازار مخلوط با  %0گردید با مکمل گیاهی 

)جیره دوم( و جیره رایج در بازار  مخلوط  %2میزان هکمپلکس گیاهی ب

وم( انتخاب شد دلیل انتخاب )جیره س %4میزان هبا کمپلکس گیاهی ب

 این درصدها نیز اقتصادی بودن جیره مدنظر بوده است. 

 فايبرگالس مخازنآزمايش در 

 1396در پاییز و زمستان  آزمایش این مكان و سيستم پرورش:       

در سالن  96تا اوایل دی ماه  96هفته از اواخر آبان ماه  7مدت هب

آباد ساری خزر، واقع در فرح دریایتکثیر و پرورش پژوهشکده اکولوژی 

 (.2شکل ) )مرکز استان مازندران( انجام شد

عنوان فایبرگالس به مخزن در این آزمایش هر طراحي آزمايش:       

کیفیت  خصوصهب پارامترها، کلیه شد. گرفته درنظر )تکرار( آزمایشی واحد
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بار صورت روزانه )یکهآب برای تمام تیمارها یکسان بود. تعویض آب ب

مجهز به هواده بودند و تغییرات حرارتی  مخازندر روز( صورت گرفت. 

تحت شرایط طبیعی محیط پرورش بوده است. تنها اثر متغیر بین 

ماهیان  تیمارهای مختلف نوع جیره در شروع آزمایش تعیین گردید.

 180تعداد  ترتیببدینسنجی شدند. زیستپرورش  دوره و پایان ابتدا در

 3گرم در 8/28 گین وزنیکمان پرورشی با میانآالی رنگینعدد قزل

لیتر  150فایبرگالس به حجم آبگیری  مخزن 9تکرار، در  3تیمار با 

تقسیم گردیدند.  1شد مطابق جدول لیتر آبگیری می 100که فقط 

 ارزیابی ماهی با توجه به پارامترهای رشد و تغذیه صورت گرفت.

 

 : نحوه توزيع و اوزان ماهيان در تيمارهای آزمايشي1جدول 

 وزن ماهي)گرم( در شروع آزمايش، ميانگين تعداد ماهي در هر تكرار تعداد ماهي در هر تيمار تيمارهای آزمايشي

 T1)93/30±26/1 20 60 )شاهد 

T2 60 20 23/2±43/27 

T3 60 20 86/0±90/27 

طرفه کها با استفاده از آزمون واریانس یتجزیه و تحلیل اولیه داده

(ANOVA نشان داد که بین میانگین وزن اولیه سه تیمار اختالف )

 .(p <66/0) داری وجود نداشتمعنی

 8دهی دو بار در روز در ساعات غذا انجام آزمايش و غذادهي:       

عصر انجام شد. غذادهی مطابق با درجه حرارت آب و اندازه  15صبح و 

درصد وزن  5تا  1میزانبه که معموال ( Lim  ،2002و  Webster) ماهی

مکمل به جیره ابتدا در  منظور افزودنهگرفت. ب بدن متغیر بوده صورت

گرم روغن مایع خوراکی  5ظرف پالستیکی پلت را ریخته و سپس یک 

ا به این همکمل گیاهی با توجه به تیمار را در این ظرف ریخته و نهایتا 

گردید تا مکمل به پلت بچسبد و آنگاه به ظرف افزوده و مخلوط می

لیتر  100میزان هصورت روزانه و بشدند. تعویض آب بهماهی داده می

یکسان بود.  و ها طبیعیحوضچه و شرایط نوری برای مخزن آب برای هر

و شوری  pH حرارت، اکسیژن محلول، درجه آب شامل کیفی فاکتورهای

ساخت AP-2000 توسط دستگاه پرتابل چندکاره مدل  1/0با دقت 

پایان دوره  در چنینگردید. هممی ثبت صورت هفتگیانگلستان به کشور

 گیری شد.گرم اندازه 1/0با دقت  ها مجددا وزن تمام نمونه

ذیل پارامترهای  هایرابطه از استفاده با و تغذيه: رشد پارامترهای       

  :(Albert ،1990و  Tacon) مختلف محاسبه شد

ها با استفاده ابتدا نرمال بودن توزیع داده :هاداده تحليل و تجزيه       

درصد خطا انجام شد.  5اسمرینوف در سطح  -از  آزمون کلموگروف

آزمایش تحت مقایسه اثر وزن اولیه در تیمارهای مختلف با استفاده 

روش ها به( و مقایسه دو به دو میانگینANOVA) از تجزیه واریانس

ها نیز با استفاده درصد انجام شد. تجزیه و تحلیل داده 5سطح  توکی در

همراه  هها بانجام شد. در این تحقیق میانگین داده SPSS 18 افزاراز نرم

 انحراف معیار ارائه گردید. 
 

 نتایج

گیری پارامترهای محیطی )آب( در  خالصه نتایج حاصله از اندازه       

دارای  pHارائه شده است. براساس این نتایج پارامتر شوری و  2جدول 

تغییرات اندک و پارامترهای درجه حرارت و اکسیژن محلول، تغییرات 

گراد و درجه سانتی 16تا  9/7که دمای آب از طوریهزیادی داشتند. ب

ره پرورش در نوسان بوده در طول دو 1/14تا  6/4 اکسیژن محلول از

هفته انجام  شنبه و دوشنبه هر روزهای گیری فاکتورهااندازه ضمنا  است.

(. این وضعیت برای کلیه تیمارهای آزمایشی یکسان بوده 3)جدول  شد

اولیه و نهایی و ضریب تبدیل غذا، رشد در تیمارهای  وزن میانگین است.

نظر آماری  نتایج از براساس این ارائه شده است. 3 جدول در ماهی مختلف

 دارییک از متغیرها در بین سه تیمار، اختالف آماری معنیبرای هیچ

گرم و  62/28±95/1 با برابر شاهد گروه در اکتسابی وزن نداشت. وجود

گرم بوده  30±13/4 گرم و 30±37/1 ترتیبهب %4و  %2برای تیمار 

و برای  33/1±38/0شاهد  های ژه نیز برای تیماراست. ضریب رشد وی

 بوده است. 48/1±16/0 و 52/1±38/0ترتیب برابر هب %4و  %2 تیمار

با  58/0±04/0چنین رشد اختصاص روزانه برای تیمار شاهد برابر هم

ترتیب هب %4 و 02/0 رهایگرم و برای تیما85/0ضریب تبدیل غذایی 

با ضریب  60/0±50/0و  79/0با ضریب تبدیل غذایی  61/0±80/0برابر

های وزن نهایی چنین بین میانگینهم بوده است. 81/0تبدیل غذایی 

( بررسی فوق نشان داد که p <79/0) دار نبودسه تیمار اختالف معنی

ضریب تبدیل  رشد، شاخص داری درمکمل گیاهی منجر به تفاوت معنی

 کمان پرورشی نگردیده است.آالی رنگینغذایی و رشد اختصاصی قزل

آزمایشی اختالف  کم واحدهای دلیل تعدادهکه ب است آن توجه قابلنکته 

 داری بین تیمارها مشاهده نشد.معنی

 میانگین وزن نهایی = وزن اکتسابی –میانگین وزن اولیه                

 نسبی رشد نرخ درصد (%RGR=)]نهایی( وزن میانگین–اولیه وزن )میانگینوزن اولیه/[×100

 ( ضریب تبدیل غذاییFCRافزایش وزن بدن / مقدار غذای مصرفی = )       

              100  ×]  t/ (Lnw2 - Lnw1)[ ( =SGRضریب رشد ویژه ) 

 = نرخ رشد روزانهوزن اکتسابی /دوره پرورش                              

t         :  ،دوره پرورش :W1 ،وزن اولیه:W2 وزن ثانویه 
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 در طول دوره پرورش ماهي مخازنگيری فاکتورهای فيزيكي و شيميائي آب خالصه نتايج حاصل از اندازه :2جدول 

 شوری

 )يك قسمت در هزار(
pH 

اکسيژن محلول 

گرم در ليتر()ميلي  

درجه حرارت 

گراد()سانتي  
 شرح

9/0  9/7  8/7  07/13  میانگین 

2/0  17/0  66/2  24/2  انحراف خطای استاندارد 

6/0  6/7  6/4  9/7  کمینه 

3/1  3/8  1/14  بیشینه 16 

 تعداد نمونه 14 14 14 14

 آالميانگين وزن اوليه و نهايي و ضريب تبديل غذا، رشد در تيمارهای مختلف ماهي قزل : 3جدول 

 حداکثر حداقل خطای معيار ميانگين تعداد تكرار )در تيمار( پارامترها

 )گرم( اکتسابی وزن
 

 )پلت رایج در بازار( یا شاهد 3 

 (%2مکمل )پلت رایج با  3

 (%4)پلت رایج با مکمل  3

62/28 

41/30 

30 

95/1 

37/1 

1/4 

5/26 

6/29 

6/26 

36/30 

32 

60/34 

)%( نرخ رشد نسبی  RGR 

 )پلت رایج در بازار( یا شاهد 3

 (%2)پلت رایج با مکمل  3

 (%4)پلت رایج با مکمل 3 

03/48 

61/52 

66/51 

98/0 

89/0 

95/3 

3/47 

6/51 

9/47 

1/49 

3/53 

81/55 

ضریب تبدیل غذایی  FCR 

 )پلت رایج در بازار( یا شاهد 3 

 (%2)پلت رایج با مکمل  3

 (%4)پلت رایج با مکمل  3

85/0 

79/0 

81/0 

60/0 

30/0 

10/0 

80/0 

76/0 

70/0 

92/0 

82/0 

91/0 

 SGR ضریب رشد ویژه 

 )پلت رایج در بازار( یا شاهد 3

 (%2)پلت رایج با مکمل 3

 (%4)پلت رایج با مکمل  3

33/1 

52/1 

48/1 

38/0 

38/0 

16/0 

31/1 

48/1 

33/1 

38/1 

56/1 

67/1 

 نرخ رشد روزانه

 )پلت رایج در بازار( یا شاهد 3

 (%2)پلت رایج با مکمل 3

 (%4)پلت رایج با مکمل  3

58/0 

62/0 

61/0 

30/0 

27/0 

84/0 

54/0 

60/0 

54/0 

62/0 

65/0 

71/0 

 بحث
های گیاهی در پذیری استفاده از افزودنیمطالعه بر روی امکان       

از تحقیقات  دامنه وسیعی زمان اندک همین شده و در پروری شروعآبزی

را به سمت خود معطوف ساخته است که نتایج متنوع و متفاوتی از 

صورت تحریکی و چه به ایمنی )چه بههای گیاهی بر اثر این افزودنی

ها کننده آنزیمباکتریال، تحریکاکسیدانتی، آنتیصورت تلفیقی(، آنتی

کننده جذب نیتروژن در پیکره ماهی از خود نشان داده است. و تحریک

ترین مزیت آن این است که با توجه به طورکه گفته شد مهمهمان

نخواهد  تهدیدی کنندگانمصرف سالمت زیست ومحیط بر بودن، طبیعی

دهد . نتایج بررسی حاضر نشان می(2010و همکاران،  Gabor) بود

منجر به افزایش وزن اکتسابی  %2که اگرچه مکمل گیاهی در سطح 

داری با سطوح دیگر از نظر گردید اما تفاوت معنیو نرخ رشد نسبی 

از  احتماال  %4و  %2آماری نگردیده است. مکمل گیاهی در سطوح 

از بین بردن یا کاهش تراکم  طریق متعادل ساختن فلور طبیعی روده،

زای موجود در دستگاه گوارش، افزایش جمعیت های بیماریباکتری

های مفید روده و نیز تقویت سیستم ایمنی بدن در مجموع باکتری

نیز افزایش  کمان وآالی رنگینسالمت قزل وضعیت توانست سبب بهبود

جذب در دستگاه گوارش شود و در نهایت منجر به کارایی هضم و 

. (1999و همکاران،  Fooks) شود آبزیان در رشد و تغذیه عملکرد بهبودی

افزایش جمعیت  تواند سببمی غذایی این مکمل بنابراین تغذیه ماهی با

 های اسیدالکتیک شود.ویژه بیفیدوباکتریههای مفید روده ببا کتری

پروتئاز و  آمیالز، :های نظیرباعث تولید آنزیم این باکتری پروبیوتیکی

 هایباکتری عالوهْهب .(Austin، 2002 و Irianto) شوندمی لیپاز

ساخت و ترشح  افزایش آبزی سبب دستگاه گوارش موجود در پروبیوتیک

 (2002و همکاران،  Tovaret) شوندنیز می میزبان در گوارشی هایآنزیم

های ها و پروتئینکه در نهایت منجر به افزایش قابلیت هضم چربی

موجود در جیره غذایی شده و کارایی تغذیه و متعاقب آن، 
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-De) دهندطور قابل توجهی افزایش میهرشد را در آبزی میزبان ب

Schrijver  وOllevier ،2000). دلیل کاهشعالوه بههبpH  در  روده و

های فعالیت باکتری مانع از اسید، تخمیری و تولید شرایط پی آن با ایجاد

چنین افزایش جذب مواد هم شوند.زا و مضر در میزبان میبیماری

  .(1998و همکاران،  Ring) دنبال خواهد داشتمعدنی را نیز به
 Aeromonas hydrophila عفونی کنترل عامل استفاده از سیر به با       

زمان ضریب رشد طور همهکمان پرداختند و بآالی رنگیندر ماهی قزل

. (Austin  ،2009و Nya) بهبود نشان داد و میزان مصرف غذا نیز

گروهی که از غذای  بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن در

و همکاران،  Gabor) دست آمدهحاوی سیر مصرف نموده  بودند  نیز ب

 Clariasماهی بر گونه گربهگیری از عصاره پیاز و  سیر . با بهره(2011

lazera روز، محتوای اسیدهای آمینه آزاد،  5مدت بار در روز بهیک

چنین سطح اوره را در سرم چربی کل، کلسترول و پروتئین کل و هم

گیری نمود که در هر دو گروه آزمایشی، عضالت را اندازه خون، کبد و

و  AL-salahy) افزایش اسیدهای آمینه آزاد در کبد مشاهده گردید

عالوه، گروه غذایی سیر باعث افزایش سطوح ه. ب(2002همکاران، 

اسیدهای آمینه در عضالت گردید که با افزایش جذب اسیدهای آمینه 

و  Gabor)دست آمد هآزاد در عضالت، افزایش سنتز پروتئین نیز ب
  .(2010همکاران، 

، زنجبیل، پونه )شامل سیر های گیاهیتاثیر برخی از افزودنی       

ماهی  کوهی و سر گل خار( در جیره، بر رشد و عملکرد مصرف غذا در

ها به غذای دست آمد. با افزودن این ادویههکمان بآالی رنگینقزل

سرگل  %5/0 پونه کوهی و %1زنجبیل،  %1سیر،  %2ماهی، در سطح 

ی اند یعنخار، نتایج نشان داد که بر عملکرد رشد تاثیر مثبت داشته

 مصرف غذا، جذب آن رشد، ضریب تبدیل غذایی و نرخ بقا بهتر گردید

(Gabor  ،2010و همکاران) .آالی رنگینچنین تغذیه ماهی قزلهم 

( Mangifera indica(، عنبه )Lupinus perennis) لوپین %1کمان با 

روز نه تنها به کاهش مرگ و میر  14مدت ( بهUrtica dioicaو گزنه )

که عامل مهمی در مرگ و میر  Aeromonas hydrophilaدر چالش با 

های باله و ریشه دمی( در بسیاری ماهی )با ایجاد عفونت خونی و زخم

شود، بلکه فعالیت باکتریایی سرم خون، از کشورهای دنیا قلمداد می

های تیماری نسبت به گروه فعالیت لیزوزیم سیستم تنفسی را در گروه

درمجموع نتایج مطالعه  (Austin  ،2010و Awad) کنترل افزایش داد

دار در پارامترهای به عدم تفاوت معنی توجه که با حاضر نشان داده است

رشد و تغذیه در بین تیمارهای شاهد و تیمارهای آزمایشی حاوی 

تواند در بهبود مکمل، این مکمل عذایی در سطوح مورد مطالعه نمی

 گرددو پیشنهاد می واقع شود کمان موثرآالی رنگینعملکرد رشد قزل

ای با بررسی پارامترهای خونی تاثیر آن بر روی در آزمایش جداگانه

 سیستم ایمنی بررسی شود.
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