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 ران یکرمانشاه، ا  ، یواحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالم  ،یاهیگ  یوتکنولوژ یب  قاتیمرکز تحق-2

 .رانیدانشگاه تهران، کرج، ا  ،یعیدانشکده منابع طب  الت،یگروه ش  -3

 1400بهمن    تاریخ پذیرش:                                                     1400دی  تاریخ دریافت:  

 چکیده

نیز برخی از و    ءبقاو    های رشدبر شاخص  ترور  گرین  در جیره غذای ماهی شویدگیاه  عصاره    یربررسی تأثبه  در مطالعه حاضر،  
  ی ریاندازه گ  پالسما  گلوكزو    دیریسیگل  یتام، كلسترول، تر  نیپروتئ  ن،یآلبوم  زانیمو    پرداخته شدفاكتورهای خونی و ایمنی  

و    5/1،  5/0  ،یمار آزمایشی حاوی سطوح صفرت تصادفی در چهار تعدد ماهی تهیه گردید و بصور  180تعداد  بدین منظور  .  شد
گرفتند  5/2 قرار  ش  14هر  .  درصد  انجام  بیومتری  یکبار  بدند.  روز  وزن  افزایش  ویژه،  رشد  نرخ  به  مربوط  مقادیر   ،بیشترین 

در گروه حاوی   ییو كمترین میزان ضریب تبدیل غذا ندرصد افزایش وزن بدن، غذای مصرفی روزانه، نسبت كارایی پروتئی
ویژه گروه كنترل داشته است  هبا سایر تیمارها ب  ی امشاهده شد كه از لحاظ آماری تفاوت قابل مالحظهدرصد    5/1اره شوید  عص

(05/0>p).    درصد مکمل شوید و كمترین میزان در گروه    5/2از لحاظ شاخص ضریب چاقی بیشترین میزان در گروه محتوی
نتایج حاصل از بررسی فراسنجه های بیوشیمیایی خون (. p<05/0دار بود )معنی  تالف از لحاظ آماریشاهد مشاهده شد كه این اخ

تیمار  در یک دوره هشت هفته  بین  تام، گلبولین و   5/1ای نشان داد كه  لحاظ مقادیر پروتئین  از  با گروه شاهد  درصد شوید 
معنی  اختالف  )آلبومین  دارد  وجود  همچنین  (p<05/0داری  تح .  حدر  مقیق  بیشترین  شاهد  اضر  در گروه  تری گلیسیرید  یزان 

بیشترین و كمترین میزان گلوكز .  (p<05/0داشت )  یادرصد شوید تفاوت قابل مالحظه  5/0و   5/2مشاهده شد كه با تیمارهای  
  وید در مکمل غذایی شاستفاده از   ،رسدنظر میدر این مطالعه بهدرصد شوید و كنترل گزارش شد.  5/1ترتیب در تیمارهای نیز به

 این نتایج  .قابل توجهی داشته باشد  یرتأث  خون  های بیوشیمیاییرشد و فراسنجه  یهاتواند در بهبود شاخصماهی گرین ترور می

 .باشد داشته شرایط پرورشی در نوین هاییدگاه د ایجاد و ارزش با گونه این تولید بهبود در یا گسترده كاربرد تواندیم پژوهش

 
 پارامترهای خونی رشد، ی هاشاخص  ی،مکمل رشد، جیره غذاید، سیچالیشوید،   :یدیلکلغات 
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 مقدمه 

منابع   عنوان  به  پروری  آبزی  و  معیشت شیالت  و  درآمد 
فزا اهمیت  از  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون    ای یندهصدها 

در   .(FAO, 2012; Bilen et al., 2018)  برخوردار است
جودات زنده آب شیرین ودرصد از م   90یباً  حال حاضر، تقر

 ,.Ladisa et al)  شوندیدر صنعت ماهیان زینتی کشت م 

را .  (2017 آکواریومی  ماهیان  برای  تقاضا  سریع  رشد 
س  توانیم از  استفاده  پروری   هاییستمبا  آبزی  تقویت 

این با  کرد.  شرایط  تقویت  به  منجر  است  ممکن  حال، 
شاسترس  تسریع  نتیجه  در  و  شود زا  بیماری   یوع 

(Sirimanapong et al., 2015  .)  اهمیت و نقش غذا در
پروری کامالً  پایداری و کارآیی مؤثر و سودآور صنعت آبزی 

به است،  و  گونه مشخص  غذادهی  عملیات  و  غذاها  که  ای 
آبزی   در  پرورشی  گونه  نیاز  مورد  اساسی  عناصر  تأمین 

هزینه  30-70حدود  شامل  پروری   کل  از    های درصد 
میزی آب ترکیبات  شودپروری  برخی  کاربرد  میان  این  در   .

قیمت برای انواع گیاهی به عنوان جایگزینی مناسب و ارزان 
و مکمل بودن  وارداتی  به  توجه  با  شیمیایی  غذایی  های 

امکان   و  بررسی  مورد  اخیر  سالهای  در  آنها  باالی  هزینه 
ترکیبات،   این  مهم  ویژگی  است.  گرفته  قرار  سنجی 

مخت  دسترسی نواحی  در  فصول  آسان  در  و  کشور  لف 
. گذشته از این خصوصیات، بر اساس  باشدیمختلف سال م 

دارای   قاتیتحق گیاهی  ترکیبات  این  گرفته  صورت 
که   هستند  آبزیان  رشد  روند  در  جانبی  عوارض  کمترین 

ب را  ع آنها  ایدهه  جایگزینی  مکملنوان  برای  های  آل 
م مطرح  بع  نماید یشیمیایی  در  حتی  ایو  موارد،  منی  ضی 

 .(Magnadóttir, 2006) دهند یجود را افزایش ممو

ویژه  سیستم ایمنی و دفاعی بدن ماهیان به  ءتقویت و ارتقا
گونه اصل  ی هادر  از  اقتصادی  و  ارزش  نیازهای    ترینیبا 
مپرورش که  باشدیدهندگان  است  شده  ثابت  از    عواملی. 

آلودگی حرارت،  درجه  فصل،  ژنتیکی،  صفات  ،  قبیل 
استرس   و  افزودندستکاری  و  جیره  ترکیب    های یتراکم، 
محرک نظیر  پروبیوتیک  یهاغذایی  و  نیز  ایمنی  و  ها 

م واکسیناسیون  و  بیماری  سیستم   بر  توانندیتاثیرات 
باشند   تاثیرگذار  ذاتی  یا  غیراختصاصی  ایمنی 

(Magnadóttir, 2006).  افزودن فیتوژنیک و   هاییامروزه 
وسی بسیار  بررسکاربردهای  حال  در  آنها  مع    باشد یی 

(Karásková et al., 2015).   صورت به  ها  فیتوژن  این 
عصاره و اسانس در عملکردهای مختلفی مانند بهبود    ،درپو
ایمنی،  درش عملکردهای  استرس،  ضد  اشتها،  تحریک   ،

تفریخ تخم وضعیت بیوشیمیایی و خونی  نرخ    رنگ پوست،
را در پرورش ماهی    افزایش مقاومت در برابر بیمارینیز  و  

م اعمال  فعال  ترکیبات  بودن  دارا  دلیل    کنند یبه 
(Yılmaz et al., 2012).    این بر  تغذیه  علوم  محققین 

آبزیان به فرموالسیون جیره  باورند که افزایش کارایی تولید 
معدنی،   مواد  ویتامین،  چربی،  پروتئین،  موجود،  غذایی 

مداوم به    قابلیت هضم، ماهیت ترکیبات، قیمت و دسترسی
بست همکاران،    دارد  گی آنها  و  نظر  به  (.1398)چنگیزی 

ترین روش است و هر روشی برای  رشد ماهی مهم  ،رسدیم
گامی مستمر برای   تواندیبه حداکثر رساندن رشد ماهی م 

 سودآوری پایدار باشد. 
مهم    ( Anethum graveolens)  یدشو دارویی  گیاه  یک 

  ان استفاده مصرف انسو برای  شودیاست که بسیار کشت م
و  یم ویتامین  شود  فنول  Cحاوی  پلی  و  کاروتنوئیدها   ،

 5/2-4شوید دارای  .  (Lisiewska et al., 2006) هاست
م اسانس  منطقه   باشد یدرصد  براساس  آن  مقدار  که 

م تغییر  فصل  و  تا    کندیجغرافیایی   نیزدرصد    7/7و 
  شوید، کارن، لیمونن و   گیاه. قسمت اعظم اسانس  رسدیم

ک است  حدود  آلفافالندرن  سه  هر  را    90ه  اسانس  درصد 
م شوید  سایر    .شوندیشامل  دیالنوزید،    شامل: ترکیبات 
ـ گلوکورونیده آن، وی    3ها، کامپفرول و ترکیب  کومارین

سنین، میریستیسین و سایر فالوونوئیدها، اسیدهای فنلی،  
)حدود    16)حدود    نیپروتئ چربی    10ـ    15درصد(، 

هوایی شوید که از سر  اسانس سر شاخه  .  ندباشمی  (درصد
آید،  دست میشاخه تازه آن به روش تقطیر با بخار آب به

مانند   28-45  دارای کتونی  ترکیبات  کارون    دی  درصد 
  .برداری متفاوت استکه بر اساس فصل محصول    باشدیم

که   است  اسانس  دارای  نیز  شوید  گیاه  درصد    95ریشه 
بتاپ ـ  آلفا  را  ریشه  ماسانس  تشکیل    دهد یینن 

(Lisiewska et al., 2006). 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
61

35
4.

14
01

.3
1.

1.
11

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
fj

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10261354.1401.31.1.11.3
http://isfj.ir/article-1-2573-fa.html


 31(  1)  1401مجله علمی شیالت ایران  
 

59 

به  یراًاخ  داروئی  از گیاهان  و   عنوان   استفاده  رشد  محرک 
تر در دهنده ایمنی و حتی رنگ جذاباشتها آور و افزایش

ماهیان زینتی به علت ایجاد آسیب کمتر به ماهی و محیط 
مکمل  به  نسبت  توجه زیست  مورد  بیشتر  شیمیایی  های 

ترکیبات گیاهی که اشتها آور و   اند. برخی از اینه قرار گرفت
رشد  افزایش در    هستند،دهنده  رشد  افزایش  با  نتیجه  در 

کوتاه زمانی  هزدوره  کاهش  سبب    شوند. می  هاینهتر 
با   ایمنی  افزایش  سبب  ترکیبات  این  از  برخی  همچنین 

که با توجه به تلفات    شوندمیهای خونی  تغییر در شاخص
اده از این ترکیبات را  و خسارات مالی استفدر امر پرورش  

می صرفه  مکمل  .سازدبه  از  حمایت  یک    یهادر  گیاهی، 
عوامل   فهرست بهبود  برای  گیاهی  داروهای  از  طوالنی 
استفاده شده است  مذکور آبزیان  پرورش    برای.  در صنعت 
 Bilen et al., 2018, Zeilab Sendijani)شوید    مثال،

et al., 2020)  ،( و  )چیت    (Allium sativumسیر  ساز 
 ( Zingiber officinale) زنجبیل    ، (1396همکاران،  

)چوبکار و همکاران،   آویشن  (، 1396)ظهیری و همکاران،  
 Amiri) (Cinnamomum zeylanicmدارچین )  (،1396

and Bahrekazemi, 2017)    گرفته قرار  مطالعه  مورد 
 است.
  بومی   د( و از خانواده سیکلیدها )سیچالی  گرین ترور  ماهی

ترور    گرین  برتری  باشد یم   اکوادور  و   پروو   جنوبی،  آمریکای
  که  است  این  در  سیلیکیدها  از  بعضی  به  نسبت

  قیمت ،دپسندمی  را  غذایی  نوع  همه  و  است  چیزخوارهمه
 است و  آرام  بسیار  سیلیکیدها سایر    به  نسبت،  دارد  مناسبی

زیبای  استتر  مقاوم  آکواریومی  شرایط  به بسیار  رنگ  ی  و 
هم)  دارد و  مطالعه (.  1392کاران،  مشیدی  این  از  هدف 

غذایی   جیره  تغذیه  در  شوید  عصاره  کاربرد  اثر  بررسی 
به عنوان مکمل   ترور  پر طرفدار گرین  آکواریومی و  ماهی 

  خونی و ایمنی  عوامل نیزو  ء های رشد و بقارشد بر شاخص
 . است این ماهی

 
 
 
 

 مواد و روش کار 

 سازی کارگاه آماده

گرم و میانگین   2±7/0اولیه  عدد ماهی با وزن    180د  تعدا
متر تهیه گردید و به کارگاه پرورش  میلی   35±05/1طولی  

  ها یماهیان زینتی واقع در استان تهران منتقل گردید. ماه
مدت   به  آداپتاسیون  از  و    2پس  ساعت    24-48هفته 

غذا ب با قطع   20مخزن )  12صورت تصادفی بین  ه  همراه 
ازا به  با    3در    تیمار  4ء هر مخزن شامل  ماهی  تکرار( که 

اکسیژن   میزان  با  تمیز  نیتریت   6آب  لیتر،  در  گرم  میلی 
از   لیتر  /01کمتر  در  گرم  دمای  میلی  درجه   20، 

اسیدیته  سانتی گردیدند.    3/7گراد،  توزیع  بودند،  شده  پر 
لوله آب  از  آن  که  در  شهر  ب  48کشی  آبگیری  ه  ساعت 

ته  صورمنظور  کلر  استنشینی  گرفته  گ  ،ت    ردید. استفاده 
شرکت ماهیران  (  MA-F009)  یهمچنین از فیلتر اسفنج

آب،  و  هوا  خروجی  لوله  هوا،  خروجی  و  ورودی  به  مجهز 
بخاری  و  اسفنج  کارتریج  سرپوش  و  هوا  پخش    مخزن 

(MH-71R) اسفنج فیلتر  پمپ  و  ماهیران    ی شرکت 
smart pump-SB-1350    در هر آکواریوم استفاده گردید

آکوار  که ماهیان    48از    هایوم این  انتقال  از  پیش  ساعت 
آزمایش  آماده دوره  طول  شدند.  نظر    8سازی  در  هفته 

هر   آنها  از  خونگیری  و  بیومتری  که  شد  روز   15گرفته 
ماه در  نوری  دوره  گرفت.  صورت  ساعت    6  یانیکبار 

و   هر    18تاریکی  گرفته شد.  نظر  در  روشنایی   48ساعت 
و بعد از هر  ها  سیفون کردن آب تانکساعت یکبار اقدام به  

تانکزیست  شستشوی  به  اقدام  نمک سنجی  آب  با  ها 
ب  . گردید با دستگاه  ه  دما  نیز  اکسیژن  میزان  طور روزانه و 

 .صبح ثبت گردید 8طور روزانه در  بهاکسیژن متر 

 
 گیری، تهیه جیره و غذادهی به ماهیان عصاره

گروه گیاه شناسی    یهییدتأ پس از تهیه از بازار و    شوید  گیاه
کرمانشاهدان واحد  اسالمی  آزاد  کنترل    ،شگاه  شرایط  در 

آن   برگ  و  و ساقه  در سایه خشک گردید  آسیاب    باشده 
درصد قرار   70ساعت در متانول    48به مدت  پودر شده و  

سپس محلول حاصل از کاغذ صافی عبور داده شده    .گرفت
آن   الکل  دما  وسیلهبهو  در  روتاری  درجه   40  یدستگاه 
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جداساسانتی گردیدگراد  حاصل    . زی  دستگاه    باعصاره 
شدندآماده  فریزدرایر   نگهداری  یخچالی  دمای  در  و    شده 

(Arabshahi-Delouee and Urooj, 2007). 
غذای کنسانتره کارگاه در آب حل شده   یلوگرمک  1سپس  

و با غذا مخلوط شده و همگن گردید و در مجاورت جریان  
استفاده در    فن خشک شده و تا زمان  هوسیلبههوای مالیم  

گردید نگهداری  پایه    .فریزر  جیره  عبارتند  اطالعات 
،  %6-7  ی، چرب%15-20، کربوهیدرات  %40-35پروتئین  از:
خاکستر  %2-3  یبرف رطوبت  10%،  در  .  10%،    2غذادهی 

وزن    %2عصرو به میزان    17و    9نوبت در روز ساعت صبح  
آنها به مدت   تیمارها هفته صورت گرف  8بدن  به شرح    ت. 

 :باشندیم ذیل
 : گروه شاهد با جیره غذایی فاقد شوید 1 یمارت

 درصد شوید  5/0 یبا جیره غذایی حاو T1: گروه 2 یمارت

 درصد شوید  5/1با جیره غذایی حاوی  T2: گروه 3 یمارت

 درصد شوید  5/2 یبا جیره غذایی حاو T3: گروه 4 یمارت

 
 داری آماده سازی ماهیان جهت نمونه بر

دن مواد خارجی در آب مقطر شسته ماهیان جهت جدا کر
شده وجهت انجام زیست سنجی، یک پتری دیش را با آب  

با دقت   ترازوی دیجیتال    01/0مقطر شسته و آن را روی 
سپس   و  گردیده  تنظیم  صفر  روی  ترازو  و  داده  قرار  گرم 

کواریوم با استفاده از پودر میخک به میزان آهر    هاییماه 
. روی آن قرار گرفته شدلیتر بیهوش شده    10در    گرم  3

با  یماه  بیهوشی  از  پس  محلول   10در    گرم  3ها  از  لیتر 
( دیجیتال  و  تراز  توسط  میخک،  گل  مدل    ANDپودر 

HT500  دقت با  با    استانداردوزن شدند. طول    گرم  0.1( 
میلی متر    1استفاده از تخته بیومتری و خط کش با دقت  

 اندازه گیری شد. 

 
 ای وتغذیه  رشد  یهاشاخصسنجی و سنجش  ت زیس

یکبار    14هر   و  روز  تیمار  هر  )  5تکرارش    3از    15ماهی 
با   نیز  دوره  انتهای  در  شد.  انجام  بیومتری  کل(  در  ماهی 

ماه از    هایتوزین  استفاده  و  آنها  مقایسه  با  تا  شد  تالش 
از غلظت  ها یوضعیت رشد ماه   ذیل   یهافرمول   یهامتأثر 

در شوید  خود    متفاوت  با  گروه  مقایسه  ارزیابی  و  کنترل 

زیست  هنگام  ماهیان  استرس  کاهش  منظور  به  و  گردد 
غذادهی    12  یسنج سنجی  زیست  آر  بعد  و  قبل  ساعت 

 Hung et al., 1997, Harikrishnan et)  قطع گردید

al., 2012:) 

 (: SGR)  درصد نرخ رشد ویژه

 )%(  (SGR)= [(LnWf-LnWi)/T] 100×  

LnWF=    ماهی،  لگاریتم نهایی  وزن  =    LnWIنپرین 
 لگاریتم نپرین وزن اولیه ماهی 

 (: FCR)یی ضریب تبدیل غذا
=FCR 

CFC=  میزان غذای مصرف شده،  WG=  دست آمده هوزن ب 

   :WG یا  افزایش وزن بدن
BWI=BWi-BWf [21] 

 : درصد( WGدرصد افزایش وزن بدن )
PBWI= (BWf -BWi)/BWi×100 

 :  (SR)ماندگی باز درصد
 in/fSR=n 100×نرخ بازماندگی  درصد

   (:CF) ضریب چاقی
)×100 (Poumonge et al.,1993)3CF=(W/L 

 (: PER) میزان کارایی پروتئین
 iW-fW =PERپروتئین مصرفی )گرم( / 

 :(DFI) دریافت غذای روزانه
DFI= میزان غذای مصرفی / [(Wi+Wf   ( / 2 × T] × 100 

 (: ADG) همیانگین رشد روزان
ADG= [Wf _Wi] × 100 / (Wi) × T 

Wi=    ،وزن اولیهWm=  ،وزن میان دوره  Wf=   ،وزن نهایی
Wmean  =  ،میانگین وزنL=    ،طول کلNi=   ،اولیه تعداد 

Nf=    ،نهایی زمان،    =Tتعداد  داده    = Fمدت  غذای  میزان 
 شده به ماهی )گرم(  

 

 بیوشیمیایی سرم خون  هایخونگیری و آزمایش

خونگیرز  ا  ها یماه  دمی  ورید  در  طریق  و  های  ویالی 
دمای   در  هپارینه  سانتی  4استریل  نگهداری  درجه  گراد 

 g 6000دقیقه در    15خونی برای مدت    یهاشدند. نمونه

حاصله    سرم گراد سانتریفوژ شدند.  درجه سانتی  4در دمای  
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آزمایش انجام  دمای    هایتا  در  درجه   -21بیوشیمی 
 ( Grant and Kirkman, 2015) گراد نگهداری شدسانتی

گیری میزان آلبومین و پروتئین تام از کیت منظور اندازه ه  ب
ایران(  تهران،  آزمون،  )پارس  پروتئین  آزمون  تجاری 

گیری پروتئین تام بر اساس  استفاده گردید. به منظور اندازه
بیوره   میکروتیوب   (Ardó et al., 2008)واکنش  در یک 

نمکمیلی  9اپندورف،   )  لیتر  به  %0.85طعام   )1/0 
از  یلیم میکروتیوب دیگر،    سرملیتر    9/1اضافه گردید. در 

به    لیترمیلی مشابه  طعام  محلول    لیترمیلی  1/0نمک 
محلول بالنک اضافه   لیترمیلی  2استاندارد و در لوله سوم،  

ادامه،   در  از  لیترمیلی  5گردید.  یک  هر  به  بیوره  محلول   ،
آرامی مخلوط   لوله( اضافه و به  9ها )ها و تکرارهای آنلوله 

از   بعد  میزان   20گردید.  اتاق،  دمای  در  نگهداری  دقیقه 
یک   هر  نوری  موج    باجذب  طول   550اسپکتروفتومتردر 

اندازه دسینانومتر  در  گرم  مقیاس  در  و  بیان  گیری  لیتر 
از  آلبومین  مقدار  تفریق  از  نیز  گلوبولین  مقدار  گردید. 

 . (Öner et al., 2008) مددست آبهپروتئین تام 

اندازه از  برای  گلوکز  و  گلیسیرید  تری  کلسترول،  گیری 
های تجاری پارس آزمون )پارس آزمون، تهران، ایران( کیت

پالسما   گلوکز  گردید.  استفاده  اسپکتروفتومتر  دستگاه  و 
  500براساس روش آنزیمی گلوکز اکسیداز و در طول موج  

نیز   پالسما  کلسترول  سطح  آنزیمینانومتر،  روش   به 

(CHO-PAP)   نانومتر و تریگلیسرید   510در طول موج
آنزیمی روش  موج     (GPO-PAP) براساس  طول  در  و 

 . (Thomas, 1998) ید نانومتر اندازهگیری گرد 510
 

 هاداده  تجزیه و تحلیل آماریروش  

رشد، خونی و    عواملتمامی    یراز تأث  نتایج حاصله  یهاداده
معیا خطای  صورت  به   ± Mean) میانگین  ±ر  سرمی 

SEM) افزار از نرم  و روش    18نسخه     SPSS با استفاده 
 (One-Way ANOVA) آماری تحلیل واریانس یکطرفه

گرفت  قرار  آماری  تحلیل  و  بررسی  مورد  دانکن  آزمون    و 
(Kakoolaki et al., 2016). 

 
 

 نتایج 

 ای یههای رشد و تغذشاخص

د برعملکرد رشد و  بررسی نتایج مربوط به تأثیر عصاره شوی
نشان    3و    2ازماندگی ماهیان مورد مطالعه در اشکال  نرخ ب

نتایج حاصل از این تحقیق بر خصوصیات   .است  داده شده
شاخص و  تغذیهرشد  لحاظ های  از  که  داد  نشان  ای 

بین تیمارهای حاوی مکمل   (ADG) میانگین رشد روزانه
ی وجود دارغذایی شوید با گروه شاهد اختالف آماری معنی

 بیشترین مقادیر مربوط به نرخ رشد ویژه  .(p>05/0ندارد )

(SGR)بدن وزن  افزایش   ، (BWI) وزن افزایش  درصد   ،
روزانه(PBWI)   بدن مصرفی  غذای   ،   (DFI)  نسبت  ،

پروتئین تبدیل     (PER) کارایی  میزان ضریب  کمترین  و 
مشاهده    5/1در گروه حاوی عصاره شوید   (FCR) غذایی

لحا از  که  مالشد  قابل  تفاوت  آماری  سایر    یاحظهظ  با 
ب داشته  هتیمارها  کنترل  گروه  از   .(p<05/0)است  ویژه 

بیشترین میزان در  لحاظ شاخص وضعیت )ضریب چاقی( 
درصد مکمل شوید و کمترین میزان در    5/2گروه محتوی  

آماری   لحاظ  از  اختالف  این  که  شد  مشاهده  شاهد  گروه 
روه در گ (SR) رخ بازماندگیدار بود. کمترین میزان نمعنی

و گروه   میزان   5/2شاهد  بیشترین  و  شوید،  عصاره  درصد 
ب تیمار  ه  نیز  دو  در  مشابه  شد   5/1و    5/0طور    گزارش 

 . ( 2و 1های )شکل
 

 های بیوشیمیایی سرمفراسنجه

فرسنجه بررسی  از  حاصل  سرم  نتایج  بیوشیمیایی  های 
شده   تغذیه  ماهیان  بچه  عصارخون  مختلف  سطوح  ه  با 

طی   غ  56شوید  شکذادهروز  در  شده    3  لی  داده  نشان 
فراسنجه   .است بررسی  از  حاصل  بیوشیمیایی   هاینتایج 

ای نشان داد که بین تیمار خون در یک دوره هشت هفته 
پروتئین    5/1 مقادیر  لحاظ  از  شاهد  گروه  با  شوید  درصد 

در .  داری وجود داردتام، گلبولین و آلبومین اختالف معنی
حا تری    ،ضرتحقیق  میزان  گروه  بیشترین  در  گلیسیرید 

درصد شوید   5/0و    5/2شاهد مشاهده شد که با تیمارهای  
مالحظه قابل  )  یاتفاوت  میزان .  (p<05/0داشت  باالترین 

حاوی   گروه  در  نیز  شوید    5/2کلسترول  مکمل  درصد 
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گروه با  که  شد  تیمار  مشاهده  و  شاهد  اختالف   5/1های 
نتایج  .(p<05/0دار داشت )معنی به  توجه  یانی که ماه  ،با 
رژ شوید    1/ 5و    0.5غذایی    هاییماز  تغذیه  درصد 

افزایش وزن قابلکردندیم اگرچه نسبت  ،  توجهی داشتند، 
گروه بین  خوراک  معنیتبدیل  تفاوت  با  ها  نداشت.  داری 

غذااین رژیم  از  که  ماهیانی  تغذیه  درصد    5/1  ییحال، 
پروتئین  دارای  ،  کردندیم باالتری  محتوای  و بسیار    بودند 

به  از  ،  شاهد  تیمار  ماهیان نسبت  باالتری  چربی  محتوای 
 . برخوردار بودندغذایی   هاییمسایر رژ

 
 

  

  

  

 رشد در تیمارهای مختلف  یها: نتایج بررسی شاخص1شکل 

با جیره غذایی  T2: گروه 3 یمار ت، درصد شوید 5/0 یبا جیره غذایی حاو T1: گروه 2 یمارت، گروه شاهد با جیره غذایی فاقد شوید: 1تیمار 

 درصد شوید  5/2 یبا جیره غذایی حاو T3: گروه 4 یمارت، درصد شوید  5/1حاوی 

 (.باشندیدار میاختالف معن یدارا 0.05حروف متفاوت در سطح  یدارا ریمقاد)
Figure 1: Results of growth indices in different treatments 
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 رهای مختلف نرخ بازماندگی در تیما :2شکل 

با جیره غذایی  T2: گروه 3 یمار ت، درصد شوید 5/0 یبا جیره غذایی حاو T1: گروه 2 یمارت، گروه شاهد با جیره غذایی فاقد شوید: 1تیمار 

 درصد شوید  5/2 یبا جیره غذایی حاو T3: گروه 4 یمارت، درصد شوید  5/1حاوی 

 (.باشندیدار میف معناختال یادار 0.05ر سطح حروف متفاوت د یدارا ریمقاد)
Figure 2: Survival rate in different treatments 
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 نتایج بررسی فراسنجه های بیوشیمیایی خون در تیمارهای مختلف :3شکل 

با جیره غذایی  T2روه : گ 3 یمار ت، درصد شوید 5/0 یبا جیره غذایی حاو T1: گروه 2 یمارت، گروه شاهد با جیره غذایی فاقد شوید: 1تیمار 

 درصد شوید  5/2 یبا جیره غذایی حاو T3: گروه 4 یمارت، درصد شوید  5/1حاوی 

 د.(باشیدار میاختالف معن یدارا 0.05حروف متفاوت در سطح  یدارا ریمقاد)
Figure 3: Results of biochemical parameters of blood in different treatments 

 

 بحث  

حاضر مطالعه  شوید  ، در  عصاره   Anethum) تأثیر 

graveolens) مختلف  ه  ب در سطوح  غذایی  مکمل  عنوان 
بیوشیمیایی   عواملای و برخی  های رشد و تغذیهبر شاخص

ترور گرین  ماهی  مورد   (Andinocara rivulatu) خون 
مکمل   این  از  استفاده  داد  نشان  نتایج  قرار گرفت.  بررسی 

بغذای سهی  در  بهبود   5/1طح  ویژه  موجب  درصد 
در    یهاشاخص نتایج  تفسیر  است.  گردیده  بررسی  مورد 

 .شده است ارائهادامه 

به منظور  که    (1391و همکاران )  یادخدادپژوهشی  نتایج  
پودر س اثر  و   (Allium sativum)  یرخامبررسی  تغذیه  بر 

غذا  یهاشاخص تبدیل  ضریب  و یی،  رشد  رشد  ،  یژهنرخ 
نسبمیزان   وزن  معمول  یافزایش  کپور   ی)ماهی 

(Cyprinus carpio)   درصد سیر    1و    1/0،  0تیمار    3در
پذیرفت  3و   انجام  تیمار  هر  برای  این    ،تکرار  نتایج  با 

این تحقیق نشان داد اضافه کردن    زیرا  .  مطالعه همسو بود
بهبود   موجب  غذا  به  خام  سیر  کپور    رشدپودر  ماهی  در 

نظری  انیروزبهمعمولی شده است.    ی در بررس  (1394)  و 
  ن یبه ا  ی گوپ   یومیاکوار  یدر ماه   انهیراز  اه یگ  یعصاره اتانول

و   یبارور  شیافزا  یمذکور در راستا  اهیکه گ  دندیرس   جهینت
ا درماه  نیرشد  نتا  یکرولیترم  100  ی  غذا  گرم   جیدر 

 است.  دار داشتهیمعن

پروتئ سطح  مناسبی    های ینسنجش  شاخص  خون  سرم 
ارزیابی   یک باشد. ییناسی ماهی موضعیت ایمنی ش  جهت 

مهم اطم  نیتراز  قابل  ارز  ارهایمع  نیترنانیو    یابیدر 
ف  تیوضع و    ی هافراسنجه   ان، یماه  ک یولوژیزیسالمت 
سن    ، یطیمح  عوامل  ه،یتغذ  ریکه تحت تأث آن است  یخون

 ,.Quillfeldt et alقرار دارد )  کیولوژیزیموارد ف  ریو سا

ه و ب انیآبز کیولوژیزیف یود شاخصهابهب ،رونیاز ا(. 2004
را عالوه    رهیج   ونیفرموالس  تیفیک  ءدنبال آن بهبود و ارتقا

  ی اب یارز  یخون  یهابا فراسنجه   توانیرشد م   ی هابر شاخص
توان ر تأیید این نتایج مید(.  Nayak et al., 2007نمود )

مکمل تاثیر  ( در مورد  1396و همکاران )  چوبکارگزارش به  
در بچه  (Zataria multiflora)آویشن شیرازی سازی پودر

هفته    8مدت  در  (  Cyprinus carpio)ماهی کپور معمولی
این ماهیان  مطالعه نشان داد میانگین وزنی  این  .  اشاره کرد
گروه   غذاآویشن  گرم    100در  کیلوگرم  هر  طور ه  ب  در 

نرخ رشد ویژه نیز از و    بود  بیشترین تاثیردارای  داری  معنی
الگو   ااین  و  کرده  معنیتبعیت  میزان   یدارختالف  در 

تام  عوامل پروتئین  گلبولین سرمی  بر    . گردیدمحرز   و 
حاصل نتایج  نسبتاً هاساس  نقش  شیرازی  آویشن  پودر   ،

شاخص  و  رشد  بهبود  در  ماهی    یهاموثری  کپور  خونی 
حاضر (C. carpio) معمولی تحقیق  در  است.    ، داشته 

شد    وه شاهد مشاهدهگلیسیرید در گربیشترین میزان تری 
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تیمارهای   با  شوید  5/0و    5/2که  قابل    ،درصد  تفاوت 
گروه   .داشت  یامالحظه در  نیز  کلسترول  میزان  باالترین 
های  درصد مکمل شوید مشاهده شد که با گروه  5/2حاوی  

تیمار   با    . (p<05/0دار داشت )اختالف معنی  5/1شاهد و 
آلفا    7آنزیم  توجه به اینکه گیاهان از طریق افزایش سطح  

سلولک در  هیدروکسیالز  به  لسترول  منجر  کبدی  های 
سلولی  کلسترول  سنتز  کاهش  و  کلسترول  دفع  افزایش 

این  ، شوندیم حاوی    ،رواز  سطح    5/1تیمار  شوید  درصد 
را  تحقیق  این  در  مطالعه  مورد  ماهیان  خون  کلسترول 

کبد  دادهکاهش   اضافی  بار  طریق  این  از  محل    و  که 
چ م   ربیمتابولیسم  کاهش  از  دهندیرا    ، دیگر  سوی. 

در یک مطالعه به بررسی تأثیر   )1395)  رنجبرو    یادخداد
ه درصد ب  5و    3،  5/1عملکرد گیاه چای سبز در سه سطح  

بر   فیتوبیوتیک  یک  کپور   عواملعنوان  ماهی  ایمنی 
چای   معمولی پودر  تجویز  که  داد  نشان  نتایج  پرداختند. 

تحریک ت خوراکی باعث  درصد به صور  5/1سبز در سطح  
ب  گردد یایمنی غیراختصاصی م  عواملبرخی   این ماده  ه  و 

قابل   معمولی  کپور  ماهی  بچه  در  ایمنی  محرک  عنوان 
استفاده است. گلوکز خون شاخص بسیار متغیری است که  

های محیطی و دستکاری مانند  تحت تأثیر استرس   شدتبه
تغذیه وضعیت  فصل،  قراتغییرات  بلوغ جنسی  و  داردای   ر 

ب(1395،  رنجبرو    یخداداد) میزان  .  کمترین  و  یشترین 
درصد شوید و کنترل   5/1ترتیب در تیمارهای گلوکز نیز به

حاوی   تیمارهای  تمام  که  حالیست  در  این  شد.  گزارش 
  5طح  داری در سمکمل شوید با گروه شاهد اختالف معنی

 منظور تعیین عملکرد رشد   درصد نشان دادند.. تحقیقی به
شاخ از  برخی  کپور  یهاصو  ماهی  بچه  ایمنی  و    خونی 

سطوح  (Cyprinus carpio) معمولی با  شده  تغذیه 
اجرا شد  افزودنی گیاهی  تعادلی،    مختلف  )طاعتی و نوعی 

، 5/1،  1،  0بچه ماهیان کپور با چهار جیره حاوی    (.1394
با    2و   افزودنی گیاهی  کیلوگرم  طرح در  تکرار    3گرم در 

تصادفی  ن  کامالً  شدند.  بیشترین  تغذیه  که  داد  نشان  تایج 
وزن نهایی، طول نهایی، درصد افزایش وزن بدن، میانگین  
کمترین   و  چاقی  ضریب  ویژه،  رشد  شاخص  روزانه،  رشد 

گرم در کیلوگرم افزودنی    2ضریب تبدیل غذایی در تیمار  
داری با  اختالف معنی  امامشاهده شد    از نظر عددی  گیاهی 

نداش تیمارها  )سایر  مذکور، بر   (p>05/0ت  نتایج  اساس 
گرم در    2توان اظهار نمود که افزودنی گیاهی در سطح  می

می بهبود  کیلوگرم  نیز  و  رشد  عملکرد  افزایش  در  تواند 
شاخص از  و    یهابرخی  اختصاصی  ایمنی  و  خونی 

باشد مؤثر  پرورشی  کپور  ماهیان  بچه   .غیراختصاصی 
Zeilab Sendijani  ( همکاران  عصاره  تأث  (2020و  یر 

بر عملکرد رشد، ترکیب بدن، سیستم ایمنی بدن  را  شوید  
کمان رنگین  آالی  قزل  اکسیدانی  آنتی  بررسی    و سیستم 

منظور،    .کردند رنگین   180بدین  آالی  قزل  ماهی  قطعه 
و    کمان در چهار تیمار و سه تکرار مورد مطالعه قرار دادند 

یره عصاره شوید در ج  درصد5/1که  به این نتیجه رسیدند  
ع  به  فعالیت    برنوان محرک طبیعی  غذایی  و  ایمنی  رشد، 

نقش   پروری  آبزی  صنعت  در  اکسیدانی  دارند  آنتی 
(Zeilab Sendijani et al., 2020). 

های  دهندگی رشد با افزودن مکملبه طور کلی، اثر افزایش
ترکیب   مناسب،  غلظت  به  بستگی  غذایی  جیره  به  گیاهی 

پر پایه  مدیریت  و  غذایی  بنارژیم  دارد.  نتایج    برورشی 
به  حاصله مطالعه  این  میدر  مکمل  ،  رسدنظر  از  استفاده 

می ترور  گرین  ماهی  در  شوید  بهبود  غذایی  در  تواند 
فراسنجه   یهاشاخص و  تأثرشد  بیوشیمیایی  قابل    یرهای 

باشد داشته   کاربرد تواندیم  پژوهش این نتایج  .توجهی 

 ایجاد و ارزش با گونه این تولید بهبود در یاگسترده

 .باشد داشته آن شرایط پرورشی در نوین هاییدگاهد
 

 منابع

م. فرد،س.  حسینی  ح.،  منوچهری،  ر.،    و  چنگیزی، 
بررسی اثر سطوح مختلف سین    .1398غیاثوند، ز.، 

بر شاخص ایمبو  بایومین  و  بیوتیک  تغذیه  رشد،  های 
ترور  سیکلید  ماهی  بچه  بازماندگی 

مح Andinoacara rivulatusسبز فصلنامه  یط . 
جانوری  :DOI.  135-140(:  3)11  ،زیست 

20.1001.1.27171388.1398.11.3.17.1 
م.،  منش،  رضایی  ش.،  کاکولکی،  ن.،  چوبکار، 

ل.،    و   محمدی،ف.  مکمل    .1396صفرخانلو،  تاثیر 
 (Zataria multiflora) سازی پودر آویشن شیرازی
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کپور   ماهی  سرمی  فاکتورهای  و  رشد  شاخص  بر 
شناسی (.  Cyprinus carpio)  یمعمول آسیب  مجله 

 .  123-134(: 42)11 ،درمانگاهی دامپزشکی
 چیت ساز، ح.، اورجی، ح.، کرامت امیرکالیی، ع. ص. 

ثیر جیره حاوی پوست سیر بر  أ ت  . 1396اکرمی، ر.،   و
ایمنی   های  فراسنجه  برخی  فعالیت  و  رشد  عملکرد 

پرورشی جوان  ماهی  فیل  اختصاصی   Huso غیر 

huso (Linnaeus, 1758) .    پژوهشی علمی  نشریه 
کاربردیپژوهش شناسی  ماهی  -114(:  4)  5  ،های 

101. 
بررسی    . 1391حمیداوی، ا.،    و   خدادادی، م.، پیغان، ر. 

تاثیر افزودنی خوراکی پودر سیر خام بر روی شاخص 
های رشد ماهی کپور معمولی. نشریه علوم درمانگاهی  

 . 17-26(: 2)6 ،دامپزشکی ایران
تأثیر افزودن پودر     .1395ش.،  رنجبر،    و   ادادی، م. خد

ی غذایی بر  به جیره    Camellia sinensisچای سبز  
های سرم در ماهی  برخی فاکتورهای ایمنی و پروتئین

معمولی دامپزشکی  Cyprinus carpioکپور  مجله   .
 :DOI.  43-54(:  2)12،  ایران

10.22055/ivj.2016.16412 
ش. ع  و  روزبهانی،  ع   . 1394ر.،   .نظری،  صاره  تاثیر 

رازیانه و   (Foenicolum Vulgar) اتانولی  رشد  بر 
گوپی ماهی  نشریه (Poecilia reticulata)باروری   .
 29-37( :3) 9 ،توسعه آبزی پروری

تعیین عملکرد     .1394نوعی تعادلی، ح.،    و  طاعتی، ر.
رشد و برخی از پارامترهای خونی و ایمنی ماهی کپور 

شده    (Cyprinus carpio)معمولی سطوح    تغذیه  با 
لیمونن. و  آنتول  کارواکرول،  شناسی  مختلف  زیست 

 . 35-42( :1) 7 ،دریا

م.  ، ظهیری ایمانپور،  ع. ف.،  مرادلو،  حاجی  و مر.،   . 
س.حسینی زنجبیل    .1396ح.،  فر،  پودر   اثرات 

(Zingiber officinale)     بر رشد، برخی پارامترهای
خو پارامترهای  و  موکوسی  ماهی  ایمنی  بچه  در  نی 

 ,Rutilus kutum (Kamensky د دریای خزرسفی

پژوهش( 1901 پژوهشی  علمی  نشریه  ماهی  .  های 
 . 69-78(: 1)5 ، شناسی کاربردی

زاده،ق.مشیدی، ف. قربان  ایگدری،س.،  مطالعه    .1392، 
آلومتر  یالگوها  ی ختیر  اتیو توسعه خصوص  کیرشد 

)  ن یگر  یماه   :Aequidens rivulatusترور 

Cichlidae) او  یط پژوهش  نیتکو  هیلمراحل  .مجله 
 . 10-4:1شکاره 1های ماهی شناسی کاربردی، جلد 
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Abstract 

In the present study, the effect of dill extract in the diet of Green terror fish on growth indices 

as well as survival, blood and Immunological factors is investigated and albumin, total 

protein, cholesterol, triglycerides, and glucose were measured. For this purpose, 180 fish were 

prepared and randomly subjected to four experimental treatments containing levels of 0, 0.5, 

1.5 and 2.5%. Biometrics were performed every 14 days. The highest values related to 

specific growth rate, body weight gain, weight gain percentage, daily food intake, protein 

efficiency ratio, and lowest feed conversion ratio were observed in the group containing 1.5% 

of dill extract, which was statistically significantly different from other The treatments were 

especially in the control group (p<0.05). In terms of obesity coefficient index, the highest rate 

was observed in the group containing 2.5% and the lowest rate was observed in the control 

group, which was statistically significant (p<0.05). The results of biochemical blood 

parameters in an eight-week period showed that there was a significant difference between the 

treatment of 1.5% dill and the control group in terms of total protein, globulin and albumin 

(p<0.05). Also in the present study, the highest triglyceride level was observed in the control 

group, which was significantly different from the 2.5 and 0.5% dill treatments (p<0.05). The 

highest and lowest glucose levels were reported in dill and control treatments, respectively. In 

this study, it seems that the use of dill supplements in Green Terror fish can have a significant 

effect on improving growth indices and biochemical parameters of the blood. The results of 

this study can be widely used in improving the production of this valuable species and 

creating new perspectives on breeding conditions. 

 

Keywords: Anethum graveolens, Growth supplement, Diet, Cichlid, Growth indices, Blood 

parameters 
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