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گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -1

1397مرداد  تاریخ پذیرش:   1397اردیبهشت تاریخ دریافت: 

 چکیده
بر عملکرد رشد، مصرف غذا، ترکیب بدن  (Medicago sativa)ی الکلی یونجه این پژوهش به منظور بررسی اثرات عصاره

 240انجام شد. در این راستا تعداد  (Oncorhynchus mykiss)کمان آالی رنگینهای سرمی ماهی قزلو برخی از فراسنجه
تیمار غذایی به ترتیب شامل، صفر  4لیتری در 100های پالستیکی  حوضچهدر گرم  36/8±2/0عدد بچه ماهی با میانگین وزن

گیری فاکتورهای روز تغذیه شدند. اندازه 60درصد عصاره در کیلوگرم جیره با سه تکرار  به مدت  5/1، 1، 5/0)شاهد(، 
رشد ویژه و رشد روزانه( و  شیمیایی آب در طول دوره پرورش انجام شد. نتایج فاکتورهای رشد )وزن نهایی، شاخص فیزیکی و

 1کارایی تغذیه )ضریب تبدیل غذا و کارایی پروتئین( در انتهای دوره پرورش نشان داد، تیمارهای تغذیه شده با غذای حاوی 
مقدار (. همچنین افزایش >05/0pی الکلی یونجه نسبت به تیمار شاهد به صورت معنی داری بهبود یافته بود )درصد عصاره
(. >05/0pشاهد مالحظه گردید ) داری با گروهدرصد عصاره مشاهده شد، ضمن اینکه اختالف معنی 1در تیمار چربی الشه 

ی الکلی یونجه و گروه شاهد تفاوت معنی داری وجود های سرمی نشان داد، بین ماهیان تغذیه شده با عصارهبررسی فراسنجه
درصد عصاره  5/1گلیسرید و بیشترین سطح پروتئین در گروه ( بطوریکه کمترین مقدار کلسترول و تری>05/0pداشت )

توان اذعان  مشاهده شد. همچنین بیشترین مقدار گلوکز را تیمار شاهد به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر می
های بیوشیمیایی سرم فراسنجهتواند عملکرد رشد و درصد جیره، می 5/1تا حداکثر  1نمود، افزودن عصاره الکلی یونجه به میزان 

آالی رنگین کمان را بهبود بخشد.ماهیان قزلخون بچه

های سرمیآالی رنگین کمان، عصاره الکلی یونجه، عملکرد رشد، فراسنجهقزل  کلیدی: کلمات
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 مقدمه
امروزه آبزیان به عنوان یک منبع ارزشمند از پروتئین 

جایگاه ویژه اي  وچربی باکیفیت باال در رژیم غذایی انسان
رشد روز افزون جمعیت جهان، تأمین غذا را به یکی  .دارند

از مهمترین دغدغه هاي دولت ها، مبدل ساخته است. 
یکی از راه هاي تامین غذاي سالم و با کیفیت، پرورش 

-آالي رنگینماهی از جمله ماهی هاي سردآبی نظیر قزل

است. این ماهی یک گونه با ارزش  (O.mykiss)کمان 
هاي زیادي براي بهبود شاخص  اقتصادي است که تالش

هاي رشد و افزایش قدرت ایمنی آن انجام شده است. 
امروزه استفاده از تولیدات گیاهی در جیره غذایی آبزیان به 
دلیل در دسترس بودن و قیمت مناسب مورد توجه قرار 

 بر تأثیر با میتوانند یاهیگ هايیافزودنگرفته است، 

 رشد میزانف غذا، و مصر هضم قابلیت نظیر شاخصهایی
هاي گیاهی افزودنیند. قرارده تأثیرت تح را آبزیان در

داراي عملکردهاي آنتی اکسیدانی, ضد میکروبی, ضد 
 Gabor et)باکتري و تأثیرات زیستی سازنده می باشند 

al.,2012). اي طوالنی در یکی از گیاهانی که داراي سابقه
هاي غذایی و دارویی در طب سنتی است، گیاه استفاده

 ((alfalfaو نام عمومی  ((M. sativaیونجه با نام علمی 
باشد که در افزایش اشتها، هضم غذا و بهبود سوء تغذیه می

بر اساس  .(Malekinezhad et al., 2012)مؤثر است 
مطالعات انجام شده استفاده از گیاه یونجه در آبزیان 
موفقیت آمیز بوده است. گیاه یونجه از قدیم به علت اثرات 

و  Cسریع در درمان بیماران مبتال به کمبود ویتامین 
افزایش سرعت التیام بافتی استفاده شده است 

(Khayatzadeh et al., 2009).  یونجه داراي ترکیبات
-می مثل ساپونین، آهن، روي، فالونوئیدها و تانن فعالی

. ساپونین موجود در (Rechulicz et al., 2014)باشد 
گیاه یونجه، ماده فعالی با خواص زیستی ودارویی منحصر 

اکسیدانی، به فرد است. از جمله خواص آن عملکرد آنتی
-هاي آزاد و ترویج متابولیسم چربی میکننده رادیکالتمیز

استفاده از یونجه در جیره . (Sun et al., 2013)باشد 
هاي آمیالز و پروتئاز را در روده غذایی ماهی، فعالیت آنزیم

دهد و سبب افزایش فرآیند گوارش و بهبود افزایش می

 ,.Zheng et al)شود جذب مواد غذایی از روده می

. یونجه به دلیل داشتن منگنز باعث کاهش سطح (2009
مواد مؤثره موجود در شود و همچنین گلوکز خون می

عصاره گیاه یونجه موجب کاهش استئاتوز کبدي از طریق 
د. هاي دخیل در متابولیسم کلسترول میشواثر گذاري برژن

-،گیرنده  LDRازجمله این اثرات تنظیم افزایشی گیرنده

آن است و استفاده از  a (LXRa)کبدي نوع  Xهاي نوع 
یک عامل محافظ کبد مطرح در ضایعات کبدي به عنوان 

. در طب چینی از برگ (Liang et al., 2015)شده است
شود.  یونجه براي درمان اختالالت گوارشی استفاده می

باشد، یونجه داراي مواد مغذي فالونوئید و کاروتنوئید می
-اکسیدانی هستند که میفالونوئیدها داراي خواص آنتی

جلوگیري کند  هاتواند از رسوب کلسترول در شریان
(Hongmey et al., 2016.)  به طور کلی مواد مغذي

موجود در گیاه یونجه موجب کاهش سطح کلسترول خون 
 & Gawelبخشد )هاي خونی را بهبود میشده و شاخص

Gerzlak., 2012 با توجه به خواص و ترکیبات ارزشمند .)
گیاه یونجه، این پژوهش به منظور بررسی تأثیر سطوح 

ي الکلی یونجه بر رشد، ترکیب بدن و برخی صارهمختلف ع
 .Oکمان )آالي رنگینهاي سرمی ماهی قزلاز شاخص

mykiss.انجام گرفت ) 

 
 کار مواد و روش

 یونجه گیاه یعصاره  یتهیه
 گیاه یونجه به میزان مورد نظر از مزارع کشاورزي تهیه و

به اتاق  يها از ساقه، در دمابرگ و جوانه يپس از جداساز
 یبرق ابیخشک و سپس با دستگاه آس ساعت 48مدت 

( کرونیم 5/0) دن ازالکدا کامال خرد شد و پس از عبور
-به منظور عصارهی استفاده شد. عصاره الکل هیجهت ته

)وزنی/ حجمی( با  10به  1نسبت  پودر حاصل به ،يریگ
و مخلوط حاصل در ارلن که درصد مخلوط شد  96اتانول 

ساعت در  72 ، به مدته بودشد دهیپوش ومینیآلوم لیبا فو
و  ياتاق نگهدار يدر دماپلت آزمایشگاه روي دستگاه هات

و  واتمن یکاغذ صاف يلهیسپس به وسشد و کامال مخلوط 
آمده در بدست  عیمابا کمک قیف بوخنر صاف گردید و 
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تا شد، قرار داده گراد درجه سانتی 50روتاري در دماي 
ا گردد و عصاره گیاه تا حد و از آن جد ریالکل آن تقط

امکان تغلیظ شود. عصاره تغلیظ شده تا زمان مصرف در 
 ,Zargariگراد نگهداري شد )درجه سانتی 4دماي 

پرورش: براي انجام این تحقیق  شرایط و ماهیان .(2001
کمان با میانگین آالي رنگینقطعه ماهی قزل 240تعداد 
پرورش  وگرم، از یک مرکز تکثیر   36/8 ±2/1وزن 

خصوصی ماهیان سرد آبی خریداري و به محل انجام 
لیتري با  100هاي گردید. ماهیان در وانآزمایش منتقل 

روز با محیط و  10لیتر در دقیقه به مدت  3جریان آب 
قطعه ماهی در  20ماهیان )بچهشرایط جدید آداپته شدند. 

تیمار صفر )شاهد(،  4دفی تحت هر تکرار( بصورت تصا
درصد عصاره در کیلوگرم جیره با سه تکرار  5/1، 1، 5/0

قرار گرفتند. به منظور تولید غذاي حاوي درصدهاي 
ي الکلی یونجه از پلت تجاري شرکت مختلف عصاره

درصد  45)کمپانی آلر دانمارک( محتوي  سیمیاکاران
درصد  10درصد خاکستر و  10درصد چربی،  16پروتئین، 

ي استفاده گردید. عصارهمیلی متر 5/2رطوبت با سایز 
 3به  1الکلی یونجه  ابتدا در روغن آفتابگردان به نسبت 

و  1، 5/0وزنی( حل و همگن شد. سپس مقادیر  -)وزنی
ي الکلی به هر کیلوگرم جیره غذایی به درصد عصاره 5/1

هاي غذایی به صورت روش اسپري اضافه گردید. جیره
گی آماده سازي و در ظروف درب دار ریخته شد و تا هفت

گراد در یخچال درجه سانتی 4زمان استفاده در دماي 
با در روز  )صبح، ظهر،  3نگهداري شد. ماهیان بطور مرتب 

هاي مورد نظر تغذیه شدند. عصر( به میزان سیري با جیره
ي پرورش فاکتورهاي کیفی آب شامل دما به در طول دوره

گیري به صورت هفتگی اندازه pHزانه، اکسیژن و صورت رو
 16±1هاي درجه حرارت آب شد؛ به طوري که میانگین

معادل  pHو  9/7±2/0سانتی گراد، اکسیژن محلول 
روز  60رشد: در طول  هايتعیین گردید.شاخص 5/0±5/7

روز یک بار زیست سنجی ماهیان  20ي پرورش هر دوره
انجام شد، در پایان دوره پرورش ماهیان با استفاده از پودر 

میلی گرم به ازاي هر لیتر آب  100گل میخک به میزان 
هاي رشد  بیهوش شدند و به طور انفرادي توزین و شاخص

، درصد افزایش (WG)و کارایی غذا از قبیل افزایش وزن 
، ضریب تبدیل (SGR)نرخ رشد ویژه  ،(IBW)وزن 

و کارایی پروتئین  (GR)، نرخ رشد روزانه (FCR)غذایی 
(PER) شدند )عادل و  هاي زیر محاسبهبا استفاده از رابطه

 (.1394همکاران، 

WG= W2-W1 

IBW= (W2-W1/W1) ×100 

SGR= (lnw2 -lnw1/ t) ×100 

FCR = F/WG 

GR= W2-W1/t 

PER= WG/Pr 

(W1 ،وزن اولیه=W2 ،وزن ثانویه=t ،طول دوره پرورش=
F ،غذاي مصرفی=Pr)پروتئین مصرفی= 

: آنالیز بیوشیمیایی میزان الشه و رهیج ییایمیوشیب زیآنال
چربی خام، پروتئین خام، رطوبت و خاکستر موجود در 
بدن با استفاده از روش کار استاندارد صورت گرفت 

(AOAC, 2000.)  عدد ماهی  3بدین منظور از هر تکرار
به طور تصادفی انتخاب و نسبت به آنالیز الشه اقدام شد. 

گیري مقادیر پروتئین باروش کجدال و چربی از اندازه
طریق سوکسله و حالل اتر انجام شد. تعیین رطوبت از 

ي درجه 105ها در آون با دماي طریق قرار دادن نمونه
پس از خشک شدن در دسیکاتور سانتیگراد و توزین آن 
ها، با سوزاندن گیري خاکستر نمونهصورت پذیرفت. اندازه

ي سانتیگراد به مدت درجه 550ها درکوره با دماي نمونه
 ساعت و توزین آنها انجام گرفت.  5

ي پرورش، در پایان دوره :یسرم يهافراسنجه يریگاندازه
تکرار به طور گرمی از هر  55تا  45عدد ماهی  4تعداد 

تصادفی جهت خونگیري و سنجش پارامترهاي خونی 
انتخاب گردیدند. ماهیان ابتدا با پودر گل میخک بیهوش 

-( و خونگیري از ساقهمیلی گرم به ازاي هر لیتر آب 150)

نمونه هاي سی سی انجام شد.  5/2ي دمی توسط سرنگ 
 خون در لوله هاي فاقد ماده ضد انعقاد خون قرارگرفتند و

 فوژیسانترپس از تشکیل لخته، سرم خون با استفاده از 
 Heraeus sepatchساخت شرکت  Labofuge)مدل 

 قهیدق 10به مدت  قهیدر دق 3000آلمان( با دور 
، توسط سمپلر از لخته جدا شد و در شد فوژیسانتر
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میکروتیوپ هاي جداگانه قرار گرفت. نمونه هاي سرم 
ري فراسنجه هاي سرمی جداسازي شده تا زمان اندازه گی

درجه سانتیگراد نگهداري شدند.  -20در فریزر در دماي
و همکاران  Lowryپروتئین تام از روش گیري اندازه

(، Trinder, 1969(، گلوکز بر اساس روش تریندر )1952)
گلیسرید و کلسترول بر اساس روش زوپی و فلینی تري

(Zoppi & Fellini, 1976)   .انجام شدند 
این تحقیق در قالب طرح کامال  :ها داده لیو تحل هیتجز

ها در تصادفی انجام شد. به منظور بررسی توزیع نرمال داده
-Kolmogorovتیمارهاي مورد مطالعه از آزمون 

smirnov هاي حاصل با استفاده شد. تجزیه تحلیل داده
و از آزمون واریانس  22ي نسخه SPSSافزار استفاده از نرم

 استفاده گردید.  (One way ANOVA)یک طرفه
 

 نتایج

هاي رشد براساس نتایج به دست آمده، مقادیر شاخص
کمان تغذیه شده با سطوح مختلف غذایی آالي رنگینقزل

روز  دو ماه در  60ي الکلی یونجه پس از حاوي عصاره
ارائه شده است. بر اساس نتایج موجود،  2جدول شماره 

درصد عصاره و  1تیمار  بیشترین میزان وزن نهایی در
درصد عصاره مشاهده شد.  5/1کمترین میزان در تیمار 

دار آماري نیز در بین این ضمن اینکه اختالف معنی
درصد( با گروه شاهد مشاهده  5/0تیمارها )به جزء تیمار 

 PER،SGR،WG(. در این مطالعه مقادیر>05/0pشد)

،IBW  وGR  ي یونجه از درصد عصاره 1در تیمار
یشترین مقدار برخوردار بوده و کمترین مقدار هر یک از ب

درصد عصاره مشاهده  5/1هاي مذکور در تیمار شاخص
داري آماري بین تیمارهاي گردید،بطوریکه اختالف معنی

(. >05/0pفوق الذکر با تیمار شاهد مالحظه گردید )
به ترتیب مربوط به  FCRهمچنین کم ترین و بیش ترین

داري با رصد عصاره بود که اختالف معنید 5/1و  1تیمار 
 (.  >05/0pدرصد عصاره نشان دادند) 5/0گروه شاهد و 

 

 

 آالی رنگین کمان تغذیه شده با جیره حاوی سطوح مختلف عصاره الکلی گیاه یونجه های رشد قزل بررسی شاخص :1جدول 

Table 1: Growth performance of rainbow trout fed diets containing different levels 

 of alfalfa (Medicago sativa) alcoholic extract 

همچنین، در این بررسی بیشترین میزان پروتئین الشه در 
معنی داري با ي یونجه بود که تفاوت درصد عصاره 1تیمار 

(، ضمنأ با افزایش سطح <05/0pگروه شاهد نداشت )

کمان افزایش آالي رنگینعصاره در جیره غذایی ماهی قزل
مقدار چربی الشه مشاهده شد، بطوریکه میزان چربی الشه 

درصد عصاره الکلی  1ها در ماهیان تغذیه شده با تیمار 

 %  5/1 %  1 %  5/0 شاهد شاخص/عصاره

 a16/0±25/8 a15/0±33/8 a1/0±51/8 a15/0±36/8* وزن اولیه)گرم(

 b2/1±62/48 b2/1±20/50 c6/1±54/57 a8/0±71/43 وزن نهایی)گرم(

 b09/1±36/40 b26/1±86/41 c53/1±03/49 a98/0±35/35 افزایش وزن)گرم(

 b64/10±11/469 b19/21±35/502 c62/14±18/576 a38/19±94/422 وزن)درصد( درصدافزایش

 b05/0±03/1 b01/0±03/1 a04/0±95/0 c01/0±10/1 ضریب تبدیل غذایی

 b03/0±10/3 b06/0±14/3 c03/0±34/3 a06/0±89/2 (day/%نرخ رشد ویژه)

 b02/0±70/0 b02/0±73/0 c02/0±85/0 a01/0±61/0 رشد روزانه نرخ

 b02/0±21/2 ab04/0±18/2 c1/0±40/2 a01/0±06/2 پروتئین کارایی

 (.>05/0pدهنده وجود اختالف معنی دار بین تیمارها است ) حروف متفاوت در هر ردیف نشان انحراف معیار(،  ±*میانگین)
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ند بطور معنی داري نسبت به تیمار شاهد باالتر بود
(05/0p< این در حالیست که مقدار خاکستر تیمارها .)

نسبت به گروه شاهد کاهش داشت و فاقد اختالف آماري 
(. کمترین میزان رطوبت در تیمار <05/0pمعنی دار بود )

ي درصد عصاره 5/1درصد عصاره و بیشترین مربوط به  1
الکلی یونجه بوده است، به طوري که با تیمارشاهد اختالف 

 (.3؛ جدول>05/0pدار داشت )معنی
 

 

 ی الکلی یونجه کمان تغذیه شده با جیره حاوی سطوح مختلف عصاره آالی رنگین ی ماهی قزل : آنالیز ترکیبات الشه2جدول

Table 2:  Proximate composition of rainbow trout carcass fed diets containing different levels of  

alfalfa (Medicago sativa) alcoholic extract 

 %  5/1 % 1 %  5/0 شاهد شاخص )درصد(/عصاره

 a23/0±43/16 a56/0±2/17 a7/0±42/17 a21/0±74/16* پروتئین

 a36/0±67/8 ab65/0±12/9 b26/0±85/9 ab49/0±71/8 چربی

 a11/0±8/1 a06/0±56/1 a19/0±69/1 a11/0±68/1 خاکستر

 ab1/1±33/68 ab57/0±33/68 a57/0±33/67 b57/0±33/69 رطوبت

 (.>05/0pحروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف معنی دار بین تیمارها است ) انحراف معیار(، ±*)میانگین

 

هاي سرمی در جدول نتایج حاصل از بررسی فراسنجه
آمده است. با توجه به نتایج، میزان پروتئین  4ي شماره

در تیمارهاي تغذیه شده با عصاره یونجه بیشتر از  کل سرم
درصد عصاره داراي  5/1گروه شاهد بود. تیمار حاوي 

بیشترین میزان پروتئین بود به طوري که با تیمار شاهد 
-( و فاقد اختالف معنی>05/0p) معنی دار داشتاختالف 

درصد عصاره یونجه بود  1و  5/0دار با تیمارهاي 
(05/0p> ).درصد عصاره  1و  5/0هاي حاوي تیمار

هاي دیگر نشان ندادند اختالف معنی داري با هم و با تیمار

(05/0p> کمترین میزان گلوکز در گروه .)درصد  5/0
داري با گروه ف آماري معنیعصاره مشاهده شد که اختال

ي هاي دارویی داشت. افزودن عصارهشاهد و سایر تیمار
کمان آالي رنگینماهی قزلي غذایی بچهیونجه به جیره

گلیسرید و کلسترول خون دار تريموجب کاهش معنی
(، به طوري که >05/0pتیمارها نسبت به شاهد  گردید )

 5/1گلیسرید و کلسترول در تیمار کمترین میزان تري
 درصد عصاره مشاهده شد. 

  

 آالی رنگین کمان تغذیه شده با جیره حاوی سطوح مختلف عصاره الکلی گیاه یونجه های سرمی  قزل : شاخص3جدول 

Table 3: Biochemical parameters of rainbow trout fed diets containing different levels  

of alfalfa (Medicago sativa) alcoholic extract 

 %  5/1 %  1 %  5/0 شاهد شاخص/عصاره

 a*09/0±61/3 ab08/0±63/3 ab02/0±73/3 b02/0±80/3 (g/dl)پروتئین 

 mg/dl b70/0±50/70 a82/2±00/63 ab41/1±00/66 b4/1±00/70)گلوکز )

کلسترول 

((mg/dl 

c82/2±00/477 b82/2±00/470 bc12/2±50/463 a12/2±50/459 

گلیسرید  يتر

((mg/dl 

d19/9±50/434 c02/12±50/333 b82/2±00/291 a26/16±50/238 

 (.>05/0p)ست ا انحراف معیار(، حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف معنی دار بین تیمارها ±میانگین)* 
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 بحث 
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، تقریباً تمام 

ي الکلی فاکتورهاي رشد مورد بررسی تحت تأثیر عصاره
 1یونجه قرار گرفتند. با افزایش میزان عصاره تا سطح 

این نتایج با درصد، فاکتورهاي رشد بهبود داشتند که 
( مطابقت دارد. به 1393پژوهش محمدي و همکاران )

ي گیاه اسفرزه طوري که آنها دریافتند که افزودن عصاره
کمان آالي رنگیني غذایی قزلدرصد به جیره 1تا سطح 

هاي رشد ایجاد کرد داري در میزان شاخصاختالف معنی
(05/0p< در تحقیقی دیگر توسط .)Wang  و همکاران
درصد  1و  1/0(، مشخص گردید که کاربرد سطوح 2011)

آالي رنگین کمان اثر ورا در غذاي ماهی قزلعصاره آلوئه
مثبتی بر عملکرد رشد این ماهی داشته است. در این 

درصد  5/1هاي رشد در تیمار مطالعه میزان شاخص
ي الکلی یونجه نسبت به گروه شاهد کاهش داشت عصاره

یی، افزایش وزن، درصد افزایش وزن، به طوري که، وزن نها
داري نسبت به گروه شاهد نرخ رشد ویژه کاهش معنی

و همکاران    Ali(. نتایج مطالعات >05/0pنشان داد )
بر  صوص اثر سطوح مختلف پودر یونجه(، در خ2003)

ه ، کرشد و ترکیب بدن ماهی تیالپیاي نیل نشان داد
منجر به ا افزایش سطح یونجه در غذاي ماهی تیالپی

کاهش کارایی رشد و افزایش ضریب تبدیل غذایی در 
(. این تأثیر منفی را >05/0p)شد مقایسه با تیمار شاهد 

هاي پروتئازي و تانن به میزان باالي فیبر خام، بازدارنده
بر (. Liener, 1990موجود در گیاه یونجه نسبت داده اند )

(، علت کاهش 1960و همکاران ) Sotoي مطالعه اساس
توان به وجود برخی باز رشد در سطوحی خاص را می

ها مثل تریپسین نسبت داد. از دالیل استفاده از گیاه دارنده
یونجه تا سطح معینی در تغذیه آبزیان به عنوان ماده 
اشتها آور و تحریک کننده رشد، وجود سیستم چندگانه 

 & Fiorentiniاشد )بپروتئینی و اسیدهاي آمینه می

Galoppini, 1981 اثر افزایش دهندگی رشد با استفاده .)
هاي گیاهی به عنوان مکمل غذایی، به غلظت از عصاره

مناسب عصاره، ترکیب رژیم غذایی ماهی و مدیریت 
(. ترکیب Barreto et al., 2008پرورشی بستگی دارد )

هاي مهم جهت بررسی شیمیایی بدن از جمله شاخص
ط فیزیولوژیک ماهی است که تحت تأثیر ترکیب شرای

ي ماهی جیره غذایی، درصد و مقدار غذادهی روزانه و گونه

(. در تحقیق حاضر Gawlicka et al., 2002قرار دارد )
، میزان 3طبق نتایج بدست آمده در جدول شماره 

درصد عصاره افزایش  1و  5/0پروتئین الشه در سطوح 
داري با تیمار شاهد نداشت یافت؛ اما اختالف معنی

(05/0p>بیشترین مقدار چربی الشه ماهی قزل .) آالي
درصد عصاره الکلی  1کمان تغذیه شده با سطح رنگین

 .داري با گروه شاهد بودیونجه بود که داراي اختالف معنی
(05/0p<نتایج این تحقیق با نتایج مطالعه  .) ي فالمرزي

ي یر پودر و عصاره(، در خصوص تأث1395و همکاران )
الکلی یونجه بر عملکرد رشد و بیوشیمیایی الشه ماهی 

باشد. این افزایش میزان چربی کپور معمولی، همسو می
ها را به حضور انواع اسیدهاي چرب اشباع، الشه ماهی

اسید دکانوئیک و اسید پالمیتیک نسبت داده اند که نقش 
و  Ali هاي غشاي سلولی دارند.مهمی در تشکیل چربی

(، گزارش کرده اند که استفاده از پودر 2003همکاران )
یونجه در تغذیه ماهی تیالپیا تأثیري بر میزان پروتئین و 
چربی الشه ندارد. در مقدار خاکستر نیز بین تیمارها 

(. همچنین، <05/0pداري وجود نداشت )اختالف معنی
درصد عصاره که بیشترین میزان چربی را نشان  1تیمار 

اده بود، کمترین میزان رطوبت را داشت. میزان رطوبت و د
باشد. ي عکس میچربی در بدن ماهیان داراي رابطه

آزمایشات اجزاء سرم خون به عنوان ابزاري مناسب به 
منظور تشخیص اختالالت متابولیکی، ارزیابی وضعیت 
سالمتی ماهی، ارزیابی وضعیت تغذیه و تأثیر مواد افزودنی 

گیرد. در این مطالعه ی مورد استفاده قرار میبه غذاي ماه
میزان پروتئین کل سرم تحت تأثیر عصاره یونجه قرار 

درصد یونجه  5/1گرفت و بیشترین مقدار آن در گروه 
مشاهده شد که با تیمار شاهد اختالف معنی دار داشت 

(05/0p<( فالمرزي و همکاران .)نتایج مشابهی را 1395 ،)
گیاهی یونجه بر جیره غذایی ماهی  در استفاده از مکمل

(، 1394کپور معمولی بدست آوردند. عادل و همکاران )
فلفلی در جیره گزارش نمودند که استفاده از عصاره نعناع 

دار کمان سبب افزایش معنیآالي رنگینغذایی ماهی قزل
شود. گلوکز خون شدیدا تحت سطوح پروتئین سرم می

د وضعیت تغذیه، تغییرات هاي محیطی ماننتأثیر استرس
 ,Prasad & Charlesفصل و دستکاري قرار دارد )

ي حاضر کمترین میزان گلوکز در تیمار (. در مطالعه2010
ي داري با همهدرصد مشاهده شد که تفاوت معنی 5/0
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و  Banaee(. >05/0p% داشت )1تیمارها به جزء تیمار 
مکمل گیاهی ، گزارش کردند استفاده از  (2011همکاران )

آالي رنگین کمان سبب ي غذایی قزلخارمریم در جیره
اي دیگر فالمرزي و شود. در مطالعهکاهش گلوکز می

(، گزارش نمودند که استفاده از مکمل 1395همکاران )
افزایش  گیاهی یونجه در تغذیه ماهی کپور معمولی سبب

میزان گلوکز شد. نتایج متفاوت احتماال به علت متفاوت 
باشد.  دن گونه پرورشی و شرایط متفاوت پرورش میبو

ي حاضر نشان داد که استفاده از نتایج حاصل از مطالعه
سطوح مختلف عصاره الکلی یونجه منجر به کاهش مقادیر 

 گلیسرید در سرم خون ماهیان موردکلسترول و تري

و  Mansoub مطالعه گردید که این نتیجه با مطالعات
Myandoab (2012فال ،)( 1395مرزي و همکاران ،)

(، مطابقت دارد. وجود 1394ایمان پور و همکاران )
ترکیباتی نظیر کارواکرول و تیمول در گیاهان از دالیل 

  .گلیسرید سرم خون می باشدکاهش کلسترول و تري
(Akiba & Matsumoto, 1982.) Zargari (2001 در ،)

اي بیان کرد که این ترکیبات موجب کاهش مطالعه
شوند. از نتایج این کلسترول و تري گلیسرید در خون می

ي الکلی توان دریافت که استفاده از عصارهتحقیق می
تواند نقش بسزایی را درصد می 1یونجه به ویژه در سطح 

در افزایش اشتها، میزان رشد و کاهش ضریب تبدیل 
غذایی ماهی ایجاد کند. همچنین، با توجه به تأثیر مثبت 

پروتئین کل سرم و کاهش مقادیر کلسترول و بر سطوح 
تواند به عنوان یک گلیسرید، عصاره الکلی یونجه میتري

-آالي رنگیني غذایی ماهی قزلماده افزودنی در جیره

 کمان قرار گیرد.
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Abstract 

This study was conducted to evaluate the effects of alfalfa (Medicago sativa) extract on growth 

performance, feed intake, body composition and some of the serum parameters of Rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss). In this study, a total of 240 rainbow trout were weighted average 8/36±0.2(g) 

and randomly distributed in four treatments (control), 0.5, 1, 1.5% of extract per (kg) of diet with three 

replications in plastic tanks. Fish were placed and fed with extract containing food for 60 days. During 

this time, physicochemical factors of water were measured. At the end of the period, growth index and 

serum parameters calculated. The results showed that growth performance in treatments that fed with 

1% alfalfa extract had a significant difference compared to control treatment (p<0/05). In the indexes 

of body compositions, an increase in the amount of fat was observed in 1% treatment of the extract, 

while there was a significant difference with the control group (p<0/05). Serum parameters showed 

that there were significant differences between fish fed with alcoholic extract of alfalfa and control 

group (p<0/05). The lowest cholesterol and triglyceride levels and the highest level of protein were 

observed in the 1.5% extract group. Also, the highest amount of glucose was observed in control 

treatment. The results of this study showed that the addition of alcoholic extract of alfalfa (1 -1.5 %) 

to fish diet can improve the growth performance and blood biochemical parameters of rainbow trout. 
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