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 چکيده

 و مرزنجوش( Echinacea angustifolia) گلسرخار هايعصارهسطوح مختلف  تأثيراین مطالعه به منظور ارزیابي 

(Origanum majorana ) ،رنگين کمان  يآالقزلتغذیه و بازماندگي بچه ماهيان  کارایيبر عملکرد رشد

(Oncorhynchus mykiss انجام گرفت. هفت جيره آزمایشي حاوي )درصد 4/0و  2/0، 1/0)براي گروه کنترل(،  صفر 

گرم  6/2 ±3/0با ميانگين وزني  رنگين کمان آاليقزلان مرزنجوش تهيه گردید. بچه ماهي ددرص 4/0و  2/0، 1/0سرخارگل و 

 دوره يانتها درآزمایشي تغذیه شدند.  هايجيرههفته با  4تقسيم و به مدت  (تکرار 3در )گروه  7به صورت تصادفي به 

 نرخمانند  ايتغذیهرشد و  هايشاخصان آزمایش پای تغذیه و بازماندگي محاسبه گردید. در کارایي، رشد هايشاخص ش،یآزما

 کارایيميانگين وزن نهایي و  ،غذایي کارایي ،، درصد افزایش وزن بدن(FCR) ضریب تبدیل غذایي(، SGR) رشد ویژه

هاي مورد آزمایش تيمار (.P<05/0) این گياهان قرار گرفتند هايعصارهسطوح مختلف  تأثيرداري تحث پروتئين به طور معني

سطوح باالتر ضریب چاقي در با این وجود (. P>05/0) نداشتند داري بر روي طول نهایي و ضریب چاقيمعني تأثيرهيچ گونه 

مرگ و ميري مشاهده نشد. در ماهيان تغذیه شده با مرزنجوش  گونهچيه. در طول آزمایش یافتگياهي افزایش  هايعصاره

با توجه پارامترهاي رشد و  (.P<05/0)نشان داد  داريمعنيرتباط و سطوح عصاره ا FCRو  SGR هايشاخصرگرسيون 

ند توانميدرصد مرزنجوش در جيره  1/0سرخار گل و عصاره درصد  2/0ميزان گفت که  توانميدر این آزمایش،  ايتغذیه

 .شوندموجب بهبود عملکرد رشد این ماهي 
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 2 /   (1397 تابستانبهار و ، اول، شماره چهارمآبزیان )سال تغذیه  

 مقدمه

 در اساسي مشکل یک عنوان به عفوني هايبيماريامروزه 

 اقتصادي يهاخسارات ایجاد باعث پرورش آبزیان مزارع

 ,Bricknell and Dalmo) است گردیده سنگين

 به بيماري کنترل براي بيوتيکيآنت از استفاده (.2005

 به مقاوم هايباکتري ایجاد مانند منفي اثرات بروز دليل

 محيط آلودگي ایمني، سيستم سرکوب ،بيوتيکآنتي

 به ماهي بافت در شيميایي مواد باقيمانده تجمع و زیست

 است گرفته قرار انتقاد مورد ايگسترده طور

(FAO/WHO/OIE, 2006.) چند هر دیگر، سوي از 

 از جلوگيري جهت روش ینؤثرترم عنوان به واکسيناسيون

 واکسن توليد باالي هايهزینه اما ،باشديم بيماري شيوع

 هايگونه ژنيآنتي تجانس عدم و مؤثر فرموالسيون با

 شوندمي محسوب واکسن توليد موانع عنوان به ميکروبي

(Le Breton, 2009; Toranzo et al. 2009 .)

 رشد، بهبود در را دارویي گياهان اثرات متعددي، مطالعات

 کاهش و هاعفونت برابر در مقاومت ایمني، سطح ارتقاء

 داده نشان مختلف ماهيان در استرس از ناشي عوارض

 Yin et al. 2006; Sahu et al. 2007; Xie) است

et al. 2008; Abdelhadi et al. 2010 .)و گياهان 

 در مهمي نقش حاضر حال در گياهي محصوالت

 گياهان از اگر خصوص به گياهان این .دندار پروريآبزي

 چند در. هستند دسترس در و ارزان باشند منطقه بومي

 به توجه با دارویي گياهان از استفاده اخير يدهه

 زنده موجود بر کمتر جانبي آثار جمله از متعدد هايمزیت

 بودن، ارزان دارویي، مقاومت ایجاد عدم زیست، محيط و

 جهان سطح را زیادي وجهاتت بودن دسترس در و پایدار

 است نموده جلب خود به پيشرفته کشورهاي ویژه به

 منشأعوامل شيميایي استخراج شده با  (.1387 رجحان،)

را براي افزایش رشد ماهيان  ايبالقوهگياهي یک پتانسيل 

 ;Abutbul et al. 2004) پرورشي نشان داده است

Rao and Chakrabarti, 2005; 

Divyagnaneswari et al. 2007; Sahu et al. 

2007.) 

 گياهي Echinacea purpurea علمي نام با سرخارگل

 و است متفاوت گياه این ارتفاع است، ساله چند و علفي

 80-150 به و دارد رویش محل اقليمي شرایط به بستگي

 هايریشه کوتاه ریزوم از گياه این. رسديم مترسانتي

 بيش و کم و يممستق ریشه ،شودمي منشعب بسياري

 متفاوت مات سفيد تا تيره ايقهوه از آن رنگ و منشعب

 عنوان به که  ستاره گل خانواده به متعلق سرخارگل. است

 نظر به.  است شده شناخته ارزشمند دارویي گياه یک

 طریق از اوليه مرحله در گياه این ایمني اثر که رسدمي

 گيرد انجام ذاتي ایمني هايپاسخ يسازفعال

(Schwartz, 2001; Barrett, 2003)گل . سرخار 

 در خودرو صورت به و است شمالي آمریکاي بومي

 ميسوري، رودخانه شمال تگزاس، شرقي شمال هايجلگه

 ایران فلور در سرخارگل. رویدمي انبوه صورت به ميشيگان

 سال در گياه این شده اصالح بذرهاي و است نداشته وجود

 و شد آورده ایران به مجارستان از اميدبيگي توسط 1372

 آن براي سرخارگل نام شناسگياه متخصصين توسط

مطالعات انجام شده بر  (.1381 ،يگيدبيام) گردید انتخاب

 (Oreochromis niloticus) روي ماهي تيالپياي نيل

 موجب گياه دارویي سرخارگل عصاره دهدمينشان 

 برابر در متمقاو بازماندگي، ميزان ویژه، رشد نرخ افزایش

 و ليزوزیم فعاليت سفيد، گلبول افزایش بيماري،

 ;Aly and Mohamed, 2010) شودمي هماتوکریت

Aly et al. 2008.) 

یک  Origanum vulgareگياه مرزنجوش با نام علمي 

گياه علفي چند ساله و تا حدودي حساس به سرما با بو و 

مزه تند است که در برخي از کشورهاي خاورميانه 

. این گياه یکي از گياهان قدیمي و مورد استفاده رویديم

و در درمان  باشدميدر طب سنتي ایران و ملل مختلف 

 .Afsharypuor et al) کاربرد دارد هابيماريبسياري از 

1997; Kordali et al. 2008 .) در کشور ما دو گونه

O.vulgare  بومي( و( O.majoran  رشد )کشت شده(

بر (. Barazandeh, 2000؛ 1377ان، )مظفری کندمي

شده جنس مرزنجوش یکي از  تأیيد هايگزارشاساس 

مطالعه شده گياهان نعناع در  هايگروه ترینبزرگ

 خصوص محتویات ترکيبات شيميایي آن بوده است

ضدقارچي،  هايفعاليتمطالعات زیادي  (.1393زرگري، )

ختلف م هايگونهاسانس  اکسيدانيآنتيباکتریایي و ضد

 .Aureli et al) را نشان داده است جنس مرزنجوش

1992; Biondi et al. 1993; Muller et al. 

1995; Gouladis et al. 2003.) اسانس افزودن 

 رنگين کمان آاليقزل غذایي ماهيجيره  به مرزنجوش

(Oncorhynchus mykiss) مقدار افزایش سبب 

 تيمار حتت خون ماهيان سرم گلوبولين و تام پروتئين



 )ستوده و همکاران( و مرزنجوش های سرخارگلبا سطوح مختلف عصاره شده هیتغذ کماننيرنگی آالقزلتغذیه و بازماندگی  رشد، هایشاخص/    3

(. با توجه به 1392 ،و همکاران اسانس گردید )عزیزي

تم سمثبت گياه سرخارگل و مرزنجوش در بهبود سي تأثير

اثر با هدف بررسي ایمني ماهيان پرورشي، این مطالعه 

در سطوح مختلف روي این دو گياه دارویي  هايعصاره

 آاليقزلبچه ماهي  ، تغذیه و بازماندگيرشد هايشاخص

 .انجام شدن کمان رنگي
 

 هاروشمواد و 

  و تهيه تيمارهای آزمایشیاستخراج عصاره  

در هواي اتاق  سرخار گلو  مرزنجوشدارویي گياه  دوابتدا 

سپس عصاره هيدروليکي  به دور از نور خورشيد خشک و

ساعت در  48( به روش خيساندن به مدت %70)اتانول 

دستگاه  فاده ازبا است هاعصارهسپس دماي اتاق تهيه شد. 

-Arabshahi) گردیدروتاري به طور کامل از استخراج 

Delouee & Urooj, 2007) .هاي آزمایشي به جيره

شرکت تعاوني توليدي از  (Ex-TS2) صورت پلت تجاري

ردید. ترکيبات شيميایي این جيره در گتهيه  بيضا 21

تهيه شده به ميزان  هايعصارهآورده شده است.  1جدول 

به به جيره تجاري پایه  لوگرميکگرم در  4/0و  2/0، 1/0

حاوي تيمار شش به این ترتيب  اضافه شد.صورت اسپري 

عصاره مرزنجوش و  4/0و  2/0، 1/0سطوح مختلف 

گياهان و یک تيمار فاقد عصاره به تفکيک سرخارگل 

در شرایط هواي  هاجيرهسپس  )شاهد( تهيه شد.مذکور 

 -20ن مصرف در دماي آزمایشگاه خشک شده و تا زما

 نگهداري شدند. گرادسانتيدرجه 

 

 .(بيضا 21)شرکت رنگين کمان  آالیقزلترکيبات شيميایی جيره پایه مورد استفاده برای تغذیه بچه ماهيان  -1 جدول  

 پروتئين خام

)%( 

 چربي خام

)%( 

 رطوبت

)%( 

 فيبر خام

)%( 

 هضمانرژي قابل

 (kcal/kg) 

 فسفر قابل جذب

 )%( 

50 13 10 7/1 4300 1 

 

 ماهی و شرایط پرورش 

در کارگاه پرورش  1395این پژوهش در اردیبهشت ماه 

ماهي دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه خليج 

 2) رنگين کمان آاليقزلبچه ماهيان فارس انجام شد. 

مرکز تحقيقات ژنتيک و اصالح نژاد ماهيان از  گرم(

بعد از دوره . گردیدتهيه  شهيد مطهري یاسوج سردابي

 گرم 6/2 ± 3/0 يوزن نيانگيم با سازگاري، بچه ماهيان

هاي فایبرگالس و به در تراف و صورت تصادفي انتخاببه

 درصد( 10صورت مدار بسته )با ميزان تعویض آب روزانه 

بخش بچه ماهي در هر  قطعه 11تکرار  ) 3 باتيمار  3در 

گرم در هر  30 با بيومس ،عدد در ليتر 3تراف و تراکم از 

نوبت و در  4روزانه در  يغذادهذخيره شدند.  (تراف

درصد وزن بدن و به  5به ميزان   18 و 15، 12، 9ساعات 

از یک  صورت دستي انجام شد. در طي دوره آزمایش

استفاده  آبدماي کنترل  دستگاه آب سردکن جهت

 17 ± 5/1) عوامل کيفي آب، همچون دماي آبگردید. 

 بهگرم در ليتر( ميلي 2/9( و اکسيژن )گرادسانتيجه در

 در ليتر( و گرمميلي 1/0روزانه و آمونياک )کمتر از  صورت

pH (97/6ب ) گيري شدصورت هفتگي اندازهه 

(Sotoudeh et al. 2016.) 
 

 و بررسی پارامترهای رشد و تغذیه سنجیزیست

زمایش رشد، در انتهاي آ هايشاخصگيري منظور اندازهبه

هر مخزن خارج شده و وزن )با دقت تمام بچه ماهيان 

 ( آنها ثبت گردید.مترميلي 1 طول )با دقت ( وگرم 01/0

 4 ماهيانبچه  و بازماندگي رشد ،ايتغذیه فاکتورهاي

 با و ثبت ،گيرياندازه تغذیه و تيماربندي آغاز از پس هفته

 گردید محاسبه مربوطه هايفرمول از استفاده

(Grisdale-Helland et al. 2002): 

 ( ضریب تبدیل غذایي FCR)گرم( = ) )گرم( / مقدار غذاي خورده شده افزایش وزن بدن

 ( درصد افزایش وزن بدن % ,WG)گرم(  = ) ميانگين وزن ثانویه -)گرم(  )گرم(/ميانگين وزن اوليه ميانگين وزن اوليه×  100

 ویژه  رشدنرخ ( SGR, %/day= )100× لگاریتم طبيعي ميانگين وزن نهایي({-نگين وزن اوليه)لگاریتم طبيعي ميا /روزهاي پرورش}      

 پروتئين   ( نرخ بازدهPER)گرم( = ) )گرم( /وزن تر توليد شده پروتئين مصرفي×  100

 = درصد بقا100×(دوره انتهاي هايماهي تعداد / دوره يابتدا هايماهي تعداد)



 4 /   (1397 تابستانبهار و ، اول، شماره چهارمآبزیان )سال تغذیه  

 غذاي مصرفي روزانه)درصد وزن بدن در روز( = ] ي(ماه)غذاي مصرفي براي یک  / (ماهيوزن اوليه +ماهيوزن نهایي )/2[/()روزهاي پرورش ×100

 

  آناليز آماری

 هايشاخص گيرياندازهحاصل از  هايدادهتجزیه و تحليل 

انس با استفاده از آناليز واریبچه ماهيان تغذیه  و رشد

به منظور ( انجام شد. one-way ANOVA) طرفهیک

 و رنوفياسم فولموگروک تست ازنرمال بودن داده  بررسي

 نلو تست از هاانسیوار يبرابر يبررس منظوربه نيهمچن

پس از حصول اطمينان در خصوص نرمال  استفاده گردید.

 دانکن ايدامنهآزمون مقایسه چند ، هادادهبودن 

(Duncans multiple-range test) در سطح احتمال ،

انجام تيمارهاي مختلف  براي مقایسه ميانگين درصد 95

 SPSS 16 افزارنرماز  جهت انجام آناليزهاي آماري. شد

، همچنين روابط بين ضریب تبدیل غذایي استفاده گردید.

به گياهي  هايعصارهرشد ویژه و سطوح هر یک از  نرخ

رد رگرسيون مو آناليزبا استفاده از عنوان متغير مستقل 

 (.Steel and Torrie, 1960) فتبررسي قرار گر

 

 نتایج

نتایج ميانگين وزن نهایي بچه ماهيان تغذیه  1شکل 

رنگين کمان تغذیه شده با سطوح مختلف  آاليقزل

. دهدميگياه مرزنجوش و سرخار گل را نشان  هايعصاره

ميانگين وزن نهایي داراي  که آناليز آماري نتایج نشان داد

در  (.P<05/0) باشدميارها بين تيم داريمعنياختالف 

 هايگروهبين تيمارهاي تغذیه شده با عصاره سرخارگل 

وزن باالتري ميانگين   4/0و  2/0 هايجيرهتغذیه شده با 

شده با جيره تغذیه داشتند و اختالف وزن نسبت به گروه 

بود. در بين تيمارهاي تغذیه شده با  دارمعنيدرصد  1/0

بچه ماهيان تغذیه شده با  عصاره مرزنجوش ميانگين وزن

نسبت به سایر تيمارها  داريمعنيدرصد به طور  1/0جيره 

با این حال تيمارهاي تغذیه شده با  ،(P<05/0) باالتر بود

با یکدیگر  داريمعنيدرصد اختالف  4/0و  2/0 هايجيره

نتایج  2 شکل (.P>05/0) و گروه شاهد نشان ندادند

حاوي سطوح  هايجيره ضریب تبدیل غذایي گروه شاهد و

خارگل و مرزنجوش را نشان گياه سر هايعصارهمختلف 

درصد نسبت به سطح  4/0و  2/0تيمار سرخارگل  .دهدمي

و تيمار شاهد داراي ضریب تبدیل غذایي  ترنیيپا

 دارمعني نيزکه این اختالف از نظر آماري  بودند يترنیيپا

  (.P<05/0) بود
 

 
گياهی سرخار گل و  هایعصارهرنگين کمان تغذیه شده با سطوح مختلف  آالیقزلهایی بچه ماهيان ميانگين وزن ن -1 شکل

 مرزنجوش.
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گياه سرخارگل و  هایعصاره)درصد( حاوی سطوح مختلف  هایجيرهجيره شاهد و ضریب تبدیل غذایی  -2شکل 

 .مرزنجوش

 

و بازماندگي بچه  ايتغذیه کارایيرشد،  هايشاخص

آورده شده  2رنگين کمان در جدول  آاليقزلن ياماه

هفته  4طول نهایي بچه ماهيان پس از  است. ميانگين

متغير بود. این شاخص سانتيمتر  2/6تا  3/5آزمایش بين 

ن نداد. نشا داريمعنيدر بين تيمارهاي مختلف اختالف 

ن مختلف نيز از نظر شاخص ضریب چاقي بچه ماهيا

 ،با این حال(. P>05/0)اشت ند داريمعنيآماري اختالف 

تيمارهاي حاوي با در بچه ماهيان تغذیه شده این شاخص 

 4/0 سرخارگلدرصد و تيمار  4/0درصد و  2/0 مرزنجوش

آناليز  .بيشترین مقدار را به خود اختصاص دادنددرصد 

بين  دارمعنيآماري نتایج نشان دهنده وجود اختالف 

 باشدميمختلف  يتيمارهادرصد افزایش وزن بدن در بين 

(05/0>P .) 2/0درصد این شاخص در تيمار سرخارگل 

درصد از  2/0درصد و همچنين مرزنجوش  4/0درصد و 

 تيمارهايشاخص بازماندگي در سایر تيمارها باالتر است. 

درصد بود  100سرخارگل، مرزنجوش و گروه شاهد همگي 

در  در ميان آنها مشاهده نگردید. داريمعنيکه اختالف 

 1/0تيمار سرخارگل در تنها  ،رشد ویژه نرخشاخص 

و  مشاهده شد با گروه کنترل داريمعنيدرصد اختالف 

با گروه شاهد ندارند  داريمعنيتيمارها اختالف دیگر 

(05/0<P .) 2/0رشد ویژه در سرخارگل  نرخبا این وجود 

درصد نسبت به  2/0و  1/0درصد و مرزنجوش  4/0و 

غذایي  کارایيدر شاخص  اشته است.تيمار شاهد افزایش د

 (.P<05/0) وجود دارد تيمارهابين  داريمعنياختالف 

درصد و  4/0 و 2/0غذایي در سرخارگل  کارایيميزان 

در شاخص درصد، داري افزایش بوده است.  2/0مرزنجوش 

و  1/0پروتئين روزانه، تيمار سرخارگل مصرف  درصد

 4/0 وچنين تيمار و هم بيشتر هاگروهميزان آن از بقيه 

 اختالف يداراآن داراي کمترین مقدار است و  درصد

(. P<05/0) هستند مارهايت ریسا به نسبت داريمعني

مختلف، نشان داد  تيمارهايپروتئين در  کارایيمقایسه 

درصد سرخارگل نسبت به سطح  4/0و  2/0که سطوح 

وح مختلف است. در سط داريمعني، داري اختالف ترپایين

اختالف ، گروه کنترلمار مرزنجوش و همچنين تي

نتایج آماري حاصل  (.P>05/0) مشاهده نشد داريمعني

که در طول دوره  دهدمياز مصرف غذاي روزانه، نشان 

آزمایش ميزان مصرف غذا در ماهيان تغذیه شده با 

گياهي اختالف  هايعصارهحاوي سطوح مختلف  هايجيره

ميزان مصرف  (.P<05/0) ندداربا تيمار شاهد  داريمعني

به صورت نسبت به گروه کنترل تيمارها همه غذا در 

 کاهش پيدا کرده است. داريمعني
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سرخارگل و رنگين کمان تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره  آالیقزلبچه ماهيان  ایتغذیهرشد و  هایشاخص -2 جدول

 .مرزنجوش

 (.P<05/0در بين تيمارها است ) دارمعنيدر هر ردیف نشان دهنده اختالف  غيرمشابهحروف 

بين همبستگي ، نتایج آناليز رگرسيون 3 شکل

رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایي بچه  نرخ هايشاخص

رنگين کمان تغذیه شده با سطوح  آاليقزلماهيان 

سرخارگل و مرزن جوش را نشان  هايعصارهمختلف 

رابطه این دو شاخص  شودميکه دیده  طورهمان. دهديم

با سطوح هر دو عصاره به صورت خطي است. با این حال 

در ماهيان تغذیه شده با مرزنجوش این دو شاخص، 

 (.P<05/0) بود دارمعنيرگرسيون از نظر آماري 

 

 

رنگين کمان تغذیه شده با  آالیقزلان رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی بچه ماهي نرخ هایشاخصرگرسيون بين  -3 شکل

 .سرخارگل و مرزن جوش هایعصارهف سطوح مختل

 

 بحث

 آبزي مختلف هايگونه بر گياهي يهاعصاره زیتجو تأثير

 توسط خوراکي ای و حمام صفاقي، درون قیتزر صورت به

 هايمحرک. است گرفته قرار بررسي وردم محققينبرخي 

 هايمحرکنسبت به متعددي  هايمزیترشد گياهي 

به در  توانمي هامزیترشد مصنوعي دارند. از این 

دسترس بودن، آسيب کمتر براي محيط زیست و جانور و 

 امکان توليد در سطح وسيع با قيمت پایين اشاره نمود

(Ashraf and Goda, 2008.)  مطالعه حاضر نشان

 2/0مرزنجوش و  1/0در سطوح غذایي  کارایيداده است 

افزایش پيدا کردند.  داريمعنيبه صورت ل سرخارگ

ميزان ضریب تبدیل غذایي در کمترین  ،همچنين

 2/0 تيمارهايمختلف، مربوط به غذایي  هايجيره

که نشان دهنده  باشدميمرزنجوش  1/0سرخارگل و 

 هاي رشدشاخص
 )درصد( تيمارهاي مختلف

 4/0 مرزنجوش 2/0 مرزنجوش 1/0مرزنجوش  4/0 سرخارگل 2/0 سرخارگل 1/0سرخارگل  شاهد

 54/0  ±04/6 24/0  ±03/6 60/0  ±08/6 51/0  ±76/5 49/0  ±17/6 27/0  ±98/5 37/0  ±37/5 (cm) طول نهایي

 45/4 ± 9/0 7/3±  39/0 24/3 ± 82/0 96/3±23/1 33/3±  99/0 97/2±  27/0 2/3±  90/0 ضریب چاقي

 abc124  ±1804 c189 ± 1469 a100  ±2085 ab289  ±1959 bc208  ±1684 ab159  ±1893 bc211  ±1635 درصد افزایش وزن

درصد ) ژهیو رشد نرخ

 (در روز
abc17/0  ±81/3 c24/0  ±61/3 ab12/0  ±03/4 ab14/0  ±08/4 a11/0  ±13/4 ab06/0  ±00/4 bc25/0  ±78/3 

 bca22/0  ±35/3 d34/0  ±65/2 ab18/0  ±86/3 a55/0  ±72/3 cd37/0  ±02/3 abc28/0  ±41/3 bcd40/0  ±09/3  کارایي پروتئين

 مصرف غذاي روزانه

)%( 
a08/0  ±93/3 b10/0  ±52/3 cd05/0  ±26/3 d06/0  ±16/3 c05/0  ±32/3 c02/0  ±35/3 cd10/0  ±29/3 

 100 100 100 100 100 100 100 )%( يبازماندگ



 )ستوده و همکاران( و مرزنجوش های سرخارگلبا سطوح مختلف عصاره شده هیتغذ کماننيرنگی آالقزلتغذیه و بازماندگی  رشد، هایشاخص/    7

ضریب تبدیل  .باشدميو قابليت هضم بهتر جيره  کارایي

ف شده چه مقدار از غذاي مصر دهدميغذایي نشان 

 ,Bagenal) افزایش وزن ماهي شده است موجب

کي از عوامل اقتصادي بودن پرورش این شاخص ی (.1978

غذا و  هايهزینه، چرا که عالوه بر کاهش باشدميآبزیان 

غذادهي به سبب مقدار کمتر غذادهي، از آلودگي ثانویه 

کيفي  پارامترهايآب محيط پرورش و به تبع آن کاهش 

 (.1385اهد کرد )فالحتکار و همکاران، آب جلوگيري خو

افزایش وزن بدن با باال رفتن سطوح در این مطالعه درصد 

افزایش افزایش یافت. عصاره سرخارگل در جيره غذایي 

حاوي مواد محرک رشد و  هايجيرهوزن ماهيان با 

د به علت افزایش ميزان سالمتي، توانميسيستم ایمني 

گسترش سطوح جذب بهبود ميزان هضم و جذب غذا، 

مواد هضم شده در لوله گوارش و یا تحریک ترشح 

 Hoseinifar et) گوارشي توسط معده باشد هايآنزیم

al. 2011.)  عالوه بر این، مواد محرک رشد و سيستم

ایمني از طریق افزایش ميزان هورمون رشد در پالسماي 

ترشح ليزوزیم در ماهيان باعث خون و افزایش ميزان 

با  (.Heidarieh et al. 2011) شوندميشد افزایش ر

افزودن  احتماالًگفت  توانمي گذشته توجه به مطالعات

غذایي باعث عملکرد بهتر  هايجيرهگياهي به  هايعصاره

که این امر به نوبه خود جذب بهتر  دستگاه گوارش شده 

 کارایيضریب . شودميغذا و افزایش وزن بدن را سبب 

درصد نسبت به سایر  1/0رخارگل پروتئين در تيمار س

انجام شده تيمارها به صورت معناداري باالتر بود. تحقيقات 

آمده از گياهان و  به دست هايعصارهکه  دهدمينشان 

مختلف و ترکيباتي نظير نوکلئوتيد که نقش  هايادویه

، از طریق اعمال اثرات آنتي کننديممحرک رشد را ایفا 

روده و همچنين تحریک ترشح باکتریایي بر ميکروفلور 

هاضمه باعث افزایش ميزان هضم و جذب  هايآنزیم

در جهت تحریک  هاکربوهيدراتو  هاچربي، هاپروتئين

 Lee؛1389طهماسبي کهياني و همکارن، ) شوندميرشد 

et al. 2012 .)رشد ویژه در تيمارهاي سرخارگل  نرخ

به  درصد نسبت 2/0و  1/0درصد و مرزنجوش  4/0و  2/0

بهبود وضعيت  اصوالً سایر تيمارها باالتر گزارش شد.

ایمني ماهي به طرق مختلف در بهبود فاکتورهاي رشد 

د به طور توانمياین اثر  (.Raa, 1996) است مؤثر

به بهبود وضعيت فيزیولوژیک ماهي  واسطه بهمستقيم 

د به توانمياثرات ماده محرک ایمني باشد و هم  دنبال

باعث بهبود وضعيت ایمني، کاهش ایجاد  ميرمستقيغطور 

 ديتولو هدایت انرژي به سمت  هاعفونت، هايآلودگ

 (.Sakai, 1999) بيشتر و رشد ماهي شود نيپروتئ

Bello بر روي  2012ال و همکاران در پژوهشي که در س

 يهايژگیوپياز بر روي ميزان رشد و برگ گردو و  تأثير

( Clarias gariepinus) ژي روده گربه ماهيمورفولو

مشاهده کردند که با افزایش ميزان برگ گردو  انجام دادند

در جيره، وزن نهایي و جيره(  يهامکمل)به عنوان و پياز 

ر تحقيقي که عليشاهي و د. ابدیيمرشد ویژه افزایش  نرخ

غذایي  يهامکمل( انجام دادند، اکثر 1391) همکاران

 اهيان برزماستفاده شده در پژوهش بر روي بچه م

(Barbus barbulus) داري اثر تحریک رشد و افزایش ،

 که يطورمقاومت در برابر عفونت باکتریایي بودند، به 

سرخارگل، دارواش و آلوئه ورا و نيز ارگوسان،  هايعصاره

باعث کاهش ضریب تبدیل غذایي،  Cلواميزول و ویتامين 

هش افزایش نرخ رشد ویژه و درصد افزایش وزن و نيز کا

تلفات بعد از چالش با باکتري آئروموناس هيدروفيال 

(Aeromonas hydrophila ) مورد تيمار  هايماهيدر

درصد مصرف غذاي روزانه  نسبت به تيمار شاهد گردیدند.

سرخارگل  هايعصارهدر سطوح مختلف  داريمعنيبه طور 

و مرزنجوش نسبت به تيمار شاهد کاهش داشته است. این 

 است پروريآبزيکتور قابل مانور در صنعت یک فا ،مورد

یک مزرعه را در  هايهزینهدرصد  50که غذا بيش از  چرا

ميزان . هر قدر که مصرف غذا کمتر باشد رديگيمبر 

. درصد مصرف خواهد بودواحد توليدي بيشتر  يوربهره

درصد نسبت به بقيه  4/0پروتئين روزانه در سرخارگل 

 و يميابراهداشته است.  داريمعنيتيمارها کاهش 

 تأثير ياهفته 8 شیآزما کی يط( 1391) همکاران

 200 و 150 ،100 ،50 شامل ريس اسانس مختلف سطوح

 یيايميش بيترک و هیتغذ رشد، بر را لوگرميک در گرمميلي

. کردند يبررس جوان (Huso huso) يماه ليف الشه

 و رشد هايشاخص اندک شیافزا دهنده نشان جینتا

 اسانس سطح شیافزا با همراه یيغذا لیتبد بیضر کاهش

  Ikuerowoو Dada توسط که تحقيقي در .بود ريس

 Garcinia گياه الکلي عصاره تأثير شد، انجام( 2009)

kola دامنه وزني با يیقایآفر ماهي گربه نیمولد رشد بر 

 نیا براي. گرفت قرار بررسي مورد گرم 250-2/245

و  1، 5/0 ،25/0، صفر يهاغلظت با گياه نیا عصاره منظور

 56 مدت به ماهيان به جيره کيلوگرم هر در عصاره گرم 2
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 از که تيماري که شد مشخص انیپا در .شد خورانده روز

 هیتغذ جيره کيلوگرم هر در عصاره گرم 1 حاوي جيره

 تيمارها گرید به نسبت را يداريمعن تفاوت بودند شده

 در مقدار نیشتريب يرادا وجود نیا با .است داده نشان

 درصد 4/0 مرزنجوش و درصد 4/0 سرخارگل سطوح

در بسياري از مطالعات، استفاده از گياهان دارویي  .بودند

به عنوان محرک سيستم ایمني نشان داده است که پاسخ 

. دهدميافزایش  يماهایمني، بازماندگي و نرخ رشد را در 

Seung-Cheol پودر ترکيب اثر (2007) همکاران و 

 ژاپني کفشک ماهي يیغذا جيره در يیدارو گياه چند

(Paralichthys olivaceus) نیا رشد بر آن تأثير و 

 گياهان پودر تحقيق نیا در. نمودند بررسي را ماهي

 Crataegi fructus ،Massa medicata يیدارو

fermentata، Artemisia capillaries و 

Cnidium officinale با و شده ترکيب هم با 

 جيره گرم 100 در گرم 1و  5/0، 3/0، 1/0 يهاغلظت

. شد خورانده هفته 8 مدت به قد انگشت ماهيان به يیغذا

 گياهي پودر گرم 1و  5/0، 3/0 حاوي جيره با که ماهياني

 بيشتري وزن شیافزا بودند شده هیتغذ جيره گرم 100 در

 1/0 حاوي جيره با که تيماري و شاهد تيمار به نسبت را

 نشان بود شده هیتغذ جيرهگرم  100پودر گياهي در  گرم

 (2009) و همکاران Immanuel يامطالعهدر . دادند

 هايعصارهغذایي حاوي  يهامیرژکه  ندنشان داد

 .C. dactylon، A. marmelos، W انـياهـگ

somnifera و Z. officinale د ـش رشـزایـث افـباع

گياه  يرگذاريثتأ .شودمي O. mossambicusي ـاهـم

مربوط به واکنش سيستم ایمني  عمدتاًسر خارگل 

پلي ساکاریدها،  تأثيرسلولي تحت  يراختصاصيغ

هاي ها، مشقات اسيد کافئيک و آلکاميدگليکوپروتئين

مطالعات  (.Aly et al. 2008) باشدميموجود در گياه 

Maass  نشان داد که وجود  (2005)و همکاران

 (O. niloticus) نيل يي تيالپياسرخارگل در جيره غذای

 و همکاران Aly. شودميباعث بهبود ضریب تبدیل غذایي 

رشد ویژه و درصد  نرخنيز گزارش کردند که  (2008)

پيا نيل در تيمارهاي تغذیه افزایش وزن بدن در ماهي تيال

افزایش یافته  يامالحظهشده با سرخارگل به طور قابل 

 افزودن چند هر کهداشت  هاراظ توانميدر نهایت است. 

 انيماه بچه یيغذا رهيج به سرخارگل مرزنجوش و عصاره

 رشد هايشاخص بر داريمعني اثر کمان نيرنگ آاليقزل

 با ميمستق ارتباط اثر نیا يول دارد، يماه ياهیتغذ و

 هايعصاره 2/0 سطح افزودن و ندارد غلظتافزایش 

آبزیان به جيره غذایي خارگل و مرزنجوش سرگياهي 

بيشتر از غذا و  يوربهرهمثبتي در جهت  تأثيرپرورشي 

 رشد و بازماندگي را به دنبال دارد. هايشاخصرفتن باالتر 

با این حال مطالعات تکميلي بيشتري در زمينه بررسي 

ایمني، فلور  هايشاخصاثرات عصاره این گياهان بر 

بيوشيميایي خون  هايشاخصميکروبي دستگاه گوارشي و 

د اطالعات بيشتري در خصوص مکانيسم اثرات توانيم

 مثبت این گياهان فراهم کند.

 

 منابع

 زارع، ا.، کالیي، دوغي عليزاده ،.ر تنگستاني، ،.ع ابراهيمي،

 بر سير اسانس مختلف سطوح اثر .1391 .پ

 فيل الشه شيميایي ترکيب و تغذیه رشد، هايشاخص

 و علوم مجله .پرورشي جوان (Huso huso) ماهي

 .12-1: 11 دریایي فنون

 يو سازگار کشت يبررس. 1381 .رضا ،يگيدبيام

 در( Echinaceaceae purpurea) سرخارگل

 منابع و يکشاورز فنون و علوم مجله. تهران شمال

  .230-232: 6 يعيطب

دارو و درمان گياهي، انتشارات . 1387رجحان، م. 

 .ص 287فرهيختگان علوي، چاپ پنجم، 

 ا.، سلطانيان، س.، یوسف زادي، م.م.، سوري نژاد، رضایي، 

 Zhumeria مورخوش گياه عصاره تأثير. 1392
majdae رشد، هايشاخص بر یيغذا جيره در 

 يماه گربه يشناسيمنیا و يشناسخون

Pangasianodon hypophthalmu . مجله

 .8-19: 3آبزیان  يشناسبوم

دانشگاه  . گياهان دارویي. انتشارات1393زرگري، ع. 

 ص. 4275تهران. 

 ا.، اللهي،نعمت س.، کيوان شکوه، ح.، طهماسبي کهياني،

بررسي عملکرد  .1389، ح. پاشا زانوسي ن.، محمودي،

نوکلئوتيد موجود در جيره بر شاخص هاي رشد و 

مورفولوژي روده در ماهي قزل آالي رنگين کمان 
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مجله علوم (. Oncorhynchus mykiss) انگشت قد

 .45-54: 2 دریایي ایران و فنون

 .خ، ، جاني خليلي.ف، فيروزبخش.، س، ، یگانه.ا، عزیزي

مرزنجوش  ياهيگ اسانس اثر يابیارز .1392

(Origanum vulgare L )يهاشاخص يبرخ بر 

 نيرنگ يآالقزل يماه خون سرم يمنیا و یيايميوشيب

همایش ملي  .(Oncorhynchus mykiss) کمان

 اه آزاد اسالمي واحد علوم ودانشگ .گياهان دارویي

 .آملي اهللتیآتحقيقات 

. 1391 ، م.،  عبدي، ا..،  پورمهدي بروجنيعليشاهي، م

هاي ایمني و عصاره هايمحرکمقایسه اثر برخي 

گياهي بر فاکتورهاي رشد و مقاومت ماهي برزم در 

: 8محيطي. مجله دامپزشکي ایران  يهااسترسبرابر 

59-67 . 

 ر.،.م کلباسي، .،ب ابطحي، ،.م سلطاني، .،ب فالحتکار،

 برخي برC ویتامين  تأثير. 1385 .م یاسمي،

 در کبدي شاخص و بازماندگي نرخ رشد، پارامترهاي

 مجله. پرورشي جوان (Huso huso) ماهيان فيل

-98: 72 آبزیان و دام امور در سازندگي و پژوهش

103.  

. فرهنگ . فرهنگ نامهاي گياهان ایران1377مظفریان، و. 

 ص. 762معاصر. 
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Abstract 
This study was conducted to evaluate the effects of different levels of Echinacea angustifolia 

and Origanum majorana extracts on growth performance, feed efficiency and survival of 

rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) juveniles. Seven experimental diets with 0 (control), 

0.1, 0.2 and 0.4% E. angustifolia and 0.1, 0.2 and 0.4% O. majorana were prepared. Fish 

with initial weight 2.6 ± 0.3 g were randomly divided into 7 groups in triplicates and were fed 

with experimental diet for 4 weeks. At the end trial, the growth parameters, feed efficiency 

and survival were calculated. Growth and feed indices such as specific growth rate (SGR), 

Feed conversion ratio (FCR), weight gain, feed efficiency, average final weight, protein 

efficiency ratio were significantly affected by different levels of plant extracts (P<0.05). 

Experimental treatments were not significantly affect on condition factor and final length 

(P>0.05). However, condition factor was higher in fish fed higher levels of plant extracts. No 

mortality was observed during the experiment. Regression analyses showed relationship 

between SGR and FCR in fish fed O. majorana extracts (P<0.05). According to the results of 

growth parameters and feed efficiency, it can be concluded that dietary 0.2% extract of E. 

purpurea and 0.1% of O. majorana have growth enhancement effects in this fish. 

 

Keywords: Oncorhynchus mykiss, Echinacea angustifolia, Origanum majorana, Medicinal 

plants 

 

 

 

 

 

 
*Corresponding author: e.sotoudeh@yahoo.com 


