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ABSTRACT 
This study was performed to evaluate the effects of two types of powdered extract 

Echinacea purpurea and Allium sativum on growth indices and survival rate of Huso 

huso during a two-month period. For this purpose, 210 juvenile with an average 

weight of 27.74 ± 0.26 g were randomly placed in 21 half-ton fiberglass tanks in 

seven different treatments with three replications, including a control group and three 

experimental groups of different amounts of E. purpurea powder extract (T1, T2 and 

T3: 250, 500 and 1000 mg kg-1) and three experimental groups of different amounts of 

garlic powder extract (T4, T5 and T6: 250, 500 and 1000 mg kg-1). At the end of the 

experiment, a statistically significant difference was observed between the treatments 

in the mean final weight, mean final length, final biomass, final production, fish 

weight gain, mean daily growth, body weight gain increase, specific growth rate and 

daily growth rate (p<0.05). These indices in the treatments had an increasing trend 

compared to the control and in T6 (1000 mg of E. purpurea powder extract per kg of 

food) which was significantly higher than in the other treatments (p<0.05). The feed 

conversion ratio in this treatment was also decreased significantly compared to other 

treatments (p<0.05). There was a significant difference in levels of ALP and LDH 

enzymes between treatments and control group (p<0.05). The highest level of ALP 

enzyme was in control group and T6, while the lowest level was in T4 (250 mg of E. 

purpurea powder extract per kg of food) (p<0.05). The highest level of LDH enzyme 

was observed in the control group and T6, however, the levels of ALT and AST 

enzymes were not significantly different between treatments and control group 

(p>0.05). The results showed that addition of 1000 mg turmeric powder extract per kg 

of food is more effective in improving growth indices. 
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 چکیده
 Alliumو سیر )( Echinacea purpureaارزیابی اثرات دو نوع عصاره پودری سرخارگل ) برایاین تحقیق 

sativumهای رشد و میزان بازماندگی بچه فیل( بر شاخص( ماهیHuso huso طی دوره پرورش دو ماهه ،)

مخزن  21گرم به طور تصادفی در  74/27 ± 26/0ماهی با میانگین وزنی عدد فیل 210 ،منظوربه این . انجام شد

ف لگروه آزمایشی از مقادیر مخت 3یک گروه شاهد و تیمار مختلف با سه تکرار شامل  7فایبرگالس نیم تنی در 

گروه آزمایشی از مقادیر مختف عصاره پودری سیر  3گرم( و میلی 1000و  500، 250عصاره پودری سرخارگل )

میانگین وزن نهایی، . در پایان دوره پرورش در شدندتوزیع میلی گرم( در یک کیلوگرم غذا  1000و  500، 250)

نهایی، تولید نهایی، افزایش وزن ماهی، میانگین رشد روزانه، درصد افزایش وزن توده زیهایی، ندرازای میانگین 

و این  (p<05/0)ی مشاهده شد آمار داریمعنماهیان بین تیمارها و شاهد اختالف بدن و نرخ رشد ویژه فیل

ی گرم عصاره پودری سرخارگل میل 1000) 6ها نسبت به شاهد روند افزایشی داشت و در تیمار تیمار در هاشاخص

ها بود و ضریب تبدیل غذایی نیز در این تیمار به شکل تیماردیگر داری بیش از در کیلوگرم غذا( به شکل معنی

اختالف نیز  LDHو  ALP یهامیآنز زانیدر م .(p<05/0)ها کاهش داشتتیماردیگر داری نسبت به معنی

 ماریدر گروه شاهد و ت ALP میآنز زانیم نیشتری(. بp<05/0) ده شدو گروه شاهد مشاه مارهایت نیب یداریمعن

 وجود داشتگرم عصاره پودری سرخارگل در یک کیلوگرم غذا( میلی 250) 4 ماریآن در ت زانیم نیو کمتر 6

(05/0>pب .)میآنز زانیم نیشتری LDH یهامیآنز زانیماما  ،مشاهده شد 6 ماریدر گروه شاهد و ت زین ALT  و

AST گرم میلی 1000نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن  دار نداشت.یو گروه شاهد اختالف معن مارهایت نیب

های کبدی فیلهای رشد و آنزیمعصاره پودری سرخارگل در کیلوگرم غذا بهترین عملکرد را در بهبود شاخص

 ماهی داشته است.
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 مقدمه

 تکثیر لزوم خاویاری ماهیان ذخایر افزون روز کاهش

 را هاآن ایدوره تمام پرورش نیز و مذکور ماهیان مصنوعی

 کننده تهدید عوامل ترینمهم از. استده کر ناپذیر اجتناب

 آلودگی خاویاری ماهیان جمله از ،ماهیان متراکم پرورش

 در لفاتـت روزـب نتیجه در و زااریـبیم واملـع به هاآن

 ماهیان جمله از ماهی پرورش مراکز آلودگی. ستهاآن

 خسارات ساالنه زابیماری مختلف عوامل به خاویاری

 عالوه. دکنمی وارد دهندگان پرورش به اقتصادی سنگین

 عوامل به آلودگی نتیجه در ماهیان مستقیم تلفات بر

 زیست هایآلودگی نیز و درمان باالی هایهزینه زا،بیماری

 هابیوتیکآنتی برابر در هاباکتری مقاومت افزایش محیطی،

 شیمیایی وادـم و داروها جمعـت از ناشی خطرات نیز و

 رایـب انـدرم تحت اهیانـم در نندهـکونیـعفدـض

 در ماهیان طبیعی مقاومت افزایش لزوم کنندگان،مصرف

 هایاولویت ترینمهم جمله از را زابیماری عوامل برابر

 داده قرار آبزیان هایبیماری و بهداشت نامحقق تحقیقاتی

 .است
 جسمانی وضعیت با اغلب آبزیان پرورش در بیماری شیوع

 زابیماری عوامل بیشتر زیرا ،است مرتبط هاآن سالمت و

 هایماهی سبب بروز بیماری در و هستند طلبفرصت

راه، بنابراین. شوندمی دارای استرس یا ایمنی نقص دارای

 سالمت و ایمنی دستگاهعملکرد  باید جایگزین هایحل

 هایعفونت با مقابله برای راهبرد یک عنوانبه را ماهی

از (. Ashley et al. 2007) برسانند بیشینه به زابیماری

 ایبـمع اعیـصنهای دارو از شدید سوی دیگر استفاده

. دارد همراه به سالمتی و زیستمحیط برای را شماریبی

 تجمع به منجر هابیوتیکآنتی از شدید مثال، استفاده برای

-Cabello et al. 2006; Romero) بافت عضله در

Ormazabal et al. 2012) باکتری هایسویه ایجاد و 

 ,Miranda and Zemelman) است شده مقاوم

2002; Seyfried et al. 2010 .)معایب به توجه با 

 هایراهبرد تدوین به نیاز، صناعی هایدارو شماربی

 پروریماهیان در آبزی هایبیماری مدیریت در جایگزین

 هایافزودنی از استفاده ،در همین راستا. یابدمی افزایش

 است که هاییروش از یکی ماهی پرورش مزارع در غذایی

 برابر در و مقاومت تغذیه اییکار وزن، برای افزایش معموالً

 Akrami) شودمی استفاده پرورشی ماهیان در بیماری

et al. 2015.) 

 تریپایدار و ترارزان جایگزین توانندمی دارویی گیاهان

 پروری باشند و دارایآبزی شیمیایی در هایدرمان برای

، استرس ضد اثرات مانند نظیریبی زیستی هایفعالیت

 میکروبی خاصیت ضد و ایمنی ستگاهد کننده تحریک

 ،مهم این به توجه با(. Reverter et al. 2014) هستند

 در ایمنی های رشد ومحرک از استفاده اخیر سالیان طی

 دفاعی هایمکانیسم فعالیت افزایش برای پرورشی ماهیان

 به شده و رایج زابیماری عوامل برابر در مقاومت ایجاد و

 معرفی شیمیایی داروهای سبمنا جایگزین یک عنوان

 اند. شده

 دستگاهعنوان محرک بهند نتوااز جمله گیاهانی که می

 علمی نام باسرخارگل  ،دنایمنی مورد استفاده قرار گیر

Echinacea purpurea علفی گیاهی است. سرخارگل 

 گیاه این پیکر تمام. است کاسنی یتیره از ساله چند و

 قبیل از ارزشمندی مواد اویح رویشی پیکر و ریشه از اعم

 و شیکوریک اسید آمید، ایزوبوتیل آمیدی،آلکیل ترکیبات

 اسانس دهنده تشکیل ترکیبات ترینمهم. است غیره

 کاریوفیلن اکسید و کاریوفیلن هومولن، را سرخارگل

 ,Bone ؛1381 دهند )تقی زاده و همکاران،می تشکیل

1997; Matthias et al. 2008). رگل بر اثرات سرخا

 ؛1394بهلولی و صادقی،  ؛1393رشد )نجف پور مقدم، 

 ;Aly et al. 2008 ؛1399خواجه پور و جوادیان، 

Guzz et al. 2011; Bohlouli -Oskoii et al. 

 .Wagner et al( و بهبود عملکرد ایمنی )2012

1998; Alvarez-Pellitero et al. 2006; Aly et 

al. 2007; Aly et al. 2008; Aly and 

Mohamed 2010; Guzz et al. 2011)  در ماهیان

 مختلف مطالعه شده است. 
 التین نام و Allium sativum علمی نام با سیر

Garlic، از که است مرکب پیازی با ساله دو گیاهی 

و  دارویی مهم گیاهان از یکی عنوانبه کنون تا گذشته

 ختیداروشنا مطالعات. شودمی برده کار به غذایی چاشنی

 اثرات میکروبی، ضد اثرات زمینه در سیر روی بر بالینی و

 دستگاه تحریک خون، قند میزان کاهش سرطان، ضد

. اندشده انجام ضداکسایشی و التهابی ضد اثرات ایمنی،

)سدیم،  سیر حاوی مواد مختلفی از قبیل مواد معدنی

پتاسیم، فسفر، آهن و کلسیم( و مواد آلی )کربوهیدرات، 

ها، آلیساتین، گالندیناها، پروسترپنوئیدها، آنزیمچربی، ت

 خاصیت که سیر ترکیب ترینآلوئن و آلیسین( است. مهم



 28 ( /  1401بهار ، یکم، شماره هشتمتغذیه آبزیان )سال 

 Koch and) است آلیسین ،دارد بیوتیکیآنتی

Lawson, 1996.) که است سیر از جزئی همان آلیسین 

 سیر بیوتیکیآنتی خاصیت و گزنده طعم و تندی سبب

 در که است قدرتمند وییدار ماده یک شود. آلیسینمی

 موجودات و مخمرها ها،کپک ها،ویروس ها،باکتری برابر

 15گرم آلیسین برابر میلی یک. کندمی مقاومت دیگر

 ادهـم یسینـثیر دارد. آلأسیلین تیـپناندارد ـواحد است

 24 مدت در اتاق حرارت درجه در و است مقاومتیکم

 و سیر نـروغ. سازد می دیگری هایترکیب ساعت

 Harris etهستند ) آلیسین فاقد کهنه، سیر هایفرآورده

al. 2001) . ماده به عنوان ریس اهیگدر مطالعات مختلفی 

خواص  یدارا غذا، تیفیدهنده کبهبودمحرک رشد، 

شده است.  یمعرف انیماه در یو ضدقارچ یکروبیضدم

رشد ماهیان را مطالعه   ن مختلفی اثر سیر بر رویامحقق

پیغان و همکاران،  ؛1392و همکاران، ند )نوبهار اکرده

قطب الدین  ؛1396یگانه راسته کناری و همکاران،  ؛1393

وهاب زاده  ی ودرونیبخش ب کین ؛1397و همکاران، 

 ;Fazlolahzadeh et al. 2011 ؛1398ی، رودسر

Lee et al. 2012; Karimi Pashaki et al. 

2020; Adineh et al. 2020; Zare et al. 2021.) 

کننده از پیشگیریعنوان یک عامل درمانی و بهنقش سیر 

اده از آن در ـذا استفـل ،ده استـات شـها اثببیماری

 .Amagase et alافزایش است )پروری در حال آبزی

پروری ماهیان آبزیبه توسعه صنعت  (. با توجه2001

ترین عنوان مهمبهماهی خاویاری در کشور و اهمیت فیل

نه پرورشی و لزوم کاهش تلفات و افزایش رشد و گو

وری در افزایش بهره برایمقاومت بچه ماهیان پرورشی 

این صنعت، در این مطالعه استفاده از گیاهان دارویی سیر 

های رشد، ها بر شاخصو سرخارگل با هدف بررسی اثر آن

 .شدماهی بررسی های کبدی فیلبازماندگی و آنزیم
 

 هامواد و روش

 پرورش طیو شرا یماه

لیتری فایبرگالس  500 مخزنعدد  21تیماربندی،  برای

مین آب مشترک أبا قطر و ارتفاع یک متر با منبع ت

رودخانه سفیدرود و چاه مجهز به هواده )تحت کنترل( در 

تیمار و یگ گروه شاهد، هر  6تصادفی  ) قالب طرح کامالً

 210ر از تعداد منظوین به اتکرار( استفاده شد.  3کدام با 

گرم  74/27 ± 26/0ماهی با وزن متوسط عدد فیل

طی  pH. ضمنًا دمای آب، اکسیژن محلول و دشاستفاده 

گیری و ثبت شد. ماهیان روزانه اندازهروزانه  ،دوره تغذیه

ی تیمارها در هفته 8 طی بدن وزن %2-3 بار به میزان سه

و  یکیزیمناسب ف طیحفظ شرا برای .شدندمختلف تغذیه 

دوره  طیآب در  یفیک یهاجهـ، فراسنآب ییایمیش

درجه  یریگاندازه ،منظورین ه اب. دشو ثبت  یریگاندازه

. شدصورت روزانه انجام ه آب ب pHو  ژنیحرارت، اکس

متر یبا استفاده از دستگاه اکس ژنیاکس

(OXI3230B/SET) و pH  با استفاده از دستگاهpH 

meter  (pH330i/SET)  شد. یریگاندازه 
 

ها به های سرخارگل و سیر و افزودن آنتهیه عصاره

 جیره

ل و سیر با سرخارگ پودریهای در این بررسی عصاره

، از طریق دستگاه تقطیر تهیه و به %80استفاده از اتانول 

 .Ozakan et al) شداستفاده  و خشک تبدیل پودر

2007; Haghighi et al. 2014) . سه سطح سپس

پودری های گرم عصارهمیلی 1000 و 500، 250

طور جداگانه( در یک کیلوگرم غذا هسرخارگل و سیر )ب

ای ذپس از ترکیب با غ و شدتیماربندی انتخاب  برای

تهیه  برای .شدمصرفی، معادل نیاز روزانه ماهیان، استفاده 

، %49غذا از پلت تجاری آماده حاوی مقادیر پروتئین خام 

، %9، خاکستر %5/1، فسفر %3 ، فیبر خام%15چربی خام 

. دشاستفاده  %5/0و سدیم  %8/1، کلسیم %11رطوبت 

های پودری به غذا و تهیه جیره غذایی، افزودن عصاره برای

در  افشانه کردناز روش انحالل عصاره پودری در آب و 

زدن کامل این ترکیبات استفاده سطوح غذا و سپس هم

ای مجزا )به مدت هشد. غذاهای تهیه شده بر روی سینی

. سپس غذای ندشدساعت( و در دمای محیط خشک  24

، افشانهخشک شده بر اساس روش استاندارد، به روش 

(. غذای تولیدشده در Noga, 2000)د شروغن اندود 

دار ریخته شد و سپس به منظور توزیع ظروف ویژه درب

گراد یدرجه سانت 4-6های مختلف در دمای در وعده

شاهد  گروه تیمارهای آزمایشی شامل .دشنگهداری 

های پودری سیر و افزودن عصاره)کنترل( بدون 

؛ گرم عصاره پودری سیرمیلی 250= 1سرخارگل، تیمار 

 =3تیمار  ؛گرم عصاره پودری سیرمیلی 500= 2تیمار 

میلی 250= 4تیمار  ؛گرم عصاره پودری سیرمیلی 1000

گرم میلی 500=5تیمار  ؛گرم عصاره پودری سرخارگل
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گرم میلی 1000 =6تیمار  ؛عصاره پودری سرخارگل غذا

 عصاره پودری سرخارگل در یک کیلوگرم غذا بود. 

 

 های رشدتعیین شاخص

هر دو  انیماهبچه یسنجستیزبررسی روند رشد،  برای

، دیتول های رشد شاملشاخص و انجام شد بارکیهفته 

(، ADGه )(، میانگین رشد روزانWGماهی )وزن  شیافزا

(، نرخ BWI) درصد افزایش وزن ،(CF) یچاق بیضر

درصد ( و FCR(، ضریب تبدیل غذایی )SGR) رشد ویژه

ماهه  ایهشت هفتهطی یک دوره ( SRبازماندگی )

. (Mohseni et al. 2014) دش تعیینغذادهی 

 

 
WG = (W2–W1) (g) 

(W1= وزن ابتدایی ; W2= وزن نهایی)  
BWI = (W2–W1) × 100/W2 

(W1= وزن ابتدایی ; W2= وزن نهایی)  
 

CF = (W/L3) × 100 

(W= )گرم( وزن  ; L= )(طول کل )سانتی متر 

 

ADG = (W2–W1) /days  

(W1= وزن ابتدایی; W2= وزن نهایی) 
 

 

SR= [(N2 – N1 ) / N2 ] × 100    

(N2= تعداد ماهی در پایان دوره ; N1=  تعداد ماهی در

  (ابتدای دوره

FCR = F/WG 

(F= غذای داده شده ; WG= افزایش وزن) 
SGR = (Ln W2–Ln W1) × 100/days 

(Ln= لگاریتم نپرین ; days= مدت پرورش)  

 

 های کبدیآنزیمسنجش 

ماه دوم غذادهی،  پایان، در یکبد یهامیسنجش آنز برای

گیری از تیمارهای مختلف و گروه شاهد نسبت به خون

عدد ماهی از هر  از دوگیری خون ،منظورین ه اباقدام شد. 

میلی لیتری از ساقه  2سرنگ  توسط طور تصادفیهتکرار ب

پس  .شدمیزان دستکاری و استرس انجام  کمینهدمی با 

های کبدی فعالیت آنزیمخون، میزان  از جداسازی سرم

آالنین (، AST) آمینوترانسفراز شامل آسپارتات

 و( ALP) تازآلکالین فسفا (،ALT) آمینوترانسفراز

استفاده از کیت تشخیصی  با، (LDH) الکتات دهیدروژناز

و توسط  (.Pars Azmun Co) شرکت پارس آزمون

 BT-1500  (Biotecnicaمدل اتوآناالیزردستگاه 

Instruments, Italy)   شدانجام (Shahsavani et 

al. 2008; Bazari Moghaddam and 

Pourjaafari, 2021.)  
 

 آماری تجزیه و تحلیل

ها از تشکیل تیمار درها بررسی توزیع نرمال داده برای

و رسم نمودار  Kolmogorov-Smirnovآزمون 

ها گروه مقایسه آماری بین برایهیستوگرام استفاده شد. 

 One-Way) طرفهها از آزمون واریانس یکدر تیمار

ANOVA)  و پس از انجام آزمونTest of 

Homogeneity of Variances مقایسه  رایـب و

 در سطح (Duncan) ها با یکدیگر از آزمون دانکنگروه

های آماری با سنجش. تمامی شداستفاده  %95 اطمینان

رسم  رایـبو  20نسخه  SPSSافزار استفاده از نرم

 Microsoft Office Excelافزار ها از نرمنمودار

 استفاده شد. 2016
 

 نتایج 

 یهاشده با عصاره هیتغذ انیماهفیلرشد  یهاشاخص

 1-4های و شکل 1جدول و سرخارگل در  ریس یپودر

تیمارها و گروه  تمامارائه شده است. میزان بازماندگی در 

 برای طرفهکبود. طبق آزمون واریانس ی %100شاهد 

در  یآمار داریمعن اختالف شاهد با مارهایت نیب سهیمقا

 درازایانگین نهایی، می میانگین وزن اولیه، میانگین وزن

اولیه،  تودهزینهایی، میانگین  درازایاولیه، میانگین 

 نشد مشاهدهنهایی و ضریب چاقی  تودهزیمیانگین 

(05/0p>)، درازایمیانگین وزن نهایی، میانگین   اما در 

نهایی، تولید نهایی، افزایش وزن ماهی،  تودهزینهایی، 

زن بدن (، درصد افزایش و1میانگین رشد روزانه )جدول 

( بین تیمارها و شاهد 2 شکل( و نرخ رشد ویژه )1 شکل)

. نتایج (p<05/0)ی مشاهده شد آمار داریمعناختالف 
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 در هاکه این شاخص دادحاصل از آزمون دانکن نشان 

 6ها نسبت به شاهد روند افزایشی داشت و در تیمار تیمار

ها بود و کمترین تیمار دیگرداری بیش از به شکل معنی

. در ضریب تبدیل غذایی دشمیزان در شاهد مشاهده 

 یدار آماریمعناختالف ( نیز بین تیمارها و شاهد 3 شکل)

داری نسبت به به شکل معنی  6و در تیمار  مشاهده شد

  .تیمارها کاهش داشت دیگر

ارائه شده  2های کبدی در جدول نتایج سنجش آنزیم

در  یدار یدوره پرورش اختالف معن انیپس از پااست. 

و گروه  مارهایت نیب LDHو  ALP یهامیآنز زانیم

در گروه  ALP میآنز زانیم نیشتریشاهد مشاهده شد. ب

وجود  4 ماریآن در ت زانیم نیو کمتر 6 ماریشاهد و ت

در گروه شاهد و  زین LDH میآنز زانیم نیشتریداشت. ب

 ASTو  ALT یهامیآنز زانیماما  ،مشاهده شد 6 ماریت

  نداشت. یدار یو گروه شاهد اختالف معن مارهایت نیب
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  خطای استاندارد (. ±میانگین هفته دوره پرورش ) 8های پودری سیر و سرخارگل در پایان تغذیه شده با عصاره انیماهلیفهای رشد شاخص 1جدول 

(. p<05/0)ست مارهایت نیدار ب یندهنده اختالف معنشان فیمتفاوت در هر ردالتین حروف 

 تیمارها های رشدشاخص

 6تیمار  5تیمار  4تیمار  3تیمار  2تیمار  1تیمار  شاهد

 89/27 ± 22/0 82/27 ± 24/0 66/27 ± 12/0 89/27 ± 2/0 42/27 ± 35/0 58/27 ± 21/0 92/27 ± 39/0 )گرم( اولیهوزن 

 c 45/2 ± 46/191 b59/2 ± 91/205 ab06/2 ± 52/211 ab31/3 ± 34/212 ab01/1 ± 95/210 b14/3 ± 43/216 a75/0 ± 76/241 )گرم( ییوزن نها

 69/18 ± 23/0 73/18 ± 18/0 4/18 ± 13/0 43/18 ± 22/0 78/18 ± 11/0 27/18 ± 03/0 65/18 ± 15/0 اولیه )سانتی متر( درازای

 c09/0 ± 39/36 c 23/0 ± 59/36 b36/0 ± 1/37 b37/0 ± 32/37 b31/0 ± 09/37 b17/0 ± 9/37 a 4/0 ± 7/38 )سانتی متر(نهایی درازای

 2/279 ± 2/2 2/278 ± 4/2 6/276 ± 35/0 87/278 ± 2 23/274 ± 5/3 77/275 ± 1/2 17/279 ± 9/3 اولیه )گرم(توده زی

 d02/26 ± 6/1914 c 83/35 ± 1/2059 bc62/20 ± 2/2115 bc1/33 ± 4/2123 bc07/10 ± 5/2109 ab4/31 ± 3/2164 a 5/7 ± 6/2417 نهایی )گرم(توده زی

 d43/29 ± 47/1635 c 38/34 ± 33/1783 bc5/22 ± 02/1841 bc36/31 ± 5/1844 bc 96/9 ± 9/1832 b56/42 ± 1/1886 a09/9 ± 7/2134 تولید )گرم(

 d 94/2 ± 54/163 c43/3 ± 33/178 bc25/2 ± 1/184 bc 14/3 ± 45/184 bc 1 ± 29/183 b25/3 ± 61/188 a91/0 ± 47/213 )گرم( افزایش وزن ماهی

 c3/0 ± 77/9 b 16/0 ± 77/10 b25/0 ± 19/11 b12/0 ± 02/11 b05/0 ± 04/11 b31/0 ± 3/11 a 14/0 ± 58/12 )گرم( میانگین رشد روزانه

 42/0 ± 01/0 4/0 ± 01/0 41/0 ± 01/0 41/0 ± 008/0 41/0 ± 01/0 42/0 ± 01/0 39/0 ± 007/0 ضریب چاقی

 100 100 100 100 100 100 100 (%بازماندگی )
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 .دوره پرورش انیو سرخارگل در پا ریس یپودر یهاشده با عصاره هیتغذ انیماهفیل مقایسه درصد افزایش وزن در 1 شکل

 

 
 .دوره پرورش انیو سرخارگل در پا ریس یپودر یهاشده با عصاره هیتغذ انیماهلیفمقایسه نرخ رشد ویژه در  2 شکل
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دوره  انیو سرخارگل در پا ریس یپودر یهاشده با عصاره هیتغذ انیماهلیفمقایسه ضریب تبدیل غذایی در  3کل ش

 .پرورش
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 میانگین(. ±های پودری سیر و سرخارگل در پایان دوره پرورش )خطای استاندارد تغذیه شده با عصاره انیماهلیفهای کبدی بچه آنزیم 2جدول 

  (. p<05/0)ست مارهایت نیدار بیدهنده اختالف معننشان فیمتفاوت در هر رد التین حروف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6تیمار  5تیمار   4تیمار   2تیمار   3تیمار   1تیمار     (U/L) های کبدیآنزیم شاهد 

681/3 ± 55/5 

5/55a
 

663/5 ± 5/24 

5/24 
ab

 

616/7 ± 41/10 

10/41
b
 

658/5 ± 14/6
ab

 639/7 ± 62/11 

11/62
ab

 

637/2 ± 21/91
ab

 668/5 ±  

27/3627/36
a
 

ALP  

3/0 ± 5/12  

0/3 
5/0 ± 

33/12 0/5 
3/0 ± 66/12  4/0 ± 12  8/0 ± 66/12  

0/8 8/0  
12/83 ± 

3/0 0/3 
4/0 ± 83/12  ALT  

52/11 ± 255  

11/52 
57/10 ± 262  

10/57 
38/10 ± 2/263  

10/38 
33/6 ± 3/236  

6/33 
7/17 ± 3/253  16/6 ± 5/263  254/5 ± 

36/8 8/36 
AST  

824/5 ± 96/6 

6/96
a
 

800 ± 91/3 

3/91
b
 

757/5 ± 1/6 

6/1
c
 

812/7 ± 68/10 

10/68
ab

 

753 ± 98/7 

7/98
c
 

751/7 ± 31/9 

9/31
c
 

835/5 ± 68/10 

10/68
a
 

LDH  
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 بحث

هفته با  8ماهیان پرورشی به مدت در این مطالعه بچه فیل

 ریسرخارگل و س یدو نوع عصاره پودرهای حاوی جیره

تغذیه شده و اثرات این تیمارها بر رشد، بازماندگی و 

 دست آمده،بههای کبدی بررسی شد. بر اساس نتایج آنزیم

بود.  %100تیمارها و گروه شاهد  تماممیزان بازماندگی 

ی، وزن ماه شیافزایی، نها تودهزیداری در اختالف معنی

 و ژهیوزن، نرخ رشد و شیدرصد افزا، رشد روزانه نیانگیم

 در هااین شاخصیی مشاهده شد. غذا لیتبد بیضر

 6به شاهد روند افزایشی داشته و در تیمار  تیمارها نسبت

ها بود و کمترین تیمار دیگرداری بیش از به شکل معنی

در  شیزاـاف. علت این دشمیزان در شاهد مشاهده 

 اهیگ در یمغذ باتیوجود ترک توانیرشد را مهای شاخص

کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی  عنوان کرد. سرخارگل

 ییغذا لیتبد بیبودن ضر نییپا. دشثبت  6نیز در تیمار 

 است.  رهیج هضم بهتر تیلـو قاب ییاراـنشان از ک

و  ALPیان نیز در میزان ماهلیبچه فهای کبدی در آنزیم

LDH مطالعات  دیگردر دار وجود داشت. اختالف معنی

 گزارش شده است که افزودن مواد گیاهی به غذا سبب اثر

ات تقویتی گیاهان یا . اثردشومیمثبت بر رشد ماهیان 

ها بر رشد ماهیان بستگی به عوامل متعددی های آنعصاره

مانند غلظت مورد استفاده، ترکیب پایه جیره، مدیریت و 

پور نجف (.Farahi et al. 2010شرایط پرورش دارد )

( با استفاده از سرخارگل به میزان 1393مقدم و همکاران )

غذایی ماهی  گرم در کیلوگرم در جیره 2و  1، 5/0

جوان، اثری بر  (Acipenser ruthenus)د استرلیا

پور و خواجهدر مطالعه های رشد مشاهده نکردند. شاخص

هفته  8به مدت  یبریس یبچه تاسماه (1399جوادیان )

عصاره  %5/1و  1، 5/0صفر،  یحاو یشیآزما یهاه ریج با

نشان  قیتحق نیحاصل از ا جینتا شدند. هیسرخارگل تغذ

 سرخارگل %5/1 یحاو رهیشده با ج هیتغذ انیکه ماه داد

وزن، نرخ رشد  شیدرصد افزا ،ییوزن نها نیشتریب یدارا

 ییغذا لیتبد بیضر نیبودند. بهتر تیوضع و شاخص ژهیو

بهلولی و  مشاهده شد. سرخارگل %5/1 ماریدر ت زین

کمان با رنگین( با تغذیه ماهیان قزل آالی 1394صادقی )

عصاره سرخارگل  %2و  1، 5/0، 25/0هد(، )شا 0دوزهای 

ها مشاهده هفته، اثرات مثبتی بر رشد آن 8به مدت 

عصاره  %5/0و  25/0کردند و ماهیان تغذیه شده با 

سرخارگل، باالترین وزن بدن و شاخص وضعیت و کمترین 

میزان ضریب تبدیل غذایی را داشتند. در مطالعه 

Bohlouli-Oskoii ( ا2012و همکاران ) فزودن

سرخارگل به جیره ماهی قزل آالی رنگین کمان به میزان 

گرم در کیلوگرم سبب افزایش وزن بدن، نرخ  5/0-25/0

. در ماهی دشرشد ویژه و کاهش ضریب تبدیل غذایی 

نرخ گوپی نیز عصاره سرخارگل سبب افزایش وزن، افزایش 

 Guzz etو کاهش ضریب تبدیل غذایی شد ) ژهیرشد و

al. 2011). ( عصاره 1393ر مطالعه پیغان و همکاران )د

 Cyprinus) سیر خام بر رشد ماهی کپور معمولی

carpio) داری نداشت. در ماهی تیالپیا نیز معنیثیر أت

گیر وزن بدن، ضریب تبدیل سرخارگل سبب افزایش چشم

(. یگانه Aly et al. 2008)د شغذایی، و نرخ رشد ویژه 

، صفراثر سیر در مقادیر  (1396راسته کناری و همکاران )

و  ،جیره را در تاساهی سیبری مطالعه %2و  5/1، 1، 5/0

موجب  %5/1و  1که افزودن سیر به میزان دند کرگزارش 

. دشومیهای رشد و ایمنی این ماهی افزایش شاخص

Lee بر سیر گیاه ثیر اسانسأت( 2012همکاران ) و 

 نتایج و دندکر را بررسی ماهی استرلیاد رشد هایشاخص

تواند می %5/0 سطح در سیر داد که اسانس نشانها آن

 در دارصورت معنیبه را استرلیاد ماهی رشد هایشاخص

نوبهار و همکاران دهد.  افزایش شاهد گروه با مقایسه

، 5/1، صفرسطوح مختلف پودر سیر خام ) ریثأت( 1392)

ی ماهلیو رشد ف یخون شناس یهافراسنجهبر ( را 3%، 2

سیر سبب افزایش  %5/1دند. جیره حاوی کرمطالعه  را

داری در افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه و درصد معنی

شاخص  ،. همچنیندش شاهدرشد روزانه نسبت به گروه 

در همه ماهیان نسبت به گروه )ضریب چاقی( وضعیت 

در مطالعه قطب الدین و دار نشان داد. معنیافزایش  شاهد

بدون اهی اسکار با جیره غذایی م ،(1397همکاران )

 8مدت به ریعصاره س %5/2و  5/1، 5/0 و ریعصاره س

 ،دست آمده به جیبراساس نتاهفته تغذیه شدند و 

 ، نرخ رشد ویژهوزن شیافزادرصد رشد مانند  یهاشاخص

شده با عصاره  هیتغذ انیدر ماه ضریب تبدیل غذاییو 

اثرات  (2020و همکاران ) Adineh .افتیبهبود  ریس

 %2و  1، 5/0، 25/0، صفربه میزان  شدهکپسولهریزسیر 

کمان بررسی آالی رنگینجیره غذایی را در ماهی قزل

 رـیس ییذاـکمل غـمها نشان داد که ج آنـ. نتایکردند

 لیتبد بیضرو  عملکرد رشد یتواند به طور قابل توجهیم

سیر  %1حاوی  رهیشده با ج هیتغذ یماه غذایی



 36 ( /  1401بهار ، یکم، شماره هشتمتغذیه آبزیان )سال 

شاهد گروه را نسبت به  در جیره غذایی شدهکپسولهریز

، ALP) یکبد یهامیآنز تیفعال ،همچنینبهبود بخشد. 

AST و ALT) ریعصاره س یحاو یماه ییغذا میدر رژ 

 رهیشده با ج هیذتغ انیکمتر از ماه یبه طور قابل توجه

و  Karimi Pashaki مطالعه در شاهد بود.گروه 

 هیتغذ یکپور معمول یماه یبقا زانیم( 2020همکاران )

نسبت به  رهیج لوگرمیدر ک ریگرم عصاره س 5و  1شده با 

و همکاران  Zare .دار داشت یمعن شیگروه شاهد افزا

 حاج طرخانسوف ( اثر پودر سیر را بر ماهی 2021)

(Perca fluviatilis ) شاهد(،  صفرشامل  ییغذا میرژبا(

دند و کرمطالعه  ریپودر س لوگرمیگرم در ک 30و  20، 10

 ،ییدر عملکرد رشد، از جمله وزن نها یدار یتفاوت معن

مصرف  ژه،یوزن، نرخ رشد و شیوزن، درصد افزا شیافزا

 زانیم ای نیخوراک، نسبت بازده پروتئ لیتبد بی، ضرغذا

در گروه  تیوضع شاخص .ها مشاهده نشدگروه نیبقا، در ب

 اردیمعنطور به ریپودر س لوگرمیگرم در ک 30 ییغذا میرژ

 تیوضع شاخصطور خاص، به .ها بودگروه دیگرکمتر از 

 ییغذا میدر رژ ریسطح پودر س شیبا افزا یبه طور خط

و همکاران  Fazlolahzadehدر مطالعه  .افتیکاهش 

استفاده  ( بر روی ماهی قزل آالی رنگین کمان، با2011)

 جیره لوگرمیدر هر ک ریگرم پودر س 6/0و 45/0 ،3/0 از

ها سبب افزایش میزان ی، این جیرهشک مصرفخ ییغذا

اما این ، دشدر مقایسه با شاهد  ASTو  ALTهای آنزیم

( 2018و همکاران ) Chitsazدار نبود. اختالف معنی

جیره  به %2و  5/1، 1، 5/0، صفرپوست سیر را به میزان 

و  ALPماهی افزودند و گزارش کردند که غذایی فیل

ALT پوست  ییغذا میشده با رژ هیجوان تغذ انیدر ماه

در  دار داشت. ینسبت به شاهد کاهش معن %5/1 ریس

و  ALPمیزان  ،(1396الدین و همکاران )مطالعه قطب

AST  ،در همه تیمارهای تغذیه شده با عصاره سیر

و  ALPمیزان نشان داد. در ماهی کپور معمولی  کاهش

AST  و در ماهی تیالپیای نیل نیز سیر سبب کاهش

ها زیمـن آنـش ایـ. افزایدـش ASTو  ALTان زـمی

این کبدی بوده و از های یاختهدهنده آسیب حاد به نشان

کاهش  ،. بنابراینندشومیهای آسیب دیده آزاد یاخته

ها نشان دهنده شرایط بهتر کبد و سالمت ماهی میزان آن

ها و در مطالعه حاضر نیز روند کاهشی در این آنزیم است

ثیر أاستفاده از گیاهان در جیره غذایی و ت. دشمشاهده 

ها در بهبود شرایط فیزیولوژیک بدن تقویت رشد و آن

علت اثرگذاری مثبت گیاهان دارویی بهایمنی بدن  دستگاه

در افزایش عملکرد دستگاه گوارش و افزایش قدرت 

که اثر مثبت سرخارگل و سیر  جاآن. از استایمنی  دستگاه

نی در ماهیان متعددی گزارش شده ایم دستگاهبر عملکرد 

ایمنی ماهیان رشد  دستگاهرسد با تقویت است، به نظر می

ابه روی ـو تحقیقات مشد وـشمیماهی نیز تسریع 

 Raa)ند هستید این امر ؤهای ایمنی ماهی نیز ممحرک

1996; Ji et al. 2007.) نیتریکاربرد از یکی ،بنابراین 

 رشد ودببه ،ییغذا رهیج نهیکاهش هز یها در راستاروش

 ییغذای هایاستفاده از افزودن ،یمنیا دستگاه یو ارتقا

 است یاهیگی هایو افزودن یمنیا یهاشامل محرک

(Peterson and Bosworth, 2014.) 

گرم میلی 1000با توجه به نتایج تحقیق حاضر، افزودن  

عصاره پودری سرخارگل در یک کیلوگرم غذا بهترین 

د و ـهای رشصـنه بهبود کلی شاخـزمینتیجه را در 

 ماهیان داشته است.های کبدی بچه فیلآنزیم
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