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 چکیده

(، گنادی HSIعملکرد رشد، بازده غذایی و شاخص کبدی )( بر Camellia sinensisهدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره چای سبز )

(GSI( و احشایی )VSI( بر ماهی سیچالید گورخری )Amatitlania nigrofasciataمی ) باشد. به همین منظور ماهیان با میانگین وزن

 50GTعصاره چای سبز در جیره(،  گرم بر کیلوگرم)صفر میلی 0GTاز: بودند  گرم به پنج گروه تقسیم شدند که عبارت 28/1±02/0اولیه 

تکرار در نظر گرفته شد که  3گرم(. برای هر تیمار میلی 400) 400GTگرم( و میلی 200) 200GTگرم(، میلی 100) 100GTگرم(، میلی 50)

گیری شد و در اندازهروز  21روز در حد سیری مورد تغذیه قرار گرفتند. طول و وزن ماهیان هر  84مدت عدد ماهی به 15در هر تکرار 

(، فاکتور وضعیت نرخ رشد FCR(، ضریب تبدیل غذایی )SGR(، نرخ رشد ویژه )WGپایان پارامترهای رشد شامل وزن کسب شده )

(، درصد افزایش وزن بدن، بازده پروتئین، بازده چربی و درصد بقا و در FIای شامل غذای مصرفی )( و فاکتورهای تغذیهADGروزانه )

 SGR (%/day 04/97±0/1 ،)WG (gگیری شدند. نتایج نشان داد پارامترهای اندازه VSIو  HSI ،GSIهای خصنهایت شا

(. همچنین بیشترین و P>05/0داری با گروه شاهد داشتند )اختالف معنی GT 100( در تیمارg/day 01/0±98/0) ADG( و 70/0±53/5

 ،عالوه بر این(. P>05/0( مشاهده شد )g 09/0±91/4) 200GT( و g 07/0±64/5) 100GTترتیب در تیمارهای به FIکمترین میزان 

مشاهده در میان گروهای آزمایشی داری تفاوت معنی  VSIو  HSI،GSI ، اما در(P>05/0) مشاهده شد 100GT در تیمار  FCRبهترین

غذا باعث  لوگرمیگرم در کیلیم 100با غلظت  یگورخر دیچالیسبز در س ینشان داد که استفاده از عصاره چا جینتا (.<05/0P) نشد

 .شودمی یاهیتغذ یهابهبود عملکرد رشد و شاخص
 

 .یگورخر یچالیدسبز، س یچا یه،تغذ ییرشد، کارا کلیدی: واژگان

 
 مقدمه

افزایش عالقه مردم به تکثیر و پرورش ماهیان زینتی 
باعث شده تا تجارت بین المللی در این زمینه رشد 

(. طبق گزارش سازمان Ahire et al., 2018) یابد
 15ماهیان زینتی حدود جهانی غذا، کل صنعت 

میلیارد دالر ارزش جهانی را به خود اختصاص داده 
 2011تا  2000های که صادرات آن بین سال .است

ن دالر افزایش یافته یومیل 372میلیون دالر به  18از 
دلیل عدم (. اما بهLadisa et al., 2017) است

مدیریت صحیح مانند حمل و نقل، انقراض، کیفیت 
های های غذایی نامناسب، روشنامناسب آب، جیره

تغذیه ناکارآمد و بیماری این صنعت دچار خسارت 
 ,.Stevens et alدرصدی شده است ) 73شدید 

ساخت های جدید در استفاده از روش .(2017
در راستای افزایش تولید  به روز غذاییهای مکمل

در توسعه این صنعت داشته  مهمی نقـش تواندمی
یکی  پروریآبزیی در یگیاهان دارو . استفاده ازشدبا

-باعث توسعه این صنعت می ی است کهیهارراهکااز 
آوری عمل دارویی نوین هایفرآورده، طرفیاز شود. 

عنوان یک راهکار در تواند بهمیاز منابع گیاهی  شده
)روزبهانی و ضالت ایجاد شده در این صنعت باشد مع

همین راستا استفاده از گیاهان (. در 1394همکاران، 
دارویی یکی از موارد امیدوار کننده برای پیشگیری و 

تواند ها در صنعت آبزی پروری مییا درمان بیماری
(. از نظر تجاری اهمیت Awad et al., 2017باشد )

ماهیان زینتی کمتر از ماهیان خوراکی نیست. 
انند ها مهای مختلف پرورش آنبنابراین باید به جنبه

های افزایش مقاومت و ایمنی رشد، تغذیه، بقا و نیز راه
ها توجه و بررسی ویژه شود ماهیان علیه بیماری

(Cerezuela et al., 2008 .) 
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پروری، بهبود در حال حاضر چالش عمده در آبزی
سازی رشد و های غذایی فرموله شده برای بهینهجیره

فاکتورهای مختلفی باشد. ارتقاء سالمتی ماهیان می
توانند بر کارایی تولید ماهیان تاثیرگذار باشند اما می

زا و افزایش کاهش مرگ و میر ناشی از عوامل بیماری
وری تغذیه از نکات مهمی رشد همانند افزایش بهره

 ،هستند که بایستی مدنظر قرار گیرند. از سوی دیگر
و افزایش کارایی تولید آبزیان به نوع جیره غذایی 

روش تولید آن وابسته است، همچنین تحت تاثیر 
عواملی چون انرژی، پروتئین، چربی، ویتامین، مواد 

ها، ماهیت این گونه ترکیبات معدنی، قابلیت هضم آن
یکی از باشد. ها میو امکان دسترسی مداوم به آن

مهمترین عوامل مرگ و میر در ماهیان آکواریومی در 
های همچنین ضعفد شده و استرس های وار پی

عدم رعایت اصول غذادهی و عدم  علتبهای تغذیه
باشد که باعث میاستفاده از جیره اختصاصی هر گونه 

هرچه بیشتر سیستم ایمنی ماهیان  ضعیف شدن
 ,.Barton et al) شوندموجود در آکواریوم می

1991 .) 
گان دترین خطراتی که پرورش دهن هاز عمد

هستند، کاهش میزان بقا در ماهی با آن مواجه 
همین منظور تقویت و باشد، بهمراحل اولیه زندگی می

ویژه در ارتقاء سیستم ایمنی و دفاع بدن ماهیان به
ترین نیاز های با ارزش و اقتصادی زینتی از اصلیگونه

 ,Magnadottirباشد )گان میدهای پرورش دهن

های ایمنی باعث افزایش (. در ماهی محرک2006
های شوند. در دهههای مشخص ایمنی ذاتی مینبهج

ها و داروهای گذشته استفاده از آنتی بیوتیک
شیمیایی در راستای بهبود سیستم ایمنی در صنعت 

 های گذشتهدر سالپروری افزایش یافته است. آبزی
عنوان پروری استفاده از گیاهان دارویی بهدر آبزی

یمنی های ایمنی جهت تقویت سیستم امحرک
 Rao) غیراختصاصی ماهیان پرورشی رایج شده است

et al., 2006دلیل مقرون به (. گیاهان دارویی به
صرفه بودن، اثرگذاری سریع و تحریک سیستم ایمنی 
و در نتیجه کمک به بهبود رشد و تغذیه امروزه در 

ای مورد استفاده طور گستردهپروری بهصنعت آبزی
گیاهان دارویی دوره  ،ینگیرند. عالوه بر اقرار می

حفاظتی طوالنی نسبت به داروهای شیمیایی که 
 Wu etدهند )سرعت بهبود کمتری دارند ارائه می

al., 2010; Dawood et al., 2018). 
چای سبز یکی از گیاهان دارویی است که در 

خصوص به های گذشته توانسته به بخش آبزیاندهه
های وارد شود و اثرات مفیدی را بر گونه ماهیان

های چای سبز از برگ مختلف از خود بر جای بگذارد.
راد شود )نصیریتهیه می  Camellia sinensisگیاه

این گیاه دارای ترکیبات  (.1387و همکاران، 
، C ها، ویتامینفنولشیمیایی نظیر کافئین، پلی

اسیدهای ، (3Bو  1B ،2B) B گروه هایویتامین
ها، آمینه )از جمله الیزین و پرولین(، کربوهیدرات

( و عناصر روی 1369)خدادادی،  مواد معدنی و آب
(. Cabrera et al., 2006باشد )منگنز و پتاسیم می

دارای اثر تغذیه ای و دارویی باالیی است  سبز چای
که می توان به مهم ترین آن ها یعنی خواص 

ضد ویروسی و دباکتریایی،ضدسرطانی، ضد التهابی، ض
(. چای سبز در Weber et al., 2003اشاره نمود )

آبزیان بخصوص ماهی ها توانسته باعث بهبود رشد و 
تغذیه شود که این امر به کارایی بهتر جیره تولید 
بیشتر در آبزی پروری نیز کمک کرده است 

(Shalaby et al., 2006 .)چای سبز با بهتر  نینچهم
کارگیری مواد مغذی جیره باعث بهشدن مصرف و 

 Hwang) افزایش هضم پذیری مواد غذایی می شود

et al., 2013.) 
ماهی  سیکلیدهیکی از مهترین اعضای خانواده 

 Amatitlaniaزینتی سیچالید گورخری )

nigrofasciataعلت رشد در زمان باشد و به( می
عنوان مثل سریع در محیط مصنوعی به کوتاه و تولید

مورد استفاده برای خانواده سیکلید یک گونه مدل 
(. همچنین قابلیت Kocher, 2004گیرد )قرار می

و دما را  pHتحمل محدوده وسیع سختی آب، 
(. شناسایی Winermiller et al., 1982) ستدارا

صورت ظاهری باشد. تواند بهجنس نر از ماده می
کلی را بروز ماهیان ماده در ناحیه شکم لکه نارنجی ش

ند. البته شایان هست دهند و از ماهیان نر کوچکترمی
ذکر است که در این ماهی جنس ماده، با وجود اندازه 

ها تر، زمان بیشتری را برای مراقبت از تخمکوچک
 ,Lavery and Keenleysideکند )صرف می

1990 .) 
پروری در با توجه به اهمیت تولید در بخش آبزی

توان این گذشته و افزایش میزان تقاضا میچند دهه 
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که اعمال مدیریت صحیح تغذیه و باال  طور بیان کرد
مانی از مهمترین اهداف پیش رو بردن درصد زنده

زا سازی آبزیان نسبت به عوامل بیماریباشند. ایمنمی
و ارائه راهکارهای جدید در راستای شناسایی هرچه 

تواند اثر ره میهای طبیعی در جیبیشتر افزودنی
ثابت شده  پروری داشته باشد.شایانی بر توسعه آبزی

است که برخی از اجزایی غذایی مورد تغذیه نقش 
مهمی در کارآیی تغذیه و سالمتی میزبان بر عهده 

هدف از این مطالعه بررسی اثرات  بنابرایندارد. 
چای سبز بر رشد، شاخص های  عصارهسطوح مختلف 

های رشد، شاخص کبدی، گنادی و ، پارامترتغذیه ای
 .می باشدسیچالید گورخری ماده  احشایی

 
 هامواد و روش

ماهیان سیچالید گورخری  ماهی و شرایط پرورش:
پور واقع در مشهد از کارگاه زینتی مهندس جواهری

عدد خریداری و سپس به سالن تکثیر  500به تعداد 
و پرورش ماهیان زینتی دانشکده منابع طبیعی 

در طول مدت  منتقل شدند. ، گیالن(سراصومعه)
مطالعه، ماهیان به لحاظ شرایط محیطی، در وضعیت 

مدت دو هفته در ابتدا ماهیان به .ندمشابهی قرار گرفت
و  شدندو جیره پایه بیومار سازگار  با محیط کارگاه

لیتر  50عدد آکواریوم با حجم آبگیری  15سپس در 
ها در سالن سرپوشیده قرار داده تقسیم شدند. تانک

درجه  27دمای آب موجود در مخازن  وشدند 
آب و اکسیژن محلول به  pHگراد بود. همچنین سانتی

ید. گیری گردگرم بر لیتر اندازهیمیل 6و  2/7ترتیب 
برای هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد. در هر 

عدد ماهی سیچالید گورخری قرار داده شد.  15تکرار 
ترتیب در بار در روز به 4غذادهی برحسب اشتها و 

انجام شد.  19:00و  15:00، 11:00، 7:00های ساعت
 هفته انجام شد.  12مدت این آزمایش به

 شرایط کامالًبچه ماهیان در  طراحی آزمایش:
ماهی در هر  15شامل عدد  225یکسان به تعداد 

با توجه به مطالعات گذشته و . مخزن توزیع شدند
اثرپذیری مقادیر به کارگرفته شده، میزان عصاره چای 
سبز در نظر گرفته شده در مطالعه حاضر، در سطوح 

 50 (50GT ،)100 (100GT ،)200(، 0GTصفر )
(200GT و )400 (400GTمی )گرم به هر کیلوگرم لی

 ؛1395)کاکولکی و همکاران،  جیره غذایی اضافه شد

Perez-Esclante et al., 2012.) 
ابتدا برای انجام  سازی جیره و غذادهی:آماده

گیری، چای سبز خشک شده خریداری فرآیند عصاره
شده از شرکت چای رفاه )الهیجان، ایران( با دستگاه 

گرم از پودر حاصل  100میکسر پودر شد. سپس 
 800درون فیلتر استوانه دستگاه سوکسله ریخته شد. 

لیتر از حالل متانول درون فالسک دستگاه میلی
منبع حرارت خته و با نصب کامل دستگاه سوکسله، ری

دهنده درون دستگاه روشن شد. در این حال با تبخیر 
طور مداوم حالل مرتب حالل از بالن تحتانی، به

ماده گیاهی قرار گرفت و موجب خروج خالص بر روی 
های گیاه گردید. پس کامل مواد موثره از درون سلول

ساعت محتویات فالسک در دستگاه دسیکاتور  12از 
 -20در شرایط خالء کامال خشک شد و در دمای 

 Harikrishnan)درجه سانتی گراد نگهداری گردید 

et al., 2011) برای اضافه کردن عصاره به جیره .
ذایی ابتدا بسته به مقدار تعیین شده عصاره چای غ

های لیتر آب مقطر در لولهمیلی 10سبز به همراه 
در نهایت بر روی غذای  شد و فالکن به حجم رسانده

غذای آماده شده  .(Yilmaz, 2017) پایه اسپری شد
با عصاره چای سبز در داخل سینی فلزی پخش و در 

دو ساعت مدت بهد اگرسانتیدرجه  37آون با دمای 
قرار داده شد تا خشک شود. پس از خشک شدن 

 ثره عصارهؤجیره، برای جلوگیری از هدر رفت ماده م
، از پودر ژالتین به میزان چای سبز )اپی گالوکاتچین(

دار کردن استفاده شد )صفری و درصد برای پوشش 1
غذای مورد استفاده در این آزمایش . (1397همکاران، 

شامل پروتئین  مترمیلی 8/0سایز  با از بیومار فرانسه
درصد، خاکستر  3درصد، فیبر  9درصد، چربی  50
 .درصد بود 12رطوبت کمتر از و  درصد 15

 در ماهیان سنجیزیست :ماهیان سنجیزیست
نگه  گرسنه از پس و یکبار هفته سه هر دوره طول

 وزن گرم برای 1/0دقت  ساعتی ماهیان، با 24داشتن 
انجام  انفرادی صورتبه کل طول برای مترمیلی 1 و

به میخک  گل پودر با بیومتری از قبل ماهیان شد.
صفری و همکاران، بیهوش شد ) ppm200 میزان 
گیری شاخص برای اندازه پایان دورهدر  (.1397

عدد ماهی از هر  12کبدی، گنادی و احشایی تعداد 
تیمار جهت کشته شدن زمان بیشتری در محلول 

  .ندمیخک نگه داشته شدپودر گل 
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-شاخص :گیری پارامترهای رشد و تغذیهاندازه
 ای از جمله وزن کسب شدههای زیستی و تغذیه

(WG)نرخ رشد ویژه ، (SGR) ،ضریب تبدیل غذایی 
(FCR ،)شاخص وضعیت (CF) نرخ رشد روزانه ،
(ADG( غذای مصرفی ،)FI ،)درصد افزایش وزن بدن 
(BWI) بازده ،( پروتئینPER( بازده چربی ،)LER )

های کبدی ( و همچنین شاخصSR) بقاو درصد 
(HSI( گنادی ،)GSI)  و( احشاییVSI با استفاده از )

فرمول های زیر مورد محاسبه قرار گرفت )فالحتکار، 
 (: Falahatkar et al., 2006؛ 1394

WG (g) =  )وزن نهایی گرم )گرم( –وزن اولیه )گرم  
SGR (%/day) = [Ln )وزن نهایی )گرم – Ln  طول

وزن اولیه )گرم(  / دوره پرورش )روز( ] × 100 
FCR = (شده )گرمافزایش وزن )گرم( / غذای مصرف  
CF = [)3طول کل )سانتیمتر( / وزن ماهی )گرم] × 
100 
ADG (g/day) = ( نهایی میانگین وزن میانگین وزن - 
 تعداد روزهای آزمایش / (اولیه
FI (g/fish) =    / غذای مصرفی هر تانک مقدار کل 
 تعداد ماهی هرتانک
BWI (%) = [ ((وزن نهایی )گرم –وزن اولیه )گرم(  )/ 

 100 × [ وزن اولیه )گرم(

PER = دست آمده )گرم(وزن تر به مصرف  پروتئین / 
 شده )گرم( 

LER = دست آمده )گرم(وزن تر به چربی مصرف  / 
 شده )گرم( 

SR (%) = [تعداد  / تعداد ماهیان در انتهای دوره
 100 × [ماهیان در ابتدای دوره
HSI (%) =  / )وزن کبد گرم( × 100وزن ماهی )گرم  
GSI (%) =  / )گرم( وزن گناد × 100وزن ماهی )گرم(  
VSI (%) = 100 × )وزن امعاء و احشاء )گرم  / وزن  
 ماهی )گرم( 

ها با استفاده از تجزیه و تحلیل داده: آنالیز آماری
 ,SPSS  (Verison 18, IBM, Armonk, NYافزار نرم

USA )با آزمون  هاداده بودن انجام شد. نرمال
Kolmogorov-Smirnov  با ها واریانسو همگنی

. سپس وجود گرفتمورد بررسی قرار  Leveneآزمون 
ها با دار بین میانگین دادهیا عدم وجود اختالف معنی

( و با One-way ANOVAآنالیز واریانس یکطرفه )
ارزیابی شد.  Duncanای استفاده از آزمون چند دامنه

در نظر  >05/0Pدار بودن در این بررسی سطح معنی
  گرفته شد.

 
  نتایج

ای و همچنین رشد و تغذیههای نتایج شاخص
تیمارهای مختلف در  VSIو  HSI ،GSIهای شاخص
آورده شده است. همچنین در شکل  2و  1های جدول

پرورش آورده شده  وزن در طول دوره راتییتغ روند 1

سبز  یشده با سطوح مختلف عصاره چا یه( تغذAmatitlania nigrofasciata) یگورخر یچالیدس یانوزن بچه ماه ییراتروند تغ - 1 شکل

: GT0دار است.  یعدم وجود تفاوت معن یانگرب یفحرف مشابه در هر رد یک. وجود حداقل (استاندارد خطای ± یانگینم) یهفته غذاده 12 یط

سبز  یگرم عصاره چا یلیم 100 یحاو یمار: تGT100 یره،ج یلوگرمسبز در هر ک یگرم عصاره چا یلیم 50 اویح یمار: تGT50شاهد،  یمارت

گرم عصاره یلیم 400 یحاو یمار: تGT400و  یرهج یلوگرمسبز در هر ک یگرم عصاره چایلیم 200 یحاو یمار: تGT200 یره،ج یلوگرمدر هر ک

 .یرهج یلوگرمسبز در هر ک یچا
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دار بین تیمارها از است که نشان دهنده اختالف معنی
 به بعد می باشد.  9هفته 

در  وزن نهایی رانتایج این آزمایش بیشترین میزان 
 P>05/0) نشان داد100GT (g 11/0±84/6 )تیمار 
 100GTدر تیمار  WGهمچنین بیشترین  (.1جدول 

(g 07/0±53/5 و کمترین میزان در تیمار )400GT 
(g 21/01±0/4 دیده شد )(05/0P< 1؛ جدول .)

 100GT (4/0±97/1در تیمار  SGRباالترین میزان 
(. 1؛ جدول >05/0P) ( نشان داده شددرصد در روز

در بین تیمارها بیشترین غذای  FIدر بررسی مقدار 
 100GT (g 70/0±64/5)مصرفی مربوط به تیمار 

 FCRکمترین میزان (. 1؛ جدول >05/0P)دیده شد 

؛ P>05/0)( دیده شد 02/0±02/1) 100GTدر تیمار 
در طول دوره پرورش تلفاتی مشاهده  (.1جدول 

 همچنینبود.  %100در تیمارها  SRنگردید و 
 ADG (g/day 01/98±0/0)، BWIبیشترین 

و  PER (04/96±0/1)، (درصد 39/13±22/425)
LER (72/0±90/10 )100در تیمار GT  مشاهده

(. در بررسی تیمارها 1؛ جدول >05/0P)گردید 
؛ <05/0Pدیده نشد ) CFداری در اختالف معنی

 (. 1جدول 
های مقادیر مربوط به شاخص در این بررسی

سبز در  یشده با سطوح مختلف عصاره چا یه( تغذAmatitlania nigrofasciata) یگورخر یچالیدس یهرشد و تغذ یهاشاخص - 1جدول 

 .استاندارد( خطای ± یانگینهفته )م 12به مدت  یرهج

 (لوگرمیگرم در ک یلی)م رهیسبز ج یسطوح عصاره چا      

 0GT 50GT 100GT 200GT 400GT فاکتورهای رشد

 20/0±25/1 05/0±24/1 06/0±31/1 08/0±32/1 09/0±29/1 (gابتدایی )وزن 
 b11/0±91/5 b29/0±95/5 a11/0±84/6 b35/0±56/5 b30/0±30/5 (gوزن نهایی )

 03/0±81/3 07/0±81/3 04/0±90/3 85/0±67/4 06/0±79/3 (cmطول ابتدایی )
 b10/0±87/5 b11/0±90/5 a03/0±26/6 b08/0±77/5 b07/0±77/5 (cmطول نهایی )
 b09/66±0/4 b28/70±0/4 a07/0±53/5 b28/0±24/4 b21/0±01/4 (gافزایش وزن )

 a005/0±85/1 a06/0±86/1 a04/0±97/1 b04/0±71/1 b02/0±68/1 (day/%) نرخ رشد ویژه

 ab02/0±12/1 ab07/0±13/1 b02/0±02/1 ab09/0±18/1 a06/0±26/1 ضریب تبدیل غذایی

 74/2±05/0 88/2±05/0 78/2±09/0 88/2±04/0 92/2±11/0 ضریب چاقی 

 b01/0±83/0 b05/0±84/0 a01/0±98/0 b05/0±75/0 b03/0±71/0 (g/dayنرخ رشد روزانه )

 b06/0±26/5 b05/0±28/5 a07/0±64/5 c09/0±91/4 c04/0±04/5 (g/fishغذای مصرفی )

 ab35/2±03/374 ab17/27±54/378 a39/22±13/425 bc89/14±63/321 c10/7±14/312 (%) افزایش وزن بدن

 ab04/77±0/1 ab11/0±70/1 a04/0±96/1 ab14/0±70/1 b08/0±59/1 بازده پروتئین 

 ab25/0±85/9 ab66/0±91/9 a27/0±90/10 ab79/0±49/9 b47/0±85/8 بازده چربی

 100 100 100 100 100 درصد بقا
گرم عصاره چای میلی 50: تیمار حاوی 50GT: تیمار شاهد، 0GT(. P<05/0دار است )سطر نشان دهنده وجود اختالف معنیحروف التین متفاوت در هر 

گرم عصاره چای میلی 200: تیمار حاوی 200GTگرم عصاره چای سبز در هر کیلوگرم جیره، میلی 100: تیمار حاوی 100GTسبز در هر کیلوگرم جیره، 

 گرم عصاره چای سبز در هر کیلوگرم جیره.میلی 400: تیمار حاوی 400GTسبز در هر کیلوگرم جیره و 

 
شده با سطوح مختلف عصاره  یه( تغذAmatitlania nigrofasciata) یگورخر یچالیدس ییو احشا یگناد ی،کبد یهاشاخص - 2جدول 

 .استاندارد( خطای ± یانگینهفته )م 12به مدت  یرهسبز در ج یچا

 سطوح عصاره چای سبز جیره )میلی گرم در کیلوگرم( 

 0GT 50GT 100GT 200GT 400GT (%) شاخص   

 40/2±26/0 29/2±23/0 64/2±17/0 56/2±30/0 40/2±10/0 شاخص کبدی

 33/3±86/1 20/2±42/0 86/2±55/0 42/3±95/0 75/2±54/0 شاخص گنادی

 90/3±33/0 49/3±27/0 63/3±37/0 16/4±27/0 49/3±22/0 شاخص احشایی

گرم عصاره چای سبز در میلی 50: تیمار حاوی 50GT: تیمار شاهد، 0GT(. P>05/0داری در بین تیمارها مشاهده نگردید )اختالف معنی

گرم عصاره میلی 200: تیمار حاوی 200GTگرم عصاره چای سبز در هر کیلوگرم جیره، میلی 100: تیمار حاوی 100GTهر کیلوگرم جیره، 

 گرم عصاره چای سبز در هر کیلوگرم جیره.میلی 400: تیمار حاوی 400GTچای سبز در هر کیلوگرم جیره و 
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HSI ،GSI  وVSI  در تیمارهای حاوی عصاره چای
سبز نسبت به گروه شاهد از مقادیر بیشتری برخوردار 

داری در بین تیمارها مشاهده ولی اختالف معنیبوده 
     (.2؛ جدول <05/0Pنگردید )

  

  بحث
بهترین عملکرد رشد را  100GTنتایج نشان داد تیمار 

از نظر وزن کسب شده، درصد افزایش وزن بدن، نرخ 
رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی در بین ماهیانی که 

در مطالعه  .با عصاره چای سبز تغذیه کرده بودند، دارد
حاضر بهبود عملکرد رشد در مطابقت با مطالعات 

 Carassius auratus گذشته بر روی ماهی طالیی
(Ahilan et al., 2010 ،)کفشک زیتونی 

Paralichthys olivaceus (Cho et al., 2007 و )
-Oreochromis niloticus (Abdel تیالپیای نیل

Tawwab et al., 2010ای در مطالعهباشد. ( می
( 1395کاکولکی و همکاران )همسو با مطالعه حاضر، 

ماهی کفال  جیره غذاییدر چای سبز عصارهاز 
استفاده کردند. ، Mugil cephalus ،خاکستری

سطح مختلف عصاره چای سبز  چهارماهیان در 
میلی گرم بر کیلوگرم غذا( به  200و  100، 50)صفر، 
هفته تغذیه شدند و در نهایت بیشترین نرخ  12مدت 

رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن و کمترین ضریب 
گرم بر میلی 200ار حاوی تبدیل غذایی در تیم

کیلوگرم عصاره چای سبز مشاهده شد. با توجه به این 
چای سبز با داشتن  مطالعه احتماالً

epigallocatechin-3 gallate  سبب افزایش و
 Thawonsuwan etگردد )بهبود عملکرد رشد می

al., 2010اثر افزایش  بیان داشت کهتوان (. می
اهی مورد استفاده به های گیدهندگی رشد با عصاره

عنوان مواد افزودنی خوراک بستگی به غلظت مناسب، 
ترکیب رژیم غذایی و مدیریت پرورشی دارد 

(Barrato et al., 2008 .)ای دیگر، در مطالعهAl-

Ngada ( تاثیر عصاره چای سبز بر 2017و همکاران )
 Latesباس آسیایی )رشد و تغذیه ماهی سی

calcarifar)  گرم بر  20و  10سطح )صفر، را در سه
روز مورد بررسی قرار  90مدت کیلوگرم جیره( به

 گرم بر 10دادند و به این نتیجه رسیدند که دوز 
کیلوگرم عصاره چای سبز سبب بهبود رشد، کاهش 

شود. ضریب تبدیل غذایی و افزایش نرخ رشد ویژه می

های رسد وجود عصاره چای سبز در جیرهبه نظر می
اعث شده تا در فرآیند متابولیسم، پروتئین غذایی ب

مسیر اصلی خود یعنی مسیر سنتز بافت را طی نموده 
؛ Shalaby et al., 2006) ذخیره گردد در بدنو 

  (.1391ابراهیمی و همکاران، 
ای همسو با مطالعه حاضر از نظر دوز در مطالعه
( 2012و همکاران )  Perez-Esclanteمورد استفاده،

( بر Hibiscus sabdariffa) گیاه چای ترشاثر 
و  80، 40در چهار سطح )صفر، تغذیه ماهی طالیی را 

هفته  8مدت گرم بر کیلوگرم جیره( بهمیلی 160
گرم بر میلی 160سطح  که ندمورد مطالعه قرار داد

در وزن کسب شده، مصرف خوراک،  کیلوگرم جیره
دار مانی اختالف معنیضریب تبدیل غذایی و زنده

برای توجیه بهبود رشد و مصرف غذا در نشان داد. 
گرم در میلی 100های تغذیه شده با جیره حاوی گروه

 بیان نمودگونه توان اینمی عصاره چای سبز،کیلوگرم 
عصاره چای سبز با بهتر شدن مصرف و  احتماالًکه 

-کارگیری مواد مغذی جیره باعث افزایش هضمبه
چای سبز  ،عالوه بر این .شودپذیری مواد غذایی می

عنوان یک دیواره دفاعی قوی در برابر تواند بهمی
که  عمل نمودهزا در دستگاه گوارش عوامل بیماری

های مفید یا افزایش جمعیت باکتری باعثاین امر 
های میکروبی و در نتیجه بهبود افزایش فعالیت آنزیم

شود میپذیری غذا و جذب مواد مغذی هضم
(Abdel-tawwab et al., 2010; Hwang et al., 

2013). Van Doan ( اثر چای 2019و همکاران )
در پنج سطح  سبز را بر روی ماهی تیالپیای نیل

 8مدت گرم برکیلوگرم جیره( به 8و  4، 2، 1)صفر، 
که مشاهده کردند  هاآنمورد مطالعه قرار دادند. هفته 
از نظر افزایش وزن نهایی، گرم بر کیلوگرم  2تیمار 

افزایش وزن، سرعت رشد خالص و درصد بقا اختالف 
در مطالعه حاضر بر . با سایر تیمارها داردداری معنی

نسبت به  100GTروی سیچالید گورخری تیمار 
تیمارهای دیگر بازده پروتئین و چربی بهتری را نشان 

عصاره چای سبز در دوزهای رسد داد. به نظر می
دنبال آن افزایش پایین سبب افزایش اشتها و به

شود که باعث حفظ مصرف خوراک را سبب می
پروتئین و مواد مغذی دیگر در بدن خواهد شد. 

عصاره چای سبز در تیالپیای نیل توانست با همچنین 
تغییر در سنتز پروتئین و چربی بافت در بدن ماهی، 
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ا را در عضالت و در نتیجه سرعت میزان رسوب آن ه
 Abdel-Tawwab etرشد تحت تاثیر قرار دهد )

al., 2010) ، ولی عصاره چای سبز در دوزهای باال با
از بین بردن چربی در بافت و کاهش سنتز پروتئین 

خواهد شد که  FIسبب عدم خوش خوراکی و کاهش 
در نتیجه عدم رشد مطلوب را به دنبال خواهد داشت 

(Wafaa et al., 2014 .)Zhou ( 2016و همکاران )
 Ctenophatyngodonای )نقره در جیره ماهی کپور

idellaبا مقایسه جیره پایه، جیره حاوی ضایعات ) 
روز  66مدت چای سبز و جیره حاوی چای سیاه به

مشاهده کردند که ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 
-اختالف معنی های دیگرضایعات چای سبز با گروه

 Nootashهمچنین  داری از نظر افزایش وزن ندارند.
 100( گزارش کردند که استفاده از 2013و همکاران )

گرم عصاره چای سبز در هر کیلوگرم غذا قزل میلی
( منجر Oncorhynchus mykissآالی رنگین کمان )

به بهبود وضعیت ایمنی و بیوشیمیایی شد ولی 
نداشت. به نظر می رسد دلیل تاثیری بر روی رشد 

گیری این اختالف وابسته به گونه، غلظت، نوع عصاره
-از چای سبز )آبی یا متانولی( و طول دوره تغذیه می

 الزم است(. Hwang et al., 2004تواند باشد )

تحقیقات تکمیلی در زمینه دستیابی به غلظت بهینه، 
عصاره برای گیری و طول دوره استفاده از نوع عصاره

 هر گونه ماهی صورت گیرد.
-داری در شاخصدر مطالعه حاضر اختالف معنی

 ولی  های کبدی، گنادی و احشایی مشاهده نگردید
(، تیمار 2013و همکاران ) Hwangای در مطالعه

دار شاخص چای سبز باعث کاهش معنی %5حاوی 
 Sebastesکبدی و احشایی در صخره ماهی )

schlegeli) .دار دیگر نیز افزایش معنی همطالع شد
نرخ رشد ویژه و کاهش شاخص کبدی را ، وزن نهایی

در قزل آالی رنگین کمان تغذیه شده با جیره حاوی 
( Thawonsuwan et al., 2010کاتچین چای سبز )

( 1392ای که عصاره و همکاران )با مطالعه .نشان داد
 Trichogasterبر روی ماهی گورامی سه خال )

trichopterus انجام دادند، به این نتیجه رسیدند )
گرم در کیلوگرم میلی 50که چای سبز به میزان 
داری در شاخص گنادی می جیره باعث اختالف معنی

توان میبا مطالعه حاضر مغایرت دارد.  شود که کامالً
که چای سبز مانند بسیاری از  بیان داشتگونه این

ای منابع پروتئینی گیاهی دربردارنده عوامل ضد تغذیه
ممکن  استفاده از آن در جیره غذایی نیز هست که

مواد  وجود .است عملکرد ماهی را محدود کند
فیبرها که باعث افت کیفیت نظیر ای ضدتغذیه

 ,.Heggs et al) گردد و الیگوساکاریدهاخوراک می

فنولی ه اجزای پلیها کاز طرفی کاتچین و( 1995
توانند از طریق مهار تخریب ، میچای سبز هستند

چای گرما تولید نماید و  تانوراپی نفرین موجب شوند 
ها ها، اکسایش را در میتوکندریاین اثر کاتچین

دهد که این را کاهش  ATPافزایش و تولید همزمان 
جذب مواد امر سبب سوخت و ساز بیشتر و کاهش 

جاد ها ایکاتچین است همچنین ممکن. شودمغذی می
رود که عروق و بافت چربی را مهار کنند. گمان می

افزایش مصرف انرژی با میزان کافئین موجود در این 
 (. Diepvens et al., 2007) گیاه ارتباط داشته باشد

در تحقیق حاضر تغذیه با جیره حاوی عصاره 
گرم در کیلوگرم سبب میلی 100چای سبز در تیمار 

 .شد و تغذیه بچه ماهی سیچالید گورخریبهبود رشد 
دلیل اثر گذاری چای سبز در بهممکن است  این امر

باال بردن بازده پروتئین و چربی باشد که باعث 
 افزایش خوش خوراکی غذا و در نتیجه سبب شده تا

افزایش تمایل به مصرف و دریافت غذا را به دنبال 
این در حالی است که افزایش غذای  باشد.شته دا

نسبت به گروه شاهد و  100GTمصرفی در تیمار 
ه که نشان دهند بودمشهود  تیمارهای دیگر کامالً

سبز بر افزایش اشتها نیز گذاری عصاره چای تاثیر
ی هااختالف شاخص عدم توان دالیل. میباشدمی

را نوع گونه ماهی، دمای  کبدی، گنادی و احشایی
 آب، دوز مناسب عصاره، طول دوره و غیره دانست. 

گونه نتیجه گرفت که توان ایندر نهایت می
گرم در کیلوگرم میلی 100عصاره چای سبز با دوز 

غذا بهترین دوز برای بهبود عملکرد رشد و تغذیه در 
تواند باشد. به بچه ماهی سیچالید گورخری می

تاثیر این عصاره بر  برای بررسیمطالعات بیشتر 
 های گوارشی و کبدی و پارامترهای ایمنیآنزیم

 .گرددپیشنهاد می

 
 تشکر و قدردانی

بدین وسیله از کلیه کارکنان دانشکده منابع طبیعی 
دانشگاه گیالن، همچنین از رئیس دانشکده منابع 
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آزمایشگاه  ئولطبیعی جناب آقای دکتر سجادی، مس
، مسئول سالن جناب آقای مهندس زمانی شیالت

تکثیر و پرورش ماهیان زینتی دانشکده منابع طبیعی 
جناب آقای مهندس محمدی و در نهایت از دوستان 

پور و خانم نغمه عزیز جناب آقای حامد عبداله
جعفری که ما را در انجام این تحقیق حمایت نمودند 

 نهایت تقدیر و تشکر را داریم. 
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Abstract  

The aim of this study was to assess the leaf aqueous extract composition of green tea (GT) (Camellia sinensis) 

on growth performance, feed efficiency, hepatosomatic index (HSI), gonadosomatic index (GSI), and 

viscerosomatic index (VSI) in convict cichlid (Amatitlania nigrofasciata). For this purpose, fish (initial mean 

weight, 1.28±0.02 g) were divided into five groups: GT0 (0 mg green tea extract kg-1 of feed), GT50 (50 mg 

green tea extract kg-1 of feed), GT100 (100 mg green tea extract kg-1 of feed), GT200 (200 mg green tea extract kg-

1 of feed), and GT400 (400 mg green tea extract kg-1 of feed). Each treatment had triplicate groups and, in each 

replicate, there were 15 fish fed to satiety for 84 days. Fish weight and length were measured every 21 days and 

at the end of trial growth parameters, including specific growth rate (SGR), weight gain (WG), condition factor, 

daily growth rate (ADG), and nutritional factors including food intake (FI), feed conversion ratio (FCR), as well 

as HSI, GSI and VSI were measured. The results showed that in GT100 treatment, SGR (1.97±0.04 %/day), WG 

(5.53±0.07 g) and ADG (0.98±0.01 g/day) was greater than the other groups (P<0.05). Moreover, the greatest 

and lowest FI were observed in GT100 (5.64±0.07 g) and GT200 (4.91±0.09 g), respectivly (P<0.05). Also, the 

best FCR was observed in GT100 treatment (P<0.05), but there was no significant difference in HSI, GSI and 

VSI among trial groups (P>0.05). The results of this study showed that the use of 100 mg/kg of green tea extract 

in convict cichlid feed can improve growth performance and nutritional indices . 
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