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چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره چای سبز ( )Camellia sinensisبر عملکرد رشد ،بازده غذایی و شاخص کبدی ( ،)HSIگنادی
( )GSIو احشایی ( )VSIبر ماهی سیچالید گورخری ( )Amatitlania nigrofasciataمیباشد .به همین منظور ماهیان با میانگین وزن
اولیه  1/28±0/02گرم به پنج گروه تقسیم شدند که عبارت بودند از( GT0 :صفر میلیگرم بر کیلوگرم عصاره چای سبز در جیره)GT50 ،
( 50میلیگرم) 100( GT100 ،میلیگرم) 200( GT200 ،میلیگرم) و  400( GT400میلیگرم) .برای هر تیمار  3تکرار در نظر گرفته شد که
در هر تکرار  15عدد ماهی بهمدت  84روز در حد سیری مورد تغذیه قرار گرفتند .طول و وزن ماهیان هر  21روز اندازهگیری شد و در
پایان پارامترهای رشد شامل وزن کسب شده ( ،)WGنرخ رشد ویژه ( ،)SGRضریب تبدیل غذایی ( ،)FCRفاکتور وضعیت نرخ رشد
روزانه ( )ADGو فاکتورهای تغذیهای شامل غذای مصرفی ( ،) FIدرصد افزایش وزن بدن ،بازده پروتئین ،بازده چربی و درصد بقا و در
نهایت شاخصهای  GSI ،HSIو  VSIاندازهگیری شدند .نتایج نشان داد پارامترهای g( WG ،)1/97±0/04 %/day( SGR
 )5/53±0/07و  )0/98±0/01 g/day( ADGدر تیمار  GT100اختالف معنیداری با گروه شاهد داشتند ( .)P<0/05همچنین بیشترین و
کمترین میزان  FIبهترتیب در تیمارهای  )5/64±0/07 g( GT100و  )4/91±0/09 g( GT200مشاهده شد ( .)P<0/05عالوه بر این،
بهترین  FCRدر تیمار  GT100مشاهده شد ( ،)P<0/05اما در  GSI ،HSIو  VSIتفاوت معنیداری در میان گروهای آزمایشی مشاهده
نشد ( .)P>0/05نتایج نشان داد که استفاده از عصاره چای سبز در سیچالید گورخری با غلظت  100میلیگرم در کیلوگرم غذا باعث
بهبود عملکرد رشد و شاخصهای تغذیهای میشود.
واژگان کلیدی :رشد ،کارایی تغذیه ،چای سبز ،سیچالید گورخری.

مقدمه
افزایش عالقه مردم به تکثیر و پرورش ماهیان زینتی
باعث شده تا تجارت بین المللی در این زمینه رشد
یابد ( .)Ahire et al., 2018طبق گزارش سازمان
جهانی غذا ،کل صنعت ماهیان زینتی حدود 15
میلیارد دالر ارزش جهانی را به خود اختصاص داده
است .که صادرات آن بین سالهای  2000تا 2011
از  18میلیون دالر به  372میلیون دالر افزایش یافته
است ( .)Ladisa et al., 2017اما بهدلیل عدم
مدیریت صحیح مانند حمل و نقل ،انقراض ،کیفیت
نامناسب آب ،جیرههای غذایی نامناسب ،روشهای
تغذیه ناکارآمد و بیماری این صنعت دچار خسارت
شدید  73درصدی شده است ( Stevens et al.,
 .)2017استفاده از روشهای جدید در ساخت
مکملهای غذایی به روز در راستای افزایش تولید

میتواند نقـش مهمی در توسعه این صنعت داشته
باشد .استفاده از گیاهان دارویی در آبزیپروری یکی
از راهکارهایی است که باعث توسعه این صنعت می-
شود .از طرفی ،فرآوردههای نوین دارویی عملآوری
شده از منابع گیاهی میتواند بهعنوان یک راهکار در
معضالت ایجاد شده در این صنعت باشد (روزبهانی و
همکاران .)1394 ،در همین راستا استفاده از گیاهان
دارویی یکی از موارد امیدوار کننده برای پیشگیری و
یا درمان بیماریها در صنعت آبزی پروری میتواند
باشد ( .)Awad et al., 2017از نظر تجاری اهمیت
ماهیان زینتی کمتر از ماهیان خوراکی نیست.
بنابراین باید به جنبههای مختلف پرورش آنها مانند
رشد ،تغذیه ،بقا و نیز راههای افزایش مقاومت و ایمنی
ماهیان علیه بیماریها توجه و بررسی ویژه شود
(.)Cerezuela et al., 2008
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.)al., 2010; Dawood et al., 2018
چای سبز یکی از گیاهان دارویی است که در
دهههای گذشته توانسته به بخش آبزیان بهخصوص
ماهیان وارد شود و اثرات مفیدی را بر گونههای
مختلف از خود بر جای بگذارد .چای سبز از برگهای
گیاه  Camellia sinensisتهیه میشود (نصیریراد
و همکاران .)1387 ،این گیاه دارای ترکیبات
شیمیایی نظیر کافئین ،پلیفنولها ،ویتامین ،C
ویتامینهای گروه  B2 ،B1( Bو  ،)B3اسیدهای
آمینه (از جمله الیزین و پرولین) ،کربوهیدراتها،
مواد معدنی و آب (خدادادی )1369 ،و عناصر روی
منگنز و پتاسیم میباشد (.)Cabrera et al., 2006
چای سبز دارای اثر تغذیه ای و دارویی باالیی است
که می توان به مهم ترین آن ها یعنی خواص
ضدسرطانی ،ضد التهابی ،ضدباکتریایی،و ضد ویروسی
اشاره نمود ( .)Weber et al., 2003چای سبز در
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., 2006همچنین چای سبز با بهتر
شدن مصرف و بهکارگیری مواد مغذی جیره باعث
افزایش هضم پذیری مواد غذایی می شود ( Hwang

در حال حاضر چالش عمده در آبزیپروری ،بهبود
جیرههای غذایی فرموله شده برای بهینهسازی رشد و
ارتقاء سالمتی ماهیان میباشد .فاکتورهای مختلفی
میتوانند بر کارایی تولید ماهیان تاثیرگذار باشند اما
کاهش مرگ و میر ناشی از عوامل بیماریزا و افزایش
رشد همانند افزایش بهرهوری تغذیه از نکات مهمی
هستند که بایستی مدنظر قرار گیرند .از سوی دیگر،
افزایش کارایی تولید آبزیان به نوع جیره غذایی و
روش تولید آن وابسته است ،همچنین تحت تاثیر
عواملی چون انرژی ،پروتئین ،چربی ،ویتامین ،مواد
معدنی ،قابلیت هضم آنها ،ماهیت این گونه ترکیبات
و امکان دسترسی مداوم به آنها میباشد .یکی از
مهمترین عوامل مرگ و میر در ماهیان آکواریومی در
پی استرس های وارد شده و همچنین ضعفهای
تغذیهای بهعلت عدم رعایت اصول غذادهی و عدم
استفاده از جیره اختصاصی هر گونه میباشد که باعث
ضعیف شدن هرچه بیشتر سیستم ایمنی ماهیان
موجود در آکواریوم میشوند ( Barton et al.,
.)1991
از عمده ترین خطراتی که پرورش دهندگان
ماهی با آن مواجه هستند ،کاهش میزان بقا در
مراحل اولیه زندگی میباشد ،بههمین منظور تقویت و
ارتقاء سیستم ایمنی و دفاع بدن ماهیان بهویژه در
گونههای با ارزش و اقتصادی زینتی از اصلیترین نیاز
های پرورش دهندگان میباشد ( Magnadottir,
 .)2006در ماهی محرکهای ایمنی باعث افزایش
جنبههای مشخص ایمنی ذاتی میشوند .در دهههای
گذشته استفاده از آنتی بیوتیکها و داروهای
شیمیایی در راستای بهبود سیستم ایمنی در صنعت
آبزیپروری افزایش یافته است .در سالهای گذشته
در آبزیپروری استفاده از گیاهان دارویی بهعنوان
محرکهای ایمنی جهت تقویت سیستم ایمنی
غیراختصاصی ماهیان پرورشی رایج شده است ( Rao
 .)et al., 2006گیاهان دارویی بهدلیل مقرون به
صرفه بودن ،اثرگذاری سریع و تحریک سیستم ایمنی
و در نتیجه کمک به بهبود رشد و تغذیه امروزه در
صنعت آبزیپروری بهطور گستردهای مورد استفاده
قرار میگیرند .عالوه بر این ،گیاهان دارویی دوره
حفاظتی طوالنی نسبت به داروهای شیمیایی که
سرعت بهبود کمتری دارند ارائه میدهند ( Wu et

.)et al., 2013

یکی از مهترین اعضای خانواده سیکلیده ماهی
زینتی سیچالید گورخری ( Amatitlania
 )nigrofasciataمیباشد و بهعلت رشد در زمان
کوتاه و تولید مثل سریع در محیط مصنوعی بهعنوان
یک گونه مدل برای خانواده سیکلید مورد استفاده
قرار میگیرد ( .)Kocher, 2004همچنین قابلیت
تحمل محدوده وسیع سختی آب pH ،و دما را
داراست ( .)Winermiller et al., 1982شناسایی
جنس نر از ماده میتواند بهصورت ظاهری باشد.
ماهیان ماده در ناحیه شکم لکه نارنجی شکلی را بروز
میدهند و از ماهیان نر کوچکتر هستند .البته شایان
ذکر است که در این ماهی جنس ماده ،با وجود اندازه
کوچکتر ،زمان بیشتری را برای مراقبت از تخمها
صرف میکند ( Lavery and Keenleyside,
.)1990
با توجه به اهمیت تولید در بخش آبزیپروری در
چند دهه گذشته و افزایش میزان تقاضا میتوان این
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طور بیان کرد که اعمال مدیریت صحیح تغذیه و باال
بردن درصد زندهمانی از مهمترین اهداف پیش رو
میباشند .ایمنسازی آبزیان نسبت به عوامل بیماریزا
و ارائه راهکارهای جدید در راستای شناسایی هرچه
بیشتر افزودنیهای طبیعی در جیره میتواند اثر
شایانی بر توسعه آبزیپروری داشته باشد .ثابت شده
است که برخی از اجزایی غذایی مورد تغذیه نقش
مهمی در کارآیی تغذیه و سالمتی میزبان بر عهده
دارد .بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثرات
سطوح مختلف عصاره چای سبز بر رشد ،شاخص های
تغذیه ای ،پارامترهای رشد ،شاخص کبدی ،گنادی و
احشایی سیچالید گورخری ماده می باشد.

کریمزاده و همکاران

.)Perez-Esclante et al., 2012
آمادهسازی جیره و غذادهی :ابتدا برای انجام
فرآیند عصارهگیری ،چای سبز خشک شده خریداری
شده از شرکت چای رفاه (الهیجان ،ایران) با دستگاه
میکسر پودر شد .سپس  100گرم از پودر حاصل
درون فیلتر استوانه دستگاه سوکسله ریخته شد800 .
میلیلیتر از حالل متانول درون فالسک دستگاه
ریخته و با نصب کامل دستگاه سوکسله ،منبع حرارت
دهنده درون دستگاه روشن شد .در این حال با تبخیر
مرتب حالل از بالن تحتانی ،بهطور مداوم حالل
خالص بر روی ماده گیاهی قرار گرفت و موجب خروج
کامل مواد موثره از درون سلولهای گیاه گردید .پس
از  12ساعت محتویات فالسک در دستگاه دسیکاتور
در شرایط خالء کامال خشک شد و در دمای -20
درجه سانتی گراد نگهداری گردید ( Harikrishnan
 .)et al., 2011برای اضافه کردن عصاره به جیره
غذایی ابتدا بسته به مقدار تعیین شده عصاره چای
سبز به همراه  10میلیلیتر آب مقطر در لولههای
فالکن به حجم رسانده شد و در نهایت بر روی غذای
پایه اسپری شد ( .)Yilmaz, 2017غذای آماده شده
با عصاره چای سبز در داخل سینی فلزی پخش و در
آون با دمای  37درجه سانتیگراد بهمدت دو ساعت
قرار داده شد تا خشک شود .پس از خشک شدن
جیره ،برای جلوگیری از هدر رفت ماده مؤثره عصاره
چای سبز (اپی گالوکاتچین) ،از پودر ژالتین به میزان
 1درصد برای پوششدار کردن استفاده شد (صفری و
همکاران .)1397 ،غذای مورد استفاده در این آزمایش
از بیومار فرانسه با سایز  0/8میلیمتر شامل پروتئین
 50درصد ،چربی  9درصد ،فیبر  3درصد ،خاکستر
 15درصد و رطوبت کمتر از  12درصد بود.
زیستسنجی ماهیان :زیستسنجی ماهیان در
طول دوره هر سه هفته یکبار و پس از گرسنه نگه
داشتن  24ساعتی ماهیان ،با دقت  0/1گرم برای وزن
و  1میلیمتر برای طول کل بهصورت انفرادی انجام
شد .ماهیان قبل از بیومتری با پودر گل میخک به
میزان  200 ppmبیهوش شد (صفری و همکاران،
 .)1397در پایان دوره برای اندازهگیری شاخص
کبدی ،گنادی و احشایی تعداد  12عدد ماهی از هر
تیمار جهت کشته شدن زمان بیشتری در محلول
پودر گل میخک نگه داشته شدند.

مواد و روشها
ماهی و شرایط پرورش :ماهیان سیچالید گورخری
از کارگاه زینتی مهندس جواهریپور واقع در مشهد
به تعداد  500عدد خریداری و سپس به سالن تکثیر
و پرورش ماهیان زینتی دانشکده منابع طبیعی
(صومعهسرا ،گیالن) منتقل شدند .در طول مدت
مطالعه ،ماهیان به لحاظ شرایط محیطی ،در وضعیت
مشابهی قرار گرفتند .در ابتدا ماهیان بهمدت دو هفته
با محیط کارگاه و جیره پایه بیومار سازگار شدند و
سپس در  15عدد آکواریوم با حجم آبگیری  50لیتر
تقسیم شدند .تانکها در سالن سرپوشیده قرار داده
شدند و دمای آب موجود در مخازن  27درجه
سانتیگراد بود .همچنین  pHآب و اکسیژن محلول به
ترتیب  7/2و  6میلیگرم بر لیتر اندازهگیری گردید.
برای هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد .در هر
تکرار  15عدد ماهی سیچالید گورخری قرار داده شد.
غذادهی برحسب اشتها و  4بار در روز بهترتیب در
ساعتهای  15:00 ،11:00 ،7:00و  19:00انجام شد.
این آزمایش بهمدت  12هفته انجام شد.
طراحی آزمایش :بچه ماهیان در شرایط کامالً
یکسان به تعداد  225عدد شامل  15ماهی در هر
مخزن توزیع شدند .با توجه به مطالعات گذشته و
اثرپذیری مقادیر به کارگرفته شده ،میزان عصاره چای
سبز در نظر گرفته شده در مطالعه حاضر ،در سطوح
صفر (200 ،)GT100( 100 ،)GT50( 50 ،)GT0
( )GT200و  )GT400( 400میلیگرم به هر کیلوگرم
جیره غذایی اضافه شد (کاکولکی و همکاران1395 ،؛
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شکل  - 1روند تغییرات وزن بچه ماهیان سیچالید گورخری ( )Amatitlania nigrofasciataتغذیه شده با سطوح مختلف عصاره چای سبز
طی  12هفته غذادهی (میانگین  ±خطای استاندارد) .وجود حداقل یک حرف مشابه در هر ردیف بیانگر عدم وجود تفاوت معنی دار است:GT0 .
تیمار شاهد :GT50 ،تیمار حاوی  50میلی گرم عصاره چای سبز در هر کیلوگرم جیره :GT100 ،تیمار حاوی  100میلی گرم عصاره چای سبز
در هر کیلوگرم جیره :GT200 ،تیمار حاوی  200میلیگرم عصاره چای سبز در هر کیلوگرم جیره و  :GT400تیمار حاوی  400میلیگرم عصاره
چای سبز در هر کیلوگرم جیره.

چربی مصرف  /وزن تر بهدست آمده (گرم) = LER

اندازهگیری پارامترهای رشد و تغذیه :شاخص-
های زیستی و تغذیهای از جمله وزن کسب شده
( ،)WGنرخ رشد ویژه ( ،)SGRضریب تبدیل غذایی
( ،)FCRشاخص وضعیت ( ،)CFنرخ رشد روزانه
( ،)ADGغذای مصرفی ( ،)FIدرصد افزایش وزن بدن
( ،)BWIبازده پروتئین ( ،)PERبازده چربی ()LER
و درصد بقا ( )SRو همچنین شاخصهای کبدی
( ،)HSIگنادی ( )GSIو احشایی ( )VSIبا استفاده از
فرمول های زیر مورد محاسبه قرار گرفت (فالحتکار،
1394؛ :)Falahatkar et al., 2006
وزن اولیه (گرم) – وزن نهایی گرم (گرم) = )WG (g
طول  – Lnوزن نهایی (گرم) SGR (%/day) = [Ln
] × 100دوره پرورش (روز)  /وزن اولیه (گرم)
افزایش وزن (گرم)  /غذای مصرفشده (گرم) = FCR
× ]3طول کل (سانتیمتر)  /وزن ماهی (گرم)[ = CF
100

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

آنالیز آماری :تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار Verison 18, IBM, Armonk, NY, ( SPSS
 )USAانجام شد .نرمال بودن دادهها با آزمون
 Kolmogorov-Smirnovو همگنی واریانسها با
آزمون  Leveneمورد بررسی قرار گرفت .سپس وجود
یا عدم وجود اختالف معنیدار بین میانگین دادهها با
آنالیز واریانس یکطرفه ( )One-way ANOVAو با
استفاده از آزمون چند دامنهای  Duncanارزیابی شد.
سطح معنیدار بودن در این بررسی  P<0/05در نظر
گرفته شد.

میانگین وزن  -میانگین وزن نهایی( = )ADG (g/day
تعداد روزهای آزمایش ) /اولیه
 /مقدار کل غذای مصرفی هر تانک = )FI (g/fish
تعداد ماهی هرتانک
)/وزن اولیه (گرم) – وزن نهایی (گرم))[ = )BWI (%
 ] × 100وزن اولیه (گرم)
پروتئین مصرف  /وزن تر بهدست آمده (گرم) = PER
شده (گرم)

نتایج
نتایج شاخصهای رشد و تغذیهای و همچنین
شاخصهای  GSI ،HSIو  VSIتیمارهای مختلف در
جدولهای  1و  2آورده شده است .همچنین در شکل
 1روند تغییرات وزن در طول دوره پرورش آورده شده
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جدول  - 1شاخصهای رشد و تغذیه سیچالید گورخری ( )Amatitlania nigrofasciataتغذیه شده با سطوح مختلف عصاره چای سبز در

جیره به مدت  12هفته (میانگین  ±خطای استاندارد).
سطوح عصاره چای سبز جیره (میلی گرم در کیلوگرم)
فاکتورهای رشد
وزن ابتدایی ()g
وزن نهایی ()g
طول ابتدایی ()cm
طول نهایی ()cm
افزایش وزن ()g
نرخ رشد ویژه ()%/day
ضریب تبدیل غذایی
ضریب چاقی
نرخ رشد روزانه ()g/day
غذای مصرفی ()g/fish
افزایش وزن بدن ()%
بازده پروتئین
بازده چربی
درصد بقا

GT0

GT50

GT100

GT200

GT400

1/25±0/20
5/91±0/11b
3/81±0/03
5/87±0/10b
4/0±66/09b
1/85±0/005a
1/12±0/02ab
2/92±0/11
0/83±0/01b
5/26±0/06b
374/03±2/35ab
1/0±77/04ab
9/85±0/25ab
100

1/24±0/05
5/95±0/29b
3/81±0/07
5/90±0/11b
4/0±70/28b
1/86±0/06a
1/13±0/07ab
2/88±0/04
0/84±0/05b
5/28±0/05b
378/54±27/17ab
1/70±0/11ab
9/91±0/66ab
100

1/31±0/06
6/84±0/11a
3/90±0/04
6/26±0/03a
5/53±0/07a
1/97±0/04a
1/02±0/02b
2/78±0/09
0/98±0/01a
5/64±0/07a
425/13±22/39a
1/96±0/04a
10/90±0/27a
100

1/32±0/08
5/56±0/35b
4/67±0/85
5/77±0/08b
4/24±0/28b
1/71±0/04b
1/18±0/09ab
2/88±0/05
0/75±0/05b
4/91±0/09c
321/63±14/89bc
1/70±0/14ab
9/49±0/79ab
100

1/29±0/09
5/30±0/30b
3/79±0/06
5/77±0/07b
4/01±0/21b
1/68±0/02b
1/26±0/06a
2/74±0/05
0/71±0/03b
5/04±0/04c
312/14±7/10c
1/59±0/08b
8/85±0/47b
100

حروف التین متفاوت در هر سطر نشان دهنده وجود اختالف معنیدار است ( :GT0 .)P>0/05تیمار شاهد :GT50 ،تیمار حاوی  50میلیگرم عصاره چای
سبز در هر کیلوگرم جیره :GT100 ،تیمار حاوی  100میلیگرم عصاره چای سبز در هر کیلوگرم جیره :GT200 ،تیمار حاوی  200میلیگرم عصاره چای
سبز در هر کیلوگرم جیره و  :GT400تیمار حاوی  400میلیگرم عصاره چای سبز در هر کیلوگرم جیره.

جدول  - 2شاخصهای کبدی ،گنادی و احشایی سیچالید گورخری ( )Amatitlania nigrofasciataتغذیه شده با سطوح مختلف عصاره

چای سبز در جیره به مدت  12هفته (میانگین  ±خطای استاندارد).
سطوح عصاره چای سبز جیره (میلی گرم در کیلوگرم)
شاخص ()%

GT0

GT50

GT100

GT200

GT400

شاخص کبدی

2/40±0/10

2/56±0/30

2/64±0/17

2/29±0/23

2/40±0/26

شاخص گنادی

2/75±0/54

3/42±0/95

2/86±0/55

2/20±0/42

3/33±1/86

شاخص احشایی

3/49±0/22

4/16±0/27

3/63±0/37

3/49±0/27

3/90±0/33

اختالف معنیداری در بین تیمارها مشاهده نگردید ( :GT0 .)P<0/05تیمار شاهد :GT50 ،تیمار حاوی  50میلیگرم عصاره چای سبز در
هر کیلوگرم جیره :GT100 ،تیمار حاوی  100میلیگرم عصاره چای سبز در هر کیلوگرم جیره :GT200 ،تیمار حاوی  200میلیگرم عصاره
چای سبز در هر کیلوگرم جیره و  :GT400تیمار حاوی  400میلیگرم عصاره چای سبز در هر کیلوگرم جیره.

دیده شد (P<0/05؛ جدول  .)1کمترین میزان FCR
در تیمار  )1/02±0/02( GT100دیده شد (P<0/05؛

است که نشان دهنده اختالف معنیدار بین تیمارها از
هفته  9به بعد می باشد.
نتایج این آزمایش بیشترین میزان وزن نهایی را در
تیمار  )6/84±0/11 g( GT100نشان داد (P<0/05
جدول  .)1همچنین بیشترین  WGدر تیمار GT100
( )5/53±0/07 gو کمترین میزان در تیمار GT400
( )4/01±0/21 gدیده شد (P<0/05؛ جدول .)1
باالترین میزان  SGRدر تیمار 1/97±0/4( GT100
درصد در روز) نشان داده شد (P<0/05؛ جدول .)1
در بررسی مقدار  FIدر بین تیمارها بیشترین غذای
مصرفی مربوط به تیمار )5/64±0/07 g( GT100

جدول  .)1در طول دوره پرورش تلفاتی مشاهده
نگردید و  SRدر تیمارها  %100بود .همچنین
بیشترین BWI ،)0/98±0/01 g/day( ADG
( 425/13±22/39درصد) )1/96±0/04( PER ،و
 )10/90±0/27( LERدر تیمار  GT100مشاهده
گردید (P<0/05؛ جدول  .)1در بررسی تیمارها
اختالف معنیداری در  CFدیده نشد (P>0/05؛
جدول .)1
در این بررسی مقادیر مربوط به شاخصهای
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به نظر میرسد وجود عصاره چای سبز در جیرههای
غذایی باعث شده تا در فرآیند متابولیسم ،پروتئین
مسیر اصلی خود یعنی مسیر سنتز بافت را طی نموده
و در بدن ذخیره گردد (Shalaby et al., 2006؛

 GSI ،HSIو  VSIدر تیمارهای حاوی عصاره چای
سبز نسبت به گروه شاهد از مقادیر بیشتری برخوردار
بوده ولی اختالف معنیداری در بین تیمارها مشاهده
نگردید (P>0/05؛ جدول .)2

ابراهیمی و همکاران.)1391 ،

بحث
نتایج نشان داد تیمار  GT100بهترین عملکرد رشد را
از نظر وزن کسب شده ،درصد افزایش وزن بدن ،نرخ
رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی در بین ماهیانی که
با عصاره چای سبز تغذیه کرده بودند ،دارد .در مطالعه
حاضر بهبود عملکرد رشد در مطابقت با مطالعات
گذشته بر روی ماهی طالیی Carassius auratus
( ،)Ahilan et al., 2010کفشک زیتونی

در مطالعهای همسو با مطالعه حاضر از نظر دوز
مورد استفاده Perez-Esclante ،و همکاران ()2012
اثر گیاه چای ترش ( )Hibiscus sabdariffaبر
تغذیه ماهی طالیی را در چهار سطح (صفر 80 ،40 ،و
 160میلیگرم بر کیلوگرم جیره) بهمدت  8هفته
مورد مطالعه قرار دادند که سطح  160میلیگرم بر
کیلوگرم جیره در وزن کسب شده ،مصرف خوراک،
ضریب تبدیل غذایی و زندهمانی اختالف معنیدار
نشان داد .برای توجیه بهبود رشد و مصرف غذا در
گروههای تغذیه شده با جیره حاوی  100میلیگرم در
کیلوگرم عصاره چای سبز ،میتوان اینگونه بیان نمود
که احتماالً عصاره چای سبز با بهتر شدن مصرف و
بهکارگیری مواد مغذی جیره باعث افزایش هضم-
پذیری مواد غذایی میشود .عالوه بر این ،چای سبز
میتواند بهعنوان یک دیواره دفاعی قوی در برابر
عوامل بیماریزا در دستگاه گوارش عمل نموده که
این امر باعث افزایش جمعیت باکتریهای مفید یا
افزایش فعالیت آنزیمهای میکروبی و در نتیجه بهبود
هضمپذیری غذا و جذب مواد مغذی میشود
( Abdel-tawwab et al., 2010; Hwang et al.,
 Van Doan .)2013و همکاران ( )2019اثر چای
سبز را بر روی ماهی تیالپیای نیل در پنج سطح
(صفر 4 ،2 ،1 ،و  8گرم برکیلوگرم جیره) بهمدت 8
هفته مورد مطالعه قرار دادند .آنها مشاهده کردند که
تیمار  2گرم بر کیلوگرم از نظر افزایش وزن نهایی،
افزایش وزن ،سرعت رشد خالص و درصد بقا اختالف
معنیداری با سایر تیمارها دارد .در مطالعه حاضر بر
روی سیچالید گورخری تیمار  GT100نسبت به
تیمارهای دیگر بازده پروتئین و چربی بهتری را نشان
داد .به نظر میرسد عصاره چای سبز در دوزهای
پایین سبب افزایش اشتها و بهدنبال آن افزایش
مصرف خوراک را سبب میشود که باعث حفظ
پروتئین و مواد مغذی دیگر در بدن خواهد شد.
همچنین عصاره چای سبز در تیالپیای نیل توانست با
تغییر در سنتز پروتئین و چربی بافت در بدن ماهی،

 )Cho et al., 2007( Paralichthys olivaceusو
تیالپیای نیل Abdel-( Oreochromis niloticus
 )Tawwab et al., 2010میباشد .در مطالعهای

همسو با مطالعه حاضر ،کاکولکی و همکاران ()1395
از عصارهچای سبز در جیره غذایی ماهی کفال
خاکستری ،Mugil cephalus ،استفاده کردند.
ماهیان در چهار سطح مختلف عصاره چای سبز
(صفر 100 ،50 ،و  200میلی گرم بر کیلوگرم غذا) به
مدت  12هفته تغذیه شدند و در نهایت بیشترین نرخ
رشد ویژه ،درصد افزایش وزن بدن و کمترین ضریب
تبدیل غذایی در تیمار حاوی  200میلیگرم بر
کیلوگرم عصاره چای سبز مشاهده شد .با توجه به این
مطالعه احتماالً چای سبز با داشتن
 epigallocatechin-3 gallateسبب افزایش و
بهبود عملکرد رشد میگردد ( Thawonsuwan et
 .)al., 2010میتوان بیان داشت که اثر افزایش
دهندگی رشد با عصارههای گیاهی مورد استفاده به
عنوان مواد افزودنی خوراک بستگی به غلظت مناسب،
ترکیب رژیم غذایی و مدیریت پرورشی دارد
( .)Barrato et al., 2008در مطالعهای دیگرAl- ،
 Ngadaو همکاران ( )2017تاثیر عصاره چای سبز بر
رشد و تغذیه ماهی سیباس آسیایی ( Lates
 )calcarifarرا در سه سطح (صفر 10 ،و  20گرم بر
کیلوگرم جیره) بهمدت  90روز مورد بررسی قرار
دادند و به این نتیجه رسیدند که دوز  10گرم بر
کیلوگرم عصاره چای سبز سبب بهبود رشد ،کاهش
ضریب تبدیل غذایی و افزایش نرخ رشد ویژه میشود.
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میزان رسوب آن ها را در عضالت و در نتیجه سرعت
رشد تحت تاثیر قرار دهد ( Abdel-Tawwab et
 ،)al., 2010ولی عصاره چای سبز در دوزهای باال با
از بین بردن چربی در بافت و کاهش سنتز پروتئین
سبب عدم خوش خوراکی و کاهش  FIخواهد شد که
در نتیجه عدم رشد مطلوب را به دنبال خواهد داشت
( Zhou .)Wafaa et al., 2014و همکاران ()2016
در جیره ماهی کپور نقرهای ( Ctenophatyngodon
 )idellaبا مقایسه جیره پایه ،جیره حاوی ضایعات
چای سبز و جیره حاوی چای سیاه بهمدت  66روز
مشاهده کردند که ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی
ضایعات چای سبز با گروههای دیگر اختالف معنی-
داری از نظر افزایش وزن ندارند .همچنین Nootash
و همکاران ( )2013گزارش کردند که استفاده از 100
میلیگرم عصاره چای سبز در هر کیلوگرم غذا قزل
آالی رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissمنجر
به بهبود وضعیت ایمنی و بیوشیمیایی شد ولی
تاثیری بر روی رشد نداشت .به نظر می رسد دلیل
این اختالف وابسته به گونه ،غلظت ،نوع عصارهگیری
از چای سبز (آبی یا متانولی) و طول دوره تغذیه می-
تواند باشد ( .)Hwang et al., 2004الزم است
تحقیقات تکمیلی در زمینه دستیابی به غلظت بهینه،
نوع عصارهگیری و طول دوره استفاده از عصاره برای
هر گونه ماهی صورت گیرد.
در مطالعه حاضر اختالف معنیداری در شاخص-
های کبدی ،گنادی و احشایی مشاهده نگردید ولی
در مطالعهای  Hwangو همکاران ( ،)2013تیمار
حاوی  %5چای سبز باعث کاهش معنیدار شاخص
کبدی و احشایی در صخره ماهی ( Sebastes
 )schlegeliشد .مطالعه دیگر نیز افزایش معنیدار
وزن نهایی ،نرخ رشد ویژه و کاهش شاخص کبدی را
در قزل آالی رنگین کمان تغذیه شده با جیره حاوی
کاتچین چای سبز ()Thawonsuwan et al., 2010
نشان داد .با مطالعهای که عصاره و همکاران ()1392
بر روی ماهی گورامی سه خال ( Trichogaster
 )trichopterusانجام دادند ،به این نتیجه رسیدند
که چای سبز به میزان  50میلیگرم در کیلوگرم
جیره باعث اختالف معنیداری در شاخص گنادی می
شود که کامالً با مطالعه حاضر مغایرت دارد .میتوان
اینگونه بیان داشت که چای سبز مانند بسیاری از

کریمزاده و همکاران

منابع پروتئینی گیاهی دربردارنده عوامل ضد تغذیهای
نیز هست که استفاده از آن در جیره غذایی ممکن
است عملکرد ماهی را محدود کند .وجود مواد
ضدتغذیهای نظیر فیبرها که باعث افت کیفیت
خوراک میگردد و الیگوساکاریدها ( Heggs et al.,
 )1995و از طرفی کاتچینها که اجزای پلیفنولی
چای سبز هستند ،میتوانند از طریق مهار تخریب
نوراپی نفرین موجب شوند تا چای گرما تولید نماید و
این اثر کاتچینها ،اکسایش را در میتوکندریها
افزایش و تولید همزمان  ATPرا کاهش دهد که این
امر سبب سوخت و ساز بیشتر و کاهش جذب مواد
مغذی میشود .همچنین ممکن است کاتچینها ایجاد
عروق و بافت چربی را مهار کنند .گمان میرود که
افزایش مصرف انرژی با میزان کافئین موجود در این
گیاه ارتباط داشته باشد (.)Diepvens et al., 2007
در تحقیق حاضر تغذیه با جیره حاوی عصاره
چای سبز در تیمار  100میلیگرم در کیلوگرم سبب
بهبود رشد و تغذیه بچه ماهی سیچالید گورخری شد.
این امر ممکن است بهدلیل اثر گذاری چای سبز در
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
داشته باشد .این در حالی است که افزایش غذای
مصرفی در تیمار  GT100نسبت به گروه شاهد و
تیمارهای دیگر کامالً مشهود بود که نشان دهنده
تاثیرگذاری عصاره چای سبز بر افزایش اشتها نیز
میباشد .میتوان دالیل عدم اختالف شاخصهای
کبدی ،گنادی و احشایی را نوع گونه ماهی ،دمای
آب ،دوز مناسب عصاره ،طول دوره و غیره دانست.
در نهایت میتوان اینگونه نتیجه گرفت که
عصاره چای سبز با دوز  100میلیگرم در کیلوگرم
غذا بهترین دوز برای بهبود عملکرد رشد و تغذیه در
بچه ماهی سیچالید گورخری میتواند باشد .به
مطالعات بیشتر برای بررسی تاثیر این عصاره بر
آنزیمهای گوارشی و کبدی و پارامترهای ایمنی
پیشنهاد میگردد.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از کلیه کارکنان دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیالن ،همچنین از رئیس دانشکده منابع
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هیدروالکلی گیاه آنغوزه ) (Ferula assafoetidaدر
جیره غذایی بر بیان ژنهای مرتبط با ایمنی (IL1B
و  )TNF-alphaدر ماهی گورخری (.)Danio rerio
فیزیولوژی و تکوین جانوری.55-66 ،3 ،
عصاره ب .1392 .بررسی اثرات هیستولوژیکی چای سبز
) (Camellia sinensisو  17بتا استرادیول بر کبد و
تخمدان ماهی گورامی سه خال ( Trichogaster
 .)trichopterusپایاننامه دکترای حرفهای علوم
دامی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی
ارومیه 78 ،ص.
فالحتکار ب .1394 .تغذیه و جیرهنویسی آبزیان،
انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد
کشاورزی 334 ،ص.
کاکولکی ش .1396 .تاثیر عصاره متانولی گیاه دارویی
چای سبز بر سطح ایمنی ماهی کفال خاکستری
( .)Mugil cephalusموسسه تحقیقات علوم شیالتی
کشور 37 ،ص.
محمدی م .1394 .اثر عصاره چای کوهی ( Stachy
 )lavandulifoilaبر کارایی رشد ،ساختار روده و
پاسخ به استرس نانو ذرات نقره در سیچالید آفریقایی
( .)Sciaenochromis fryeriپایاننامه کارشناسی
ارشد رشته شیالت ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
اصفهان 107 ،ص.
نصیریراد ر ،.حداد خداپرست م.ح ،.الهامیراد ،ا.ح،.
روفیگری حقیقت ش .1387 .بررسی تغییرات میزان
کل ترکیبات فنولیک در چای سبز ایرانی دم آوری
شده .پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران،4 ،
.359-349

طبیعی جناب آقای دکتر سجادی ،مسئول آزمایشگاه
شیالت جناب آقای مهندس زمانی ،مسئول سالن
تکثیر و پرورش ماهیان زینتی دانشکده منابع طبیعی
جناب آقای مهندس محمدی و در نهایت از دوستان
عزیز جناب آقای حامد عبدالهپور و خانم نغمه
جعفری که ما را در انجام این تحقیق حمایت نمودند
نهایت تقدیر و تشکر را داریم.
منابع
ابراهیمی ع ،.تنگستانی ر ،.علیزاده ا ،.زارع پ .1391 .اثر
سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخصهای رشد،
تغذیه و ترکیب شیمیایی الشه فیل ماهی( Huso
 )husoجوان پرورشی .علوم و فنون دریایی ایران،
.14-4 ،11
احمدی م ،.زمینی ع .1394 .تاثیر رنگدانه طبیعی چغندر
قرمز ( )Beta vulgarisو روناس ( Rubia
 )tinctorumبر رنگپذیری پوست و شاخصهای
رشد ماهی آنجل سفید (.)Pterophyllum scalare
زیستشناسی جانوری تجربی.53-60 ،3 ،
بهرامی بابا حیدری ص ،.درافشان س ،.پیکان حیرتی ف،.
صوفیانی ن.م ،.وهابی م.ر .1391 .تاثیر عصاره چای
کوهی ( )Stachys lavandulifoliaبر پاسخ به
استرس در ماهی کپور معمولی ( Cyprinus
 .)carpioپایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
صنعتی اصفهان و علوم طبیعی 98 ،ص.
حسنپور س ،.سالطی ا ،.فالحتکار ب ،.محمدی آذرم ح.
 .1396اثرات تغذیه با سطوح مختلف عصاره چای
سبز بر رشد ،ترکیب الشه و دفاع آنتی اکسیدانی
تاسماهی هیبرید ( Huso huso × Acipenser
 )ruthenusجوان .زیستشناسی دریا.23-32 ،9 ،
خدادادی ق .1369 .چای .انتشارات دانشگاه تهران137 ،
ص.
رنجبر ش ،.خدادادی م .1394 .تاثیر پودر چای سبز
( )Camellia sinensisبر برخی شاخصهای خونی
ماهی کپور معمولی ( .)Cyprinus carpioفصلنامه
علمی پژوهشی اکوبیولوژی تاالب.39-50 ،8 ،
روزبهانی ش ،.نظری ،ع .1394 .تاثیر عصاره رازیانه
( )Foenicolum vulgarبر رشد و باروری ماهی
گوپی ( .)Poecilia reticulataتوسعه آبزیپروری،
.37-29 ،9
صفری ر ،.واحدی امیری ف ،.شعبانی ع ،.حسینیفر،
س.ح ،.کلنگی میاندره ح .1397 .اثرات عصاره
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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 kg1
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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