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 دهیچک
ی ماه بچه شهالیی ایمیش بیترک وی بازماندگ رشد،ی هافاکتور بر پسته سبز پوست عصاره مختلف سطوح اثری بررس منظور به قیتحق نیا

 بدن وزن درصد3 با) هفته هشت مدت به تکرار 3 و ماریت پنج بای تصادف کامال طرح یک قالب در انیماه. شد انجام کمان نیرنگ یآال قزل

 سطوح در پسته سبز پوستی عصاره شامل هاماریت. شد استفاده( گرم 00/18± 23/0ی)ماه قطعه 14 تکرار هر در. شدند هیتغذ( روز در

 52/21 برابر پسته سبز پوست ازی ریگ عصاره از حاصل کل فنول مقدار. بود رهیج لوگرمیک بر عصاره گرم 2 و 5/4 ،5/1 ،5/0 ،(شاهد) صفر

 شاخص ،یبازماندگ درصد ،ییغذا لیتبد بیضر ژه،یو رشد بیضری هاشاخص. دیگرد برآورد(  خشک پوسته گرم بر دیاس کیگال گرمی لیم)

 شاخص نیشتریب. نداد نشان یداری معن اختالف هاماریت نیب در( خاکستر وی چرب ن،یپروتئ رطوبت،) الشهیی ایمیش بیترک وی کبد

 .(P<05/0)دار نشان داد که با تیمار شاهد تفاوت معنی دیگرد مشاهده( 24/1±025/0) ،در کیلوگرم غذاگرم عصاره  5/1 ماریت در تیوضع

 اثرات اقدف قیتحق نیا در شده استفاده محدوده در پسته پوستی اتانول عصاره مختلف سطوح از استفاده که داد نشان قیتحق نیا جینتا

 . نداشت شیآزما مورد انیماه الشه بیترک وی بازماندگ رشد،ی هافاکتور بری منف ریتاث و بودهی سم
 

 کمان نیرنگ یآال قزل فنول، دان،یاکسی آنت ه،یتغذ ،ییدارو اهانیگی: دیکل واژگان

 

 مقدمه

 اری اژهیو گاهیجا آنها هایفرآورده دیتول و انیآبز پرورش امروزه

 زای ک. یاست کرده کسب انسانیی غذا منابع ریسا میان در

 نیپروتئ ژهیو به ویی غذای ازهاین نیتامی برای اساس اقدامات

 قسمت حاضر حال در .استی ماه پرورش انسان، ازین مورد

 غذا نیتام به مربوط( درصد 50 -00ی )ماه پرورش نهیهز اعظم

 دهیگردی ماه شده تمام متیق شیافزا باعث امر نیا که است

 شیافزا به رو تیجمعی نیپروتئ ازین نیتامی راستا در. است

 شیافزا جهت دری وافر تالش وی سع همواره نیمحقق انسان،

-مک و نهیهز حداقل صرف با ممکن، زمان نیترکوتاه در دیتول

 ریاخی هادهه در اساس نیهم بر. اندنمودهی جانب عوارض نیتر

ی اهرهیج در کیولوژیبی هایافزودن از استفاده بهی ادیز توجه

 ا،همیآنز به توانیم جمله آن از که است دهیگرد معطوفیی غذا

 یهاعصاره و مخمر ،یسلول تکی هانیپروتئ ها،کیوتیپروب

 نهیزم در شده انجامی هاپژوهش از. کرد اشارهیی دارو اهانیگ

 عصاره ریتاث به توانیم انیآبزیی غذا رهیج در هاعصاره از استفاده

)  آال قزلی ماهی خونی پارامترها و رشد بر موم بره

Beyraghdar et al. 2011)، رشد، بر ریسی عصاره و اسانس 

( 1388 ،یتنگستانی )ماه لیفی خونی پارامترها و الشه بیترک

 و( 1321 همکاران و جوادزادهی ) وانام یگویم الرو پست و

 Pakravan etی )معمول کپوری ماهیی غذا رهیج در دیب عصاره

al., 2012) هایغذا که است داده نشان قاتیتحق. کرد اشاره 

 کیولوژیزیف اتیخصوص ازی امجموعه کیفنول باتیترک از یغن

 ضد ،(Rajaei et al., 2010ی)دانیاکسی آنت تیقابل همانند

 Rajaeiیی )زاجهش ضد ،(Pereira et al., 2007ی )کروبیم

et al., 2010; Duarte et al., 1999 )، ونیداسیاکس بازدارنده 
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 ،(Kay and Holub, 2002) پالکتها تجمع و نیپوپروتئیل

-یم دارا را رهیغ و( Wang et al., 1999ی )التهاب ضد تیفعال

 ریمقاد حاوی (Pistachia vera) پسته سبز پوست .باشند

 سهیمقا در آن مقدار که باشدیم کیفنول باتیترک یتوجه قابل

 مورد در(. Goli et al., 2005) است شتریب گرید منابع با

-یم یمیآنزی هاستمیس در هادیفالونوئ بازدارندهی هاسمیمکان

 زدروالیهی هامیآنز بر هادیفالونوئی بازدارندگ اثرات به توان

 اشاره ،(1381 ،یکشکول رقداریب) گازیل و دوردوکتازیاکس ناز،یک

 وزن درصد 40 حدود پسته سبز پوست نکهیا به توجه با. کرد

 طور به پسته و( 1388 ،یآباد حکم) دهدیم لیتشک را وهیم

 در پسته دیتول 2011 سال در)  شود،یم دیتول کشور در انبوه

 (است بوده تن 244813 ،412021 بیترت به جهان و رانیا

 در .بود خواهد دسترس قابل و ادیز آن از حاصل پوست مقدار

 ستمیس تیتقوی برای اهیگ محرک مواد از استفاده ریاخی سالها

ی ورپریآبز صنعت دری ماریب برابر در مقاومت شیافزا وی منیا

 شتریب در ،(1321 همکاران و جوادزاده) است یافته تیعموم

-یم اضافهیی غذای هارهیج به مکمل بصورت مواد نیا موارد

 ,.Beyraghdar et al ،1321 همکاران، وی میابراه)شوند

2011, Pakravan et al., 2012) . 

 دری پرورش انیآبزیی غذا ارزش و رشد تیاهم به توجه با

 هک کرد حاصل نانیاطم دیبا نخست درجه در ،یتجار اسیمق

 شهال بیترک و رشدی هافاکتور بری منف اثری اهیگی هاعصاره

. رداختپ مواد نیا اثرات گریدی بررس به سپس باشند، نداشته

 وستپ عصارهی کروبیم ضد وی دانیاکسی آنت خواص به توجه با

 و حصولم نیا ادیز نسبتا عاتیضا ران،یا در انبوه دیتول پسته،

 ان،یآبز خوراک در آن از استفاده خصوص در گزارش فقدان

 یهایماهیی غذا رهیج در عصاره نیا از استفاده امکانی بررس

ی بررس پژوهش نیا از هدف. گرفت قرار توجه موردی پرورش

 رشد، رب پسته سبز پوسته یعصاره از استفاده عملکرد و ریتاث

 نیرنگی آال قزلی ماه الشهیی ایمیش بیوترکی بازماندگ

 .بود کمان

 هاروش و مواد

 نمونهی ساز آماده

 با ه،یسا در شدن خشک از پس پسته سبزی هاپوسته

 الک های نمونه .شد الک و دیگرد خرد ابیآس از استفاده

 گرادیسانت درجه -20 زریفر در شیآزما زمان تا شده

 استخراجی برا(. 1320 همکاران، وی رجائ)  دیگرد نگهداری

 متریلیم 2 تا 5/0 اندازه با شده خردی هاپوسته از عصاره

 .شد استفاده

 یریگ عصاره روش

 پوست نمونه گرم 50 به درصد 20 اتانول تریلی لیم 200

 15 مدت به حاصل مخلوط. شد اضافه شده ابیآس پسته

ی سانت درجه 21) طیمحی دما در و کیتار طیمح در روز

 واتمن  یصاف کاغذ لهیوس به سپس د،یگردی نگهدار( گراد

 دستگاه با حاصلی اتانول محلول. شد لتریف 40ی شماره

 رنگ به دنیرس تا گرادی سانت درجه 45ی دما دری روتار

 و (Benhammou et al., 2008) دیگرد ظیتغل رهیت سبز

 .شدی نگهدار زریفر در شیآزما زمان تا

 پسته پوست عصاره کل فنول گیری اندازه

 Folin-ciocalteu معرف از استفاده با کل فنول یریگ اندازه

 مقدار آزمایش این در. گرفت انجام نانومتر 105 موج طول در

 گالیک با استاندارد منحنی کردن کالیبره وسیله به کل فنول

 اساس بر کل کیفنول باتیترک مقدار و شد گیری اندازه اسید

 انیب خشک نمونه گرم در دیاس کیگال معادل  گرم، یلیم

 (.1320 ،همکاران وی رجائ) دیگرد

 یماه

 مزرعه یک از کمان نیرنگی آال قزل قد انگشت انیماه

 انجام محل به وی داریخر گودرزیال شهرستان دری خصوص

)مزرعه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی  شیآزما

 طیشرا با روز 20 مدت به انیماه. شد داده نتقالاصفهان( ا

. دندش هیتغذ کسانی یتجاری رهیج با و سازگار شیآزما طیمح

 بای( ظاهر نظر از) سالم انیماه ،یسازگاری دورهی انتها در

ی سانت 12±2/0 کل طول و گرم 00/18± 23/0یوزن نیانگیم

 .دندیگرد انتخاب شیآزما انجام جهت متر

 یشیآزمای هاماریت

 و تکرار 3 مار،یت پنج بای تصادف کامال طرح قالب در شیآزما

 شامل هاماریت. شد اجرای شیآزما واحد هر دری ماه قطعه 14

 ،5/1 ،5/0 ،(شاهد) صفر سطوح در پسته سبز پوستی عصاره

 دنبر نیب از جهت. بود رهیج لوگرمیک بر عصاره گرم 2 و 5/4

 مدت. دیگرد یکسان هاماریت تمام در الکل سطح اتانول، اثر

 .شد گرفته نظر در هفته هشت شیآزما زمان

 یغذاده و غذا

 هیاول مواد از استفاده موردیی غذای هارهیج هیتهی برا

 %12 خام، نیپروتئ %44)  دانه رشد شرکتی تجار فرمول

( رطوبت %10 فسفر، %0/0 بر،یف %5/2 خاکستر،%11 ،یچرب
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 پسته سبز پوست عصاره افزودن از پس. شد استفاده

ی هاماریتی برا شده گرفته نظر در سطوح براساس)

 چرخ دستگاه کی از استفاده با حاصل مخلوطی( شیآزما

 رش،پروی دوره طول در. شد لیتبد پلت بهی صنعت گوشت

 تانک هر در زندهی توده وزن درصد 3 زانیم بهی غذاده

 در کسانی یوعده چهار بصورت زانیم نیا. شد انجام

 عیتوز پرورشی هاتانک در 10، 13، 10، 1ی هاساعت

 آزمایش دوره ششم و چهارم دوم،ی ها هفته انیدرپا. دیگرد

 زانیم و نیتوزی اتوده بصورتی شیآزما واحد هر انیماه

برای ی وزن نیانگیم به توجه با واحد هر ازین موردی غذا

 آب ییایمیش وی کیزیفی هاپارامتر. شد نییتع دیجددوره 

 و روزانه بصورت ژنیاکس ،pH ،حرارت درجه شامل؛

 بیتتر به که شدی ریگ اندازه یهفتگ بصورت آب اکیآمون

 2/1 و 8/0 تا 5/8 گراد،ی سانت درجه 11 تا15ی دامنه در

 .داشت قرار( mg/L) 01/0 از کمتر و( mg/L) 0/1 تا

 الشه بیترک زیآنال

 نیپروتئ ،(خشک سوزاندن روش) خاکستر رطوبت، زانیم

 روشی )چرب و( کجلدال روش به کل تروژنین نییتع)

 استانداردی ها روش از استفاده با انیماه الشه( سوکسله

 (.AOAC, 1998) شدی ریگ اندازه

 یبررس موردی هافاکتور

 یهاشاخص از رهیج عملکرد و رشد تیفیکی ابیارزی برا

 ،(FCR 2یی)غذا لیتبد بیضر ،(1SGR) ژهیو رشد بیضر

 درصد و( 4HI) کبدی نسب وزن ،(3CF)تیوضع شاخص

 دیگرد استفاده ریز روابط اساس بری بازماندگ

(Chaiyapechara et al., 2003): 

 
 روزهای پرورش/(وزن اولیه Ln _وزن نهایی Ln) ×100 = نرخ رشد ویژه

 [3(طول )سانتی متر()/وزن )گرم(] ×100 = فاکتور وضعیت

 وزن اضافه شده )گرم( /غذای مصرف شده )گرم( = ضریب تبدیل غذایی

تعداد ) /(تعداد ماهیان مرده -تعداد اولیه ماهیان) × 100 = نرخ بازماندگی

 (اولیه ماهیان

 [وزن بدن )گرم( / وزن کبد )گرم( ] × 100 = شاخص کبدی

 

 

 

 

 یآمار زیآنال

 ودنب نرمال ابتدا ق،یتحق از حاصل جینتای ابیارز منظور به

 یهمگن و رنفیاسم_کولموگروف آزمون از استفاده با هاداده

 مورد( Levene) لون آزمون از استفاده با هاانسیوار

 زیآنال از هاماریتی سهیمقا جهت سپس. گرفت قراری بررس

 سهیمقا بودن، داریمعن صورت در و یکطرفه انسیوار

 %25 نانیاطم سطح در دانکن آزمون کمک به هانیانگیم

)  SPSS افزار نرم ازی آماری هازیآنال جهت. شد انجام

 .شد استفاده( 10 نسخه

 جینتا

 تهپس سبز پوست ازی ریگ عصاره از حاصل کل فنول مقدار

( شکخ پوسته گرم بر دیاس کیگال گرمی لیم)  52/21 برابر

ی معن اختالف 1 جدولی هاداده به توجه با. دیگرد برآورد

 لیتبد بیضر ژه،یو رشد بیضری هاشاخص دری دار

ی اهماریت نیب دری کبد شاخص وی بازماندگ درصد ،ییغذا

 بیترکی بررس از حاصل جینتا. نشد مشاهدهی شیآزما

 نشان (خاکستر وی چرب ن،یپروتئ رطوبت،) الشهیی ایمیش

 5/4) 3 ماریت در تیوضع شاخص زانیم نیشتریب دهنده

 اهدش گروه به نسبت که بود( غذا لوگرمیک بر عصاره گرم

 (.P<05/0)  داد نشانی داری معن اختالف

 

 (نیانگیم±اریمع انحراف) شیآزما مورد انیماه بچه در رشدی پارامترهای بررس از حاصل جینتا: 1جدول

 پارامترها

 (رهیج لوگرمیک بر عصاره گرم) پسته پوستهی فنول عصاره مقدار 

 شاهد ماریت

(0) 

 1ماریت

(5/0) 

 2ماریت

(5/1) 

 3ماریت

(5/4) 

 4ماریت

(2) 
P 

value 

 001/0 15/41±8/0 01/50±55/0 02/41±28/5 18/48±12/3 04/42±12/1 (گرمیی)نها وزن

 ژهیو رشد بیضر

 (/روز)%
041/0±24/1 11/0±08/2 11/0±02/2 028/0±01/2 04/0±20/1 288/0 

 421/0 02/1±14/0 01/1±02/0 13/1±11/0 18/1±24/0 34/1±35/0 غذا لیتبد بیضر

                                                           
1 Specific Growth Rate 

2 Feed Conversion Ratio 

3 Condition Factor 

4 Hepatosomatic Index 
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 ab005/0±10/1 a032/0±11/1 bc015/0±2/1 c025/0±24/1 bc04/0±22/1 02/0 تیوضع شاخص

 031/0 00/1±2/0 10/1±12/0 04/1±21/0 8/1±24/0 12/1±21/0 ()% کبدی نسب وزن

  100 100 100 100 100 )%( یبازماندگ

 (P>05/0) باشدیم داری معن اختالف وجود عدم دهنده نشان فیرد هر در مشابه حروف 

 خشک ماده در درصد حسب بر( نیانگیم±اریمع انحراف) شیآزمای انتها در انیماه الشهیی ایمیش بیترک: 2 جدول

 P value 4ماریت 3ماریت 2ماریت 1ماریت شاهد ماریت هافاکتور

 310/0 08/11±10/1 5/12±25/0 00/10±08/2 5/13±8/1 13±3 رطوبت

 302/0 8/51±0/1 28/51±15/2 0/53±03/0 12/50±21/2 40/51±10/0 نیپروتئ

 151/0 03/35±14/1 21/35±1 35/35±15/2 42/34±21/0 53/33±33/2 یچرب

 103/0 22/8±28/0 81/1±41/0 41/8±53/0 8/1±30/0 13/8±35/0 خاکستر

 

 بحث

 رتباطا در رای قیتحق سابقه چیه منابعی بررس کهیی آنجا از

 بیترک و یبازماندگ رشد، بر پسته سبز پوسته عصاره ریتاث با

تواند می قیتحق نیا نداد، نشان هایماه الشهیی ایمیش

. شود محسوب خصوص نیا دری بررس نینخستبعنوان 

 ستهپو گرم بر دیاس کیگال گرمی لیم)  52/21 زانیم برآورد

 عصاره در فنل مناسب مقدار دهنده نشان( پسته سبز

 عصاره عمل صحت و بوده قیتحق نیا در شده استحصال

 وی ئرجا یلهیبوس کهی قیتحق در. کندیم دیتائ رای ریگ

 هپوستی فنول باتیترک زانیم شد، انجام( 1320) همکاران

 دیاس کیگال گرمی لیم)  1/31 تا 3/15  معادل پسته سبز

 قیقتح جینتا با که دیگرد برآورد(  خشک پوسته گرم بر

 .ردیگی م قرار دییتا مورد و داشتهی همخوان حاضر

 وحسط داری معن ریتاث عدم دهنده نشان قیتحق نیا جینتا

 رد رشدی هافاکتور بر پسته سبز پوسته عصاره مختلف

 رد شده انجام مشابه قاتیتحق در. بود شیآزما مورد انیماه

 رهیج در موم بره عصاره مختلف سطوحی بررس خصوص،

 ,.Beyraghdar et al) کمان، نیرنگی آال قزلی ماه

 Epilobiumیی )دارو اهیگ عصاره اثری بررس  ،(2011

hirsutum )معمول کپور رهیج در( یCyprinus carpio)، 

(Pakravan et al., 2012)، رشد بر ریس عصاره اثری بررس 

 تاسترلی ماه الشهیی ایمیوشیبی هافاکتور و

(Acipencer ruthenus)، (Lee et al., 2012 )و 

ی بازماندگ و رشد بریی دارو اهانیگ ریتاثی بررس نیهمچن

 Ji et)( Pargus major)ی ژاپن فالندری ماه در

al.2007 )و رشدی پارامترها دری داری معن تفاوت زین 

 نیا بر. دینگرد مشاهدهی  شیآزمای مارهایت نیبی بازماندگ

ی هاهافتی با شده بیان قاتیتحق جینتای کل بطور اساس

 هب توجه با بیترت نیا به .باشندسو میهم حاضر قیتحق

 مورد منابع در شده ارائه جینتا و قیتحق نیای هایافته

 دهاستفایی دارو اهانیگی هاعصاره رسدینم نظر بهی بررس

 و رشد عملکرد بری منف اثری ماهیی غذا رهیج در شده

 و زاده جواد گریدی قیتحق در. باشد داشتهی بازماندگ

 پستی بازماندگ بر ریس عصاره ریتاث( 1321) ناهمکار

 را آن علت و کردندی ابیارز مثبت رای وانام یگویمی الروها

 تبصور که دانستند آبی هازمیکروارگانیم تیجمع کاهش

 ستپی بازماندگ و سالمت بر است توانسته میمستق ریغ

 . باشد گذاشته ریتاث الروها

در بین ماهیان شاهد و تیمار  داری معن تفاوت مشاهده عدم

 ،ییغذا لیتبد بیضر ژه،یو رشد بیضری پارامترها درشده 

 دهنده نشانی نوع به کهی کبد شاخص و تیوضع شاخص

 یبازماندگ و باشدی م شیآزما مورد انیماه رشد تیفیک

 را پرورش طیشرا بودن مطلوب که)صد درصدی ماهیان

 عصاره سطوح که داد نشان قیتحق نیا در ،(دهدی م نشان

 شیماآز مورد انیماه بچه رشد بری منف ریتاث شده برده بکار

 . است نداشته

Tawab  ی چا اهیگ اثری بررس در( 2010) ناهمکار و

ی ماهیی غذا رهیج در( Camellia sinensis Lی )کوه

 سطوح در( Oreochromis niloticus) لین اییالپیت

 لوگرمیک بری کوهی چا گرم 2 و 1 ،5/0 ،25/0 ،215/0

 پارامترهای بر دار معنی تفاوت مشاهده عدم ضمن خوراک

 غذایی جیره دری کوهی چا از استفاده نهیبه زانیم رشد،

 در .کردند تعیین خوراک لوگرمیک بر گرم 5/0 رای ماه نیا

 انیماه لیف رهیج در ریس اسانس از استفاده اثری بررس

 ماریت با شده هیتغذ انیماه در رشدی هافاکتوری پرورش

 ریسا هب نسبت رهیج لوگرمیک بر ریس اسانس گرمیلیم150
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 همکاران، وی میابراه) شد داده صیتشخ بهتر هاماریت

1321 .) 

 در( 2012) همکاران وی ل محققین، این هاییافته برخالف

 رشد بر ریس عصاره درصد 1 و 5/0 صفر، سطوح اثری بررس

 که نددریافت ادیاسترلی ماه الشهیی ایمیوشیبی هافاکتور و

 نسبت عصاره درصد 1 و 5/0ی هاماریت در رشدی هافاکتور

 علت. است داشتهی داری معن شیافزا شاهد ماریت به

 قیتحق هاییافته با شده ذکر قاتیتحق نتایج در اختالف

 های محرک) گیاهی ترکیبات تاثیر خصوص در حاضر

 عوامل از ناشی تواندیم رشد، پارامترهای بر( طبیعی

 و اهعصاره از استفاده سطوح و نوع در تفاوت مثلی مختلف

 در تفاوت ،یریگعصاره متفاوتی روشها ،ییدارو اهانیگ

 موردی آبز نوع ویی غذای هامکملی کیفنول لیپروف

 .باشد شیآزما

 شانن زین شیآزما مورد انیماه بچه الشهیی ایمیش بیترک

ی مارهایت نیب در داری معن تفاوت وجود عدم دهنده

ی چرب و نیپروتئ زانیم شیافزا حال نیا با. بودی شیآزما

 عصاره گرم 5/1 با شده هیتغذ) 2 ماریت انیماه بچه در الشه

 در که است احتمال نیا دهنده نشان( رهیج لوگرمیک بر

 از سطح نیا ریتاث شیآزما دوره بودن تری طوالن صورت

 نیب در داری معن تفاوت بروز باعث توانستی م عصاره

 ترشیبی بررس ازمندین آن لیدال افتنی که گردد مارهایت

 شانن زین نیمحقق ریسا توسط شده انجام قاتیتحق. است

ی هایگ باتیترک مختلف سطوح از استفاده  که است داده

 میسی ماه در الشهیی ایمیش بیترک بری داری معن ریتاث

 انیماه ،(2001همکاران، وی ج) ،(Pargus major) قرمز

 ،(Oreochromis niloticus) لین ایالپیت قد انگشت

(Abd Zaher et al., 2009 )، یمعمول کپوری ماه، 

(Pakravan et al. 2012 )ی پرورش جوان انیماه لیف  و

(Huso huso)، (1321 همکاران، وی میابراه )نداشته 

 ریاس از استفاده که است شده ثابت بیترت نیهم به. است

ی نمع ریتاث زین موم بره عصاره جمله ازی عیطب باتیترک

 آال قزل انیماه بچه در الشهیی ایمیش بیترک بری دار

 نیای هاافته(. ی1381 همکاران، و رقداریب) است نداشته

 باتیترک از استفاده امکان دهنده نشانی همگ نیمحقق

ی هاهیافت کننده دیتائ و بوده انیآبزیی غذا رهیج دری اهیگ

 قیتحق از آمده بدست جینتا به توجه با. است قیتحق نیا

ی نفم و سوء اثر گونه چیه پسته سبز پوسته عصاره حاضر

 نداشته آال قزلی ماهیی غذا ارزش و رشدی هافاکتور بر

 نیا ریتاث شود،یم شنهادیپبا توجه به موارد ذکر شده . است

یی ایمیوشیب ،یپاتولوژ ،یهماتولوژی هافاکتور بر عصاره

 .ردیگ قراری بررس مورد زین الشهی ریپذ فساد و خون

 یقدردان و تشکر

 از را خودی ارزسپاسگ و تشکر مراتب سندگانینو

 دانشکده التیش گروه کشزحمت و محترم کارشناسان

 یکشاورز دانشکدهیی غذا عیصنا گروه وی عیطب منابع

 .دارندیم اعالم اصفهانی صنعت دانشگاه

 منابع 

. پ زارع ا،یی کالیدوغ زادهیعل ر،ی تنگستان ع،ی میابراه

 د،رشی ها شاخص بر ریس اسانس مختلف سطوح اثر. 1321

( Huso husoی )ماه لیف الشهیی ایمیش بیترک و هیتغذ

 شماره. 11 دورهیی. ایدر فنون و علوم مجلهی. پرورش جوان

4، 1-12. 

 عملکرد بر موم بره عصاره ریتاث. 1381. ا ،یکشکول رقداریب

 انیماه بچهی خونی هافاکتوری برخ وی بازماندگ ره،یج

ی کارشناس نامه انیپا. کمان نیرنگی آال قزل قد انگشت

 . ص 05 اصفهان،ی صنعت دانشگاه ارشد،

 رشد، بر ریس اسانس اثری بررس. 1388. ر ،یتنگستان

 جوان انیماه لیف کیهماتولوژی هاشاخص و بدن بیترک

 ارشد،ی کارشناس نامه انیپا(. Huso huso)ی پرورش

 .ص 100 زابل، دانشگاه

 پور شیدرو م، هیحافظ م،ی وییح ر، ساالرزاده م، زاده جواد

 و رشدی هافاکتور بر ریس عصاره ریتاث. 1321. ح

ی وانامی گویمی هاالرو پست دری بازماندگ

(Litopenaeus vannamei .)التیشی علم مجله .

 .32-40. 1 شماره

 یرو بر مختلف یقندها اثر. 1382. ح ،یآباد حکم

 نامه انیپای. قوچ کله یپستهی کم وی فیک خواص

 .ص 88 مدرس، تیترب دانشگاه ارشد،ی کارشناس

 تیخاصی بررس. 1320. ع می سحر م، برزگر ا،ی رجائ

 پوست یمتانول یعصاره یکروبیم ضد وی دانیاکسیآنت

 عیصنا و علوم فصلنامه(. Pistachia vera)  پسته سبز

 .120-111. 1شماره ،8دوره ،ییغذا
Abd.Zaher, A., Mostafa, M., Hassan 

Ahmad, M., Mousallamy, A. and Samir, 

A. (2009) Effect of using dried fenugreek 

seeds as natural feed additives on growth 

performance, feed utilization, whole-body 

composition and entropathogenic 
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Abstract 

 

This study was carried out to investigate the effect of pistachio green hull extract (PGHE) on 

growth, survival and body composition of rainbow trout. The experiment was performed in a 

completely randomized design with five treatments and three replications (14 fish in each 

replicates). Fish with 18.06±0.93 g initial weight, were fed with the diets (3% of biomass per 

day) for 8 weeks. The diets contained 0, 0.5, 1.5, 4.5 and 9 g PGHE/Kg were made. The total 

phenolic content of PGHE were 21.52 mg gallic acid/ gr dry matter. Results did not show any 

significant differences (P>0.05) in SGR (Specific Growth Rate), FCR (Feed Conversion Ratio), 

survival, hepatosomatic index and body composition (moisture, protein, lipid, ash) among the 

different treatments. The maximum condition factor (1.24±0.02) was observed in fish treated 

with 1.5 g PGHE/Kg in the diet, being significantly different from control group (p<0.05). The 

results showed that using different level of pistachio hull ethanolic extract had no negative 

impact on growth factors, survival and body composition of fish.  
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