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 چکیده

های رشد، بقا و ترکیب شیمیایی جیره بر شاخص  XTRACTماده تجاری منظور بررسی تاثیر سطوح مختلفاین پژوهش به
 53/7±17/0وزنی  میانگین با ( انجام پذیرفت. بدین منظور بچه ماهیان طالییCarassius gibelioبدن بچه ماهی طالیی )

 لیتر 80 آبگیری حجم به آکواریوم 18کامأل تصادفی در  صورتتیمار و سه تکرار به 6متر در سانتی 34/8±26/0 گرم و طول

( و 400X) 100 (100X ،)200 (200X ،)300(300X ،)400(، 0Xجیره در سطوح صفر ) XTRACTشدند. ماده تجاری  توزیع
500 (500Xمیلی ) هفته در نظر گرفته شد. برای بررسی  12جیره غذایی اضافه شد. طول دوره پرورش گرم در هر کیلوگرم

افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، درصد شامل های رشد های رشد و مقایسه بین تیمارها در پایان دوره پرورش شاخصشاخص
گیری شدند. زده چربی اندازهافزایش وزن بدن، شاخص وضعیت، ضریب تبدیل غذایی، درصد بازماندگی، بازده پروتئینی و با

در وزن نهایی، وزن کسب شده،  XTRACTگرم در هر کیلوگرم ماده تجاری میلی 200نتایج نشان داد تیمار تغذیه شده با 
داری با گروه درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشده ویژه، بازده پروتئینی، بازده چربی و کاهش ضریب تبدیل غذایی اختالف معنی

(. از نظر درصد بقا ماهیان بیشترین درصد ماندگاری در تیمارهای حاوی سطوح مختلف ماده تجاری >05/0Pشاهد داشت )
گرم در میلی 100Xو  200Xمشاهده شد. آنالیز ترکیب شیمیایی نشان داد که بیشترین میزان پروتئین و رطوبت، در تیمارهای 

. به ثبت گردیدبود و همچنین بیشترین میانگین چربی عضله در تیمار شاهد  XTRACTهر کیلوگرم خوراک ماده تجاری 
در  XTRACTگرم در هر کیلوگرم ماده تجاری میلی 200که استفاده از  داشتتوان بیان گیری کلی میعنوان یک نتیجه

 تواند باعث بهبود شاخص های رشد و بقا در ماهی طالیی شود. جیره غذایی بچه ماهی طالیی می
   

 .ییغذا یافزودن یوتیک،ب یفلفل، رشد، آنت ین،دارچ یشن،آو کلیدی: واژگان

 
 مقدمه

افزایش عالقمندی عموم به تکثیر و پرورش ماهیان 
زینتی باعث افزایش تجارت این ماهیان در سطح 

(. طبق 2018et al Ahire ,.المللی شده است )بین
گزارش سازمان جهانی غذا، کل صنعت ماهیان زینتی 

خود میلیارد دالر ارزش جهانی را به 15حدود 
های اختصاص داده است، که صادرات آن بین سال

میلیون  372میلیون دالر به  18از  2011تا  2000
(. اما Ladisa et al., 2017دالر افزایش یافته است )

دلیل عدم مدیریت صحیح مانند حمل و نقل، به
های غذایی انقراض، کیفیت نامناسب آب، جیره

های تغذیه ناکارآمد و بیماری این نامناسب، روش
درصدی شده است  73صنعت دچار خسارت شدید 

(Stevens et al., 2017 ناکافی بودن هر یک از .)
افزایش تلفات این پارامترها موجب توسعه بیماری و 

  (.Lewbart, 2001در ماهیان می شود )
های قانونی در استفاده از مواد دلیل محدویتبه

های غذایی ها، هورمونشیمیایی از جمله آنتی بیوتیک
آبزیان و جانوران خوراکی مورد مصرف انسان، استفاده 

منظور عنوان مواد طبیعی بههای گیاهی بهاز افزودنی
و بهبود کارایی غذا در صنعت  افزایش سرعت رشد

غذای آبزیان مورد توجه قرار گرفته است. هر چند 
عنوان ماهی طالیی یک گونه زینتی می باشد ولی به

 XTRACTیک ماهی مدل، نتایج استفاده از عصاره 
عنوان یک محرک رشد، قابل استفاده برای ماهیان به

خوراکی نیز می باشد. محرک های رشد و ایمنی که 
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های مصنوعی ا گیاهی دارند نسبت به محرکمنش
دارای چندین مزیت از قبیل در دسترس بودن، ارزان 
بودن، ضد استرس بودن، ضدقارچی، ضد ویروسی، 
ایمن سازی، تحریک کننده اشتها و آسیب کمتر به 

 et alChakraborty ,.محیط زیست هستند )

., 2018et al2011; Mohammadi  مطالعات .)
داده است که افزودن مواد گیاهی به  متعددی نشان

تواند تاثیر مثبتی بر میزان رشد در آبزیان غذا می
 Schmidt  ., 2016;et alGuardiolaداشته باشد )

., 2018et al; Mohammadi ., 2017et al.) 
استفاده از مطالعات مختلفی در رابطه با اثر 

بر رشد و اشتهای  صورت مجزابه گیاهان دارویی
دلیل اثرات مثبت اما امروزه به شده است. انجام آبزیان

های مخلوط این گیاه به دنبال استفاده از مکمل
همکاران و   Shalaby،عنوان مثالبه گیاهان هستند.

نشان دادند که افزودن سیر به غذای ماهی  (2006)
، باعث (Oreochromis niloticus) پیای نیلالتی

رشد ویژه و وزن افزایش میزان دریافت غذا، نرخ 
و همکاران Bello ، شود. همچنیننهایی آن می

اثر برگ گردو و میوه پیاز را بر عملکرد رشد  (2012)
 Clarias  gariepinus و هضم مواد مغذی در ماهی

مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند جیره حاوی 
در  .درصد برگ گردو بهترین اثربخشی را دارد 5/1

 Epinephelus)یه ماهی هامور مطالعه دیگر تغذ

tauvina ) با جیره حاوی مخلوطی از عصاره متانولی
 Phyllanthus)شکن  گیاهان دارویی علف سنگ

niruri ،)برمودا (Cynodon dactylon)،  زنجبیل
(Zingiber officinallis،)  فلفل(Piper longum) 

درصدی  41باعث افزایش  Tridax procumbensو 
 ,.Punitha et al) شد شاهدوزن در مقایسه با گروه 

2008 .) Ji نشان دادند که تغذیه ( 2007)و همکاران
( Paralichthys olivaceus) زیتونی کفشک ماهی

 Cnidium با مخلوطی از گیاهان دارویی شامل

officiale ،Artemisia capillaries ،Crataegi 

fructus و Medicata fermentata  باعث افزایش
رشد ویژه، افزایش کل اسیدهای چرب غیر اشباع 

شه و الشه، کاهش کل اسیدهای چرب اشباع ال
سمای ماهیان تحت تیمار الگلیسرید پکاهش تری

و  Mohammadi .نسبت به گروه شاهد می گردد
( نشان دادند که تغذیه ماهی کپور 2018همکاران )

(Cyprinus carpio با )دانه نخل درصد عصاره  5/0
 گردد. باعث افزایش رشد نسبت به گروه شاهد می

( از خانواده Carassius gibelioماهی طالیی )
( از لحاظ زیستی و تغذیه Cyprinidaeکپورماهیان )

دلیل ای شبیه کپور معمولی است. ماهی طالیی به
ها و اشکال مختلف بدن به یکی تنوع رنگی، الگو باله

وب در میان ماهیان زینتی از گونه های غالب و محب
سراسر جهان تبدیل شده است. عالوه بر این، ماهی 

های تحقیقاتی های اصلی در کارطالیی یکی از کاندیدا
مانند نسخه برداری ژنوم، پارامترهای رشد، ایمنی و 

 ,.Abe et alشود )تکامل مورفولوژیک محسوب می

(. پرورش ماهی طالیی ساده است اما نیاز به 2016
دیریت مناسب، تغذیه و حفظ شرایط محیطی مانند م

 Imanpoor etدارد ) pHدرجه حرارت، کیفیت آب و 

al., 2012.) 
XTRACT  های دارای عصاره یک محصول

، Cinnamaldehyde 3% ،Carvacrol 5%) گیاهی
Capsicum Oleoresin 2%) ترتیب از است که به

این  .دانفلفل استخراج شده گیاهان دارچین، آویشن و
عصاره با تاثیر بر مکانیسم افزایش ترشحات گوارشی و 

های ایمنی سیستم گوارشی موجب بهبود تعدیل پاسخ
 سیستمهضم و جذب مواد مغذی و ایجاد تعادل در 

در نتیجه  ( و2014et al Bravo ,.د )ایمنی می شو
قابلیت دسترسی به انرژی افزایش و نیاز انرژی 

انرژی بیشتری صرف رشد نگهداری کاهش یافته، 
منجر به افزایش راندمان تولید و سود  گردیده و نهایتاً

گردد. نتایج تحقیقات نشان داده آوری اقتصادی می
عملکرد و راندمان انرژی در  XTRACTاست که 

 بخشدمیجیره بر پایه ذرت و سویا را بهبود 
(Karadas et al., 2014) . این مکمل غذایی موجب

ترشح اسید صفرا و افزایش فعالیت آنزیم لیپاز و در 
 گرددچربی و قابلیت هضم می کاهشنتیجه 

(Jamroz et al., 2003; Bravo et al., 2014) .
گزارشات فراوانی از اثرات مثبت استفاده از گیاهان 
دارویی بر رشد ماهیان پرورشی منتشر شده است ولی 
تا کنون گزارشی از اثر افزودن ماده تجاری 

XTRACT  ،که ترکیبی از عصاره سه گیاهی آویشن(
دارچین و فلفل است( به جیره غذایی ماهیان وجود 
ندارد. اثر این عصاره در جیره طیور مطالعه شده است 

(., 2014et al Bravo بدین منظور پژوهش حاضر .)
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بر آن شد تا با افزودن سطوح مختلف ماده تجاری 
XTRACT  به جیره غذایی بچه ماهی طالیی که

یکی از گونه های رایج در پرورش ماهیان زینتی و به 
عنوان یک گونه مدل در کارهای تحقیاتی مد نظر می 
باشد، میزان تاثیر سطوح مختلف آن بر عملکرد رشد، 
بقا و ترکیب شیمیایی را در مدت سه ماه مورد 

 ارزیابی قرار دهد.
 

 هامواد و روش

 به مطالعه اینها: اهیان و ساخت جیرهپرورش م
 در 1397تا خرداد  1396اسفند  هفته از 12 مدت

 منابع طبیعی دانشکده آبزیان پرورش و تکثیر کارگاه

منظور شد. به انجام ماهی طالیی روی گیالن دانشگاه
تیمار با سه تکرار در نظر گرفته  6انجام این آزمایش، 

درصد  35) شد. در این تحقیق، از جیره حاوی
درصد  3درصد رطوبت،  5درصد چربی،  6پروتئین، 

درصد فسفر قابل  1درصد خاکستر و  8فیبر خام، 
متر میلی 2جذب با فرم خوراک شناور و سایز 

 ایران(شهرکرد، ، شرکت فرادانه، F&F)خوراک 
 XTRACTاستفاده شد. ماده تجاری 

(XT; XTRACT 6930, Pancosma SA, 

Geneva, Switzerland ایده پردازان خوراک( )
0X ،)100 (100X ،)آریان( جیره در سطوح صفر )

200 (200X ،)300 (300X ،)400 (400X و )500 
(500Xمیلی )گرم، ابتدا در آب ولرم حل و گرم در کیلو

سپس با روش اسپری به جیره غذایی اضافه شد. برای 
 منظورافزودن ماده تجاری به جیره غذایی و به

شدن ماده تجاری  رها از جلوگیری و غذاها محافظت
آماده شده  غذاهای آب، محیط به آن ورود و مورد نظر

 ژالتین از ایالیه توسط به عنوان تیمار و گروه شاهد
 10 محلول ابتدا که ترتیب بدین .شدند گاوی پوشانده

 از بعد و شد تهیه مقطر آب گاوی در ژالتین درصد
 50 حدود دمای در ژالتین شفاف شدن و جوشاندن

 غذاها )یک انواع از یک هر سانتی گراد روی درجه
به  ژالتین محلول از لیترمیلی 100میزان کیلوگرم( به

 ,.Ramsden et al) شد یکنواخت اسپری صورت

 50 دمای ساعت در 3 مدتبه پایان غذاها (. در2009

 شدند.  خشک گراددرجه سانتی
مزرعه تکثیر و پرورش ماهی طالیی  از ماهیان

 به و خریداری واقع در شهرستان شفت )گیالن، ایران(
دانشکده منابع طبیعی  آبزیان و پرورش تکثیر کارگاه

 روز 20 از پس شدند. ماهیان دانشگاه گیالن منتقل
 وضع و سالمتی از نظر کارگاه، شرایط با سازش دهی

 میانگین وزنی با سپس شدند. بررسی ظاهری
-متر بهسانتی 34/8±26/0 گرم و طول 17/0±53/7

 80 آبگیری حجم با آکواریوم 18تصادفی در  صورت
عدد ماهی در هر آکواریوم(.  10) شدند توزیع لیتر

 انتخاب صورت تصادفی وبه ها آکواریوم چینش نحوه

 به تیمار هر به مربوط تکرارهای ها برایآکواریوم
شد.  انجام کشی قرعه براساس و تصادفی صورت

، 9:00غذادهی در حد سیری در سه نوبت )ساعات 
های آماده شده صورت ( با جیره18:00و  14:00
  گرفت.
ثبت و بررسی وضعیت ماهیان از لحاظ  منظوربه

-آکواریوم آب زاید، مواد و فضوالت خروج مرگ و میر،

 30 به مقدار روز قبل از اولین وعده غذایی هر ها
سپس به میزان آب خارج  شد و تعویض می درصد

ها به آرامی اضافه شده، آب تازه به درون آکواریوم
 های المپ وسیله به نیز کارگاه روشنایی گردید.می

 ساعت 12نوری  دوره اساس بر سفید، فلوئورسنت
 ساعت 12( و 20:00الی  8:00ساعت  از(روشنایی 

اکسیژن  گردید.می تامین آکواریوم هر تاریکی برای
 18 هر در طور یکسانبه مرکزی پمپ طریق از رسانی

 بخاری وسیلهبه آب گرفت. دمای صورت آکواریوم
 تنظیم هر آکواریوم دار در ترموستات واتی 300 برقی
 و pHگیری اکسیژن محلول، اندازه منظورشد. بهمی

 سنج و pHترتیب از اکسیژن متر، آب به دمای
 دمای شد. میانگین استفاده ایجیوه دماسنج
طول دوره  در pHها، اکسیژن محلول و آکواریوم

گراد، سانتی درجه 23±1/1ترتیب )پرورش به
 ( بود. 8/6±4/1گرم در لیتر و میلی 1/1±6/6

گیری رشد در اندازههای رشد: گیری شاخصاندازه
 24ها هر دو هفته یک بار صورت گرفت. بچه ماهی

 ساعت قبل از بیومتری و برای جلوگیری از افزایش 
تابولیسم ناشی از استرس، غذادهی قطع گردید. برای 

 150بیهوشی بچه ماهی ها از پودر گل میخک با دوز 
 ,.Perdikaris et alگرم در لیتر استفاده شد )میلی

وزن از  (. در فرآیند بیومتری برای سنجش2010
گرم و برای سنجش  1/0ترازوی دیجیتالی با دقت 
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متر استفاده شد. میلی 1کش با دقت طول از خط
، نرخ (WG)های رشد از قبیل افزایش وزن شاخص

، (BWI)، درصد افزایش وزن بدن (SGR)رشد ویژه 
(، FCR، ضریب تبدیل غذایی )(CF)شاخص وضعیت 

( و PER(، بازده پروتئین )SRدرصد بازماندگی )
های زیر محاسبه شد ( از طریق فرمولLERچربی )

 :(1394فالحتکار، )
 

WG (g) =  )وزن نهایی )گرم(  -وزن اولیه )گرم  (g) 

SGR (%/day) = [Ln  - )وزن نهایی )گرم Ln 

 100× [طول دوره پرورش )روز( / وزن اولیه )گرم(

BWI (%) = [)وزن اولیه )گرم(  - وزن نهایی )گرم / 

اولیه )گرم(وزن  ] ×100 

CF = [)3طول کل )سانتی متر( / وزن ماهی )گرم] 

×100 

FCR =  )غذای مصرف شده )گرم / افزایش وزن  
 )گرم(
SR = [ تعداد ماهیان در انتهای دوره  /  تعداد ماهیان
 100× [در ابتدای دوره

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

 8ماه(، تعداد  3در پایان دوره پرورش )آنالیز الشه: 
طور تصادفی برای قطعه بچه ماهی از هر تکرار به

شد. تجزیه ترکیب شیمیایی الشه آنالیز الشه انتخاب 
انجام گرفت  AOACهای استاندارد اساس روشبر
(AOAC, 1995رطوبت از طریق قرار .) دادن نمونه

گراد و توزین آن درجه سانتی 105در آون با دمای 
-دن در دسیکاتور انجام شد. اندازهپس از خنک ش

گیری پروتئین با روش کجلدال و چربی با روش 
هگزان صورت گرفت. خاکستر   N-سوکسله و حالل 

گراد به درجه سانتی 550نمونه در کوره با دمای 
 رفت. ساعت و توزین آن صورت گ 6مدت 

 ,SPSS (Version 22 افزار نرم ازآنالیز آماری: 

IBM, Armonk, NY, USA برای آنالیز آماری )
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از . شد استفاده

 One - way)روش جدول آنالیز واریانس یک طرفه 

ANOVA) انجام شد. ابتدا برای بررسی نرمال بودن 
 و Kolmogorov-Smirnov آزمون از هاداده

 قرار بررسی مورد Levene آزمون با هاداده همگنی
 دارمعنی اختالف وجود عدم یا وجود سپس. گرفت

 Tukey ای دامنه چند از آزمون ها داده میانگین بین
 درصد استفاده شد. 5 سطح در
 

  نتایج
های رشد و کارایی هفته غذادهی، شاخص 12پس از 

 1غذا برای کل دوره اندازه گیری شد که در جدول 
نشان داده شده است. بچه ماهیان تغذیه شده با ماده 

گرم در میلی 200در سطح  XTRACTتجاری 
کیلوگرم در جیره غذایی رشد و بهبود عملکرد رشد 
نسبت به گروه شاهد در طول دوره پرورش نشان 

از لحاظ عملکرد رشد بین  دادند. نتایج نشان داد که
اختالف  XTRACTهای حاوی تیمار شاهد و تیمار

(. از لحاظ وزن نهایی، >05/0Pدار وجود دارد )معنی
(، درصد افزایش وزن بدن WGوزن کسب شده )

(BWI بازده پروتئینی و چربی بین تیمار شاهد ،)
(0X و تیمار )200X آماری  یداراختالف معنی

( و ماهیان تغذیه شده با تیمار P>05/0مشاهده شد )
200X ها از داری از لحاظ این شاخصطور معنیبه

( عملکرد بهتری داشتند. از 0Xماهیان تیمار شاهد )
لحاظ وزن نهایی، وزن کسب شده و درصد افزایش 

 100X ،300X ،400X(، 0Xوزن بدن بین تیمار شاهد )
(. P>05/0دار مشاهده نشد )تفاوت معنی 500Xو 

مقایسه آماری میانگین ضریب تبدیل غذایی نشان از 
دار بین تیمارهای آزمایشی داشت اختالف معنی

(05/0P< بیشترین میزان آن در تیمار شاهد و .)
( به 300X( و )200Xهای )کمترین مقدار آن در تیمار

دست آمد. سایر فاکتورها از قبیل فاکتور وضعیت، 
تحت تاثیر ماده  طول نهایی و درصد بقا در طول دوره

داری بین مورد استفاده قرار نگرفت و تفاوت معنی
 . (1)جدول  (P>05/0تیمارها مشاهده نشد )

نتایج تاثیر سطوح مختلف ماده تجاری 
XTRACT  2بر ترکیب شیمیایی بدن در جدول 

آورده شده است. میزان رطوبت بدن در تیمار شاهد 
(0X باالتر از تیمارهای حاوی ماده تجاری و با تیمار )

200X ( 05/0تفاوت معنی دار نشان داد<Pمیزان .) 
باالتر از بقیه تیمارها و  100Xخاکستر در تیمار 

دار نشان داد همچنین با تیمار شاهد تفاوت معنی
(05/0P<آنالیز نشان .) داد که مقدار پروتئین بین 
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-ایر تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیتیمار شاهد و س

(. بیشترین میزان آن در تیمار P>05/0داری داشت )
200X دست آمد. هو کمترین آن در تیمار شاهد ب

مقدار چربی بین تیمار شاهد و تیمارهای آزمایش 
طوری که (. به>05/0Pاختالف معنی داری نشان داد)

 دست آمد.بیشترین میزان چربی در تیمار شاهد به
 

 بحث 
دارای  یک محصولکه   XTRACTدر مطالعه حاضر 

دارچین، آویشن  و دارای ترکیبی از های گیاهیعصاره
. است مورد استفاده قرار گرفتفلفل استخراج شده  و

بر روی مکانیسم افزایش  ی کهاین عصاره با تاثیر
ترشحات گوارشی و تعدیل پاسخ های ایمنی سیستم 
گوارشی موجب بهبود هضم و جذب مواد مغذی و 

در نتیجه  .می شودایجاد تعادل در وضعیت ایمنی 
دسترسی به انرژی افزایش و نیاز انرژی  ،قابلیت

نگهداری کاهش یافته، انرژی بیشتری صرف رشد 
به افزایش راندمان تولید و سود  منجر گردیده و نهایتاً

نتایج پژوهش کنونی نشان  گردد.آوری اقتصادی می
در XTRACT داد نه تنها استفاده از ماده تجاری 

بلکه  ،جیره غذایی بچه ماهی طالیی اثر منفی نداشت
گرم در کیلوگرم جیره موجب بهبود میلی 200افزودن 

 عملکرد رشد و شاخص های تغذیه ای شد. 
مطالعات در مقایسه نتایج تحقیق حاضر با دیگر 

( اثر 2007و همکاران )  Seung-Cheolانجام شده،
، Crataegi fructusترکیب چند گیاه دارویی )

Cnidium officinale ،Artemisia capillaries ،
Massa medicata fermentata در جیره غذایی )

( را Paralichthys olivaceusماهی کفشک ژاپنی )
مورد بررسی قرار دادند. ماهیانی که با سطوح مختلف 

گرم جیره( تغذیه شده  100گرم در  1، و 5/0، 3/0)
افزایش وزن بیشتری نسبت به تیمار شاهد  ،بودند

پس   XTRACT یشده با سطوح  مختلف ماده تجار یه( تغذCarassius gibelio) ییطال یانغذا ماه ییرشد و کارا یهاشاخص -1جدول 

 (.n= 3استاندارد،  خطای±یانگین)م یشهفته آزما 12از 

 شاخص های رشد
 )میلی گرم در کیلوگرم( XTRACTسطوح مختلف ماده تجاری 

0X 100X 200X 300X 400X 500X 
 02/0±54/7 12/0±61/7 10/0±44/7 09/0±55/7 11/0±41/7 10/0±68/7 (gوزن اولیه )

 b56/0±56/12 ab35/0±21/13 a73/0±86/14 ab26/0±02/14 ab41/0 ±49/13 ab24/0±94/12 (gوزن نهایی )

 b54/0±02/5 ab23/0±60/5 a63/0±42/7 ab16/0±47/6 ab29/0±08/6 ab14/0±26/5 (gوزن کسب شده )

 b73/7±58/66 ab07/7±83/73 a07/12±1/100 ab93/4±83/85 ab05/8±33/82 ab54/2±5/68 (%) افزایش وزن بدن

 20/0±16/8 17/0±29/8 14/0±51/8 14/0±16/8 13/0±36/8 71/0±57/8 (cmطول اولیه )

 19/0±82/9 20/0±87/9 16/0±07/10 17/0±68/9 17/0±94/9 18/0±05/10 (cmطول نهایی )

 29/1±11/0 37/1±06/0 55/1±05/0 46/1±11/0 44/1±00/0 33/1±09/0 فاکتور وضعیت

 b01/0±03/0 02/0±08/0 a06/0±17/0 ab03/0±11/0 ab01/0±07/0 ab01/0±06/0 (%/dayنرخ رشد ویژه )

 b17/0±8/1 ab13/0 ±4/1 a07/0±1/1 ab03/0±2/1 ab13/0±6/1 ab01/0±5/1 ضریب تبدیل غذایی

 b56/0±56/12 ab35/0±20/13 a73/0±86/14 ab26/0±01/14 ab41/0±48/13 ab24/0±94/12 بازده پروتئین

 b56/0±54/12 ab35/0±18/13 a73/0±83/14 ab26/0±99/13 ab41/0±46/13 ab24/0±91/12 بازده چربی

 100 100 100 100 100 33/96 (%نرخ بازماندگی )
 (.>05/0Pمیان تیمارها است )دار حروف متفاوت در هر ردیف، نشانه وجود تفاوت آماری معنی

 

پس از   XTRACT یشده با سطوح  مختلف ماده تجار یه( تغذCarassius gibelio) ییطال یانالشه  بچه  ماه یباتترک یزآنال -2ل جدو

 ؛(.n=  3استاندارد، بر اساس وزن تر؛  خطای±یانگین)م یشهفته آزما 12

 ترکیب شیمیایی

 (%بدن ) 

 )میلی گرم در کیلوگرم( XTRACTسطوح مختلف ماده تجاری  

0X 100X 200X 300X 400X 500X 

 b55/0±85/06 ab29/0±65/26 a94/0±06/46 ab81/1±60/36 ab11/0±27/26 ab17/0±14/26 رطوبت 

 b02/0±36/8 ab12/0±39/9 a10/0±18/10 ab10/0±08/10 ab90/0±02/9 ab08/0±84/8 پروتئین

 a15/0±93/42 ab08/0±02/22 b80/0±22/02 ab41/0±93/02 ab4/0±50/22 ab33/0±6/22 چربی 

 b01/0±30/5 ab25/0±38/5 ab87/0±65/5 ab50/0±89/5 a25/0±09/6 ab25/0±06/6 خاکستر 

 (.>05/0Pدار میان تیمارها است )حروف متفاوت در هر ردیف، نشانه وجود تفاوت آماری معنی 

 



 و همکاران یفرض                   یمعمول ییبدن طال یمیاییش یبرشد، بقا و ترک هایبر شاخص یرهج  XTRACT یرتاث 

53 

 

نشان دادند. در مطالعه حاضر نیز ماهیان تغذیه شده 
افزایش وزن  XTRACTبا جیره حاوی ماده تجاری 

بیشتری نسبت به تیمار شاهد نشان دادند. نتایج 
( نشان داد که 2009و همکاران ) Immanuelمطالعه 

، Aegle marmelosتفاده ترکیبی از چند گیاه )اس
Cynodon dactylon،  Withania somnifera  و
Zingiber officinale) تیالپیا  در جیره غذایی ماهی

باعث  (Oreochromis mossambicus) موزامبیک
-میهای رشد و بهبود عملکرد رشد افزایش شاخص

( دریافتند که افزودن 2013و همکاران ) Putra گردد.
 katuk (Sauropusدرصد عصاره برگ  1مقدار 

androgynous)  به جیره غذایی ماهی کفشک
موجب افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل غذایی می 

ها علت این امر را در وجود مواد مغذی و شود. آن
، Cمحتوای ویتامینی باال از قبیل بتاکاروتن، ویتامین 

ها و مواد مغذی های گیاهی، کربوهیدراتروغن
 موجود در عصاره دانستند.

نتایج یک مطالعه نشان داد استفاده از آویشن،  
رزماری و شنبلیله در جیره غذایی تیالپیا موزامبیک 
باعث بهبود عملکرد رشد، مقاومت در برابر بیماری و 

et al Ergün ,.افزایش ایمنی ماهی می شود )

( طی گزارشی 1395همکاران ) (. ستوده و2014
درصد عصاره سرخار گل و  2/0اعالم کردند افزودن 

توانند موجب بهبود درصد مرزنجوش در جیره می 1/0
آالی رنگین کمان عملکرد رشد در بچه ماهیان قزل

(Oncorhynchus mykiss شوند. نتایج مطالعات )
Shalaby ( نشان داد که افزودن 2003و همکاران )

یک درصد دارچین به رژیم غذایی تیالپیای نیل 
(Oreochromis niloticus باعث بهبود عملکرد )

و  Agurunathanشود. رشد و سالمت آن می
Innocent (2011 در طی مطالعه خود به این )

نتیجه رسیدند که نرخ رشد ویژه ماهیانی که از جیره 
دارچین استفاده کردند باالتر از گروه حاوی پودر 

(، در یک 2013و همکاران ) Ebrahimiشاهد بود. 
، 50ای تاثیر سطوح اسانس سیر شاملهفته 8آزمایش 

گرم در کیلوگرم را بر رشد و میلی 200و  150، 100
( جوان پرورشی Huso husoماهی )تغذیه فیل

ها نشان داد افزودن بررسی کردند. که نتایج آن
گرم در کیلوگرم( باعث میلی 150سانس سیر )ا

های رشد و کاهش ضریب تبدیل افزایش شاخص

 غذایی می شود.
( 1394ای که صادقیان و همکاران )در مطالعه

اعالم نمودند استفاده از آویشن در جیره  ،داشتند
 عوض در غذایی ماهی کپور اثر منفی نداشته و

 شاخص آمده، دست به وزن احشایی، درصد شاخص
 بازده تبدیل غذایی و بازده ویژه، نرخ رشد سیری،

-معنی اختالف آویشن انفرادی گروه در پروتئین مؤثر

داد. عزیزی و همکاران  نشان شاهد گروه با داری
( اعالم نمودند سنجش پارامترهای رشد نشان 1394)

داد که بین تیمارهای تحت اسانس آویشن و شاهد 
رامترهای رشد در ماهی تفاوت معنی داری از لحاظ پا

وجود ندارد که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی ندارد. 
ها علت دوره کم پرورش آنتوان بهدلیل آن را می

 مرتبط دانست.
های حاوی مواد افزایش وزن ماهیان با جیره

خاطر افزایش تواند بهمحرک رشد و سیستم ایمنی می
، میزان سالمتی، بهبود میزان هضم و جذب غذا

گسترش سطوح جذب مواد هضم شده در لوله گوارش 
های گوارشی توسط معده و یا تحریک ترشح آنزیم

 غذایی ها(. افزودنیHoseinifar et al., 2001باشد )
 هضم، مانند قابلیت هاییشاخص بر تاثیر با گیاهی
 آبزیان را در رشد میزان غذا، طعم و تغذیه کارآیی

های عصاره مصرف واقعدهند. در می قرار تاثیر تحت
 هایآنزیم ترشح تحریک باعث جانوران در گیاهی

 کارآیی و غذا باالی اشتها، جذب افزایش گوارشی،
 افزایش طریق از جانور رشد سرانجام تحریک و غذایی
(. با Shanthi et al., 2012شود )می پروتئین ساخت

 توان گفت احتماالًتوجه به مطالعات صورت گرفته می
های غذایی باعث های گیاهی به جیرهافزودن عصاره

عملکرد بهتر دستگاه گوارش شده که این به نوبه خود 
شود. به موجب جذب بهتر غذا و افزایش وزن بدن می

دلیل وجود خواص تحریک آمیز رشد و اشتها آور در 
دارچین، افزودن آن به جیره سبب بهبود اشتها در 

شود )ظریف منش و می هاماهیان و افزایش رشد آن
( در 2004و همکاران ) Shalaby(. 1391ذریه زهرا، 

مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که وجود پودر 
-ها میدارچین در جیره باعث بهبود سالمت در ماهی

 Phunkhachornو  Rattanachaikunsoponشود. 
دلیل وجود ( در مطالعه خود اعالم کردند به2010)

ه فعال دارچین سبب درمان بی سینمالدهید ماد
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 شود.اشتهایی، تحریک رشد و اشتها در ماهیان می
براساس نتایج این پژوهش در ارتباط با 

ای )ضریب تبدیل غذایی و بازده فاکتورهای تغذیه
نسبت پروتئین(، کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی 

گرم در کیلوگرم در مقایسه میلی 200در تیمار حاوی 
باشد و باالترین نسبت بازده پروتئین اهد میبا تیمار ش

میلی گرم در کیلوگرم  200نیز مربوط به تیمار حاوی 
باشد. این امر نشان در مقایسه با تیمار شاهد می

ای در تیمارهای حاوی دهنده بهبود فاکتورهای تغذیه
( 2010و همکاران )  Ciftciباشد.ماده تجاری می

ودر دارچین در ماده وجود پ که داشتند اعالم کردند
تجاری عملکرد ضد میکروبی، محیط روده تحت تاثیر 

دهد و قابلیت هضم و جذب غذا را قرا گرفته می
( 2007و همکاران ) Abdel wahabدهد. افزایش می

در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که ضریب 
طور قابل توجهی در رژیم غذایی تبدیل غذایی به

ر دارچین کاهش و میزان حاوی سطوح مختلف پود
درصد افزایش  1-5/1نسبت بازده پروتئین در سطوح 

یافت، در مطالعه حاضر کمترین ضریب تبدیل غذایی 
و بیشترین میزان نسبت بازده پروتئین در تیمار 

-همیلی گرم در کیلوگرم ماده تجاری ب 200حاوی 
 دست آمد. 

اثرات بهبود دهندگی عصاره آویشن در صنعت 
ری به اثرات ضدعفونی کنندگی، آنتی پروآبزی

اکسیدانی و بهبود دهندگی هضم مواد غذایی نسبت 
 Dorjan(. Coutteau et al., 2011داده شده است )

 ( طی گزارشی اعالم کردند آویشن2014و همکاران )
ها و در نتیجه افزایش موجب افزایش اشتهای ماهی

 Acipenserمصرف خوراک در ماهی استرلیاد )

stellatusشود. ( میYilmaz ( 2012و همکاران )
درصد آویشن به  1طی گزارشی اعالم کردند افزودن 

رژیم غذایی باس دریایی موجب افزایش ابقای انرژی و 
( در 2014و همکاران ) Dorjan شود.پروتئین می

درصد آویشن و  2مودند افزودن طی گزارشی اعالم ن
سترلیاد موجب ماهی اچوبه به رژیم غذایی تاسزرد

گردد. مطالعه حاضر نشان داد افزودن افزایش وزن می
 XTRACTگرم در کیلوگرم ماده تجاری میلی 200

های رشد و بهبود عملکرد رشد، باعث افزایش شاخص
افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و همچنین کاهش 

شود. تفاوت در سطوح میزان ضریب تبدیل غذایی می

علت تفاوت مختلف می تواند بهگذاری در مطالعات اثر
در گونه مورد مطالعه، غلظت و نوع اسانس و همچنین 

 طول دوره استفاده باشد.
در ارتباط با آنالیز الشه نتایج مطالعه حاضر نشان 
داد رطوبت، خاکستر، چربی و پروتئین الشه ماهی در 

داری وجود دارد. با تیمارهای مختلف اختالف معنی
ترکیب شیمیایی بدن منعکس کننده که توجه به این

های اجزاء و نسبت ترکیبات تشکیل دهنده جیره
دار در بیشتر باشد، وجود اختالف معنیغذایی می

اجزای الشه بچه ماهی طالیی در مطالعه حاضر ناشی 
-حتوای مواد مغذی مورد استفاده میاز تفاوت در م

باشد. براساس نتایج این پژوهش میزان چربی عضله 
در مقایسه با  XTRACTتیمارهای حاوی ماده در 

ترین میزان آن تیمار شاهد کاهش یافته است که کم
مشاهده شد. در طی گزارشی که  200Xدر تیمار 

Shirzadegan  اعالم کردند  (2010)و همکاران
کاهش چربی عضله مربوط به تاثیر پودر دارچین در 

د. باشاثر افزایش نرخ سوخت و ساز چربی در بدن می
های افزایش میزان پروتئین در ترکیب بدن بچه ماهی

حاوی  XTRACTطالیی تغذیه شده با ماده تجاری 
های گیاهی )دارچین، آویشن و فلفل(، باعث عصاره

افزایش هضم و جذب پروتئین نسبت به تیمار شاهد 
باشد. نتایج مطالعه حاضر بیشترین میزان پروتئین در 

 XTRACTماده  و تیمارهای حاوی 200Xتیمار 
نسبت به تیمار شاهد را نشان داد. علت افزایش میزان 
پروتئین در الشه بچه ماهیان را می توان به حضور 
پودر دارچین در ماده مورد مطالعه که موجب افزایش 

  Brenesگردد، نسبت داد.هضم و جذب پروتئین می
نیز اعالم کردند وجود پودر  Roura (2010) و 

های غذایی باعث افزایش ترشح آنزیمیم دارچین در رژ
گوارشی که در نتیجه موجب افزایش قابلیت هضم و 
جذب مواد مغذی و پروتئین و همچنین باعث بهبود 

 شود.در تنظیم فلور میکروبی روده می
طور کلی نتایج حاصل از مطالعه کنونی نشان به 

حاوی  XTRACTداد استفاده از ماده تجاری 
ویشن، دارچین و فلفل( در جیره های گیاهی )آعصاره

غذایی بچه ماهی طالیی هیچ گونه عوارض منفی به 
-بهبود شاخص دنبال نداشته و در عوض موجب رشد،

ای و هدایت انرژی از تغذیه و متابولیسم های تغذیه
آن به سمت تولید پروتئین گردیده است. همچنین، 
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میزان رشد و ضریب تبدیل غذایی در جیره با توجه به
گرم در کیلوگرم عصاره نسبت به میلی 200حاوی 

درصد  30تیمار شاهد، میزان هزینه غذا بیش از 
کند که در مقیاس تجاری عدد قابل کاهش پیدا می

باشد. براساس نتایج این پژوهش بهترین توجهی می
 200دوز پیشنهادی برای استفاده از این ماده تجاری 

-میاهی طالیی گرم در کیلوگرم در جیره بچه ممیلی

 باشد.
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Abstract  
This study was conducted to evaluate the effects of dietary XTRACT on growth, survival and body composition 

of Carassius gibelio. For this purpose, goldfish fry with a mean weight of 7.53±0.17 gr and a length of 

8.34±0.26 cm in 6 treatments with three replicates were distributed randomly in 18 aquaria with 80 liters water 

capacity. The commercial XTRACT diet was added to diets at levels of 100 (X100), 200 (X200), 300 (X300), 400 

(X400), 500 (X500) mg / kg and control diet without XTRACT. The breeding period was considered to be 12 

weeks. Growth indices, including weight gain, specific growth rate, body weight gain, status index, feed 

conversion ratio, survival rate, protein yield, and fat yield were measured for growth indices and comparison 

between treatments at the end of breeding period. The results showed that the treatment fed 200 mg/kg diet of 

commercial XTRACT material had significant differences with the control group in the final weights, weight 

gain, body weight gain percentage, specific protein yield, protein yield, lipid yield and reduction in feed 

conversion ratio (P<0.05). In terms of survival rate of fish, the highest survival rate was observed in treatments 

containing different levels of commercial matter. The analysis of the chemical composition showed that the 

highest protein and moisture content were in X200 and X100 mg/kg of XTRACT commercial feed and also the 

highest mean muscle fat in the control treatment. As a general conclusion, it can be stated that the use of 200 

mg/kg of commercial XTRACT in the goldfish diet can increase and improve the growth and survival index in 

goldfish. The addition of commercial XTRACT to 200 mg / kg of feed for goldfish is suggested. 
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