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 چکیده

ین رای اهای بیوشیمیایی ماهی اسکار بود. بحاضر، بررسی تاثیر سطوح مختلف کورکومین بر عملکرد رشد و شاخص هدف از مطالعه
گروه  5طور تصادفی به به مترسانتی 32/6±06/0گرم و طول متوسط  19/5±01/0قطعه ماهی اسکار با میانگین وزن اولیه  150منظور

 20( و 15C) 5 (5C ،)10 (10C ،)15(، 0Cهای غذایی حاوی سطوح مختلف کورکومین شامل صفر )تقسیم بندی شدند. ماهیان با جیره
(20Cگرم کورکومین در کیلوگرم جیره غذایی به ) بار انجام گرفت. تفاوت یان هر دو هفته یکسنجی ماهروز تغذیه شدند. زیست 56مدت

دار در نتایج رشد، در هفته آخر بیومتری دیده شد. بیشترین وزن نهایی، طول نهایی، وزن کسب شده، درصد افزایش وزن بدن، نرخ معنی
داری داشت مشاهده شد که با تیمار شاهد اختالف معنی 5Cرشد روزانه، نرخ رشد ویژه و کمترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار 

(05/0P<تفاوت معنی .)( 05/0داری در فاکتور وضعیت بین تیمار شاهد و سایر تیمارها حاصل نشدP> کمترین میزان گلوکز و .)
پرورش تلفاتی مشاهده نشد  (. در کل دورهP>05/0مشاهده شد ) 5Cگلیسرید نیز در تیمار و کمترین میزان تری 15Cکلسترول در تیمار 

درصد بود. نتایج نشان دهنده تاثیرات مثبت کورکومین بر شاخص های رشد و برخی شاخص های بیوشیمیایی در ماهی  100و درصد بقا 
 اسکار بوده است. 

   

 .اسکار یماه ین،پالسما، کورکوم یوشیمیاییرشد، ب کلیدی: واژگان

 
 مقدمه

اهمیت اقتصادی ماهیان زینتی کمتر از ماهیان 
که امروزه پرورش این ماهیان طوریخوراکی نیست، به

فرد در مقایسه با سایر به تبدیل به تجارتی منحصر
پروری شده است و های تجاری در صنعت آبزیعرصه

های تحقیقاتی در این زمینه انجام پروژهاز این جهت 
بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کنار فاکتورهای 
ارتقا دهنده رشد، رفاه و سالمت ماهیان پرورشی به 
یک نگرانی عمومی در حال توسعه تبدیل شده است، 

های مهم در توسعه تا جایی که امروزه یکی از جنبه
اه جانوران پرورشی پروری، توجه به سالمت و رفآبزی

(. بنابراین امروزه Gosh et al., 2008) باشدمی
محققین در پی یافتن مسیرهایی جهت بهبود شرایط 
فیزیولوژیک، رشد بهتر و عملکرد باالی سیستم ایمنی 

های تحقیقاتی که در آبزیان هستند. بخشی از پروژه
آیند، بر بهبود بازده رشد و این خصوص به اجرا در می

 ,.Javed et alکارآیی جیره مصرفی تاکید دارند )

(. به همین جهت، مطالعه بر روی فاکتورهایی 2009

های افزایش مقاومت ماهیان از قبیل رشد، بقا و نیز راه
باشد. از طرفی، تغذیه یک جنبه مهم امری مهم می

جایی که تغذیه بخش باشد. از آنپروری میدر آبزی
رش را به خود اختصاص های پروزیادی از هزینه

دهندگان باید توجه خاصی به آن دهد، پرورشمی
(. امروزه Harikrishan et al., 2011داشته باشند )

ها و جهت برآورده کردن این نیازها، از افزودنی
کنند به استفاده میترکیبات گیاهی در جیره آبزیان 

طور طوری که اخیرا استفاده از این ترکیبات به
باشد و تحقیقات مختلفی حال گسترش می وسیعی در

کارگیری این مواد انجام شده است بر روی پتانسیل به
 ;1392Bureau et al., 2006فرهنگی و همکاران، )

Cui et al., 2013)ها و ترکیبات . در بین افزودنی
های منحصر بهسبب ویژگیغذایی، گیاه زردچوبه به

عنوان یک ماده کارآمد فردش در سراسر جهان به
شناخته شده است. گیاه زردچوبه از خانواده زنجبیل 

Zingiberacea ( با نام علمیCurcuma longa)  و
شود. این گیاه شناخته می Turmericبا نام انگلیسی 
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صورت سنتی در صنایع غذایی و دارویی به 
اکسیدانی، ضد آنتی کاربردهای فراوانی دارد. خواص

ضدتورم و ضدسرطان ریزوم زردچوبه به  باکتریایی،
ریزوم (. 1392عشقی و همکاران، اثبات رسیده است )

زردچوبه حاوی سه آنالوگ مهم شامل کورکومین، 
دمتوکسی کورکومین و بیس دمتوکسی کورکومین 

باشد که در مجموع کورکومینوئیدها نامیده می
کورکومین تجاری استخراج شده از ریزوم  شوند.می

درصد  15درصد کورکومین،  55ه دارای زردچوب
 دمتوکسی درصد بیس 3کورکومین و  دمتوکسی

خواص  (.Zhang et al., 2008) باشدکورکومین می
دلیل اکسیدانی گیاه زردچوبه بهضدباکتریایی و آنتی

پزشک و همکاران، باشد )کورکومین موجود در آن می
(. در تحقیقات اخیر استفاده از کورکومین در 1391

جیره غذایی آبزیان مورد توجه قرار گرفته است به 
( 2016و همکاران ) Jiangطوری که در مطالعه 

گرم کورکومین در جیره غذایی ماهی  5استفاده از 
( باعث بهبود عملکرد Carassius auratus) طالیی

لعه رشد در این ماهی شده است. همچنین در مطا
Cui ( به کار بردن کورکومین در 2013و همکاران )

 Oreochromisماهی تیالپیا )جیره غذایی 

niloticus باعث بهبود عملکرد رشد و شاخص های )
یکی  بیوشیمیایی پالسما در ماهی مذکور شده است.

از راهکارهای بسیار مناسب جهت بررسی اثربخشی 
، مطالعه بر ماده مورد استفاده در جیره غذایی آبزیان

زیرا  ،باشدهای بیوشیمیایی پالسما میروی شاخص
خون شاخص مهمی برای بررسی وضعیت فیزیولوژیک 

 Markingباشد )و کنترل سالمت موجودات زنده می

and Meyer, 1985).  از طرفی تغییرات ایجاد شده
تواند تحت تاثیر عوامل های خونی میدر شاخص

(. به همین Deng et al., 2006محیطی باشد )
ای در ترکیب خون ماهی، در جهت تغییرات عمده

گیرد صورت می یطیو مح یایهتغذواکنش به شرایط 
هایی که در مقادیر گلوکز، کلسترول، تری مانند نوسان

شود. گلیسرید، پروتئین و دیگر اجزای خون ایجاد می
های خون در ارزیابی وضعیت در نتیجه آنالیز شاخص

 Kumar etباشد )بسیار موثر میفیزیولوژیک ماهی 

al., 2006.) 
گونه مختلف بوده و  400سیچالید ماهیان شامل 

های بسیار معروف در بین ماهیان یکی از خانواده

 باشند. همچنین ماهیان این خانواده بهتزئینی می
واسطه تنوع رنگی موجود در ساختار بدنی خود در 

شند باشناسان بسیار مورد توجه میبین زیست
(Maan and Sefc, 2013 یکی از پرطرفدارترین .)

ماهیان این خانواده، ماهی اسکار با نام علمی 
Astronotus ocellatus باشد که در کشور ما نیز می

ترین ماهیان آکواریومی ترین و پرفروشاز مهم
واسطه زیبایی ماهی اسکار به شود.محسوب می

که دارای  ظاهری و همچنین رفتار اجتماعی، گویی
باشد، در بین طرفداران جایگاه شخصیت و هوش می

 (. Alishahi et al., 2014ای دارد )ویژه
مطالعات متفاوتی در خصوص بررسی اثرات 

-موجود در گیاه زردچوبه بر عملکرد رشد و شاخص

های فیزیولوژیک آبزیان انجام شده است. اما تاکنون 
ن در جیره ای در ارتباط با اثرات کورکومیمطالعه

غذایی ماهی اسکار صورت نگرفته است. بنابراین در 
عنوان افزودنی گیاهی و مطالعه حاضر، از کورکومین به

های طبیعی در جیره غذایی استفاده شد و شاخص
رشد، تغذیه و برخی پارامترهای بیوشیمیایی از قبیل 

گلیسرید مورد سنجش قرار گلوکز، کلسترول و تری
 گرفت. 

 
 هاروشمواد و 

هفته در  8مدت مطالعه حاضر به: شرایط آزمایش
کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده منابع طبیعی 
دانشگاه گیالن بر روی ماهی اسکار انجام گرفت. 
ماهیان از شرکت ایران آکواریوم )تبریز، ایران( 
خریداری و به کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان منتقل 

دهی با شرایط هفته سازششدند. ماهیان پس از دو 
کارگاه، از نظر سالمتی و وضع ظاهری بررسی شدند. 

گرم و  19/5±01/0سپس ماهیان با میانگین وزنی 
متر سانتی 32/6±06/0متوسط  یطولمیانگین 

 80×50×20تانک به ابعاد  15صورت تصادفی در به
لیتر توزیع شدند  64متری با حجم آبگیری سانتی

ها نحوه چینش تانکماهی در هر تانک(. قطعه   10)
ها برای تکرارهای بندی و انتخاب تانکصورت بلوکبه 

اساس صورت تصادفی و بربه هر تیمار بهمربوط 
منظور خروج فضوالت و مواد کشی انجام شد. بهقرعه

ها هر روز غروب پس از آخرین وعده زاید، آب تانک
شد. ویض میتع درصد 25غذایی سیفون گردیده و تا 
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های فلوئورسنت وسیله المپروشنایی کارگاه نیز به
ساعت روشنایی )از  12نوری  سفید، بر اساس دوره

 20ساعت تاریکی )از ساعت  12( و 20الی  8ساعت 
رسانی از . اکسیژن گردید( برای هر تانک تامین 8الی 

تانک  15طور یکسان در هر طریق پمپ مرکزی به
 300برقی وسیله بخاری آب به صورت گرفت. دمای

دار )ماهیران، تهران، ایران( در هر واتی ترموستات
گیری دمای آب از منظور اندازهبه شد.تانک تنظیم می

ها ای استفاده شد. میانگین دمای تانکدماسنج جیوه
 بود. گراددرجه سانتی 28±6/1در طول دوره پرورش 

ترتیب به pHهمچنین اکسیژن محلول و 
به بود.  5/7±52/0گرم در لیتر و میلی 58/0±87/6

، پنج تیمار با سه تکرار در حاضرمنظور انجام آزمایش 
با توجه به مطالعات گذشته و اثر  نظر گرفته شد.

در  کورکومین پذیری مقادیر به کار گرفته شده، میزان
صفر  در سطوح نظر گرفته شده در مطالعه حاضر،

(0C ،)5 (5C ،)10 (10C ،)15 (15C و )20 (20C )
 گرم به هر کیلوگرم جیره غذایی اضافه شد

(Mukherjee et al., 2009; Jiang et al., 2016; 

Sodamola et al., 2016) غذادهی در حد سیری .
( با 19:00و  14:00، 9:00در سه نوبت )ساعات 

گرفت. در مطالعه های آماده شده صورت میجیره
، چربی درصد 52 نحاضر از جیره غذایی )پروتئی

هضم  ، انرژی قابل درصد 5/1، فیبر خام درصد 5/12
فسفر قابل جذب  و کیلوکالری در کیلوگرم 4300

-8/1بیضاء )شیراز، ایران( با اندازه  21( شرکت 1%
متر استفاده شد. همچنین کورکومین از میلی 2/1

شرکت دارویی دینه )قزوین، ایران( تهیه شد. سپس 
سازی جیره غذایی، ابتدا کورکومین در جهت آماده

 5لیتر به ازای هر میلی 10حل شد )درصد  96اتانول 
و  های غذایی( سپس بر سطح پلتگرم کورکومین

و در نهایت اسپری شد  صرفاً الکل بر روی گروه شاهد
ساعت در معرض هوای اتاق قرار گرفت  24به مدت 

بیک زاده طور کامل بخار شود )شده بهتا اتانول اضافه 
  (.1394و همکاران، 

منظور سنجش روند بههای رشد: محاسبه شاخص
صورت منظم و شد و بههای رتغییرات وزنی و شاخص

برای  سنجی صورت گرفت.بار زیستهر دو هفته یک
ساعت  24جلوگیری از وارد شدن استرس به ماهیان، 

شد. جهت سنجی غذادهی قطع میقبل از زیست

  ppmسنجی ازبیهوشی ماهیان برای انجام زیست
گیری طول پودر گل میخک استفاده شد. اندازه 200

متر میلی 1کش با دقت وسیله خط ترتیب بهو وزن به
گرم انجام گرفت.  1/0و ترازوی دیجیتال با دقت 

های زیر مورد های رشد با استفاده از فرمولشاخص
 (:Falahatkar et al., 2006) محاسبه قرار گرفت

  وزن اولیه -وزن نهایی ( = gشده )وزن کسب
  100×   3/ )طول کل نهایی( وزن نهاییفاکتور وضعیت = 

 -( = )میانگین وزن اولیه g/dayنرخ رشد روزانه )
 تعداد روزهای آزمایش میانگین وزن نهایی( / 

لگاریتم  -( = )لگاریتم وزن اولیه day/%نرخ رشد ویژه )
  100×  وزن نهایی( / طول دوره پرورشی 

میانگین  -)میانگین وزن اولیه = درصد افزایش وزن بدن
 100× اولیهمیانگین وزن / وزن نهایی( 

تعداد ماهیان در پایان آزمایش / تعداد درصد بقا = )
   100( × ماهیان در آغاز آزمایش

بیوشیمیایی: های گیری شاخصگیری و اندازهنمونه
 2ماهی )از هر تکرار  6در پایان آزمایش از هر تیمار 

عمل آمد. ها بهگیری از آنو خون انتخاب شدندقطعه( 
ماهی با  2گرفته شده از هر  دلیل حجم کم، خونبه

-میلی 2وسیله سرنگ گیری بههم ترکیب شد. خون

لیتری هپارینه از ورید ساقه دمی ماهیان انجام شد. 
های آزمایش تخلیه شدند و جداسازی ها به لولهنمونه

انجام شد.  g 1210دقیقه با دور  10پالسما پس از 
ه های پالسما پس از جداسازی توسط سمپلر بنمونه
لیتری منتقل شدند و تا زمان میلی 5/1های ویال

-درجه سانتی -80انجام آزمایشات در فریزر در دمای 

گراد ذخیره سازی شدند. جهت تعیین گلوکز، 
گلیسرید پالسما از کیت اختصاصی کلسترول و تری

(Pars Azmoun, Karaj, Iran و دستگاه )
( Unico, New Jersey, USAاسپکتروفتومتر )

های پالسما پس ترتیب که نمونهاین اده شد، به استف
میکرولیتر  10از حل شدن در محلول کیت با غلظت 

دقیقه در دمای  20مدت لیتر داخل کووت، بهدر میلی
اتاق قرار داده شدند تا واکنش مورد نیاز بین گلوکز، 

گلیسرید موجود در پالسما با آنزیم کلسترول و تری
مخصوص هر پارامتر انجام اختصاصی موجود در کیت 

شود. این مقادیر از طریق روش فتومتریک و با 
 546استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

 ,.Burtis et al) گیری قرار گرفتندنانومتر مورد اندازه

2012.) 
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های حاصل از مطالعه حاضر با داده: تحلیل آماری
 ,SPSS (Version 21, IBMافزار نرماستفاده از 

Armonk, NY, USA .مورد تحلیل قرار گرفت )
 لموگروفوآزمون کها از برای کنترل نرمال بودن داده

ها از آزمون ، برای کنترل همگنی واریانساسمیرنوف -
Levene  و جهت مشخص نمودن اختالف میانگین

طرفه بین تیمارهای مختلف، از آنالیز واریانس یک
(One-way ANOVA استفاده شد. همچنین برای )

مورد استفاده  Duncanها، آزمون مقایسه میانگین
انجام  05/0داری قرار گرفت. آنالیزها در سطح معنی

  گرفت.
 

  نتایج
روند افزایش وزن بچه ماهیان : های رشدشاخص

 8اسکار تغذیه شده با سطوح مختلف کورکومین طی 
داده شده است. به  نشان 1هفته غذادهی در شکل 

 5Cوزن در تیمار  که در هفته هشتم، افزایشطوری
داری حاصل شد طور معنینسبت به تیمار شاهد به

(05/0P< نتایج به دست آمده حاصل از بررسی .)
( 1هفته غذادهی )جدول  8های رشد طی شاخص

 نشان داد که استفاده از سطوح مختلف کورکومین در
جیره غذایی ماهی اسکار باعث بهبود عملکرد رشد و 

با  5Cهای رشد شده است. تیمار شاخص
گرم وزن نهایی بهترین عملکرد رشد و  71/3±51/45

گرم کمترین وزن نهایی  02/35±34/3تیمار شاهد با 
از لحاظ طول  (>05/0P)خود اختصاص دادند را به

دار و شاهد اختالف معنی 5Cنهایی در تیمارهای 
و شاهد از  5C بین تیمارهای(. P>05/0مشاهده شد )

داری حاصل شد شده تفاوت معنیلحاظ وزن کسب
(05/0P<به ،)که بیشترین و کمترین وزن طوری

میزان به 5Cشده به ترتیب در تیمارهای کسب
 83/29±55/0گرم و شاهد به مقدار  56/2±30/40

 گرم مشاهده شد. فاکتور وضعیت بین تیمارهای
-تغذیه شده با کورکومین و تیمار شاهد اختالف معنی

(. بیشترین میزان نرخ رشد ویژه P>05/0دار نداشت )
و کمترین میزان آن در تیمار شاهد  5Cدر تیمار 

مشاهده شد. از لحاظ ضریب تبدیل غذایی بین تیمار 
داری مشاهده شد تفاوت معنی 5Cشاهد و 

(05/0P<)، که کمترین ضریب تبدیل غذایی طوریبه
و بیشترین مقدار آن در تیمار شاهد  5Cدر تیمار 

مشاهده شد. در کل دوره پرورش تلفاتی مشاهده نشد 
 درصد بود. 100و درصد بقا 

نتایج ارزیابی شاخص  :یوشیمیاییب یهاشاخص
فاکتور کلوگز پالسما در های بیوشیمایی نشان داد 

 یهفته غذاده 8پس از  ینشده با سطوح مختلف کورکوم یه( تغذAstronotus ocellatusاسکار ) یانوزن بچه ماه یشروند افزا - 1شکل 

: تیمار 5C: تیمار شاهد، 0Cدار است. وجود حداقل یک حرف مشابه در هر ردیف بیانگر عدم وجود تفاوت معنی .استاندارد( خطای ± یانگین)م

گرم کورکومین  15: تیمار حاوی 15Cگرم کورکومین در هر کیلوگرم جیره،  10: تیمار حاوی 10Cگرم کورکومین در هر کیلوگرم جیره،  5حاوی 

 گرم کورکومین در هر کیلوگرم جیره. 20: تیمار حاوی 20Cدر هر کیلوگرم جیره، 
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های روز غذادهی با جیره 56ماهی اسکار در طی 
 حاوی سطوح مختلف کورکومین تغییر کرد

 15Cمیزان گلوکز در تیمار که کمترین طوریبه
(mg/dL 4/0±88/66 حاصل شد و بین این تیمار )

دار آماری تفاوت معنی 10Cو  0C ،5Cبا تیمارهای 
(. سطح کلسترول پالسما در 2مشاهده شد )جدول 

اسکار ماهیان با تغذیه از سطوح مختلف کورکومین 
که با افزایش طوریبه ،دارای تغییراتی بوده است

طح ، سمیزان کورکومین در جیره غذایی ماهی
کلسترول نیز کاهش یافته است. بیشترین میزان 

( و mg/dL 4/7±79/145کلسترول در تیمار شاهد )
 15C (mg/dLکمترین سطح آن در تیمار 

اما بین تیمارهای  ،( مشاهده شد92/9±53/133
دار آماری مشاهده نشد دارای کورکومین تفاوت معنی

(05/0<Pکم .) ترین میزان تری گلیسرید نیز در

 (.P>05/0مشاهده شد ) 5Cتیمار 
 

 بحث 
بهترین عملکرد رشد از  5Cدر مطالعه حاضر تیمار 

نظر وزن کسب شده، درصد افزایش وزن بدن، نرخ 
رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی را در بین ماهیانی 
که با کورکومین تغذیه کرده بودند، نشان داد. بهبود 
عملکرد رشد در مطالعه حاضر در مطابقت با تحقیقات 

 ,.Zhongze et alگذشته بر روی ماهی آمور )

(، کپور Immanuel et al., 2009پیا )(، تیال2003
باشد. همچنین ( میBasha et al., 2013هندی )

Mukherjee (2009) و همکاران ،Lawhavinit  و
به  (2012) و همکاران Manjuو  (2011) همکاران

-تاثیرات مثبت کورکومین در بهبود و افزایش شاخص

های رشد آبزیان اشاره کردند. در راستای مطالعه 

 یانگین)م یهفته غذاده 8 یط ینشده با سطوح مختلف کورکوم یه( تغذAstronotus ocellatusاسکار ) یانعملکرد رشد بچه ماه -1جدول 

 .استاندارد( خطای ±
 سطوح کورکومین جیره )گرم در کیلوگرم(

 0C 5C 10C 15C 20C فاکتورهای رشد

 01/0 ± 19/5 06/0 ± 25/5 01/0 ± 19/5 08/0 ± 23/5 01/0 ± 18/5 (gوزن اولیه )

 b55/0 ± 02/35 a58/2 ± 51/45 ab85/0 ± 2/41 ab04/4 ± 01/42 ab52/1 ± 56/40 (gوزن نهایی )

 06/0 ± 32/6 09/0 ± 40/6 13/0 ± 25/6 09/0 ± 37/6 11/0 ± 37/6 (cmطول کل اولیه )

 b48/0 ± 84/11 a09/0 ± 26/13 ab38/0 ± 24/12 ab21/0 ± 51/12 ab17/0 ± 42/12 (cmطول نهایی )

 b55/0 ± 83/29 a56/2 ± 30/04 ab85/0 ± 01/63 ab02/4 ± 74/36 ab51/1 ± 38/35 (gشده )وزن کسب

 b05/1 ± 75/574 a5/4 ± 68/772 ab6/1 ± 82/693 ab4/6 ± 54/696 ab8/2 ± 51/682 (%افزایش وزن بدن )

 11/2 ± 03/0 12/2 ± 09/0 27/2 ± 23/0 94/1 ± 09/0 15/2 ± 31/0 فاکتور وضعیت

 b01/0 ± 52/0 a04/0 ± 71/0 ab01/0 ± 64/0 ab07/0 ± 65/0 ab02/0 ± 63/0 (g/dayنرخ رشد روزانه )

 b2/0 ± 14/3 a13/0 ± 86/3 ab28/0 ± 69/3 ab29/0 ± 68/3 ab1/0 ± 66/3 (day/%نرخ رشد ویژه )

 a14/0 ± 10/1 b08/0 ± 7/0 ab17/0 ± 96/0 ab15/0 ± 80/0 ab10/0 ± 73/0 ضریب تبدیل غذایی

 100 100 100 100 100 درصد بقا

گرم کورکومین در هر کیلوگرم  5: تیمار حاوی 5C: تیمار شاهد، 0Cدار است. وجود حداقل یک حرف مشابه در هر ردیف بیانگر عدم وجود تفاوت معنی

گرم  20: تیمار حاوی 20Cگرم کورکومین در هر کیلوگرم جیره،  15: تیمار حاوی 15Cگرم کورکومین در هر کیلوگرم جیره،  10: تیمار حاوی 10Cجیره، 

 کورکومین در هر کیلوگرم جیره.

 

با سطوح مختلف  یههفته تغذ 8 ی( طAstronotus ocellatusاسکار ) یپالسما خون ماه یوشیمیاییب یهاشاخص یسهمقا -2جدول 

 .استاندارد( خطای ± یانگین؛ مn=2) ینکورکوم
 سطوح کورکومین جیره )گرم در کیلوگرم(

 0C 5C 10C 15C 20C های بیوشیمیاییشاخص

 (mg/dLگلوکز )
 

a53/3 ± 66/89   ab90/3 ± 47/84 b4/7 ± 04/81 c4/0 ± 08/66  bc41/4 ± 71/78  

 (mg/dLکلسترول )
 

a4/7 ± 79/145   b60/1 ± 73/132  b74/3 ± 90/129  b8/0 ± 62/128 b92/9 ± 53/133  

 (mg/dLگلیسرید )تری
 

a00/3 ± 20/103  b23/4 ± 66/66  b9/0 ± 29/82  b50/8 ± 65/79  a53/5 ± 38/100 

گرم کورکومین در هر کیلوگرم  5: تیمار حاوی 5C: تیمار شاهد، 0Cدار است. وجود حداقل یک حرف مشابه در هر ردیف بیانگر عدم وجود تفاوت معنی

گرم  20: تیمار حاوی 20Cگرم کورکومین در هر کیلوگرم جیره،  15: تیمار حاوی 15Cگرم کورکومین در هر کیلوگرم جیره،  10: تیمار حاوی 10Cجیره، 

 کورکومین در هر کیلوگرم جیره.
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( از کورکومین در جیره Leya et al., 2017) حاضر،
( استفاده Cirrhinus mrigalaغذایی کپور مریگال )

سطح مختلف کورکومین )صفر،  5کردند. ماهیان در 
روز تغذیه  45مدت درصد( به 2و  5/1، 1، 5/0، 25/0

شدند و در نهایت بیشترین نرخ رشد ویژه، درصد 
غذایی در  افزایش وزن بدن و کمترین ضریب تبدیل

درصد کورکومین مشاهده شد که از  5/1تیمار حاوی 
های رشد لحاظ اثربخشی کورکومین در بهبود شاخص

. دلیل احتمالی آن را داردبا مطالعه حاضر مطابقت 
فرد گیاه زردچوبه و ماده توان به ساختار منحصر بهمی

توانند باعث موثر آن کورکومین نسبت داد که می
تگاه گوارش و در نهایت جذب بهتر بهبود عملکرد دس

 (.Jiang et al., 2016) و بیشتر موادمغذی شوند
Mahmoud ( 2017و همکاران ) از کورکومین در

جیره غذایی ماهی تیالپیا استفاده کردند. بیشترین 
وزن نهایی، نرخ رشد روزانه و نرخ رشد ویژه در تیمار 

ر گرم کورکومین مشاهده شد. تفاوت دمیلی 50حاوی 
 میزان اثربخشی کورکومین در جیره غذایی، احتماالً

به گونه مورد مطالعه، شرایط و مدت پرورش وابسته 
های حاضر، بوده است. همچنین در تایید یافته

Sodamola ( 2016و همکاران)  از گیاه زردچوبه به
ماهی عنوان افزودنی گیاهی در جیره غذایی گربه

استفاده کردند. ( Clarias gariepinusآفریقایی )
درصد زردچوبه باالترین  5/7ماهیان تغذیه شده با 

شده، میزان غذای مصرفی و همچنین وزن کسب
کمترین ضریب تبدیل غذایی را نشان دادند. از طرفی 

و  Jiang نتایج حاصل از تحقیق حاضر با مطالعه
مطابقت دارد. در تحقیق مذکور  (2016همکاران )

گرم  5و  1ر، ماهی طالیی در سه تیمار صف
روز  105کورکومین در هر کیلوگرم جیره، به مدت 

گرم کورکومین در جیره  5تغذیه شدند و میزان 
داری در وزن نهایی غذایی ماهیان، باعث افزایش معنی

عالوه بیشترین شده و نرخ رشد ویژه شد، بهکسب
ها کارآیی غذا در همین تیمار مشاهده شد. گزارش

تواند توانایی کومین میشان داده است که کورن
های آلکالین فسفاتاز روده، گاماگلوتامیل فعالیت آنزیم

ها نس پپتیداز و کراتین کیناز را باال ببرد. این آنزیماتر
اند و به تجزیه و در قسمت ابتدایی روده قرار گرفته

کنند. بنابراین کورکومین جذب بهتر کمک می
زایش جذب تواند تا حد زیادی باعث افمی احتماالً

بهتر مواد مغذی شود و در نهایت افزایش رشد آبزی 
ای دیگر محققان از را در پی داشته باشد. در مطالعه

شش رژیم غذایی فرموله شده با سطوح مختلف 
کورکومین در جیره غذایی ماهی سیم 

(Megalobrama amblycephala استفاده کردند )
(Xia et al., 2015میزان بهینه مصرف کور .) کومین

گرم کورکومین در هر کیلوگرم میلی 60در این ماهی 
جیره غذایی پیشنهاد شد که با نتایج مطالعه حاضر 
مطابقت ندارد. تفاوت در میزان اثربخشی افزودنی 

تواند به عوامل استفاده شده در تحقیق مذکور می
جمله نوع گونه و یا شرایط آزمایش  مختلفی از

حال مطابق با مطالعه بستگی داشته باشد. با این
دار در نرخ رشد حاضر، کورکومین باعث افزایش معنی

ویژه، درصد افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل 
غذایی گردید. همچنین فاکتور وضعیت به مانند 

داری را نشان نداد. گاهی تحقیق حاضر تفاوت معنی
مقدار بیش از حد کورکومین ممکن است تعادل 

-مفید روده را برهم زند و یا بههای جمعیت باکتری

وبه، چها در ساختار زرددلیل وجود برخی ضدمغذی
خوراکی جیره غذایی تاثیر بگذارد بر دلپذیری و خوش

(2008 et al.,Xie  .) در مطالعه حاضر با اینکه در
مشاهده  15Cنسبت به تیمار  دکاهش رش 20Cتیمار 

شد ولی با این حال، نسبت به گروه شاهد، افزایش 
مقادیر کورکومین  احتماالًرشد حاصل شد. بنابراین 

استفاده شده در جیره غذایی ماهیان اسکار به میزانی 
خوراکی جیره تاثیر داشته نبوده است تا در عدم خوش

دلیل وجود مواد رسد بهنظر می. در واقع بهباشد
رغم ار و ترکیب گیاه زردچوبه، علیضدمغذی در ساخت

-اثرات مثبت کورکومین، با افزایش میزان آن نتایج به

رسد نظر می. از طرفی بهشودصورت خطی دیده نمی
را بهبود بخشیده  دستگاه گوارشکورکومین عملکرد 

های گوارشی را افزایش داده و است و فعالیت آنزیم
 تغذیهباعث بهبود شاخص های رشد در اسکار ماهیان 

و همکاران   Cuiشده با کورکومین شده است.
های غذایی حاوی به بررسی تاثیر جیره (2013)

کورکومین بر عملکرد رشد و پارامترهای بیوشیمیایی 
خون ماهی تیالپیا پرداختند. محققین بیان کردند 
استفاده از کورکومین همانند مطالعه حاضر، باعث 

بهترین شود. بهبود عملکرد رشد در این ماهی می
عملکرد رشد از نظر افزایش وزن نهایی، نرخ رشد 
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ویژه، درصد افزایش وزن بدن و باالترین کارآیی غذا 
در هر گرم کورکومین میلی 150در ماهیانی که با 

تغذیه شده بودند، مشاهده شد. دلیل کیلوگرم جیره 
توان به کورکومین نسبت احتمالی این افزایش را می

به ین روده و هپاتوپانکراس را داد که محتوای پروتئ
از قبیل لیپاز، های هضمی واسطه افزایش آنزیم

 دهد. ازکیموتریپسین و آمیالز توسعه و افزایش می
رود. ین رو قابلیت جذب پروتئین در روده باال میا

نقش کلیدی در هضم مواد مغذی های گوارشی آنزیم
ارش ها بیانگر ظرفیت گوکنند که فعالیت آنایجاد می

طور مستقیم بر نرخ رشد ماهی تواند بهباشد و میمی
 (.Jiang et al., 2016گذار باشد )تاثیر

در مطالعه حاضر، کمترین میزان گلوکز و 
اما  ،مشاهده شد 15Cکلسترول پالسما در تیمار 

گرم  5گلیسرید در تیمار حاوی کمترین سطح تری
مطالعه کورکومین مشاهده شد که با نتایج حاصل از 

( که به بررسی تاثیر 1395) خورشیدی و همکاران
سطوح مختلف کورکومین بر فاکتورهای بیوشیمیایی 

( پرداخته بودند، Cyprinus carpioکپور معمولی )
ها کمترین میزان گلوکز و همسو بوده است. آن

گرم کورکومین  5/1کلسترول را در تیمار حاوی 
  و Fallah عهمشاهده کردند. نتایج حاصل از مطال

Mirzaei (2016 ) .با تحقیق حاضر همسو بوده است
-ها بیان کردند کورکومین باعث کاهش تریآن

شود و دلیل احتمالی آن را نقش گلیسرید پالسما می
کورکومین در افزایش کاتابولیسم لیپید و کاهش 
رسوبات چربی اعالم کردند. این تاثیرگذاری به دلیل 

کورکومین، کنترل سطوح  اکسیدانیخاصیت آنتی
-ها و مهار فعالیت برخی از لیپازها میبعضی هورمون

و  Sodamola باشد. در مطابقت با مطالعه حاضر،
تاثیر زردچوبه را بر روی فاکتورهای  (2016همکاران )

ماهی آفریقایی بررسی کردند. بیوشیمیایی سرم گربه
هفته در پنج تیمار مختلف )صفر،  8ماهیان به مدت 

درصد زردچوبه( تغذیه شدند.  10و  5/7، 5، 5/2
درصد  5/7کمترین میزان کلسترول در تیمار دارای 

زردچوبه مشاهده شد. کاهش کلسترول همانند 
گلیسرید در مطالعه مطالعه حاضر بود اما میزان تری

مذکور برخالف تحقیق حاضر تغییری نداشت. در 
و همکاران  Fujiwaraتایید یافته مطالعه حاضر، 

نشان دادند کورکومین تولیدات گلوکز کبدی ( 2008)

ها بیان کردند کورکومین دهد. آنرا کاهش می
تواند از گلوکونئوژنز و گلیکوژنولیز کبدی از طریق می

فسفاتاز و فسفوآنول  -6های گلوکز سرکوب فعالیت
پیروات کربوکسی کیناز جلوگیری کند. باتوجه به 

کورکومین در کاهش چربی و  فردخواص منحصر به
رسد ماهیان اسکار نیز در مواجه نظر میقند خون به

اند باعث کاهش ذخیره گلوکز، با این خواص توانسته
  .گلیسرید در خون خود شوندکلسترول و تری

Yousef ( 2008و همکاران)  تاثیر کورکومین بر
های آلوده به سدیم فاکتورهای بیوشیمیایی سرم موش
ها در چهار گروه آرسنیک را بررسی کردند. موش

ازای هر گرم کورکومین بهمیلی 15شامل تیمار شاهد، 
گرم سدیم آرسنیک به میلی 5کیلوگرم وزن بدن، 

همراه لوگرم وزن بدن و سدیم آرسنیک بهازای هر کی
کورکومین تیماربندی شدند. نتایج نشان داد سطح 
گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید در تیمار دوم )دارای 
کورکومین( نسبت به سایر تیمارها کاهش پیدا کرد. 

با نتایج مطالعه حاضر کاهش سطح گلوکز در 
 وی. باشدمشابه میSrinivasan  (2005 )مطالعه

بیان کرد مصرف روزانه کورکومین نه تنها سطح قند 
دهد بلکه میزان انسولین الزم برای خون را کاهش می

های دهد. مطابق با یافتهنوروگلیسمی را کاهش می
نشان دادند  Amali (2005)و  Pari مطالعه حاضر،

تواند ها میاستفاده از کورکومین در جیره غذایی موش
 HDLو افزایش  LDLل و باعث کاهش کلسترول ک

و تری گلیسرید شود. در واقع کورکومین از سه طریق 
( الف)تواند کلسترول پالسما را کاهش دهد: می

 ،کندمصرف کلسترول در دستگاه گوارش را مهار می
را از طریق  LDL -( قادر است کلسترولب)

تواند ( میج) و ، از خون خارج کندLDLهای گیرنده
خصوص دهنده کلسترول بهکاهش هایفعالیت آنزیم

هیدروکسیالز را افزایش دهد  -7-کلسترول
(Peschel et al., 2007ًاحتماال .)  ماهیان اسکار

اند کلسترول خوبی توانستهتغذیه شده با کورکومین به
کنند و به کبد، های غیر کبدی خارج را از بافت

دهند. شود، انتقال که کلسترول کاتابولیزه میجائی
با  (1997و همکاران ) Deshpande نتایج مطالعه

محققین اعالم این مطالعه حاضر همسو بوده است. 
کردند عصاره زردچوبه در درمان و حفظ سطح پائین 

نظر کلسترول و تری گلیسرید پالسما مفید است. به
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رسد گیاه زردچوبه دارای اثر هیپوکلسترولمی می
یش کلسترول ترتیب که باعث افزا اینباشد بهمی

شود های مدفوع میدفعی در صفرا و افزایش چربی
شود این بدین معنی است که کورکومین سبب می

کلسترول بیش از حد رژیم غذایی دفع شود. بنابراین، 
در مطالعه حاضر، کورکومین مورد استفاده، در 

ها مقایسه با ماهیانی که در جیره غذایی آن
تجمع کلسترول  کورکومین وجود نداشت، سبب مهار

ها در گلیسرید اضافی و کاهش سطح آنو تری
همیشه بین از آنجایی که دستگاه گوارش شد. 

 فاکتورهای رشد و بیوشیمیایی خون رابطه مستقیم
در نتایج حاصل از اندازه گیری  بنابراینوجود ندارد، 

، رشد و پارامترهای بیوشیمیایی تطابقی دیده نشد
ثیر عوامل مختلفی ت تافاکتورهای خونی تح کهچرا
و در مطالعه حاضر نیز اثرگذاری  کنندیم ییرتغ

 کورکومین در موارد ذکرشده متفاوت بوده است. 
طور کلی با توجه به اهمیت ماهیان زینتی، به به

خصوص ماهی اسکار در بین آکواریوم داران و پرورش 
دهندگان، توجه به عواملی که باعث بهبود شرایط 

پارامترهای فیزیولوزیک در سیستم بدنی این رشد و 
گیرد. اما با توجه شود، مورد حمایت قرار میگونه می

عنوان ماده طبیعی و دارویی که کورکومین بهبه این
تاثیرات مثبتی را بر عملکرد رشد، تغذیه ای و برخی 

های بیوشیمیایی داشته است، از این حیث شاخص
ونه مورد استفاده قرار تواند در جیره غذایی این گمی

 گیرد. 
 

 تشکر و قدردانی
در پایان نگارندگان این مطالعه مراتب قدردانی و 
سپاس خود را از شرکت دارویی دینه، مسئولین 

سرا و محترم آزمایشگاه دانشکده منابع طبیعی صومعه
دانشجویان گرامی نغمه جعفری، سکینه ابراهیمی، 

نرگسی و سینا حامد عبداهلل پور، عرفان اکبری 
شجاعی به دلیل مساعدت و همکاری در مراحل انجام 

 .نماینداین تحقیق، صمیمانه ابراز می
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Abstract  
This study was carried out to evaluate the effects of different levels of dietary curcumin on growth performance 

and biochemical parameters of Oscar (Astronotus ocellatus). A total number of 150 fish with initial average 

weight of 5.19±0.01 g and average total length of 6.32±0.06 cm were randomly distributed into 5 treatments. 

Fish were fed with diet containing different levels of curcumin, including control group without curcumin (C0), 

5 (C5), 10 (C10), 15 (C15) and 20 (C20) g curcumin kg-1 diet for 56 days. Growth indices were measured every 2 

weeks interval. Significant differences were observed in the fourth week. The results showed that highest final 

body weight, final length, weight gain, body weight gain, daily growth rate, specific growth rate and the lowest 

FCR were observed in C5 treatment compared to those fed the control diet (P<0.05). There were no significant 

differences in condition factor between control and other treatments (P>0.05). The lowest plasma glucose and 

cholesterol levels were measured in C15 and the lowest triglyceride level was found in C5 treatment (P<0.05). 

There was no mortality during the trial. The results showed that using curcumin can cause effective results in the 

growth performance and some biochemical parameters in Oscar fish. 
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