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 چکیده

معمرویی و  ی مراهی کپرورگررم ییرره تجرار 700هر پودر گیاه زنجبیل در  2و  7، 4/0، 24/0بررسی سطوح کنترل،  باهدفاین پژوهش 

 غذادهی روزانه به میرزان (گرم 21±9) اوییه نیوان به وز (Cyprinus carpio) یماهعدد  710با ارائه  های رشدشاخص یبر برخ عملکرد آن

 رشرد نرر گررم افرزایش وزن بردن،  یهاشراخصکره در  ماه به ایرا در آمد. در پایان نتایج نشران داد یکمدت  در روز به دو باروزن بدن  9%

 هرایبرین گرروه داریمعنراخرتالف  04/0سرط  پروتئین مصرفی در  بازده مصرف پروتئین و مقدار ضریب چاقی، ضریب تبدیل غذایی، روزانه،

های درصد افزایش شاخص در (زنجبیل نسبت گروه شاهد کنندهمصرفم افزایش وزن نهایی تیمارهای غکه علیرآزمایشی برقرار است. حال آن

 (.P>04/0اسرت )مشرهود  یروشرنبهتیمارهرای مطایعراتی  برینمصرفی و درصد بقرا ار غذایخوراک، مقد ییدرصد کارا نر  رشد ویژه، وزن،

بلع و تسهیل هضم غذای اکسترود مصررفی  تسریع ،روده علت افزایش فعاییت مسواکی دیوارهه توان گفت مصرف پودر زنجبیل بمی ویودنیباا

 پی داشته باشد. ها را درآن %700زمان مطایعه و حفظ بقای  نیترر کوتاهدای در رشد کپور ماهیان یوان تواند نقش فزایندهمی احتماالً

 

 رشد یهاشاخصکپور معمویی، ، Zingiber Officinale، ، پودر زنجبیلمدتکوتاهمصرف  :کلیدیکلمات 

 

                                                           
 kamali.abolghasem@gmail.com(.دار مکاتبات )عهده *
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 مقدمه

رشرد از بروم  حرال در و اساسری پروری بخشیآبز

 دنیررا در سراسررر دامپررروری را و کشرراورزی هرراینظررام

تدا بره دییرل بتقاضای ماهی در ا فزایش. ادهدتشکیل می

همچنررین  ناشرری از آن و درآمرردسررریع یمعیررت،  رشررد

اریحیت آن نسبت بره سرایر منرابع پروتئینری رشرد ایرن 

کره از میران مراهی کپرور  صنعت را تسریع نمروده اسرت

دییل مقاومت زیاد در مقابل نوسان محیطی و ه معمویی ب

 دسرتر قابلمرواد غرذایی مصرف محردوده وسریعی از 

های مهم پرورشی در کشرور مرا محسرو  یکی از گونه

تررین مسرائل پررورش از مهم .(Salehi, 2003شود )می

 چراکرهدر محیط مصرنوعی تویره بره امرر ت ذیره اسرت 

عناصررر اساسرری در  نیترر م عملیررات غررذادهی و غررذاها،

 پروری مردرنآوری و مناسب بودن آبزیسود پایداری،

هرای عملیراتی از هزینره %10 بربرای ده بروده و کننرتعیین

. دهنردخود اختصاص میه پروری را بچرخه تویید آبزی

بر آن مطایعات نشان داده اسرت کره ت ذیره نقرش عالوه 

 مقاومررت در برابررر مهمرری در عملکرررد سیسررتم ایمنرری و

 کره (؛Falahatkar et al.,2006کنرد )ها ایفا میبیماری

اهان دارویی با طیر  وسریعی از گی در این میان برخی از

های مفید ازیمله تحریک و بهبود عملکرد رشد ویژگی

هرا، هزینره برودن توییرد آنکم ،دسترسی آسان ه،و ت ذی

پررایین بررودن عرروار   و سررتیزطیمحعرردم عارضرره بررر 

عرردم ایجرراد  نسرربت برره داروهررای شرریمیایی، شررانییررانب

 بره داروهرای گیراهی، زایمراریبمقاومت نسربی عوامرل 

برا گیاهران  هراانحصاری بودن درمران برخری از بیمراری

ویررود تجربیررات مختلرر  بررایینی در ایررن  دارویرری و

از یایگراه  براارزشخصوص سربب شرده ترا ایرن منرابع 

)قاسررمی  خرروردار باشررندخاصرری در ایررن صررنعت بررر

با تویه به ایرن نکتره کره زـنجرر بیل یرا  (.7911پیربلوطی،

ادویره و گیراه  خروراکی، گیراه زنجفیل یا شنگویر یرک

( از Pungent speciesدارویرری از دسررته گیاهرران تنررد )

( عالوه برر خرواص Zingiberaceae) انیلیزنجبخانواده 

     نشاسرررته،  یحررراو ،ییایرررضرررد باکترضرررد قرررارچی و 

هرا و رزیرن اسرت رن، ینجیرولهایی مانند زنجبیاسانس

دهرد که به آن بوی خاص، طعمری تنرد و سروزاننده مری

(David and Bender,2009،) سروی دیگرر تمرامی  از

      افسررردگی، ضررد ،اکسرریدانییپررنج گررروه مررواد آنترر

 کننرده بلرعو تسرهیل مسرکن، کشباکتری ،ویرو آنتی

 بره شرمارکه از ترکیبات مهم در پرورش حیوانات اهلی 

ایررن ترکیبررات از منظررر زیرررا ؛ رونررد را داراسررتمرری

ت ییرر  ت ذیه عدم اکسیداسیون مطلرو ، و یکیویوژیزیف

 تیرفیبرر ک مرثرردیگر عوامل ، مزه و بو رنگ، در طعم،

 محیطرری اصررل ودارنررد ) برره دنبررالغررذا را  گوشررت و

 حالنیدرع(. Katmatou,et al.,2008؛ 7913همکاران،

عملکرررد گیرراه  ربرر غایررب مطایعررات صررورت گرفتررهنیررز 

 ،هرای باکتریراییدر مقابله برا انرواب بیمراری موردمطایعه

های مختلر  قارچی و قدرت ایمنی غیراختصاصی گونه

پرداخترره و  انیررآزادماهکپرور ماهیرران هنردی و یررا انرواب 

هرای آن برر شراخص عملکرردبررسی  نهیدرزماطالعاتی 

رشد و ایمنوفیزیویوژیک ماهی مزبور در این سن ویود 

 .داردن

ارزیررابی عملکرررد  باهرردف شرررویپمطایعرره  ؛بنرابراین

 کراهش هرای رشرد،برر شراخص لیرزنجبمصرف پرودر 

و نقرش مصررف مسررتقیم آن در  ییغررذا لیتبردضرریب 

ییره تجاری بر بقای ماهی کپور معمویی بررای نخسرتین 

مبتنی برر پیشرینه مطایعراتی چرون؛ مصررف بار در کشور 

 Viscumداروش )ی دارویرر گیرراه سرره اتررانویی عصرراره

album،) ( گزنهUrtica dioica و )لیزنجب (Zingiber 

officinale ) بررر روی فاکتورهررای ایمنرری و رشررد مرراهی
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کمرران کره حرراکی از افرزایش صررفات آالی رنگرینقرزل

از  کنندهمصررفایمنویوژیک و نر  رشد ویرژه ماهیران 

آن در  بوده و بیشترین میزان موردمطایعهگیاهان دارویی 

حراوی عصراره آبری زنجبیرل در مقایسره برا گرروه  ییره

 (.Dugenci, et al., 2003است ) شدهدهیدشاهد 

  7000 و 700،400سرررط  شررراهد، چهرررارمصررررف 

گررم غرذای مراهی پودر زنجبیرل در هرر کیلروگرم میلی

 ی یکط( A. Hydrophilaکاتال در موایهه با باکتری )

ایعراتی در دار برین تیمارهرای مطماه بیانگر اختالف معنی

 اسرت شاخص افزایش وزن، نر  رشد ویژه و درصد بقا

(Arulvasu et al., 2013 ،) ،افررزایش گلبررول سررفید

هررا در مرراهی مریگررال ینفوسرریت، منوسرریت و نوتروفیررل

کرره در مقابررل  زردچوبرره بررا پررودر زنجبیررل و شرردههیت ذ

شرود نیز دیده می اندقرارگرفته A. aeroginosa باکتری

(Sivagurunathan et al., 2011 .)همچنرین Gabor و 

سره گرروه آزمایشری کنتررل،  بامطایعه( 2072) همکاران

ترکیرب پونره -2 روه، گرترکیب سیر و زنجبیل -7گروه 

هرای رشرد و ایمنری مراهی اکنیاسه بر شراخص کوهی و

بررررره وزن ( Cyprinus carpio) یمعمرررررویکپرررررور 

روز اعررالم کردنررد کرره  39گرررم طرری  04/0±73/92

ضرریب  کراهش ،نهرایی، نرر  رشرد ویرژه افزایش وزن

درصد بقا در تیمارهای آزمایشی نسربت بره  تبدیل غذا و

گروه شاهد برقرار بوده؛ همچنین باالترین درصد بقرا در 

  دهیر( د)ترکیرب سریر و زنجبیرل آزمایشری اویین گرروه

از سرروی دیگررر ماهیرران در مقابررل عفونررت  شررود.مرری

فته ت ذیه برا ه 79پس از  (A.hydrophila)آئروموناسی 

تیمارهای مطایعاتی بیانگر ایجاد ایمنی بیشرتر در مقایسره 

حرداکثر مقردار سرلنیوم همچنرین  .اسرتبا گروه شراهد 

امرا  شدهدهیدگیری شده در گوشت در گروه اول اندازه

 هر دو گروه بیش از میزان گرروه کنتررل بروده اسرت بره

 عملکررد در ایرن مقایره تنهرا و شرد گذاشرته مرحله ایرا

های رشرد نجبیل بر برخی از فاکتورهای رشد نظیر نر ز

روزانرره و ویررژه، گرررم افررزایش وزن، وزن نهررایی، بررازده 

مصرف پرروتئین، ضرریب چراقی، گررم غرذا و پرروتئین 

طی چهرار هفتره  و بقاءمصرفی، درصد کارایی خوراک 

 یررک مرراه( و در مقرراالت آترری مطایعررهپررژوهش )اول 

دو مراه( و فاکتورهرای )هفتره  1ای این عوامل در مقایسه

 ایمنوفیزیویوژیک ارائه خواهد شد.

 

 هامواد و روش

پودر گرم  066 هیتهعملیات میدانی مطالعه حاضر با 

از مرکز مورد  Zingiber officinale هندی لیزنجب اهیگ

و دارونکازی  یطک  نکن  یهادانشکددهفارماکوپه  دیتائ

موجکود ترکیبکات یکیما ی  آنالیز و نیتأمدانشگاه تهران 

زنجبیککل در آزما شککگاه  گککرم پکودر 066 در آن بکا ارائککه

مربوطه جهت تعیکین دردکد ترکیبکات در مکاده  شک  

دکورت گرفکت ککه ن کا ص حادکله بکا  موردمطالعهگیاه 

 زنجبیککککل تولیککککد مبککککد منککککابج موجککککود در کشککککور 

(Ghosh,2011;Shahid and Hussain,2012مطابقت ) 

 (.0ید )جدول  دیتائ داده و

مکاهی کپکور  EX-CG2ی پا ه اکسک رود نپس غذا

 0، 2/6، 12/6تهیه مقاد ر دفر،  10یرکت تعاونی بیضا 

روغن ککانو  در هکر  %0گرم پودر زنجبیل همراه با  1و 

هکا در غل انکدن جیکره گرم غکذا بکه روپ پایک  و 066

     یککدتائهمککراه انککپری بککا روغککن پککس از  یککلزنجبپککودر 

( 1جکدول ها )دن جیرهنی روژنی  بوا زو کالر   ووا ز

 و دربسکک هبککار تهیککه  کک  نککه روزمصککره هککر  منظوربککه

های مخصوص برای هر گروه آزما شی در  خچال بندی

داری و به میزان نه دردکد وزن نگه( C 0±4˚) یدمابا 

 در روز ارائه ید. دو باربدن ماهیان در هر تان  
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 در تیمارهای مطالعاتی پودر زنجبیل گرم 066دردد ترکیبات موجود در  :0جدول 

 فیبر رطوبت  اکس ر چربی کربوهیدرات پروتئین

9 2 8 2 06 2 

 ا زو نی روژنی  مصرفی در مطالعه حاضر ا زو کالر   و هاییرهجآنالیز  :1جدول 

 )ان اندارد جیره کن رل مواد مغذی

 0(یرکت بیضا

تیمار اول 

 ()یاهد

 ماریت چهارم ماریت تیمار نوم تیمار دوم

 پنجم

 0266 0266 0266 0266 0266 0266 (GE)(kcal/kg ام )انرژی 

 03 00 8/02 00 02 02-03 پروتئین  ام %

 9 3/9 06 8/06 2/9 9-00 چربی  ام%

 2 2 2 2 2 2 (max) فیبر  ام

 3 3 8 9 9 %06کم ر از  رطوبت%

 2/9 2/8 8 9 3 %06کم ر از  (max)  اکس ر

(mg/100gr)TVN  2/01 8/00 1/00 1/06 2/04 42کم ر از 

 پنجم -تیمار اول 7

 

جوان به وزن اولیکه  یانکپور ماهقطعه  086در ادامه 

م کر  4/6×4/6×1/0ابعکاد  اآکوار وم ب به 02گرم  0±13

 – صودکی  و پکرورپموجود در ک  کارگکاه تدریکر 

اکسکینن  ،گکراددرجکه نکان ی 11 ±4بکا دمکای  یهرقائم

، =pH 2/3±2/6 ،گککرم در لی ککرمیلککی 3/8±0/6محلککول 

 026ppm±26 ککل ینکخ  ،ppm 2/6±60/6آمونیاک 

 0/6± 60/6 نی ر ت هر   به ترتی  برابر بکا و نی رات و

 8نکککاعت رویکککنا ی و  00همکککراه بکککا  ppm 2±60/6و 

و ناعت تکار دی، هکوادهی مکداوم نیسک م در گکردپ 

دمکا بکا افزودن آب تکازه هکم تعو ض آب روزانه و 16%

روز  06نکنجی از ماهیکان هکر رهانازی و ز سکتمحیط 

( Blaxhall and Daisley, 1973روپ ) بککار بککه کک 

هکای انجام و هر   از فاک ورهای رید بر اناس فرمول

 ز ر:

 : Weight Gain (WGبککدن )الکک ( افککزا   وزن 

(Tacon, 1990)(Wf – Wi) WG= 

Wi ،)وزن اولیککه )گککرم :Wf گککرم(، نهککائی ): وزنWG :

 افزا   وزن )گرم(

 Weight Gainبکککدن افکککزا   وزن  دکککد( درب

Percentage :×100 ((iW(/)W – fW)) WGP= 

 Average of Daily (ADG)ریکد روزانکه% ( نکر ج

growth rate :×100 (T )/ (iW – fW)ADG=  

Wi ،)وزن اولیه )گرم :Wf گرم(،نهائی ): وزنT تعکداد :

 (Tacon, 1990پرورپ )روزهای 

 Specific Growth Rate (SGR)%نر  ریکد و کنه  د(

(×100 ((T( / )i_ lnWf lnW))SGR= 

ln wi:  گکرم(،)لگار  م وزن اولیه fWln  لگکار  م وزن :

 ,Taconپککرورپ ): تعککداد روزهککای Tگککرم(،نهککائی )

1990) 

 Feed Concentration)  یغککذاه( ضککر   تبککد ل 

Ratio) (Wi-tW( /)C×T)FCR=  (, et Bekcan

al.,2006) 
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Cروزانکه یکده  کورده غذای = مقدار =T مکدت  طکول

 ماهی وزن اولیه = iw ماهی نها ی وزن t= w  پرورپ

  100 ×: (Condition Factor) یچکککاقو( ضکککر   

(3/LfW) CF=(EIFAC, UINS and ICES, 1982) 

fWگرم(، ی : وزن نها( L نان یم ر() یچنگال: طول 

 Protein Efficiency) نیپککروتئز( بککازده مصککره 

Ratio)(Grisdle Helland, et al.,2008) 
 PER= WG / PI 

WG،)افزا   وزن )گرم : PI :مصرفی ینگرم پروتئ 

 ,Tacon) (Protein Intake) یمصرفح( مقدار پروتئین 

1990( )(% pr) × (FI=)) PI 

Pr،)گرم( پروتئین جیره : FI)غذای مصرفی )گرم : 

 (Percent of food efficiencyغذا )  یدردد کاراط( 

(Bekcan et al.,2006) ×100 ((FI/) (WG)) 

WG)افکزا   وزن )گکرم :   : FI غکذای  کورده یکده 

 )گرم(

 (Survival Rate( )Ai, et al., 2006بقکا  )ی( دردکد 

× 100 ((iN)/ (fN))SR=  

 (iN یده، نازییرهذ : تعداد ماهیان fN تعکداد ماهیکان :

 ی( زنده نها

 SPSS افککزارنرمبککا انکک فاده از   ککتدرنهامحانککبه و 

ها نرمال بودن داده Shapiro-wilkو آزمون  08ا   و ر

های آزما شکی نیکز تونکط تعیین و مقا سه میانگین گروه

 و ANOVA طرفککه  هککای آنککالیز وار ککانس آزمککون

انجکام  %92ها با نطح اطمینان مقا سه میانگین داندن آن

نکا هکا از آزمکون دادهید؛ در دورت عدم نرمکال بکودن 

جهککت مقا سککه تیمارهککا و  kruskal-wallis یپککارام ر

 Mann-Whitney Uا تونط آزمکون همقا سه جف ی آن

ارائه یکد  Mean±SD دورتبهدورت گرفت و ن ا ص 

 .(0083)بصیری،
 

 نتایج

یکود؛ تیمکار ( ان ن اج می0جدول که از ) طورهمان

(، 2/20±3/00)  ینهکاپنجم دارای بیش ر ن مقکدار وزن 

روزانککه ر  ریککد (، نکک00/01±0/1وزن )گککرم افککزا   

و بر انکاس  ( بوده30/1±11/6) نه و( و 9/12±4/010)

 دارطرفککه ا کک عه معنککی کک  انس ککوار زیآنککالآزمککون 

 یکدهمطرحهکای در کلیه یا ص 62/6آماری در نطح 

 حکال آن .وزن نها ی و نر  رید و نه برقرار انت جزبه

که حداکرر دردد افزا   وزن طی ا ن مدت در تیمکار 

ولکی  یکدهده دگکرم غکذا(  066گرم زنجبیل/ 2/6نوم )

آماری بین تیمارهای مخ ل  در ا کن  یبندرتبهبه لحاظ 

یککود نمککی دار آمککاری د ککدها کک عه معنککی  صککوص

(62/6<P ؛)همککین رابطککه بککین تیمارهککای نیککز عککعوه بککه

های گرم غکذای مصکرفی، دردکد مخ ل  برای یا ص

 نکت.ا مشکهود یرویکنبهبقا   و دردد  وراککارا ی 

 066گککرم زنجبیککل در  1حککاوی  جیککره غککذا ی همچنککین

  یغککذاگکرم غککذا بکا دارا بککودن به کر ن ضککر   تبکد ل 

 یچککککاقمیککککزان ضککککر    ن و بککککا تر (00/6±10/0)

 ( و03/6±662/6(، بازده مصره پروتئین )13/6±41/4)

جا گکاه  از به ر ن (0/30±0/08) یمصرفمقدار پروتئین 

     نجبیکککل بکککر و عملدکککرد ز بکککه لحکککاظ ارزپ غکککذا ی

از ا ک عه  یو حکاکبکوده   ورداربر های ریدیا ص

هککای مخ لکک  آزمککا   انککت دار بککین گککروهمعنککی

(62/6>P .)تکککر ن رتبکککه آمکککاری ونکککازل حکککالنیدرع    

هکای ریکد ای طی ا ن مدت برای تمامی یکا صتغذ ه

انکت  اف که ا  صکاصدردد بقا  به گکروه یکاهد  جزبه

 (.0جدول )
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 رید تیمارهای مخ ل  در ماه نخست مطالعه هایسه میانگین یا صمقا  :0جدول 

 پنجم ماریت تیمار چهارم تیمار نوم تیمار دوم 0اول تیمار آزما شی یهاگروه

 66/3±0/02 1/3±8/08 0/9±9/44 9/06±4/49 3/00±2/20 (FW)  ینهاگرم وزن 

 GW c32/0±0/0 bc09/6±4/3 ab 0/0±1/06 ab 2/0±1/06 a 0/1±0/01)وزن )گرم افزا   

 GW% 2/0±10/09 8/0±4/14 0/04±0/01 8/1±40/10 93/1±10/00)وزن )دردد افزا   

  2/03±0/00c  3±0/34bc  82/02±0/060ab  09/02±0/061ab 9/12±4/010a (ADG)نر  رید روزانه

 08/6±9/0 20/6±00 /1 0±09/1 09/6±08/1 11/6±30/1 (SGR)نر  رید و نه

 9/091±00/49 038±0/09 0/006±0/00 8/009±10 2/010±1/12 )گرم((FI)غذای مصرفی

  b 80 /8±1/44 88/2±0/20ab  66/01±1/23ab  0/04±1/04ab  0/08±0/30a )گرم( (PI)پروتئین مصرفی

 b08/6±30/0 b18/6±20/0 ab02/6±00/0 ab02/6±03/0 a00/6±10/0 (FCR)ضر   تبد ل غذا ی

 c69/6±28/0 b4/6±10/0 c02/6±90/0 b49/6±39/1 a 13/6±41/4 (CF)ضر   چاقی

 2±0/23 4/04±2/04 2/12±2/39 9/2±2/09 4/2±0/39 (%FE)دردد کارا ی  وراک

 c 60/6±00/6 b 60/6±04/6 c61 /6±01/6 ab 60/6±02/6 a662/6±03/6 بازده مصره پروتئین

  066a  066a  066a  066a  066a (SR)دردد بقا 

 هد(تیمار کن رل )یا0
 .انتبین تیمارهای آزما شی  (P<62/6) یانگرب یرمش رکغحروه انگلیسی *

 

 بحث

توانکد باعک  ای مکینکازی فاک ورهکای تغذ کهبهینه

نککازگاری اکولککوژ دی، ریککد به ککر و کککاه  تلفککات 

مکاهی  ازآنجاککه ننگین در دوره پرورپ آبز ان گردد.

 هکای مهکم تجکاری مقکاوم،کپور معمولی  دکی از گونکه

 و تکو م درکشکتدارای تنوع رژ م غذا ی  الرید ونر ج

  یکمار بکهپکروری کشکور آبکزی در دکنعت یاگونهت 

هکای یکا ص جهکت بهبکود در هکاتکعپ یراًا رود. می

        مصککره انککواع گیاهککان دارو ککی  بککه گککرا   ریککد بککا

  هکاهکای آنانکانس  کاپودر، انواع عصاره  دورتبه چه

نیسک م دهنده کننده ز س ی و ارتقاعنوان عوامل کن رلبه

 ا  صادی ا ن گروه از جانوران در مقا سکه بکاا منی غیر

ها در مقا سه با ا منی ا  صادکی و عملدکرد د گر گروه

های گیاهی بر روند تغذ ه و رید در غیرمس قیم محرک

انککت  پککروری کشککور دککورت گرف ککهدککنعت آبککزی

(Falahatkar, et al.,2006همان .) در )جکدول طور که

وزن نها ی، گرم افزا   وزن،  یود حداکررمی د ده( 0

روزانککه و و ککنه،  ریککدهککای دردککد افککزا   وزن، نککر 

تبککد ل غککذا ی در تیمککار حککاوی بککا تر ن دوز  ضککر  

زنجبیککل در جیککره برقرارانککت کککه مقا سککه ا ککن ن ککا ص 

مبنکی بکر مصکره  (0094) همداران و پور غعم بامطالعه

 فلفکی گیاه نعناه عصار دردد 0و  0،1چهار نطح دفر، 

(Mentha piperita )قطعکه مکاهی  906 در جیره غکذا ی

گکرم  1/01±01/6کمکان بکه وزن اولیکه  ی رنگینآقزل

 بکککین دو مطالعکککه در( P<62/6) یکککانگربهف کککه  8طکککی 

افککزا   وزن، دردککد  ،هککای گککرم وزن نهککا ییککا ص

 روزانککه و و ککنه، ضککر   هککای ریککدنککر  افککزا   وزن،

 عصکاره %0انکت و مصکره  دردد بقا  و تبد ل غذا ی
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(Mentha piperita) گکککککرم وزن  00/066±2/06 بکککککا

 8/163±68/01افکزا   وزن، گرم 19/03±09/4 ،ها ین

 نککر  ریککد و ککنه، 04/1±04/6افککزا   وزن، دردککد

 %2/93±1/1ضکککر   تبکککد ل غکککذا ی و  08/6±30/0

 ینهمچنک  وردار انکت.ربازماندگی از به ر ن عملدرد ب

(Adel et al.,2015ب ) ا مصره مقاد ر مشکابه ا کن گیکاه

ت هف ه اذعکان در جیره غذا ی بچه ماهیان نفید طی هش

دای ند که حداکرر مقدار عصاره ا ن گیاه در ا ن مکدت 

( نکر  0/040 ±0/14حائز با تر ن گکرم افکزا   وزن )

( و ضککر   تبککد ل غککذا ی 01/1±04/6ریککد و ککنه )

های حاوی عصاره نعنکا فلفلکی جیره ( بوده و0/6±90/0)

ارتقککای ریککد  یسککممداندر مقا سککه بککا گککروه کن ککرل از 

که در مقا سکه بکا ن کا ص  بایندیم وردار تری برمطلوب

 یرویککنبهآمککاری  دارا کک عه معنککی 0یشککروپمطالعککه 

بککه  تککوانمککی اح مککا ًرا  کککه علککت ا ککن امککر یککده دهد

زنجبیککرن موجککود در  مککرهرهعملدککرد مککاده  یسککممدان

هککای آنککز م هککایآن در تسککر ج فعالیککت نقکک ، زنجبیککل

رفی افزا   جذب  وراک مصک ،گواریی جداره روده

های آزاد نا  ار ییمیا ی همچنین وجود هیدروکسیل و

ا ن ترکی  همراه با یاگول در افزا   قدرت فاگونی ه 

و به دنبال آن افزا   ا منی اک سابی مکاهی  ینلولدرون

ککه مقا سکه تزر که نکه حکال آن. نسبت داد موردمطالعه

اناس  بر /گرم کورتیزولمیدروگرم 06و  0نطح دفر، 

 09/ 80±03/6ماهیکانی بکه وزن اولیکه  به کپوروزن بدن 

گکککرم وزن ، روی وزن نهکککا ی روز بکککر 10 یطککک گکککرم

، دردککد افککزا   وزن و نککر  ریککد و ککنه یککدهکس 

عملدرد منفی کورتیزول در ا ن  صکوص را نشکان داده 

انکت چراککه ا کن مکاده  برتری گروه یکاهد حاکی از و

 ورود یکمار مکی رید ماهی به در کاه  ای مهموانطه
                                                           

 0جدول  0

      یکککتفعالبکککا مصکککره ککککورتیزول در بکککدن مکککاهی 

در پکی آن  ککه  ابکدیمفزونکی  آمینوترانسفرازتر روز ن

میککزان کورتیدوانکک رو ید موجککود در پعنککمای  ککون 

 فعحت ککار) دارد یدر پو کاه  رید را   اف ه  افزا

 Pankhurst and Van; Der 0094 و قیانکککی،

Kraak,1997 .)از  آمدهدنککتبه ککا ص مقا سککه ن ععوهبککه

غذای مصرفی، بازده مصره پکروتئین،  و مقدار پروتئین

 ,Abdelhamidپنوه  )چاقی مطالعه حاضر با  ضر  

et al.,2013 ) حاکی از مغا رت ن ا ص دو مطالعه بکوده و

زنجبیککل قککادر بککه  %0ا شککان اعککعم کردنککد کککه مصککره 

بچه ماهیان کپکور معمکولی  های فوق درافزا   یا ص

در ا کن پکنوه   کهحال آنهف ه  واهد ید  14از  پس

جیکره غکذا ی کپکور  زنجبیکل در دو گرمبرتری مصره 

آزما شی مشهود انکت  یهاگروهمعمولی نسبت به نا ر 

دو مطالعکه و میکزان  زمانمکدتا  عه از تفاوت   نو ا

نیاز غذا ی ماهی کپور جوان در مقا سکه بکا بچکه ماهیکان 

تکر مصکره پکودر ر ماهیان جکواند ععوهبه؛ گرددیبازم

هکا غنای بکا ی مکواد معکدنی و و  کامین به علتزنجبیل 

هکای گواریکی د کواره روده را قادر انت فعالیت آنکز م

آن افکزا   داده و هضکم و  همگام بکا فعالیکت مسکواکی

محیطکککی ادکککل و دهکککد )جکککذب غکککذا را افکککزا   

مطالعکه  کاوری و همدکاران  بر انکاس(. 0089همداران،

، 0666، 266مصکککره چهکککار نکککطح دکککفر،( 1600)

غذای  یلوگرمهر ک در Cگرم و  امین میلی 0266،1666

 20طکی  (Barbus sharpeyi) یبنک انگشکت قکدماهیکان 

 ضر   چاقی، روز روند افزا نده بازده مصره پروتئین،

ضککر   تبککد ل غککذا ی را در  و کککاه دردککد بقککا  

در گرم انکدوربی  انکید میلی 0666بی  از  هاییرهج

 بکه را تر از آنگروه کن رل و نطوح پا ین جیره نسبت به

مکورد بهبکود یکا ص حاضکر در بامطالعهدنبال دارد که 
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های رید با مصره زنجبیل در مقا سه بکا گکروه کن کرل 

از  آمدهدنکتبهمقکاد ر  در ا ن مطالعه مطابقت دای ه اما

 یکدهحادل %066 یبقا با تر و تمامی فاک ورهای رید

برقکککرار انکککت  دو مطالعکککهبکککین  داریمعنکککعه و ا ککک 

(62/6>P )هککا از تفککاوت در جیککره ماهیککان، ا ککن تفککاوت

 و نکوعآزمکا    زمانمکدتوزن ماهیان مورد آزما  ، 

 .گیردیم نشا تجیره و مقاد ر آن  های مصرفی درماده

گیکاه  %0و  2/6، 12/6، 0/6مصره چهار نکطح دکفر، 

 cyprinus) یوککهر کیلوگرم غذای ماهی  جعفری در

carpio)  نشککانماه طککی دو گککرم 90/6 ±11/6وزن بککه  

گیکاه جعفکری در  %2/6دهد که مصره جیره حاوی می

غذا به ر ن میزان نر  رید و نه، وزن نهکا ی و ضکر   

ککه بکا تر ن آن دایک ه حکال بکه دنبکالتبد ل غکذا ی را 

ککه در  گرددیبکازم %0/6 یرهجراندمان ضر   چاقی به 

در  داریحاضکر ا ک عه معنکی بامطالعکهها ا ن یا ص

، اما مقا سکه یکا ص دردکد بقکا بکین دای ه 62/6نطح 

؛ 0090همدکاران،  قبکادی ومطالعکات )و مطالعکه حاضکر 

 ,Bahramibabaheydari ؛ 0090مورکی و همدکاران، 

et al.,2014; pakravan et al., 2011; Cho et 

al.,2007 )مشهود انت  یروینبه دارعدم ا  عه معنی

که ا کن عکدم ا ک عه بکه ککارا ی بهینکه گیکاه دارو کی 

هکای ریکد، ا جکاد علت وجود انواع محکرک مصرفی به

دنک گاه گکوارپ  فلکورومیدکر گذاری آن بکرا منی، اهر

 یفیو کمد ر ت بهینه یرا ط کمی  تسر ج بلج و یجهدرن 

یککیمیا ی محککیط آزمککا   وفاک ورهککای فیز دکک تغذ ککه و

تکوان گفکت: برقکراری واککن  می یجهرن د. گرددیبازم

م قابل بین نطوح با ی جیکره حکاوی پکودر زنجبیکل در 

در مقدار وزن اک سابی تونط  مقا سه با نطوح پا ین آن

هکای ریکد کپور ماهیان جوان همگکام بکا ارتقکا یکا ص

از بهبکککود وضکککعیت فیز ولوژ ککک  مکککاهی و  یماًمسککک ق

 نککازینهزم کککه  منککیاپککی بهبککود نیسکک م  در یرمسکک قیمغ

 یفکیو ککمکی  کن کرل هکا،هکا، عفونکتکاه  آلودگی

یرا ط محیطی مطالعه و هدا ت انرژی نایی از تغذ که و 

 گرف ه نشا تم ابولیسم آن به نمت تولید پروتئین بیش ر 

جکانبی چر که تولیکد هکای کاه  هز نه همراه با   اًنها و

تولیکد ا کن  نکازییتجاربیش ر ن ککارا ی را در عردکه 

 .دارد به دنبالاز ماهیان  گروه
 

 سپاسگزاری

دانریم از زحمرات کلیره در اینجا برر خرود الزم مری

کسررانی کرره مررارا در انجررام ایررن تحقیررد یرراری نمودنررد 

 سپاسگزاری نماییم. 
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 دانشکگاه ان شکارات  کازدهم، چکا  ی،کشکاورز

 .008.ییراز

، ر.،عادل، م.، ذر ه زهرا، ج.، دکفری، ر.، پور غعم .1

 Mentha.اهکر نکطوح مخ لک ) 0094قیانکی، م.، 

piperitaریککد، ترکیکک   یککه،   هککای( بککر یککا ص

آ ی     گکککی قکککزلهکککای روده و بازمانکککدبکککاک ری

( در Oncorhynchus mykissکمککککان )رنگککککین

(. مجلککه Yersinia ruckeriمواجهککه بککا بککاک ری)

 .36-01(، 4)4ی آبز ان. دوره ینانبوم

. ت ییرات رشرد، 7935  .، قیاسی،  .، فالحتکار، .0

ورتیزول پالسما در بچه ماهی میزان مصرف غذا وک

( بعرد از تزریرد Cyprinus carpioکپور معمرویی)

(،   2)25کورتیزول. مجله علمی شیالت ایران، دوره 

7-79. 
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 .400 .دانشگاه آزاد اسالمی

 ،یبرارییو یانص.، صابر دوست،وطن ش.، قبادی، .2

-Aبیوتیررکسررطوح مختلرر  پرررییر ترر ر .7933 م.،
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