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اثر سطوح مختلف مکمل گیاهی بیوهربال )حاوی پودر زنجبیل 
و رازیانه( بررشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی الشه کفال ماهی 

bb

چکید ه 

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر سطوح مکمل گیاهی بیوهربال )پودر زنجبیل و رازیانه( بر شاخص های رشد )وزن نهایی و میزان 
رشد روزانه(، تغذیه )ضریب تبدیل غذایی، میزان غذای دریافتی، بازده مصرف پروتئین، بازده مصرف چربی، بازده تولید پروتئین 
و بازده تولید چربی( و ترکیب بدن )میزان پروتئین، چربی، رطوبت و خاکســتر( ماهی کفال خاکســتری به مدت 62 روز صورت 
گرفت. تعداد 450 قطعه الرو کفال ماهی با میانگین وزنی g 0/01±0/72 در طرح آماری کاماًل تصادفی با 5 تیمار آزمایشی و 3 تکرار 
) با تعداد 30 قطعه در هر تکرار( که شامل تیمار آزمایشی شاهد )بدون استفاده از بیوهربال( و در تیمارهای آزمایشی 2، 3، 4 و 5 
میزان اســتفاده از این مکمل گیاهی به ترتیب g/kg 5، 10، 15 و 20 غذا بود مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که 
باالترین وزن نهایی، میزان رشد روزانه، میزان غذای دریافتی، بازده مصرف و تولید پروتئین، بازده مصرف چربی و میزان پروتئین 
الشه در تیمار حاوی g/kg 15مکمل گیاهی مشاهده شد.که با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی دار بود )P>0/05(. در مجموع بر اساس 
نتایج، افزودن g/kg 15 مکمل گیاهی )زنجبیل و رازیانه( به جیره غذایی ماهی کفال خاکستری به منظور بهبود شاخص های رشد، 

تغذیه و کیفیت الشه در این ماهی پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدي: کفال ماهی، بیوهربال، زنجبیل، رازیانه، ترکیب الشه، تولید پروتئین، محرك رشد
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This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of bioherbal feed supplement on the growth 
performances, voluntary feed intake )VFI), protein efficiency ratio )PER), lipid efficiency ratio )LER), protein produc-
tive value )PPV) , lipid productive value )LPV) and body composition of Mugil cephalus for 62 days. This study was 
conducted in a completely randomized design with 450 of grey mullet larvae )with average weight of 0.72±0.01g) in 5 
treatments and 3 replicates )n=30 in each replicate) and included: control group without using bioherbal, other groups 
including: treatment 2, 3, 4 and 5. The amounts of this herbal supplement were 5, 10, 15 and 20 g/kg food. The results 
showed that at the end of experiment, the highest FW, DGR, VFI, PER, PPV, LER and crude protein were observed in 
the diet containing 15 g /kg bioherbal supplement in all of these parameters. Furthermore treatment 4 )15 g/kg) showed 
a significant difference compared with control treatment )P<0.05). Finally, the present results suggest that diet contain-
ing 15 g/kg bioherbal supplement )ginger and fennel powder) could improve growth, feed performances and carcase 
quality of Mugil cephalus larvae.

Key words: Mugil cephalus, Foeniculum vulgare, Zingiber officinale bioherbal, carcass composition,
 protein production, growth stimulator 

مقدمه
وضعیت تغذیه ماهی نقش مهمی در مقاومت ماهی علیه بیماری ها دارد. 
در حقیقت تغذیه ماهیان با جیره غذایی مناسب، نه تنها وضعیت سالمتی 
می دهد.  کاهش  نیز  را  بیماری  احتمال  بلكه  بخشیده  بهبود  را  ماهیان 
همبستگی مثبتی بین افزایش مقاومت علیه بیماری با میزان رشد و بقاء 
به  آن ها  از  و مشتقات حاصل  گیاهان  برخی  که  آن جایی  از  دارد.  وجود 
از  لذا استفاده  ایمنی معرفی شده اند  یا محرك  عنوان محرك های رشد و 
این ترکیبات در رژیم های غذایی ماهیان و نرم تنان در دهه های اخیر توسعه 
مثال،  بعنوان   .(Ahmadi et al., 2012; Asadi et al., 2012) است  یافته 
Abd El- Tawab و همكاران )2001( گزارش کردند که اضافه کردن رازیانه 
 (Oreochromis niloticus) تیالپیا  ماهی  غذا  به   (Foeniculum vulgare)
 Mesopotamichthys) بنی  ماهی  غذا  به  زنجبیل  پودر  نمودن  اضافه  و 
 Abd-El-Tawab and Yones,) گردید  رشد  بهبود  به  منجر   (sharpeyi

 .(2001; Mahdavi et al., 2014
رازیانه گیاهی 2 ساله و متعلق به خانواده Apiaceae است. منشا آن نواحی 
 .(Piccaglia and Marotii, 2001) مدیترانه و جنوب اروپا گزارش شده است
بهداشتی، در  و  آرایشی  به دلیل کاربردهای متعدد آن در صنایع غذایی، 
کشورهای  و  اروپا  مرکز  و  جنوب  مانند  جهان  نقاط  اکثر  در  حاضر  حال 
آسیایی گسترش یافته است. با توجه به خاصیت ضدباکتریایی فالنوونوئیدها 
و ترکیبات فنولی رازیانه انتظار می رود این گیاه موجب بهبود شاخص رشد 

 Kwon et al., 2002; Marino et) و به دنبال آن بهبود ایمنی ماهی گردد
 .(al., 2007

است  دارویی  و خواص  ریزوم هاي غده اي  با  گیاهي چند ساله  زنجبیل،   
که به منظور تقویت رشد و سیستم ایمنی در حیوانات آبزی مورد استفاده 
جمله  از  جینجرول ها   .(Venketramalingam et al., 2007) می گیرد  قرار 
 Talpur( ترکیبات زنجبیل هستند که محرك اشتها و ضد تهوع مي باشند
آفریقاي شمالي،  آسیا،  مانند جنوب  نقاطي  در  آن  et al., 2013(. کشت 
جامائیكـا، مكزیـک و ژاپـن معمـول است. زنجبیل دارای بسیاری از خواص 

.(Nya and Austin, 2009) دارویی است
پرورش الرو ماهیان دریایی، به ویژه تغذیه آن ها یكی از تنگناهای اساسی 
در ارتقای صنعت پرورش آبزیان دریایی از جمله کفال ماهیان خاکستری 
(Mugil cephalus) می باشد (FAO, 2009). کفال ماهیان خاکستری یكی 
از ذخایر مهم شیالتی و جزء ماهیان قابل تكثیر در شرایط مصنوعی، نیمه 
مصنوعی و همچنین قابل پرورش در استخرهای خاکی به شمار می روند. 
گرمسیری  نیمه  و  گرمسیری  آب های  در  گسترده ای  طور  به  ماهی  این 
پراکنده اند. و قدرت سازگاری به محدوده وسیعی از دما، شوری و شرایط 

 .(Yelghi et al., 2012) تغذیه ای دارد
قرار  توجه  مورد  پیش  از سال های  دارو  عنوان  به  گیاهی  مواد  از  استفاده 
گرفته است و در آبزیان نیز به دلیل در دسترس بودن، قیمت مناسب، قابل 
تجزیه بودن در محیط، نداشتن اثرات زیست محیطی نامناسب و مؤثر بودن 
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بر علیه طیف وسیعی از پاتوژن ها مورد مصرف قرار می گیرد. تعداد زیادی 
از این گیاهان خاصیت تحریک کنندگی ایمنی دارند که در سال های اخیر 

.(Galina et al., 2009) توجه زیادی به آن ها شده است
گیاهان و ادویه ها بسته به مواد موثره عملكردهای مختلفی همانند تقویت 
 (Citarasu, 2010) تحریک اشتها، ضداسترس ،(Shalaby et al., 2006) رشد
و همچنین افزایش مقاومت به بیماری (Galina et al., 2009). را در پرورش 
ماهی نشان می دهند. تحقیقات مختلفی برای بررسی تاثیر مشتقات گیاهی 
تاثیر  تحقیقی  است. در  بر گونه های مختلف ماهی صورت گرفته  مختلف 
ترکیب الشه  بازماندگی،  بر عملكرد رشد،  رازیانه در جیره غذایی  اسانس 
گردید  بررسی   (Rutilus frisii) سفید  ماهی  بچه  خونی  فراسنجه های  و 
تاثیر  نیز در سال 2013  )Arulvasu .(Mahdavi et al, 2014 و همكاران 
پودر زنجبیل را بر رشد کپور هندی (Catla catla) و Talpur و همكاران 
 (Lates calcarifer) در سال 2013 به بررسی اثر زنجبیل بر باس دریایی
اثر مكمل بیوهربال)رازیانه و  اما تاکنون تحقیقی درباره  را بررسی کردند. 
زنجبیل( در جیره غذایی بر عملكرد رشد، تغذیه و ترکیب الشه ماهی کفال 

خاکستری انجام نشده است. 
حاوی  می تواند  که  است  گیاهی  کاماًل  افزودنی  بیوهربال  اینكه  به  نظر 
اسانس ها و عصاره های مكمل گیاهی دیگر از جمله آویشن و سیر مختلف 
باشد و اخیراً به طور گسترده ای تولید و وارد بازار شده و تبلیغات وسیعی 
نیز در خصوص اثرات مفید استفاده از آن بر عملكرد و ارتقای سطح سالمتی 
طیور انجام گردیده است (Chehrei et al., 2011) و از آنجایی که تاکنون 
کفال  ماهی  در  زنجبیل  و  رازیانه  بیوهربال  مكمل  در خصوص  مطالعه ای 
گیاهی  مكمل  اثر  بررسی  به  مطالعه  دراین  لذا  نگرفته  خاکستری صورت 
بیوهربال پودر زنجبیل و رازیانه بر روی عملكرد شاخص های رشد، تغذیه و 

ترکیب الشه الرو کفال ماهی خاکستری پرداخته شده است.  

مواد و روش ها
ماهی و شرایط پرورش

این پژوهش در بهمن ماه 1393 در کارگاه تكثیر و پرورش ماهی موسسه 
تحقیقات شیالت چابهار انجام شد.450 قطعه الرو ماهی کفال خاکستری 
از اسكله رمین واقع در 5 کیلومتری بندر چابهار صید و به حوضچه 300 
لیتری، انتقال داده شد. پس از طی مرحله سازگاری به مدت یک هفته و 
اطمینان از سالمتی آن ها، الروها با میانگین وزنی g 0/01±0/72 و میانگین 

طولی cm 0/81±4/40 شمارش شده و با تراکم 30 قطعه به 15 مخزن 
60 لیتری منتقل شدند. در طول دوره، درجه حرارت آب 0/5±28/2 درجه 
سانتی گراد، اکسیژن محلول mg/L 0/87± 7/01 و pH آب 0/4±7/8 بود. 
به منظور هوادهی و رفع نیاز اکسیژن الروها به هر یک ازمخزن ها یک سنگ 
هوا که به منبع هواده متصل بود نصب گردید. تیمارهای مورد استفاده در 
تحقیق حاضر شامل: تیمار1 )شاهد( که تنها با غذای تجاری و تیمارهای 
2، 3، 4 و 5 به ترتیب حاوی 10،5، 15 و g/kg20 مكمل بیوهربال )حاوی 
نسبت مساوی پودر زنجبیل و رازیانه( بودند که با سه تكرار برای هر تیمار 

در طی یک دوره 62 روزه مورد استفاده قرار گرفتند.

تهیه و آماده سازی جیره و غذا دهی به ماهیان
گیاه زنجبیل و رازیانه تازه از عطاری شیراز تهیه و توسط مرکز هرباریوم 
آزاد  فضای  در  آنها  سرشاخه های  گرفت.  قرار  تایید  مورد  شیراز  دانشگاه 
منظور  به  شد.  تبدیل  پودر  صورت  به  کاماًل  آسیاب  توسط  و  خشک 
آماده سازی  جیره های غذایی، ابتدا مقدار غذا برای کل دوره آزمایش )62 
تعاونی  )شرکت  کنسانتره  غذای  شد سپس  محاسبه  تیمار  هر  برای  روز( 
تولیدی 21 بیضاء با قطر mm 1/8-1/6 با %51/6 پروتئین خام، % 11/9 
از  پس  گردید.  توزین  رطوبت(   6/3  % و  خام  فیبر   12/1  % خام،  چربی 
محاسبه میزان مكمل گیاهی مورد نیاز برای هر تیمار، مقدار مكمل گیاهی 
محاسبه شده با غذا مخلوط گردید و با اضافه نمودن درصد مشخصی آب 
مقطر)mL 40( به حالت خمیر تبدیل شد. سپس خمیر از چرخ گوشت با 
قطر چشمه mm 0/5 عبور داده شد و به شكل پلت در مجاورت هوا خشک 
گردید و جیره تهیه شده تا زمان استفاده در فریزر در دمای 20- درجه 
سانتی گراد نگهداری گردید (Arulvasu et al., 2013). مقدار غذای روزانه با 
توجه به درصد وزن بدن )توده زنده( محاسبه شد و در نوبت صبح و عصر به 
میزان %7 وزن بدن )در حد سیری( در اختیار الرو ماهیان قرار گرفت. عمل 
سیفون کردن به صورت یک روز در میان انجام و باقیمانده غذایی و مدفوع 
ماهی ها از مخازن خارج گردید. آنالیز ترکیب شیمیایی رژیم-های غذایی 

مورد آزمایش در جدول 1 آورده شده است.
زیست سنجی و بررسی پارامترهای رشد و تغذیه

تمام  آزمایش   62 و   31 روز  در  رشد،  شاخص های  اندازه گیری  به منظور 
دقت )با  و طول   )0/01 gبا دقت( وزن  و  مخزن خارج شده  هر  الروهای 

mm1( آن ها ثبت گردید. با استفاده از داده های حاصل از زیست سنجی ها، 

اثر سطوح مختلف مکمل گیاهی بیوهربال...

جدول 1- ترکیب شیمیایی رژیم های غذایی مورد آزمایش 

رژیم های غذایی )g/kg مكمل گیاهی(

05101520ترکیب شیمیایی )درصد(

51/650/25151/651/4پروتئین خام

11/911/811/211/611/3چربی خام

12/111/811/512/412/6خاکستر خام

6/35/85/56/26/5رطوبت
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شاخص های  الشه،  پروتئین  اندازه گیری  و  غذا  در  موجود  پروتئین  میزان 
Mis-) میزان غذای دریافتی ،(Wahli et al., 2003)  رشد میزان رشد روزانه

ra et al., 2006)، ضریب تبدیل غذایی (Lim et al., 2000)، بازده مصرف 
 ,Bai( پروتئین و نرخ تولید پروتئین، بازده مصرف چربی و نرخ تولید چربی

2001( تعیین شد.
 (DGR) میزان رشد روزانه

 

 )g( وزن نهایی = Wf
)g( وزن اولیه =Wi

)g( افزایش وزن بدست آمده = WG
T = مدت پرورش )روز(

)FCR( ضریب تبدیل غذایی
 

F = مقدار غذای مصرف شده )گرم(
 )g( وزن نهایی = Wf=

)g( وزن اولیه = Wi
)VFI( میزان غذای دریافتی

 

 (g) وزن نهایی =Wf
 (g) وزن اولیه = Wi

T = مدت پرورش )روز(
 )PER( بازده مصرف پروتئین

 

)g( وزن نهایی =BWf
     )g( وزن اولیه = BWi

AP = مقدار پروتئین داده شده به هر ماهی )گرم(
)PPV( مقدار تولید پروتئین

 

BCPf و BCPi بترتیب درصد پروتئین خام الشه در انتها و ابتدای آزمایش 
)g( وزن نهایی = BWf

     )g( وزن اولیه = BWi
)g( مقدار غذای داده شده به هر ماهی =TF
CP = پروتئین خام جیره های غذایی )%( 

)LER( بازده مصرف چربی

 

 )g( وزن نهایی =BWf
     )g( وزن اولیه = BWi

AL= مقدار چربی داده شده به هر ماهی )گرم(
)LPV( مقدار تولید چربی

 

BCLf و BCLi بترتیب درصد چربی خام الشه در انتها و ابتدای آزمایش 
)g( وزن نهایی = BWf

     )g( وزن اولیه = BWi
TF= مقدار غذای داده شده به هر ماهی
CL= چربی خام جیره های غذایی )%(

آنالیز الشه
به منظور تعیین ترکیب الشه، در میان دوره )روز 31( و پایان دوره آزمایش 
ماهی پس  تصادفی 3 قطعه الرو  بصورت  آزمایش،  از هر مخزن  )روز63( 
ترکیب شیمیایی  تجزیه  به منظور  و  از تحملh 24 گرسنگی، صید شده 
تجزیه شیمیایی  منتقل شد.  دامپزشكی چابهار  آزمایشگاه شبكه  به  الشه 
ترکیب الشه بر اساس روش استاندارد AOAC انجام گرفت. میزان پروتئین 
از طریق حل  و  از روش سوکسله  استفاده  با  از روش کلدال، چربی  الشه 
نمودن چربی در اتر، رطوبت از طریق قرار دادن نمونه در دمای 105 درجه 
سانتی گراد و توزین نمونه بعد از خنک شدن و خاکستر از طریق سوزاندن 
نمونه در دمای 550 درجه سانتی گراد بمدت h 6 و توزین نمونه پس از 

.(AOAC, 1989) خنک شدن محاسبه شدند

آنالیز آماری
تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اندازه گیری شاخص های رشد، تغذیه 
و ترکیب الشه با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون 
مقایسه چند دامنه ای دانكن، در سطح احتمال %5 بین تیمارهای مختلف 
صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 16 در محیط 

ویندوز XP استفاده گردید.

نتایج
شاخص های رشد و تغذیه

دوره  دو  طول  در  مختلف  تیمارهای  رشد  شاخص های  به  مربوط  نتایج 
آزمایش در جدول 2 و نتایج مربوط به کل دوره آزمایش درجدول 3 آورده 
به میانگین وزن   0/72g  )IN) اولیه از میانگین وزن  شده است. ماهی ها 
نهایی )g )FW 2/61 الی g 4/32 در طول دوره 62 روزه آزمایش رسیدند. 
نتایج نشان داد که افزودن مقادیر مختلف مكمل گیاهی  پودر زنجبیل و 
رازیانه به جیره های غذایی تفاوت معنی داری را در میانگین وزن نهایی، 
 (PPV) بازده تولید پروتئین ،(LER) وچربی (PER) بازده مصرف پروتئین
کل  و  آزمایش  دوره  درطول  شاهد  تیمار  با  مقایسه  در   (LPV) چربی  و 
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مكمل   15 g/kg نمودن  اضافه  تنها   .)P>0/05( کرد  ایجاد  آزمایش  دوره 
رشد  میزان  میانگین  معنی دار  افزایش  به  منجر  )تیمار4(  غذا  به  گیاهی 
روزانه (DGR) و کاهش معنی دار در ضریب تبدیل غذایی(FCR) در کل 
غذای  میزان  و   )P>0/05( شد  شاهد  تیمار  با  مقایسه  در  آزمایش  دوره 
دریافتی (VFI) در تیمار 4 و 5 اختالف معنی داری را در مقایسه با تیمار 
دوره  کل  همچنین  و  آزمایش  دوره  دو  در   .)p>0/05( داد  نشان  شاهد 
آزمایش، بیشترین وزن نهایی(FW)، میزان رشد روزانه(DGR)، میزان غذای 
بازده   ،(PPV)پروتئین مقدارتولید  و   (PER) مصرف  بازده   ،(VFI)دریافتی
تولید  و مقدار   (FCR) تبدیل غذا  و کمترین ضریب   (LER)مصرف چربی

.)P>0/05(در تیمار 4 مشاهده شد (LPV) چربی

ترکیب شیمیایی الشه
در  مختلف  تیمارهای  در  خاکستری  کفال  ماهی  الشه  شیمیایی  ترکیب 
میان دوره )روز 31( پایان دوره آزمایش )روز62( به ترتیب در نمودار 1 
نشان داده شده است. در میان دوره و پایان دوره، بیشترین مقدار پروتئین 
در   )P>0/05( بود   4 تیمار  به  مربوط  و خاکستر  مقدار چربی  و کمترین 
با تیمار شاهد  را  حالی که میزان رطوبت در تیمار 4 اختالف معنی داری 
اختالف  و  شد  مشاهده   2 تیمار  در  رطوبت  میزان  کمترین  و  نداد  نشان 

.)P>0/05( معنی داری را با تیمار شاهد نشان داد

بحث و نتیجه گیری
تغییرات شاخص های رشد در بین تیمارهای مختلف در این تحقیق نشان 

 جدول 2. مقایسه میانگین )میانگین± خطای استاندارد( شاخص های رشد و تغذیه در  تیمارهای مختلف در طول دو دوره آزمایش 

.)P>0/50( وجود حروف غیر همسان در هر ردیف نشانه اختالف معنی دار است

تیمار

12345

دوره اول )31-1روز(

IW )g(0/75±0/060/75±0/030/74±0/030/68±0/020/69±0/02

FW )g( 1/59±0/07 a1/68±0/08 ab1/81±0/06 ab2/20±0/09 c1/72±0/07 ab

)%( VFI0/75±0/02 a0/78±0/01 a0/82±0/03 ab 0/87±0/02 b0/83±0/01 ab

)%( DGR0/88±0/02 a0/89±0/01 a0/97±0/01 ab1/07±0/04 b1/0±0/05 b

FCR1/05±0/021/05±0/011/05±0/021/03±0/011/04±0/01

PER1/50±0/06 a1/85±0/03 b1/88±0/01 b2/01±0/03 c1/98±0/04 c

LER8/25±0/07 a8/33±0/09 b8/75±0/08 c8/78±0/04 e8/68±0/01 d

)%( PPV19/7±1/07 a29/12±2/02 b30/15±1/01 c36/39±2/07 e31/3±2/04 d

)%( LPV66/16±1/24 d46/35±2/03 c41/87±2/03 b30/31±1/04 a42/03±0/97 b

دوره دوم )62-31 روز(

FW (g)2/64±0/08 a2/81±0/02 ab3/13±0/09 b4/32±0/07 c3/21±0/05 b

)%( VFI1/22±0/04 a1/27±0/06 ab1/33±0/05 ab1/56±0/02 c1/25±0/07 b

)%( DGR1/03±0/02 a1/04±0/04 a1/19±0/03 b1/27±0/05 b1/25±0/09 b

FCR1/36±0/03 b1/29±0/02 ab1/23±0/01 a1/14±1/02 a1/2±0/03 ab

PER1/35±0/02 a1/69±0/07 b1/84±0/06 b2/94±0/09 c2/79±0/06 c

LER8/26±0/04 a8/29±0/09 b8/31±0/03 bc8/65±0/04 d8/31±0/07 bc

)%( PPV35/62±1/07 a36/67±1/06 b38/38±2/05 c44/27±1/12 d38/32±1/01 c

)%( LPV56/47±0/07 d45/35±1/08 c21/05±2/04 b13/44±0/73 c21/10±0/98 b

اثر سطوح مختلف مکمل گیاهی بیوهربال...
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.)P>0/50( وجود حروف غیر همسان در هر ردیف نشانه اختالف معنی دار است

جدول 3- مقایسه میانگین )میانگین ± خطای معیار( شاخص های رشد و تغذیه در تیمارهای مختلف در کل دوره آزمایش 

نمودار 1. ترکیب شیمیایی الشه کفال ماهی در تیمارهای مختلف در میان دوره )روز13( 
غیر  حروف  وجود  معیار(.  )میانگین±خطای  آزمایش  (b) )روز26(  دوره  پایان  و   (a)
به ترتیب  تا 5  همسان در هر ردیف نشانه اختالف معنی دار است )P>0/50(. تیمار 1 

حاویg/kg 0، 5، 10، 15 و 20 مکمل بیوهربال است. 

تیمار

12345

دوره  )62-1 روز(

)%( VFI1/67±0/05 a1/75±0/07 a1/82±0/05 ab2/02±0/02 c1/98±0/06 bc

)%( DGR1/90±0/07 b1/98±0/07 b2/07±0/07 ab2/19±0/06 a2/09±0/06 ab

FCR1/50±0/07 b1/38±0/05 ab1/32±0/04 ab1/20±0/03 a1/29±0/01 ab

PER2/04±0/05 a2/49±0/04 b2/88±0/03 c3/57±0/53 d3/47±0/02 d

LER8/26±0/05 a8/36±0/04 b8/46±0/03 c8/73±0/04 e8/65±0/04 d



16
در

پژوهشوسازندگی

داد که اضافه نمودن مقادیر مختلف مكمل گیاهی بیوهربال )پودر زنجبیل 
آزمایش،  دوره  پایان  در  غذایی  جیره  به   5  g/kg استثنای  به  رازیانه(  و 
منجر به افزایش معنی داری در مقادیر وزن نهایی در مقایسه با تیمار شاهد 
شد. همچنین بررسی شاخص های تغذیه نشان داد که بهترین نرخ تولید 
و  غذایی  تبدیل  ضریب  کمترین  دریافتی،  غذای  میزان  افزایش  پروتئین، 
بر کیلوگرم غذا  تیمار حاوی 15 گرم مكمل  تولید چربی در  نرخ  کاهش 
مشاهده شد و اختالف معنی داری را نیز با تیمار شاهد نشان داد. در عین 
حال، هم زمان با تغییر سطوح مكمل گیاهی در این آزمایش، بازده مصرف 
پروتئین و چربی روند افزایشی را نشان دادند. به نظر می رسد وجود مكمل 
تا در فرآیند متابولیسم،  گیاهی بیوهربال در جیره های غذایی باعث شده 
پروتئین مسیر اصلی خود یعنی مسیر سنتز بافت را طی نموده و به شكل 
 Shalaby et al., 2006; Ebrahimi Dorche  et al.,) پروتئین ذخیره گردد
2013). در نتیجه از نظر عددی بهترین بازده پروتئین و نرخ تولید پروتئین 
مشاهده  تحقیق  این  در  غذا  کیلوگرم  بر  مكمل  گرم  حاوی 15  جیره  در 
شد. بدین ترتیب با توجه به عدم اختالف معنی دار میزان غذای دریافتی، 
 ضریب تبدیل غذا  و میزان رشد روزانه در بین تیمارهای حاوی g/kg 5 و

10 با تیمار شاهد و کاهش معنی دار میزان وزن نهایی، نرخ مصرف چربی 
و نرخ تولید پروتئین و افزایش معنی دار نرخ تولید چربی در تیمار حاوی 
 g/kg 20 مكمل گیاهی بیوهربال )تیمار5( در مقایسه با تیمار حاوی g/kg
15 )تیمار4( مكمل گیاهی، می توان گفت که تیمار حاوی g/kg 15 مكمل 
خاکستری  کفال  ماهی  در  رشد  عملكرد  بهترین  ایجاد  به  منجر  گیاهی 
عواملی  به  مربوط  شاید  که  است  شده  تحقیق  این  در  روز   62 مدت  به 
سیری  احساس  مراکز  هنگام  زود  تحریک  خوراکی،  خوش  کاهش  نظیر 
تامینی  متابولیسم  قابل  انرژی  سطوح  اثر  در  موجود  چربی  تغییرات  یا  و 
باشد.  افزودنی  این  از  استفاده  سطح  افزایش  اثر  در  غذایی  جیره های  از 
Chehrei و همكاران در سال 2011 نشان دادند که میزان خوراك مصرفی 
در مرغ تخم گذار در گروه دریافت کننده جیره غذای حاوی 0/05 درصد 
افزودنی گیاه بیوهربال در مقایسه با سطوح 0/1 و 0/15 درصد بیشتر بود 
دارای  سیر(  و  )آویشن  بیوهربال  مكمل  درصد  از0/15  استفاده  همچنین 
اثرات مثبتی بر عملكرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های بیوشیمیایی و 
ایمنی در خون مرغ تخم گذار می باشد. همچنین Hernandoz و همكاران 
و  آویشن  درمنه،  گیاهان  عصاره های  از  استفاده  که  دادند  نشان   )2004(
نشاسته  هضم  قابلیت  روده ای،  هضم  بهبود  سریع تر،  رشد  باعث  رزماری 
از ماده خشک جیره های غذایی در جوجه های گوشتی  قابلیت استفاده  و 
در  که  تحقیقی  در  دارند.  از هم خوانی  مطالعه  این  نتایج  با  که  می گردد 
 400،200،100  mg/kg( رازیانه  اسانس  مختلف  غلظت های  اثر  با  ارتباط 
و600( بر روی شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب الشه و فراسنجه های 
شد،  انجام   (Rutilus frisii kutum) خزر  دریای  سفید  ماهی  بچه  خونی 
اسانس رازیانه موجب افزایش وزن در سطح 100 و mg/kg200 اسانس در 
مقایسه با گروه شاهد شد. البته این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود و در 
دیگر شاخص ها شامل نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و فاکتور وضعیت 
نیز روند معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (Mahdavi et al., 2014) که 
با نتایج حاصل از این تحقیق همخوانی نداشت که علت آن می تواند ناشی 
از اختالف در گونه های مورد آزمایش، سن یا اندازه ماهیان مورد آزمایش، 
شرایط آزمایش و یا نحوه استفاده از گیاه )پودر شده یا بصورت عصاره( باشد 

.(Akrami et al.,2015)
 (Catla catla) هندی  کپور  رشد  بر  زنجبیل  پودر  اثر  دیگر،  تحقیقی  در 
نرخ  بیشترین   ،)1000 و   500،  100،0  mg/kg( مختلف  غلظت های  با 
کلیه  ویژه  رشد  نرخ  و  شد  مشاهده   1000  mg/kg غلظت  در  ویژه  رشد 
 تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد اختالف معنی داری را نشان داد

(Arulvasu et al., 2013). که با نتایج حاصل از این تحقیق همخوانی داشت. 
منجر  دارویی  گیاهان  که  نمودند  بیان  در سال 2002  و همكاران   Platel
به تحریک ترشح آنزیم های پانكراسی، جذب و هضم ترکیبات موجود در 
به جیره غذایی منجر  اضافه نمودن آن ها  مواد مغذی می شوند. همچنین 
توانایی ماهیان در جستجو نمودن غذا )تحریک قوای حسی(  باالبردن  به 
و تشویق بیشتر ماهی به خوردن غذا می گردد. می توان گفت که استفاده 
همزمان زنجبیل و رازیانه منجر به اثر توام ترکیبات موجود در آن ها بر روی 

آنزیم های گوارشی، بهبود هضم و جذب مواد مغذی ورشد بهتر می گردد.
درصد و مقدار غذادهی روزانه و ترکیب جیره غذایی از جمله عوامل موثر 
 .(Gawlicka et al., 2002) می باشند  الشه  شیمیایی  ترکیب  میزان  بر 
حاوی تیمار  به  مربوط  رطوبت  میزان  بیشترین  آزمایش،  دوره  پایان   در 

g/kg 15 مكمل غذایی بود و از این نظر با تیمار شاهد اختالف معنی داری 
را نشان نداد. کمترین میزان خاکستر در تیمار 4 مشاهده شد که اختالف 
بر  دیگر  تحقیقی  در   .)P>0/05( داد  نشان  تیمارها  با سایر  را  معنی داری 
روی ماهی سفید دریای خزر نشان داده شد که پروتئین، خاکستر و رطوبت 
الشه تحت تاثیر جیره غذایی حاوی اسانس رازیانه قرار نگرفته و تنها در 
میزان چربی تفاوت معنی داری ایجاد شده است و با افزایش مقدار اسانس 
رازیانه میزان چربی بدن کاهش یافته است. یافته های تحقیق حاضر با نتایج 
 Mahdavi et( پژوهش مذکور در خصوص میزان چربی الشه مطابقت داشت
al., 2014(. همچنین در تحقیق های صورت گرفته بر روی گیاهان دارویی 
مختلف نتایج متفاوتی بدست آمد بعنوان مثال، در ماهی خاویار استرلیاد 
مشخص شد که جیره حاوی % 0/5 عصاره سیر   (Acipenser ruthenus)
منجر به بهبود پروتئین الشه این گونه شد. که با نتایج حاصل از این تحقیق 
همخوانی دارند. Ebrahimi Dorche و همكاران در سال 2013 نشان دادند 
که استفاده از غلظت mg/kg 150 اسانس سیر منجر به افزایش معنی دار 
ولی کاهش سطح  (Huso huso) شد  ماهی  فیل  در  پروتئین الشه  سطح 
چربی الشه اختالف معنی داری را با سایر تیمارها نشان نداد. همچنین اثر 
آن بر میزان زطوبت، ماده خشک و فیبر الشه را غیر معنی دار گزارش نمود 
با نتایج بدست آمده از این تحقیق  (Ebrahim Dorche et al., 2013) که 
همخوانی نداشت. عدم مغایرت نتایج بدست آمده در پژوهش های مختلف 
می تواند ناشی از تفاوت در ترکیبات و درصد مواد موثره موجود در گیاهان 
مختلف و همچنین تفاوت گونه ماهی و ترکیبات جیره غذایی پایه نیز باشد. 
 در کل، تیمار حاوی g/kg 15 مكمل گیاهی منجر به ایجاد بهترین عملكرد 
رشد در ماهی کفال خاکستری به مدت 62 روز در این تحقیق شده است 
و در نهایت باالترین سطح پروتئین الشه و سطح کمتر چربی و خاکستر 
)در سطح معنی دار( در ترکیب بدن الرو کفال ماهیان خاکستری تغذیه 
شده با g/kg 15 مكمل گیاهی بیوهربال دیده شد. بر این اساس استفاده 
بهبود  برای  بیوهربال،  گیاهی  g/kg 15 مكمل  با  غذایی محتوی  از جیره 
عملكرد رشد، تغذیه و ارزش غذایی الشه کفال ماهیان خاکستری پیشنهاد 

می گردد.

اثر سطوح مختلف مکمل گیاهی بیوهربال...



شماره 112، نشریه د امپزشكی، پاییز 1395

17
در

پژوهشوسازندگی

تشکر وقدردانی
بدین وســیله از همكاری ریاســت و پرســنل محترم انستیتو موسسه 
تحقیقات شیالت چابهار و کارشــناس محترم آزمایشگاه شبكه دامپزشكی 

چابهار تشكر و قدردانی می گردد. 
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