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منظور افزایش هآور در غذاي پلت شده ببررسی استفاده از مکمل گیاهی اشتهاء
در مرحله پرواري ) Cyprinus carpio L.1978(کپورمعمولیوزن ماهی 

961: پستیپژوهشکده اکولوژي دریاي خزر، ساري، صندوق: *حمید رمضانی

961: تیپسپژوهشکده اکولوژي دریاي خزر، ساري، صندوق:حسن فضلی

تهرانتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي،سازمان کشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه :محمود حافظیه،
14155-6116:پستیصندوق

1393بهمن: تاریخ پذیرش1393آبان: تاریخ دریافت

چکیده
افزایش منظورهندسی بهار زمرد فام قومس در غذاي پلت شده بهبررسی استفاده از مکمل گیاهی اشتهاء آور تولیدي شرکت م

عدد ماهی کپور 186تعداد . انجام شد1393معمولی در مرحله پرواري در پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر در سال وزن ماهی کپور
و با عمق مفید (مترمربع 16قریبی حوضچه فایبرگالس به مساحت ت9تکرار، در 3تیمار با 3گرم در 3/126پرورشی با میانگین وزنی 

) شاهد(پلت رایج در بازار با مکمل صفر درصد (سه جیره غذاییهفته تحت تغذیه با8مدت و بهتقسیم گردید) متر6/0ثابت و تقریبا ً
. قرار گرفتند%) 2(و پلت رایج در بازار واجد مکمل گیاهی اشتهاآور % ) 1(و پلت رایج در بازار واجد مکمل گیاهی اشتهاآور 

برابر با % 1گرم و براي جیره با مکمل 6/51برابر با ) پلت رایج در بازار% (0ها نشان داد که وزن اکتسابی در جیره بامکمل بررسی
گرم و براي 03/39برابر % 0نرخ رشد نسبی نیز براي مکمل . گرم بوده است6/57برابر با % 2گرم و براي جیره با مکمل 3/49

هاي وزن نهایی سه تیمار داري بین میانگیناختالف معنی. گرم بوده است65/48برابر % 2گرم و براي مکمل 03/40برابر % 1مکمل 
دار مشاهده گردید که با دو تیمار دیگر اختالف معنی%) 3مکمل (آمده در تیمار سوم دستترین وزن بهو بیش) p<05/0(دیده نشد 

داري در شاخص رشد، دست آمده مشخص شد که مکمل گیاهی اشتهاآور منجر به تفاوت معنیتایج بهبا توجه به ن). p<05/0(نداشت 
.معمولی نگردیدل غذایی و رشد اختصاصی ماهی کپورتغذیه، ضریب تبدی

آور     ماهی، مکمل گیاهی اشتهاپلت، کپور:کلمات کلیدي

Hamid_ramzani@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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مقدمه
یکی ) Cyprinus Carpio (Linnaeus,1758)(معمولیکپور
که براي غذا اهلی شدهتهایی از ماهی استرین گونهاز قدیمی

چه پرورش کپور در چین حداقل از پنج قرن قبل از اگر.تاس
میالد مسیح آغاز شده است اما اهلی کردن آن کمی دیرتر آغاز 

تولید کپور از مزارع ، مطابق آمارهاي فائو . )Balon ،2006(شد
شیرین و برابر پروري در آبتولید جهانی آبزياز کل % 13برابر 
تجارب مرور زمان وهب.)FAO،2004(تن بوده است918/387/3

هاي سنتی تغذیه کپور به استفاده روش،حاصله از دوران گذشته
دالیل اقتصادي و بهداشتی ارتقاء یافته هاز غذاي پلت شده ب

ان نیز جایگاه که امروزه استفاده از پلت در ایرطوريهب. است
همین راستا تحقیقاتی درخصوص پرورش در. اي یافته استویژه

هاي محصور صورت گرفته است و ثابت کپورمعمولی در سیستم
باشدنمیکافیکپورماهیسریعرشدبرايتنهاییهبپلتکهشده

از بخشبدین منظور با توجه به نتایج رضایت).1391رمضانی،(
آور در افزایش شیر و گوشت هی اشتهااستفاده از مکمل گیا

در پرورشتولیدي بررسی امکان استفاده از این محصول در پلت
کپورمعمولی پرورشی در طرح فوق مورد آزمایش قرار گرفته 

هاي در صد هزینه50که در پرورش آبزیان با توجه به این.است
ان پرورش آبزیآوريباشد، لذا سودپرورش مربوط به تغذیه می

هاي ازمند دقت جدي در مراحل غذادهی و استفاده از غذانی
سوداگر و (باشدمیمصنوعی با کیفیت و کارایی مناسب

مدیریت براي تولید تجاري و کارآمد آبزیان،).1386همکاران، 
هاي مناسب که دهی با جیرهغذاشرایط مناسب پرورش،قوي،
ترین کمینه وبهرشدکهموثرحالدرعینتر وارزانترکیباتحاوي

رسدنظر میهضروري بغذایی را داشته باشد،تبدیلمقدار ضریب
)Hung وLutes ،1978(.هاي فرموله شده براي بهبود جیره

از مسایل عمده در آبزيیکیآبزیانافزایش رشد و ارتقاء سالمت
هاي محرك.)Billard،2001وChebanov(باشدمیتجاريپروري
هابیوتیکو پري) میکروبی زندههايمکمل(ها یکپروبیوتایمنی،

ند که تاز جمله ترکیباتی هس) ترکیبات غذایی غیرقابل هضم(
، Gatlinو Li(روندکار میهبراي بهبود تعادل میکروبی روده ب

عنوان ها بهپروبیوتیکازاستفادهبهعالقهاخیرهايسالدر.)2004
ایمنی در ماهی افزایش محرکی براي رشد و نیز تقویت سیستم

ها پروبیوتیک. )2012و همکاران، Meshkini(پیدا کرده است
ها تعریف هاي میکروبی یا ترکیباتی از این سلولعنوان سلولبه

Salminent(شوند که اثرات مفیدي بر سالمتی میزبان دارندمی

ها از طریق تولید موادي نظیر ترکیبات آن.)1999و همکاران، 

هاي چنین رقابت بر سر مواد شیمیایی و مکانهمنده،بازدار
باعث بهبود وضعیت اتصال و تحریک و تقویت سیستم ایمنی،

Andani(شوندسالمتی میزبان و اصالح توازن میکروبی روده می

ها در صنعت آبزياستفاده از پروبیوتیک.)2012و همکاران، 
تقویت رشد و عالوه بر کیفیت آب باعث افزایش بقاء، پروري،

و همکاران، Uriibe(گرددمینیز ارتقاي وضعیت سالمتی آبزیان
سطحکاهشباعثپروري،آبزياستفاده از پروبیوتیک در.)2011

افزایش رفته،کارهب)هابیوتیکآنتیویژههب(میکروبیالآنتیترکیبات
نصرت(شوندهاي پرورشی میرشد گونهمیزان اشتها و یا مقدار

رهزدایی از جیها با تولید ویتامین و سمپروبیوتیک).1390پور،
کننداشتها را تحریک میهضم،قابلغیرترکیباتتجزیهیاوغذایی

نصرت(کنندمیایجادپروريآبزياي بهتري را درتغذیهشرایطو
تولیدباارتباطدراحتماالًامراینترین دلیلمهم.)1390پور،

هاي توسط باکتريلیتیکوپیپتیدوپروتئولیتیکمانندهاییآنزیم
ها باشدکه ترکیبات ماکرومولکولمیمصرفیپروبیوتیکدرموجود

و همکاران، Fuller(کندهیدرولیز میپپتیدها و آمینواسیدهابهرا
شوند میبنديطبقهمکملکهایمونوژننظیرغذاییعناصر.)2003

هیدرولیز یا جذب نشدن در :بایستی خواص زیر را دارا باشند
وسیله هتخمیر گزینشی بدستگاه گوارش،هاي فوقانیبخش

سمت ههاي مفید روده و بهبود ترکیب میکروفلور روده بکتريبا
ازاستفادهدرخصوص).1999همکاران،وFooks(ترکیبات مفید

باشد غیرمیکروبی اطالعات زیادي در دسترس نمیغذاییمکمل
اشتهاآور تولیدي شرکت مهندسی بهار زمرد فام و مکمل گیاهی 

هاي نامهگیاه دارویی ب7صورت پودر بوده و از قومس که به
بیان، یونجه، گل همیشه بهار، سنجد، آویشن، سیر و شیرین
این آزمایش از آن استفاده درآمدهدستبه)1368زرگري،(شبدر
.شته شده استدر کپور به آزمایش گذاربااولینبراياست وشده

هاشمواد و رو
زمردبهارمهندسیشرکتگیاهی اشتهاآور تولیديمکمل

باشد و تولید شکل پودر میهفام قومس که محصولی تجاري و ب
3منظور آزمایشهب.فوق خریداري شدشرکتازباشدداخلی می

هجیرو) شاهد(%0با مکملبازاردررایججیرهترتیبهکه بجیره،
جیره (%1میزانبهاشتهاآورگیاهیکمپلکسبابازار مخلوطدررایج
و جیره رایج در بازار  مخلوط با کمپلکس گیاهی اشتهاآور ) دوم

.انتخاب شد) جیره سوم(% 2میزان به
ایشگاهآزمتوسطآنالیزبراساس):اولجیره(بازاردررایجپلت

% 25این پلت داراي ،آمده استبه نمایش در1که در جدول 
.کالري بر گرم انرژي بوده است2710پروتئین و 
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و طیور و آبزیان شمالنتایج حاصله از آنالیز غذاي کپورمعمولی کارخانه دام : 1جدول
نتایج حاصله از آنالیزنو ع ماده

2710)کالري بر گرم(انرژي قابل هضم 
67/89(%)رطوبت 

25(%)پروتئین خام 
44/6(%)م فیبر خا

10/9(%)چربی خام 
TVN)73)گرم در هر صد گرممیلی

2/1(%)کلسیم
88/0(%)فسفر کل

8/1خاکستر خام
منفیآلودگی قارچی

)n=2(تحقیقاتی مازندران واقع در شهرستان ساري-آزمایشگاه تخصصی*
1393آزمایش در بهاراین:مکان و سیستم پرورش

در 93تا آخر خرداد 93فته از اوایل اردیبهشت ه8مدت هب
، واقع در رورش پژوهشکده اکولوژي دریاي خزرسالن تکثیر و پ

.انجام شد) مرکز استان مازندران(آباد  شهرستان ساري فرح

در این آزمایش هرحوضچه فایبرگالس :طراحی آزمایش
ها، تره پارامکلی. درنظر گرفته شد) تکرار(عنوان واحد آزمایشیبه
تعویض . خصوص کیفیت آب براي تمام تیمارها یکسان بودهب

. صورت گرفت) لیتر در ثانیه1/0(صورت بارانی و پیوسته هآب ب
. ه استتغییرات حرارتی تحت شرایط طبیعی محیط پرورش بود

هاي مختلف نوع جیره در شروع تنها اثر متغیر بین تیمار
با (و وزن ) مترمیلی1ت با دق(طول . آزمایش تعیین گردید

گیري ماهیان در ابتدا و پایان دوره پرورش اندازه) گرم1دقت 
عدد ماهی کپور پرورشی با میانگین 186ترتیب تعداد بدین. شد

حوضچه فایبرگالس 9تکرار، در 3تیمار با 3گرم در3/126وزنی
و با عمق مفید و تقریبا ثابت (متر مربع 16به مساحت تقریبی 

ارزیابی ماهیان با توجه . تقسیم گردیدند2مطابق جدول)متر6/0
.به پارامترهاي رشد و تغذیه صورت گرفت

ماهیان در تیمارهاي آزمایشینحوه توزیع و اوزان بچه: 2جدول 
در شروع ) گرم(وزن ماهیانتعداد ماهی در هر تکرارتعداد ماهی در هر تیمارتیمارهاي آزمایشی

)انحراف معیار±(نگینآزمایش، میا
1 T602041/6±03/133
2 T602071/6±22/125
3 T662034/121±2689/4و20و

ها با استفاده از آزمون واریانس تجزیه و تحلیل اولیه داده
نشان داد که بین میانگین وزن اولیه  سه ) ANOVA(طرفه یک

.<p)03/0(داري وجود نداشتتیمار اختالف معنی
در روز در ساعات باردوغذادهی:و غذادهیآزمایشانجام

درصد وزن 4تا 2میزانغذادهی به. عصر انجام شد15صبح و 8
بدن ماهی با توجه به درجه حرارت آب و وزن ماهیان

)Miyatake ،1997(منظور افزودن مکمل به هب. صورت گرفت
5پلت را ریخته و سپس جیره ابتدا در یک ظرف پالستیکی 

مکمل گرم روغن مایع خوراکی در این ظرف ریخته و نهایتاً
و خوب با قاشق مخلوط شدگیاهی اشتهاآور به این ظرف اضافه 

.گاه به ماهیان داده شدندتا مکمل به پلت چسبید و آنگردید

لیتر در ثانیه و شرایط نوري 1/0میزان دبی تعویض آب به
فاکتورهاي کیفی آب . ها طبیعی و یکسان بودبراي حوضچه

توسط و شوريPH،شامل درجه حرارت، اکسیژن محلول
از شرکت 650Cyberscan PCDدستگاه پرتابل چند کاره مدل

Eutechدرجه حرارت روزانه و هر روز . کشور سنگاپور انجام شد
درجه ثبت شد 1/0بعداز ظهر با دقت 1صبح و 8هاي ساعت
چنین در پایان هم. صورت هفتگی ثبت شدهر پارامترها باما سای

.گیري شددوره وزن تمام نمونه مجددا اندازه
هاي ذیل با استفاده از  رابطه: پارامتر هاي رشد و تغذیه

:)Albert ،1990و Tacon(محاسبه شدپارامترهاي مختلف 

وزن اکتسابی= میانگین وزن نهایی- میانگین وزن اولیه :1رابطه 
درصد نرخ رشد نسبی) RGR%:Relative growth rate= (])میانگین وزن نهایی- میانگین وزن اولیه / (وزن اولیه[× 2:100رابطه 
ضریب تبدیل غذایی) FCR:Feed Conservation Rate= (مقدار غذاي مصرفی / افزایش وزن بدن :3رابطه 

t) /Lnw2 [× 4:100رابطه  - Lnw1([) =SGR:Specific Growth Rate (ضریب رشد ویژه
W2:،وزن ثانویه W1:،وزن اولیه :tدوره پرورش 

ها با ابتدا نرمال بودن توزیع داده: هاتجزیه و تحلیل داده
) Kolmogrov-Smirnov(اسمرینوف-کلموگروفآزمونازاستفاده

مقایسه اثر وزن اولیه آزمایش تحت. درصد انجام شد5در سطح 
و ) ANOVA(در تیمارهاي مختلف با استفاده از تجزیه واریانس
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درصد انجام 5توکی در سطح روشها بهدو میانگینبهدومقایسه
انجام SPSS.18افزارها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده.شد
. گردیدارائهمعیارانحرافمراههبههادادهمیانگینتحقیقایندر.شد

نتایج
) آب(محیطی پارامترهايگیرياز اندازهحاصلهنتایجخالصه

براساس این نتایج دو پارامتر اکسیژن . شده استارائه3در جدول

داراي تغییرات اندك و پارامترهاي درجه حرارت و شوري، pHو 
2/27به 5/17که دماي آب از طوريهب. تغییرات زیادي داشتند

پرورش افزایش تریتب در ابتدا و انتهاي دورههگراد بدرجه سانتی
این وضعیت براي کلیه تیمارهاي آزمایشی ). 3جدول (داشت 

.یکسان بوده است

خالصه نتایج حاصل از اندازه گیري  فاکتورهاي فیزیکی و شیمیائی آب در طول دوره پرورش ماهی کپور:3جدول 
شوري

)رقسمت در هزا( pH
اکسیژن محلول

)لیتر/ گرممیلی(
درجه حرارت 

)گرادسانتی( شرح

5/2 8/7 6/2 3/23 میانگین
21/1 08/0 34/0 30/3 انحراف خطاي استاندارد
0 7 8/5 5/17 کمینه
4 8/8 7/6 2/27 بیشینه
2/1 8/1 9/0 8/9 دامنه

ذا، رشد  در میانگین وزن اولیه و نهایی و ضریب تبدیل غ
براساس . ارائه شده است4کپور در جدولماهیمختلفتیمارهاي

این نتایج از نظر آماري براي هیچ یک از متغیرها در بین سه 
اکتسابیوزنمیانگین.نداشتوجودداريمعنیآمارياختالفتیمار،

و پلت % 1در سه تیمار با پلت رایج در بازار، پلت رایج با مکل 
). p<808/0(گرم 6/57و 6/51،3/49ترتیبهب%2لمکمبارایج

65/48و 03/40، 03/39ترتیب همیانگین نرخ رشد نسبی ب
، 99/1ترتیب همیانگین ضریب تبدیل غذایی ب)p<73/0(درصد

ترتیب   هضریب رشد ویژه بمیانگینو) p<98/0(02/2و 08/2
).p<78/0(برآورد شد 75/0و 64/0، 63/0

دلیل تعداد کم واحدهاي آزمایشی اختالف معنی هاگرچه ب
که بیان شد طوريداري بین تیمارها مشاهده نشد ولی همان

در %2پلت رایج با مکمل (3میانگین وزن اکتسابی در تیمار 
.تر از دو تیمار دیگر بودبیش) بازار

در تیمارهاي مختلف ماهی کپورمیانگین وزن اولیه و نهایی و ضریب تبدیل غذا، رشد  . 4جدول 
حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگین)در تیمار(تعداد تکرار پارامترها

)پلت رایج در بازار(3وزن اکتسابی
%)1پلت رایج با مکمل (3
%)2پلت رایج با مکمل (3

6/51
3/49
7/57

19/10
47/10
43/23

14/42
63/42
01/31

39/62
39/61
97/74

بینرخ رشد نس
(%)RGR

)پلت رایج در بازار(3
%)1پلت رایج با مکمل (3
%)2پلت رایج با مکمل (3

03/39
03/40
65/48

49/8
12/12
42/23

67/29
93/32

23

22 /46
03/54
90/68

غذاي خورده 
کلشده

)پلت رایج در بازار(3
%)1پلت رایج با مکمل (3
%)2پلت رایج با مکمل (3

3/63
4/58
1/56

12/5
8/1
7/1

5 /59
3/56
0/54

1/69
5/59
1/57

ضریب تبدیل 
FCRغذایی

)پلت رایج در بازار(3
%)1پلت رایج با مکمل (3
%)2پلت رایج با مکمل (3

99/1
08/2
01/2

38/0
39/0
05/1

60/1
63/1
33 /1

37/2
35/2
22/3

ضریب رشد 
SGRویژه

)پلت رایج در بازار(3
%)1پلت رایج با مکمل (3
%)2ت رایج با مکمل پل(3

63/0
64/0
75/0

12/0
16/0
31/0

50/0
55/0
40/0

73/0
83/0
01/1

.خطا مشاهده نشد% 5داري در سطح بین تیمارها در متغیرهاي مختلف اختالف معنی: توضیح
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بحث
منظور ههاي غذایی غیرمیکروبی بایده استفاده از مکمل

ها در ممانعت از تجمع بالقوه آنمیکروبی روده و نقشفلوربهبود
هاي اخیر زا در آبزیان طی سالبیماريهايباکتري) شدنکلونی(

نتایج بررسی ).1390پور،نصرت(مورد توجه قرار گرفته است
آور به مکمل گیاهی اشتها% 2دهد که سطح حاضر نشان می

ازائ هر کیلوگرم غذاي خشک در این آزمایش منجر به بهبود 
اگر چه هاي رشد و تعذیه در ماهی کپورمعمولی گردید،فاکتور

مکمل کردن جیره با سطوح مورد مطالعه منجر به تفاوت 
ضریب تبدیل غذایی و رشد تغذیه،داري در شاخص رشد،معنی

احتماالً% 2مکمل گیاهی اشتهاآور در سطح . اختصاصی نگردید
یا از بین بردن از طریق متعادل ساختن فلور طبیعی روده،

زاي موجود در دستگاه گوارش، هاي بیماريکاهش تراکم باکتري
هاي مفید روده و نیز تقویت سیستم افزایش جمعیت باکتري

ایمنی بدن در مجموع توانست سبب بهبود وضعیت سالمت 
ماهی و نیز افزایش کارایی هضم و جذب در دستگاه گوارش 

یه در شود و در نهایت منجر به بهبودي عملکرد رشد و تغذ
بنابراین تغذیه کپور با. )1999و همکاران، Ooks(ماهیان شود

هاي کتريتواند سبب افزایش جمعیت بااین مکمل غذایی می
باکتري این.شوداسیدالکتیکهايبیفیدوباکتريویژههبرودهمفید

پروتئاز و لیپاز آمیالز،:هایی نظیرپروبیوتیکی باعث تولید آنزیم
پروبیوتیکهايباکتريهعالوهب.)Austin،2002وIrianto(شوندمی

موجود در دستگاه گوارش ماهی سبب افزایش ساخت و ترشح 
و همکاران، Tovaret(شوندهاي گوارشی در میزبان نیز میآنزیم

ها و که در نهایت منجر به افزایش قابلیت هضم چربی)2002
ی تغذیه و هاي موجود در جیره غذایی شده و کارایپروتئین

طور قابل توجهی افزایش همتعاقب آن، رشد را در ماهی میزبان ب
دلیل عالوه بههب.)Ollevier ،2000و De-Schrijver(دهندمی

درپی آن با ایجاد شرایط تخمیري و تولید روده وpHکاهش
زا و مضر در میزبان هاي بیمارياسید، مانع از فعالیت باکتري

دنبال معدنی را نیز بهزایش جذب موادچنین افهم.شوندمی
هاي درخصوص مکمل.)1998و همکاران، Ring(خواهد داشت

استفاده از ایمونوژن .غذایی تحقیقات محدودي انجام شده است
درصد در جیره غذایی 4و 2، 1، 5/0، 0در سطوح مختلف 

ماهیان جوان پرورشی نشان داد که ایمونوژن در سطوح فیل
ذایی در جیره غذایی براي غعنوان مکمل اند بهتوپایین می

مهاجراسترآبادي و (افزایش رشد و بازماندگی استفاده شود
ایمونوژن بر رشد و بازماندگی غذاییاثر مکمل).1389همکاران، 

درصد 2/0ماهیان ایرانی بررسی و گزارش شد که تیمار تاسبچه
تغذیه داردوترین کارایی را بر عملکرد رشدایمونوژن بیش

)05/0P<()،در سطح ایمونوژنافزودنچنینهم.)1389جافرنوده
ماهیان درصد به جیره تجاري بچه5/1و 1، 5/0،)شاهد(صفر

در عملکرد رشد و بازماندگی داريمعنیبروز تفاوتبهکلمه منجر
). 1390پور و همکاران، نصرت) (>05/0P(بین تیمارها نگردید 

روتئین الشه در بدن ممکن است تحت تاثیر چنین میزان پهم
رسد این نظر میهحاوي پروبیوتیک قرار گیرد، اگرچه بهايجیره

و همکاران، Helland(واکنش بسته به گونه ماهی متفاوت باشد
با افزایش سطح ایمونوژن جیره میزان پروتئین چنینهم.)2008
تر وري بیشاست به بهرهمسئله ممکنافزایش یافت که اینالشه

مهاجراسترآبادي و (اسیدآمینه و قابلیت هضم جیره مربوط باشد
که با مطالعاتی که توسط سایرین انجام شده ) 1389همکاران، 

ها در برخی تفاوت).2007و همکاران، Gence(مطابقت دارد
توان به مینتایج گزارش شده توسط محققین مختلف را احتماالً

طول دوره پرورش، سن گونه پرورشی،زه،نوع گونه پرورشی، اندا
اي، داري موجود، رفتارهاي تغذیهشرایط محیطی و بهداشتی نگه

کار رفته در هاولیه بخصوصیات فیزیولوژیک موجود، نوع مواد
ها، فرموالسیون جیره غذایی، تهیه جیره و کمیت و کیفیت آن

ه درجه خلوص و میزان مورد استفاده آن در جیره، نحوه اضاف
اي که قادر فلور میکروبی ویژهکردن مکمل به جیره و احتماالً

این . عنوان سوبسترا هستند نسبت دادبه استفاده کردن از آن به
هاي غذایی بر روي رشد و امر ممکن است بر تایید انواع مکمل

درمجموع نتایج مطالعه حاضر نشان . بازماندگی نیز موثر باشد
دار در پارامترهاي م تفاوت معنیکه با توجه به عدداده است

آزمایشی حاوي شاهد و تیمارهايو تغذیه در بین تیمارهايرشد
تواند در مکمل، این مکمل عذایی در سطوح مورد مطالعه نمی

منظور هلذا ب. بهبود عملکرد رشد کپورمعمولی موثر واقع شود
شود حصول اطمینان از اثرات این مکمل گیاهی پیشنهاد می

آزمایشگاهیشرایطدرایمنیسطوحبرآنتاثیردرخصوصايمطالعه
چنین مقابله با عوامل محیطی و سایر عوامل و پرورشی و هم

تري در مورد زا صورت گیرد تا بتوان با قاطعیت بیشاسترس
.هاي گیاهی در آبزیان اظهار نظر کردپتانسیل این مکمل
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