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 1395 آبانتاریخ پذیرش:            1395 مرداد تاریخ دریافت:
 

 چکیده

منظور افزايش وزن میگوي پاسفید غربي در مرحله پرواري در بهمطالعه تاثیر استفاده از مكمل گیاهي اشتهاءآور در غذاي پلت شده             

 9گرم در  2±1/0عدد میگوي پاسفید غربي با میانگین وزني  180انجام شد. تعداد  94و  93هاي پژوهشكده اكولوژي درياي خزر در سال

 2و  1هفته باسه جیره غذاي حاوي صفر)شاهد(،  8مدت لیتر( تقسیم گرديده و به 100لیتر و با حجم آبگیري  150مخزن فايبرگالس )به حجم 

ها درصد بوده است. بررسي 22/67درصد مكمل اشتهاءآور تولیدي شركت مهندسي بهار زمردفام قومس تغذيه شدند. بازماندگي در پايان آزمايش 

گرم  07/6±27/0گرم و  68/5±15/0یب ترتبه %2و  %1گرم و براي تیمار  28/6±22/0نشان داد كه وزن اكتسابي در گروه شاهد برابر با 

چنین بوده است. هم 28/2±060و . 22/2±34/0، 34/2±53/0ترتیب  به %2و  1هاي شاهد، ژه نیز براي تیماربوده است. ضريب رشد وي

 9/0±02/0ترتیب برابر به %2و  %1گرم و براي تیمارهاي  73/1با ضريب تبديل غذايي  1/0±03/0رشد اختصاص روزانه براي تیمار شاهد برابر 

هاي وزن نهايي سه تیمار اختالف چنین بین میانگینهم بوده است. 81/1با ضريب تبديل غذايي  1/0±04/0و  82/1با ضريب تبديل غذايي 

غذايي و  داري در شاخص رشد، ضريب تبديل( بررسي فوق نشان داد كه مكمل گیاهي اشتهاءآور منجر به تفاوت معنيp <05/0) دار نبودمعني

 رشد اختصاصي میگوي پاسفید غربي نگرديد.

      ، رشدآورءپلت، ميگوي پاسفيد غربي، مكمل گياهي اشتها کلمات کلیدی:

 Hamid_ramzani@yahoo.com :پست الكترونیكی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
 تیاهم از مردم ازین موردی وانیح پروتئیننیتام در انیآبز امروزه       

 ا،یدر از دیص زانیم بودن محدود به توجه با و برخوردارندیی باال

 مورد شیپ از شیب ،یمصنوعی هاطیمح در خصوصهب انیآبز پرورش

ی یک عنوانهب راستا نیهم در زین گویم پرورش .است گرفته قرار توجه

 توسعه حال در و یافته توسعهی کشورها دری پروریآبزی هارشته از

 .  است گسترش حال در سرعتهب
 عمومی نام و Litopenaeus vannamei علمی نام بای وانام میگوی       

White leg shrimp (پاسفید میگوی)، آمریکای غربی سواحل بومی 

 در مکزیك کشور تا جنوب در پرو کشور از آرام، اقیانوس در التین

 پرورشی گونه اولینی وانام میگوی .(Rosenberry، 2004) است شمال

 متحده ایاالت از گذشته سال 20-25 طی در که باشدمی امریکا قاره در

 .(Sweeney ،1991 و Wyban) شودمی داده پرورش برزیل تا آمریکا

و  و جنوبی  مرکزی امریکای مکزیك، دریای هایآب وانامی بومی میگوی

از مکزیك   1980تا  1970 هایدر فواصل سال است. پرو  جنوب کشور

غربی سواحل افت و به شمالیو پرو به سواحل امریکای التین راه 

از سواحل شرقی اتالنتیك تا  شد و انتشار آنامریکا و هاوایی منتقل 

کارولینای شمالی و تگزاس و سرتاسر شمال مکزیك، نیکاراگوئه و 

کشورهای این منطقه در حال  اکثر که طوریهبرزیل گسترش یافت ب

 مقیاس در 1996 سال در گونه نیاباشند. پرورش میگوی وانامی می

 فیلیپین، تا سپس و آغاز انتایو و چین از که شد معرفی آسیا به تجاری

های دلیل مزیتبه .یافت گسترش هند و مالزی تایلند، ویتنام، اندونزی،

دامنه  تحمل  رشد، سرعت ازجمله پرورشی هایگونه سایر با مقایسه در آن

وسیعی از تغییرات دما و شوری، ضریب بازماندگی و راندمان تولید باال 

امکان  تر،کم پروتئینی رژیم پرورش، دوره و الروی مراحل در

و عاری از بیماری، کاهش  های خاصمولدهای مقاوم به بیماری تولید

 به قابلیت خود را   این گونه هزینه تولید و بازار مصرف شناخته شده، 

 هب میگوهای پرورشی کم بازده و مستعد به بیماری،  عنوان جایگزین

 دری وانام میگوی پرورش. (1394)پورغالم،  خوبی نشان داده است

 سال در کهطوریهب داشت، ایمالحظه قابل گسترش چین کشور

 تن 300000 تا 2003 سال در و تن 270000 از بیش چین 2002

 آسیایی کشورهای سایر. داشت تولید( کشور کلی تولید درصد 71)

 تایلند از عبارتند دادند گسترش را گونه این پرورش و تکثیر صنعت که

 سال در) اندونزی و ویتنام ،(تن 120000 تولید با 2003 سال در)

 فیلیپین، تایوان، و( تن 30000 با برابر تولیدی با کدام هر 2003

 و زرشناس) نمودند تولید تن هزار چندین مجموع در هند و مالزی

 به 2010سال در جهان در پرورشی میگو تولید میزان(. 1386 پذیر،

 2/1 از بیش تولید این در چین کشور سهم که رسید تن میلیون 5/3

 جهانی، میگو تولید میزان از درصد 71 سال این در. بود تن میلیون

. (Anderson، 2011و  Valderrama) است بوده وانامی میگو به مربوط

 سال در تن میلیون 4/3 از جهانی سطح در پرورشی میگو تولید میزان

 طوریهب است، یافته افزایش 2014 سال در تن میلیون 6/3 به 2013

 آمریکا در تن 671000 و آسیا در تن میلیون 3: تولید میزان این از که

 بودهی وانام میگو گونه به مربوط تولید افزایش این عمده. است بوده

( تن 487920) وانامی میگوی تولید میزان 2002 سال در است،

 2006 سال در و برابر 2 تا درجهان پرورشی میگوهای سایر به نسبت

 FAO آمار طبق و است داشته افزایش برابر 7/14 به( تن 2161008)

 12/2 از وانامی میگو پرورشی جهانی تولید میزان ،2013 سال در

 2014 سال در تن میلیون 37/2 به 2013 سال در تولید تن میلیون

 و شور آب در میگو پرورش در ایران سهم اما .(FAO ،2015) رسید

 آماری سالنامه) است رسیده 1392 سال در تن 12961 به شیرین

پروژه تحقیقاتی بررسی امکان معرفی میگوی  (.1392 ایران، شیالت

بار سفید غربی به صنعت تکثیر و پرورش میگوی ایران برای اولین

در استان  1383کشور از سال  یتوسط موسسه تحقیقات علوم شیالت

پروژه تحقیقاتی  در قالب یك 1391سپس در سال  بوشهر آغاز گردید

شور دریای خزر سنجی پرورش میگوی پاسفید غربی با آب لبامکان

ها نشان داد که شرایط پرورش در مورد آزمایش قرار گرفت. بررسی

مراتب بهتر از گلستان و بوشهر بوده است مازندران برای گونه فوق به

استفاده از آمیز گونه فوق موازات پرورش موفقیت(. به1394)پورغالم، 

نوعی موجب افزایش وزن و نهایتاً بیوماس کل های گیاهی که بهمکمل

چه که چنانطوریمیگو خواهد گردید توسط مجری پیشنهاد شد به

تن تولید ساالنه  13000به وزن میگو اضافه شود با احتساب  %1فقط 

تن  100( در کشور حدود 1392میگو )سالنامه آماری شیالت ایران، 

 200000گردد که ارزش افزوده آن با احتساب ماس افزوده میبه بیو

ریال معادل دو  2000000000ریال برای هر کیلو گرم میگو معادل  

های گیاهی میلیارد تومان در سال خواهد بود. سابقه استفاده از مکمل

ب آزمایش شده و نتایج مطلوبی ردر آبزیان طی دو دهه اخیر در غ

 ر،یس شامل) یاهیگی هایافزودن ازی برخ  ریاثهمراه داشته است. تبه

 مصرف عملکرد و رشد بر ره،یج در( گلخار سر وی کوه پونه ل،یزنجب

 هاهیادو نیا افزودن با. آمد دستبه کماننیرنگی آالقزلی در ماه غذا

 %5/0و ی کوه پونه %1 ل،یزنجب %1 ر،یس %2 سطح در ،یماهی غذا به

 اندداشته مثبت ریتاث رشد عملکرد بر که داد نشان جینتا گل،سرخار 

 بهتر بقا نرخ ویی غذا لیتبد بیضر رشد، آن جذب غذا، مصرفی عنی

(. در ایران در خصوص استفاده از 2010و همکاران،  Gabor) دیگرد

آزمایش بر روی کپور ماهیان  1392مکمل گیاهی اشتهاءآور در سال 

در مرحله پرواری انجام شد. نتایج نشان داد که هر چند اختالف 

داری در درصدهای مختلف وجود نداشته اما این معنی
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ست )رمضانی، مکمل بر رشد اختصاصی کپور معمولی تاثیر داشته ا

(. مکمل گیاهی اشتهاءآور نوعی پودر گیاهی با فرموالسیون 1394

خاص است که با استفاده از ترکیب ماده موثر هفت نوع گیاه از جمله 

شیرین بیان، یونجه، گل همیشه بهار، سنجد، آویشن و سیر تولید 

شده است. این پودر پس از آزمایشات با استفاده از اشعه گاما عاری از 

شود. استفاده از این مکمل با عث افزایش ترشح ر گونه میکروب میه

ها شده که های درون ریز و در نهایت افزایش اشتها در دامهورمون

این امر موجب کوتاه شده دوران رشد و پرواربندی دام، طیور و آبزیان 

 .شودمی

 

 هامواد و روش
رایج در بازار با ترتیب جیره منظور آزمایش سه جیره،که بهبه       

)شاهد( و جیره رایج در بازار مخلوط با  %0مکمل گیاهی اشتهاءآور 

)جیره دوم( و جیره رایج در  %1میزان کمپلکس گیاهی اشتهاءآور به

)جیره سوم(  %2میزان بازار  مخلوط با کمپلکس گیاهی اشتهاءآور به

 انتخاب شد.

برچسب غذایی شرکت براساس )جيره اول(:  پلت رايج در بازار       

های غذایی خریداری شده بیضاء که بر روی بسته 21تعاونی تولیدی 

 بوده است . 1ثبت شده، درصد ترکیبات جیره میگو براساس جدول 
 

: درصد تركيبات، اندازه ميگو و اندازه غذا در 1جدول

 طول دوره آزمايش
 اندازه ميگو

 )گرم(

 قطر

 متر()ميلي غذا

پروتئين 

)%( 

چربي 

)%( 

فيبر 

)%( 

خاكستر 

)%( 

رطوبت 

)%( 

5-2 2/1 44 9 3 12 10 

5< 2/3 42 9 3 12 10 
 

مکان و سيستم پرورش:  -آزمايش در مخازن فايبرگالس       
تا  93هفته از اوایل مرداد  8مدت به 1393این آزمایش در تابستان 

در سالن تکثیر و پرورش پژوهشکده اکولوژی دریای  93آخر شهریور 

خزر، واقع در فرح آباد شهرستان ساری )مرکز استان مازندران( انجام 

 (.1شد ) شکل 

عنوان در این آزمایش هر مخزن فایبرگالس به طراحي آزمايش:       

خصوص واحد آزمایشی )تکرار( درنظر گرفته شد. کلیه پارامترها، به

روزانه صورت کیفیت آب برای تمام تیمارها یکسان بود. تعویض آب به

بار در روز( صورت گرفت. تغییرات حرارتی تحت شرایط طبیعی )یك

محیط پرورش بوده است. تنها اثر متغیر بین تیمارهای مختلف نوع 

جیره در شروع آزمایش تعیین گردید. میگوها در ابتدا و پایان دوره 

عدد میگوی پاسفید  180ترتیب تعداد گیری شد. بدینپرورش اندازه

مخزن فایبرگالس  9تکرار، در  3تیمار با  3گرم در  2وزنی  با میانگین

شد مطابق لیتر آبگیری می 100لیتر که فقط  150گیری به حجم آب

تقسیم گردیدند. ارزیابی ماهیان با توجه به پارامترهای رشد  2جدول 

 و تغذیه صورت گرفت.

 

 
 : تصويری از سالن محل آزمايش1شکل 

 

 و اوزان ميگوها در تيمارهای آزمايشي: نحوه توزيع  2جدول 

تيمارهای 

 آزمايشي

تعداد ميگو در 

 هر تيمار

تعداد ميگو 

 در هر تکرار

ميانگين وزن 

ميگو )گرم( در 

 شروع آزمايش

1T 60 20 2 

2T 60 20 2 

3T 60 20 2 
 

طرفه كی آزمون واریانس ها با استفاده ازو تحلیل اولیه داده تجزیه       

(ANOVA ) نشان داد که بین میانگین وزن اولیه سه تیمار اختالف

   .<p)05/0داری وجود نداشت )معنی

 8غذادهی دو بار در روز در ساعات انجام آزمايش و غذادهي:        

وزن بدن با  درصد 9تا  4میزانبهعصر انجام شد. غذادهی  15صبح و 

منظور افزودن توجه به درجه حرارت آب و وزن میگو صورت گرفت. به

مکمل به جیره ابتدا در یك ظرف پالستیکی پلت را ریخته و سپس 

گرم روغن مایع خوراکی را در این ظرف ریخته و نهایتاً مکمل  5

گردید تا مکمل گیاهی اشتهاءآور را به این ظرف افزوده و مخلوط می

 شدند.گاه به میگو داده میبه پلت بچسبد و آن

ها ت روزانه و شرایط نوری برای حوضچهصورتعویض آب به       

کیفی آب شامل درجه حرارت، اکسیژن  فاکتورهای بود. یکسان و طبیعی

توسط دستگاه پرتابل چندکاره  1/0و شوری با دقت  pH ،محلول

کشور سنگاپور انجام  Eutechشرکت  ازCyberscan PCD 650   مدل 
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بعد از ظهر  1و صبح  8های شد. درجه حرارت روزانه و هر روز ساعت

صورت هفتگی ثبت درجه ثبت شد اما سایر پارامترها به 1/0با دقت 

ها مجدداً با دقت چنین در پایان دوره وزن تمام نمونه. همگردیدمی

 گیری شد.گرم اندازه 1/0

های ذیل پارامترهای رابطه از استفاده با تغذيه: و رشد پارامترهای       

 (:Albert ،1990و   Taconمختلف محاسبه شد )

 میانگین وزن نهایی = وزن اکتسابی -میانگین وزن اولیه :1رابطه  

  

 (Relative growth rate) ( درصد نرخ رشد نسبی %RGR) = : 2رابطه 

  ]میانگین وزن نهایی( –وزن اولیه/ )میانگین وزن اولیه [× 100

  

 (Feed Conservation Rate) ( ضریب تبدیل غذاییFCR= ) : 3رابطه 

 زایش وزن بدن/ مقدار غذای مصرفیفا

  

  (Specific Growth Rate) ضریب رشد ویژه (SGR= ) : 4رابطه 

100 × ] t /  (1Lnw - 2Lnw)[  
 2W :،  وزن ثانویه 1W :، وزن اولیه  t: دوره پرورش 

 

 رشد روزانه=وزن اکتسابی/دوره پرورش       : 5رابطه 

ها با استفاده ابتدا نرمال بودن توزیع داده ها:داده تحليل و تجزيه       

در سطح  (Kolmogrov-Smirnov) اسمرینوف -از  آزمون کلموگروف

درصد خطا انجام شد. آزمایش تحت مقایسه اثر وزن اولیه در  5

( و مقایسه ANOVAتیمارهای مختلف با استفاده از تجزیه واریانس )

درصد انجام شد. تجزیه  5به روش توکی در سطح  هادو به دو میانگین

انجام شد. در این  SPSS.18افزار ها نیز  با استفاده از نرمو تحلیل داده

 همراه  انحراف معیار ارائه گردید. ها بهتحقیق میانگین داده

 

 نتایج
گیری پارامترهای محیطی )آب( در خالصه نتایج حاصله از اندازه       

 pHارائه شده است. براساس این نتایج دو پارامتر اکسیژن و  3جدول 

دارای تغییرات اندك و پارامترهای درجه حرارت و شوری، تغییرات 

گراد سانتی درجه 28به  23آب از که دمای طوریهزیادی داشتند. ب

(. این 3ش داشت )جدول تریتب در ابتدا و انتهای دوره پرورش افزایبه

 وضعیت برای کلیه تیمارهای آزمایشی یکسان بوده است.

 

 

 

 گيری فاكتورهای فيزيکي و شيميائي آب در طول دوره پرورش ميگو: خالصه نتايج حاصل از اندازه3جدول 

 شوری

 ) قسمت درهزار(
pH 

 اكسيژن محلول

 گرم در ليتر()ميلي

 درجه حرارت

 گراد() سانتي
 شرح

 میانگین 05/25 2/6 8 5/9

 انحراف خطای استاندارد 46/1 34/0 0 5/0

 کمینه 23 8/5 - 8

 بیشینه 28 7/6 - 10

 تعداد نمونه 116 8 58 58

میانگین وزن اولیه و نهایی و ضریب تبدیل غذا، رشد در        

ارائه شده است. براساس این نتایج  4تیمارهای مختلف میگو در جدول 

یك از متغیرها در بین سه تیمار، اختالف از نظر آماری برای هیچ

میانگین وزن اکتسابی در سه تیمار داری وجود نداشت. آماری معنی

 %2و پلت رایج با مکمل  %1با پلت رایج در بازار، پلت رایج با مکل 

چنین میانگین (. همp>808/0گرم بود ) 07/6و  68/5، 28/6ترتیب به

درصد  79/303و  12/284، 35/314 ترتیبنرخ رشد نسبی به

(73/0<pمیانگین ضریب تبدیل غذایی به ) و  82/1 ،73/1ترتیب

81/1 (98/0<pو ) 22/2، 34/2ترتیب ضریب رشد ویژه به میانگین 

 (.p>78/0بر آورد شد ) 28/2و 

دلیل تعداد کم واحدهای نکته قابل توجه آن است که به       

داری بین تیمارها مشاهده نشد.آزمایشی اختالف معنی
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 : ميانگين وزن اوليه و نهايي و ضريب تبديل غذا، رشد  در تيمارهای مختلف ميگو4جدول 

 حداكثر حداقل خطای معيار ميانگين تعداد تکرار )در تيمار( پارامترها

 وزن)گرم( اکتسابی

 )پلت رایج در بازار( 3

 (%1)پلت رایج با مکمل  3

 (%2)پلت رایج با مکمل  3

28/6 

68/5 

07/6 

22/0 

15/0 

27/0 

55/1 

4/3 

97/1 

58/9 

66/8 

5/9 

 RGR نرخ رشد نسبی )%(

 )پلت رایج در بازار( 3

 (%1)پلت رایج با مکمل  3

 (%2)پلت رایج با مکمل 3

35/314 

12/284 

79/303 

39/11 

91/7 

51/13 

5/77 

17 

5/98 

479 

433 

475 

 FCRضریب تبدیل غذایی 

 )پلت رایج در بازار( 3

 (%1)پلت رایج با مکمل  3

 (%2)پلت رایج با مکمل  3

73/1 

82/1 

81/1 

13/0 

55/0 

12/0 

04/1 

15/1 

05/ 1 

45/6 

94/2 

07/5 

 SGRضریب رشد ویژه 

 )پلت رایج در بازار( 3

 (%1)پلت رایج با مکمل  3

 (%2)پلت رایج با مکمل  3

34/2 

22/2 

28/2 

53/0 

34/0 

60/0 

95/0 

65/1 

14/1 

9/2 

7/2 

9/2 

 بحث
 دری اهیگی هایافزودن از استفادهی ریپذامکانی رو بر مطالعه       

 ازی عیوس دامنه اندك زمان نیهم در و شده شروعی پروریآبز

 و متنوع جینتا که است ساخته معطوف خود سمت به را قاتیتحق

ی کیتحر صورتبه چهی )منیا بری اهیگی هایافزودن نیا اثر ازی متفاوت

 كیتحر ال،یباکتری آنت ،یدانتیاکسی آنت ،ی(قیتلف صورت به چه و

 خود ازی ماه کرهیپ در تروژنین جذب کننده كیتحر و هامیآنز کننده

 است نیا آن تیمز نیترمهم شد گفته طورکههمان. است داده نشان

 کنندگانمصرف و سالمت ستیز طیمح بر بودن،ی عیطب به توجه با که

نتایج بررسی حاضر . (2010و همکاران،  Gaborبود ) نخواهدی دیتهد

ازای هر مکمل گیاهی اشتهاءآور به %2و  %1دهد که سطوح نشان می

کیلو گرم غذای خشك در این آزمایش منجر به بهبود فاکتورهای رشد 

و تعذیه در میگوی پاسفید نگردید، اگرچه مکمل کردن جیره با سطوح 

داری در شاخص رشد، تغذیه، العه منجر به تفاوت معنیمورد مط

گیاهی اشتهاءآور  تبدیل غذایی و رشد اختصاصی نگردید. مکمل ضریب

احتماالً از طریق متعادل ساختن فلور طبیعی  %2و  %1در سطوح 

زای موجود در های بیماریروده، از بین بردن یا کاهش تراکم باکتری

های مفید روده و نیز تقویت باکتریدستگاه گوارش، افزایش جمعیت 

سیستم ایمنی بدن در مجموع توانست سبب بهبود وضعیت سالمت 

میگو و نیز افزایش کارایی هضم و جذب در دستگاه گوارش شود و در 

 Fooks) نهایت منجر به بهبودی عملکرد رشد و تغذیه در آبزیان شود
تواند مکمل غذایی می(. بنابراین تغذیه میگو با این 1999و همکاران، 

های باکتری بیفیدو ویژهروده به های مفیدجمعیت باکتری سبب افزایش

هایی اسیدالکتیك شود. این باکتری پروبیوتیکی باعث تولید آنزیم

(. Austin ،2002و  Iriantoشوند )نظیر: آمیالز، پروتئاز و لیپاز می

ارش آبزی سبب های پروبیوتیك موجود در دستگاه گوعالوه باکتریبه

شوند های گوارشی در میزبان نیز میافزایش ساخت و ترشح آنزیم

(Tovaret  ،که در نهایت منجر به افزایش قابلیت 2002و همکاران )

های موجود در جیره غذایی شده و کارایی ها و پروتئینهضم چربی

طور قابل توجهی تغذیه و متعاقب آن، رشد را در آبزی میزبان به

دلیل عالوه بهبه (.Ollevier ،2000و  De-Schrijverدهند )میافزایش 

درپی آن با ایجاد شرایط تخمیری و تولید اسید،  روده و  pHکاهش 

 شوند. زا و مضر در میزبان میهای بیماریمانع از فعالیت باکتری

 Ringدنبال خواهد داشت )چنین افزایش جذب موادمعدنی را نیز بههم

 ایالپیتی ماهی رو بر شده انجام قاتیتحق .(1998و همکاران، 

(Oreochromis niloticus) است داده نشان مختلف نیمحقق توسط 

 شاهد گروه با سهیمقا در و افتهی شیافزایی نها رشد ریس مصرف با که

و همکاران،  Shalaby ؛Metwally، 2009بودند ) شاهد را رشد بهبود

 Oreochromis) ایالپیت دیبریهی منیا و رشد بر ریس اثر. (2006

niloticus x Oreochromisa ureus )با هاآن مطالعه در. شد مطالعه 

 شمار بری داریمعن بهبود ر،یس مکمل لوگرمیک بر گرم 5/0 از استفاده

 ،یکنندگ تهیفاگوس تیفعال ،یماه نیای تنفس خونی هاتیلکوس

ی هایژگیو ریس و آمد دستبهی میآنز تیفعال و تهیفاگوس بیضر

 نشان خود از دیبریهی ماه نیا در رای خوبی منیا ستمیسی محرک

 .(2010و همکاران،  Gabor) داد

 Aeromonas hydrophilaی عفون عامل کنترل به ریس از استفاده با       
 رشد بیضرا زمانهم طوربه و پرداختند کماننیرنگی آالقزلی ماه
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. (Austin، 2009 و Nyaداد ) نشان ز بهبودین غذا مصرف زانیم و

ی حاوی غذا از کهی درگروه وزن شیافزا ویی غذا لیتبد بیضر بهبود

 .(2010و همکاران،  Gaborآمد ) دستبه زین بودند  نموده مصرف ریس

 Clarias lazeraی ماه گربه گونه بر ریس  و ازیپ عصاره ازی ریگبهره با
 کل،ی چرب آزاد، نهیآمی دهایاسی محتوا روز، 5 مدتبه روز در باركی

و  کبد خون، سرم در را اوره سطح نیچنهم و کل نیپروتئ کلسترول،

 شیافزا ،یشیآزما گروه دو هر در که نمودی ریگاندازه را عضالت

. (AL-salahy ،2002د )یگرد مشاهده کبد در آزاد نهیآمی دهایاس

 در نهیآمی دهایاس سطوح شیافزا باعث ریسیی غذا گروه عالوه،به

 عضالت، در آزاد نهیآمی دهایاس جذب شیافزا با که دیگرد عضالت

 .(2010و همکاران،  Gabor) آمد دستبه زین  نیپروتئ سنتز شیافزا

 وی کوه پونه ل،یزنجب ر،یس شامل) یاهیگی هایافزودن ازی برخ ریتاث

ی آالقزلی در ماه غذا مصرف عملکرد و رشد بر ره،یج در( سرخار گل

 در ،یماهی غذا به هاهیادو نیا افزودن با. آمد دستبه کماننیرنگ

 جینتا سرخار گل، %5/0و ی کوه پونه %1 ل،یزنجب %1 ر،یس %2 سطح

 غذا، مصرفی عنی اندداشته مثبت ریتاث رشد عملکرد بر که داد نشان

و  Gaborد )یگرد بهتر بقا نرخ ویی غذا لیتبد بیضر رشد، آن جذب

در مجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داده است که  .(2010همکاران، 

دار در پارامترهای رشد و تغذیه در بین با توجه به عدم تفاوت معنی

تیمارهای شاهد و تیمارهای آزمایشی حاوی مکمل، این مکمل غذایی 

تواند در بهبود عملکرد رشد میگوی در سطوح مورد مطالعه نمی

منظور حصول اطمینان از اثرات این ع شود. لذا بهپاسفید موثر واق

ای در خصوص تاثیر آن بر شود مطالعهمکمل گیاهی پیشنهاد می

چنین مقابله با سطوح ایمنی در شرایط آزمایشگاهی و پرورشی و هم

زا صورت گیرد تا بتوان با عوامل محیطی و سایر عوامل استرس

های گیاهی در آبزیان لتری در مورد پتانسیل این مکمقاطعیت بیش

 اظهار نظر کرد.
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