بررسي اثر دارچين ( )Cinnamomum zeylanicmبر شاخصهاي رشد ،ضريب تبديل غذايي و
نرخ بازماندگي در ماهي گرين ترور()Andinocara rivulatus
نرگس مورکي  ،يونس روزي* ،2سيد جليل ذريه زهرا ،3شهاب الدين صافي4و مسعود حقيقي
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 -2،1گروه شیالت ،دانشكده علوم و فنون دريايی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 -3موسسه تحقیقات علوم شیالتی ايران
 -4گروه پاتوبیولوژی ،دانشكده علوم تخصصی دامپزشكی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
 -5مرکز تحقیقات ماهیان سردابی کشور ،تنكابن
تاريخ پذيرش2301/90/21:
تاريخ دريافت2301/94/90 :

چكيده
هدف از این تحقیق ،بررسي اثرات پودر دارچین به عنوان مكمل رشد با توجه به خاصیت آنتي-
اكسیداني آن در جیره غذایي ماهي گرینترور( )Andinocara rivulatusبر شاخص رشد ،ضریب
تبدیل غذایي و نرخ بازماندگي بود .بدین منظور تعداد  081قطعه ماهيگرینترور(با میانگین وزن ±1/5
0گرم) به چهار تیمار در سه تكرار(هر تكرار شامل  01بچه ماهي) تقسیم شد .تیمارهاي آزمایشي بر
اساس چهار جیره غذایي ،به ترتیب حاوي  1/3 ،1/1 ،1/0و  0درصد پودر دارچین و جیره شاهد فاقد
پودردارچین تهیه گردید .طول دوره آزمایش  88روز بود .شاخص هاي رشد شامل :افزایش وزن و طول،
میزان رشد ویژه وزني و ضریب چاقي محاسبه شد .همچنین ضریب تبدیل غذایي و نرخ بازماندگي در
هر تیمار اندازه گیري گردید .دادههاي جمع آوري شده از نقطه نظر پراكنش نرمال بررسي گردید و
متناسب با وضعیت پراكنش دادهها از آزمون  One-Way ANOVAو Kruskal-Wallisاستفاده
شد .بر اساس نتایج تحقیق حاضر هر چند سطوح مختلف پودر دارچین در جیره غذایي تفاوت معني -
داري را بر روي شاخصهاي وزن و طول نهایي ایجاد نكرد( .)P<1/15اما بچه ماهیان تغذیه شده با جیره
غذایي حاوي  0درصد دارچین با میانگین وزن نهایي( )01/08±1/10گرم بیشترین افزایش را نسبت به
گروه شاهد با میانگین( )8/55±1/85گرم نشان داد( )P<1/15طول نهایي نیز در تیمار T4با میانگین
طول نهایي( )85/51±3/55میلي متر باالتر از نمونه تیمار شاهد با میانگین طولي( )81/55±5/58میلي
متر قرار گرفت( .)P<1/15در شاخص رشد ویژه وزني فقط تیمارT4

با میانگین رشد ویژه

وزني( )1/15±1/15داراي اختالف معني دار با گروه شاهد با میانگین رشد ویژه وزني ()0/85±1/58
بود( .)P>1/15و تیمار T3با میانگین رشد ویژه وزني( )1/03.±1/01داراي كمترین مقدار رشد ویژه وزني
نسبت به گروه شاهد بود ولي این اختالف معني دار نبود( .)P<1/15اثر سطوح مختلف دارچین در جیره
بر ضریب تبدیل غذایي به این صورت بود كه تیمار  T4با میانگین( )0/10±1/15و تیمار T1با
میانگین( )0/85±1/08به ترتیب در پایین ترین سطح و در باال ترین سطح نسبت به گروه شاهد با
 نگارنده پاسخگو :؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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میانگین ضریب تبدیل غذایي( )3/05±1/58قرار گرفت ،و در بین تیمارهاي تغذیه شده با جیره حاوي
دارچین در میزان ضریب تبدیل غذایي تنها تیمار T4داراي اختالف معني دار با گروه شاهد
بود( .)P>1/15نتایج بدست آمد در شاخص ضریب چاقي ،هیچ گونه اختالف معني داري بین تیمارها
تغذیه شده با جیره حاوي دارچین با گروه شاهد را نشان نداد .ولي تیمار T4با میانگین( )0/10±1/00و
تیمار T1با میانگین( )0/01±1/10به ترتیب در باالترین و پایینترین سطح در میزان ضریب چاقي نسبت
به تیمار شاهد با میانگین( )0/08±1/81قرارگرفت( .)P<1/15در میزان بازماندگي هیچ گونه اختالف
معني دار بین تیمارهاي تغذیه شده با دارچین و گروه شاهد دیده نشد( )P<1/15هرچند این اختالف
معنيدار نبود ولي حداكثر میزان بازماندگي مربوط به تیمار T2و تیمار  T4معادل 011درصد بازماندگي
بود و كمترین میزان بازماندگي مربوط به گروه شاهد با میانگین( )80/11±1/0بود(.)P<1/15
واژگان كلیدي ،Andinocara rivulatus :جیره غذايی ،پودر دارچین ،شاخصهای رشد.
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خطر کمتر برای محیط و جانور و قیمت پايینتر را

مقدمه
امروزه گسترش پرورش ماهیان زينتی از لحاظ

دارند(.)Sahu et al., 2006

اقتصادی دارای اهمیت ويژهای میباشد ،ارزش مبادالت

گیاه دارچین( )Cinnamomum zelanicumاز

جهانی ماهیان زينتی به حدود  320میلیون دالر می-

خانواده برگ بوها( )Lauraceaeو بومی کشور هند و

رسد(عادلی .)2309 ،ماهی گرينترور( Green

سريالنكا میباشد(قهرمانی .)2305 ،دارچین از پوست

 )Terrorبا نام علمی()Andinocara rivulatus

درخت دارچین تهیه میشود(et al., 2009

متعلق به خانواده  Cichlidaeيكی از انواع گونههای

 .)Mushlovaترکیبات تشكیل دهنده دارچین شامل

میشود

کلسیم ،قند ،ويتامین های  Cو  ،Kمواد معدنی شامل

( .)Mushlova et al., 2009زيستگاه ماهیگرين

آهن ،منگنز ،روی میباشد(زرگری .)2309 ،خاصیت

ترور آبهای شیرين متعلق به آمريكای جنوب ،پرو و

آنتیاکسیدانی دارچین به علت وجود ترکیبات اوژنول،

اکوادور میباشد ( .)Mushlova et al., 2009در

کاريونیلن ،سینئول و سینامآلدئید میباشد(غیبی،

پرورش و نگهداری اين گونه ،در حال حاضر از جیره

 .)2314اوژنول دارای خواص غیر سمی و محافظت

های وارداتی انواع ديگر ماهیان زينتی که غالباً متناسب

کنندگی در برابر عوامل بیماری زا میباشد( Kunke,

با نیازهای تغذيهای اين ماهی نبوده ،با قیمت زياد

 .)1978lترکیب فنلی متیل هیدروکسی کالكون

استفاده میگردد ،اهمیت غذا در پايداری و کارآيی مؤثر

پلیمر(Methyle Hydroxyl Chalone )MHCP

و سودآور صنعت آبزیپروری کامالً مشخص است،

 Polyerبه عنوان فعالترين ترکیب دارچین در

بگونهای که هزينه ،عملیات غذادهی و تأمین عناصر

متابولسم قند خون میباشد(نادری و همكاران.)2311 ،

اساسی مورد نیاز گونه پرورشی در آبزی پروری حدود

سینام آلدهید و اوژنول دارای خواص ضدمیكروبی و ضد

 39تا  09درصد از کل هزينههای آبزیپروری را شامل

قارچی می باشد( Rattanachaikunsopon and

میشود(افشارمازندران .)2311 ،اخیراً استفاده از

 .)Phunkhachorn, 2010دارچین به واسطه فعالیت

محركهای ايمنی و رشد در پرورش ماهیان افزايش

آنتیاکسیدانی از سیستم قندی شدن غیرآنزيمی

يافته و بعنوان جايگزين مناسبی برای آنتی بیوتیكها

هموگلوبین و اکسیداسیون(Low-density )LDL

محسوب می شوند( Iwama & Nakanishi,

 lipoproteinجلوگیری می کند(نادری و همكاران،

 ،)1996اين محرك ها عالوه بر افزايش مقاومت در

 .)2311ترکیب سینام آلدئید موجود در دارچین سبب

برابر بیماری ها ،از طرق مختلف تحريك رشد را نیز

تحريك سیستم ايمنی شده و به اين سیستم در حمله

باعث می شوند و از آنجای که افزايش رشد از مهم ترين

به عوامل عفونی کمك می کند( Mushlova et al.,

اهداف در آبزی پروری محسوب می گردد ،گرايش به

 .)2009جلوگیری از ضخیم شدن عروق در اثر کاهش

استفاده از اين ترکیبات افزايش يافته است( Sakai,

چربی خون( )Hypolipoidemicبا استفاده از روغن

 .)1996در اين میان محرك های ايمنی و رشد با

دارچین در ماهی  Zebraمورد بررسی قرار

منشاء گیاهی مزيتهايی از جمله در دسترس بودن،

گرفت( .)Jina and Choa, 2011پودر دارچین سبب

ماهیان

زينتی

پرطرف

دار

محسوب
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افزايش پروتئین خون ،کاهش اوره و کاهش قند خون و

 3تكرار در نظر گرفته شد و در هر تكرار(تانك)  21عدد

همچنین بهبود نرخ رشد و بازماندگی در ماهی

بچه ماهی ذخیره شد .میزان خوراك مصرفی بچه

تیالپیا) (Oreochromis niloticusشده است

ماهیان هر تیمار براساس میزان اشتها و وزن توده زنده

( )Ahmad et al., 2011در اين مطالعه اثرات کاربرد

در هر بیومتری(حداکثرروزانه  3درصد وزن زنده)

پودر دارچین در فرموالسیون جیره غذايی ماهی گرين

محاسبه شد .غذادهی در دو نوبت در صبح و عصر انجام

ترور( )Andinocara rivulatusبه عنوان مكمل

شد .طول دوره پرورش  01روز در نظر گرفته شد.

رشد بر شاخصهای رشد ،ضريب تبديل غذايی و میزان

زيست سنجی از طول کل و وزن بچه ماهیان ،هر 24

بقاء مورد بررسی قرار گرفت.

روز يكبار با استفاده از ترازوی ديجیتالی(مدلRs232
با دقت 9/992گرم) و خطکش میلی متری صورت

مواد و روش كار

گرفت .به منظور کاهش استرس ماهیان در هنگام

تعداد  219عدد ماهی گرين ترور با میانگین طول

زيست سنجی 21 ،ساعت قبل و بعد از زيست سنجی

کل 31 ±2/93میلیمتر و با میانگین وزنی 2 ±9/5گرم

غذا دهی قطع گرديد .به منظور حذف فضوالت و

از مرکز تكثیر ماهیان زينتی تهیه ،و با استفاده از روش

ماندههای غذا تانكها هر دو روز يكبار سیفون شد.

کامال استاندارد( 19 – 41ساعت قبل از انتقال قطع غذا

دمای روزانه در طول دوره در دامنه(11الی14درجه

و با اکسیژن اشباع در دمای  19درجه سانتیگراد) به

سانتی گراد تنظیم گرديد و اکسیژن(محلول 19میلی

محل کارگاه پرورش ماهیان زينتی واقع در استان تهران

گرم در لیتر) ،اسیديته( )0-0/5با دستگاه  pHمتر(مدل

منتقل شد .ماهیان خريداری شد دارای گواهی

 Jenwayبا دقت )9/92به صورت روزانه ثبت گرديد.

بهداشتی بوده و همگی از يك والد بودند.

غذا از تولیدات کارخانه تولید خوراك دام  ،طیور و

بچه ماهیان گرين ترور پس از گذراندن يك دوره

آبزيان بهپرور(ايران ،کرج) تهیه شد (جدول .)2

 24روزه برای سازگاری با شرايط محیط پرورش ،تقسیم

فرموالسیون جیره با استفاده از نرم افزار Win Feed

بندی و در  25دستگاه تانك  299لیتری ذخیره سازی

 2.8انجام شد .غذای مورد نیاز برای تیمارهای مختلف

گرديدند .قبل از ذخیره سازی تمامی تانك ها به وسیله

و گروه شاهد در هر زيست سنجی ،با توجه به وزن

آب نمك ضدعفونی و پس از شستشوی تانكها ،اقدام

توده زنده اولیه محاسبه شد .پس از آماده نمودن اقالم

به آبگیری شد ،تانكها کامالً تصادفی به تیمارها

مورد نیاز 4 ،جیره آزمايشی با مقادير مختلف دارچین و

آزمايشی اختصاص داده شد .بچه ماهیان در  4گروه

يك جیره هم بدون دارچین برای گروه شاهد ساخته

تیمار و يك گروه شاهد سازماندهی شدند .تیمارهای

شد .ابتدا دارچین توسط آسیاب آشپزخانه به حالت

آزمايشی بر اساس چهار جیره غذايی به ترتیب حاوی،

پودر تبديل گرديد ،سپس اقالم غذايی تشكیل دهنده

 9/3 ،9/1 ،9/2و  2درصد پودر دارچین و جیره گروه

هر جیره را با اضافه نمودن آب به وسیله دست کامالً

شاهد فاقد پودر دارچین تغذيه گرديدند .برای هر تیمار

مخلوط کرده و شكل خمیری پیدا کرد سپس دارچین
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به همراه روغن به مخلوط اضافه گرديد( Ahmad et

شاهد فاقد پودردارچین هر  25روز يكبار تهیه گرديد.

 .)al., 2011مخلوط حاصل با استفاده از چرخگوشت

مقدار مواد مغذی موجود در جیره شامل ،پروتئینخام،

به صورت پلت با قطر  1میلی متر در آمد .به منظور

چربیخام ،فیبر ،کربوهیدرات ،خاکستر ،مادهآلی و ماده-

اندازه مناسب در حبههای غذايی ،پلتهای حاصل پس

خشك می باشد به ترتیب باروش کلدال ،سوکسله،

از خشك شدن به کمك کاتر خرد شد و با استفاده از

هضم متوالی پروتئین و چربی ،سوزاندن در دمای559

الك اندازه شد .خوراكهای آماده پس از بسته بندی تا

سانتی گراد ،حذف رطوبت در آون اندازهگیری شد

زمان مصرف در يخچال با دمای  4درجه سانتی گراد

( .)AOAC, 1999ترکیب آنالیز شیمیايی و اجزای

نگهداری شد(تنگستانی و همكاران .)2309 ،چهار جیره

تشكیل دهنده جیره غذايی در(جدول )2ارائه گرديده

غذايی هر يك به ترتیب حاوی9/3 ،9/1 ،9/2و  2درصد

است.

پودر دارچین در هر کیلو گرم غذا و همچنین جیره
جدول  -0اجزاي تشكیل دهنده و آنالیز شیمیایي جیره شاهد غذایي گروه هاي آزمایش و شاهد(درصد در وزن خشك)

مواد اولیه(درصد)

T1

T2

T3

T4

C

آرد ماهی

40/1

40/1

40/1

40/1

40/1

پودر مخمر

22/2

22/2

22/2

22/2

22/2

گلوتن گندم

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

آرد گندم

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

سبوس گندم

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

دی کلسیم فسفات

2

2

2

2

2

روغن آفتاب گردان

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

آنتی اکسیدان

9/2

9/2

9/2

9/2

9/2

همبند

5/1

5/1

5/1

5/1

5/1

پیش مخلوط معدنی

1

1

1

1

1

پیش مخلوط ويتامین

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

ضد قارچ

9/1

9/1

9/1

9/1

9/1

متیونین

2

2

2

2

2

لیزين

2

2

2

2

2

پرکننده(سبوس گندم)

2/0

2/1

2/0

2

1

مكمل دارچین

9/2

9/1

9/3

2

9

آنالیز شیمیایي جیره شاهد بر اساس وزن خشك
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درصد ماده
خشك

درصد پروتئین
خام

درصد فیبر

درصد
کربوهیدرات

درصد چربی
خام

درصد خاکستر

انرژی(کیلو
کالری)

10/34

45/02

1/30

20/30

21/41

22/43

11/400

جیره حاوی9/2درصد دارچین( ،)T1جیره حاوی9/1درصد دارچین( ،)T2جیره حاوی9/3درصد دارچین( ،)T3جیره حاوی  2درصد
دارچین( ،)T4جیره فاقد دارچین(.)C

شاخصهاي رشد و ضریب تبدیل غذایي و میزان بقاء
برای تعیین تاثیر پودر دارچین بر رشد ماهی گرين
ترور در انتهای دوره با توجه به نتايج حاصل از زيست
سنجی میزان شاخصهای رشد شامل وزن اولیه( Initial
 ،)weightوزن نهايی( ،)Final weightطول
اولیه( ،)Initial weightطول نهايی(،)Final weight

سرعت رشد ويژه وزنی(،)Specific growth rate
ضريب تبديل غذايی(،)Feed conversion ratio
ضريب چاقی( ،)Condition Factorشاخص میزان بقا
) (Survival rateمورد بررسی قرار گرفت.

S.G.R = (Ln wf – Ln wi)/t ×100 )Ahmad et al., 2011(.

ضریب رشد ویژه()S.G.R

 = wiلگاريتم میانگین بیوماس اولیه (گرم)
 = wfلگاريتم میانگین بیوماس نهايی (گرم).
 = Tدوره تعداد روزهای پرورش
(FCR=F/=(wf – wi) )Ahmad et al., 2011

ضریب تبدیل غذایي()FCR

 = Fمقدار غذای مصرف شده توسط ماهی(میلی گرم) .
 = wiمیانگین بیوماس اولیه (میلی گرم)
 = wfمیانگین بیوماس نهايی (میلی گرم)
ضریب چاقي()CF

CF= (W/L3)×299999 )Poumonge and Mobnglang, 1996 (.

 : Wوزن(گرم)
 :Lطول(میلیمتر)
شاخصمیزان بقاء )(SR

SR =)nf / ni(×299 ) Sahu et al., 2006(.

 = nfتعداد نهايی.
 = niتعداداولیه.

برای انجام آنالیزهای آماری و رسم نمودار ،نرم

تعیین پراکنش نرمال و غیر نرمال بودن داده ها از

افزار  SPSSو  Excelمورد استفاده قرار گرفت .برای

آزمون One-Sample Kolmogorov- Smirov
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استفاده شد و به منظور مقايسه میانگینها در حالت

( )2/15±9/40قرار گرفت و در بین تیمارهای تغذيه

نرمال از آزمون  One-Way ANOVAاستفاده گرديد

شده با سطوح مختلف پودر دارچین در شاخص رشد

پس از مشاهد اختالف معنیدار از آزمون Post- LSD

ويزه وزنی همان طور که در(جدول )1مشاهد شد فقط

 hocاستفاده شد و برای مقايسه میانگینها در حالت

تیمار  T4دارايه اختالف معنی دار با گروه شاهد

غیرنرمال از آزمون  Kruskal-Wallisاستفاده گرديد.

بود) .(P<0.05تیمارهای تغذيه شده با جیره حاوی
سطوح مختلف دارچین در شاخص رشد ويزه وزنی  ،با
يكديگر اختالف معنادار آماری

نتایج

نشان ندادن

نتايج حاصل از تاثیر سطوح مختلف پودر دارچین در

).(P>0.05همان طور که در (جدول )1آمده است اثر

جیره غذايی بر روی شاخصهای رشد در(جدول )1آمده

سطوح مختلف دارچین در جیره بر ضريب تبديل غذايی

است .بر اساس دادههای جدول مذکور سطوح مختلف

به اين صورت بود که تیمار  T4با میانگین ضريب

پودر دارچین در جیره غذايی تفاوت معنی داری را بر

تبديل غذايی( )2/10±9/95و تیمار(T1جبره غذايی

روی شاخصهای وزن و طول نهايی ايجاد نكرد

حاوی  9/2درصد دارچین) با میانگین ضريب تبديل

).(P>0.05با اين حال تیمار (T4جبره غذايی حاوی 2

غذايی( )2/05±9/21به ترتیب در پايین ترين سطح و

درصد دارچین) با میانگین وزن نهايی()29/01±9/90

در باال ترين سطح نسبت به گروه شاهد با میانگین

گرم و تیمار (T2جبره غذايی حاوی  9/1درصد

ضريب تبديل غذايی( )3/21±9/40قرار گرفت ،در بین

دارچین) با میانگین وزن نهايی( )0/54±9/15به ترتیب

تیمارهای تغذيه شده با سطوح مختلف پودر دارچین

در باالترين و پايین ترين سطح نسبت به گروه شاهد با

همان گونه که در (جدول )1مشاهد شد ،در شاخص

میانگین وزنی( )1/54±9/15گرم قرار گرفت).(P>0.05

ضريب تبديل غذايی فقط تیمار  T4دارايه اختالف

در مورد طول نهايی هم تیمار  T4با میانگین طول

معنی دار با گروه شاهد بود) .(P<0.05ديگر تیمارهای

نهايی( )04/51±3/15میلی متر در باالترين سطح و

تغذيه شده با سطوح مختلف دارچین در میزان ضريب

تیمار  T2با میانگین طول نهايی( )10/53±4/11میلی

تبديل غذايی با يكديگر اختالف معنادار آماری نشان

متر در پايین ترين سطح نسبت به تیمار شاهد با

ندادن) .(P>0.05نتايج حاصل از تاثیر سطوح مختلف

قرار

پودر دارچین در جیره غذايی بر روی ضريب چاقی

گرفت) .(P>0.05نتايج حاصل از میزان رشد ويژه وزنی

در(جدول )1آمده است نتايج بدست آمده به اين صورت

در(جدول )1به اين صورت بود که تیمار  T4با میانگین

بود که سطوح مختلف پودر دارچین در جیره غذايی

رشد ويژه وزنی( )1/11±9/95در باالترين سطح و

تفاوت معنی داری را با گروه شاهد بر روی شاخص

تیمار(T3جبره غذايی حاوی  9/3درصد دارچین) با

ضريب چاقی نشان نداد) .(P>0.05ولی تیمار  T4با

میانگین رشد ويژه وزنی( )1/23.±9/21در پايین ترين

میانگین()2/12±9/20

سطح نسبت به گروه شاهد با میانگین رشد ويژه وزنی

میانگین( )2/29±9/92به ترتیب در باالترين و پايین-

میانگین

طولی()11/51±4/11

میلی

متر

و

تیمار

T1

با
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با

ديده نشد( .)P>0.05هرچند اين اختالف معنیدار نبود

میانگین( )2/20±9/01قرار گرفت) .(P>0.05همان

ولی حداکثر نرخ بازماندگی مربوط به تیمار  T2و تیمار

طور که در شكل( )2مشاهد شد ،هیچ گونه اختالف

 T4معادل 299درصد بازماندگی بود و کمترين نرخ باز-

معنیداری در نرخ بازماندگی و تلفات بین تیمارها

ماندگی مربوط به تیمار  T1 , T3و گروه شاهد با

تغذيه شده با سطوح مختلف پودر دارچین و گروه شاهد

میانگین( )00/11±9/2نبود).(P>0.05

جدول  -1مقایسه شاخص هاي رشد(میانگین ±انحراف معیار) بین تیمارهاي مختلف ،وجود حروف مشابه نشانه عدم
وجود اختالف معنيدار مي باشد.

شاخص
وزن اولیه(گرم)

T1
2/33±9/91a

وزن نهايی(گرم)

a

طول اولیه(میلی متر)

a

طول نهايی(میلی متر)

a

میزان رشدويژه وزنی

ab

1/12±9/12

ضريب تبديل غذائی

ab

2/05±9/21

ضزيب چاقی کل

a

29/22±1/11

30/94±9/40
09/11±5/11

T2
9/10±9/95a

T3
2/91±9/90 a

a

a

29/30±9/05

a

30/91±3/49

a

02/51±3/40

a

35/40±2/93

a

10/53±4/11

ab

1/20±9/93

ab

2/01±9/39

a

2/29±9/92

0/54±9/15

2/92±9/91

ab

1/23.±9/21

ab
a

2/40±9/15

2/21±9/10

T4
9/02±9/94a
a

29/01±9/90

C
9/10±9/39a
a

a

31/91±9/31

a

04/51±3/15

a

a

b

1/11±9/95

b
a

2/11±9/19

2/12±9/20

a

1/54±9/15

35/03±1/52
11/51±4/11
2/15±9/40

a
a

3/21±2/03

2/20±9/01

جیره حاوی9/2درصد دارچین( ،)T1جیره حاوی9/1درصد دارچین( ،)T2جیره حاوی9/3درصد دارچین( ،)T3جیره حاوی
 2درصد دارچین( ،)T4جیره فاقد دارچین()C
105
100

90
85
80

ميزان بقا(درصد)

95

75
شاهد

1

0/3

0/2

0/1

تيمارهاي دارچين(درصد)

شكل -0مقایسه نرخ بازماندگي تیمارهاي مختلف غذایي (میانگین ±انحراف معیار) در طول دوره  88روزه پرورش حروف مشابه
نشانه عدم وجود اختالف معنيدار ميباشد.

بحث و نتیجه گیري

در بررسی حاضر ،افزودن پودر دارچین به جیره
غذايی بچه ماهی گرين ترور منجر به افزايش وزن نهايی
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و طول نهايی و شاخص ضريب چاقی در تیمارهای

باشد ،بنابر اين میتوان تا حدودی نتايج اين آزمايش را

تغذيه شده با جیره حاوی پودر دارچین نسبت به گروه

با ساير آزمايشهائی که در آنها از ادويه با اثر آنتی

شاهد شد ،ولی اين اختالفها معنیدار نبود

اکسیدانی بعنوان يك ماده افزودنی به غذايی آبزيان

) ،(P>0.05باالترين مقدار وزن نهايی مربوط به تیمار

استفاده شده است مقايسه نمود Gloacchini .و

تغذيه شده با جیره حاوی  2درصد دارچین با

همكاران( Peddie ،)1998و همكاران( )2002در

گروه

بررسی اثر آويشن( )Zataria multif loraبه عنوان

شاهد()1/54±9/15بود ،باالترين طول نهايی مربوط به

محرك رشد در جیره ماهی قزلآال ،افزايش وزن و طول

تیمار تغذيه شده با جیره حاوی  2درصد دارچین با

و ضريب چاقی را گزارش نمودند .نتايج تحقیق حاضر

میانگین( )04/51±3/15میلی متر نسبت به گروه

نشان داد که سطح  2درصد دارچین در کوتاه مدت در

شاهد( )11/51±4/11بود ،بیشترين شاخص ضريب

میزان افزايش وزن و طول و ضريب چاقی اختالف

چاقی مربوط به تیمار تغذيه شده با جیره حاوی 2

معنیداری نداشته است .اما ممكن است تأثیرات خود را

درصد دارچین با میانگین( )2/15±9/20نسبت به گروه

بر افزايش طول و وزن و ضريب چاقی به طور معنی-

شاهد( )9/010±9/01بود) .(P>0.05در همین راستا

داری در دراز مدت اعمال کند .در تحقیق حاضر

( Rattanachaikunsopon & Phunkhachorn,

استفاده از  2درصد دارچین در جیره غذايی ماهی گرين

 )2010در بررسی روغن دارچین بعنوان محرك

ترور سبب بهبود سرعت رشد ويژه با میانگین

سیستم ايمنی در جیره ماهی تیالپیا(با میانگین وزنی

( )1/11±9/95نسبت به گروه شاهد ( )2/15±9/40شد

29/59گرم) که با تزريق داخل صفاقی  299میكرولیتر

) .(P<0.05بررسی  Ahmadو همكاران( )2012در

سوسپانسیون باکتری ()Streptococcus iniae

استفاده از پودر دارچین به عنوان محرك رشد به میزان

آلوده شد .با بررسی افزايش وزن و طول ،ضريب چاقی

 2درصد در جیره غذای ماهی تیالپیا(با میانگین وزنی

در طی  11روز گزارش دادند که روغن دارچین به

22/59گرم) در طی  09روز دوره پرورش ،نشان داد

میزان  9/4درصد در جیره به واسطه ترکیبات آنتی-

ترکیبات فنلی دارچین با تحريك دستگاه گوارش در

اکسیدانی و ضدمیكروبی(سینامون آلدئید) اثر معنی-

ترشح آنزيمهای گوارشی و با تسهیل در خروج مواد

داری در افزايش طول و وزن داشت.

سمی سبب بهبود شاخص رشد ويژه وزنی شد که با

میانگین()29/01±9/90

گرم

نسبت

به

در خصوص آبزيان تحقیقاتی در زمینه تأثیر

نتايج تحقیق حاضر مطابقت دارد.

دارچین بر کاهش قند خون و اثر ضدباکتريائی صورت

در تحقیق انجام شده توسط  Tokoو همكاران

گرفت است اما در زمینه اثر دارچین بر رشد و

( ،)2007بر روی ماهی قزل آالی رنگین کمان

پارامترهای خونی تحقیقات زيادی صورت نگرفته است.

( )Oncorhynchus mykissتغذيه شده با جیره غذا

دارچین به واسطه وجود ترکیبات فنولی و پلی فنولی

حاوی  2درصد زنجبیل ،افزايش معنیدار در رشد ويژه

مانند بسیاری از ادويه دارای اثر آنتی اکسیدانی می

وزنی نسبت به گروه شاهد نشان داد .مشابه تحقیق
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حاضر در بررسی انجام شده توسط ( Nya and

علیشاهی و همكاران( )2309در بررسی تجويز خوراکی

) Austin, 2009مشاهده شد ،بطوری که مقدار رشد

عصاره خار مريم( )Silybum marianumبر نرخ

کمان

بازماندگی ماهی کپور معمولی با تكیه به شاخصهای

( )Oncorhynchus mykissتغذيه شده با جیره

فنلی اين گیاه ،اختالف معنیداری بین تیمارها حاوی

حاوی  2درصد سیر ،افزايش معنیدار در رشد ويژه

عصاره خار مريم و گروه شاهد اعالم نكردن .هر چند

وزنی نسبت به گروه شاهد نشان داد .در تحقیق حاضر

نرخ بازماندگی ماهیان در بین تیمارها در طول اين

همان طور که در جدول 2مشاهده شد ،بهترين ضريب

تحقیق تفاوت معنیداری را نشان نداد ولی بايد به اين

تبديل غذايی مربوط به تیمار تغذيه شده با جیره حاوی

نكته توجه داشت که تاثیر محرك رشد و ايمنی در نرخ

ا درصد دارچین با میانگین( ،)2/10±9/95که کاهش

بازماندگی ماهیان معموال در دورههای طوالنیتر از شش

معناداری در مقايسه با گروه شاهد()3/219±9/40

ماه باعث ايجاد تغییرات معنیدار میشوند ( & Jina

نشان داد) .(P<0.05در پژوهش انجام شده توسط

.)Choa, 2011

ويژه

وزنی

در

قزل

آالی

رنگین

 )2009(Metwallyدر بررسی اثر آنتیاکسیدانی سیر

شرايط خوب آزمايشی و کیفیت مناسب آب هم می

بعنوان محرك رشد به میزان 159میلیگرم در يك کیلو

تواند يكی از داليل عدم تلفات در اين آزمايش باشد .به

گرم غذا در يك دوره  09روزه پرورش ،در ماهی تیالپیا

نظر میرسد پودر دارچین با تحريك موکوس روده در

گزارش کردند که سیر با بهبود عملكرد دستگاه گوارش

ترشح آنزيمهای گوارشی ،سبب افزايش هضم مواد

در هضم و جذب مواد غذايی سبب بهبود ضريب تبديل

غذايی میشود و با اثر آنتیاکسیدانی خود منجر به

غذائی شد Ahmad .و همكاران( )1921در بررسی

بهبود جذب مواد مغذی می شود که اين امر و ضريب

ضريب تبديل غذايی تیالپیا تغذيه شده با جیره حاوی

تبديل غذائی کمتر را توجیه میکند .تمام اين مطالعات

 2درصد پودر دارچین به اختالف معنی دار را با گروه

گويای اهمیت دارچین در کمك به هضم و جذب باالتر

شاهد گزارش کردند که با تحقیق حاضر مطابقت دارد.

غذا توسط روده ماهی میباشد ،بطور کلی هر عاملی که

همین طور که درشكل  2مشاهد شد ،حداکثر نرخ

باعث کاهش ضريب تبديل غذائی شود باعث کاهش

بازماندگی مربوط به تیمار  T2و تیمار  T4معادل299

مقدار غذای مصرفی و در نتیجه کاهش هزينه مصرفی

درصد بود که اين اختالف با گروه شاهد با

پرورش نیز میشود .نتايج اين تحقیق بهترين سطح

میانگین( )00/11±9/2معنیدار نبود) .(P>0.05اين

کاربرد پودر دارچین در جیره ماهی گرين ترور را 29

يافتهها با پژوهش ( & Rattanachaikunsopon

گرم دارچین در هرکیلو گرم غذا(معادل  2درصد)

)Phunkhachorn, 2010که نشان دادند استفاده از

معرفی کرد .براساس نتايج حاصل از اين تحقیق مبتنی

پودر دارچین به عنوان محرك رشد و ايمنی در جیره

بر بهبود شاخصهای رشد و ضريب تبديل غذايی در

بازماندگی

استفاده از دارچین پیشنهاد میگردد بررسی اثر کاربرد

تیمارهای مختلف ايجاد نمیکند مطابقت دارد،

پودر دارچین بهعنوان محرك رشد و ايمنی در جهت

ماهی تیالپیا تفاوت معنیداری در نرخ
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