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بررسی اثر پوست سبز گردو بر رشد ماهی اسکار )(Astronotus ocellatus
محمد عباسی عقدا* ،1عبدالرحیم وثوقی 2و عباس متین فر

3

 1و -2گروه شیالت ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 - 3مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،تهران
تاریخ پذیرش1359/19/21 :
تاریخ دریافت1359/11/22 :

چکیده
در این تحقیق اثر خوراکی پوست سبز گردو بر رشد ماهی اسکار ( )Astronotus ocellatusمورد مطالعه
قرار گرفت .تعداد  06عدد ماهی اسکار آلبینو با میانگین وزن  5/68 ± 6/81گرم و میانگین طول 58/18 ± 3/32
میلی متر در قالب  2تیمار و یک شاهد و هر کدام با سه تکرار تقسیم شدند .تعداد  83دستگاه آکواریوم در ابعاد
 22 × 86 × 56سانتی متر مورد استفاده قرار گرفت .گروه شاهد با غذای بدون افزودنی (غذای پایه) تغذیه
گردید .تیمار اول با غذای حاوی  6/8درصد  ،تیمار دوم با غذای حاوی  6/3درصد و تیمار سوم با غذای حاوی 6/2
درصد پوست سبز گردو تغذیه گردیدند .مدت  1هفته ( 50روز) دوره پرورش به طول انجامید .هر  36روز یکبار
زیستسنجی ) (Biometryشامل وزن سنجی و طول سنجی ،انجام گردید .میانگین دمای آب آکواریوم ها در
طول دوره مطالعه برابر  31/60 ± 8/60درجه سانتی گراد ،میانگین اکسیژن محلول برابر  5/21 ± 6/85میلی
گرم در لیتر ،میانگین  1/62 ± 6/22 pHو میانگین  22/30 ± 8/23 TDSمیلی گرم در لیتر اندازه گیری شد.
پس از پایان دوره پرورش نتایج نشان دادند که از نظر شاخص های رشد ،شاهد با میانگین وزن 33/85 ± 8/61
گرم و میانگین افزایش وزن  80/60 ± 8/38گرم دارای بیشترین میزان نرخ رشد بود و در مقایسه با سایر تیمارها
اختالف معنی دار داشت ( .)P>6/65تیمار  2با میانگین وزن  0/05 ± 6/50گرم و میانگین افزایش وزن ± 6/08
 3/83گرم کمترین میزان نرخ رشد را از خود نشان دادند .درصد افزایش وزن بدن نیز نشان داد گروه شاهد با
میانگین  220/68 ± 21/03درصد بیشترین میزان را داشته و در مقایسه با سایر تیمارها اختالف معنی دار
داشت ( .)P>6/65تیمار  2با میانگین  88/06 ± 85/81درصد کمترین میزان درصد افزایش وزن را دارا بودند.
تیمار  3با میانگین  05درصد بیشترین میزان بازماندگی را داشته و با تیمار  8دارای اختالف معنی دار بود
( .)P>6/65ولی نسبت به سایر تیمارها اختالف معنی دار نداشت ( .)P≤6/65تیمار  8با میانگین  55درصد
بازماندگی ،کمترین میزان درصد بازماندگی را دارا بود .به طور کلی نتایج نشان داد استفاده از پوست سبز گردو
در جیره می تواند سبب کاهش فاکتورهای رشد در ماهی اسکار شود .همچنین میزان  6/2درصد پوست سبز
گردو در جیره بیشترین تأثیر را در کاهش رشد ماهی داشت.
واژگان کلیدی :پوست سبز گردو ،رشد ،ماهی اسکار ()Astronotus ocellatus
*نگارنده پاسخگوmabbasiaqda@gmail.com :
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مقدمه
امروزه ماهیان زینتی از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت ویژه
ای می باشد .ارزش مبـادتت ههـانی ماهیـان زینتـی بـه
حدود  315میلیون دتر می رسد (عادلی .)1351 ،صنعت
تکثیر و پرورش ماهیان زینتی همگام با رشد آبزی پروری
در ههان در حال گسترش می باشد (Erdogan et al.,
) .2012; Guroy et al., 2012در ایــران نیــز ایــن
صنعت رو به گسترش و میزان تولید ماهیان زینتی رو بـه
افزایش اسـت بـه رـوری کـه در سـال  1322میـزان 53
میلیون قطعه و در سال  1351تعداد  142میلیون قطعـه
ماهی زینتی تولید شده است که این میزان ری این چهار
سال رونـد صـعودی داشـته اسـت (قربـان زاده و نرـری،
 .)1352ماهیان خانواده سیکلیده ( )Cichlidaeدر میان
ماهیان زینتی ،معروف ترین گروه می باشند که حدود 59
درصد از کل ماهیان زینتی ههـان و  411گونـه را شـامل
می شوند (Erdogan et al., 2012; Guroy et al.,
) .2012یکـی از پـر ررفــدارترین ماهیـان ایـن خــانواده،
ماهی اسکار بـا نـام علمـی )(Astronotus ocellatus
است که در کشور ما نیز مهـم تـرین و پـر فـروش تـرین
مــاهی آکواریــومی محســوو مــی شــود (مشــعل چــی و
همکاران .)1325 ،خاستگاه این مـاهی آمریکـای هنـوبی
شامل کشورهای ونزوئال ،پـرو ،کلمبیـا ،بولیـوی ،اکـوادور،
برزیل ،گویان ،آرژانتین و پاراگوئه می باشـد (Webb et
) .al., 2007این مـاهی دارای رنـه هـای مفتلـ مـی
باشد (عمادی.)1322 ،
یکی از هـذاو تـرین ویژگـی هـای موهـودات آبـزی بـه
خصوص ماهی های اسکار ،رنه آن ها می باشـد (Kop
) .& Durmaz, 2008برخی از تولیدکننـدگان ماهیـان
زینتی از هورمون و رنگدانه های مصـنوعی بـرای افـزایش
رنه در ماهیان استفاده می کنند (Kop & Durmaz,
) .2008استفاده از رنگدانه های مصنوعی هزینه بر اسـت
و همین امر سبب شـده اسـت تـا بیشـتر آکواریـوم داران
تمایل چندانی به استفاده از آن نداشـته باشـند .(Sales
) & Janssens, 2003تحقیقــات متعــددی بــر روی
پتانسیل به کارگیری ترکیبـات گیـاهی بـه عنـوان تولیـد
رنگدانه در حال انجـام شـده اسـت(Gouveia et al., .
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) 1997; Raymundo et al., 2005گـردو بـا نـام
علمـی  ، Juglans regiaاز سـه قسـمت م،ـز ،پوسـت
چوبی و پوست سبز تشکیل شده است و پوسـت سـبز آن
دارای رنگدانــه ربیعــی بــه نــام ژاگلــون ) (Jugloneاز
خانواده نفتوکینون ها ( )Naphthoquinoneمـی باشـد
که ری رنگی زرد کم رنه تا تیره را دارد .(Pustianu
)et al., 2013
با اینکه ژاگلون به عنوان ترکیب سمی برای رشد بسـیاری
از گیاهان شناخته شده است اما سـمیت آن بـرای انسـان
هنوز مشفص نمی باشد ،به گونه ای که از عصاره پوسـته
گردو حاوی ژاگلون در بیماری های پوستی ،دمل ،عفونـت
چشم و در ترکیبات داروهای دیـابتی ،ورم معـده ،تصـفیه
خــون و کــم خــونی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد
) .(Stamper et al., 2006لذا تحقیق حاضر بـا هـدف
بررســی اثــر پوســت ســبز گــردو بــر رشــد مــاهی اســکار
) (Astronotus ocellatusانجام شده است.
مواد و روش ها
این تحقیق در مرداد مـاه سـال  1354در کارگـاه مـاهی
سرای ایرانیان در شهرستان دماوند انجام شـده اسـت .در
این پژوهش  3گروه تیمار و یک گروه شاهد و هر گروه بـا
سه تکرار در نرر گرفته شد .در گروه های تیمار بـه شـر
ذیل از پودر پوست سبز گـردو در هیـره ذـذایی اسـتفاده
شد:
تیمار  -1به میزان  1/1درصد پوست سبز گردو در هیـره
ذذای مصرفی
تیمار  -2به میزان  1/2درصد پوست سبز گردو در هیـره
ذذای مصرفی
تیمار  -3به میزان  1/3درصد پوست سبز گردو در هیـره
ذذای مصرفی
گـروه شـاهد بــدون پوسـت سـبز گــردو در هیـره ذــذای
مصرفی
تعداد  01عدد مـاهی اسـکار آلبینـو (Astronotus
) ocellatusبـــا میـــانگین وزن  9/11 ± 1/12گـــرم و
میانگین رول  94/24 ± 2/23میلی متر ،از مرکـز تکثیـر
ماهیـان زینتــی واقـ در کــرس بـا اســتفاده از روش هــای
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استاندارد ( 24ساعت قبل از انتقال ،ذذادهی متوقـ ) بـه
صورت  21تایی در  4کیسه پالستیکی و با اکسیژن معین
( 59درصد فضای بسته بندی) در دمای  22درهه سـانتی
گراد توسط خودروی شفصی به محل کارگاه منتقل شـد.
همگی ماهیان از یک مولد بودند ).(Higgs, 1997
در انجام این رر از  12دستگاه آکواریوم در ابعاد 91
×  33 × 41ســانتی متــر اســتفاده شــد .در ابتــدا تمــامی
آکواریوم ها به مدت  1ساعت توسط آو نمک ضـدعفونی
گردیدند ) ،(Hardy, 1996سـس شستشـو و آبگیـری
شدند .بعد از گذشت  3روز از مرحله آبگیری ،ماهی ها بـه
آکواریوم ها اضافه گردیدند .در هـر آکواریـوم بـه صـورت
تصادفی تعداد  9عدد ماهی قرار داده شد .دوره سـازگاری
ماهیان با محیط هدید به مدت دو هفتـه در نرـر گرفتـه
شد .در این مـدت ماهیـان بـا ذـذای پایـه بیومـار ت،ذیـه
گردیدند .در شروع دوره ،رول و وزن ماهیان اندازه گیری
و داده ها ثبت گردید ).(Hardy, 1996
میانگین دمای آو آکواریوم ها در رـول دوره مطالعـه
برابــر  22/15 ± 1/15ســانتی گــراد ،میــانگین اکســیژن
محلول برابر  9/32 ± 1/19میلی گـرم در لیتـر ،میـانگین
 2/13 ± 1/33 pHو میــــانگین 33/25 ± 1/32 TDS
نگه داشته شد.
پ از سازگاری بـه مـدت  2هفتـه ( 90روز) ماهیـان بـه
ترتیب اشاره شده ذـذادهی شـدند .ذـذای مـورد نیـاز بـا
تعیین وزن توده زنده در مقار زمـانی مفتلـ (معمـوت
پ از هر بار زیست سنجی ) ) (Biometryمحاسبه و با
ترازوی دیجیتال با دقـت  1/11گـرم انـدازه گیـری شـد.
میزان ذـذادهی روزانـه دو مرتبـه در روز (صـب و عصـر)
انجام گردیـد و ماهیـان تـا حـد سـیری ذـذادهی شـدند.
 =LGافزایش رولی در رول دوره پژوهش
 =Lfرول نهایی (میلی متر)
 = Liرول اولیه (میلی متر)
درصد افزایش وزن بدن (Body Weight
):)Hung et al., 1989( Increase
–

× 100
 =BwGدرصد افزایش وزن بدن

= )BwG (%
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ذذادهی به مدت  2هفته انجام گردید (ذیاثوند و شاپوری،
.)1324
بـرای ســاخت هیـره ذــذایی ،ابتـدا مــواد اولیـه شــامل 3
کیلوگرم ذذای بیومار و پوست سبز گردو بـه مقـدار 911
گرم تهیه گردید .ذذای بیومار ساخت کشـور فرانسـه ،بـه
سفارش شرکت ماهیران واقـ در تهـران بـه ایـران وارد و
توســط همــین شــرکت در کــل ایــران توزی ـ مــی شــود
(محمــدنژاد شموشــکی و همکــاران .)1351 ،بــرای تهیــه
پوست سبز گردو به صورت تازه مقدار حدود  911گـرم را
از درختان باغ های شهرستان دماوند چیده و پوست سـبز
آن هدا شده و در سایه خشک گردید .سس با استفاده از
دستگاه آسیاو کن معمـولی ،آسـیاو شـده و بـه وسـیله
توری (با قطر چشمه  01میکرون) سـرند گردیـد .پوسـت
سبز گردو با دوزهـای مشـفص ( 2 ،1و  3گـرم) در 111
میلی لیتر آو ولرم حل شده و به حجم ذـذای بیومـار بـه
رور هداگانه اسسری شد و نمونه هـا بـه صـورت هداگانـه
درون سینی فلزی ریفته شده و به صـورت ذیـر مسـتقیم
روی حرارت بفاری خشـک گردیـد .بـا توهـه بـه اینکـه
پوست سبز گردو می تواند رنه آو را ت،ییـر دهـد بـرای
هلوگیری از این امر ،نمونه های ذذا پ از خشک شـدن
بــا تیــه ای از روذــن خــوراکی روکــش و مجــددا خشــک
گردیدند.
برای بررسی روند رشد ماهیان در تیمارهای مفتل با
توهه به مقادیر رول و وزن اندازه گیری شده از شاخص
های رشد افزایش وزن و رول بدن ،درصد افزایش وزن
بدن ،نرخ رشد ویژهو درصد بازماندگی استفاده گردید.
افزایش وزن )Allan & ( (Weight gain
:)Maguire, 1992
WG = Wf – Wi
 =WGافزایش وزن در رول دوره پژوهش
 =Wfوزن نهایی (گرم)
 = Wiوزن اولیه (گرم)
افزایش رول )Allan & ( (Length gain
:)Maguire, 1992
LG = Lf – Li
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 =Logwiلگاریتم وزن اولیه (گرم)
 =Tتعداد روزهای پرورش
درصد بازماندگی )(Survival Rate
:)1990
× 100

تعداد ماهیان در وزن نهایی
تعداد ماهیان در وزن اولیه
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 =Bwfمتوسط وزن نهایی (گرم)
 =Bwiمتوسط وزن اولیه (گرم)
( Tacon,
= )SR (%

 =SRدرصد بازماندگی

نرخ رشد ویژه )(Specific Growth Rate
(:)Ronyai et al., 1990
–

× 100
 =SGRنرخ رشد ویژه
 =Logwfلگاریتم وزن نهایی (گرم)

= SGR

تجزیه و تحلیل داده ها

نتایج

داده های بدست آمده پ از ورود به نرم افزار
 Excelو محاسبه میانگین ،در نرم افزار  SPSSمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و برای بررسی وهود یا عدم
وهود اختالف معنی دار بین تیمارها از آزمون
 ANOVAیک ررفه استفاده گردید و پ از مشاهده
اختالف معنی دار از آزمون  Tukeyدر سط معنی دار
 1/19برای بررسی اختالف معنی دار بین تیمارها استفاده
گردید (قربان زاده زعفرانی.)1354 ،

نتایج بدست آمـده در پایـان دوره پـرورش نشـان داد،
گروه شاهد با میانگین افزایش وزنی  15/10 ± 1/21گـرم
بیشترین میزان افزایش وزنـی را داشـته و در مقایسـه بـا
سایر تیمارها اختالف معنـی دار داشـت ( ،)P>1/19ولـی
بــین تیمارهــای  11/11 ± 1/29( 1گــرم) و ± 1/55( 2
 11/15گرم) اختالف معنی دار وهود نداشت (.)P≤1/19
تیمـار  3بــا میــانگین افـزایش وزنــی  2/12 ± 1/04گــرم
کمترین میزان افزایش وزنی را دارا بود که در مقایسـه بـا
سایر تیمارها اختالف معنی دار داشـت ( .)P>1/19شـکل
( )1نمودار میانگین افزایش وزنی ماهیان اسکار در شـاهد
و  3تیمار مورد بررسی را در پایان دوره پرورش نشان مـی
دهد.
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۱۵
۱۰
۵
۰
تیمار 3

تیمار ۱
تیمار ۲
تیمارهای مورد بررسی

تیمار شاهد

میانگین افزایش وزنی در پایان
دوره (گرم)

۲۰

شکل  -1نمودار میانگین افزایش وزنی ماهیان اسکار در پایان دوره پرورش ( 90روزه)
(آنتنک ها نشان دهنده انحراف معیار است).

افزایش طولی
نتایج این پژوهش در پایان دوره پرورش نشان داد
گروه شاهد با میانگین افزایش رولی 59/04 ± 3/99
میلی متر بیشترین میزان افزایش رولی را داشته و در
مقایسه با سایر تیمارها اختالف معنی دار داشت
( .)P>1/19تیمارهای  23/25 ± 9/11( 1میلی متر)2 ،

( 33/21 ± 5/14میلی متر) و  13/41 ± 9/21( 3میلی
متر) نیز با یکدیگر اختالف معنی دار داشتند (.)P>1/19
تیمار  3با میانگین افزایش رولی  13/41 ± 9/21میلی
متر کمترین میزان افزایش رولی را دارا بودند .شکل ()2
نمودار میانگین افزایش رولی ماهیان اسکار در شاهد و 3
تیمار مورد بررسی را در پایان دوره پرورش نشان داد.

۸۰
۶۰
۴۰
۲۰
۰
تیمار 3

تیمار ۱
تیمار ۲
تیمارهای مورد بررسی

تیمار شاهد

میانگین افزایش طولی در پایان
دوره (میلی متر)

۱۰۰

شکل  -2نمودار میانگین افزایش رولی ماهیان اسکار در پایان دوره پرورش ( 90روزه)
(آنتنک ها نشان دهنده انحراف معیار است).

درصد افزایش وزن بدن
در پایان دوره پرورش نتایج حاصله نشان داد گروه
شاهد با میانگین افزایش وزن بدن 335/11 ± 32/02
درصد بیشترین میزان درصد افزایش وزن بدن را داشته و
در مقایسه با سایر تیمارها اختالف معنی دار داشت
( ،)P>1/19ولی بین تیمارهای 224/52 ± 39/12( 1
درصد) و  215/21 ± 22/21( 2درصد) اختالف معنی دار

وهود نداشت ( .)P≤1/19تیمار  3با میانگین افزایش
وزن بدن  44/01 ± 19/42درصد کمترین میزان درصد
افزایش وزن را دارا بود که در مقایسه با سایر تیمارها
اختالف معنی دار داشت ( .)P>1/19شکل ( )3نمودار
میانگین درصد افزایش وزن بدن ماهیان اسکار را در پایان
دوره پرورش نشان داد.
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3۰۰
۲۰۰
۱۰۰
۰
تیمار 3

تیمار ۱
تیمار ۲
تیمارهای مورد بررسی

تیمار شاهد

میانگین درصد افزایش وزن بدن

۴۰۰

شکل  -3نمودار میانگین درصد افزایش وزن بدن ماهیان اسکار در پایان دوره پرورش (90روزه)
(آنتنک ها نشان دهنده انحراف معیار است).

نرخ رشد ویژه
با توهه به نتایج بدست آمده در پایان دوره پرورش،
گروه شاهد با میانگین  1/14 ± 1/15بیشترین میزان نرخ
رشد ویژه را داشت که در مقایسه با سایر تیمارها اختالف
معنی داری نشان داد ( .)P>1/19ولی بین تیمارهای 1

( )1/51 ± 1/12و  )1/25 ± 1/15( 2اختالف معنی دار
وهود نداشت ( .)P≤1/19تیمار  3با میانگین ± 1/12
 1/22کمترین میزان نرخ رشد ویژه را دارا بود که در
مقایسه با سایر تیمارها اختالف معنی دار داشت
( .)P>1/19شکل ( )4نمودار میانگین نرخ رشد ویژه
ماهیان اسکار را در پایان دوره پرورش نشان داد.

تیمار 3

تیمار ۱
تیمار ۲
تیمارهای مورد بررسی

میانگین نرخ رشد ویژه

۱.۴
۱.۲
۱.۰
۰.۸
۰.۶
۰.۴
۰.۲
۰.۰
تیمار شاهد

شکل  -4نمودار میانگین نرخ رشد ویژه ماهیان اسکار در پایان دوره پرورش ( 90روزه)
(آنتنک ها نشان دهنده انحراف معیار است).

درصد بازماندگی
نتایج بدست آمده در پایان دوره پرورش نشان داد،
تیمار  2با میانگین  59درصد بازماندگی بیشترین میزان
را داشته و با تیمار  1دارای اختالف معنی دار بود
( .)P>1/19ولی نسبت به سایر تیمارها اختالف معنی دار
نداشت ( .)P≤1/19بین سایر تیمارها با یکدیگر (از همله
تیمار شاهد با سایر تیمارها) اختالف معنی دار وهود

نداشت ( .)P≤1/19تیمار  1با میانگین  99درصد
بازماندگی کمترین میزان درصد بازماندگی را دارا بود که
با تیمار  2دارای اختالف معنی دار بود ( .)P>1/19ولی
در مقایسه با سایر تیمارها اختالف معنی دار نداشت
( .)P≤1/19شکل ( )9نمودار میانگین درصد بازماندگی
ماهیان اسکار را در پایان دوره پرورش نشان داد.
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۱۲۰
۸۰
۶۰
۴۰
۲۰

درصد بازماندگی

۱۰۰

۰
تیمار 3

تیمار ۱
تیمار ۲
تیمارهای مورد بررسی

تیمار شاهد

شکل  -9نمودار میانگین درصد بازماندگی ماهیان اسکار در پایان دوره پرورش ( 90روزه)
(آنتنک ها نشان دهنده انحراف معیار است).

بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیق حاضر نشان دادند بین شـاخص افـزایش
وزن ماهیان گروه شاهد ( 15/10 ± 1/21گرم) با تیمار 1
( 11/11 ± 1/29گرم) ،تیمار  11/15 ± 1/55( 2گـرم) و
تیمار  2/12 ± 1/04 ( 3گرم) اخـتالف معنـی دار وهـود
داشــته اســت ( .)P>1/19همــانطور کــه در شــکل ()1
مشاهده می شود ،گروه شاهد با میـانگین 15/10 ± 1/21
گرم بیشترین و تیمار  3بـا میـانگین  2/12 ± 1/04گـرم
کمترین میزان را دارا بودند .همچنین نتایج نشـان دادنـد
بین شاخص افزایش رول ماهیـان گـروه شـاهد (± 3/99
 59/04میلی متر) با تیمار  23/25 ± 9/11( 1میلی متر)،
تیمار  33/21 ± 5/14( 2میلی متر) و تیمـار ± 9/21( 3
 13/41میلی متر) نیـز اخـتالف معنـی دار وهـود داشـت
( .)P>1/19بر اساس شکل  2شاهد بـا میـانگین ± 3/99
 59/09میلی متر بیشترین و تیمار  3با میـانگین ± 9/21
 13/41میلی متـر کمتـرین میـزان افـزایش رـول را دارا
بودند.
بر اساس شکل ()3گروه شاهد با میانگین (± 32/02
 335/11درصد) ،تیمار  224/52 ± 39/12( 1درصد)،
تیمار  215/21 ± 22/21( 2درصد) و تیمار ± 19/42( 3
 44/01درصد) روند نزولی معنی داری ( )P>1/19را از
نرر درصد افزایش وزن بدن نشان دادند که در پایان گروه
شاهد با میانگین  335/11 ± 32/02درصد بیشترین و

تیمار  3با میانگین  44/01 ± 19/42درصد کمترین
میزان را دارا بودند.
میزان نرخ رشد ویژه ماهیان در پایان دوره پرورش
نشان داد که بین گروه شاهد ( )1/14 ± 1/15با تیمار 1
( ،)1/51 ± 1/12تیمار  )1/25 ± 1/15( 2و تیمار 3
( )1/22 ± 1/12اختالف معنی دار وهود دارد
( .)P>1/19گروه شاهد با میانگین 1/14 ± 1/15
بیشترین و تیمار  3با میانگین  1/22 ± 1/12کمترین
میزان نرخ رشد ویژه را دارا بودند .شکل ( )4میزان نرخ
رشد ویژه را در شاهد و تیمارهای آزمایشی نشان می
دهد .مشاهده می شود که با افزایش میزان پوست سبز
گردو در هیره ذذایی به رور معنی داری ( )P>1/19از
رشد ماهیان کاسته شده است که علت آن ممکن است به
خارر کاهش کارایی در تبدیل ذذا به بافت باشد (ویسی،
 )1353و احتمات با میزان تانن موهود در ذذای ماهی
مرتبط است .تانن ها ترکیبات فنولی هستند که در
بسیاری از ترکیبات گیاهی از همله پوست سبز گردو
یافت می شوند ( .)Kumar & Singh, 1984این
ترکیبات می توانند با پروتئین ها و کربوهیدرات ها از
رریق پیوندهای هیدروفوبی و هیدروژنی باند شوند که
این امر تحت تأثیر ساختار و وزن مولکولی تانن و پروتئین
می باشد ( .)Menke & Steingass, 1988اثر تانن
ها بر روی حیوانات بستگی به نوع تانن مصرفی ،ساختار
شیمیایی و وزن مولکولی تانن ،میزان مصرف آن و گونه
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حیوانی که آن را مصرف می کند دارد و ممکن است
سودمند یا مضر باشد ( .)Frutos et al., 2004استفاده
از این ماده در درصدهای پایین دارای اثرات مثبت شامل
افزایش راندمان سنتز پروتئین میکروبی ممانعت از نفخ و
باز چرخ اوره ( )Makkar et al., 1997می باشد و در
درصدهای بات دارای اثرات منفی شامل کاهش قابلیت
هضم پروتئین و کربوهیدرات ( Silanikove et al.,
 )1996و بهره وری ( )Frutos et al., 2004می باشد
که در نهایت منجر به کاهش مصرف ماده خوراکی می
شود (.)Bhatta et al., 2006
نتایج ذیاثوند و شاپوری ( )1325نشان داد که ماهیان
اسکار سفید ت،ذیه شده با ذذای حاوی رنگدانه ربیعی،
رشد کمتری در مقایسه با سایر تیمارهای دارای رنگدانه
های مصنوعی داشتند که با نتایج این تحقیق مطابقت
دارد Prasad .و  )2011( Priyankaمطالعاتی در
زمینه تأثیر دوزهای  2111 ،1111 ،911و  3111میلی
گرم بر کیلوگرم عصاره میوه Garcinia gummigutta
بر روی ماهی پنگوسی گونه Pangasianodon
 hypophthalmusانجام دادند که سبب کاهش وزن و
نرخ رشد ویژه شده بود .دلیل کاهش ،وهود ترکیبات
موهود در این میوه از همله هیدروکسی سیتریک اسید
اعالم شد .از همله اثرات این اسید کاهش سنتز اسیدهای
چرو ،کاهش لیسوژنزیز ،کاهش دریافت ذذا می باشد که
به واسطه آن افزایش گلیکوژنز و کاهش رشد رخ می دهد.
سعیدی و همکاران ( )1352اثر دوزهای  2و  9درصد
آلوئه ورا را بر روی ماهی اسکار به مدت  01روز بررسی
نموده و نشان دادند که با افزایش دوز آلوئه ورا میزان
رشد افزایش یافته است.
در پایان دوره پرورش همانطور که در شکل ()9
مالحره می شود ،تیمار  2بیشترین میزان درصد
بازماندگی( 59درصد) و تیمار  1کمترین میزان (99
درصد) را دارد و بین گروه شاهد با سایر تیمارها اختالف
معنی داری وهود نداشت ( ،)P≤/19ولی بین تیمار  1با
تیمار  2اختالف معنی دار وهود داشت ( .)P>1/19درصد
بازماندگی نشانگر ایمنی در مقابل عوامل بیماری زا و
استرس های محیطی می باشد (نیکفو و همکاران،

11

 .)1325مورکی و همکاران ( )1353نشان دادند استفاده
از دارچین به عنوان مکمل رشد در هیره ذذایی ماهی
گرین ترور ( )Andinocara rivulatusتفاوت معنی
داری در نرخ بازماندگی تیمارهای مفتل سبب نمی شود
( .)P≤1/19نتایج مطالعه تأثیر محرک های ایمنی
شیمیایی (ارگوسان و لوامیزول) و گیاهی (سرخارگل،
آویشن و کندر) علیشاهی و همکاران ( )1322بر روی
ماهی اسکار ( )Astronotus ocellatusنشان داد
بیشترین تلفات دوره در تیمار آویشن و کنترل دیده شد،
ولی با وهود تفاوت ظاهری در بین تیمارها ،از نرر آماری
معنی دار نبود (.)P≤1/19
به رور کلی می تـوان نتیجـه گرفـت کـه اسـتفاده از
پوست سبز گردو در هیره موهب کاهش فاکتورهای رشد
در ماهی اسکار می شود .شاید کاهش فاکتور رشـد بـرای
آکواریوم داران خانگی برای هلوگیری از رشد زیاد ماهیان
مورد عالقه خود ،یک امتیاز محسوو شـود .بـا توهـه بـه
نتایج بدست آمده میزان  1/3درصد پوست سبز گـردو در
هیره به عنوان بهترین میـزان بـرای کـاهش رشـد مـاهی
تشفیص داده شد.
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مشعل چی ،م ،.علیشاهی ،م ،.هواهری بابلی ،م .و حجـازی،
م.ا  .1325 .مقایســه ی اثــر آســتاگزانتین و هلبــک
دونالیال سالینا  Dunaliella salinaبر رنه پوسـت
ماهی اسکارسفید ) .(Astronorus ocellatusمجله
بیولوژی دریا.59- 23 :)0(2 ،
مــورکی ،ن ،.روزی ،ی ،.ذریــه زهــرا ،س.س .و صــافی ،ش.
 .1353بررسی اثر کاربرد پودر دارچین به عنوان مکمل
رشـــد در هیـــره ذـــذایی مـــاهی گـــرین تـــرور
) (Andinocara rivulatusبـــر شـــاخص هـــای
هماتولوژی .اولین کنفران ملی راهکارهـای دسـتیابی
به توسعه پایدار در بفشهای کشاورزی ،مناب ربیعـی
و محیط زیست .تهران ،ایران.
نیکفــو ،م ،.یوســفیان ،م ،.صــفری ،ر .و وثــوقی ،ع.1325 .
ارزیابی فاکتورهای رشـد و بهبـود درصـد بقـا در بچـه
مـاهی کسـور معمـولی ( )Cyprinus carpioت،ذیـه
شــده بــا هیــره حــاوی پروبیوتیــک  Aqualaseدر
رویـارویی بـا بـاکتری بیمـاری زا ( Streptococcus
 .)iniaeمجله علمی شیالت و آبزیان.52-22 :)1(1 ،
ویسی ،ا .1353 .بررسی امکان هایگزینی هیدرولیز پوسـت
گاو به های آرد ماهی در هیـره ذـذایی مـاهی زینتـی
فالور هورن ( .)Flower hornپایان نامـه کارشناسـی
ارشد گروه شـیالت .دانشـکده علـوم و فنـون دریـایی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال.
Allan, G.L. & Maguire, G.B. 1992. Effect
of stocking density on production of
Penaeus monodon Fabricus in model
farming ponds. Aquaculture, 107: 4966.
Bhatta R., Vaithiyanathan, S., Singh, N.P.
& Verama, D.L. 2006. Effect of feeding
complete diets containing graded levels
of Prosopis cineraria leaves on feed
intake, nutrient utilization and rumen
fermentation in lambs and kids. Small
Ruminant Research, 60:273-280.
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سعیدی ،م .ع ،.سـلیمی ،و ،.محمـودی ،ن .و هلیلـی ،س.
 .1352تاثیر عصاره گیاه آلوئـه ورا بـر روی فاکتورهـای
رشــد و بازمانــدگی مــاهی اســکار ( Astronatus
 .)ocellatusمجله علوم تکثیر و آبـزی پـروری:)1(1 ،
.99 -00
عــادلی ،ا .1351 ،.بــازار مبــادتت ماهیــان زینتــی ایــران و
ههان .نفستین همایش ملـی ماهیـان زینتـی .تهـران،
ایران.
علیشاهی ،م ،.مصبا  ،م ،.نامجویان ،ف ،.سـبزواری زاده ،م.
و راضی هاللی ،م .1322 .مقایسه اثـر برخـی محـرک
هــای ایمنــی شــیمیایی و گیــاهی در مــاهی اســکار
 . Astronotus ocellatusمجله دامسزشـکی ایـران،
.92-02 :)2(2
عمادی .1322 ،. ،آکواریوم و تکثیر و پرورش ماهی هـای
آکوایومی آو شیرین .چـا اول .نشـر علمـی آبزیـان.
تهران.
ذیاثوند ،ز  .و شاپوری ،م .1325 .تاثیر رنگدانه های ربیعی
و مصنوعی و مقایسه اثر آنها بر مـاهی اسـکار سـفید
. Astronotus ocellatusمجلـه بیولـوژی دریـا:3 ،
.59- 23
قربان زاده ،ر .و نرری ،س .1352 .سالنامه آمـاری شـیالت
ایران  .1322-1351چا اول .تهران.
قربــان زاده زعفرانــی .1354 . ،بررســی تــأثیر ذلرــت
کادمیوم بر روی میزان آهن خون ماهی کسور معمـولی.
علوم و تکنولوژی محیط زیست.45-04 :)3(15 ،
محمد نژاد شموشکی ،م ،.حیدری ،س .و موسوی ثابـت. ،
 .1351مقایسه ت،ذیـه ای هیـره بیومـار ،دل گوسـاله،
کرم فشرده ،کرم خـونی ،گامـاروس و آرتمیـا بـر روی
شاخص های رشد و بازماندگی ماهی سوروم (Heros
) .severusفصلنامه علمی -پژوهشی زیسـت شناسـی
هانوری.41-45 :)3(3 ،
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