مطالعه شاخص های رشد ،بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری ماهی کلمه
) (Rutilus rutilus caspicus Jakowlew, 1870تغذیه شده با جیره حاوی
پودر سیاه دانه ()Nigella sativa
فاضل ظهیری* ،حسن صحرایی ،محمدرضا ایمانپور و احمدرضا پیرعلی زفره ئی
گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاریخ پذیرش7259/73/32 :
تاریخ دریافت59/71/71 :

چکیده
در طی سالهای اخیر استفاده از مکمل های گیاهی به عنوان عوامل محرک رشد و جایگزینی آن با مواد
مصنوعی در آبزیپروری مورد توجه قرار گرفته است .سیاه دانه از گیاهان دارویی حاوی ترکیبات موثر در رشد و
بازماندگی و مقاومت در برابر استرس میباشد .در این مطالعه تاثیر پودر سیاه دانه  Nigella sativaدر چهار
سطح 1 ،0/5 ،0و  2درصد به ازاء هر کیلوگرم جیره غذایی بر شاخص های رشد ،بازماندگی و مقاومت به تنش
شوری در ماهی کلمه ) (Rutilus rutilus caspicusبه مدت  00روز بررسی شد .در انتهای آزمایش شاخصهای
رشد و ضریب تبدیل غذا محاسبه گردید .عالوه بر این تنش شوری به منظور تعیین اثر پودر سیاه دانه بر
مقاومت به تنش شوری طی فواصل زمانی 24 ، 22و  22ساعت انجام شد .نتایج نشان داد به کارگیری پودر سیاه
دانه تا سطح  0/5درصد باعث باالترین میزان افزایش وزن( 2/00±0/84گرم) ،نرخ رشد ویژه( )1/50±0/02و
فاکتور وضعیت ( )0/11±0/000و کمترین ضریب تبدیل غذایی( )1/20±0/04دربچه ماهیانکلمه میشود .آنالیز
آماری نیز اختالف معنی داری( )p>0/05در شاخصهای رشد وضریب تبدیل غذایی در بین تیمارهای آزمایشی
و در مقایسه با گروه شاهد نشان داد .این مطالعه نشان میدهد که افزودن پودر سیاه دانه به جیره ،علیرغم
افزایش عملکرد رشد در ماهی کلمه  ،فاقد اثر مثبت نسبت به مقاومت دربرابر تنش شوری در این ماهیان بود.
واژگان کلیدی :ماهی کلمه ،سیاه دانه ،رشد ،تنش شوری
*نگارنده پاسخگوfazelzohieri1991@gmail.com :
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مقدمه
از مهم ترین مسائل در پرورش ماهیان به صورت مصنوعی
توجه به امر تغذیه میباشد و کیفیت جیره در روند رشد
ماهیان بسیار با اهمیت است .بنابراین میتوان با دستیابی
به ترکیبات بهینه مواد غذایی و مقادیر مناسب آنها در
یک جیره باالنس شده به این روند بهبود
بخشید( .)Falahatkar et al., 2006در سالیان اخیر
استفاده از مواد محرک گیاهی برای تقویت سیستم ایمنی
و افزایش مقاومت در برابر بیماری در صنعت آبزیپروری
عمومیت یافته است(  .)Javadzade et al., 2012در
بیشتر موارد این مواد به صورت مکمل به جیره های
غذایی اضافه شده و اغلب برای جلوگیری از گسترش
بیماریها و بهبود شاخص ضریب تبدیل غذایی مورد
&
استفاده قرار می گیرند(Reilly, 1997
 .)Kafersteinماهی کلمه Rutilus rutilus
 caspicusمتعلق به کپور ماهیان یکی از گونههای
تجاری با ارزش دریای خزر محسوب میگردد .میزان
ذخایر ماهی کلمه در سالهای اخیر به دالیل مختلف
نظیر صید غیرقانونی آلودگی مناطق تخم ریزی در دریای
خزر و کاهش مهاجرت تولیدمثلی کاهش یافته است .این
ماهی براساس طبقهبندی اتحادیه بین المللی حفاظت
) (IUCNدر سال  7551ازگونه های در معرض تهدید
محسوب میشود(.)Kiabi et al., 1999گیاه سیاه دانه
( )Nigella sativaیک گیاه دولپهای از خانواده
Ranunculaceaeاست که به صورت خودرو در نقاط
مختلف کشور وجود دارد (زرگری )7231،و اثرات ضد
باکتریایی( ،)Morsi, 2000ضدویروسی( Abuharfeil
 ،)et al., 2001آنتیاکسیدان و تحریک ایمنی در
موجودات خونگرم( )Fararh et al., 2004به آن نسبت
داده شده است .مطالعات حاکی از افزایش مقاومت در
برابر بیماریها و تحریک ایمنی این گیاه است
(;Wu et al. 2005,; Daoud, 2006
 Babayan .)Swamy & Tan, 2000و
همکاران( )7513گزارش کردند که پودر سیاه دانه حاوی
مقادیر کافی اسیدهایچرب اولئیک(،)18:1n9
لینولئیک( )18:2n6و لینولنیک ( )18:3n3دارد که در

بدن مهرهداران سنتز نمی شوند( Babayan et
 .)al.,1978سیاه دانه حاوی روغن ثابت (29-11
درصد) ،روغن فرار ( 1/9-7درصد) ،پروتئین ( 32درصد)،
اسیدهای آمینه مختلف ،قندها ،موسیالژ ،آلکالوئیدها،
اسیدهای ارگانیک ،تاننها ،رزینها ،گلیکوزیدهای سمی،
متاربین) ، (Metarbinساپونین ها(مالنین)  ،مالنتیژنین
فیتواسترولها
لیپاز،
)،(Melanthigenin
) ،(Phytosterolsویتامینها( نظیر ویتامین ،Cاسید
فولیک ،تیامین ،نیاسین)  ،فیبر خالص و انواع مواد معدنی
(نظیر آهن ،روی ،کلسیم ،سدیم و پتاسیم) می
باشد(امین،7211،مظفریان .)7219،تحقیقات متعددی در
خصوص استفاده از مکملهای گیاهی به عنوان محرک
ایمنی در ماهیان مختلف گزارش شده است .به عنوان
مثال میتوان به اثر سیر و چای سبز در قزل آالی رنگین
کمان( Nya & Austin, 2011; Sheikhzadeh et
 ، )al., 2011,پوست پسته در قزل آال رنگین کمان
(ابراهیمی وهمکاران ، )a7252،رزماری و دارواش در
تیالپیا ( Abutbul et al., 2004; Park & Choi,
 ، )2012آویشن در کپور معمولی ( Soltani et al.,
 ، )2010چای سبز در هامور( Harikrishnan et al.,
، )2011aپوست انار در ماهی کپور(شفیعی
وهمکاران ،)7259،زیره سیاه و شنبلیله در بچه ماهی
کپور(روحی و همکاران ،)7259 ،تفالة زیتون(خوش
خلق ،)7253،عصاره خرما (حسینی فر و همکاران،
 ، )7251بررسی اثرات گیاه اوکالیپتوس ،آلوئه ورا،
سرخارگل ،سیلیمارین در ماهی کپور( Harikrishnan
; et al., 2011b؛ علیشاهی )7232 ،اشاره نمود .یکی
از عوامل فیزیولوژیک مؤثر در موفقیت رهاسازی ماهیان،
توانایی تنظیم اسمزی توسط بچه ماهیان در زمان
رهاسازی و نیز در هنگام انتقال از محل رهاسازی به
دریاست .تنظیم اسمزی شامل تبادالت پمپ یونی در
آبششها و سایر اندامهای تنظیم اسمزی نظیر روده و
کلیه است که تابع عواملی نظیر درجه حرارت می-
باشد)  .)Marshall & Singer, 2002به طور متداول
در مطالعات تغذیه ای ،تنش شوری برای تعیین کیفیت
بچه ماهیان استفاده میشود( ;Salze et al., 2008

مجله پژوهش علوم و فنون دریایی /دوره یازدهم /شماره چهارم /زمستان 7259

.)Taoka et al., 2006; Smith et al., 2004
درصد بازماندگی نشان دهنده ایمنی در مقابل عوامل
بیماریزا و استرسهای محیطی میباشد ( Salze et
 .)al., 2008لذا با توجه به اهمیت ماهی کلمه در
پرورش و بازسازی ذخایر ،میزان بقا و مقاومت در برابر
تنش شوری عالوه بر عملکرد رشد با سطوح مختلف پودر
سیاه دانه در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر ،از آذر ماه تا بهمن ماه سال  7252در
مرکز آبزیپروری شهید ناصر فضلی برآبادی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفته است .بچه
ماهیان کلمه با میانگین وزنی  1/15±1/77گرم از مرکز
تکثیر و پرورش ماهیان سیجوال بندر ترکمن تهیه و به
مرکز آبزیپروری منتقل شدند و به مدت  3هفته
سازگاری با شرایط جدید صورت گرفت .ماهیان به صورت
تصادفی به تعداد  21قطعه در هر مخزن  31لیتری و در
سه تکرار با غلظت های  7 ،1/9و  3گرم پودر سیاه دانه
به ازاء هر کیلوگرم جیره غذایی افزوده شده به جیره و
یک گروه شاهد برای دوره آزمایش(11روز) توزیع شدند.
در طول دوره پرورش ،غذادهی به میزان  2/9درصد وزن
توده زنده ماهی در هر مخزن انجام شد .این میزان به
صورت سه وعده یکسان در ساعت های  5صبح  73 ،و
79بعد از ظهر در مخزنهای پرورش توزیع گردید .هر71
روز یک بار ماهیان هر واحد آزمایشی به صورت تودهای
توزین و میزان غذای مورد نیاز هر واحد با توجه به
میانگین وزنی جدید تعیین شد .برای زیست سنجی اولیه،
طی دوره و انتهای آن و نمونه برداری ،غذادهی قطع
گردید .آب تانکها از آب لولهکشی همراه با هوادهی
تامین شدند و دمای آب  31±7درجه سانتیگراد ،
 1/3±1/79pHو شوری  ppt 1/19±1/3نگهداشته
شد .از غذای کنسانتره تجاری (بیومار ساخت فرانسه) به
عنوان جیره پایه برای گروه شاهد استفاده شد و سیاه دانه
نیز از مراکز عطاری معتبر تهیه و پس از پودر کردن به
جیره غذایی پایه اضافه گردید.

پارامترها
در پایان دوره پرورش برای ارزیابی کیفیت رشد و عملکرد
جیره از شاخصهای نرخ رشد ویژه( Specific Growth
 ،Rate (SGRضریب تبدیل غذایی (Food )FCR
 ،Conversion Ratioشاخص وضعیت(ضریب چاقی)
( ، Condition Factor) CFوزن نهایی(Final )FW
 ،Weightمیانگین افزایش وزن(Weight )WG
 ،Growthدرصد افزایش بدن(رشد نسبی) ()BWI
 Body Weight Increaseاستفاده شد ( Ricker,
.)1979; Lovell, 1998; Bai et al., 2001
نرخ رشد ویژه= لگاریتم طبیعی وزن نهایی (گرم) -
لگاریتم طبیعی وزن اولیه( گرم) /دوره پرورش×711
ضریب تبدیل غذایی= میزان غذای خشک شده
مصرفی(گرم) /وزن تر تولید شده
شاخص وضعیت= وزن ماهی (گرم)/طول ماهی()cm3
میانگین افزایش وزن=وزن انتهایی -وزن ابتدایی ماهی ،
درصدافزایش بدن = وزن انتهایی -وزن ابتدایی  /وزن
اولیه ماهی
برای بررسی اثر پودر سیاه دانه بر مقاومت بچه ماهیان
کلمه در برابر تنش شوری ،در پایان آزمایش تیمار ها
طی13 ، 31 ،و  13ساعت تحت تنش شوری 72 ppt
قرار گرفتند(  )Imanpoor & Roohi , 2015و درصد
بازماندگی آن ها طبق معادله زیر اندازه گیری شد.
 ×711تعداد ماهیان اولیه(/تعداد ماهیان موجود در پایان
آزمایش-تعداد ماهیان موجود در شروع آزمایش)= درصد
بازماندگی
آنالیزهای آماری
نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف-
اسمیرنف مورد ارزیابی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل آماری
دادهها با آنالیز واریانس یک طرفه ( One- way
 )ANOVAانجام و داده ها توسط پسآزمون دانکن در
سطح 9معناداری درصد با یکدیگرمقایسه شدند .کلیه
آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزارآماریSPSS
نسخه  71صورت گرفت.
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نتایج
نتایج عملکرد رشد مطابق جدول ( )7نشان داد که
شاخص های رشد در ماهی کلمه معمولی در تیمارهای
تغذیه شده با پودر سیاه دانه در مقایسه با تیمار شاهد
اختالف معنی داری دارند ( .)p>1/19باالترین میزان
افزایش وزن  ،نرخ رشد ویژه و فاکتور وضعیت مربوط به
تیمار حاوی  9گرم سیاه دانه در کیلوگرم جیره

(1/9درصد) بوده است که با تیمار شاهد اختالف معنیدار
نشان داد ( )p>1/19ولی تیمار  7درصد و  3درصد سیاه
دانه تفاوت معنیداری نشان ندادند ( .)P≤1/19در رابطه
با ضریب تبدیل غذایی کمترین میزان مربوط به تیمار
حاوی  1/9درصد سیاه دانه بود که با تیمار شاهد اختالف
معنیداری داشت ( )p>1/19ولی بین تیمار  7و  3درصد
تفاوت معنیداری وجود نداشت (.)P≤1/19

جدول -7مقایسه میانگین(میانگین ±خطای معیار)شاخص های رشد وتغذیه در تیمارهای مختلف در ماهی کلمه معمولی

شاخصهای رشد

شاهد

سیاه دانه 1/9درصد

سیاه دانه 7
درصد

سیاه دانه  3درصد

میانگین وزن ابتدای دوره

1/15±1/77

1/13± 1/11

1/35 ±1/19

1/27 ±1/12

میانگین طول ابتدای
دوره

1/13 ±1/19

1/51 ±1/32

1/31 ±1/11

1/19 ±1/71

میانگین وزن انتهای دوره

3/15 ±1/31 a

77/97 ±1/19c

5/1 ±1/31b

5/15 ±1/39b

میانگین طول انتهای
دوره

3/37±1/71 a

3/33±1/21 a

3/57±1/93 a

5/13±1/23 a

افزایش وزن بدن

2/55±1/31 a

1/15±1/23 c

9/75±1/73 b

9/71±1/39 b

درصد افزایش وزن

33/37±1/11a

711/21±1/15c

731/31±2/11b

775/53±1/25b

نرخ رشد ویژه

7/19±1/12a

7/95±1/11c

7/23±1/13b

7/27±1/11b

فاکتور وضعیت

1/11±1/112a

1/77±1/111c

1/13±1/112b

1/13±1/111b

ضریب تبدیل غذایی

3/15±1/77a

7/35±1/13c

7/51±1/23b

7/31±1/31b

تذکر :حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده اختالف
معنیدار در سطح p>1/19
باتوجه به جدول ( )7روند رشد در سطح  1/9درصد
بیشتر از سایر تیمارها بود .کمترین و بیشترین افزایش
وزن طبق جدول ( )7به ترتیب مربوط به سطوح شاهد و
 1/9درصد پودر سیاه دانه می باشد که با سایر تیمارها
اختالف معنیدار داشت
( .)P < 1/19کمترین و بیشترین درصد افزایش وزن بدن
نیز به ترتیب مربوط به سطوح شاهد و  1/9درصد پودر

سیاه دانه میباشد که با سایر تیمارها اختالف معنیدار
داشت( .)P < 1/19رشد ویژه در واقع بیانگر میزان اضافه
وزن برحسب درصد وزن بدن در روز میباشد ،طبق
جدول ( )7کمترین رشد و بیشترین به ترتیب مربوط به
شاهد و  1/9درصد پودر سیاه دانه میباشد که با سایر
تیمارها اختالف معنیدار دارند( .)p < 1/19شاخص
وضعیت یا ضریب چاقی نیز در سطح  1/9درصد پودر
سیاه دانه بهترین حالت( )7/35±1/13را نشان داد.
ضریب تبدیل غذایی برابر نسبت مقدار خوراک مصرفی به
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غذایی را باعث شده است و اختالف معنی دار()p < 1/19
را نسبت به گروه شاهد و دیگر تیمارها نشان داد.
نتایج اثر سطوح مختلف پودر سیاه دانه بر میزان
بازماندگی بچه ماهیان کلمه تحت تنش شوری در (جدول
 )3و (شکل )7آورده شده است.

میزان اضافه وزن میباشد و هر چقدر این ضریب کمتر
باشد بیانگر رشد بیشتر در قبال خوراک مصرفی بوده
است ،طبق جدول ( )7در مقایسه با گروه شاهد ،سطح
 1/9درصد با میانگین 7/35±1/13بهترین ضریب تبدیل

جدول  - 3میزان بازماندگی بچه ماهیان کلمه تحت تنش شوری ()72ppt

بازماندگی()%
 31ساعت بعد از تنش
شوری
 13ساعت بعد از تنش
شوری
 13ساعت بعد از تنش
شوری

صفر

9

71

31

711

711

711

711

31

11

11

11

31

92

11

11

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان بازماندگی
بچه ماهیان کلمه تحت تأثیر سطوح مختلف پودر سیاه
دانه میزان تلفات بیشتری را نسبت به گروه شاهد در
زمانهای  13و  13ساعت نشان دادند (،.)P≤1/19

بیشترین میزان بازماندگی در تیمار شاهد ( )31و کمترین
مقدار در تیمارهای تغذیه شده با سطوح  71و  31گرم
پودر سیاه دانه مشاهده شد.

شکل  -7میزان بازماندگی بچه ماهیان کلمه تحت تنش شوری ()72ppp

بحث و نتیجه گیری
افزایش وزن ماهیان تغذیه شده با جیرههای حاوی مواد
محرک رشد و سیستم ایمنی می تواند به علت افزایش

میزان سالمتی ،بهبود میزان هضم و جذب غذا ،گسترش
سطوح جذب مواد هضم شده در لوله گوارش و یا تحریک
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ترشح آنزیمهای گوارشی توسط معده باشد
( .)Hoseinifar et al., 2011عالوه بر این ،مواد
محرک رشد و سیستم ایمنی از طریق افزایش میزان
هورمون رشد در پالسمای خون و افزایش میزان ترشح
لیزوزیم در ماهیان باعث افزایش رشد میشود
( .)Heidarieh et al., 2011نتایج تحقیقات
 Khaledو  Durrani ،)3115(Abdel-Saterو
همکاران( Ibrahim ،)3111و ،)3113( El-Sharif
 Ziadو  )3113( Mohammadدرباره تاثیر سیاه دانه
در فاکتورهای رشد ماهی ،میگو و بعضی حیوانات پرورشی
نشان داده است که افزودن سیاه دانه سبب افزایش میزان
رشد و بازماندگی بیشتر می شود و یافتههای مطالعه
حاضر را تایید میکند .محدوده میانگین افزایش وزن
ماهی بین 2/55±1/31تا  1/15±1/23گرم که بطور
معنیداری تحت تاثیر سطوح مختلف پودر سیاه دانه
بود( .)P< 1/19رشد ویژه بین 7/19±1/12تا
 7/95±1/11که تحت تاثیر سطوح مختلف پودر سیاه
دانه میباشد( .)p< 1/19ضریب تبدیل غذایی نیز بین
7/35±1/13تا  3/15±1/77میباشد که تحت تاثیر
سطوح مختلف پودر سیاه دانه می باشد(.)P < 1/19
سطح  1/9درصد اختالف معنیدار( )P < 1/19را نسبت
به شاهد و دیگر تیمارها نشان داد و حاکی از تاثیر مثبت
استفاده از پودر سیاه دانه بر بچه ماهیان کلمه میباشد.
محدوده درصد افزایش وزن بدن( 33/37±1/11تا
 )711/21±1/15نیز بطور معنیداری تحت تاثیر سطوح
مختلف پودر سیاه دانه میباشد که سطح  1/9درصد با
گروه شاهد و سایر تیمارها اختالف معنیدار دارد (1/19
<  Ziad .)Pو  Mohammadدر سال  3113با بررسی
اثر سیاه دانه بر فاکتورهای رشد و تغذیه طیور پرورشی به
این نتیجه رسیدند که افزودن  g/kg 79پودر سیاه دانه
به جیره غذایی میتواند سبب بهبود بقا افزایش ضریب
رشد ویژه و کاهش ضریب تبدیل غذا شود .محققان نام
برده دالیل اثر مثبت پودر سیاه دانه را وجود روغن های
فرار()Hay & Waterman, 1993( )volatile oil
و اسیدهای چرب ضروری ()Oyen & Dung, 1999
آن دانسته اند .نتایج نشان داد بکارگیری پودر سیاه دانه

تا سطح  1/9درصد باعث افزایش برخی از شاخصهای
رشد در بچه ماهیان کلمه می شود .در مطالعه خوش
خلق و همکاران ( ،)7253تأثیر سطوح مختلف غذایی
تفالة زیتون در رشد ،ترکیب الشه و ارزیابی حسی ماهی
قزل آالی رنگین کمان پرورشی بررسی و مشاهده شد
سطح  9درصد تفالة زیتون در تغذیه این ماهی مفید
است .ابراهیمی و همکاران( )7257در بررسی اثر استفاده
از اسانس سیر در جیره فیل ماهیان پرورشی بر
فاکتورهای رشد در ماهیان تغذیه شده ،تیمار791
میلیگرم اسانس سیر بر کیلوگرم جیره را نسبت به سایر
تیمارها بهتر تشخیص دادند .در مطالعه ابراهیمی و
همکاران ( )7252aاثر پوست پسته بر روی قزل آال
رنگین کمان بررسی و نتایج حاکی از تاثیر منفی معنی-
دار استفاده بیش از سطح  7/9درصد عصاره پوست پسته
بر وزن نهایی ،ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی
ماهی قزلآال رنگینکمان بود .در مطالعه حاضر نیز با
افزایش درصد پودر سیاه دانه در تیمارها کاهش در درصد
افزایش وزن بدن ،ضریب رشد ویژه و افزایش ضریب
تبدیل غذایی مشاهده شد .در مطالعه مشابه ،ابراهیمی و
همکاران ( )3171bمشاهده کردند که عصاره اتانولی
پوست پسته بر روی قزلآال رنگینکمان فاقد اثر منفی بر
روی فاکتورهای رشد ،بازماندگی و ترکیب الشه میباشد.
تحقیقات دیگری نشان داد سطوح باالتر سیر تاثیر منفی
بر عملکرد رشد ماهی تیالپیای نیل( Oreochromis
 )niloticusدارد (.)Aly et al., 2002
 Hekmatdoostو همکاران ( )3113نیز نشان داده اند
که اسیدهای چرب غیراشباع بلند( )PUFAزنجیره می-
تواند بر میکروفلور روده تاثیر مثبت داشته باشند .نقش
بیولوژیکی این اسیدهای چرب موجود در سیاه دانه به
اثبات رسیده است به طوری که عالوه برداشتن خواص
آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی(، )Al-Harthi ,2004
باعث تحریک آنزیم های گوارشی در مخاط روده و
پانکراس می شوند .ترشح این آنزیم ها سبب بهبود هضم
و جذب مواد غذایی و کاهش ضریب تبدیل غذا می شود
که در نهایت میتواند موجب افزایش سرعت رشد
شود(  Takruri .)Lee et al., 2004و Dameh
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( 79 )7553اسیدآمینه از پروتئین های موجود در سیاه
دانه را شناسایی کردند که از میان آنها  3اسیدآمینه برای
رشد طیور ضروری است .همچنین در مورد اثر سیاه دانه
در تحریک سیستم گوارشی طیور و پستانداران
Jamroz
&
Kamel,
2002
(;
 )Ramakrishna et al., 2003و همچنین ترشح
آنزیم لیپاز پانکراس است که میتواند به هضم و جذب
ویتامینهای محلول در چربی کمک کند ( Crossland,
 .)1980دلیل پایین بودن شاخص های رشد در سطوح
باالترمی تواند اثرات جانبی غلظت باالی سیاه دانه در
جیره باعث تغییر رنگ مزه و بوی غذا شده ،که باعث
کاهش غذاگیری و رشد ماهی شده است .عملکردمکمل-
های غذایی در ماهیان میتواند بسیار وابسته به گونه
ماهی ،سطوح استفاده شده مکملها ،وضعیت تغذیه ای و
فیزیولوژیکی ماهی و شرایط پرورشی و یا نحوه استفاده از
مکمل(بصورت پودر شده و یا بصورت عصاره) باشد .موارد
ذکر شده میتواند باعث تفاوت در افزایش وزن ،کارایی
غذا ،پاسخ ایمنی باشد( .)Bai et al.,2001بنابراین
کاربرد مکمل تغذیهای برای بهبود عملکرد ماهی باید به
دقت ارزیابی شود .لذا با توجه به افزایش شاخصهای
درصد افزایش وزن بدن،رشد ویژه همزمان با افزایش
سطح پودر سیاه دانه در سایر تیمارهای مورد آزمایش
میتوان گفت ،سطح  1/9درصد پودر سیاه دانه عملکرد
مناسبی را در بچه ماهیان مورد آزمایش در این تحقیق
باعث گردد.
شوری تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر میزان شوری ،دما،
دستکاری ،اندازه ،سن ،مراحل مختلف زیستی و شرایط
تغذیهای میباشد .براساس نتایج مربوط به بازماندگی
تیمارهای مختلف بعد از تنش شوری بین هیچ یک از
تیمارهای آزمایش تفاوت معنیداری مشاهده نشد و
مکمل پودر سیاه دانه بر بقاء بچه ماهیان کلمه تاثیر
نداشت .باید به این نکته توجه داشت که تاثیر محرک
رشد و ایمنی در میزان بقای ماهیان معموال در دوره های
طوالنی تر از شش ماه باعث ایجاد تغییرات معنیداری می
شوند( .)Borges et al., 2004همچنین از آنجایی که
شوری یکی از مهم ترین فاکتورهای موثر بر رشد و

ماندگاری (درصد بقاء) بچه ماهیان میباشد که از طریق
فشاراسمزی ،این عمل صورت میگیرد و با توجه به این
که فشار اسمزی مایعات بدن با فشار اسمزی محیط در
شوری پایین برابر است ،ماهی در این محیط ها برای
تنظیم میزان انرژی بیشتری صرف خواهد نمود و
ماندگاری گونههای زیادی از ماهیان در شوری های پایین
بیشتر است(عنایت غالمپور )7251،در نتیجه در این
تحقیق با افزایش میزان شوری میزان بازماندگی کاهش
یافت .همچنین به نظر می رسد استفاده از محصوالت
دیگر دارویی این گیاه(عصاره آبی  ،اسانس و )..و نیز
میزان مصرف و دوره زمانی استفاده میتواند نتایج بهتری
داشته باشد .در پایان میتوان نتیجه گرفت که نقش پودر
سیاه دانه به عنوان مکمل گیاهی در عملکرد رشد بچه
ماهیان کلمه مثبت است.
سپاسگزاری
نویسنندگان مقالنه مراتنب تشنکر و قندردانی خنود را از
مسئول محترم سالن آبزی پروری دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان و کلیه کسانی کنه بنه نحنوی در
انجام این پژوهش همکاری نمودند ،اعالم می نمایند.
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Study of growth indices, survival and resistance to Salinity stress of
Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus Jakowlew, 1870) fed by diet comprising
of black Cumin seed
Zohieri *, F., Sahraei, H., Imanpour, M. R. & Pirali Zefrei, A. R.
Dept. of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural
Sciences and Natural Resources, Gorgan

Abstract
In recent years, use of herbs as dietary growth stimulant factor and replacing it with
artificial materials in aquaculture is widely discussed. The impact of black cumin seed
(Nigella sativa) powder at four levels of 0, 0.5, 1 and 2 percent, per kilogram of diet, on
growth, survival and resistance to salinity stress in the Caspian roach (Rutilus rutilus
caspicus) was investigated for 60 days. At the end of the study, growth factor and feed
conversion factor were calculated. In addition, the effect of black cumin seed powder on
resistance to salinity stress was investigated, in intervals of 24, 48 and 72 hours. The results
showed that using black cumin seed, up to the 0.5 percent, cause highest body weight gain
(7.09±0.38), specific growth rate (1.59±0.04), condition factor (0.11±0.006) and lowest feed
conversion factor (1.29±0.08) in fingerling roach. Statistical analysis showed significant
differences (p< 0.05) in growth indices and feed conversion factor, between treatments and
the control group. This study showed that black cumin seed powder in the diet, despite
increased growth performance in roach, lacked positive effect on the resistance to salinity
stress in the fish.
Keywords: Roach, Black cumin seed, Growth, Salinity stress.
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