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Abstract 
In this study, the effect of dietary intake of 

different levels of Cumin (Cuminum cyminum) 

extract on juveniles of Cyprinus carpio, was 

studied. For this purpose, 150 common carp 

juveniles (with mean weight: 20.3±0.89 gr) were 

randomly distributed in 15 fiberglass tanks (10 fish 

per tank) and fed by commercial diet containing 

0% (control group), 0.5%, 1%, 1.5% and 2% of 

ethanolic cumin extract (treatment groups). The 

fish were fed by apparent satiation thrice the day 

for 8 weeks. At the end of the experimental period, 

different growth parameters including weight gain, 

Daily growth rate, Specific Growth Rate, some 

condition factors, viscera somatic index, 

hepatosomatic index and nutritional indices 

including food conversion ratio, protein efficiency 

ratio, lipid efficiency ratio, total feed intake, net 

protein utilization, net lipid utilization were 

assessed. The results showed that administration of 

different levels of cumin extract in diets of 

juveniles of Cyprinus carpio caused an increasing 

effect on weight gain, daily growth rate and 

specific growth rate (P<0/05) compared to control 

group. The highest rate of these factors was 

observed in diet containing 2% of cumin extract 

and the lowest rate was for control group. 

According to the results of this study 

supplementation of 2% cumin extract to diet of 

juveniles of Cyprinus carpio may improve growth 

parameters and this herbal extract may presented 

as a growth promoter in carp culture. 
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 مقدمه
 آگاهی میزان رفتن باال و جمعیت رشد افزایش با

 تقاضای ماهی، نظیر آبزیان مصرف فواید از ها انسان
 ها وردهآفر این به شیالتی محصوالت کنندگان مصرف

 Nasopoulou) تاس یافته افزایش افزون روز طور به

& Zabetakis, 2012.) بودن ثابت به توجه با حال 
 بینی یشپ که این و اخیر دهه چند در صیادی و صید

 دبمان باقی روند همین به نیز آینده سالیان در گردد یم
(Mraze, 2011) نقش به توجه با همچنین و 

 امنیت و اقتصادی توسعه غذا، تولید در پروری آبزی
 بیشتری اهمیت غذا تولید در پروری آبزی نقش غذایی
  (.FAO, 2008) تاس یافته

 گونه Cyprinus carpio معمولی کپور ماهی
 برخی در ای گونه تک کشت در که است مهمی بسیار

 در توام کشت صورت به عموماً و شرقی اروپای مناطق
 سرعت د.شو می داده پرورش جهان مناطق از بسیاری

 نه کیفیت با آبی های محیط در پرورش مناسب، رشد
 و نگهداری و تغذیه پایین یها هزینه و مطلوب چندان
 این متفاوت، اقلیمی شرایط و ها گونه با پذیری تطابق
 قرار جهان در پرورشی مهم گونه 9 زمره در را گونه
 های ویژگی دلیل به همچنین (.FAO, 2008) است داده

 تمام در تقریباً ماهی این پرورشی فرد به منحصر
 کشور )گرمابی( پروری آبزی صنعت دارای های استان
 رودخانه خزر، دریای های حوضه در د.شو می کشت
 داخلی آبریز های حوضه تمام و کارون رودخانه تجن،
 تالش .(Alishahi et al., 2012) دارد پراکنش ایران
 سرعت افزایش و غذایی تبدیل ضریب کاهش برای
 از ها بیماری برابر در مقاومت افزایش نیز و رشد

 دنیا در گونه این با مرتبط تحقیقات اهداف مهمترین
 ;Gopalakannan & Arul, 2006) است

Alishahi et al., 2012).  
 صنعت در ها مدیریت و ها روش کلیه اصلی هدف

 بازماندگی و رشد میزان حداکثر به دسترسی پروری آبزی
 حداکثر به منجر ممکن زمان ترین کوتاه در که است

 پرورشی آبزیان تغذیه مدیریت و غذا گردد. تولید میزان

 آبزیان سالمتی و رشد میزان حداکثر به دسترسی در
 (.Somanath et al., 2000) دارند کلیدی نقش

 با ارتباط در پروری آبزی در ها تالش بیشترین
 غذایی ترکیبات سازی بهینه و تغذیه بهبود های استراتژی

 پرورش قابل تجاری ماهیان مهم یها گونه برای
 این پروری آبزی الزمه (.Jafarian, 2005) باشد می

 نظر از و کند پیدا کاهش تولید یها هزینه که است
 و کیفیت همچنین باشد. صرفه به مقرون اقتصادی
 کنار در و شده تضمین تولیدی غذایی مواد سالمت

 به نیز کمتری محیطی زیست اثرات موارد، این همه
 Zarif Manesh & Zorieh) شود وارد زیست محیط

Zahra, 2012.) از استفاده آبزیان پرورش در بنابراین 
 غذایی مواد مناسب سطوح دارای که غذایی های جیره

 نیازهای مینأت برای است کیفیت با ترکیبات و
 از استفاده همچنین است. ضروری آبزی ای تغذیه

 به منجر دتوان می غذایی جیره در غذایی های لممک
 عوامل به حساسیت کاهش و آبزی مطلوب رشد

 بنابراین (.Lara-Flores et al., 2003) گردد زا بیماری
 افزایش برای آبزیان پرورش در اصلی اولویت امروزه
 است هایی روش از استفاده غذایی، های جیره کارایی

 در موجود مغذی مواد هضم فرآیند بهبود به منجر که
  (.Francis et al., 2005) دشو می غذایی یها جیره

 بندها، هم ها، ویتامین ها، هورمون ها، بیوتیک آنتی
 جمله از رشد های محرک و ها اکسیدانت آنتی

 استفاده آبزیان غذایی جیره در که هستند هایی افزودنی
 & De Silva) گردند می رشد افزایش باعث و شده

Anderson, 1995; Baruah et al., 2008;. 
Faramarzi et al., 2011.)  

 در رشد و ایمنی های محرک از استفاده اخیراً
 جایگزین عنوان به و یافته افزایش ماهیان پرورش
 Ispir) ندشو می محسوب ها بیوتیک آنتی برای مناسبی

& Dorueu, 2005.) افزایش بر عالوه ها محرک این 
 تحریک مختلف طرق از ها، بیماری برابر در مقاومت

 رشد افزایش که جایی آن از و ندشو می باعث نیز را رشد
 گردد، می محسوب پروری آبزی در اهداف مهمترین از



 32 ... سبز  بر عملکرد رشد و رهیاثرات سطوح مختلف عصاره زقائدی و همکاران:  

 است یافته افزایش ترکیبات این از استفاده به گرایش
(Sakai, 1996.) و ایمنی های محرک میان این در 

 دسترس در جمله از هایی مزیت گیاهی منشأ با رشد
 تر پایین قیمت و جانور و محیط برای کمتر خطر بودن،

 (.Mouraki et al., 2012) دارند را
 فعالی ترکیبات بودن دارا دلیل به دارویی گیاهان 
 تلخ، مواد ها، ساپونین گلوکوزیدها، آلکالوئیدها، مانند
 ها، ترپن و روغنی های اسانس معطر، مواد ها، تانن

 گیاهی(، های )انسولین ها گلوکینین چرب، های روغن
 گیاهی، های هورمون ها، لعاب و موسیالژها
 ضد قبیل از خواصی دارای گیاهی های کننده ضدعفونی

 توموری، ضد میکروبی، و باکتریایی ضد استرس،
 باشند می بخشی نیرو و اشتها و رشد دهنده افزایش

(Sivaram et al., 2004; Citarasu, 2010.) 
 .Cuminum cyminum L علمی نام با سبز زیره
 کرک بدون معطر، ،Apiaceae خانواده از است گیاهی

 گاهی و دوتایی انشعابات با علفی ساقه میوه(، )جز
 بافت دارای و بوده شیاردار گیاه ساقه تایی، سه

 آلدئیدی به مربوط زیره بوی است. محیطی کالنشیم
 به بسته زیره در کومینول مقدار است. کومینول نام به

 Nadeem) است درصد 23 تا 93بین آن کشت محل

& Riaz, 2012.) و مرکزی مناطق بومی سبز، زیره 
 هند، جمله از کشور چند در و بوده آسیا جنوبی

 دشو می کشت اسپانیا و مصر ایران، ترکیه، پاکستان،
(Mozaffarian, 1983; Salamati & Zeinali, 

 خراسان، های استان در ایران در گیاه این کاشت (.2013
 و شرقی آذربایجان مرکزی، کرمان، یزد، سمنان،

 صورت آبی و دیم صورت به بلوچستان و سیستان
 سبز زیره (.Salamati & Zeinali, 2013) گیرد می
 استفاده غذا در چاشنی یک عنوان به قدیم های زمان از

 پزشکی در سبز زیره (.Azeez, 2008) است شده می
 بازدارنده فعالیت ایمنی، سیستم محرک یک عنوان به

 خون، گلوکز کاهنده یک عنوان به همچنین تیروزین،
 شیمیایی عوامل برابر در کننده محافظت لیپید، کاهنده

 و حیوانات در بخش آرام ماده عنوان به همچنین و

 (.Yilmaz et al., 2013) دارد کاربرد ها انسان
 به گوارش، دستگاه های بیماری درمان در همچنین

 نماید می عمل غذا هضم کننده تسهیل و نفخ ضد عنوان
 درمان برای ریوی های بیماری در سبز زیره از همچنین و

 ,.Daneshmandi et al) است شده استفاده سرفه

 درصد 3-2 حاوی سبز زیره میوه قسمت (.2010
 و آلفا پاراسیمول، از آن اعظم قسمت که است اسانس

 بتا و آلفا آلدهید، کومین الکل، کومیک پینن، بتا
 شده تشکیل میرسن و تریپنئول آلفا اوژنول، فالندرن،

 2/89 روغن، درصد 7/7 سبز زیره در عالوه هب است،
 درصد 2/82 و موسیالژ و صمغ درصد 1 رزین، درصد

 (Mahmoudi et al., 2012) دشو می یافت پروتئین
 درصد 33 تا 83 تانن، درصد 1 دارای همچنین و

 قندی مواد و اسانس درصد 3 تا 2/9 ازته، ترکیبات
 بر خاکستر درصد 6-3 آن سوختن از باشد. می مختلف

 محدودی تحقیقات (.Zargari, 1986) ماند می جای
 گرفته صورت آبزیان روی بر گیاه این اثرات روی
 عصاره اثرات بررسی به Rouhi et al. (2015) است.
 کپور ماهی روی بر (Carum carvi) سیاه زیره

 یاعث سیاه زیره که کردند مشاهده و پرداختند معمولی
 این در سرمی پارامترهای برخی و رشد عملکرد بهبود
 گردد. می گونه
 استفاده به پروری آبزی مدیریت رویکرد به توجه با

 غذای در ایمنی و رشد محرک ترکیبات و ها مکمل از
 مثبت اثرات و تولید راندمان افزایش منظور به آبزیان
 ،ها گونه سایر در سبز زیره جمله از گیاهی های عصاره
 به سبز زیره عصاره از استفاده تحقیق این از هدف
 کپور ماهی جیره در تغذیه و رشد محرک یک عنوان

  بود. معمولی
 

 هاروش و مواد
 به اهواز ملکی شهید کارگاه از ماهی قطعه 823 تعداد

 دریایی فنون و علوم دانشگاه در واقع خیس آزمایشگاه
 فایبرگالس های تانک سپس شد. داده انتقال خرمشهر

 شدید، هوادهی روز دو از پس و شدند پر شهری آب با
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 فایبر تانک 82 بین تصادفی کامالً طور به ماهیان
 تانک(. هر ازای به ماهی قطعه 83) شدند توزیع گالس

 شرایط با سازگارشدن جهت ماهیان سازگاری دوره
 طول به آزمایش شروع از قبل هفته دو مدت به جدید

 روز در بار 9 روزانه آداپتاسیون دوره طول در انجامید.
 سیری میزان به و 87:33 و 89:33 ،1:33 ساعات در
(Mohammadi et al., 2011) تجاری پلت غذای با 

 شده تهیه شیراز بیضا 38 شرکت از که کپور ماهی
 بچه متوسط وزن (.8 )جدول شدند غذادهی بود،

 9/33±13/3 پذیری سازش دوره انتهای در ماهیان
 در گردید. ثبت متر سانتی83 کل طول میانگین و گرم
 زیره الکلی عصاره اثرات بررسی منظور به مطالعه این
 بیوشیمیایی ترکیبات و تغذیه رشد، های شاخص بر سبز

 حاوی غذای با تیمار چهار آزمایش، مورد ماهیان الشه
 3 و (9 )تیمار 2/8 (،3 )تیمار 8 (،8 )تیمار2/3 سطوح
 شاهد تیمار یک و سبز زیره عصاره درصد (3 )تیمار
  (.3 )جدول شد گرفته نظر در عصاره( )بدون

 
 استفاده مورد پایه جیره ترکیب .1 جدول

 )درصد( خشک وزن دهندهتشکیل اجزای

 93 ماهی پودر

 39 سویا آرد

 82 کازئین

 7.2 گندم آرد

 7.2 برنج آرد

 9 ماهی روغن

 9 آفتابگردان روغن

 معدنی مواد مخلوط
 ویتامین مخلوط

8 
8 

 
 استفاده مورد غذایی جیره بیوشیمیایی تقریبی آنالیز .2 جدول

(9n=) 

 شاخص
 تیمار

 3 تیمار 9 تیمار 3 تیمار 8 تیمار شاهد

 17/92 17/92 72/96 33/96 32/96 پروتئین
 6 61/6 83/6 9/2 93/2 چربی

 82/1 97/1 82/1 93/1 2/1 خاکستر
 13/1 17/1 33/3 88/3 39/3 رطوبت

 مشهد از 8933 بهار در استفاده مورد سبز زیره گیاه
 سپس شد. آسیاب آن از کیلوگرم یک و شد خریداری

 و %31 اتانول حالل از استفاده با آن الکلی عصاره
 در نظر مورد گیاه عصاره گردید. تهیه روتاری، دستگاه
 اطراف و شد ریخته شده اتوکالو بسته در های شیشه
 3 دمای در و شده پیچیده آلومینیومی فویل ها شیشه
 شد نگهداری استفاده زمان تا گراد سانتی درجه

(Godarzi et al., 2006.) از مقداری همچنین 
 GC/Mass آزمایش انجام جهت شده تهیه عصاره

Spectrophotometry به آن، ترکیبات تعیین و 
 شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه مرکزی آزمایشگاه

 غذاها غذا، ساخت مراحل از پس گردید. ارسال اهواز
 دمای در ساعت 31 مدت به و شد داده قرار سینی در

 از پس غذاها شود. خشک کامالً تا نگهداری اتاق
 بندی، بسته تیره نایلونی های کیسه در ،شدن خشک

 3 دمای در و یخچال در استفاده زمان تا و گذاری نام
 Rajasekar et) گردید نگهداری گراد سانتی درجه

al.,  2011.)  
 دستگاه توسط روزانه آب فیزیکوشیمیایی پارامترهای

 شد بررسی  HACH (HQ40.d,multi)مدل متر مولتی
 ترتیب به آب در محلول اکسیژن و حرارت درجه مقادیر و
 ثبت لیتر، در گرم میلی 7-1 و گراد سانتی درجه 8±36

 آب حجم %33 روزانه آزمایش مدت طول در گردید.
 یکبار روز 83 هر ماهیان سنجی زیست گردید. می تعویض

  (.Yilmaz et al., 2013) گردید انجام
 تغذیه و رشد های شاخص ،دوره انتهای و ابتدا در

 ،3(%SGR) ویژه رشد نرخ ،8(WG) وزن افزایش نظیر
 ،3(PER) پروتئین بازده ،9(%CF) چاقی ضریب
 ،6(LER) چربی بازده ،2(FCR) غذایی تبدیل ضریب

                                                                      
1. Weight gain 

2. Specific growth rate 

3. Condition factor 

4. Protein efficiency rate 

5. Food conversion rate 

6. Lipid efficiency rate 
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 ،3(%HSI) کبدی شاخص ،8(VSI) احشایی شاخص
 غذای کل ،9(MFI) شکمی محوطه چربی شاخص
 2(NPU) پروتئین خالص مصرف ،3(TFI) شده مصرف

 Nya) دش محاسبه 6(NLU) چربی خالص مصرف و

& Austin, 2009.) 
 تر( )وزن وزن افزایش =

 بدن ینهای وزن میانگین -)گرم( بدن اولیه وزن میانگین
 ()گرم

 

 ویژه رشد نرخ =
 لگاریتم -اولیه وزن )لگاریتم × 833آزمایش/ روزهای تعداد

 ثانویه( وزن
 

 غذایی تبدیل ضریب= 
  )گرم( شدهمصرف غذای میزان / )گرم( بدن وزن افزایش

 

 چاقی ضریب= 
 /9متر(()سانتی بدن نهایی طول )میانگین

 )گرم( بدن نهایی وزن میانگین×833)
 

  نییپروتئ بازده نسبت= 
 وزن شیافزا زانیم / )گرم( شده مصرف نیپروتئ مقدار

 )گرم( بدن

 

 چربی بازده نسبت =
 )گرم( وزن افزایش / )گرم( شدهمصرف چربی

 

 یکبد شاخص= 
 کبد)گرم( وزن / بدن)گرم( یینها )وزن ×833

 

  احشایی شاخص =
 )گرم( احشا وزن ×833 / )گرم( بدن کل وزن

                                                                      
1. Viscero somatic index 

2. Hepato somatic index 

3. Mesenteric fat index 

4. Total feed intake 

5. Net protein utilization 

6. Net lipid utilization 

 شدهمصرف غذای کل =
 شده خورده غذای وزن کل / تانک هر در ماهی تعداد

 تانک هر در

 

 پروتئین خالص مصرف =
 اولیه )وزن ×833 شده/خورده پروتئین کل وزن

 پروتئین( نهایی وزن -پروتئین
 

 چربی خالص مصرف =
 -چربی اولیه )وزن ×833شده/خورده چربی کل وزن

 چربی( نهایی وزن
 

 شکمی محوطه چربی شاخص =
 محوطه چربی وزن ×833 )گرم(/ بدن کل وزن

 )گرم( شکمی
(Nya & Austin, 2009; Yilmaz et al., 2013). 

 
 شدند بیومتری ها ماهی تمام آزمایش انتهای در
 یگیر اندازه منظور به و شد( یگیر اندازه آنها وزن و )طول
  شدند. تشریح ها ماهی کبد، و احشا و عاما وزن

 زیآنال روش از استفاده با ها داده لیتحل و تجزیه
 انجام (One Way ANOVA) طرفه یک واریانس

 کولموگروف آزمون با ها داده بودن نرمال ابتدا شد.
 Leven آزمون لۀیوس هب هاواریانس همگنی و رنفیاسم

 آزمون پس از ها نیانگیم مقایسه یبرا گردید. تست
 افزار نرم از شد. استفاده درصد 2 سطح در دانکن یآمار

SPSS (Version 16) از و یآمار زیآنال یبرا 
Excel  گردید استفاده نمودارها رسم یبرا. 
 

 نتایج
 دهد می نشان سبز زیره الکلی عصاره شیمیایی آنالیز

 لینولئیک چرب اسید را عصاره از باالیی درصد که
 سیکلوهگزان و هگزان ان -برومو دی نیز و اسید

 کم مقدار به شیمیایی ترکیبات سایر و دهد می تشکیل
 (.9 )جدول دارند وجود عصاره ترکیب در
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 ماهیان تغذیه و رشد های شاخص به مربوط نتایج
 عصاره مختلف سطوحتأثیر  تحت معمولی کپور جوان
 در است. آمده 3 جدول در دوره پایان در سبز زیره

 اولیه وزن بین یدار معنی اختالف آزمایش شروع
  (.p>32/3) نشد مشاهده شاهد گروه و تیمارها
 زیره عصاره میزان افزایش با حاصله نتایج اساس بر

 افزایش مقدار معمولی، کپور ماهی غذایی جیره در سبز
 روند یک با روزانه رشد ضریب و ویژه رشد نرخ وزن،

 %3 با 3 تیمار که طوری به کرد پیدا افزایش یکسان
 دار معنی اختالف دارای شاهد تیمار با سبز زیره عصاره

 وجود افزایش این نیز تیمارها سایر بین (.p<32/3) بود
  نشد. مشاهده دار معنی اختالف ولی داشت

 جمله از وضعیت های شاخص روی بر سبز زیره

 احشایی شاخص و کبدی شاخص چاقی، ضریب
 کند نمی پیروی خاص روند یک از و است بودهتأثیر  بی

 مزانتر چربی شاخص دار معنی کاهش باعث ولی
 (.p<32/3) است شده شکمی( محوطه )چربی

 نسبت کاهش باعث سبز زیره الکلی عصاره همچنین
 است شده پروتئین بازده نسبت افزایش و غذایی تبدیل

 اختالف این کنترل گروه و 3 تیمار بین که طوری به
 ای تغذیه های شاخص سایر (.p<32/3) باشد می دار معنی

 پروتئین، خالص مصرف چربی، بازده نسبت جمله از
 نیز  شدهمصرف غذای کل و چربی خالص مصرف

 ولی اندیافته بهبود سبز زیره الکلی عصارهتأثیر  تحت
 باشند می کنترل گروه با دار معنی اختالف فاقد

(32/3<p.) 

 
 سبز زیره الکلی عصاره شیمیایی ترکیب .3 جدول

 بیوشیمیایی ترکیب ردیف
  درصد
 ترکیب

 عصاره در
 بیوشیمیایی ترکیب ردیف

  درصد
 ترکیب

 عصاره در

8 Linoleic acid 333/26 38 2-Decenal 333/3 
3 1,6-Dibromo-n-hexane 137/81 33 2-aminomethyl-1-methylbicyclo hexan-2-ol 316/3 
9 Cyclohexane, 4-(4-ethylcyclohexyl)-1-pentyl 239/3 39 p-Cumenol 316/3 
3 n-Hexadecanoic acid 373/6 33 Dodecane 31/3 
2 2,2-Bipyridine 377/3 32 Cycloheptasiloxane 372/3 
6 Cuminic acid 872/8 36 Hexanal 361/3 
7 Carvacrol 33/3 37 2-Cyclohexen-1-one 366/3 
1 2,4-Decadienal 133/3 31 4H-pyran-4-one 333/3 
3 Benzenemethanol 693/3 33 1-Propanamine 333/3 
83 3,4-Diisopropyl-2,5-dimethyl-3-Hexene 333/3 93 Dimethylpropylamine 338/3 

88 Carotol 979/3 98 2-Heptenal 391/3 
83 3,6,9-Trimethyl-1,6-epoxymethabicycloundeca-2,4diene 929/3 93 7,11-Hexadecadienal 391/3 
89 Palmitic Acid 983/3 99 Oleic Acid 392/3 
83 Propanal 939/3 93 Benzene 399/3 
82 2(3H)-Furanone 338/3 92 Nonanal 399/3 
86 2-Acetylcyclopentanone 868/3 96 1-Naphthalenemethanol 398/3 
87 Cis-Verbenol 836/3 97 Benzenacetaldehyde 39/3 
81 Allyloxy-Dimethyl-silane 888/3 91 1-Octadecanamine 337/3 
83 Undecenal 833/3 93 4-Amino-1methyl-3-nitropyrazole 336/3 
33 Cyclopentanol 332/3    
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  سبز زیره عصاره مختلف سطوحتأثیر  تحت Cyprinus carpio معمولی کپور ماهیانبچه تغذیه و رشد  هایشاخص .4 جدول
Cuminum cyminum استاندارد( خطای ± )میانگین (9n=) 

 شاخص
 تیمار

 3 تیمار 9 تیمار 3 تیمار 8 تیمار شاهد

 a38/3±36/38 ab81/9±33/32 ab38/9±39/33 ab93/8±18/37 b12/3±83/99 )گرم( وزن افزایش
 a31/3±33/8 ab31/3±23/8 b39/±72/8 ab89/3±23/8 b83/3±13/8 )درصد( ویژه رشد نرخ

 a39/3±93/3 ab32/3±33/3 ab8/3±28/3 ab33/3±33/3 b33/3±23/3 روزانه رشد ضریب

 b33/3±87/3 ab92/3±38/9 a93/3±76/3 ab88/3±81/9 a88/3±21/3 )گرم( غذایی تبدیل نسبت
 a33/3±67/ ab33/3±11/ ab83/3±38/8 ab39/3±11/ b32/3±31/8 )گرم( پروتین بازده نسبت

 23/6±31/3 78/3±87/3 37/6±79/3 33/6±63/3 23/3±33/3 )گرم( چربی بازده نسبت

 91/12±33/2 37/16±98/3 31/71±76/9 33/71±12/3 93/38±33/6 )گرم( شدهمصرف غذای کل

 33/33±21/3 72/33±27/3 33/23±33/7 33/33±98/3 36/99±62/8 )درصد( پروتئین خالص مصرف

 93/927±93/32 33/367±67/93 96/332±31/86 83/938±7/33 19/397±16/2 )درصد( چربی خالص مصرف

 37/8±33/3 73/8±8/3 61/8±83/3 79/8±82/3 23/8±39/3 چاقی ضریب

 93/3±88/3 99/3±82/3 39/3±33/3 39/3±98/3 38/3±88/3 )درصد( کبدی شاخص

 37/83±33/3 33/3±73/3 33/3±73/3 89/88±31/3 92/88±23/8 )درصد( احشایی شاخص

 a31/3±72/8 ab3/3±63/8 ab87/3±23/8 ab87/3±33/8 b37/3±39/8 مزانتر چربی شاخص

 (.>32/3p) است آزمایشی هایگروه بین دار معنی اختالف دهندهنشان ردیف، هر در همنام غیر حروف وجود :*
 (.<32/3p) است آزمایشی هایگروه بین دار معنی اختالف وجود عدم دهندهنشان ردیف هر در حروف وجود عدم :***

 

 گیرینتیجه و بحث
تأثیر  بیشترین و هستند گوارش محرک دارویی گیاهان

 های آنزیم فعالیت و صفرا ترشح در ها محرک این
 ;Platel & Srinivasan, 2000) باشد می پانکراس

Srinivasan, 2005). ترکیبات دلیل به گیاهان این 
 ضروری، چرب اسیدهای جمله از آنها در موجود

 در آنها از حاصله بوی جذابیت و غیره و ها ویتامین
 غذا هضم کارایی و اشتها بهبود باعث خوراک،

 (Azeez, 2008; Barreto et al., 2008) گردند می
 بهبود رشد گوارشی، های آنزیم فعالیت نتیجه در و

 (.Srinivasan, 2005; Yu et al., 2008) یابد می
 باعث که است گیاهی های افزودنی جمله از سبز زیره

 & Ahmad) دشو می مغذی مواد جذب و هضم بهبود

Tawwab, 2011; Yilmaz et al., 2013.) 
 رشد نرخ بدن، وزن افزایش شامل رشد های شاخص

 ماهی تغذیه وضعیت نشانگر روزانه رشد ضریب و ویژه
 افزودن نتایج اساس بر حاضر، تحقیق در هستند.
 غذایی جیره در سبز زیره عصاره مختلف سطوح

 باعث (P<32/3) دار معنی طوربه معمولی کپور ماهیان
 روزانه رشد ضریب و ویژه رشد نرخ بدن، وزن افزایش
  گردید.
 El Bahr & Saad تحقیق، این نتایج راستای در

 سیاه زیره مکمل از استفاده که کردند گزارش (2008)
 مدت به کیلوگرم در گرم 2 میزان به (BTM) چوبه زرد و
 با را Mugil cephalus ماهی رشد عملکرد هفته 6

 Khalafalla بخشد. می بهبود گرم 63 وزن متوسط
 نیل تیالپیای رشد ارزیابی برای را آزمایشی (2015)

 و 2/3 ،3) مختلف سطوح حاوی جیره 3 با شده تغذیه
 پودر (،DML) مرزنجوش خشک های برگ از %(8

 تخم پودر و (CFM) بابونه گل پودر (،CSM) سیاه زیره
 آمده دست به نتایج طبق داد. انجام  (FSM) رازیانه
 شامل رشد های شاخص ،Khalafalla (2015) توسط

 همه در ویژه رشد نرخ و وزن افزایش بدن، نهایی وزن
 را یدار معنی افزایش شاهد گروه به نسبت ها گروه
 %8 سطح با شده تغذیه ماهیان (.P<32/3) داد نشان
 داشتند. %2/3 به نسبت بهتری رشد ها گروه همه
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Mohammadi et al. (2011) پروبیوتیک اثرات 
 بر را دانه سیاه پودر و 8رامنوسوس الکتوباسیلوس

 کمان رنگین آالی قزل ماهی تغذیه و رشد های شاخص
 که داد نشان تحقیق این نتایج دادند. قرار بررسی مورد

 رامنوسوس الکتوباسیلوس و دانه سیاه پودر افزودن
 د.شو می رشد های شاخص دار معنی بهبود باعث

Yilmaz et al. (2013) با سبز زیره پودر افزودن با 
 غذایی جیره به درصد 3 و 2/8 ،8 ،2/3 ،3 سطوح
 (Oreochromis mosambicus) موزامبیکوس تیالپیا

 32 مدت به گرم 383/3±3338/3 وزنی میانگین با
 وزن شامل رشد فاکتورهای که کردند مشاهده روز،

 داشته افزایشی روند تیمارها در وزن افزایش و نهایی
 همچنین نیز Abd El Hakim et al. (2010) است.

 خانواده از Fueniculum vulgare رازیانه اثر
Apiaceae قد انگشت نیل تیالپیای غذایی جیره در 

 که کردند اظهار آنها و کردند ارزیابی هفته 83 برای را
 فراهم ماهی برای را کارایی بیشترین رازیانه 8%

 با Abdelwahab & El Bahr (2012) کند. می
 و 8 به 8 نسبت به زردچوبه و دانه سیاه ترکیب افزودن

 ماهی غذایی جیره کیلوگرم در گرم 83 و 2 دوزهای با
 31 دوره طی (Lates calcrifer) آسیایی باس سی

 شامل رشد های شاخص که رسیدند نتیجه این به روزه،
 در ویژه رشد نرخ و وزن افزایش روزانه، وزن افزایش
 است. شاهد گروه از بیشتر دار معنی صورت به تیمارها

 در رشد های شاخص در افزایش احتمالی علت
 این به توان می را قبلی تحقیقات و حاضر تحقیق
 مواد هضم قابلیت افزایش باعث زیره که داد نسبت
 )چربی مغذی مواد از استفاده بهبود نهایت در و مغذی

 رشد وضعیت خود نوبه به این که دشو می نیتروژن( و
 (.Yilmaz et al., 2013) بخشد می بهبود را

 که کرد گزارش Srinivasan (2005) همچنین
 گیاهان، و ها چاشنی جات، ادویه فعال مختلف ترکیبات

                                                                      
1. Lactobacillus rhamnosus 

 تحریک صفراوی اسیدهای غلظت افزایش با را هضم
 افزایش و پانکراس تحریک باعث همچنین و کرده
 پروتئاز( و آمیالز )لیپاز، گوارشی های آنزیم ترشح

 زیره اثرات مورد در ها، یافته این بر عالوه ند.شو می
 یکی دارد. وجود محتمل دلیل چند یا دو رشد، بر سبز

 از برخی باشد. می سبز زیره بودن جاذب دالیل، این از
 تشکیل مواد بوی که اند داده گزارش اخیر مطالعات

 و سبز زیره )ریحان، جات ادویه مانند خوراک، دهنده
 افزایش باعث تغذیه های دهنده افزایش عنوان به ...(

 El Dakar et al., 2008; Ahmad) دشو می رشد

& Tawwab, 2011.) به احتماالً توضیح، دومین 
 های روغن مثال عنوان به حیاتی اجزای برخی دلیل

 لینولنیک )لینولئیک، ضروری چرب اسیدهای ضروری،
  ... و معدنی مواد ها، ویتامین اسید(، آراشیدونیک و

 چرب اسیدهای خصوص هب اجزا اینتأثیر  که باشد می
 از زیادی تعداد توسط ها ماهی انواع رشد بر ضروری

 Mohammadi et) است رسیده اثبات به متخصصین

al., 2011; Azeez, 2008; Abdel Latif et al.,. 
2004; Murray et al., 1991). های شاخص بهبود 

 ضروری آمینواسیدهای فراوانی از ناشی دتوان می رشد
 افزایش و میکروبی ضد اثرات یا و ماهی نیاز مورد

 (.Amal, 1997) باشد زیره از ناشی سلولی مقاومت
 باشند می زیره در موجود ترکیبات از منتول و تیمول

 دلیل به منتول و معدی ترشحات افزایش با تیمول که
 را هضم (Sharifi et al., 2011) آن آوربودن اشتها

 زیره بوی ند.شو می رشد افزایش سبب و کرده تحریک
 است آن در موجود آلدهید کومین از ناشی که سبز

 را هضم خود نوبهبه که کند می تحریک را بزاق ترشح
 کاهش (.Sharifi et al., 2011) نماید می تسهیل
 فعالیت افزایش همچنین و روده در مضر های باکتری
 استفاده مثبت اثرات دالیل از گوارش دستگاه هضمی

 (.Sharifi et al., 2011) باشد می جیره در زیره از
 عصاره مختلف سطوح افزودن حاضر، تحقیق در

تأثیر  معمولی کپور ماهیان غذایی جیره در سبز زیره
 شامل وضعیت های شاخص روی بر را یدار معنی
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 احشایی شاخص و کبدی شاخص چاقی، ضریب
 زیره افزودن با Yilmaz et al. (2013) است. نداشته

 را یدار معنی تفاوت موزامبیکوس تیالپیا جیره به سبز
 و آزمایشی تیمارهای بین وضعیت های شاخص در

  نکردند. مشاهده شاهد گروه
 سطوح افزودن داد، نشان نتایج که گونه همان

 کپور ماهیان غذایی جیره در سبز زیره عصاره مختلف
 کاهش باعث (P>32/3) دار معنی طور به معمولی
 حاوی تیمار که طوری به گردید غذایی تبدیل ضریب

 شاهد گروه با دار معنی اختالف دارای زیره عصاره 3%
 جیره در زیره عصاره سطوح افزایش با همچنین بودند.

 پیدا یدار معنی افزایش  پروتئین بازده نسبت غذایی،
 اختالف ای تغذیه های شاخص سایر در است. کرده
  نشد. مشاهده شاهد گروه با دار معنی

 مانند محیطی فاکتورهای غذادهی، های روش انواع
 و ماهی اندازه محلول، اکسیژن و آب حرارت درجه

 را غذایی تبدیل ضریب مقدار غذایی اجزای ترکیب
 ;Jabeen et al., 2004) دهند می قرارتأثیر  تحت

Sahzadi et al., 2006.)  
 Khalafalla (2015) نتایج راستای در حاصل نتایج

 از 2/8 و 2/3 ،3 سطوح  با جیره 3 که باشد می
 سیاه زیره پودر (،DML) مرزنجوش خشک های برگ

(CSM،) بابونه گل پودر (CFM) رازیانه تخم پودر و 
(FSM) با نیل تیالپیای ماهی غذایی جیره به را 

 نمودند گزارش و نمودند اضافه گرم 2/3 وزنی میانگین
 شاهد گروه با تغذیه های شاخص لحاظ از تیمارها که

 %8 سطح سطح، ترین مطلوب و دارند دار معنی اختالف
 در Ahmad & Tawwab (2011) شد. اعالم

 وزن میانگین با نیل تیالپیای روی بر تحقیق
 با سیاه زیره پودر نمودن اضافه با گرم 9/3±6/9

 جیره، کیلوگرم در گرم 33 و 82 ،83 ،2 دوزهای
 حاوی جیره در غذا کارایی بیشترین که کردند گزارش

 است. بوده جیره کیلوگرم در زیره پودر گرم 83
Yilmaz et al. (2013) سطوح با سبز زیره افزودن با 

 موزامبیکوس تیالپیا غذایی جیره به 3 و 2/8 ،8 ،2/3 ،3

 اختالف گرم، 383/3±338/3 وزنی میانگین با
 تیمارهای بین ای تغذیه های شاخص در را یدار معنی

 ترین مطلوب و نمودند مشاهده کنترل گروه و آزمایشی
  دادند. گزارش %8 تیمار در ای تغذیه شاخص

 دلیل به غذایی جیره به دارویی گیاهان افزودن با
 از برداری بهره جیره، در هضم قابل مغذی مواد افزایش

 اسیدهای افزایش با و گرددمی اصالح مغذی مواد
 های آنزیم افزایش و پانکراس تحریک و صفراوی
 نتیجه در و شده هضم فرآیند بهبود باعث گوارشی

 دشو می غذایی تبدیل ضریب بهبود باعث
(Srinvisan, 2005; Ahmad & Abdel-

Tawwab, 2011; Yilmaz et al., 2013.) 
 است ممکن ای تغذیه های شاخص بهبود همچنین

 مثال عنوان به آنها شیمیایی اجزای اثر از ناشی
 قارچی ضد و باکتریایی ضد اکسیدانی، ضد های فعالیت

-Abdel) باشد وساز سوخت فرآیند تحریک و

Maksoud et al., 2002.) اجزای این عالوه هب 
 روی بر را زیاد تحریکی فعالیت یکمؤثر  )ترکیبات(

 ضد و اسپاسم ضد اثرات همچنین و صفرا ترشح
 (.Murray et al.,1991) دارند التهاب

PER پروتئین کیفیت و کمیت ارزیابی شاخص 
 ارزیابی دهنده نشان شاخص این و است غذایی جیره

 وساز سوخت بین تعادل ایجاد و پروتئین از استفاده
 جیره پروتئین دریافت به مربوط که باشد، می پروتئین
 باشد می الشه پروتئین به آن تبدیل و غذایی

(Abdel-Tawwab et al.,2008). زیره ازآنجاکه 
 دشو می پروتئاز آنزیم ترشح افزایش باعث سبز

(Srinivasan, 2005،) باعث دتوان می نتیجه در 
 شود. PER فاکتور افزایش
 به منجر سبز زیره عصاره حاصله، نتایج اساس بر

 ویژه رشد نرخ و روزانه رشد ضریب بدن، وزن افزایش
 این میزان بیشترین و گردید شاهد گروه با مقایسه در

 میزان کمترین و عصاره %3 حاوی جیره در فاکتورها
 میزان کمترین همچنین بود. شاهد گروه به مربوط
 بازده نسبت میزان بیشترین و غذایی تبدیل نسبت
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 گروه با که بود سبز زیره عصاره %3 گروه در پروتئین
 نتایج اساس بر داشتند. یدار معنی اختالف شاهد

 جیره به سبز زیره اتانولی عصاره %3 افزودن حاصله،
 موجب دتوان می معمولی کپور جوان ماهی غذایی

 گردد. رشد افزایش

 سپاسگزاری
 دریا، طبیعی منابع دانشکده پرسنل و مدیریت مجموعه از

 پژوهش معاونت و خرمشهر دریایی فنون و علوم دانشگاه
 آزمایشگاه، قراردادن اختیار درخاطر  به دانشگاه فناوری و

 گردد.تشکر و قدردانی می مالی، حمایت و تجهیزات
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