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Abstract
In order to investigation the effect of different
levels of Onion powdr (Allium cepa) on growth
performance, survival, fillet composition and
hematological parameters of rainbow trout, a
completly randomize design with six treatments
and three replicates (15 fish in each replicate)
were conducted for eight weeks. Experimental
dietary included 0, 0.5, 1, 2, 3 and 5% onion
powder. All the rainbow trout fishes that have 60±
1 weight adobeted with enviromental condition
for two weeks. All of the data was analyze with
SPSS software. The results of this experiment
showed that onion powder significantly increase
weight gain at 1 percent level in comparison with
control treatment (P<0.05) but no significant
differences was observed in other growth
parameters such as feed conversion ratio,
specefic growth rate and Survival (p>0.05).
Results showed that the highest level of white
blood cells was observed in 5% level of onion
powder and lower level was observed in Control
(P<0.05). But no significant differences was
observed in Red blood cells, hematocrite,
hemoglobin and RBC indices (MCV, MCH,
MCHC) (p>0.05). Body coposition (protein, fat,
moisture and ash) also showed no significant
differences among treatments (p>0.05). Indeed,
these results showed that onion powder at higher
levels did not any adverse effect on other
parameters.
Keywords: Onion powder, growth parameter,
body composition, rainbow trout fish.
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تأثیر جیره غذایی مکمل شده با پودر پیاز
،( بر شاخصهای رشدAllium cepa)
 ترکیب فیله و فراسنجههای،بازماندگی
خونی ماهی قزل آالی رنگین کمان
(Oncorhynchus mykiss)
،3 عبدالصمد کرامت،2 حسین اورجی،*1رزا بنام
4
خسرو جانی خلیلی
، دانشکده علوم دامی و شیالت، دانشجوی کارشناسی ارشد شیالت.1
875  صندوق پستی، ایران،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 دانشگاه علوم، دانشکده علوم دامی و شیالت، استادیار گروه شیالت.2
875  صندوق پستی، ایران،کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 دانشگاه علوم، دانشکده علوم دامی و شیالت، استادیار گروه شیالت.3
875  صندوق پستی، ایران،کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 دانشگاه علوم، دانشکده علوم دامی و شیالت، دانشجوی دکتری شیالت.4
875  صندوق پستی، ایران،کشاورزی و منابع طبیعی ساری
)1398/2/8 : تاریخ تصویب- 1393/9/25 :(تاریخ دریافت

چکیده
،به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر پیاز بر شاخصهای رشد
 ترکیب فیله و فراسنجههای خونی در ماهی قزلآالی،بازماندگی
 یک آزمایش کامال تصادفی با شش تیمار و سه تکرار،رنگینکمان
 تیمارهای. هفته به اجرا در آمد5  قطعه در هر تکرار) به مدت18(
 در. درصد پودر پیاز بودند8  و3 ،2 ،1 ،0/8 ،آزمایشی شامل صفر

00 ±1 ابتدای آزمایش ماهیان قزلآالی رنگینکمان با میانگین وزنی
 دادهها با استفاده.به مدت دو هفته با شرایط محیطی سازگار شدند
 نتایج این آزمایش نشان داد که. آنالیز شدندSPSS 17 از نرمافزار
 درصد پودر پیاز اثر معنیداری بر افزایش رشد نسبت به1 سطح
) ولی در سایر شاخصهای رشد ازP>0/08( تیمار شاهد داشت
 شاخص رشد ویژه و بازماندگی تفاوت،قبیل ضریب تبدیل غذایی

 نتایج حاصل از.)P<0/08( معنیداری از نظر آماری مشاهده نشد
 بیشترین میزان،تجزیه و تحلیل پارامترهای خونی نشان داد که
 درصد پودر پیاز وکمترین آن در تیمار8 گلبول سفید در تیمار

، هماتوکریت،) اما بر میزان گلبول قرمزP>0/08( شاهد بود
(MCV, MCH, MCHC) هموگلوبین و شاخصهای گلبولی
 همچنین تیمارهای آزمایشی اثری بر ترکیب.)P<0/08( اثر نداشت

.)P<0/08(  رطوبت و خاکستر) نداشت، چربی،فیله (پروتئین

همچنین نتایج نشان داد که استفاده از سطوح باالتر پیاز هیچ اثر
.سوء ای روی پارامترهای ذکر شده نداشت
، ترکیب فیله، شاخص های رشد، پودر پیاز:واژههای کلیدی
.ماهی قزل آالی رنگین کمان

E-mail: benam_rosa@yahoo.com
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مقدمه
آبزیپروری بخش اساسی و در حال رشد از
بومنظامهای کشاورزی و دامپروری را در سراسر دنیا
تشکیل میدهد .افزایش تقاضای ماهی در ابتدا به
دلیل رشد سریع جمعیت ،درآمد ناشی از این فعالیت و
همچنین ارجحیت ماهی بر سایر پروتئینهای حیوانی
بوده و سپس دالیل فرهنگی و بهداشتی رشد این
صنعت را تسریع کرده است ( )Ebrahimi, 2006در
حال حاضر حدود  02درصد از سهم پروتئین حیوانی
کل جهان از طریق آبزیان تامین می شود که مصرف
سرانه آبزیان در سال  0252به باالترین سطح خود
رسیده است که نشان دهنده اهمیت باالی این بخش
در ایجاد درآمد و امنیت غذایی برای میلیونها انسان
می باشد .در ایران با وجود توسعه مناسب آبزی
پروری در دو دهه اخیر هنوز سرانه مصرف ماهی
حدود  52/0کیلوگرم می باشد که تقریباً نصف سرانه
جهانی ( 53کیلوگرم) است (سالنامه آماری سازمان
شیالت ایران .)0250 ،در صنعت آبزیپروری عوامل
بیماریزا از عوامل کاهشدهنده تولید میباشد .برای
افزایش مقاومت ماهی در مقابل عوامل بیماریزا می
توان از محرکهای سیستم ایمنی استفاده نمود و از
آنجایی که برخی گیاهان دارویی دارای طیف وسیعی
از خواص مفید از جمله تحریک رشد و تقویت سیستم
ایمنی هستند به همین علت استفاده از آنها در مزارع
پرورش ماهی سبب بهبود تولید و کاهش شیوع
بیماری میگردد ( .)Yilmaz et al., 2012از سوی
دیگر استفاده زیاد از آنتیبیوتیکها برای مقابله با
بیماریها در آبزیان ،میتواند مشکالتی از جمله ایجاد
باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک در ماهی و انتقال
این مقاومت به انسان به عنوان مصرفکننده گوشت
ماهی ،آسیبهای زیستمحیطی و افزایش هزینه
تولید ایجاد کند (.)Iwama & Nakanishi, 1996
از اینرو استفاده از مواد افزودنی به عنوان محرک
ایمنی به عنوان یک راهحل برای کنترل بیماریها
ارایه شده است ( .)Ducenci et al., 2003گیاهان

دارویی به علت عوارض جانبی کم ،سهولت دسترسی
و قیمت مناسب ،همواره به عنوان جایگزینی مناسب
برای داروهای شیمیایی مورد توجه هستند
(.)Jian et al., 2004
پیاز ) (Allium cepaیکی از اولین محصوالت
مورد استفاده بشر است که به علت زمان ذخیرهسازی
طوالنی و قابلیت حمل میتوان آن را به سهولت
خشک کرد و برای چندین ماه نگهداری نمود .نوعی
گیاه غدهای زیرزمینی از خانواده الله که از مصرف
باالیی در جهان برخوردار میباشد .به علت مصرف
بسیار زیاد پیاز در جهان در بسیاری از نقاط دنیا کشت
میشود ( .)Moaveni, 2009مهمترین مواد مؤثره
در پیاز که آن را منحصر به فرد کرده و خواص
چشمگیری به آن بخشیدهاند شامل فالونوئیدها،
فراکتنها ،ترکیبات سولفوره و ساپونین میباشند
( .)Suh et al., 1999این خانواده به علت داشتن
خاصیت ضدباکتریایی ،ضدقارچی ،دارا بودن سولفور
قوی و ترکیبات فنولی متعدد در سالهای اخیر مورد
توجه زیادی واقع شدند ( ;Griffiths et al., 2002
.)Rivlin, 2001
پیاز دارای مقادیر زیادی از پیوندهای آزاد
گلیکوسیدیکالی کورستین ) (Quercetinو مشتقات
کورستین اکسید میباشد ( ;Griffiths et al., 2002
 )Suh et al., 1999که باعث ایجاد خاصیت
ضدباکتریایی ،آنتیاکسیدانی و ضدسرطانی ( Jeong
 )et al., 2009; Ramos et al., 2006و کاهش
لیپوژنز و افزایش کاتابولیسم چربی میشود
( .)Kumari & Augusti, 2007قسمت اعظم پیاز
( )%66از آب تشکیل شده و بیشترین اجزاء قابل
توجه داروئی آن ترکیبات ارگانوسولفوره میباشد،
بهعالوه تأثیرات تغذیهای آن فعالیتهای
ضدباکتریایی و ضدقارچی در مقابل گونههای باکتری
گرم مثبت و گرم منفی میباشد ( & Whitemore
.)Nadiu, 2000
در تحقیقات متعدد انجام شده اثرات تحریک
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ایمنی بسیاری از محرکهای ایمنی به اثبات رسیده
است ( .)Sakai, 1999مطالعات متعددی پیرامون
استفاده از محرکهای ایمنی گیاهی بر پاسخ
هماتولوژی ماهیان مورد بررسی قرار گرفته است که
از جمله میتوان به  ،(2012) Cho & Leeکه اثر پودر
پیاز را بر رشد ،ترکیب بدن و فعالیت آنزیم الیزوزیم در
ماهی کفشک زیتونی ( )Olive Flounderمورد
مطالعه قرار دادندکه در نهایت منجر به افزایش سطح
الیزوزیم و مقاومت ماهیان در برابر عونت باکتریایی
شد .در مطالعه  ،(2012) Mary jane et al.اثر
جیره حاوی پودر پیاز و زنجبیل بر افزایش رشد ،پاسخ
ایمنی و مقاومت در برابر بیماری در گروپر مرمری
قهوهای ( )Epinephelus fuscoguttatusمورد
بررسی قرار دادند که نتایج بهبود افزایش وزن،
هماتوکریت و ایمونوگلوبین کل در ماهیان تغذیه شده
با پودر پیاز در مقایسه با گروه شاهد را نشان داد .پودر
سیر به عنوان مکمل غذایی موجب بهبود عملکرد
رشد ،بازماندگی و سیستم ایمنی در تیالپیای نیل
میشود ( .)Nabil et al., 2010همچنین افزودن
اسانس سیر باعث ارتقاء سیستم ایمنی و وضعیت
فیزیولوژیک بدن فیلماهیان جوان پرورشی خواهد
شد (.)Tangestani et al., 2011
ماهی قزلآالی رنگینکمان یکی از مهمترین
ماهیان سردآبی پرورشی در دنیا و ایران به شمار
میرود و دارای ارزش اقتصادی قابل توجهی میباشد
( .)Farzanfar, 2005در زمینه اثر پودر پیاز بر
عملکرد ماهیان تاکنون تحقیقات محدودی صورت
پذیرفته و در ارتباط با کاربرد آن در پرورش ماهی
قزلآالی رنگین کمان منبع علمی در دسترس نیست.
از اینرو با توجه به وفور پیاز و ارزانی قیمت آن در
ایران و نظر به اینکه ماهی قزلآالی رنگینکمان
عمدهترین ماهی پرورشی کارگاههای تکثیر و پرورش
در ایران است و از سوی دیگر توجه به ایمنی بیشتر
مواد غذایی ،سالمتی مصرفکنندگان و کاهش
نگرانیهای عمومی در خصوص مضرات استفاده از
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ترکیبات شیمیایی سنتتیک رایج ،در این پژوهش به
بررسی اثر پودر پیاز بر عملکرد رشد و فراسنجههای
خونی در این ماهی پرداخته شد تا با توجه به نحوه
پاسخ فیزیولوژیک ماهی مذکور به مصرف این گیاه از
نظر چگونگی تغییرات شاخصهای مورد بررسی،
امکان استفاده از پودر پیاز با هدف بهرهگیری از
خواص مثبت آن در پرورش این ماهی بررسی شود.
مواد و روشها
این آزمایش از اواخر اسفند  30تا اواسط اردیبهشت
 39در سالن و نیروی گروه شیالت دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری به مدت  16روز
انجام شد .ماهیان جوان قزلآالی رنگینکمان از یک
مرکز معتبر پرورش ماهی واقع در شهرستان ساری
خریداری و توسط کامیونت مخصوص حمل بار ماهی
و مجهز به سیستم هواده به سالن و نیروی گروه
شیالت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
منتقل شد .در این آزمایش  072قطعه ماهی در قالب
یک طرح کامالً تصادفی در  6تیمار آزمایشی (جیره
شاهد و  1جیره آزمایشی) با  9تکرار در تانکهای
پرورش  922لیتری با ظرفیت آبگیری  012لیتر ،با
تراکم  51قطعه در هر تانک با میانگین وزنی 62±5
قرار گرفتند .مدت زمان سازگاری ماهیان با آب و
شرایط محیط پرورش جدید دو هفته بود .در طی این
مدت ماهیان با جیره غذایی پایه تغذیه شدند .تعویض
آب بهصورت روزانه و به میزان  62درصد آب تانکها
بود .دمای آب بهصورت روزانه و سایر پارامترهای
کیفی آب از قبیل اکسیژن (AQUA LYTIC-
 ،AL15ساخت کشور آلمان)AQUA ( pH ،
 ،LYTIC-AL15ساخت کشور آلمان) و شوری
( ،Senciun5-Hachساخت کشور آمریکا) بهصورت
دورهای اندازهگیری شد .میانگین دمای آب در طول
دوره آزمایش  56/1درجه سانتیگراد ،میانگین
اکسیژن محلول  ،ppm 6/29شوری  2/69و میانگین
 pHآب  6اندازه گیری شد.
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پودر پیاز در آزمایشگاه شیالت دانشگاه کشاورزی
ساری تهیه شد ،ابتدا پیازها خرد و در سینیها پهن شده
و به مدت  66ساعت در آون با دمای  11درجه
سانتیگراد خشک ،سپس با آسیاب برقی آسیاب شد.
ابتدا اجزای خشک جیره (جدول  )5به خوبی با یکدیگر
مخلوط شدند .روغن و آب در حین مخلوطشدن مواد
خشک به تدریج به آنها اضافه شدند .ترکیب حاصل با
استفاده از چرخ گوشت با منافذی به قطر  6میلیمتر
بهصورت پلت درآورده شد و در جایی در فضای آزاد
خشک شد و در نهایت جیرهها ،متناسب با دهان
بچهماهیان برای استفاده در طول دوره پرورش شکل
گرفتند .پودر پیاز در پنج سطح  9 ،0 ،5 ،2/1و  1درصد
به غذا اضافه شد .تعداد دفعات غذادهی سه بار (صبح،
ظهر ،عصر) در روز و غذادهی در حد اشباع بود.
شاخصهای رشد

در پایان آزمایش وزن ماهیهای پرورشی اندازهگیری
شد تا پارامترهای رشد از قبیل ضریب رشد ویژه
( ،)SGRضریب تبدیل غذایی ( ،)FCRافزایش وزن
( )WGو درصد بقا ( )%SRبر اساس رابطههای زیر
محاسبه شود.
WG  W 2  W1

 :W1وزن اولیه
 :W2وزن ثانویه
SGR  ln w2  ln w1 / t   100

( .)AOAC, 1995رطوبت از طریق قراردادن نمونه در
آون با دمای  521درجه سانتیگراد و توزین آن پس از
خنک شدن در دسیکاتور انجام شد .اندازهگیری
پروتئین با روش کلدال و چربی با روش سوکسوله و
حالل اتر صورت گرفت .خاکستر نمونهها از طریق
سوزاندن نمونه در کوره با دمای  112درجه سانتیگراد
به مدت  6ساعت و توزین آن صورت پذیرفت.
اندازهگیری فراسنجههای خونی

در پایان آزمایش از هر تکرار بهطور تصادفی تعداد 3
قطعه ماهی ( 9قطعه از هر تکرار) جهت خونگیری
انتخاب ،با پودر گل میخک با دوز  522میلیگرم در
لیتر بیهوش شده و خونگیری از سیاهرگ ناحیه ساقه
دمی ماهیان توسط سرنگهای پالستیکی 0
میلیمتری و سر سوزن شماره  05صورت گرفت06 ،
ساعت قبل از خونگیری تغذیه ماهیان قطع شد.
فراسنجههای خونی مورد بررسی شامل گلبولهای
قرمز ( )RBCو سفید ( )WBCبر اساس Hoston
( ،)1990غلظت هموگلوبین ( )Hbو درصد
هماتوکریت ( )Hctبر اساس  )1945( Drobkinو
میانگین حجم گلبول قرمز ( ،)MCVمیانگین
هموگلوبین در گلبول قرمز ( ،)MCHمیانگین غلظت
هموگلوبین در گلبول قرمز ( )MCHCبر اساس
روابط زیر محاسبه شد.
MCV  Hct  RBC   10

MCH  Hb  RBC  10

 :tطول دوره آزمایش
FCR  F / WG

MCHC  Hb  Hct  100

 :Fغذای داده شده
SR  N 2 / N1  100

 :N1تعداد ماهیان ابتدای دوره
 :N2تعداد ماهیان انتهای دوره
تجزیه شیمیایی جیره و فیله ماهیان

تجزیه شیمیایی ترکیب فیله و جیرههای غذایی بر
اساس روشهای استاندارد  AOACانجام گرفت

تجزیه و تحلیل آماری دادهها

این تحقیق در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد و
تجزیه و تحلیل دادههای حاصل ،با استفاده از
نرمافزار  SPSS 57و آنالیز واریانس یک طرفه
( )One way ANOVAو مقایسه میانگین با آزمون
چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  1درصد بین
تیمارهای مختلف صورت گرفت.
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جدول  .1مقادیر ترکیب مواد اولیه خوراکی در جیره آزمایشی و آنالیز تقریبی جیره های آزمایشی
مواد اولیه

شاهد

پودر ماهی
آرد گندم
آرد سویا
پودر پیاز
روغن سویا
مالس نیشکر
مکمل معدنی
مکمل ویتامینی

61
01
59
2
52
6
5/1
5/1

آنالیز جیره
ماده خشک ()%
پروتئین ()%
چربی ()%
خاکستر ()%

شاهد
69/76
65/2
51/1
7/6

تیمار5
2/1درصد
61
06/1
59
2/1
52
6
5/1
5/1

تیمار0
یک درصد
61
06
59
5
52
6
5/1
5/1

تیمار9
دو درصد
61
09
59
0
52
6
5/1
5/1

تیمار6
سه درصد
61
00
59
9
52
6
5/1
5/1

تیمار1
پنج درصد
61
02
59
1
52
6
5/1
5/1

 %2/1پودر پیاز
61/53
65/6
51/0
7/7

 %5پودر پیاز
69/65
62
56/5
7/6

 %0پودر پیاز
66/65
65/0
51/3
7/6

 %9پودر پیاز
66/61
62/6
51/6
7/5

 %1پودر پیاز
69/62
65/6
51/6
7/6

نتایج
تأثیر سطوح مختلف پودر پیاز بر شاخصهای رشد در
جدول  0ارایه شده است .بیشترین میزان افزایش وزن
از تیمار  5درصد پودر پیاز به میزان 596/26±6/96
گرم بهدست آمد که با تیمار شاهد به میزان
 551/03±7/63گرم و تیمارهای  9درصد و  1درصد
پودر پیاز بهترتیب با میزان  556/96±52/7و
 557/60±6/55گرم اختالف معنیداری نشان داد
( )P>2/21ولی میزان افزایش وزن این تیمار دارای
اختالف معنیداری با تیمار  2/1درصد و  0درصد به
ترتیب با میزان  595/26±6/91و 500/66 ±5/53
گرم نبود ( .)P<2/21بیشترین میزان شاخص رشد

ویژه در تیمار  5درصد پودر پیاز به میزان
 0/23±2/26و کمترین میزان آن در تیمار  9درصد
پودر پیاز به میزان  5/3 ±2/5بود که از لحاظ آماری
با هم اختالف معنیداری داشتند ( .)P>2/21ولی
این دو تیمار با سایر تیمارها اختالف معنیداری نشان
نداد ( .)P<2/21کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی
) (FCRدر تیمار  5درصد پودر پیاز هر به میزان
 5/25±2/22بود اگرچه دارای اختالف معنیداری با
گروه شاهد ( )5/5±2/26نبود ( .)P<2/21بازماندگی
تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف پودر پیاز و
تیمار شاهد اختالف معنیداری نشان نداد
(.)P>2/21

جدول  .2اثر سطوح مختلف پودر پیاز بر عملکرد رشد ماهی قزل آالی رنگین کمان
تیمارها
صفر درصد پودر پیاز
نیم درصد پودر پیاز
یک درصد پودر پیاز
دو درصد پودر پیاز
سه درصد پودر پیاز
پنج درصد پودر پیاز

افزایش وزن
551/03±7/63b
595/26±6/91ab
596/26±6/96a
500/66±5/53ab
556/96±52/7b
557/60±6/55b

پارامترهای اندازه گیری شده
ضریب تبدیل غذایی شاخص رشد ویژه
5/30±2/21ab
5/52±2/26a
0/21±2/21ab
5/20±2/20a
a
0/23±2/26
5/25±2/22a
5/36±2/25ab
5/27±2/26a
5/32±2/52b
5/21±2/27a
5/39±2/20ab
5/29±2/23a

* اعدادی که در هر ردیف دارای حروف غیرمشابه هستند ،اختالف آماری معنیداری با یکدیگر دارند (.)P<2/21

درصد بازماندگی
39/99±2/22a
73/33±56/6a
522/2±2/22a
66/66±3/60a
522/2±2/22a
36/66±6/75a
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ترکیب شیمیایی فیله ماهیان قزلآالی رنگینکمان
مورد آزمایش در جدول  9ارایه شده است .میزان
پروتئین در تیمار  9درصد پودر پیاز در باالترین حد
نسبت به سایر تیمارهای تغذیه شده با جیره حاوی پودر
پیاز و تیمار شاهد بود که از لحاظ آماری با تیمارهای
آزمایش اختالف معنیدار نشان نداد (.)P<2/21

کمترین میزان چربی در تیمار  1درصد پودر پیاز مشاهده
شد با این وجود از لحاظ آماری با سایر تیمارها اختالف
معنیداری نشان نداد ( .)P<2/21نتایج بهدست آمده
بین تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف پودر پیاز و
تیمار شاهد از لحاظ میزان خاکستر و رطوبت اختالف
معنیداری نشان نداد (.)P>2/21

جدول  .3ترکیب شیمیایی فیله ماهی قزل آالی رنگین کمان تغذیه شده با سطوح مختلف پودر پیاز
ترکیب بدن
رطوبت ()%
پروتئین ()%
چربی ()%
خاکستر ()%

شاهد
2/67±76/57
2/06±66/0
9/7±57/76
2/61±9/77

 %2/1پودر پیاز
2/53±76/36
9/90±67/21
2/11±57/36
2/77±6/99

 %5پودر پیاز
0/11±76/21
2/66±66/9
5/07±56/03
2/1±9/66

نتایج مربوط به فراسنجههای خونی در جدول 6
نشان میدهد که بیشترین میزان گلبول قرمز در
تیمار  1درصد پودر پیاز مشاهده شد که اختالف

 %0پودر پیاز
2/72±76/27
59/51±67/9
0/66±51/63
2/60±9/31

 %9پودر پیاز
2/51±77/19
5/37±75/0
9/23±59/66
2/93±9/56

 %1پودر پیاز
0/56±76/62
2/22±72/2
2/22±50/31
2/76±9/17

معنیداری با تیمار شاهد و تیمار  0 ،5و  9درصد پودر
پیاز نشان نداد ( .)P<2/21ولی دارای اختالف
معنیدار با تیمار  2/1درصد پودر پیاز بود (.)P>2/21

جدول  .4بررسی پارامترهای خونی تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف پودر پیاز
پارامترهای خونی
گلبول قرمز*526
(عدد در میلی متر مکعب)
گلبول سفید*529
(عدد در میلی متر مکعب)
هموگلوبین ()g/dl
هماتوکریت ()%
میانگین حجم گلبول قرمز
میانگین هموگلوبین در گلبول قرمز
میانگین غلظت هموگلوبین در گلبول قرمز

 % 2/1پودر پیاز  %5پودر پیاز  %0پودر پیاز  %9پودر پیاز %1پودر پیاز
شاهد
5/65±2/59a 5/09±2/23ab 5/02±2/20ab ab2/56± 5/95 5/51±2/51b 5/92±2/56ab
50/6±222d
1/63±2/1ab
16/1±2/1a
602/6±63/6ab
66/2±6/66ab
52/6±5/20a

51/2±222b

51/2±222b

56/6±622bc

6/67±2/9ab 6/56±2/1a
6/20±5/1a
10/2±2/1a
10/1±2/1a
19/2±2/1a
a
ab
695/1±65/5 629/2±66/0 666/9±19/3a
62/6±0/96ab 67/2±6/65ab 16/3±57/6a
3/69±5/26a 55/7±5/26a 55/7±0/31a

59/6±622c

53/6±5022a

6/95±2/0b
66/5±2/9a
939/2±92/3ab
91/0±6/22b
6/31±2/95a

1/19±2/1ab
66/1±5/7a
961/9±00/1b
93/9±0/39ab
55/6±2/73a

* اعدادی که در هر ردیف دارای حروف غیرمشابه هستند ،اختالف آماری معنیداری با یکدیگر دارند (.)P<2/21

میزان گلبول سفید در تیمار  1درصد پودر پیاز در
باالترین حد نسبت به سایر تیمارها بود و از لحاظ
آماری با تیمار شاهد و سایر تیمارهای آزمایشی
اختالف معنیدار داشت ( )P>2/21در این مقایسه
کمترین میزان گلبول سفید در گروه شاهد مشاهده
شد .در تیمارهای  2/1و  5درصد بیشترین میزان
هموگلوبین مشاهده شد که با تیمار شاهد و تیمارهای

 0و  1درصد پودر پیاز اختالف معنیداری نشان نداد
( )P<2/21ولی دارای اختالف معنیداری با تیمار 9
درصد پودر پیاز بود ( .)P>2/21از لحاظ میزان
هماتوکریت اختالف معنیداری بین تیمارهای
آزمایشی و تیمار شاهد مشاهده نشد .بیشترین میزان
میانگین حجم گلبول قرمز ) (MCVدر تیمارهای
 2/1و  0درصد پودر پیاز مشاهده شد که با تیمار
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شاهد و تیمارهای  5و  9درصد پودر پیاز اختالف
معنیداری نداشت ( )P<2/21اما با تیمار  1درصد
پودر پیاز تفاوت معنیدار نشان داد (.)P>2/21
بیشترین میزان میانگین هموگلوبین در گلبول قرمز
) (MCHدر تیمار  2/1درصد پودر پیاز مشاهده شد
که اختالف معنیداری نسبت به تیمار شاهد و
تیمارهای  0 ،5و  1درصد پودر پیاز نشان نداد
( )P<2/21ولی دارای اختالف معنیداری با تیمار 9
درصد پودر پیاز بود ( .)P>2/21میزان میانگین
غلظت هموگلوبین در گلبول قرمز ) (MCHCدر
تیمارهای آزمایش با تیمار شاهد و با یکدیگر اختالف
معنیداری را نشان ندادند (.)P<2/21
بحث و نتیجهگیری
امروزه یکی از رویکردهای جدید در صنعت
آبزیپروری کاربرد مشتقات فیتوژنی دارویی با طیف
وسیعی از خواص ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی
میباشد که در راستای حفظ سالمتی و ارتقاء عملکرد
رشد و ایمنی آبزیان در حال رواج است ( Zheng et
 .)al., 2009این تحقیق به منظور بررسی چند جانبه
کاربرد جیرههای غذایی حاوی پودر پیاز بر عملکرد
رشد و فراسنجههای خونی ماهیان قزلآالی
رنگینکمان صورت گرفت .براساس نتایج بهدست
آمده از این تحقیق مشخص شد که پودر پیاز میتواند
بهعنوان یک مکمل گیاهی در جیره غذایی تا 5
درصد جیره موجب بهبود رشد شده بدون آنکه اثر
منفی بر ضریب تبدیل غذایی و بازماندگی داشته باشد.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از پودر
پیاز با سطوح به کار رفته ،در جیره غذایی ماهیان
قزلآال اثر معنیداری بر عملکرد رشد این ماهیان
دارد .تیمار  5درصد پودر پیاز بیشترین میزان وزن
نهایی و افزایش وزن را نسبت به گروه شاهد و تیمار
 9و  1درصد پودر پیاز نشان داد .در این بررسی
افزایش میزان نرخ رشد ویژه ( ،)SGRدر مقایسه
گروههای تیماری پودر پیاز با گروه شاهد مشاهده

63

شد ،ولی از لحاظ آماری این تفاوت معنیدار نبود.
بر اساس بررسیهای انجام شده توسط
 (2012) Mary jane et al.استفاده از پودر پیاز
( )%0در جیره غذایی ماهی گروپر رشد را در مقایسه
با گروه شاهد بهطور معنیداری افزایش داد .همچنین
 (2011) Nya & Austinنشان دادند رشد ،ضریب
تبدیل غذایی و کارایی پروتئین در ماهیان قزلآالی
تغذیه شده با جیره حاوی پودر سیر نسبت به گروه
شاهد بهطور معنیداری بهبود یافت .در مطالعه
دیگری (2009) Metwalli ،با افزودن سیر به جیره
غذایی تیالپیای نیل عملکلرد رشد را در مقایسه با
تیمار شاهد بهبود بخشید(2010) Nabil et al. .
اثر پودر سیر را در تیالپیای نیل مورد بررسی قرار
دادند که بیشترین افزایش وزن و شاخص رشد ویژه
در تیمار  9گرم سیر مشاهده شد که تحقیق حاضر با
این نتایج مطابقت دارد .نتایج تحقیق حاضر در
مغایرت با تحقیقات  (2012) Cho & Leeمیباشد
که اثر پودر پیاز را بر رشد ،ترکیب بدن و فعالیت
آنزیم الیزوزیم در کفشک ماهی مورد مطالعه قرار
دادند که بهبودی در رشد و کارایی غذا مشاهده نشد.
تأثیر مکملهای غذایی بر عملکرد ماهیها
میتواند بسیار وابسته به گونه ماهی ،سطوح استفاده
شده مکملها ،وضعیت تغذیهای ،فیزیولوژیکی ماهی
و شرایط پرورشی باشد .موارد ذکر شده میتواند باعث
تفاوت در افزایش وزن ،کارایی غذا ،پاسخ ایمنی و
مقاومت به بیماری باشد ( Kim et al., 2002; Bai
 .)et al., 2001; Nematipour et al., 1988پیاز
میتواند به عنوان یک پربیوتیک با اثر مثبت بر فلور
روده باعث افزایش آنزیمهای گوارشی شود و بدنبال
آن قابلیت هضم ،جذب و استفاده از مواد مغذی جیره
غذایی را بهبود بخشد (.)Griffiths et al., 2002
همچنین پیاز به علت داشتن خواص ضدباکتریایی و
آنتیاکسیدانی میتواند باعث بهبود وضعیت سالمت و
پاسخ ایمنی در ماهی شود ( & Whitemore
 )Nadiu, 2000که همین امر میتواند عاملی مثبت
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برای بهبود فاکتور رشد در این تحقیق باشد .بهطور
کلی در این آزمایش اختصاصی ،میتوان علت
افزایش معنیدار رشد در تیمار  5درصد پودر پیاز را به
مجموعهای از عوامل مرتبط دانست که مهمترین آن
افزایش غذای مصرفی در این تیمار میباشد که
میتوان علت این امر را با خاصیت اشتهاآوری پیاز
مرتبط دانست .عالوه بر این به نظر میرسد مشاهده
حداکثر میزان بازماندگی در این تیمار که احتماالً
ناشی از بهبود سیستم ایمنی در تیمار  5درصد
میباشد ،نیز میتواند به عنوان عاملی مؤثر برای
افزایش رشد در این تیمار بیان شود .احتمال دیگر،
افزایش آنزیمهای گوارشی و در نتیجه افزایش قابلیت
هضم و جذب غذا به دنبال مصرف پودرپیاز در جیره
میباشد که البته برای اثبات این امر نیازمند
اندازهگیری آنزیمهای گوارشی در روده خواهیم بود.
بیشترین میزان بازماندگی در تیمار  5و  9درصد
پودر پیاز مشاهده شد با این وجود اختالف معنیداری
نشان نداد .این افزایش ظاهری را میتوان با افزایش
گلبول سفید و در نتیجه بهبود ایمنی ماهیهای تغذیه
شده با پودر پیاز مرتبط دانست .مشابه این نتایج در
تحقیقات  (2012) Cho & Leeکه اثر پودر پیاز را
بر کفشک ماهی و  (2006) Shalaby et al.که اثر
سیر را در تیالپیای نیل مورد بررسی قرار دادند،
مشاهده شد .هر چند اینطور به نظر میرسد که
افزایش طول دوره پرورش میتواند بر افزایش
بازماندگی اثر گذار باشد.
در این مطالعه با افزایش سطوح پودر پیاز میزان
عددی پروتئین فیله افزایش و میزان عددی چربی
فیله کاهش یافت ،اگرچه از لحاظ آماری اختالف
معنیداری در تمام تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد
مشاهده نشد .همچنین رطوبت و خاکستر تغییر
خاصی نشان ندادند .که این نتیجه با نتایج
 (2009) Metwallyکه اثرات آنتی اکسیدانی سیر
را در تیالپیای نیل و  (2012) Cho & Leeکه پودر
پیاز را در کفشک ماهی بررسی کرده بودند ،مطابقت

دارد (2010) Nabil et al. .اثر سیر تازه و خشک
شده را به عنوان مکمل غذایی بر عملکرد رشد و
کارایی غذا در تیالپیای نیل مورد بررسی قرار دادند
که نهایتا بهطور معنیداری افزایش پروتئین و کاهش
چربی را در تیمارهای تغذیه شده با سیر در مقایسه با
تیمار شاهد به دنبال داشت و اثری بر خاکستر و
رطوبت نداشت.
در تحقیقی که توسط (2006) Shalaby et al.
صورت گرفت افزودن ترکیبی از سیر و کلرامفنیکل به
جیره غذایی تیالپیا سبب افزایش معنیدار محتوی
پروتئین خام و کاهش معنیدار میزان چربی کل در
ماهیان تغذیهشده با جیره حاوی  92گرم سیر و 51
میلیگرم کلرامفنیکل به ازای هر کیلوگرم غذا شده
است که علت این امر را وجود مواد بیوژن در جیره
غذایی بیان کردند .تفاوت در نتایج بهدستآمده در
پژوهشهای مختلف با مشتقات گیاهی مختلف میتواند
ناشی از تفاوت در ترکیبات و درصد مواد مؤثره موجود
در گیاهان مختلف و همچنین تفاوت در گونه ماهی و
طول دوره پرورش باشد.
درنهایت ،از این تحقیق میتوان اینگونه برداشت
کرد که با توجه به نقش پیاز در کاهش لیپوژنز و
افزایش میزان کاتابولیسم چربی ( & Kumari
 ،)Augusti, 2007انرژی مورد نیاز ماهی بیشتر از
سوختن چربی تامین شده و در نتیجه پروتئین کمتری
برای تامین انرژی هدر میرود ،که این امر میتواند
دلیلی مستند بر افزایش میزان عددی پروتئین و
کاهش عددی چربی فیله در این آزمایش باشد.
بهطور کلی سنجش فراسنجههای خونی نقش
مهمی در تعیین سالمت ماهیان ایفا میکند و به
عنوان شاخص سالمت در گونههای مختلف شناخته
شده است .گلبولهای سفید نقش مهمی در ایمنی
اختصاصی و غیر اختصاصی ایفا میکنند و شمارش
آنها به عنوان شاخص سالمت شناخته شده است.
افزایش میزان گلبول سفید بخشی از دفاع ایمنی
ماهیها است که محافظت ماهی در برابر بیماری با
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تعداد گلبول سفید ارتباط مستقیم دارد ( Sandnes et

 .)al., 1988در این مطالعه بیشترین میزان گلبول
سفید در تیمار  1درصد پودر پیاز مشاهده شد که از
لحاظ آماری اختالف معنیداری بین تمام تیمارهای
آزمایشی نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد .همچنین
باالترین حد گلبول قرمز نیز در تیمار  5درصد بود با
این وجود اختالف معنیداری بین تیمارهای آزمایشی
نسبت به تیمار شاهد مشاهده نشد .بیشترین
اثرگذاری بر روی پارامترهای خونی (هموگلوبین،
 )MCH ،MCVدر تیمار  2/1درصد پودر پیاز
مشاهده شد که اختالف معنیداری از نظر آماری در
این پارامترها با تیمار شاهد مشاهده نشد.
در راستای این آزمایش Tangestani et al.
) (2011با بررسی اثر اسانس سیر بر پارامترهای
هماتولوژیک و ایمنی سلولی فیلماهیان جوان به
نتیجهای مشابه رسیدند که نشان داد افزودن اسانس
سیر سبب افزایش معنیدار میزان هموگلوبین ،گلبول
قرمز ،افزایش تعداد لنفوسیت و نوتروفیل شده است و
این امر تأثیر معنیداری بر ارتقاء سیستم ایمنی در
مقایسه با گروه شاهد داشتShalaby et al. .
) (2006نشان دادند که افزودن سیر به جیره غذایی
ماهی تیالپیای نیل میزان هموگلوبین و تعداد گلبول
سفید را بهطور معنیداری افزایش میدهد .همچنین
 (2002) Martins et al.نشان دادند میزان
هموگلوبین و گلبول سفید در ماهی تغذیه شده با جیره
حاوی سیر افزایش یافت (2003) Faisal .گزارش کرد
که میزان هموگلوبین و برخی گلبولهای سفید در گربه
ماهی بهطور معنیداری افزایش یافت.
پیاز به علت دارا بودن سولفور قوی و ترکیبات
فنولی میتواند بر تحریک سیستم ایمنی و عملکرد
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برخی ارگانهای دخیل در تشکیل سلولهای خونی
مثل تیموس ،طحال و مغز استخوان تأثیرگذار باشد
( .)Jeorge & Lee, 1988یکی از مواد مؤثره پیاز
فالونوید است که اثر آنتیاکسیدانی آن به حفاظت
سلولها در برابر استرسهای اکسیدکننده که از
صدمات رادیکالهای آزاد منشا میگیرند ،کمک میکند.
فالونویدهای فنولی موجود در پیاز خاصیت آنتیبیوتیکی
قوی دارند ( .)Griffiths et al., 2002از طرفی
پلیفنلها و فالونوئیدها بر غشای نازک اریتروسیت با
حفظ سلولها در برابر آسیبهای احتمالی رادیکالهای
اکسیداتیو اثر میگذارد (.)Sivonova et al., 2004
افزایش گلبول سفید نشاندهنده افزایش تحریک
سیستم ایمنی غیراختصاصی ماهی میباشد .با توجه به
افزایش گلبولهای سفید در پژوهش حاضر میتوان
گفت که پودر پیاز نقش بسزایی در افزایش پاسخ ایمنی
غیراختصاصی در ماهیان قزلآال داشته که میتوان دلیل
اثرپذیری فاکتورهای خونی را با ترکیبات قوی فنولی و
ترکیبات ارگانوسولفوره موجود در پیاز مرتبط دانست.
بهطور کلی ،نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن
پودر پیاز به عنوان مکمل غذایی به مدت  6هفته موجب
بهبود رشد ،ایمنی و فاکتورهای خونی (گلبول سفید،
قرمز ،هموگلوبین) در ماهی قزلآالی رنگینکمان شد.
در مجموع میتوان گفت که از سطح  5تا  1درصد پودر
پیاز در جیره میتوان برای بهبود رشد و سیستم ایمنی
ماهی قزلآالی رنگینکمان بدون اینکه اثر سوئی بر
فاکتورهای خونی ،سرمی ،ضریب تبدیل غذایی و
بازماندگی داشته باشد ،استفاده شود .این مطالعه
اطالعات جدیدی را برای استفاده از گیاهان دارویی
نظیر پیاز به عنوان محرک رشد و ایمنی در ماهیان ارایه
میکند.
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