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  برداري و پرورش آبزیان بهره

 1396 تابستان، دوم، شماره ششمجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

 

  برابر تنش  در بقاءو  رشد عملکرد برجیره  در )Curcuma longa(زردچوبه  افزودناثر 
   ) Cyprinus carpio(کپور معمولی  شوري

 
  4و سید مرتضی حسینی 3، محمد سوداگر2محمد مازندرانی*، 1اباذر قاسمی

 و کشاورزي علوم دانشگاه شیالت، گروه استادیار2 گرگان، طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه شیالت، گروه ارشد کارشناسی دانشجوي1
استادیار پژوهشی، سازمان تحقیقات، آموزش و 4 گرگان، طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه شیالت، گروه دانشیار3 گرگان، طبیعی منابع

 هاي داخلی، گرگان آب ترویج کشاورزي، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی ایران، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان

  13/3/1396؛ تاریخ پذیرش: 20/1/1396تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
هاي متراکم پرورش آبزیان و ضرورت استفاده از گیاهان دارویی به عنوان محرك رشد و با توجه به توسعه سیستم  

تحقیق حاضر به منظور بررسی افزودن اثر سطوح مختلف زردچوبه در جیره برعملکرد رشد و مقاومت در برابر ایمنی 
هفته طراحی و اجرا گردید. بدین  6مدت  به )Cyprinus carpio(تنش شوري در بچه ماهی انگشت قد کپور معمولی 

لیتري (به تعداد  150تانک فایبرگالس  12گرم در  71/18 ± 79/2 با میانگین وزنیعدد بچه ماهی  156منظور تعداد 
زمایشی محتوي سطوح مختلف زردچوبه آجیره  4با  گروه 4ماهیان در در هر تانک) توزیع شدند.  ماهی عدد 13

 درصد 3بار در روز و به میزان  2 دوره آزمایشماهیان در تغذیه فرموله شده تغذیه شدند.  درصد 2و  1، 5/0، 0شامل 
 17هاي رشد و وضعیت مقاومت ماهیان در مواجهه با استرس شوري صورت گرفت. در پایان دوره شاخصن زنده وز

 درصد 1غلظت باالي با افزایش دوز استفاده از زردچوبه در بر اساس نتایج  لیتر (نمک دریایی) ارزیابی شد. گرم در
 مقاومت در مواجهه با شوري افزایش داشتیافت اما داري کاهش صورت معنی هاي رشد ماهی بهجیره شاخص

)05/0<P،( زردچوبه در جیره بوده است ولی  درصد 2طوري که بیشترین تاثیر منفی مربوط به استفاده از دوز  هب
گذارد میدر برابر تنش شوري در میان تیمارهاي پرورشی  بازماندگی داري بر ثیر معنیأت درصد 2استفاده از دوز 

)05/0<P.(  پودر زردچوبه در جیره غذایی ماهی کپور معمولی  درصد 1تا  5/0بر اساس نتایج بررسی حاضر افزایش
  . گرددباعث افزایش مقاومت این ماهی در مواجهه با استرس شوري می

 
 تنش شوري بقا، رشد،هاي شاخص زردچوبه، ،)Cyprinus carpio(کپور معمولی  بچه ماهی هاي کلیدي: واژه

  
  1مقدمه

ه به صنعت پرورش آبزیان در سالیان اخیر با توج  
افزایش تقاضاي  ،هاکاهش صید ماهیان از اقیانوس

                                                             
  mazandarani57@gmail.comمسئول مکاتبه:*

افزایش جمعیت بشري و نیاز جامعه بشري به  ،بازار
 گیري داشته چشم مین منابع پروتئینی سالم رشدأت

 Cyprinusماهی کپور معمولی ( ).2014فائو، است (

carpioهاي مهم در صنعت پرورش ) یکی از گونه
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). 2012(شیرعلی و همکاران،  شودوب میسمحآبزیان 
در  اهمیت اقتصادي بوده و معموالًگونه داراي  این

شود. میزان تولید جهانی آسیا و اروپا پرورش داده می
پروري دنیا را از تولیدات آبزي درصد 9–8این ماهی 
سیستم جهانی اطالعات شیالتی، (شود شامل می

عنوان یک گونه مهم پرورشی در  این ماهی به ).2013
  شود.ایران شناخته می

به جیره غذایی استفاده از برخی مواد افزودنی   
و تقویت سیستم  بهبود عملکرد رشد تواندمی ماهیان
جاود و ( را در پی داشته باشددر ماهیان  ایمنی

 فعالی گیاهان دارویی با داشتن مواد ).2009همکاران، 
 ماهیان توانند به عنوان محرك تغذیه و رشد به غذامی

 معطرو با داشتن مواد  )،2012لی و گائو، ( اضافه شده
ماهی از  عنوان محرك گوارشی موجب جذب و یا به

مایعات گوارشی و  ، ترشحطریق تغییر الگوي غذایی
هاي گوارشی، صفرا اق، آنزیمزسازي بمتعاقب آن فعال

مصرف بیشتر غذا شوند در نهایت،  و و موکوس
توانند به عنوان همچنین این گیاهان می ).2005آدامز، (

و باعث فعال شدن محرك سیستم ایمنی عمل نموده 
هاي دفاع اختصاصی و یا غیر اختصاصی در مکانیسم

آبزیان را در مقابل عوامل  و مقاومت آبزیان شوند
(اندرسون و  زاي محیط پرورش افزایش دهنداسترس
   ).2010؛ گانگولی و همکاران، 1992جنی، 

 علمی نام با زنجبیل خانواده از زردچوبه  
)Curcuma longa(  و با نام انگلیسیTurmeric 

 داراي و پایا و علفی گیاهی شود. زردچوبهشناخته می
در صنایع  آن شده خشک ریزومکه از  بوده متورم یریزوم
 نواحی بومی این گیاه. شوددارویی استفاده می و غذایی

 اندونزي، پاکستان، هندوستان، کشورهاي نظیر آسیا، گرم
 در و است جنوبی آمریکاي و آفریقا بومی و چین جنوب

) 3/6حاوي ( همچنین). 1976کیس، (ندارد  رویش ایران
مواد درصد ) 5/3چربی، (درصد ) 1/5پروتئین، (درصد 

درصد ) 1/13(و کربوهیدرات درصد ) 4/69معدنی، (

 کورکومین. )2004اتوپدیا و همکاران، چ( رطوبت است
 نام با زردچوبه گیاه ریزوم ثرهؤم مادهدرصد ) 5- 3(

 شیمیایی فرمول با difeouloylmethaneشیمیایی 
(C12 H 20 O6) اصلی عضو کورکومین باشد.می 

 فنولیکپلی زرد رنگدانه یک، کورکومینوئیدها خانواده
داراي  زردچوبههاي متعدد بر اساس بررسی بوده و

، )2002(ماسودا و همکاران، اکسیدانی آنتی خاصیت
، )2005سرطانی (دواکس و همکاران، ضدالتهابی، ضد

ضد میکروبی و همچنین داراي اثرات ضد دیابتی 
، کورکومین بر عالوه .)2005(ساراوانان و پري،  است

 اسید و فرولیک اسید حاوي زردچوبه فنولی ترکیبات
 و اکسیدانیآنتی خاصیت بربوده که  پروتوکاتکویک

؛ 1999(نگو و همکاران،  افزایدمی آن یباکتریای آنتی
همچنین زردچوبه داراي  ).2006کومار و همکاران، 

)، 1983اثرات موثري بر روي کبد (کیسو و همکاران، 
)، ممانعت 2008محافظت از کلیه (آناند و همکاران، 

) 1985سیواستاوا و همکاران، از تشکیل ترومبوز (
 از يددشیمیایی متع ترکیبات کورکومین بر عالوهبوده. 
 مواد و تورمرین بتا و آلفا زینجیبرن، ،فرار روغنقبیل 

 در نشاسته و گلوکز فروکتوز، آرابینوز، جمله ازي ردیگ
یانگ و همکاران، (د ندار وجود زردچوبه گیاه ریزوم
 مثل رنگی مواد به مربوط زردچوبه رنگ ).2009

 دس بیس و کورکومین متوکسی دس کورکومین،
؛ بون و وانگ، 1991واحی، (آمون و است  متوکسی

ثیر زردچوبه بر أی در مورد تمطالعات مختلف ).2004
 ماهیان انجام شده است. مطالعات هاي مختلفگونه

صورت مکمل  به زردچوبهودن دهد که افزنشان می
باعث بهبود  تواندبه جیره غذایی ماهیان می

رشد و ارتقا عملکرد سیستم ایمنی  هاي شاخص
التواب و عبد .)2016التواب و عباس، (عبد شود می

هاي ) تاثیر افزودن زردچوبه بر شاخص2016عباس، (
رشد، ایمنی ذاتی و مقاومت در برابر عفونت 

در ماهی کپور معمولی را  آئروموناس هیدروفیال
) به بررسی 2008. ساهو و همکاران (بررسی کردند
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 Labeoدر جیره غذایی ماهی روهو (افزودن زردچوبه 

rohita( ثیر آن بر روي فعالیت آنزیمی و ایمنی أو ت
ماهی آلوده شده به آئروموناس هیدروفیال پرداختند. 

به بررسی افزودن  )2016(ژیانگ و همکارانن، 
اکسیدانی  زردچوبه بر عملکرد رشد، فعالیت آنتی

دانی در ماهی یاکس هاي روده و ظرفیت آنتیآنزیم
محمود و ) پرداختند. Carassius auratusکاراس (

 درصد 5/0 بیان گردند که افزودن )2014(همکاران، 
هاي رشد در باعث بهبود شاخص جیره، زردچوبه در

نتایج مطالعات با توجه به  شود.ماهی تیالپیاي نیل می
از یک سو و  و همچنین خواص زردچوبه گذشته

عنوان یک گونه پرورشی  اهمیت ماهی کپور معمولی به
هاي  بآ پرورش آبزیان درزوم نین لو همچ در کشور

و نیز احتمال مواجهه این  لب شور و شور داخلی،
خصوص در رهاسازي بچه  هماهی با استرس شوري ب

 تحقیقاین ماهیان در راستاي بازسازي ذخایر به دریا، 
ثیر افزودن أبه بررسی تبراي اولین بار در کشور 

براي  معمولیماهی کپور  به جیره غذایی زردچوبه
میزان  و عملکرد رشددست آوردن بهترین  هب

  پردازد.میدر برابر تنش شوري  بازماندگی
  

  هاشمواد و رو
هفته در مرکز  6مدت  به 1395این مطالعه در بهار   

پروري شهید ناصر فضلی برآبادي گروه تحقیقات آبزي

شیالت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 
معمولی از ماهی کپور تعداديدر ابتدا  انجام شد.

انجام  مین و به محلأکارگاهی واقع در شهر گرگان ت
د. به منظور سازگاري، بچه تا آزمایش انتقال داده ش

 فایبرگالس روع دوره پرورش در مخازنزمان ش
صورت  داري شدند. در طی این مدت غذادهی به نگه

ماهی  روزانه با غذاي تجاري متناسب با اندازه دهان
درصد آب  50انجام گرفت. طی این مدت روزانه 

شد. ا آب شهري کلرزدایی شده تعویض میمخازن ب
ف فضوالت تولید شده منظور حذ در طول این مدت به

هاي غذایی کف مخازن به صورت روزانه و باقی مانده
  شد.سیفون می

ریزوم : و ترکیب جیره مورد استفاده زردچوبهتهیه 
از بازار محلی شهر گرگان  خالص صورت هب زردچوبه

توسط الک مناسب سپس آسیاب شده و خریداري، 
زمان ساخت جیره در داخل  تا پودر آن وخالص شده 

دلیل  به .دار قرار داده شدهاي زیپپالستیک
هاي مالی امکان ارزیابی ترکیبات زردچوبه محدودیت

  پذیر نشد.مصرفی امکان
بر اساس  صورت دستی و هبهاي غذایی جیره  

  .سازي گردیدتهیه و آماده 2 و 1 جدول

  

  

 .مورد استفاده در دوره پرورش غذایی هاي جیره دهنده تشکیل اجزاي -1 جدول

  تیمار
  )درصد( اقالم غذایی

  شاهد
 5/0جیره حاوي 

  زردچوبه درصد
 1جیره حاوي 

  زردچوبه درصد
 2جیره حاوي 

  زردچوبه درصد
  32  32  32  32  پودر ماهی
  21  21  21  21  آرد سویا

  16  16  16  16  پودر گوشت
  8/24  8/24  8/24  8/24  آرد گندم

  4  4  4  4  روغن ماهی
  045/0  045/0  045/0  045/0  مکمل ویتامینه

  0  1  5/1  2  سلولز
  2  1  5/0  0  زردچوبه
  155/0  155/0  155/0  155/0  کولین
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 .ترکیب شیمیایی جیره غذایی پایه -2 جدول

  )درصد( رطوبت  )درصد(خاکستر خام   )درصد( چربی خام  )درصد(پروتئین خام   شیمیایی ترکیب
  1/41  60/6  4/12  10  

  
منظور انجام  به: غذایی تیماربندي و ساخت جیره

تکرار در نظر گرفته  3گروه آزمایشی در  4 ،آزمایش
عدد بچه ماهی  156تعداد  شد در این راستا

 گرم در 71/18 ± 79/2معمولی با میانگین وزن پورک

 تقسیم لیتر 150با حجم آب فایبرگالس  حوضچه 12

منظور  و به ماهی در هر ونیرو) 13(تعداد  شدند
 مدت یک هفته مورد سازگاري با شرایط آزمایش به

صورت کامال  هي ببند. تیمارپرورش قرار گرفتند
اساس هاي آزمایشی برتیمار صورت گرفته وتصادفی 

 درصد 2و  1، 5/0، 0هاي غذایی متفاوت شامل: جیره
مورد پرورش به جیره پایه اضافه شده  زردچوبهپودر 

منظور تهیه جیره در ابتدا اجزاي مورد  به .قرار گرفتند
صورت آرد و قبل از پلت شدن)  هجیره پایه (بنیاز 

مقدار مورد ) و پس از الک شدن 1تهیه شده (جدول 
نیاز براي هر یک از اقالم غذایی توسط ترازوي 

گرم توزین شده و به داخل  01/0دیجیتال با دقت 
جیره  4زمان تمامی (هم شدندتشت پالستیکی اضافه 

پس از میکس کردن، وارد . سازي شدند) نظر آماده مورد
براي هاي ساخته شده  تگاه پلت ساز شده و پلتدس

اخل سالن ساعت در د 48مدت  خشک شدن به

گیري از وبراي جل .ندداري شدآزمایش نگه
هاي غذایی جابجا به صورت مرتب پلت زدگی قارچ

 هايپوشش درها پلت ،شدند. پس از خشک شدنمی

 در زمان مصرف تا و شده بنديبسته پالستیکی مناسب

 .شدند داريدر فریزر نگه سانتیگراد درجه -18 دماي
صورت روزانه از فریزر خارج  مقدار غذاي موردنیاز به

  شد.شده و مصرف می
 3ماهیان روزانه به میزان بچه: غذادهی و بیومتري
وعده در روز غذادهی شدند.  2درصد وزن بدن و 

 تصحیح بر اساس بیومتري هفته 3 هر غذادهی نسبت

طول  .گرفتمی انجام هفته 3 هر نیز بیومتري .شده
منظور هفته در نظر گرفته شد. به 6دوره پرورش 

حذف فضوالت تولید شده توسط ماهی و 
هاي پرورشی به هاي غذایی، حوضچه مانده باقی

صورت روزانه سیفون شده. در طول دوره پرورش 
 8/7 -4/7 ، اکسیژن محلول23 ± 1/1 دماي آب

)mg/L ( وpH  ثبت گردید 98/7برابر با.  
گیري شده در این مطالعه  هاي رشد اندازهشاخص  

تورنیچین و همکاران، ( به شرح زیر بوده است
2003.(:  

  = وزن اولیه ماهی (گرم)W0= وزن نهایی ماهی (گرم)، BWI = WT – W0  WTافزایش وزن بدن 
  SGR%= [Ln WT – LnW0 / T] × 100ضریب رشد ویژه (درصد در روز) 

W0 ،(گرم) میانگین وزن اولیه =WT ،(گرم) میانگین وزن نهایی =Tهاي پرورش = تعداد روز  
  ADG% = [(WT – W0) / (W0 – T)] ×100 میانکین رشد روزانه

W0 ،(گرم) میانگین وزن اولیه =WT ،(گرم) میانگین وزن نهایی =Tهاي پرورش = تعداد روز  
  یش وزن بدن درصد افزا

     P BWI (%) =  
(final weight (g)− initial weight (g))

initial weight (g)
× 100 

final weight = وزن نهایی ماهی 
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initial weight = ماهی وزن اولیه  
  فاکتور وضعیت 

       
 ( )

 (  ( ))
  × 100   

Length = متر مکعبطول ماهی بر حسب سانتی  
Weight =  ماهی بر حسب گرموزن  

  FCR= F/ (WT – W0) ضریب تبدیل غذایی
F ،مقدار غذاي مصرف شده توسط ماهی =W0 ،(گرم) میانگین وزن اولیه =WT(گرم) میانگین وزن نهایی =  

  شاخص بازماندگی (درصد بقا)

Survival =      
initial fish number − dead fish number 

initial fish number 
 × 100 

Initial fish number = تعداد ماهیان در ابتداي دوره پرورش 
Dead fish number = تعداد ماهیان مرده در طول دوره پرورش 

 
صورت  در پایان دوره پرورش ماهبان تک تک به  

جداگانه مورد بیومتري قرار گرفته و طول و وزن 
به منظور بررسی مقاومت  همچنینماهیان ثبت شد. 

عدد  12ماهیان در مواجهه با استرس شوري تعداد 
ماهی از هر تیمار به صورت تصادفی انتخاب شده به 

گرم بر لیتر  17ساعت در معرض شوري  32مدت 
(علت انتخاب این درجه از  قرار گرفتند نمک دریایی

اي از شوري بوده است که کمی شوري انتخاب درجه
تانه تحمل ماهی باشد که این امر در ابتدا باالتر از آس

در ماهیان گروه شاهد در یک پایلوت آزمایشی تعیین 
 شده و سپس براي آزمایش مورد استفاده قرار گرفت،

که تعیین درجه آستانه تحمل شوري  توضیح این
ماهیان بسته به گونه، سایز و حتی شرایط پرورش و 

بازماندگی و تواند متفاوت باشد). وضعیت ماهیان می
براي تهیه  .ساعت یکبار ثبت گردید 8هر  ماهیان

لیتر از نمک دریایی استفاده گردید  گرم در 17شوري 
  که پس از محاسبه به آب اضافه گردید

ها در این تجزیه و تحلیل داده: آماريتجزیه و تحلیل 
 صورت 16ورژن SPSS  افزار نرم از استفاده بررسی با

 آنالیز از هايداده تحلیل و تجزیهبراي . تگرف
 و )One-Way ANOVA( یک طرفه واریانس

دانکن  آزمون وسیله به تیمارها میانگین مقایسه آزمون
)Duncan ( .در آماري آنالیزهاي کلیهاستفاده شد 

 میانگین و گرفت صورت )P≥05/0(داري  معنی طحس

  . گردیدارائه   استاندارد انحراف همراه به هاداده
  

  نتایج
هاي نتایج آماري داده :هاي رشدشاخصسنجش 

 آمده است. 3هاي رشد در جدول مربوط به شاخص
در مقادیر میانگین ي دارانتایج نشان دهنده اختالف معن

، بین و همچنین افزایش وزن بدن نهاییطول 
. )P>05/0( بوده استآزمایشی هاي مختلف تیمار

هاي مختلف در تیمار نهاییمقایسه میانگین طول 
 نهاییبیشترین میانگین طول  که دهدنشان میآزمایش 

 درصد 1و تیمار شاهد  هايتیماردر  ترتیب به
داري در بین امعن داراي اختالف کهبوده  زردچوبه

تیمار شاهد به  .)P>05/0( هاي پرورشی بودندتیمار
داري داراي بیشترین مقدار افزایش وزن بدن عناطور م

هاي پرورشی بوده در بین تیمار در طی دوره پرورشی
هاي ها در بین تیمارمقایسه میانگین. )P>05/0( است

داري گونه اختالف معنا هیچ که دهدمیپرورشی نشان 
هاي رشد خی شاخصهاي آزمایشی در بربین تیمار
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داشته وجود ن اولیهو طول  نهایی، وزن اولیهمثل وزن 
  ).P<05/0( است
افزودن  که شده مشخص این جدول براساس  

 تفاوت کپور ماهیان پرورشی غذایی جیره به زردچوبه
 آورده وجود هب آزمایشی تیمارهاي بین را داريمعنا

درصد  به مربوط نتایج که طوري ه) بP>05/0است (
ریب رشد وزن روزانه، ضافزایش  ،افزایش وزن بدن

اختالف  ، ضریب تبدیل غذایی، فاکتور وضعیتویژه
 نشان تیمارهاي مختلف پرورشی در بین را داري معنا
، ریب رشد ویژهض). بیشترین P>05/0دهد ( می

بیشترین افزایش بوده است.  شاهدمربوط به تیمار 
. بیشترین بوده شاهد، مربوط به تیمار وزن روزانه

ترتیب مربوط به تیمار  بهدرصد افزایش وزن بدن 
ضریب  کمترین .است بوده درصد 5/0و تیمار  شاهد

 5/0و تیمار  شاهد، مربوط به تیمار تبدیل غذایی
ضریب تبدیل غذایی  بیشترین زردچوبه بوده و درصد

بوده است.  زردچوبه درصد 2ترتیب مربوط به تیمار  به
ها در بین تیمارهاي پرورشی نشان مقایسه میانگین

در بین تیمارهاي پرورشی دهد که فاکتور وضعیت می
). میزان P<05/0داري نداشته (با هم تفاوت معنا

 100هاي مختلف پرورشی بازماندگی ماهیان تیمار
بوده و این شاخص بین تیمارهاي پرورشی  درصد

  ).P<05/0اختالف معناداري وجود نداشته است (

  
 .هفته پرورش 6هاي مختلف در طی ماهیان پرورشی در تیمارپور ک )معیار انحراف ± میانگین( رشد يهاشاخص مقایسه -3 ولجد

  شاهدگروه  زردچوبهدرصد  5/0تیمار  زردچوبه درصد 1تیمار  زردچوبه درصد 2تیمار 

04/3 ± 64/18  a 97/2 ± 29/19  a 59/2± 16/18  a 50/2± 59/18  a (گرم) وزن اولیه  

62/5 ± 11/28  a 62/4 ± 52/29  a 23/4 ± 47/29  a 67/5 ± 58/30  a (گرم) وزن نهایی  

56/0 ± 05/11  a 59/0 ± 11/11  a 53/0 ± 11  a 51/0 ± 91/10  a متر)(سانتی طول اولیه  

81/0 ± 45/12  b 69/0 ± 87/12  a 68/0 ± 61/12   ab 91/0± 96/12  a متر)(سانتی طول نهایی  

65/3 ± 46/9  b 04/3 ± 22/10  ab 43/3 ± 30/11  ab 42/4 ± 99/11  a (گرم) افزایش وزن بدن  

27/0 ± 96/0  c 25/0 ± 01/1  bc 31/0 ± 15/1  ab 32/0± 16/1  a ضریب رشد ویژه  
08/0 ± 22/0  b 07/0 ± 24/0  ab 08/0 ± 26/0  ab 10/0 ± 28/0  a ) درصدافزایش وزن روزانه( 

72/17 ± 74/50  b 90/16 ± 82/53  b 99/21 ± 67/63  a 73/22 ± 60/64  a  درصد( وزن بدندرصد افزایش(  
29/0 ± 46/1  a 16/0 ± 38/1  a 20/0 ± 47/1  a 20/0 ± 40/1  a فاکتور وضعیت 
21/1 ± 15/3 b 91/0 ± 87/2 ab 77/0 ± 54/2 a 92/0 ± 51/2 a ضریب تبدیل غذا 

100  a 100  a 100  a 100  a درصد( بازماندگی(  

       .است تیمارها بین )P≥05/0( دارامعن اختالف وجود دهنده نشان ستون هر در متفاوت حروف* 
  

 .NaClگرم بر لیتر  17ساعت مواجهه با  32بعد از  )معیار انحراف ± میانگینتیمارهاي پرورشی (درصد بازماندگی  -4 جدول

                                 تیمار
)درصدبازماندگی (  

  زردچوبه درصد 2  زردچوبه درصد 1  زردچوبه درصد 5/0  شاهد

33±0  ساعت 32از بعد  b 1/12 ± 50/35 b 1/2 ± 50/41 a 0 ±67 a 
  

 32 در پایانهاي پرورشی در بین تیمار بقادرصد   
 نمک دریاییگرم در لیتر  17ساعت مواجهه با دوز 

هاي پرورشی نشان داري را در بین تیمارختالف معنیا

 درصد 2باالترین درصد بقا مربوط به تیمار  دهدمی
   زردچوبه بوده است. 
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  گیري و نتیجهبحث 
در بخش تولید  یآبزي پروري داراي رشد سریع  

عنوان یک جز مهم در بخش  غذایی بوده است و به
تواب و عباس، عبدال( شودامنیت غذایی شناخته می

صورت سنتی به  بهها پیش از قرن زردچوبه ).2016
داشتن خاصیت آنتی  دلیل گیاه دارویی بهعنوان یک 

ها  استفاده اکسیدانی و ضدالتهابی براي درمان بیماري
؛ اوتاري و 2013نیشیکاوا و همکاران، شد (می

 مورد دربا این حال اطالعات کمی ). 1996همکاران، 
ر در جیره غذایی ماهیان ب زردچوبهافزودن  تاثیر

جیانگ و ماهی موجود است ( و ایمنی عملکرد رشد
به جیره غذایی  زردچوبهافزودن  ).2016همکاران، 

ماهی ممکن است بر قابلیت هضم جیره غذایی و 
م مواد مغذي تاثیر مثبت گذاشته و موجب ضقابلیت ه

تواند خود میاین بهبود استفاده ار مواد مغذي شده که 
به بهبود پرورش ماهی و مصرف خوراك کمک کند. 

ماهی به جیره غذایی  زردچوبهعالوه بر این گنجانیدن 
اي بالقوه هنتواند سبب مهار پاتوژمعمولی میکپور

عیت افزایش جمموجود در دستگاه گوارش، 
هاي مفید و افزایش فعالیت آنزیمی میکروارگانیسم

وجب بهبود قابلیت م تواندکه می وددستگاه گوارش ش
 شوددر ماهی هضم خوراك و جذب مواد مغذي 

  ).2016تواب و عباس، عبدال(
به  زردچوبهر نشان داد افزودن ضمطالعه حال حا  

کپور معمولی باعث کاهش بچه ماهیان جیره غذایی 
شود. میدرصد جیره  1در غلظت باالي عملکرد رشد 

نشان هاي مختلف آزمایشی در این مطالعه نتایج تیمار
ترتیب  بیشترین میانگین طول انتهایی دوره بهداد، 

 بوده زردچوبه درصد 1مربوط به تیمار شاهد و تیمار 
در جیره  درصد 2 به میزان زردچوبه. استفاده از است

در  .شد نهاییطول  ي دردارغذایی باعث کاهش معنا
 زردچوبههاي پرورشی با افزایش مقدار مصرف تیمار

در طول دوره ضریب رشد ویژه  ،غذاییدر جیره

تیمار شاهد به طوري که  هب ،پرورشی کاهش یافت
 ضریب رشد ویژهدار داري داراي بیشترین مقاطور معن

 درصد 2و تیمار  هاي پرورشی بوده استدر بین تیمار
را در بین  ضریب رشد ویژه کمترین میزان زردچوبه

توجه به نتایج با  هاي پرورشی داشته است.تیمار
 1باالي رسد افزودن حاصل از این بررسی به نظر می

 معمولیبه جیره غذایی ماهی کپور زردچوبه درصد
. است عملکرد رشد در این ماهی شدهباعث کاهش 

نشان دادند که استفاده از  )2016(عبدالتواب و عباس 
زردچوبه بهترین نتیجه را در گرم بر کیلوگرم  2

هاي رشد در ماهی کپور معمولی را در پی شاخص
بیان داشتند که  )2008(داشته است. ساهو و همکاران 

گرم، گرم در کیلو 1زردچوبه به میزان  استفاده از
سبب شده  را در ماهی روهوبهترین عملکرد رشد 

نشان دادند که  )2014(د و همکاران واست. محم
باعث  ه در جیره غذاییزردچوب درصد 5/0استفاده از 

هاي رشد در ماهی تیالپیاي نیل شده بهبود شاخص
نشان دادند که  )2016(است. ژیانگ و همکاران 
هاي گوارشی روده  آنزیم بهترین عملکرد رشد، فعالیت

گرم در  5اکسیدانی آن با استفاده از  نتیو ظرفیت آ
کیلوگرم زردچوبه در ماهی کاراس حاصل شده است. 

جه مطالعه حال حاضر یج این مطالعات به نتیانت
یر شاید یکی از دالیل اصلی تاثمطابقت نداشته است. 

ماهیان پرورشی را منفی زردچوبه بر روي رشد کپور 
تفاوت در گونه  همچنین ي استفاده شدهدوز باال توان،ب

یکی از ماهی، سن، وزن، شرایط پرورشی دانست. 
 اي ازاهداف استفاده از گیاهان دارویی به عنوان دسته

افزایش توانایی موجودات هاي رشد و ایمنی، محرك
هاي محیط پرورش ها و آسیبآبزي در مقابله با تنش

بر ماهیان در  ل فیزیولوژیک موثرباشد. از عواممی
توان، توانایی تنظیم اسمزي در زمان رهاسازي را می

هاي پرورشی زمان انتقال و یا رهاسازي در محیط
). هنگام انتقال 2015دانست (خانی و همکاران، 



 و همکاران قاسمیاباذر 
  

28 

ماهیان از آب شیرین به آب شور سطوح یونی 
پالسماي خون در ماهیان بر اثر استرس افزایش 

، در این زمان کورتیزول به عنوان محصول یابد می
بین کلیوي  -هیپوفیز - نهایی محور هیپوتاالموس

این امر باعث تحریک فعالیت پمپ  و افزایش یافته
ان استخوانی آب شیرین سدیم در بسیاري از ماهی

). یکی از اهداف 2000گ و همکاران، شود (دان می
پرورش دهندگان ماهی در جهت تولید بیشتر، کاهش 

باشد. استفاده از گیاهان استرس بر ماهیان پرورشی می
تواند در کاهش استرس وارده به ماهیان در دارویی می

محیط پرورشی موثر باشد (فالحتکار و همکاران، 
استفاده از  دهدمی. مطاالعه حال حاضر نشان )2013

زردچوبه در جیره غذایی کپورماهیان پرورشی باعث 
، بطوري که شودمی مواجهه با شوريدر  بقاافزایش 

در  بقا راباالترین میزان زردچوبه داراي  درصد 2تیمار 
بین تیمارهاي پرورشی مواجهه با استرس شوري 

نشان دادند که  )2016(عبدالتواب و عباس داشت. 
گرم بر کیلوگرم زردچوبه سبب تقویت  2استفاده از 

سیستم ایمنی ذاتی و افزایش مقاومت در برابر 
عبدالرازك و  آئروموناس هیدروفیال شده است.

گرم در  2نشان دادند افزودن  )2017( همکاران
کیلوگرم زردچوبه به صورت مکمل به جیره غذایی 

سیستم ایمنی و بهبود  تقویت ماهی تیالپیاي نیل سبب
طریق تغییراتی در تعداد  هاي ایمنی ازشاخص

هایی نزیمها و تقویت فعالیت ضد باکتریایی آلنفوسیت
نشان  )2013( وسماالر وکارل شود.م میمثل لیزوزی

گرم زردچوبه به وکیلگرم در میلی 25دادند استفاده از 
هاي ایمنی، بهبود ماه سبب افزایش شاخص 1مدت 

 فعالیت باکتریایی روده و افزایش مقاومت در برابر
در میگوي ببري سیاه  Vibrio harveyi باکتري

که این امر حاکی از افزایش سیستم ایمنی این  شود می
نشان دادند که  )2012(واشان و همکاران . ماهی است

اکسیدانی  استفاده از زردچوبه باعث بهبود سیستم آنتی
اکسیداتیو و در درجه بدن جوجه در شرایط تنش 

مواجهه با استرس  شود.حرارت باالي محیطی می
خصوص در هنگام  هحمام نمک و بدر  شوري معموالً
افتد از طرف دیگر در ماهیان اتفاق میجابجایی بچه

منظور بازسازي ذخایر دریاي خزر  هاي اخیر بهسال
همه ساله سازمان شیالت ایران اقدام به پرورش 

هاي منتهی به رهاسازي آن در رودخانهکپورماهیان و 
هاي شمالی کند که با توجه به کم آبی رودخانهدریا می

کشور احتمال مواجهه با شوري دریا براي این ماهیان 
هاي این بررسی نیز تا دور از ذهن نیست. که یافته

تواند براي افزایش زندهمانی این ماهیان در حدي می
  ا بررسی قرار گیرد.ها مورد استفاده و یرهاسازي

توان  هاي این بررسی میدر مجموع بر اساس یافته  
رت مکمل به صو به زردچوبهاگرچه که گفت 

جیره در کپور  درصد 1در غلظت باالي غذایی  جیره
اما در  ،شودمیرشد عملکرد باعث کاهش معمولی 

عین حال باعث مقاومت ماهیان در مواجهه با استرس 
دلیل افزایش و ارتقا  امر شاید بهاین . گرددشوري می

سیستم ایمنی این ماهی باشد که البته براي اثبات این 
دلیل کم  البته به هاي تکمیلی است.ادعا نیاز به بررسی

 زردچوبهسب ن مطالعات در بحث تعیین مقدار منابود
بر روي  پیشنهاديثیر دوز أو ت در جیره غذایی ماهیان

باید  هاي وارد شده عملکرد ماهی در برابر تنش
در بررسی حاضر دوز  انجام شودهاي بیشتري  بررسی

درصد زردچوبه در جیره غذایی کپور  1تا  5/0
عنوان افزایش دهنده مقاومت ماهی در  معمولی به

 گردد.مواجهه با استرس شوري پیشنهاد می
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