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برخی از فاکتورهای رشد در فیل ماهی آ و سیر بر بررسی تاثیرات خوراکی پودر آکیناسه

(Huso huso Linneaus,  1758 ) 

   4، مهدی سلطانی9له جعفريانا، حجت2پور کنعانی، حسنا قلی1*ساره ناظريان
 ، گنبد، ایرانکاووس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه گنبدآموخته کارشناسیدانش 1 

 استادیار گروه شیالت، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران 2 
 دانشیار گروه شیالت، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران 3

 های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایراناستاد گروه بهداشت و بیماری 4
 

 1/11/22؛ تاریخ پذیرش: 5/8/22تاریخ ارسال: 

 1چکیده

 و سالم، متنوع پروتئینی منابع به دستیابی هانیاز انسان و جهان جمعیت رشد به رو روند به توجه با امروزه

در اين تحقیق   کند. ايفا را مهمی نیاز، نقش مورد پروتئین تأمین هایشیوه از يکی عنوانبه تواندپروری میآبزی

کیلوگرم در مرکز تکثیر و پرورش و بازسازی ذخاير ماهیان  11/1 ±22/2ماهی با متوسط وزنی عدد  فیل 191تعداد 

های سیر نگهداری شدند. ماهیان درسه گروه با نام 1931آبی شهید رجايی از تیر لغايت شهريور خاوياری و گرم

(Gآکیناسه ،)( آE( و کنترول )C با سه تکرار توزيع شدند و به مدت )آ مورد روز با جیره حاوی سیر و آکیناسه 02

دارای  Gو  Eتغذيه قرار گرفتند. نتايج بدست آمده از اين تحقیق نشان داد که ماهیان تغذيه شده در تیمار 

 داری بین اين دو گروه با گروه کنترل وجود داشت باالترين وزن نهايی و طول نهايی بودند و اختالف معنی

(21/2>Pهمچنین نتايج مربوط به ضريب رشد ويژه، ضريب ت .)،نمیانگی بديل غذايی و درصد افزايش وزن بدن 

آ نسبت به گروه کنترل داری را در گروه  سیر و آکیناسهاختالف معنی وزنی رشد وضعیت و سرعت رشد، فاکتور

آ به جیره غذايی فیل ماهی قابلیت (. نتايج اين تحقیق نشان داد افزودن سیر و آکیناسهP<21/2نشان داد )

بی تواند مکمل مناسر افزايش عملکرد رشد و کارآيی تغذيه در فیل ماهی پرورشی دارد و میتأثیرگذاری بااليی ب

برای جیره غذايی فیل ماهی باشد.
 

 ( Huso husoآ، فاکتورهای رشد، فیل ماهی ): سیر، آکیناسهکلیدی واژگان

                                                   
 yahoo.comSareh.nazerian@نویسنده مسئول: *
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 مقدمه

و  متنوع پروتئینی منابع به دستیابی هانیاز انسان و جهان جمعیت رشد به رو روند به توجه با امروزه

 کند. ایفا را مهمی نیاز، نقش مورد پروتئین تأمین هایشیوه از یکی عنوان به تواندپروری میآبزی سالم،

 از استفاده و ماهیان استخوانی با همزیستی توانایی زیاد، قدرت سازگاری اکولوژیك دلیل به تاسماهیان

   (.Bronzi et al., 1999) یابند توسعه توانندسودمندی می به شکل پرورش نظر از گوناگون هایجایزیست

 (.Yousefi et al., 2010) است (Huso husoا )یا بلوگ ماهیلفی ،تاسماهیان خانواده ماهی ترینزرگب

 و صید محیطی هایآلودگی طرف، یك از آبی منابع از این ماهیان ویهربی صید اخیر هایلسا در

 گیرد قرار 1حال انقراض در هایگونه فهرست ماهی درفیل ناما ت گردیده سبب دیگر سوی از غیرمجاز

(Akrami et al., 2008) . نام این ماهیان در فهرست کنوانسیون بین المللی نظارت  1221همچنین از سال

 (. 2010et alYousefi ,.) قرار گرفته است 2های در معرض خطربر تجارت گونه

 مهمی بسیار فاکتور شود، می شامل هزینه را درصد 5٠ماهی، بیش از  پرورش با توجه به اینکه غذا در

 در دقت به نیاز پرورش تاسماهیان، سودمندکردن برای (. بنابراینSalah et al., 2008باشد )می تولید در

 نظر از خاویاری ماهیان(. Ahmadifar et al., 2009است ) مصنوعی از غذاهای استفاده و غذادهی مراحل

 شیمیایی هایگیرنده دلیل وجودبه هاآن چشایی و بویایی حس ولی باشندمی بسیار ضعیف بینایی و دید

 یابی بسیارجهت و مهاجرت ای، تخمریزی،تغذیه رفتارهای برای هاوجود آن و یافته توسعه خوبی به

 تواندمی غذایی جیره جاذب گیاهی و شیمیایی در مواد (. افزودنShalaby et al., 2006است ) ضروری

 (.Kasumyan, 2002باشد ) داشته تأثیر غذا بلعیدن و در شده هاگیرنده تحریك سبب

شود که به مدت هزاران سال در صنایع دارویی کشورهای مختلف سیر از گیاهان دارویی محسوب می

 ,Nya and  Austin) ترکیب شیمیایی است 2٠٠از  بیش دارای وجهان مورد استفاده قرار گرفته است 

 گردد.یم بسیاری از خواص سودمند سیر به ترکیبات آلی سولفوردار، بخصوص تیوسولفینات باز .(2011

که دارای از آن است  درصد 1٠بیشترین ترکیب موجود در تیوسولفینات با حجم حدود نیز آلیسین 

ترین برخی از مهم(. Sahu et al., 2007) باشدبیوتیکی است و مسئول ایجاد رایحه در سیر میخواص آنتی

یداز و روکسپ ،هایی نظیر آلینازآنزیم و داررهای سبك همراه با ترکیبات فسفروغن شامل: سیرترکیبات 

  Nya and) های ضد انعقادی خون استمیروسیناز است. آجوئین موجود در سیر نیز مسئول فعالیت

Austin, 2011.) بومی آمریکای شمالی است و از گیاهان دارویی مهم آ گیاهی چند ساله و بادوام اکیناسه

خوردگی و سایر اختالالت عفونی رود که در سطح بسیار زیاد در سراسر دنیا برای درمان سرمابه شمار می

                                                   
1- IUCN :The International Union for Conservation of Nature  

2- CITES:The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora 
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شود و استفاده از آن در جیره غذایی ماهیان منجر به افزایش رشد، سیستم ایمنی و کاهش استفاده می

های ایمنی غیراختصاصی در بدن . این گیاه منجر به ایجاد پاسخ(Salah et al., 2010)گردد بیماری می

 Hanafy etگردد )های فاگوسیتی میو فعالیت گردد و عملکرد آن منجر به افزایش انواع لنفوسیتمی

al., 2010; Wu et al., 2010.)  

ر د بهبود دهنده رشد عنوان یك ماده به آو آکیناسه با توجه به این مطالب ضرورت استفاده از سیر

که ماهیان خاویاری از جمله ماهیان با ارزش در جهان  شود. با توجه به اینماهیان با ارزش احساس می

گردد ایم، این نیاز احساس میهای گذشته مواجه بودهها در سالشوند و با کمبود ذخایر آنمحسوب می

. رددگارشناسانه در جهت حفظ ذخایر موجود و بازسازی آن اقدام ریزی درست و ککه بایست با یك برنامه

توان با استفاده از آن در جیره ثر در افزایش ایمنی است میؤیك ماده م آو آکیناسه از آنجایی که سیر

ها را تضمین نمود و به این شکل امید داشت که بازگشت شیالتی ضریب ایمنی در آن ماهیان جوانغذایی 

 . یابدهای آینده افزایش در سالاین ماهیان 

 

 هامواد و روش

سیر از بازار محلی تهیه شد. پوسته رویی آن را کنده و در آون خشك و  آ:تهیه پودر سیر و آکیناسه

 آ نیز از شرکت پارس ایمن دارو تهیه شد.سپس پودر گردید. پودر یوفلیزه شده آکیناسه

در این طرح از شرکت خوراک دام آبزیان مازندران تهیه  : جیره مورد استفادهآماده سازی جیره غذايی

 آارائه شده است. پس از تهیه و آماده سازی پودر سیر وآکیناسه 2شد که ترکیبات شیمیایی آن در جدول 

گرم پودر سیر به ازای یك کیلوگرم  1٠، (G) مقادیر مورد استفاده در جیره حاوی سیر با نام اختصاری

آ به ازای یك گرم پودراکیناسه ٠/5، (E) صاریآ با نام اخت( و آکیناسهSalah et al., 2008جیره غذایی )

ا را به همان صورت نیز غذ (C) تعیین گردید. گروه کنترل (.Bohlouli et al., 2011) کیلوگرم جیره غذایی

حفظ  تازگی وآ و سیر دریافت نمودند. غذا به صورت روزانه برای تیمار خوراکی فقط بدون حضور آکیناسه

 کیفیت مواد مورد استفاده تهیه شد.

کیلوگرم در مرکز  15/1 ± ٠2/٠ماهی با متوسط وزنی عدد  فیل 135تعداد  تغذيه فیل ماهیان جوان:

آبی شهید رجایی واقع در شهرستان ساری از تکثیر و پرورش و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری و گرم

های آزمایشی، بیومتری و ثبت شدند. قبل از انتقال ماهیان به ونیرونگهداری  1321تیر لغایت شهریور 

تکرار به صورت کامال  3با  C و  G،Eهای گروه با نام 3اطالعات صورت گرفت. سپس این تعداد ماهی در 

آ مورد تغذیه قرار روز با جیره حاوی سیر و آکیناسه 0٠ها توزیع شدند. ماهیان به مدت تصادفی در تانك

در روز بود. نسبت بار  3وزن بدن و دفعات غذادهی درصد  2 ند. مقدار غذادهی در ماهیان، روزانهگرفت

 گرفت. هفته انجام می 2بار در هر  1شد. بیومتری نیز هفته تصصیح می 2غذادهی هر 
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و میزان  pHگراد(، فاکتورهای کیفی آب، اعم از دما )درجه سانتی پارامترهای فیزيکوشییمیايی آ::

 ارائه شد. 1گیری و در جدول های مخصوص اندازه( به کمك دستگاهmg/Lسیژن محلول)اک

 شد: تعیین شرح زیر تیمار به هر فیل ماهیان در معیارهای رشد پارامترهای رشد: 

 1( :., 1989et alHung )(FCRضریب تبدیل غذائی )
FCR= F/ (WT – W0) 

F =0، مقدار غذای مصرف شده توسط ماهیW = ،)گرم( میانگین وزن اولیهTW =)میانگین وزن نهایی )گرم 

 

 SGR2( :, 1989et al.Hung )ضریب رشد ویژه )درصد در روز( 
SGR%= [Ln WT – LnW0 / T] × 100 

0W = ،)گرم( میانگین وزن اولیهTW=  ،)میانگین وزن نهایی )گرمT  =تعداد روزهای پرورش 

 

  ( 1989et alHung ,.: )(BWI3افزایش وزن بدن ) درصد
BWI% = [(BWF – BWi) / BWi] ×100 

iBW  = ،متوسط وزن اولیه در هر تانكF= BW متوسط وزن نهایی در هر تانك 

 ( ADG4( :)., 1995et alDe Silva)روزانه  رشد میانگین
ADG% = [(WT – W0) / (W0 – T)] ×100 

0W  = ،)گرم( میانگین وزن اولیهTW  = ،)میانگین وزن نهایی )گرمT  =تعداد روزهای پرورش 

 

 (CF5( :)Austreng, 1978)وضعیت  فاکتور
CF= (W/L3) ×100 

W  =ماهی )گرم( نهایی وزن،L   =(مترسانتی) ماهی کل طول  

 

 (VW0( :)Ricker, 1979) وزنی رشد سرعت
VW% = [2(WT – W0) / T × (WT + W0)] ×100 

 

0W  = گرم(، میانگین وزن( اولیهTW  = ،)میانگین وزن نهایی )گرمT  =تعداد روزهای پرورش 

                                                   
1- Food Conversation Rate 

2- Special Growth Rate  

3- Body Weight Increase  

4- Average Daily Growth 

5- Condition Factor 

6- Velocity of Weight 
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های حاصل از این تحقیق با استفاده از آنالیز واریانس یك تجزیه و تحلیل داده تجزيه و تحلیل آماری:

 (Bonferroni) بونفرونی وسیله آزمون به تیمارها( و آزمون مقایسه میانگین One-Way ANOVAطرفه )

 صورت ≥٠5/٠P دار ستطح معنی در آماری آنالیزهای کلیه صتورت گرفت. SPSS افزارنرم استتفاده ازبا 

 .است شده ارائه (mean ± SEمعیار ) خطای به همراه ها داده میانگین و گرفت

 

 نتايج

نتایج حاصل از سنجش پارامترهای فیریکوشیمیایی آب در جدول پارامترهای فیزيکوشییمیايی آ:: 

 شده است.ارائه  1
 

 هفته 8پارامترهای فیزيکوشیمیايی آ: ونیروهای پرورشی در طی  -1جدول 

 گراد()درجه سانتی دما pH (mg/L) اکسیژن محلول مشخصات کیفی آب

 8/1-4/1 28/1 2±2/22 

 
 خوراک ترکیب شیمیايی جیره غذايی مورد استفاده برای فیل ماهیان پرورشی )تهیه شده از شرکت-2جدول 

 دام آبزيان مازندران(

 شیمیایی ترکیب
 پروتئین خام

 درصد()

 چربی خام

 )درصد(

 فیبرخام

 )درصد(

 خاکستر خام

 )درصد(

 رطوبت

 )درصد(

 40 14 4 12 1٠ 

 

روز مورد بررسی قرار  0٠مدت در این آزمایش طول کل و وزن کل ماهیان به سنجش طولی و وزنی:

، ماهیان تغذیه 3اساس نتایج مندرج در جدول ارائه شده است. بر 3 گرفته است و میانگین آن در جدول

اری دباشند که اختالف معنیدارای باالترین وزن نهایی و طول نهایی می آ و سیرشده در تیمار آکیناسه

 (.P<٠5/٠بین این دو گروه با گروه کنترل وجود دارد )
 

 هفته پرورش 8یان پرورشی در تیمارهای مختلف در طی ( فیل ماهSE±Meanمقايسه سنجش طولی و وزنی ) -9جدول 

 متر()سانتی طول نهایی )کیلوگرم( وزن نهایی صفات مورد بررسی

آآکیناسه  a38/٠ ± 58/1 a00/٠ ± 11/11 

 15/12 ± 01/1 a0٠/٠ ± ٠/a32 سیر

 13/02 ±٠/30/1 b84 ± ٠/b30 شاهد

 (≥٠5/٠Pباشند )داری میاختالف معنیاند دارای اعدادی که با حروف غیر مشترک مشخص شده
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ارائه شده است. براساس این  4های رشد در جدول نتایج مربوط به شاخص های رشد:سنجش شاخص

داری را بین آ به جیره غذایی فیل ماهی تفاوت معنیجدول مشخص شد که افزودن سیر و آکیناسه

که نتایج مربوط به ضریب رشد ویژه، ضریب طوری(. بهP<٠5/٠) آورده استتیمارهای آزمایشی بوجود 

اختالف  روزانه وزنی رشد وضعیت و سرعت رشد، فاکتور میانگینتبدیل غذایی، درصد افزایش وزن بدن، 

 (.P<٠5/٠آ نسبت به گروه کنترل نشان داد )داری را در گروه  سیر و آکیناسهمعنی
 

هفته  8فیل ماهیان پرورشی در تیمارهای مختلف در طی  (SE±Meanهای رشد )مقايسه شاخص -4جدول 

 پرورش

 شاهد سیر آآکیناسه صفات مورد بررسی

SGR 
a ٠1/٠± 422/٠ a ٠1/٠ ± 421/٠ b ٠2/٠± 328/٠ 

BWI% a 04/1± 12/34 a 52/1± 11/35 b 33/2± 14/21 

FCR a 13/٠± 12/4 a 13/٠± 0٠/4 b 21/٠± 20/0 

ADG a 2/٠±51/٠ a 2/٠±58/٠ b 3/٠±40/٠ 

VW% a 51٠×٠4/2±01٠×1/3 a 51٠×8/1±01٠×8/3  b 41٠×0/2±01٠×2/2 

CF a 41٠×4/0±01٠×1/1 a 41٠×3/0±01٠×1/1  b 41٠×1/4±01٠×2/1 

 (≥٠5/٠P)باشند داری میاند دارای اختالف معنیاعدادی که با حروف غیر مشترک مشخص شده

 

 گیریبحث و نتیجه
 امر در را شناختی تواندمی پروریآبزی در غذایی مطلوبیت زمینه در نیازمورد  اطالعات داشتن

 Ahmadifar) باشد داشته سزاییبه دهنده تأثیرپرورش یك موفقیت در که دهد نشان فیزیولوژی تغذیه

et al., 2009.) قرار استفاده مورد آبزیان غذایی جیره در ماده جاذب عنوانبه زیادی مواد اخیر هایسال در 

 کالسیك، چشایی مواد و ها، آلدئیدهاالکل ها،آمین آمینه، اسیدهای توانمی هاآن جمله از گیرد کهمی

برد  نام را مواد این از مخلوطی و یا آلی اسیدهای ها،هیدروکربن دیگر و شکر و نوکلئوسیدها، نوکلئوتیدها

(Kasumyan, 1994.)  

االترین طول و وزن نهایی در ماهیان تغذیه شده با سیر نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ب

توان به افزایش غذاگیری پس از استفاده از سیر در جیره غدایی بوده است. دلیل این افزایش وزن را می

نسبت داد. آلیسین مسئول ایجاد رایحه در سیر است. این ترکیب سبب تحریك سیستم بویایی فیل ماهی 

پذیری غذا مؤثر است و سبب افزایش غذاگیری و در گردد و در تحریكرد میکه در اطراف لب قرار دا

( بیان Nüssler and Thompson, 1992در همین رابطه نوسلر و تامپسون ) گردد.نتیجه افزایش وزن می
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شوند که به این ترتیب میزان جذب های ایمنی سبب افزایش سوخت و ساز بدن نیز میکردند که محرک

 .یابدکارآیی آن افزایش میغذا و 

 و هااطراف سبیلك دهان، اطراف دهان، درون چشایی هایزیادی جوانه تعداد خاویاری ماهیان در

 و درون دهانی شیمیایی هایگیرنده باشد.می شیمیایی هایدارای گیرنده که دارد وجود شکمی ناحیه

های گیرنده که طوری به داشته تفاوت یکدیگر با مواد جاذب به نسبت تحریك آستانه نظر از دهانی بیرون

 درون چشایی هایگیرنده برابر 1٠آنها  و حساسیت بوده بیشتری حساسیت دارای دهانی بیرون چشایی

 خیلی دهانی بیرون چشایی هایماهیان گیرنده این در همچنین (.Kasumyan, 2002) باشددهانی می

 کنترل نقش چشایی حس گیرند.شکل می جنینی( مرحله )دردهانی  درون چشایی هایاز گیرنده ترسریع

 در غذا زمانی که (.Kasumyan, 1999a) دارد عهده به ماهی این در را ایرفتار تغذیه نهایی فاز کننده

 رفتارهای و شکار طعمه یا و گرفتن برای خود دهانی بیرون چشایی از حس ماهی شود،می داده قرار محل

 ماهی گیرد،قرار می ماهی دهان در غذا زمانی که نهایت در (.Kasumyan, 1997) کندمی استفاده بلعیدن

 بزند، استفاده پس یا ببلعد را غذا اینکه برای نهایی گیریبرای تصمیم دهان داخل چشایی هایگیرنده از

  (.Kasumyan, 1999b) کندمی

سیر به جهت دارا بودن مواد ضد باکتریایی در ساختار خود منجر به تحریك اسید معده و در نتیجه 

این موضوع منجر به افزایش میل  (Shalaby et al., 2006).گردد های آنتی میکروبی میافزایش فعالیت

 گردد که با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت دارد.به غذا در فیل ماهی می

های رشد نشان داد که ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، درصد مربوط به سنجش شاخصنتایج 

افزایش وزن بدن، میانگین رشد روزانه، سرعت رشد وزنی و شاخص وضعیت در ماهیان تغذیه شده با سیر 

این  هباشد کهای رشد متأثر از افزایش وزن بدن میآ بیشتر از گروه کنترل بوده است. شاخصو آکیناسه

های ایمنی گیاهی نظیر خوراکی غذا و افزایش غذاگیری است. محرکفاکتور نیز خود وابسته به خوش

شود که این امر منجر به افزایش میزان جذب غذا و آ سبب افزایش سوخت و ساز بدن میسیر و آکیناسه

 گردد.کارآیی آن می

ده از محرک ایمنی ارگوسان توانستند نتایج (، با استفاAhmadifar et al., 2009فر و همکاران )احمدی

 Sudagar etمشابهی در بهبود ضریب تبدیل غذایی در فیل ماهی بدست آوردند. سوداگر و همکاران )

al., 2005 افزایش فاکتورهای رشد فیل ماهی را به دلیل افزایش خوش خوراکی غذا در نتیجه استفاده ،)

(، استفاده از موادی نظیر Sudagar et al., 2008گر و همکاران )از بتائین و متیونین بیان نمودند. سودا

بت به پذیری نسهای چشایی و افزایش تحریكاسید آمینه آسپارتیك و آالنین را مسبب تحریك گیرنده

 غذا و مؤثر بر فاکتورهای رشد فیل ماهی بیان نمودند.
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سیر در جیره غذایی تیالپیای  درصد 4(، با استفاده از Mabrouk et al., 2011مبروک و همکاران )

 ینمیانگ ، ضریب رشد ویژه وضریب تبدیل غذایینیل حدودًا سه گرمی، افزایش در پارامترهایی نظیر 

روزانه مشاهده نمود که تماماً با نتایج حاصل از این تحقیق بر روی فیل ماهی مشابه بوده است.  رشد

دوز مختلف از سیر در جیره غذایی  4، با استفاده از (Shalaby et al., 2006همچنین شلبی و همکاران )

گرم در کیلوگرم غذا را مناسب اعالم نمود و افزایش در  1٠دوز تیالپیای رود نیل حدوداً هفت گرمی، 

و ضریب رشد ویژه در این دوز مصرفی را باالتر از سایرین اعالم نمود که  ضریب تبدیل غذاییپارامترهای 

 پوشانی دارد.ین تحقیق همبا نتایج حاصل از ا

آ در کیلوگرم غذای تیالپیای گرم آکیناسه 25/٠ (، با استفاده از Salah et al., 2008صالح و همکاران )

آ نسبت به گروه کنترل رود نیل حدوداً چهار گرمی، افزایش رشد قابل توجهی را در تیمار حاوی آکیناسه

آ افزایش یافت که اهیان پس از مصرف خوراکی آکیناسهمشاهده نمود. همچنین نرخ رشد ویژه در این م

 Bohlouliباشد. بهلولی و همکاران )آ میمشابه با نتایج حاصل از این تحقیق در خصوص مصرف آکیناسه

et al., 201125/٠کمان حدوداً هشت گرمی، دوز آالی رنگینآ در جیره قزلدوز آکیناسه 5گیری (، با بکار 

کیلوگرم غذا را مناسب اعالم نمود و در این دو دوز مصرفی باالترین میزان رشد و نرخ رشد گرم در  5/٠و 

 آ بر روی فیل ماهی مشابه بوده است.ویژه را گزارش نمود که با نتایج حاصل از استفاده آکیناسه

واند تهی میهای مواد افزودنی در جیره آبزیان استفاده از مواد محرکه گیابا توجه به باال بودن هزینه

پروری استفاده از های رشد در آبزیارزان و در دسترس باشد. لذا برای باال بردن وزن و افزایش شاخص

گردد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق مشخص آ و سیر توصیه میمواد گیاهی ارزان نظیر آکیناسه

تواند در جیره غذایی فیل ماهیان می آدرصد پودر آکیناسه 5/٠درصد پودر سیر و  1گردید استفاده از 

منجر به افزایش رشد، افزایش ضریب رشد ویژه و درصد افزایش وزن بدن، میانگین رشد روزانه، سرعت 

 نتایج مجموع در رشد وزنی و شاخص وضعیت و کاهش ضریب تبدیل غذایی نسبت به گروه کنترل شود.

 تأثیرگذاری مطالعه، قابلیت مورد سطوح در آ و سیرهآکیناس از که استفاده است آن از حاکی حاضر مطالعه

 مناسبی مکمل دنتواندو ماده می این و ددار پرورشی ماهی فیل در و تغذیه رشد عملکرد افزایش بر باالیی

 .باشد ماهی فیل جیره غذایی برای
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