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بر رشد، ترکيب الشه و برخی  جيرهدر  (Allium cepa) تاثير استفاده از پودر پياز

 (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) هاي خونی ماهی کپور معمولیشاخص
 

  9سازحسين چيت ،2*، رضا اکرمی1ثانی، مصطفی شريفی1محمد برزگرخاندوزي
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 11/11/22؛ تاریخ پذیرش22/11/22تاریخ ارسال: 

 چکيده
هاي خونی ماهی کپور ترکيب الشه و شاخصدر اين تحقيق، تاثير پودر پياز در جيره بر پارامترهاي رشد، 

صورت تصادفی گرم به 11±3/1مورد بررسی قرار گرفت. ماهيان با ميانگين وزنی  (Cyprinus carpio)معمولی 

درصد به جيره  2 و 1،  5/2صفر )شاهد(، مختلف سطوح عدد در هر مخزن توزيع شدند. پودر پياز در  22و با تراکم 

-5صورت دستی و دو بار در روز به ميزان چربی خام افزوده شد. ماهيان به %11خام و  پروتئين %93پايه حاوي 

روز تغذيه شدند. در پايان دوره تغذيه، از وريد ساقه دمی ماهيان با استفاده از سرنگ  55وزن بدن به مدت  9%

شمارش افتراقی  هاي هماتولوژي )گلبول قرمز، گلبول سفيد، هموگلوبين، هماتوکريت( وخونگيري و شاخص

گلبولهاي سفيد )نوتروفيل، لنفوسيت و مونوسيت( ارزيابی شدند. بهترين عملکرد رشد و کارايی تغذيه در جيره 

داري در مقايسه با گروه شاهد مشاهده نگرديد درصد پودر پياز بدست آمد اگرچه تفاوت معنی 5/2حاوي 

(25/2<P از نظر بازماندگی .) ها در طول دوره پرورش مشاهده داري بين تيماراوت معنیتفو ميزان پروتئين الشه

 %5/2( در تيمار P<25/2( و چربی الشه )P>25/2الشه مشاهده نگرديد. کمترين ميزان خاکستر ) .(P>25/2) نشد

اگرچه  مشاهده گرديد درصد پودر پياز 5/2تيمار ي خونی در هاپودر پياز در جيره بدست آمد. بهبود مشخصه

در   %5/2پودر پياز در سطح افزودن دهد . نتايج نشان می(P>25/2) نشدداري بين تيمارها مشاهده تفاوت معنی

ونی خهاي بهبود شاخصو  عملکرد رشد، ترکيب شيميايی بدن اثر مثبتی برتواند می ماهی کپور معمولیجيره 

 داشته باشد.

 1(Cyprinus carpio)، کپور معمولی خون: پودر پياز، رشد، ترکيب الشه، کليدي واژگان
                                                   

 akrami202@yahoo.comنویسنده مسئول: *
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 مقدمه

ها به حداقل رساندن تلفات ناشی از بیماری ،پروری یکی از پیش نیازهادر صنعت آبزی موفقیتبرای 

های ماهی با استفاده (. کنترل بیماریGudding et al., 1999ها است )بیوتیکو کاهش استفاده از آنتی

ای ههای مقاوم در آینده، نگرانیقبیل توسعه باکتریها مشکالتی از بیوتیکاز مواد دارویی نظیر آنتی

 ,.Ototake et al) دارد ، را در برهای دارویی و نیز تاثیرات محیطیدلیل باقی ماندههب گانمصرف کنند

 Gannam and 2011باشد )های ایمنی میاستفاده از محرک ی جایگزین،هایکی از روش (.2002

Schrock,را در برابر  انمقاومت ماهی ،قویت سیستم ایمنی غیراختصاصیهای ایمنی با ت(. محرک

ها از اهمیت دهند. این مواد به عنوان عوامل دارویی برای کنترل بیماریافزایش می های عفونیبیماری

 های زنده برها و واکسنبیوتیکچون فاقد هر گونه اثرات منفی موجود در آنتی ،زیادی برخوردار هستند

ی نامطلوب یهای داروباقیمانده ،شوندترکیبات طبیعی محسوب می ءهستند و چون جزمحیط زیست 

توان به افزایش قدرت های ایمنی میاز عملکردهای مهم محرک(. Tras Brown, 2007کنند )ایجاد نمی

یره د و غی سفیهابادی، افزایش تولید لیزوزیم، افزایش مهاجرت گلبولخواری، افزایش تولید آنتیبیگانه

هایی از جمله عوارض جانبی کم، سهولت (. گیاهان دارویی با داشتن مزیتSakai, 1999) اشاره نمود

 عدمدسترسی، امکان تولید در سطح وسیع، قیمت مناسب و خطر کمتر برای محیط زیست و جانور، 

 وجود و هابیماری برخی درمان بودن انحصاری گیاهی، داروهای به زابیماری عوامل نسبی مقاومت ایجاد

عنوان جایگزین مناسب برای داروهای شیمیایی مورد توجه هستند ه، همواره ببالینی مختلف تجربیات

(Ghasemi pirbaluti, 2010.) 

توان به برخی ترکیبات که منشأ گیاهی های ایمنی زیستی و طبیعی موثر در ماهیان میاز محرک  

و از تیره سوسنیان Alliaceae از خانواده  Allium cepaخوراکی با نام علمی دارند مثل پیاز اشاره نمود. پیاز 

(Liliaceaeمی )ها و ها، پروتئینبا توجه به ارزش غذایی این محصول یعنی وجود کربوهیدرات .باشد

بیوتین(، اسید نیکوتنیک، اسید  ، 1B ،2B، 6B،C ،E) هاها )به مقدار کم(، عناصر مختلف، ویتامینچربی

های فرار گوگردی )الیل پروپیل دی سولفید و پروپنیل پروپیل دی سولفید( پالمیتیک و داشتن روغن

ی اباعث ایجاد طعم و بو، خاصیت ضد باکتری و کاهندگی قند خون می شود و همچنین با دارا بودن ماده

ر این محصول هباشد، موجب شده که میزان مصرف بنام پروستاگالندین که پایین آورنده فشارخون می

چربی،  %2/2پروتئین،  %33/13(. پودر پیاز حاوی Rabinowitch and Brewester, 1990سال باالتر رود )

 111کالری انرژی خام در هر  22/132عصاره عاری از ازت و  %12/12خاکستر،  %13/12فیبر،  12/22%

اکسیدان و ن ضدباکتری، آنتیعنواتاثیرات پیاز به .(Hafez et al., 2011باشد )گرم ماده خشک می

و باعث کاهش کلسترول  داده سازی درونی را کاهشپیاز چربی همچنین .شده است سرطان شناختهضد

دهد و ضدچربی و ضدلختگی خون است. بنابراین پیاز یک تنظیم می کاتابولیسم چربی را افزایش .شودمی
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 عنوان یک افزودنی خوراکی پذیرفته شده است.طبیعی بوده و به کننده سیستم ایمنی است که کامالً

ها گزارش (.Tepe et al., 2005) منبع مهمی از فالونوئیدهای رژیم غذایی هستند Alliumگیاهان خانواده 

، های کوئرستیناند که فالونوئیدهای موجود در غذا و ترکیبات فنولی دیگر مانند فالونولنشان داده

ویروسی تیباکتریایی، آنهای آنتیدارای اثرات بیولوژیکی مانند فعالیت کامفرول، اسیدگالیک و میرستین

کسیدان، اعنوان آنتیعالوه فالونوئیدها پراکسیداسیون لیپیدها را مهار کرده و بههو ضدآلرژیک هستند. ب

 ,.Musekil et alاند )ی دو ظرفیتی شناخته شدههاهای آزاد و چیالت کننده کاتیونجمع کننده رادیکال

2007; Sundararajan et al., 2006صورت گلیکوزیدهایی از (. فالونوئیدهای موجود در پیاز اساساً به

 Brand-Williams etدهند )کوئرستین و کامفرول حضور دارند و از خود فعالیت ضد اکسایشی نشان می

al., 1995.) 

ی عفونی و غیر عفونی و هابیماریهای ایمنی در پیشگیری از اهمیت یاد شده محرکبا توجه به 

اهی ماهمیت تقویت سیستم ایمنی در و همچنین  پروریکاهش تلفات و افزایش تولید در صنعت آبزی

ن در ای ،که صنعت پرورش آن در حال حاضر در داخل کشور به خوبی توسعه یافته است کپور پرورشی

الشه  پارامترهای رشد، ترکیببر  محرک ایمنی طبیعیعنوان یک نوع به مطالعه تاثیر استفاده از پودر پیاز

 .ررسی قرارگرفتکپور معمولی پرورشی، مورد بهای خونی ماهی و شاخص

 

 هامواد و روش

روز انجام پذیرفت.  21به مدت  21/2/1322لغایت  1/3/1322این پژوهش از از تاریخ شرايط آزمايش: 

عدد ماهی کپور پرورشی با وزن  221شرایط آزمایش؛ پس از سازگاری اولیه و عادت پذیری ماهیان با 

لیتری توزیع شدند. در کل دوره آزمایش  11مخزن  12عدد در  21گرم با تراکم  12±2/1 متوسط

معادل  pHگرم در لیتر و میلی 31/1±21/1گراد، اکسیژن درجه سانتی 21/23±32/2میانگین دمای آب 

 بود.  2/1±2/2

همیشک )شهرک صنعتی عباس  مورد استفاده در این آزمایش از شرکتپودر پیاز آماده سازي جيره: 

های پودر پیاز خالص بود. به منظور بررسی اثر این محرک گیاهی بر شاخص %111که حاوی  تهیه شدآباد( 

درصد پودر پیاز به ازای  2و  1، 1/1رشد، از طرح کامالً تصادفی متعادل شامل چهار سطح صفر )شاهد(، 

کیلوگرم غذا استفاده شد. در این آزمایش از غذای کنسانتره پلت شرکت خوراک دام آبزیان مازندران  هر

( استفاده شد. برای مگاژول در کیلوگرم انرژی خام 13/12چربی خام و  %12پروتئین خام،  %32حاوی )

 11/1یجیتال با دقت ها ابتدا غذای کنسانتره و پودر پیاز در سطوح مورد نظر توسط ترازوی دتهیه جیره

گرم به صورت جداگانه وزن شدند. در ادامه غذای کنسانتره پایه توسط میکسر پودر و نرم شد. سپس 

سی به سی 111پودر پیاز در سطوح مورد نظر به جیره اضافه و کامال مخلوط شدند. سپس مقداری آب )
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پذیر در آمد، بعد به وسیله و شکلازای هر کیلوگرم( به مخلوط حاصل اضافه شد تا به صورت خمیر نرم 

یی تبدیل شد و در نهایت در سایه قرار گرفت هامیلی متر به رشته 1-2چرخ گوشت خانگی با قطر چشمه 

(. در طول دوره آزمایش، غذادهی به بچه ماهیان بر Akrami et al., 2013تا با جریان هوا خشک شود )

( انجام 10:11و  12:11) ساعت 2با فواصل زمانی  بار 2 هروزاناساس مشاهدات و رفتار تغذیه ای آنها 

درصد وزن توده زنده در کل دوره آزمایش متغیر بود. ماهیان هر دو هفته یک بار  3-1گرفت که بین 

گرم و برای  11/1گیری وزن از ترازوی دیجیتال با دقت گرفتند. برای اندازهمورد بیومتری قرار می

متر استفاده شد. به جهت کاهش استرس و تلفات در طول میلی 1ا دقت گیری طول از خط کش باندازه

ساعت قبل از بیومتری تغذیه  12بیومتری و همچنین اطمینان از خالی شدن دستگاه گوارش از غذا، 

به عنوان ماده بیهوشی استفاده شد. با توجه به  ppm111ماهیان قطع گردید و از پودر گل میخک با دوز 

های رشد و تغذیه از قبیل درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ه از بیومتری، شاخصاطالعات اخذ شد

 ویژه، ضریب تبدیل غذایی، ضریب چاقی و نسبت کارآئی پروتئین محاسبه شد. 

تجزیه تقریبی الشه ماهیان در انتهای آزمایش الشه ماهيان :  هاي غذايی وتجزيه شيميايی جيره

گیری ( اندازه2005)AOAC خاکستر از طریق روش استاندارد  رطوبت وشامل پروتئین خام، چربی خام، 

تعیین شد. پروتئین کل با استفاده از دستگاه کجلدال، چربی با استفاده از روش سوکسله، خاکستر با  و

ساعت و رطوبت با استفاده از آون  2مدت گراد بهدرجه سانتی 111استفاده از کوره الکتریکی در دمای 

 گیری گردید.ساعت اندازه 22مدت گراد بهدرجه سانتی 111در دمای 

ساعت قبل از  22خونگیری از ماهیان در انتهای دوره پرورش صورت گرفت. گيري و خونگيري: نمونه

طور ماهی به ازای هر تکرار( به ظاهر سالم به 3عدد ماهی ) 33خونگیری تغذیه ماهیان قطع شد و سپس 

آوری شده در ی خون جمعهاعمل آمد. نمونهورید ساقه دمی آنها خونگیری به تصادفی انتخاب شدند و از

لوله حاوی ماده ضد انعقاد تقسیم گردید و سپس به آزمایشگاه انتقال داده شد. فاکتورهای خونی مورد 

(، PCV(، هماتوکریت )WBCهای سفید )(، تعداد گلبولRBCهای قرمز )مطالعه شامل تعداد گلبول

های سفید شامل (. همچنین شمارش افتراقی گلبولFeldman et al., 2000بود ) (Hb) هموگلوبین

 (. Borges et al., 2004نوتروفیل، لنفوسیت و مونوسیت نیز انجام شد )

های مربوط به تغییرات معیارهای تجزیه و تحلیل بر روی دادهها : روش آماري و تجزيه و تحليل داده

( ANOVAی خونی از طریق آزمون تجزیه واریانس یک طرفه )هاو شاخصرشد، ترکیب شیمیایی الشه 

ار دو مقایسه میانگین بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن صورت گرفت. وجود یا عدم وجود اختالف معنی

دار معنی >11/1Pانجام گرفت و مقادیر ( 9.05نسخه ) SPSSافزار درصد با استفاده از نرم 1در سطح 

 تلقی گردید.
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 نتايج

نشان داده شده است. نتایج حاصل از درصد  1نتایج اثر پودر پیاز بر معیارهای رشد و تغذیه در جدول 

درصد مربوط به تیمار  33/32افزایش وزن بدن ماهیان نشان داد بیشترین مقدار این شاخص معادل 

پودر پیاز در جیره،   %2درصد مربوط به تیمار  13/21پودر پیاز و کمترین مقدار این شاخص معادل  1/1%

(. بیشترین میزان نرخ رشد ویژه P>11/1داری بین تیمارها مشاهده نشد )تعلق داشت اما تفاوت معنی

 22/1پودر پیاز و کمترین مقدار این شاخص معادل  %1/1درصد در روز مربوط به تیمار 03/1معادل 

داری بین تیمارها مشاهده نشد اوت معنیپودر پیاز در جیره بود و تف %2درصد در روز مربوط به تیمار 

(11/1<P .) 

 
 ( در ماهيان کپور تغذيه شده با پودر پيازميانگين ±انحراف معيارمقايسه برخی از معيارهاي رشد و تغذيه ) -1 جدول

 تیمار
 شاخص

 پودر پیاز %2 پودر پیاز %1 پودر پیاز %1/1 شاهد

 13/21±32/2 3/22±0/13 33/32±21/1 13/31±31/2 درصد افزایش وزن بدن

 22/1±12/1 13/1±22/1 03/1±32/1 33/1±12/1 روز( در ویژه )درصد نرخ رشد

 3/22±12/1 13/21±22/2 2/21±31/3 03/22±2/ 2 درصد بازماندگی
 22/1±21/1 11/3±32/2 22/3±21/1 21/2±32/1 ضریب تبدیل غذایی

 22/1±13/1 13/1±32/1 01/1±12/1 31/1±12/1 نسبت کارایی پروتئین

 (. P>11/1) باشدداری در گروه میعدم وجود حروف التین مجاور اعداد هر ردیف، نشانگر عدم وجود اختالف معنی

 

داری در بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد ولی با این وجود کمترین در نرخ بازماندگی تفاوت معنی

 2/21بود و بیشترین نرخ این شاخص معادل  درصد 03/22میزان بازماندگی مربوط به تیمار شاهد معادل 

(. در بین تیمارهای آزمایشی کمترین ضریب P>11/1پودر پیاز در تعلق داشت ) %1/1درصد، به تیمار 

، 11/3پودر پیاز و بیشترین مقدار این شاخص معادل  %1/1مربوط به تیمار  22/3تبدیل غذایی معادل 

(. نسبت P>11/1داری بین تیمارها مشاهده نگردید )تفاوت معنیپودر پیاز در جیره بود ولی  %1در تیمار 

دار بین تیمارهای مورد بررسی بود. بیشترین مقدار این شاخص کارایی پروتئین حاکی از عدم تفاوت معنی

پودر پیاز  %2در تیمار  22/1و کمترین مقدار آن معادل  01/1پودر پیاز در جیره، معادل  %1/1در تیمار 

 (. 1( )جدول P>11/1ست آمد )در جیره بد

های خونی ماهیان کپور تغذیه شده با سطوح مختلف پودر پیاز در جدول نتایج اثر پودر پیاز بر شاخص

 های مختلف مشاهده نشد اگرهای خونی بین گروهداری در شاخصنشان داده شده است. تفاوت معنی 2

پودر پیاز در جیره نسبت به سایر  %1/1 های خونی در ماهیان تغذیه شده با سطحچه مقادیر شاخص
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تعداد گلبول قرمز، گلبول سفید، هموگلوبین، ترتیب که تری برخوردار بود. بدینها از سطح مطلوبگروه

 (. 2نسبت به سایر تیمارها افزایش نشان داد )جدولهماتوکریت و لنفوسیت 

 
 ( در ماهيان کپور تغذيه شده با پودر پيازميانگين ±انحراف معياري خونی )هامقايسه برخی از مشخصه -2جدول

 تیمار 

 شاخص                 
پودر پیاز %1/1 شــــاهد پودر پیاز  1%  پودر پیاز  2%   احتماالت 

 11/1± 23/12 30/1± 13/12 01/1± 23/11 1/1± 2/11 201/1 (ml610/گلبول قرمز )

 10/1± 21/1 22/1± 32/1 31/1± 123/1 22/1± 212/1 112/1 (ml310/گلبول سفید )

 123/1 1/30 ±01/2 0/31 ±0/3 3/03 ±11/3 3/33 ±21/3 لنفوسیت )%(

 220/1 33/1 ±01/1 0/2 ±1/1 21/2 ±31/1 33/1 ±10/1 مونوسیت )%(

 122/1 31/20 ±21/2 0/31 ±2/3 2/23 ±21/0 33/32 ±21/3 نوتروفیل )%(

 122/1 11/0 ±2/1 13/2 ±2/1 21/2 ±1/1 23/2 ±1/1 هموگلوبین )%(

 232/1 12/12 ±3/2 2/11 ±2/0 0/21 ±3/2 3/11 ±3/2 هماتوکریت )%(

 (. P>11/1) باشدداری در گروه میعدم وجود حروف التین مجاور اعداد هر ردیف، نشانگر عدم وجود اختالف معنی

 

محتوای پروتئین الشه تفاوت نشان داده شده است. در  3نتایج اثر پودر پیاز بر ترکیب الشه در جدول 

(. بیشترین مقدار پروتئین الشه مربوط به تیمار P>11/1داری بین تیمارها مشاهده نگردید )آماری معنی

پودر پیاز  %2درصد و کمترین مقدار پروتئین الشه مربوط به تیمار  22/12پودر پیاز در جیره معادل  1%

داری بین ماهیان تحت بررسی بی الشه تفاوت معنیدرصد بود. در میزان چر 02/13در جیره، معادل 

( بدین ترتیب که بیشترین میزان چربی الشه در تیمار شاهد و کمترین مقدار P<11/1مشاهده گردید )

(. در میزان خاکستر الشه تفاوت P<11/1درصد بود ) 22/2پودر پیاز در جیره معادل  %2در تیمار 

 (. بیشترین میزان خاکستر الشه در تیمارP<11/1ده گردید )داری بین ماهیان تحت بررسی مشاهمعنی

پودر پیاز در جیره  %1/1 درصد و کمترین مقدار در تیمار 23/2پودر پیاز در هر کیلوگرم جیره معادل  2%

 (.3درصد بود )جدول 02/1معادل 
 

 يانگين(م ±)انحراف معيارتاثير سطوح مختلف پودر پياز در جيره غذايی بر ترکيبات الشه بچه ماهيان کپور  -9 جدول

 تیمار
 شاخص

پودر پیاز %1/1 شاهد پودر پیاز 1%  پودر پیاز 2%   

(%خاکستر )   2/32±1/12 a 1/02±1/13 b  2/2±1/22 a 2/23±1/13 a 

(%پروتئین )  12/20±1/22 a 10/10±1/12 a 12/22±1/01 a 13/02±1/32 a 

(%چربی )   1/32±1/23 a 2/21±1/22 b 2/03±1/10 b  2/22±1/12 b 

 (. P<11/1) داری دارنداعدادی که در هر ردیف دارای حروف غیر مشابه هستند اختالف معنی
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 گيريو نتيجه بحث

درصد  1/1پیاز در سطح نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که افزودن پودر رشد و تغذيه: 

های رشد، تغذیه و بازماندگی ماهی کپور پرورشی شود، اگرچه تفاوت جیره توانست باعث بهبود شاخص

باکتریایی موجود در توان به خاصیت ضدداری در بین تیمارها مشاهده نشد. این بهبود را میمعنی

 Levisبی دستگاه گوارش داشته است )های گیاهی پیاز ربط داد که تاثیر مثبتی بر تعادل میکروعصاره

et al., 2003 بهبود فاکتورهای رشد متعاقب تجویز این مکمل غذایی را عالوه بر اثر مستقیم ماده موثره .)

توان به اثر آنها بر تحریک ایمنی غیر اختصاصی ماهی نسبت داد، چرا که بهبود این مواد بر رشد، می

 Iwama andگردد )تقیم بهبود رشد ماهی را نیز باعث میمساکتورهای ایمنی ماهی به صورت غیرف

nakanishi, 1996( نتایج تحقیقات چو و لی .)Cho and Lee, 2012 در ماهی کفشک زیتونی )

(Paralichthys olivaceusنشان داد استفاده از پودر پیاز در جیره این ماهی تاثیر معنی ) داری روی

تیمار غذایی شاهد )فاقد پودر پیاز( نسبت به ماهیان تغذیه شده های رشد و بقای ماهی ندارد و شاخص

با سطوح متفاوت پودر پیاز عملکرد بهتری در میزان وزن نهایی، ضریب رشد ویژه و بقا داشت. همچنین 

ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تغذیه شده با سطوح متفاوت پودر پیاز در جیره، نسبت به گروه شاهد 

داری بین تیمارها وجود نداشت. نسبت کارایی پروتئین در تیمار شاهد ختالف معنیکمتر بود هر چند ا

که با نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر همخوانی  (P≥11/1)های تغذیه شده با پودر پیاز بود باالتر از گروه

ونه تاثیر گسازی و نداشت. دلیل این تفاوت را می توان به نوع گونه، شرایط محیطی پرورش، نوع آماده

 ,Cho and Leeماهی در پاسخ به نحوه آماده سازی و فرآوری گیاه پیاز و نحوه استفاده از آن ربط داد )

2012 .) 

 رودپودر پیاز در جیره منجر به تضعیف رشد و تغذیه گردید و احتمال می %2در تحقیق حاضر سطح 

 اهیم سالمتی برای بلکه نخواهد شد، هیما رشد بهبود به آلین موجود در پیاز منجر باالی غلظت که که

 رسد،می روده به حد از که بیش آلکیل سولفید باشد دلیل این به است که این مسئله ممکن است نیز مضر

در تحقیق . شودمی باعث را مرگ حتی و کاهش رشد نتیجه در و نموده تداخل طبیعی متابولیسم با

( کارایی ضعیفی را به نمایش گذاشت و احتماال به نظر %2و  %1حاضر نیز سطوح باالی پودر پیــاز )

رسد که تحریک ایمنی در سطوح باال ممکن است اثر مخالف بر رشد داشته باشد، زیرا مواد مغذی می

شود، بنابراین مواد مغذی توزیع می های ایمنی، مصرف وها و رشد اندامبادیبیشتری برای سنتز آنتی

 یابد. اهش میقابل دسترس بـرای رشـد ک

 با %1میزان  در را سیر ( ضایعاتFo et al., 1990در شباهت با نتایج این تحقیق، فو و همکاران )

 مخلوط کشت توأم سیستم معمولی در کپور و (Ctenopharyngodon idella) کپور علفخوار ماهی غذای

دالیل اثر پیاز بر بهبود  .یافت بهبود تغذیه و نرخ تولیدمثل ،ماه 3 از و مشاهده نمودند که پس کردند
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صفات رشد و عملکردی را به مواردی از جمله اثر تحریکی این فرآورده بر دستگاه گوراش و فرآیند هضم، 

های گوارشی، افزایش کارایی استفاده از مواد مغذی خوراک، افزایش کارایی تحریک و تشدید ترشح آنزیم

توان نسبت داد و در م خوراک و مواردی از این قبیل میدلیل بهبود عطر و طعکبد، افزایش اشتها به

عوض، عدم بهبود صفات فوق نیز به عواملی همچون ناکافی بودن مواد فعال گیاهی مورد استفاده، ناکافی 

بودن مدت استفاده یا روش نادرست استفاده از مواد، تراکم و غلظت نامناسب مواد مورد استفاده، شرایط 

در  .(Teyssier et al., 2001حیوانات مورد آزمایش و موارد مشابه آن ربط داد )خاص و پاسخ متفاوت 

 توان به اثراتاین تحقیق، افزایش بازماندگی در ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف پودر پیاز را می

اکسیدانی مربوط به فالونوئید اصلی آن یعنی کوئرستین نسبت داد که موجب غیرفعال کردن آنتی

شود. همچنین این ماده تاثیر محرکی بر افزایش سیستم ایمنی دارد که در های آزاد اکسیژن میلرادیکا

 الرو غذایی جیره در سیر و زردچوبه پودر از (. استفادهTeyssier et al., 2001برد )نتیجه بقاء را باال می

 نرخ افزایش نتیجه در و بیماری به نسبت آن مقاومت افزایش موجب (Catla catla)هندی  کپور ماهی

( Hafez et al., 2011حافظ و همکاران ) (.Dey and Chandra, 1995د )پرورشی گردی دوره در آن بقای

درصد  2گزارش کردند که بهترین ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و وزن نهایی در تیمار حاوی 

داری بین تیمارها وجود و تفاوت معنی درصد پودر پیاز در هر کیلوگرم جیره مشاهده گردید 3پودر سیر و 

نیل ماهی تیالپیای (، در تحقیق روی Metwally et al., 2009والی و همکاران )داشت. مت

(Oreochromis niloticus) سیر طبیعی، روغن  های حاوی سیر به اشکال مختلفجیره گزارش کردند که(

گردد. همچنین در تحقیقی میتیمار شاهد  باعث افزایش رشد و در صد بقا نسبت به سیر و پودر سیر(

اظهار شد تیمارهای غذایی حاوی سیر نسبت به تیمارشاهد باعث بهبود پارامترهای رشد و همچنین 

در تحقیق حاضر نسبت . (Diegane and Fall, 2011افزایش بقا در ماهیان انگشت قد تیالپیا گردید )

 پودر پیاز در جیره در مقایسه با سایر درصد  1کارایی پروتئین در ماهیان تغذیه شده با سطح 

  را روده پروتئاز پیاز، آنزیم در موجود آلین رود ترکیبتیمارها افزایش یافت که احتمال می

 مطلوب آمینه اسیدهای افزایش باعث و کند تبدیل ماهی بافت پروتئین به را غذا پروتئین و نموده فعال

 ماهی جیره کیلوگرم هر به گرم 21 و 11 در سطوح را محققین سیر. Wijayanti et al., 2004)گردد )

 افزایش ماه 2 از پس ولی نکردند مشاهده ماه دو و یک از پس را داریمعنی افزایش و افزودند تیالپیا

 ایبر طوالنی زمان مدت و باال مقادیر که کردند تاکید و کردند مشاهده رشد در پارامترهای را داریمعنی

توان بیان نمود که تاثیر با توجه به نتایج حاصل از مطالعات انجام شده می. است الزم رشد افزایش

های ایمنی گیاهی وابسته به گونه پرورشی می تواند اثر مثبت یا غیر مثبت بر عملکرد رشد آبزیان محرک

است که (. برخی گزارشات حاکی از آن ;Aly et al., 2008 Aly and Mohamed, 2010داشته باشد )

(. با وجود گزارشات متعدد تحریک Gorinstein et al., 2008برابر سیر است ) 12میزان کوئرستین پیاز 
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توانست باعث افزایش  %1/1ایمنی گیاه سیر که هم خانواده با پیاز می باشد، در این تحقیق پیاز در سطح 

 شود. ای در ماهی کپور معمولی رشد، بازماندگی و بهبود فاکتورهای تغذیه

نتایج اثر پودر پیاز بر ترکیب الشه بچه ماهی کپور معمولی نشان داد بیشترین مقدار ترکيب الشه: 

پودر پیاز  %2( و کمترین مقدار چربی در تیمار P>11/1پودر پیاز ) %1پروتئین الشه مربوط به تیمار 

(11/1>Pبود. احتماالً پیاز با تاثیر ) ید روده های مفباکتری میزانفزایش باعث ا ،های مفید رودهبر باکتری

پذیری روی برخی از ترکیبات مفید بر ترکیبات بدن نیز هضم و بهبود قابلیت افزایششده و در نهایت با 

در (. Gence et al., 2007)که یکی از این تر کیبات مفید پروتئین الشه است تأثیرگذار خواهند بود 

 طور استنباطتوان ایندر تمامی سطوح پودر پیاز نیز میکاهش میزان چربی الشه ماهیان تغذیه شده 

یبات باشد که این ترکنمود که گیاه پیاز دارای کوئرستین، فالونوئیدها و ترکیبات فنلی فراوانی می

ده های آزاد شناخته شکننده رادیکالاکسیدان، جمععنوان آنتیپراکسیداسیون لیپیدها را مهار کرده و به

(. نتایج برخی تحقیقات نشان داد در میزان پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر Miler et al., 2000است )

ود. شداری مشاهده نمیماهی زیتونی تغذیه شده با سطوح مختلف پودر پیاز تفاوت معنیالشه کفشک

 ( میزان پروتئین الشه نسبت به گروه%1، %3، %2اگرچه در برخی تیمارهای تغذیه شده با پودر پیاز )

(. میزان چربی الشه در تیمارهای Cho and Lee, 2012داری دیده نشد )شاهد باالتر بود، اما تفاوت معنی

 %3پودر پیاز نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت و میزان خاکستر در تیمارهای %1و  %1/1تغذیه شده با 

دار نبودند. فرحی و معنی هاپودر پیاز در جیره نسبت به گروه شاهد افزایش یافت اما این تفاوت %1و 

( نشان دادند که با افزایش میزان سیر در جیره ماهی قزل آالی رنگین Farahi et al., 2010همکاران )

داری در میزان افزایش پروتئین، خاکستر و کاهش چربی ( تاثیر معنیOncorhynchus mykissکمان )

تاثیر مثبت سیر در جیره را بر افزایش  (Metwally et al., 2009والی و همکاران )الشه بدست آمد. مت

پروتئین و کاهش چربی الشه در مقایسه با گروه شاهد در ماهی تیالپیای نیل گزارش کردند. از طرفی 

یری باعث جلوگ پیازگونه توجیه کرد که را شاید بتوان اینپیاز علت کاهش چربی الشه در تیمار حاوی 

 .اگرچه مکانیسم این عمل هنوز شناخته نشده است ،شودکبد می ی چرب درهااز سنتز کلسترول و اسید

 مدت زمان بکار گرفتن آن انجام شود تا بهترین و بکار رفته پیازباید در میزان  بنابراین مطالعات بیشتر

 .جهت بهبود ترکیبات بدن موجود بدست آید درارزیابی 

به  %1/1د که افزودن پودر پیاز در سطح نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان داهاي خونی: شاخص

اری دهای خونی شود اگرچه تفاوت معنیجیره ماهی کپور معمولی توانست باعث بهبود و تقویت شاخص

تاثیر مفیدی بر افزایش گلبول سفید،  %1/1بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نگردید. پودر پیاز در سطح 

م سالمتی ماهیان محسوب می شود( داشت، اگرچه با های مههماتوکریت و لنفوسیت )که جزء شاخص

دار آماری نداشت. این اثر تعدیل کنندگی به آلکنیل پلی سولفیدها و یا گروه شاهد اختالف معنی
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(. گزارش Teyssier et al., 2001ها نسبت داده شده که در پودر پیاز وجود دارند )گلیکوزیدهای فالوونول

های هماتولوژیک از داری بر شاخصتوانند اثر معنیایمنی، لزوماً نمیشده است که مواد محرک سیستم 

(. Tangestani et al., 2011های قرمز، میزان هموگلوبین و هماتوکریت داشته باشند )جمله تعداد گلبول

ماهی زیتونی گزارش کردند ( با افزودن پودر پیاز در جیره ماهی کفشکCho and Lee, 2012چا و لی )

پودر پیاز در جیره باعث افزایش فعالیت لیزوزیم سرم و مقاومت در برابر مقابله  %1/1استفاده از سطح که 

 در سیر که کردند ( گزارشNdong and Fall, 2006نودونگ و فال ) شد.  Edwardsiella tardaبا باکتری

 میزان تنفسی، فجاران فعالیت لیزوزیم، فعالیت بهبود باعث هفته 2-2 از بیش مدت در %1/1 غلطت

 سیر %1 نمیزا با که جوانی تیالپیای حالیکه در. گردید تیالپیا ماهی در فاگوسیتی شاخص لکوسیت و

 ددهمی نشان که نگردید مشاهده مذکور ایمنی پارامترهای در بهبودی هیچگونه شدند تغذیه جیره در

 .باشد آزمایش مدت بودن کوتاه بخاطر شاید که شودمی کمرنگ باال دوزهای در سیر ایمنی خواص

گرم( را 1گرم( و پودر سیر )1/1( اثر پودر زردچوبه )Hosseinifard et al., 2012فرد و همکاران )حسینی

گرم غذا به صورت فردی و ترکیبی در جیره غذایی بر فاکتورهای سرمی خون ماهی کپور  111به ازای 

گلبول قرمز، گلبول سفید، هموگلوبین، هماتوکریت،  معمولی بررسی و گزارش کردند که بیشترین میزان

نوتروفیل و مونوسیت مربوط به تیمار ترکیبی است و نتایج حاکی از تاثیر مثبت پودر سیر و زردچوبه بر 

( گزارش Shalaby et al., 2006های این تحقیق، شالبی و همکاران )فاکتورهای خونی بود. در تایید یافته

ید. های قرمز در ماهی تیالپیا گردن سیر در جیره غذایی، سبب افزایش سطح گلبولکردند که افزایش میزا

ای ههای سفید خون در بافتجیره باعث افزایش تکثیر گلبول %1/1در بررسی ما تجویز پودر پیاز به میزان 

فینات و لساز ماهی کپور گردید. این مهم بواسطه ترکیباتی نظیر اسید فلونیک، فالوونوئیدها، تیوسوخون

ارچی، های قباشد که باعث مقاومت در مقابل بیماریترکیبات ارگانوسولفور سولفوردار موجود در پیاز می

ای هها که پیدایش آنها در محیطشود و مقاومت نسبت به این بیماریانگلی، باکتریایی و ویروسی می

 Scalbert andایمنی باشد )تواند دلیل محکمی بر افزایش بقا و ناپذیر است میپرورشی اجتناب

Williamson, 2000ها، مونوسیت کی بر افزایش سیستم ایمنی )با افزایشیحر(. همچنین پیاز تاثیر ت

 Slimstad etبرد )ها و افزایش لیزوزیم سرم( دارد و در نتیجه، بقاء را باال میافزایش فعالیت فاگوسیت

al., 2007).  ،زمن های مدهنده تاثیر این ماده بر کاهش اثر استرسافزایش لنفوسیت نشاندر این تحقیق

 سطوح محققینی دیگر باشد.های فیزیولوژیک با محیط پرورشی میو ارتقاء مقاومت بدنی و سازگاری

 گیرینتیجه و ( افزودندLates cacalifer) آسیایی باس سی جیره به را سیر گرم 21 و 11 ،11 ،1 مختلف

 افزایش ر،سی با شده تغذیه ماهیان هموگلوبین در هماتوکریت و لکوسیت، اریتروسیت،که جمعیت  کردند

 .(Talpur and Ikhwanuddin, 2012گردد )می گونه این ایمنی سیستم تقویت باعث نتیجه و در

 رخیب  و چسبندمی هالنفوسیت و هافاگوسیت سلول سطح روی ایویژه هایگیرنده به ایمنی هایمحرک

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 14

http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-220-en.html


 برخی....بر رشد، ترکيب الشه و  در جيره (Allium cepa)تاثير استفاده از پودر پياز  

66 

 یامبرانپ برخی توانندمی این بر عالوه.  نمایندمی تخریب را بیماریزا عوامل که کنندمی تولید هاییآنزیم

 سیستم حریکت باعث که کنند تولید را کمپلمان هایپروتئین و اینترلوکین اینترفرون، نظیر شیمیایی

 (.Raa et al., 1992) می شود t و b لنفوسیت فعالیت افزایش و ایمنی

های تولیدی و اقتصادی تاثیر مثبت درصد جیره از جنبه 1/1بنابراین استفاده از پودر پیاز در سطح 

در تغذیه و ایمنی ماهی کپور پرورشی داشته و با توجه به دالیل مختلف از جمله عدم مشاهده تاثیر سوء 

و امکان تولید داخلی، کاماًل  های پائین تهیهبر سالمتی ماهیان در طول مصرف، سهولت مصرف، هزینه

 باشد.عملی و قابل توصیه می
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