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 ماهیبچه رشدهاي  ) بر شاخصApis melliferaزهر زنبور عسل ( يحاواثر جیره غذایی 
  Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) کماني رنگینآالقزل

  

  2مغانلو يسرو کوروش ،3روزبخشیف دیفر ،2یمانیا احمد، 1*یسلماس زارع رضایعل
  ، ایرانهیروم، اهیارومدانشگاه شیالت ارشد  یکارشناس آموخته دانش1

  ، ایرانهیروم، اهیارومدانشگاه  یعیدانشکده منابع طب التیشگروه  ،استادیار2
  ي، ساري، ایرانسار یعیطب منابع و يکشاورز علومدانشگاه  التیشگروه  ،دانشیار3

   27/7/96یرش: پذیخ تار؛  22/2/96یخ ارسال: تار
  

 چکیده
 93/10±2/0 یوزن متوسط با )O. mykiss( کمان نیرنگ يآال قزل یماه بچه قطعه 360 تعداد قیتحق نیا در

فاقد زهر زنبور  يتجار ییغذا رهیشاهد (ج و )عسل زنبور زهرپودر  گرم کرویم 16و  12، 8زهر (تیمار  3گرم در 
 يها شاخص یقرار گرفتند. بررس هیمورد تغذ یشیآزما يها رهیروز با ج 60مدت  تکرار به 3عسل) هر کدام با 

و شاخص  بدن وزن شیافزا درصد، ژهیو رشد بیضر ،ییغذا لیتبد بیضر ، بدن وزن شیافزا نظیر رشد
نشان داد که  قیتحق نیدست آمده از ا هب جیانجام شد. نتا شیدوره آزما يدر ابتدا و انتها انیماه از وضعیت

 بیضر و تیوضع شاخص بدن، وزن شیافزا بدن، وزن شیافزا درصد ،ژهیو رشد بیضر ،یینها وزن و طول
 نشان قیتحق نیا از حاصل جینتا نیهمچن. بود همراه يدار یمعن بهبود با کنترل گروه به نسبت ییغذا لیتبد
 رشد بیضر )،05/78±005/0(یینها وزن و) 76/17±09/0( یینها  طول در آمده دست به ریمقاد نیبهتر که داد

 تیوضع شاخص ،)12/67±8/0( وزن شیافزا ،)11/86±6/0( بدن وزن شیافزا درصد، )30/3±05/0( ژهیو
 درزنبور عسل بوده است.  زهر پودر گرم کرویم 16 ماریت در) 54/0±009/0( ییغذا لیتبد بیضر و) 02/0±39/1(

 تیقابل مطالعه، مورد سطوح در عسل زنبور زهر از استفاده که است آن از یحاک حاضر مطالعه جینتا مجموع
 .دارد یپرورش کماننیرنگ يآال قزل یماه در هیتغذ و رشد عملکرد شیافزا بر ییباال يرگذاریتأث

  
  کملم رشد،فاکتورهاي  ،عسل زنبور زهر، O. mykiss: کلیدي هاي واژه

                                                   
 alireza_zs1984@yahoo.comنویسنده مسئول: *
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  مقدمه
بـاالبردن  سـازي و  پروري نیـز بـه سـمت انبـوه     امروزه و با پیشرفت صنعت و تکنولوژي در دنیا، آبزي

). همسو با ایـن تغییـرات   Alizade and Dadgar, 2001هاي پرورشی متمایل شده است ( روشتراکم در 
افزایش یافته و منجر به آسیب محیط زیست، جمعیت هاي آبزي پروري نیز  محیطی فعالیت اثرات زیست

 سـت یز طیمحـ  بـر  يپـرور  يآبـز  صدمات). Rosenthal, 1997ماهیان و دیگر جانوران آبزي شده است (
 يهـا  نهیهز از يا عمده سهم که آنجا از). Beldaji, 2004( شود یم مربوط هیتغذ تیریمد نحوه به نخست
(نظیـر   يا هیـ تغذ مسـائل  بـه  توجـه  لـذا )، Higgs et al., 1995( غذاسـت  نیتأم به مربوط یماه پرورش
 غـذا  رفت هدر از يریجلوگ باعث و بوده مهم اریبس...)  و یماه اندازهی، غذاده زمان آن، زانیمو  خوراك

 ,Matinfar and Dadgar( شد خواهد دیتول ياقتصاد بازده شیافزا و دیتول يها نهیهز کاهش آن یپ در و

2000.( 
 خـود  یکیولـوژ یزیف يهـا  عملکـرد  گـر ید و مثـل  دیتول رشد، يبراداران  مهره گرید مشابه زین انیماه

 هسـتند  يمنـابع انـرژ   ریرشـد و سـا   يفاکتورهـا  هـا،  نیتـام یو ،یمـواد معـدن   ن،یپروتئ افتیدر دنازمین
)Babalola et al., 2011(. کـاهش  باعـث  توانـد  یمـ  يضـرور  يمغذ ماده چند ای کی در نقص رو نیا از 

. در )Barrows et al., 2007( شود یماه ستیز  طیمح در یآلودگ بار جادیا و يماریب بروز رشد، دعملکر
آبزیان و همچنـین  اي در  هاي تغذیههاي غذایی جهت افزایش عملکرد این میان استفاده از برخی افزودنی

  ارزشمند توصیه شده است.   ،بهبود وضعیت سالمت و مقاومت این موجودات
کـه بـه    اسـت  )O. mykiss( کمـان نیرنگـ  آاليقـزل ن پرورشی ارزشمند در ایران گونه یکی از ماهیا

در دوره پرورشـی   تلفـات  زانیـ م کـاهش  جهـت  ی در ایـن مـاهی  منـ یا و رشد يها شاخص بهبود منظور
. در اغلـب ایـن تحقیقـات از    )Wache et al., 2006( هاي تحقیقاتی متعددي صورت گرفته است فعالیت
ولـی   )Sheikhzadeh et al., 2011( متنوع اسـتفاده شـده اسـت    ءاي متعددي با منشا هاي تغذیه محرك

 خصوص استفاده از زهر زنبور عسل در این ماهی گزارش نشده است. تاکنون تحقیقی در
 از مختلـف  يها يماریب درمان و درد تسکین يبرا سنتی صورت به )Apis melifera( عسل زنبور زهر

 يهـا  يمـار یب ریسـا  و هـا  آرتریـت  مانند مزمن التهابی هاي بیماري و سمیوماتر نقرس، مفاصل، ورم جمله
 اسـت  شده شرگزا یتازگ به سرطان درمان در آن مثبت اثر و بوده استفاده مورد یالتهاب و یمنیا ستمیس
)Rybak and Skubida, 2007; Hoskin and Ramamoorthy, 2008; Chen and Lariviere, 2010 .(

 آپـامین،  ،(Melittin) ملیتین مانند مختلف پپتیدهاي از اي پیچیده بسیار ترکیبات يحاو عسل زنبور زهر
 و هیسـتامین  نظیـر  فعـال سـت یز هـاي  آمین ،A2 فسفولیپاز و هیالورونیداز جمله از آنزیمهایی آدوالپین،

 ,.Kwon et al., 2004; Peiren et al( باشـد  مـی  فـراوان  دارویـی  خواص با غیرپپتیدي اجزاء و نفرین اپی

2005; Son et al., 2007 .(فسفولیپاز و ملیتین A2 ـ  کـه  هسـتند  زنبـور  زهر اصلی ترکیب دو  ترتیـب  هب
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 A2 فسفولیپاز آنزیم فعالیت افزایش باعث ملیتین .دنده یم تشکیل را زهر درصد 15-20 و 40-60حدود

 اسـید  کـولین،  فسـفاتیدیل  رینظ چرب يدهایاس دیتول درA2  فسفولیپاز). Yue et al., 2005( گردد می

 تغذیه به بسته زهر ملیتینمحتواي ). Martin et al., 1981( دارد نقش ایکوزانوئیدها تولید و آراشیدونیک

  ).Bazzo et al., 1988; Dempsey, 1990( است متغیر زنبور نژاد و
گوناگون و  يها يماریدرمان ب يمحصوالت مشتق شده از زنبور عسل برا ریاز سا یاندک قاتیتحق در

از بره موم زنبور ) Cuesta et al., 2005همکاران ( وکویستا استفاده شده است.  انیبهبود رشد در ماه زین
اسـتفاده نمودنـد.    )Sparus aurata( ییسـرطال  ییایدر میسعسل براي بهبود فاکتورهاي رشد در ماهی 

 بیـ رشـد و ترک  يل بر پارامترهـا زنبور عس موم بره یالکل عصاره مختلف سطوح ریثأت يگریدر مطالعه د
ــت، پــروتئ ییایمیشــ ــ نیالشــه (رطوب ــوب یخــون ي)، شــاخص ســالمت (فاکتورهــایو چرب و  نیهموگل

کمـان، مـورد   نیرنگـ  يآال قـزل  یمـاه  یمنـ یا ستمیس زیسرم و ن ییایمیوشیب ي) و پارامترهاتیهماتوکر
 تم ایمنی در این ماهی شده اسـت و نشان داد که این ماده تنها منجر به تحریک سیس قرار گرفت یابیارز

)Beyraghdar Kashkooli et al., 2011.(       و همکـاران پـور   ولـی طبـق مطالعـات انجـام شـده توسـط 
)Valipour et al., 2013(  منجر به بهبـود برخـی از    عسل زنبور موم بره یالکل عصارهی از خوراکاستفاده

 يبـا بـاکتر   ییارویـ رومعمـولی پـس از    وردر مـاهی کپـ   ءهاي ایمنی و کاهش تلفات و بهبود بقا شاخص
Aeromonas hydrpphila .شده است  

ها یکـی از   استفاده از ترکیبات طبیعی با کمترین اثرات مخرب بر ماهیان و محیط زیست پیرامون آن
بـه بهبـود رانـدمان رشـد و      هاي اخیـر منجـر   که در طی سالست  ا پروري اهداف اولیه و اساسی در آبزي

بـه   ء طبیعـی منجـر  ر ماهیان شده است. شناسایی و الگوبرداري از ایـن مـواد بـا منشـا    تقویت سالمت د
 Soltani et al., 2005 and( شـود  ها می و در نهایت صنعتی شدن استفاده از آن ثرؤم باتیترکشناسایی 

2008 Nisa and Sadullah, 2011;یقـات یتحق يا نهیشـ یپ وجود عدمتوجه به موارد عنوان شده و ). لذا با 
هاي رشد ماهیان پس از استفاده از این ماده ضـرورت   و ارتقاء شاخص انیماه در عسل زنبور زهر يرو بر

  باشد. انجام این تحقیق قابل توجیه می
  

  ها مواد و روش
 يآالقزل یماه قطعه 360 تعداد. یدگرد اجرا و یزير برنامه ی،تصادف کامالً قالب طرح در یقتحق ینا
کمـان واقـع   نیرنگ يآالقزل یماه ریاز مراکز تکث یکیگرم از  93/10 ±2/0 وزن متوسط با کماننیرنگ

استرس به سالن  زانیم نیو با کمتر یبهداشت کامالً طیدر شرا ماهیان. دیگرد هیدر شهرستان تنکابن ته
هفتـه   کیـ . پـس از  ندمنتقل شـد  يسار یعیو منابع طب يواقع در دانشگاه علوم کشاورز یپرورش ماه

 يتـر یل 300 برگالسیفـا  مخـازن  به یتصادف صورت کامالً به ،دیجد یرشوپر طیبا شرا انیماه يسازگار
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صـورت  رشد  هیاول اطالعاتو ثبت  یسنجستیز ،يبه مخازن نگهدار انیمنتقل شدند. قبل از انتقال ماه
 4در  یتعداد مـاه  نیا تینها در .شدند عیتوز مارهایت بین یتصادفً کامال صورت به مخازن سپس. گرفت
 12( 2 زهـر  تیمـار  )،رهیج لوگرمکی کیدر  عسل زنبور زهر پودر گرم کرویم 8( 1 زهرتیمار  شاملگروه 

شـاهد   تیمـار  و )عسـل  زنبـور  زهـر پودر  گرم کرویم 16( 3 زهر تیمار ،)عسل زنبور زهر پودر گرم کرویم
در  ).Sang et al., 2013(شـدند   میتکرار تقسـ  3فاقد زهر زنبور عسل) هر کدام با  يتجار ییغذا رهی(ج

  . وزیع شدماهی تقطعه  30تعداد  يتریل 300هر مخزن 
 يآالقـزل  یمـاه  ویـژه ( کیـ  رشـد  يتجـار  يغـذا  از قیتحق نیا در استفاده مورد يغذا هیته يبرا

 هیـ ته يغذا). 1(جدول  دیگرد استفاده) مرودشت -رازیش جاده 25 لومتری(ک ضایب شرکت)، کماننیرنگ
 قیـ تحق نیـ ا در مورد استفاده عسل زنبور زهر پودر. شد کنواختیو  پودر کامالً ابیآس طتوس ابتدا شده

 حاصـل  پـودر  بـه  و نیتوز ماریت هر در استفاده مورد ریمقاد براساس و هیته) V3375( گمایس شرکت از
 2و بـا چـرخ گوشـت بـا چشـمه       گردیـد  ياسـپر  نیژالت ياسپر با حاصل مخلوط تینها در. شد اضافه

از دسـت دادن رطوبـت و خشـک شـدن      يشـده بـرا   هیته يها . رشتهآمد به شکل رشته در يترم یلیم
  ساعت در معرض هوا قرار داده شد. 24مدت  به

    
زهر زنبور  يحاو ییغذا یرهاثر جدر بررسی  شده استفاده ییغذا رهیج در موجود يمغذ مواد زیآنال -1 جدول

  )O. mykiss( کمانینرنگ يآالقزل یماهرشد بچه يها عسل بر شاخص
  رطوبت  خاکستر  بریف  یچرب  خام نیپروتئ  يمغذ مواد
  12  15  3  14  48  (%) ریمقاد

  
 یقـرار گرفتنـد. مقـدار غـذاده     هیـ ذکر شده مورد تغذ یشیآزما يها رهیروز با ج 60مدت  به انیماه

 وانجام شـد   ماد براساس و کماننیرنگ يآالقزل یماه يبرا یغذاده استاندارد جدول به باتوجه انیماه
 يبـرا . دیـ گرد حیتصـح  هفته 2 هر زین انیماه وزن براساس غذا زانیم. بود روز دربار  3 یغذاده دفعات
  .  شدمی هیته یهفتگ صورت به غذا استفاده مورد مواد تیفیک و یتازگ حفط

یی غـذا  لیتبـد  بیضـر  ،)1فرمول ( بدن وزن شیافزا از اعم رشد يفاکتورها یغذاده دوره انیپا در
و شاخص وضعیت (فرمول  )4فرمول ( بدن وزن شیافزا درصد، )3فرمول ( ژهیو رشد بیضر ،)2فرمول (
 ،)گـراد  یسـانت  درجه( دما از اعم آب یفیک يفاکتورها). Hung and Lutes, 1989( محاسبه گردیدند )5

pH محلول ژنیاکس زانیم و )mg/lحاصـل از آن بـا    و نتایج دیگرد ثبت و يریگاندازه ) به صورت روزانه
  .تغییرات خاصی همراه نبود

  
                           Weight gain (WG) = g final weight of fish- g initial weight of fish )1(فرمول 
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                     Food conversion ratio (FCR) = food intake (g) / living weight gain (g) )2(فرمول
                                 Specific growth rate (SGR) = [ln final weight of fish-ln initial )3(فرمول 

 weight of fish)]/days of feeding100. 
            Body weight increase (BWI) = g final weight of fish- g initial weight of fish )4(فرمول 
   Condition factor (CF) = [(g final weight of fish)/ (total length of fish- cm) 3]×100 )5(فرمول 

  
کنترل  ها پس از ثبت و داده Excel-2010 افزار نرم در مرحله هر در شده آوري جمع هاي داده تمامی

طرفـه  ستفاده از روش آنـالیز واریـانس یـک   ، با اSmirnov–Kolmogronov یله آزمونوس ها به آن  یهمگ
)one-way ANOVA و آزمون (Tukey قـرار گرفـت.    لیـ و تحل هیـ مـورد تجز  ها نیانگیم سهیجهت مقا

هـا   داده تیو در نها شدانجام  SPSS-20افزار  نرم لهیوس مربوطه به اتیها و عمل داده هیکل لیو تحل هیتجز
  . دیگرد) گزارش Mean±SD( "معیار انحراف ±میانگین "صورت  به
  

  نتایج
 ،یینهـا  وزن شـامل  کمـان، رنگین آاليقزل ماهی رشد هاي مقایسه میانگین شاخصنتایج حاصل از 

 فـاکتور  و بـدن  وزن شیافـزا  درصـد  ژه،یـ و رشد بیضر ،ییغذا لیتبد بیضر وزن، شیافزا ،یینها طول
اي در جـدول   هفتـه  8یک دوره پرورش  طی در عسل زنبور زهر مختلف پس از تغذیه با سطوح تیوضع

تغییـرات   سبب عسل زنبور زهر افزودن که داد نشان 2حاصل از جدول  جینتا .استنمایش داده شده  2
 ،ییغـذا  لیتبـد  بیضـر  وزن، شیافـزا  ،یینهـا  طـول  ،یینها وزن شامل رشد يها شاخص داري در معنی

  . ه استدیگرد تیوضع فاکتور و بدن وزن شیافزا درصد ژه،یو رشد بیضر
  
زهر  يحاو ییغذا یرهاثر جبررسی ی شیمختلف آزما يارهامیدر ت رشدمختلف  يهاشاخص سطوح -2 جدول

 شیآزما يدر ابتدا و انتها )O. mykiss( کمانینرنگ يآالقزل یماهرشد بچه يها زنبور عسل بر شاخص
)Mean±SE(  

 شاخص رشد شاهد ماریت 1 ماریت  2 ماریت 3 ماریت
a 005/0±05/78  42/60 ± 003/0 b 74/65 ± 008/0 c d5/0±67/41 یینها وزن  
a 09/0±76/17  70/16 ± 04/0 b 30/17 ± 09/0 c d08/0±66/15 یینها طول 

a8/0±12/67 b3/0±49/49 b005/0±81/54 c5/0±74/30 وزن شیافزا  
c009/0±54/0 76/0 ± 02/0 b 69/0 ± 02/0 b a02/0±20/1 ییغذا لیتبد بیضر 

a05/0±30/3 82/2 ± 04/0 b 97/2 ± 04/0 b c03/0±23/2 ژهیو رشد بیضر 
a6/0±11/86 43/81 ± 4./ b 82/82 ± 3/0 b c5/0±73/73 بدن وزن شیافزا درصد 
a02/0±39/1 30/1 ±  03/0 ab 26/1 ± 02/0 b c01/0±08/1 تیوضع فاکتور  

 )>05/0p( هستند دار یمعن يآمار تفاوت يدارا مشترك ریغ حروف داراي يهافیرد
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وزن  شیافـزا  زانیـ م نیشتریب عسل زنبور زهر افزودنپس از  که داد نشان 2حاصل از جدول  جینتا
بـا   و بـوده ) رهیـ ج لـوگرم یک کیزهر زنبور عسل در  گرم کرویم 16( 3 ماریدر ت ، طول و وزن نهاییبدن

 در عسـل  زنبـور  زهـر  با شدههیتغذ يمارهایت ریسا در). >05/0p( داشت يدار یگروه شاهد اختالف معن
    ).>05/0p( شد مشاهده بدن وزن شیافزا نظر از يدار یمعن اختالف زین رهیج

شـاهد و   ماریرا در ت ییغدا لیتبد بیضر زانیم نیشتریب قیتحق نیحاصل از ا يآمار جینتا سهیمقا
) نشـان داد. در  رهیـ ج لـوگرم یک کیزهر زنبور عسل در  گرم کرویم 16( 3 ماریآن را در ت زانیم نیکمتر

در  ییغـذا  لیدتبـ  بیدر فـاکتور ضـر   يدار یاختالف معنـ  زیکننده زهر زنبور عسل ن افتیدر يمارهایت
  ).>05/0p( گردیدشاهد مشاهده  ماریبا ت سهیمقا

وزن بـدن و فـاکتور    شیدرصد افزا ژه،یرشد و بیضر زانیم نیشترینشان داد که ب قیتحق نیا جینتا
 بـا  يدار ی) بود و اختالف معنرهیج لوگرمیک کیزهر زنبور عسل در  گرم کرویم 16( 3 ماریدر ت تیوضع

کننـده   افـت یدر يمارهـا یت تمام ).>05/0p( داد نشان خود از شده ذکر يتورهافاک تمام در شاهد ماریت
وزن بـدن و فـاکتور    شیدرصـد افـزا   ژه،یـ رشـد و  بیضر از نظر يدار یاختالف معن زیزهر زنبور عسل ن

    ).>05/0p( داشتندشاهد  ماریبا ت سهیدر مقا تیوضع
 

  گیري بحث و نتیجه
 بیضـر  ژه،یـ و رشـد  بیضـر یی، نهـا  وزن و طـول  نیباالتر که داد نشان قیتحق نیا از حاصل جینتا

 نیبـاالتر  و اسـت  بوده عسل زنبور زهر با شده هیتغذ انیماه در بدن وزن شیافزا درصد و ییغذا لیدیت
که بهبود قابل توجهی در مقایسـه بـا گـروه     آمد دست به عسل زنبور زهر کروگرمیم 16 ماریت در زانیم

 زهـر  از استفاده از پس يریغذاگ شیافزا به توان یم را طول و وزن شیاافز نیا لیدل. کنترل داشته است
  .  داد نسبت ییغذا رهیج در عسل زنبور

متنـوع و   چرب يدهایاس، A2  فسفولیپاز ، ملیتینزهر زنبور عسل حاوي ترکیبات ارزشمندي چون 
باشـد   مـی  وزانوئیـدها ایک و آراشـیدونیک  اسید کولین، فسفاتیدیل رینظ با اهمیت در جیره غذایی آبزیان

)Yue et al., 2005(بـه افـزایش ترشـحات اسـیدي      هاي معده منجر . ترکیبات یادشده با تحریک سلول
دلیـل دارا بـودن پپتیـدهاي     . عالوه بر این زهـر زنبـور عسـل بـه    )Martin et al., 1981(شوند  معده می

. الزم به ذکر اسـت  )Yue et al., 2005( بخشد میکروبی معده را نیز بهبود میمیکروبی فعالیت آنتی آنتی
اکسـیدانی در زهـر   عنوان ترکیبـات آنتـی   که فالونوئیدها و ترکیبات فنولی موجود در زهر زنبور عسل به

همسو با زیاد شدن تحریکات معـده و افـزایش ترشـحات     .)Kakoolaki et al., 2013(شوند  شناخته می
ماهی افـزایش خواهـد یافـت. در ایـن زمـان ماهیـان        اسید معده، گرسنگی ایجاد شده و میل به غذا در

انگیزه بیشتري نسبت به دریافت غذا خواهند داشت و فاکتورهاي مرتبط با دریافت غذا در ماهی بهبـود  
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خواهد یافت. موارد ذکر شده با نتایج حاصل از این تحقیق در خصـوص افـزایش غـذاگیري در ماهیـان     
  مطابقت دارد.  
 درصـد  و ییغذا لیدبت بیضر ژه،یو رشد بیضر جینتا نیبهتر طول و رشد شیافزا جینتا با موافق با

 بـدن  وزن شیافـزا  از ثرأمت رشد يها شاخص. شد مشاهده کروگرمیم 16 ماریت در زین بدن وزن شیافزا
 در. اسـت  يریغـذاگ  شیافزا ومطلوب بودن غذا براي ماهیان  به وابسته خود زین فاکتور نیا که باشد یم

 ءمنشـا  بـا  ییها محرك کردند عنوان )Nüssler and Thompson, 1992ناسلر و تامپسون ( بطهرا نیهم
 بـدن  سـاز  و سـوخت  شیافزا سببترکیبات آنتی اکسیدانی دلیل وجود  به عسل زنبور زهر رینظ یعیطب
  .گردد یم آن ییکارآ و غذا جذب زانیم شیافزا به منجر امر نیا که شود یم

 يها )، اثر عصارهSivaram et al., 2004( سیوارام و همکاران ق،یتحق نیز احاصل ا جینتادر راستاي 
قـرار   یمورد بررسـ  )Epinephelus tauvina( رهامو یماه در را ییایباکتر ضد تیخاص با اهیگ 10 یالکل

 Withania( و )Ocimum sanctum( اهیـ گ عصـاره  اهـان، یگ نیـ ا انیـ م از کـه  داد نشـان  جینتـا دارند. 

somnifera( رشد  زانیم بهبودموجب اکسیدانی  باکتریایی و دارا بودن ترکیبات آنتی دلیل خواص ضد به
 لوگرمیک در يها غلظت در اهانیگ نیا يحاو يها رهیشده با ج هیتغذ انیدر ماه ییغذا لیتبد بیو ضر

  .است شده ییغذا رهیج
 جینتـا  توانسـتند  گوسـان آر محـرك  از استفاده با) Ahmadifar et al., 2009( و همکارانفر  احمدي

 یمـاه لیـ ف در ییغـذا  لیتبـد  بیضـر  بهبـود  در ی (به جهت دارابودن اسیدهاي آمینه ضـروري) مشابه
 لیدل به را یماهلیف رشد يفاکتورها شیافزا )Sudagar et al., 2005سوداگر و همکاران ( .آورند دست هب

سـوداگر و همکـاران   . نمودنـد  انیـ ب نیونیـ مت و نیبتـائ  از اسـتفاده  جهینت در غذا یخوراکخوش شیافزا
)Sudagar et al., 2008( ـ  و کیآسـپارت  نـه یآم دیاس رینط يمواد از استفاده  کیـ تحر مسـبب  را نیآالن
 انیـ ب یمـاه لیـ ف رشـد  يفاکتورها بر ثرؤم و اذغ به نسبت يریپذکیتحر شیافزا و ییچشا يها رندهیگ

  .نمودند
 رشـد،  عملکـرد  بـر  را کـول یکلرآمفن کیـ وتیبیآنتـ  و ریسـ  اثـر ) Rao et al., 2006(و همکاران رائو 
 قـرار  یبررسـ  مـورد ) Oreochromis niloticus( لیـ ن پیايالیت یماه در اءبق و یکیولوژیزیف يپارامترها

 بـا  شـده هیـ تغذ گـروه  در يدار یمعن طور به ژهیو رشد زانیم و یینها وزن که افتندیدر تینها در و دادند
 لـیـ تبد بیضر نیکمتر و رشد نیباالتر نیهمچن. است داشته شیافزا کولیکلرآمفن و ریس يدارا رهیج

. در نمودنـد  گـزارش  کـول یکلرآمفن و ریسـ  ي نسبت مساوي ازحاو رهیج با شدههیتغذ گروه در را ییغذا
اکسیدانی موجود در سـیر  شده در نتیجه وجود ترکیبات آنتی این تحقیق نیز بهبود در فاکتورهاي اشاره

  .است بوده عسل زنبور زهر بر قیتحق نیااز  حاصل جینتا با مشابه که ذکر شده لکویکلرآمفنو 
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 ,Massa medicata fermentata( یاهیـ گ مخلـوط  کیـ  اثـر  )Ji et al., 2007( و همکـاران جـی  

Crataegi fructus, Artemisia capillaries, Conidia officinale( مـاهی کفشـک  در رشد زانیم بر را 
ـ ا از حاصل جینتا. دادند قرار مطالعه مورد هفته 8 مدت به) Paralichthys olivaceus( یژاپن  یبررسـ  نی

   .گردید یژاپن فالندر یماه در رشد يفاکتورها بهبود سبب یاهیگ مخلوط از استفاده که داد نشان
 شـد  مشـخص  ،گرفت صورت عسل زنبور از شده مشتق محصوالت ریسا يرو که يگرید قیتحق در

 ریم و مرگ کاهش سبب کماننیرنگ يآال قزل یماه ییغذا  رهیج در عسل زنبور موم بره از استفاده که
 زنبـور  مـوم  بـره  مجمـوع  در جینتـا  نیا. شد شاهد ماریت با سهیمقا در عیسر یعضالن رشد و یماه تخم

 Velotto et( اسـت  کـرده  یمعرف کماننیرنگ يآال قزل یماه پرورش بهبود در یعامل عنوان به  را عسل

al., 2010.( یعـ یطب ءبـا منشـا   ییهـا ز مطالعات پس از اسـتفاده از محـرك  ا یفوق برخ جیبر نتا عالوه، 
) Cuesta et al., 2005( و همکـاران کویستا مشاهده ننمودند.  انیماه هیرشد و تغذ تیدر وضع يبهبود

 شدههیتغذ) Seabream giltheadی سیم سر طالیی (ماه در دار یمعن طور به رشد ژهیو نرخ که افتندیدر
 در یمنیا محرك عنوان به Cotinus coggyria اهیاستفاده از گ .نکرده است رییتغ موم بره حاوي غذاي با

 بـا  يدار یمعن تفاوت نوسیکوت با شدههیتغذ يها گروه در ژهیو رشد نرخ داد نشان کماننیرنگ يآال قزل
  ).Bilen et al., 2011( است نداشته گریکدی

طبیعی  ءبا منشا محرکه مواد از استفاده انیآبز رهیج در یافزودن مواد يهانهیهز بودن باال به باتوجه
 بهبـود  و وزن بـردن  بـاال  يبـرا  لـذا  .هاي تولید غذا کمک نماید به کاهش هزینه تواند یم و ارزان قیمت

 ریـ نظ یعـ یطب ءمنشـا  با يمواد از استفاده يپرور يآبز در ویژه ضریب تبدیل غذایی به رشد يها شاخص
زهـر زنبـور    کروگـرم یم 16 از اسـتفاده  نشان داد که قیتحق نیا جینتا. گردد یم هیتوص عسل زنبور زهر

 شیافـزا  رشـد،  شیافـزا  منجربـه  توانـد  یمـ  کمـان نیرنگ يآال قزل یماه ییغذا رهیج کیلوگرم در عسل
 کـاهش  و تـــ یوضع صــــ شاخ و دنــــ ب وزن شیافـزا  بـدن،  وزن شیافزا درصد و ژهیو رشد بیضر
توجـه بـه اهمیـت ضـریب تبـدیل غـذایی در بحـث        با. شـود  شاهد گروه به نسبت ییغذا لیتبد بیضر

سازي پرورش یک گونه و تعمیم آن براي تولید در واحد سطح استفاده از مقادیر بسـیار انـدك از   تجاري
د اشاره داشت کـه  بندي نهایی بای در جمعصرفه و اقتصادي باشد.  تواند مقرون به هاي غذایی می دنیافزو

 52/0ایی را تـا  استفاده از باالترین میزان معرفی شده از زهر زنبور عسـل توانسـت ضـریب تبـدیل غـذ     
توان گفـت   هاي خرید غذا خواهد شد. لذا می جویی در مصرف غذا و هزینه که منجربه صرفه کاهش دهد

 ،رشد عملکرد شیافزا بر ییباال يررگذایتأث تیقابل مطالعه، مورد سطوح در عسل زنبور زهر از استفاده که
 دـــوانـــت یم ماده نیا و دارد نیرنگ يآال زلـــقو بهبود فاکتورهاي اقتصادي در پرورش ماهی  هیتغذ

  .باشد کمان نیرنگ يآال قزل یماه ییغذا رهیج يبرا یمناسب افزودنی
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