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چکیده

پژوهشی

این پژوهش به منظور ارزیابی تأ ثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی جیره بر روی شاخصهای رشد،
بازماندگی و ترکیبات الشه بچه ماهی سفید ( )Rutilus frisii kutumصورت گرفت .به این منظور 4 ،گروه
از بچه ماهیان سفید با میانگین وزنی  4/41±0/44گرم در وانهای پالستیکی با تراکم  40عدد ماهی در
هر وان ،به مدت  65روز با سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی ( 1 ،4 ،0و  3درصد غذا ،هر تیمار با 3
تکرار) غذادهی شدند .در انتهای دوره شاخصهای رشد (میانگین افزایش وزن بدن ،درصد افزایش وزن
بدن ،ضریب تبدیل غذایی ،ضریب رشد ویژه) ،درصد بازماندگی و ترکیبات الشه این تیمارها با تیمار شاهد
مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج به دست آمده نشان داد که بچه ماهیان سفید تغذیه شده با سطح  3درصد
عصاره نعناع فلفلی ،از شاخص های رشد بهتر و بازماندگی بیشتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار بودند.
این در حالی است که بررسی ترکیب شیمیایی الشه نشان دهنده آن بود که اختالف معناداری در ترکیب
تقریبی الشه بین تیمارهای مختلف وجود نداشت .بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ،استفاده از نعناع
فلفلی در سطح  3درصد در جیره بچه ماهیان سفید ،به منظور بهبود شاخصهای رشد و بازماندگی این
گونه ارزشمند ،توصیه میشود.
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ماهی سفید ( )Rutilus frisii kutumاز جمله منابع زیستی ارزشمند دریای خزر است که از نظر زیست شناسی ،بوم شناختی و
اقتصادی برای کشورمان حایز اهمیت میباشد .متاسفانه طی دهه های اخیر ،ذخایر این ماهی به دالیل متعددی از جمله تغییر
سطح آب دریای خزر ،صید بی رویه ،آلودگی های صنعتی و شهری ،وارد شدن سموم کشاورزی ،موانع مکانیکی (پل ها،)...
تغییرات زیست محیطی محلهای مهاجرت طبیعی و کاهش دبی آب رودخانهها در فصل مهاجرت به شدت کاهش یافته است
( .) Ghaninejad et al., 2000در حال حاضر تنها شیوه احیاء ذخایر ماهی سفید از طریق تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه
ماهیها در اندازه های مناسب با رعایت شاخصهای زیستی و فیزیولوژیک میباشد.
با توجه به اینکه بخش عمدهای از هزینههای تکثیر و پرورش آبزیان مربوط به غذا میباشد ،دستیابی به مکملهای غذایی
مناسب ،ارزان قیمت و ایمن به منظور افزایش بازده رشد و بازماندگی ماهیان مورد توجه قرار گرفته است .استفاده از مکملهای
 نویسنده مسئول ،پست الکترونیکmiladadel85@yahoo.com :
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غذایی از قبیل پروبیوتیکها ،سین بیوتیک ها و محرکات گیاهی به منظور افزایش رشد و بازماندگی ،بهبود سیستم ایمنی و
بهینه سازی جیره غذایی یکی از ایدههای مطرح در این زمینه میباشد (.)Ahmadifar et al., 2011
در سالهای اخیر استفاده از محرکهای رشد با منشا گیاهی به دلیل در دسترس بودن ،خطر کمتر برای محیط زیست و جانور
و قیمت پایینتر ،روندی رو به رشد در صنعت آبزی پروری داشته است ( .)Dugenci et al., 2011این مکملها عالوه بر بهبود
شاخصهای رشد ،منجر به افزایش مقاومت ماهی نسبت به استرسهای محیطی ،بیماریهای عفونی مختلف و تحریک سیستم
ایمنی غیراختصاصی آبزیان میگردند که همه این عوامل در نهایت منجر به اقتصادیتر شدن این صنعت میگردد ( Rao et al.,
 .)2006مطالعات متعددی پیرامون استفاده از محرکهای ایمنی گیاهی به عنوان محرک رشد و مکمل غذایی در گونههای
مختلف ماهیان صورت گرفته است که از جمله آن میتوان به گیاه گزنه ،دارواش ،آلوئه ورا ،گون ،سرخار گل و سیر اشاره داشت
( .)Aly and Mohamed, 2010; Citarasu, 2010همچنین در مطالعات محدودی ،تأثیر گیاه نی ،اسفند و رازیانه بر شاخصهای
رشد و ایمنی ماهی سفید مورد ارزیابی قرار گرفته شده است (.)Mahdavi et al., 2014; Babak et al., 2012
گیاه نعناع فلفلی با نام علمی  Mentha piperitaگیاهی علفی ،پایا و چند ساله از تیره نعناعیان می باشد .این گیاه بومی
مناطق مدیترانه بوده ولی به صورت تجاری در مناطق معتدل جهان به ویژه در آمریکا ،هند ،کانادا ،چین و ایران کشت داده
میشود ( .)Hadian et al., 2008از جمله خواص این گیاه میتوان به اثرات ضد اسپاسم و ضد التهابی ،ضد استفراغ ،ضد نفخ،
ضد سرطان ،ترمیم کنندگی زخم ،خنک کنندگی ،اشتها آوری و خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی آن اشاره داشت
( .)Iscan et al., 2002از مهمترین ترکیبات موجود در اسانس این گیاه میتوان به منتول ( ،)Mentholمنتون ( )Mentoneو
متیل استات ( )Methyl acetateاشاره داشت ( .)Mahboubi and Haghi, 2008اثرات تحریک کنندگی رشد و سیستم ایمنی
گیاه نعناع فلفلی در جانوران خون گرم نیز به اثبات رسیده است (.)Talpur, 2014
مطالعات صورت گرفته نشان دهنده اثرات مثبت گیاه نعناع فلفلی به عنوان محرک رشد و ایمنی در جوجههای گوشتی و
گونههای آبزی از قبیل ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus caprioو ماهی سیم دریایی آسیایی ( )Lates calcariferبوده است
( )Talpur, 2014; Hajibeglou and Sudagar, 2010ولی با این وجود مطالعهای در خصوص تأثیر استفاده از این گیاه در جیره
غذایی ماهی سفید صورت نگرفته است .لذا این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی جیره بر
شاخصهای رشد ،بازماندگی و ترکیبات الشه بچه ماهی سفید صورت گرفته است.
مواد و روشها

تهیه و آماده سازی عصاره نعناع فلفلی

در این مطالعه  600گرم از گیاه نعناع فلفلی پس از جمع آوری از رویشگاههای طبیعی استان مازندران و تأیید توسط بخش
گیاه شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد ،در محیط خشک و تاریک ،به دور از نور خورشید و در جریان هوا خشک شد
و سپس آسیاب و به صورت پودر در آمد .پودر به دست آمده در بالن یک لیتری و با نسبت  4به  6با الکل اتیلیک  %80مخلوط
شد و به مدت  48ساعت بر روی دستگاه شیکر به آرامی مخلوط گردید .سپس مخلوط به دست آمده توسط صافی و قیف
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این تحقیق در یک دوره  8هفتهای در تابستان سال 4393در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ،ساری ،انجام پذیرفت .بچه
ماهیان مورد استفاده در این مطالعه ،از کارگاه شهید رجایی ساری تهیه و به پژوهشکده اکولوژی دریای خزر منتقل شدند .در
ابتدای آزمایش و به منظور سازگاری ماهیان با شرایط جدید پرورشی ،تعداد  480قطعه بچه ماهی سفید با میانگین وزنی
4/41±0/44گرم در  41وان پالستیکی (هر وان  40عدد ماهی) با شرایط یکسان از نظر حجم آب ( 100لیتر) و فاکتورهای
کمی و کیفی مشابه توزیع شدند .میانگین پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در طی دوره پرورش شامل :اکسیژن محلول (5/7±/5
میلی گرم در لیتر) ،دما (14/1±4/3درجه سانتیگراد) 7/81±/4( pH ،میلی گرم در لیتر) و هدایت الکتریکی (6735/4±417/1
میلی موس در سانتیمتر) بود.

تأثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر شاخصهای رشد...

عادل و همکاران

بوخنر صاف شد .عصاره اولیه به دست آمده وارد دستگاه تقطیر دوار گردید و در دمای  80درجه سانتیگراد و به مدت  4ساعت
الکل پرانی صورت گرفت و عصاره تغلیظ شده به دست آمده تا زمان استفاده در یخچال نگهداری شد (.)Sivam, 2001
آماده سازی جیره

پس از سازگاری ماهیان با شرایط جدید پرورشی ،ماهیان به مدت  8هفته با غذای دستی تغذیه شدند .مواد اولیه مورد استفاده
در جیره غذایی ماهیان به صورت خالصه در جدول  4آمده است .به منظور تهیه جیرههای آزمایشی ،سطوح ( 0شاهد) 1 ،4 ،و
 3درصد از عصاره نعناع فلفلی به جیره پایه فرموله شده ا فزوده و به صورت یکنواخت و همگن با جیره پایه مخلوط گردید .در
این آزمایش بچه ماهیان سفید به مدت  8هفته ،به میزان  6درصد بیوماس بدن و  4بار در روز با جیرههای منتخب ،تغذیه
شدند .این بررسی در قالب یک طرح کامالً تصادفی انجام شد و برای هر تیمار  3تکرار در نظر گرفته شد .در طی دوره روزانه
مدفوع و سایر مواد باقی مانده از کف وانها سیفون و حدود  %30آب هر وان تعویض شد.
جدول  .4ترکیب و تجزیه بیوشیمیایی جیره پایه ساخته شده برای بچه ماهیان سفید مورد استفاده در این آزمایش

41
11
6
6
9
6/8
3
4/6
1
4
0/4
0/16

پودر ماهی کیلکا
پودر سویا
پودر گندم
پودر ذرت
روغن ماهی
روغن سویا
مکمل ویتامیتی
مکمل معدنی
بایندر
نمک
ضد قارچ
آنتی اکسیدان

میزان ()%
41/65
44/9
45/74
9/69
11/4
48/8

ترکیب بیوشیمیایی جیره پایه
پروتئین خام
کربوهیدرات
چربی خام
خاکستر
رطوبت
عصاره عاری از ازت

ارزیابی فاکتورهای رشد

به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر شاخصهای رشد بچه ماهیان سفید و مقایسه بین تیمارهای
مختلف ،به فاصله زمانی  46روز یک بار وزن ماهیان هر تیمار با ترازوی دیجیتال با دقت  0/04گرم و طول کل با خط کش با
دقت  4میلیمتر اندازهگیری شد (به این منظور  14ساعت قبل از زیست سنجی تغذیه ماهیان قطع شد) .همچنین،
شاخصهای رشد ماهیان شامل :میانگین افزایش وزن بدن ،درصد افزایش وزن بدن ،ضریب رشد ویژه ( ،)SGRضریب تبدیل
غذایی ( )FCRو درصد بازماندگی ( )SR%طبق روابط زیر محاسبه گردید (.)Tacon, 1990
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 افزایش وزن بدنرابطه ( : )4وزن ابتدایی بر حسب گرم  -وزن نهایی بر حسب گرم = افزایش وزن بدن (برحسب گرم)
 ضریب رشد ویژه ()Specific Growth Rateرابطه ((} × 400 :)1تعداد روزهای پرورش) (/میانگین وزن اولیه  -میانگین وزن ثانویه){
 ضریب تبدیل غذایی ()Food Conversion Ratioرابطه ( :)3افزایش وزن بدن بر حسب گرم /مقدار غذای خورده شده بر حسب گرم
 درصد بازماندگی ()Survival Rateرابطه (( ×400 :)4تعداد اولیه ماهیان  /تعداد ماهیان باقیمانده)
آنالیز شیمیایی تقریبی غذا و الشه

در ابتدا و انتهای آزمایش تعداد 50قطعه ماهی (تعداد  6ماهی از هر تکرار) به صورت تصادفی انتخاب و جهت تعیین تقریبی
الشه در دمای  10درجه سانتیگراد منجمد شد .تعیین ترکیب جیره پایه و الشه در آزمایشگاه با استفاده از روش استاندارد
 )4996( AOACانجام شد .اندازه گیری پروتئین خام با استفاده از دستگاه کجدال ،چربی خام به روش سوکسله ،رطوبت با
استفاده از آون در دمای  406درجه سانتیگراد به مدت  14ساعت و مقدار خاکستر با استفاده از کوره الکتریکی در دمای 660
درجه سانتیگراد به مدت  4ساعت صورت گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS18و با استفاده از تجزیه واریانس یک طرفه ( )One way-ANOVAصورت
گرفت .مقایسه میانگین بین تیمارهای مختلف بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن ( )Duncans Multiple- rang testدر سطح
احتمال  6درصد تعیین گردید (.)P<0/06
نتایـج
اثرات سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر شاخصهای رشد بچه ماهیان سفید در جدول  1آمده است .در ابتدای دوره اختالف
معناداری بین تیمارها از نظر وزن و طول وجود نداشت ( .)P>0/06بررسی شاخصهای رشد در انتهای دوره نشان داد افزودن
سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی به جیره بچه ماهی سفید به طور معنی داری سبب افزایش آنها می شود ( .)P<0/06بچه
ماهیان تغذیه شده با  3درصد عصاره نعناع فلفلی بیشترین میزان افزایش وزن را نشان دادند به طوریکه در انتهای دوره اختالف
معناداری بین افزایش وزن بچه ماهی سفید بین تیمارهای 1و  3درصد با تیمارهای  4درصد و شاهد مشاهده شد (.)P<0/06
جدول  .1میانگین شاخصهای رشد و بازماندگی بچه ماهی سفید در تیمارهای مختلف در انتهای دوره

ضریب تبدیل غذایی
ضریب رشد ویژه

a

a

a

a

4/41±0/41
1/15±40/41a
6/14±0/46a
5/11±4/7a
404/48±48/5a
4/44±0/45a

4/43±0/44
1/48±40/68a
6/15±0/44a
5/45±4/5a
93/05±47/1a
4/06±0/13a

4/44±0/41
1/43±44/31b
6/34±0/45a
5/85±4/4b
441/3±49/5b
4/18±0/18b

4/41±0/44
1/7±41/46c
6/18±0/44a
7/16±4/6b
444/4±14/15c
4/68±0/48c

1/43±0/5a
4/51±0/48a

1/68±0/4a
4/68±0/45a

1/45±0/3b
4/84±0/44b

4/95±0/5c
1/41±0/44c

اعدادی که در هر ردیف با حروف متفاوت مشخص شده اند ،اختالف معناداری دارند (.)P<0/06
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شاخص
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
طول اولیه (سانتیمتر)
طول نهایی (سانتیمتر)
درصد افزایش وزن
افزایش وزن بدن (گرم)

شاهد

نعناع فلفلی %4

نعناع فلفلی %1

نعناع فلفلی %3

تأثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر شاخصهای رشد...

عادل و همکاران

طول بچه ماهیان سفید تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی در طول آزمایش افزایش یافته و در انتهای دوره
اختالف معناداری بین افزایش طول بچه ماهیان سفید در تیمارهای  3و  1درصد با تیمارهای  4درصد و شاهد مشاهده شد
( .)P<0/06نتایج تحقیق حاضر کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی را در تیمار  3درصد و بیشترین میزان ضریب تبدیل غذایی
را در تیمار شاهد نشان داد .میانگین ضریب تبدیل غذایی بچه ماهیان سفید در تیمار شاهد 1 ،4 ،و  3درصد عصاره نعناع
فلفلی به ترتیب  1/45±0/3 ،1/43±0/5 ،1/68±0/4و  4/95±0/5به دست آمد (جدول .)1
بیشترین ضریب رشد ویژه در بچه ماهیان سفید تغذیه شده با  3درصد نعناع فلفلی مشاهده شد که از نظر آماری اختالف
معناداری با سایر تیمارها نشان داد ( ،)P<0/06هر چند که بین تیمار شاهد و  4درصد تفاوت معناداری مشاهده نشد
( .)P>0/06همچنین ،بیشترین میزان بازماندگی در بچه ماهی سفید تغذیه شده با  3درصد نعناع فلفلی مشاهده شد (شکل )4
که از نظر آماری تفاوت معناداری با تیمارهای دیگر نشان داد (.)P<0/06

شکل  .4درصد بازماندگی بچه ماهیان سفید تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی

جدول  3ترکیب شیمیایی الشه بچه ماهی سفید تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی را در شروع و انتهای دوره
آزمایش نشان داده است .بررسی آماری نشان دهنده آن است که اختالف معناداری در ترکیب تقریبی الشه بین تیمارهای
مختلف وجود ندارد ( ،)P>0/06هر چند که میزان پروتین خام ،لیپید خام و خاکستر الشه در تیمار  1درصد نعناع فلفلی
بیشتر از سایر تیمارها بود (جدول .)3
جدول  .3ترکیبات بدن بچه ماهی سفید نسبت به اثر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی در پایان دوره آزمایش

پروتئین خام
لیپید خام
خاکستر
رطوبت

41/7±0/45
8/5±0/3
3/04±0/44
76/8±4/95

44/4±0/54
44/5±0/1
1/81±0/45
73/4±3/41

44/5±0/38
44/6±0/6
1/45±0/41
73/41±1/85

46/1±0/41
44/8±0/4
1/71±0/09
71/91±1/58

44/6±0/47
44/7±0/3
1/65±0/13
73/15±1/41

عدم وجود حروف در هر ردیف نشان دهندهی معنی دار نبودن اختالفات در بین تیمارها میباشد (.)P>0/06

بحث
از جمله مشکالت پیش رو به منظور تکثیر ماهیان سفید مسئله تغذیه و تکنولوژی غذایی میباشد ،زیرا اطالعات تغذیهای در
زمینه این ماهیان محدود و ناقص میباشد .از جمله مهمترین اهداف مطالعات تغذیهای افزایش شاخصهای رشد به منظور
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( )%شاخص

شروع آزمایش

شاهد

نعناع فلفلی %4

نعناع فلفلی %1

نعناع فلفلی %3

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،5شماره  ،1تابستان 1314

کوتاهتر کردن محدوده زمانی دوره پروش در جهت سودمند و اقتصادیتر کردن این صنعت میباشد .چالش عمده در
آبزیپروری نوین ،بهبود جیرههای غذایی فرموله شده جهت بهینهسازی رشد و ارتقا سالمت ماهیان میباشد ( Gibson and
 .)Roberfroid., 1995از جمله ایدههای مطرح شده در این رابطه استفاده از محرکهای گیاهی در جیره غذایی ماهیان میباشد
که عالوه بر بهبود شاخصهای رشد ،اثرات سودمندی بر ایمنی میزبان دارد (.)Rao et al., 2006
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزودن سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی به جیره بچه ماهیان سفید اثرات معنی داری بر
شاخصهای رشد داشته است .در انتهای دوره بچه ماهیان تغذیه شده با سطوح  3درصد عصاره نعناع فلفلی بیشترین وزن را
داشتند که اختالف وزن آنها با تیمارهای دیگر معنی دار بود ( .)P<0/06نتایج مشابهی در رابطه با افزایش وزن بدن و ضریب
رشد ویژه به دست آمد ،هر چند که این اختالف بین تیمار شاهد و  4درصد معناداری نبود ( .)P>0/06وزن کسب شده در
تیمار  % 3در بیشترین میزان و در تیمار شاهد در کمترین میزان مشاهده شد .این نتایج بیانگر آن است که سطوح عصاره نعناع
فلفلی مورد استفاده در این تیمارها روی وزن کسب شده تأ ثیر گذار بوده است .به عبارت دیگر واکنش متقابلی بین سطوح
باالی عصاره نعناع فلفلی جیره و سطوح پایین آن بر روی وزن کسب شده در بچه ماهی سفید مشاهده شده است .نتایج مشابه
تحریک کن ندگی رشد به هنگام استفاده از گیاهان اسفند و گیاه نی در بچه ماهیان سفید گزارش شده است ( Babak et al.,
 .)2012نتایج مشابهی نیز به هنگام افزودن این گیاه به جیره غذایی ماهی سیم دریایی توسط  )1044( Talpurگزارش شده
است؛ به طوریکه افزودن سطوح مختلف پودر گیاه نعناع فلفلی (به ویژه در سطوح  3تا  6درصد) به جیره غذایی سیم دریایی،
به طور معنی داری باعث افزایش وزن و ضریب رشد ویژه و کاهش ضریب تبدیل غذایی ماهیان شده است .بهبود شاخصهای
رشد ناشی از مصرف این عصاره گیاهی میتواند ناشی از بهبود هضم مواد مغذی جیره یا به علت افزایش سطح فعالیت
آنزیم های گوارشی یا کبدی ماهی و در نهایت بهبود سطح ایمنی غیر اختصاصی ماهیان باشد .بررسی  Hajibeglouو Sudagar
( ) 1040نشان داد که استفاده از عصاره نعناع فلفلی در جیره ماهی کپور معمولی موجب افزایش فعالیت لیزوزوم ،افزایش میزان
آلبومین ،گلوبولین ،پروتئین تام سرم ،مقادیر گلبولهای قرمز و سفید ،هموگلوبین ،هماتوکریت و افزایش مقاومت در برابر
باکتری آئروموناس هیدروفیال شده است ،که تأیید کننده اثرات تحریک کنندگی ایمنی این گیاه میباشد .اثرات گیاه نعناع
فلفلی بیشتر به حضور ترکیبات منتول ،منتون و متیل استات نسبت داده شده است (.)Mahboubi and Haghi, 2008
یکی از عوامل اقتصادی بودن پرورش آبزیان ضریب تبدیل غذا است ،چرا که موجب کاهش هزینههای غذا و مقدار غذادهی و به
تبع آن موجب کاهش آلودگی آب محیط پرورشی و کاهش عفونتهای ثانویه خواهد شد .نتاایج تحقیاق حاضار نشاان داد کاه
تجویز خوراکی نعناع فلفلی با غلظت  % 3موجب کاهش معنادار میزان ضریب تبدیل غذا نسبت به تیمار شاهد میگاردد .نتاایج
این تحقیق نشان داد که حتی سطوح پایین عصاره نعناع فلفلی جیره نیز می تواند روی میزان ضریب تبادیل غاذایی و کااهش
مقدار آن در مقایسه با تیمار شاهد تأثیر گذار باشد ،هرچند که این تفاوت معنادار نبود (.)P>0/06
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نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عصاره نعناع فلفلی به طور معناداری بازماندگی بچه ماهی سفید را تحت تأثیر قرار میدهد.
بازماندگی بچه ماهیان در تیمار  3درصد به طور معناداری بیشتر از تیمارهای دیگر بود .نتایج مشابهی در هنگام به کارگیری
عصاره نعناع فلفلی در جیره غذایی سیم دریایی ( )Talpur, 2014و ماهی کپور معمولی ()Hajibeglou and Sudagar, 2010
مشاهده شد .همچنین )1044( Talpur ،نشان داد که استفاده از سطوح مختلف نعناع فلفلی موجب افزایش مقاومت ماهی سیم
دریایی در برابر باکتری  Vibrio harveyiمیگردد .عالوه بر آن ،مطالعه صورت گرفته توسط  Sharifiو همکاران ( )1041نیز
نشان داد که استفاده از گیاهان نعناع به صورت پودر در جیره جوجههای گوشتی موجب کنترل عفونتهای گوارشی ،کاهش
جمعیت فلور باکتریایی مضر روده و تقویت سیستم ایمنی جوجههای گوشتی میگردد.
ترکیبات مختلف غذایی اثرات متفاوتی بر ترکیب الشه دارند ،به طوری که ترکیب شیمیایی الشه همواره تحت تأثیر نوع غذا،
مقدار غذا و درصد غذادهی قرار میگیرد ( .)Hung et al., 1987نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از سطوح مختلف
عصاره نعن اع فلفلی اثر معنی داری بر ترکیب الشه بچه ماهی سفید نداشته است ،هر چند که میزان پروتئین الشه در بچه
ماهی سفید تغذیه شده با  1درصد عصاره نعناع فلفلی بیشتر از سایر تیمارها بود .در نقطه مقابل ،در مطالعه  Nanekaraniو

...تأثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر شاخصهای رشد

عادل و همکاران

 اثر معنیداری بر ترکیب الشه آنها، نعناع فلفلی به جیره غذایی جوجههای گوشتی%0/3  افزودن سطح،)1041( همکاران
.داشته است
 درصد در جیره بچه3 در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که استفاده از عصاره نعناع فلفلی به ویژه در سطح
 بنابراین این گیاه میتواند به عنوان مکمل.ماهیان سفید منجر به بهبود عملکرد رشد و کارایی جیره مصرفی ماهیان میشود
، هر چند که تعیین سطح بهینه گیاه مذکور در جیره غذایی.رشد مناسبی در جیره غذایی ماهیان سفید به کار گرفته شود
 اثرات ایمنی زایی و سمیت آن و تعیین مواد مؤثره این گیاه نیاز به انجام،اثرگذاری آن بر فعالیت آنزیمهای گوارشی و کبدی
.مطالعات بیشتری دارد
تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند تا از تالش ها و زحمات ریاست محترم پژوهشکده اکولوژی خزر و جناب آقای مهندس
.گل آقایی و علوی تشکر و قدردانی نمایند
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