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 31/1/1395تاریخ تصویب:     11/8/1394تاریخ دریافت: 

 چکیده
تغییرات فاکتورهای رشد، تغذیه، بیوشیمیایی الشه و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون کپور معمولی  بررسیاین پژوهش به منظور 

قطعه ماهی با وزن متوسط  077تغذیه شرده با جیره حاوی سطوح مختلف پودر و عصاره الکلی گیاه یونجه، انجام گردید. طی این تحقیق  
تیمار غذایی سراخته شرده تغذیه شرردند.تیمارهای    9هفته با  8نتی متر به مدت سرا  08/22 ±66/7گرم و طول متوسرط   76/17 ± 29/7

تیمار غذایی با سطوح افزایشی  6درصد(،  21و  9، 6، 0تیمار غذایی با سطوح افزایشی پودر یونجه )سطوح  6غذایی سراخته شرده شامل   
ن عصاره و پودر )به عنوان گروه کنترل( بودند. بر اساس درصرد( و یک تیمار غذایی بدون افزود  6و  0، 1، 2عصراره الکلی یونجه )سرطوح   

درصد جیره و عصاره الکلی تا میزان  9نتایج نشان داد که افزودن سطوح مختلف پودر یونجه تا میزان  نتایج بدست آمده در پایان آزمایش،
د ویژه، ضریب چاقی، شاخص احشایی و درصرد جیره منجر به افزایش وزن بدن، درصرد افزایش وزن بدن، ضرریب رشرد روزانه، نرخ رش     6

م با اختالف ،گلوکز و فسرفر سر گلوبولینکبدی، پروتئین و چربی الشره، نسربت بازده غذایی، نسربت بازده پروتئین و چربی، پروتئین کل،    
طه شررکمی، ( و از طرف دیگر این تیمار ها در نسرربت تبدیل غذایی، چربی محوP<75/7)معنی داری نسرربت به تیمار شرراهد منجر شررده 

( اما اختالف معنی داری بین شاخص های P<75/7) رطوبت الشه، تری گلیسرید و کلسترول کاهش معنی داری  تیمار شاهد نشان دادند
(. در این P>75/7)طول نسربی روده، کل غذای مصررفی، کربوهیدرات و خاکسرتر الشره، آلبومین و کلسریم با تیمار شاهد مشاهده نشد      

دیل اقتصادی نیز محاسبه گردید و نتایج بهترین و اقتصادی ترین تیمار برای به کار گیری در تغذیه ماهی کپور تحقیق شراخص نسربت تب  
با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق و بهبود فاکتورهای رشد و تغذیه و همچنین افزایش درصد پودر بود.  9درصد عصاره و  6تیمار 

ن از یک سرو و کاهش مقادیر سررکی کلسرترول و تری گلیسرید از سوی دیگر، و همچنین تاریرات    سرطوح سررمی پروتئین تام و گلوبولی  
مثبت بر سرطوح سررمی کلسیم و فسفر، یونجه را می توان به عنوان یک مکمل گیاهی مناسب جهت استفاده در جیره غذایی ماهی کپور   

 معمولی، معرفی نمود.
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 مقدمه  . 5
ماهی کپور اهمیت زیسررتی زیادی داشررته و در 
سررتاسرر دنیا به طور وسرریعی پرورش داده می شود.   

ایران و نحوه  درروشرررهای پرورش مرسررروم این گونه 
تغرذیه این ماهی، همواره مورد بررسررری های مختلف  
قرار گرفته اسررت ولی در سررال های اخیر با توجه به  
بروز برخی بیمرراری هررا و کرراهش رشررررد در مزارع 
پرورشررری، اسرررتفاده از ترکیبات مکمل و مکمل های 
گیاهی در جیره غذایی آبزیان با هدف افزایش راندمان 

ردن سطح ایمنی این گونه مورد رشرد و تغذیه و باال ب 
توجره خاص قرار گرفته اسرررت. در آبزی پروری بیش  

درصرررد از هزینره های جاری یک مزرعه پرورش   57
ماهی به مدیریت تغذیه و غذا دهی اختصاص داده می 
شررود بنابراین از مهمترین مباحث در مورد پرورش به 

 Zarifصررورت مصررنوعی توجه به امر تغذیه اسررت ) 

Manesh and Zoreh Zahra, 2012 روشرررهای .)
مختلفی در کراهش هزینره هرای مردیریرت تغذیه در      
آبزی پروری عنوان شررده اسررت که اسررتفاده از منابع  
پروتئین گیراهی ارزان قیمرت یکی از این روش ها در   
کراهش هزینره هرای مردیریتی مزارع پرورش آبزیرران     

از سررروی دیگر، اطالعات در مورد پارامترهای  اسرررت.
ی خون این آبزی کمک شررایانی به ارزیابی بیوشرریمیای

سرالمت و بقاء آن در محیط زیست و پروش می کند.  
 جدید های اسرررتراتژی در توسرررعه زیادی تحقیقات
 این در و دارد وجود سالمتی و رشرد  در غذایی مکمل
 یک،بیوت پری پرو بیوتیک، همچون ترکیباتی رابطره 
 گرفته ارقر  ارزیابی مورد فیتوبیوتیک و بیوتیک سررین
 زیآب در فیتوبیوتیک پیرامون بررسرری همچنین اند.

 نآ بررسی نتایج و است جدید نسبتا موضروعی  پروری
 ,.Cristea et al) اسررت امیدوارکننده و توجه قابل

2012.) 
 به که اسررت گیاهی های مکمل جمله از یونجه

همواره مورد توجه قرار  ارزشمند خواص داشرتن  دلیل
  20-16 دارای یونجه معمول طور گرفته اسرررت. به

 ,.Putnam et al) باشررد می خام پروتئین درصررد

 اسرریدهای از متعارفی مقادیر دارای همچنین(. 2008
 Chatzifotis et) کارتنوئیدها ها، ویترامین  آمینره، 

al., 2006 )ضرررروری چرب های اسرررید پروفایل و 
(European Food Safety Authority, 2009 )

 روی رشرررد و اسرررت ممکن اجزا این باشررردکهمی
 .باشرررد داشرررته مثبت ارر ماهی پرارامترهای خونی 

 افزایش از ممانعت خون، کلسررترول کاهش همچنین
 های زخم و دیابت از جلوگیری و کنترل خون، فشررار

از جمله خواص درمانی این گیاه به شرررمار  گوارشررری
رود. همچنین گیرراه یونجرره منبع غنی از آنتی مری 

ساپونین، آهن، زینک، مس، سلنیوم اکسریدان ها مثل  
(Rechulicz et al., 2014   ،فالونوئیردهرا، تانن ها )

 Eskinکامسترول، کارتنوئیدها و توکول ها می باشد )

and Tamir, 2006 با افزایش سطح یونجه در جیره .)
و باال رفتن میزان سراپونین، ترشحات اسیدی از صفرا  

ا اسررتروئیدهافزایش می یابد که این ترشررحات با دفع 
که در نهایت این امر  همراه اسرررت )مثل کلسرررترول(

 Rechuliczباعث کاهش کلسررترول خون می گردد)

et al., 2014 برره طور کلی مواد مغررذی موجود در .)
گیاه یونجه باعث کاهش سرطح کلسترول خون شده و  
شاخص های خونی و هماتولوژی را بهبود می بخشد و 

 Gawelز می شرررود )باعث افزایش راندمان تغذیه نی

and Grzelak, 2012    برا توجره بره تاریرات مثبت .)
گیراه یونجره بر برخی حیوانات و آزبزیان و برنامه های   
توسرعه، جهت استفاده از مکمل های گیاهی جایگزین  
در پرورش کپورماهیان،  هدف از این تحقیق بررسررری 
اررات سررطوح مختلف پودر و عصرراره الکلی یونجه بر  

و  برخی فاکتورهای بیوشرریمیایی سرم  رشرد و تغذیه 
 خونی ماهی کپور معمولی می باشد.

 

 . مواد و روشها2
 دانشررگاه خیس آزمایشررگاه در حاضررر تحقیق

 ماه اردیبهشرررت در خرمشرررهر دریایی فنون و علوم
 این انجام برای. شرررد انجام هفته 8 مدت به 2090
 لیتری  077 مدور فایبرگالس مخزن 25 از مطالعه
 تصادفی کامالً طور به قطعه ماهی 107 .شرد  اسرتفاده 
 قطعه 27) شررردند توزیع فایبرگالس مخزن 10 بین
 ماهیان سررازگاری ی دوره(. مخزن هر ازای به ماهی
 هفته دو مدت به جدید شرایط با شدن سرازگار  جهت
 طول به ها مخزن خود در آزمایش شرررروع از قبل

 0 ماهیان روزانه سررازگاری، ی دوره طول در. انجامید
 ماهی تجاری پلت غذای با سرریری میزان روز به در بار
 شررریراز( بیضررراء 12 شررررکت )تهیه شرررده از کپور
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 تهیه پودر و عصاره گیاه یونجه .2.5
 مزارع از نظر مورد میزان برره یرونجرره  گریرراه 
 2090 ماه فروردین در خوزسررتان اسررتان کشرراورزی

 سرراقه، از ها جوانه و برگ جداسررازی از پس و تهیه
 به( گراد سرررانتی درجه 15)اتاق دمای در ها یونجه
 آسیاب دسرتگاه  با سرپس  و خشرک  سراعت  68 مدت
 الک از دادن عبور از پس و شرررده خرد کامال برقی
 های جیره تهیه جهت آن از ، مقداری(میکرون5/7)

 نظر در الکلی عصرراره تهیه جهت مابقی و پودر حاوی
 هب حاصل پودر گیری، به منظور عصراره  .شردند  گرفته
 درصد 98 اتانول به ،(حجمی/حجمی) 27 به 2 نسبت
 فویل با که ارلن حاصررل در مخلوط شررد و اضررافه
 در سرراعت 01 مدت به بود، شررده پوشرریده آلومینیوم
 دور 217 دور با پلیت هات دستگاه روی بر  آزمایشگاه

 مخلوط کامال و نگهداری اتاق دمرای  در دقیقره  در
 واتمن صرررافی کاغذ ی وسررریله به سرررپس. گردید
و با کمک ( میکرون 61 ی چشررمه سررایز ،2شررماره)

 بدسررت مایع. گردید صرراف مرحله 0 قیف بوخنر، در
 در دور 97 با( گراد سانتی درجه 07) روتاری در آمده
 جدا آن از و تقطیر آن الکل تا شررد داده قرار دقیقه
 در نظر مورد گیاه ی عصرراره تقطیر، از پس گردد و
 نگهداری اسررتفاده زمان تا گراد سررانتی درجه 6 دمای
(.  به منظور اطمینان از مواد Zargari, 2001شرررد )

مورره موجود در عصررراره الکلی و پودر یونجره، آنررالیز  
GC Mass   برای عصرراره الکلی و آنالیز بیوشرریمیایی

 8برای پودر یونجه انجام شررد که نتایج آن در جداول 
 . اندشده آورده  9و 

 

 مراحل ساخت جیره های آزمایشی .2.2
برای سررراخرت جیره هرای غذایی آزمایشررری    
 ماهی تجاری غذای کیلوگرم یرک  ( ابتردا 1)جردول  
 خته،ری ظرفی در بود، شده پودر آسیاب توسط کپورکه
 غذای به آب همراه به یونجه ی عصاره یا پودر سرپس 
 به تجاری همزن توسط دقیقه 07 و شده اضرافه  ماهی
 با پودر و عصاره آب، و یکنواخت کامالً تا شرد  زده هم

 سررپس توسررط چرخ. شررود مخلوط غذا ذرات  تمامی
 اتاق دمای در ساعت 68 مدت شرده به  چرخ گوشرت 
 9مطالعه،  این در .گردید خشرررک کامالً تا نگهداری
و  9، 6، 0 حاوی سرطوح  های جیره با تکرار 0 با تیمار
، P3 ،P6به ترتیب با عناوین  )یونجه  پودر درصررد 21
P9 و P12) یونجه  عصاره درصد 6و  0، 1، 2 و سطوح
 گروه و (E4 و E1 ،E2 ،E3بره ترتیرب برا عناوین     )

 نظر در( کنترل)عصرراره  یا پودر افزودن بدون شرراهد
 (. Saligheh Zadeh et al., 2015شدند ) گرفته

 میزانجیره غذایی شررامل آنالیز بیوشرریمیایی 
ن خام و خاکستر با استفاده ئیرطوبت، چربی خام، پروت

 ,AOACاز روش کرار اسرررتاندارد صرررورت گرفت ) 

 275دمای  از آون وی محراسررربه رطوبت  (. برا2000
استفاده گردید. اندازه گیری میزان  درجه سرانتی گراد 

پروتئین خام با اندازه ، چربی خام به روش سرروکسررله 
گیری نیتروژن کررل بررا اسرررتفرراده از روش کجلرردال 

( و ضرب Buchi K370, Auto Kejldahl)دسرتگاه  
به  نمونه هابا قرار دادن خاکسررتر، و  15/6آن در عدد 

 557مای سرراعت در کوره ی الکتریکی در د 26مدت 
صورت گرفت.   درجه سانتی گراد

 
 11استفاده )جیره پایه غذای ماهی کپور تهیه و ارائه شده توسط کارخانه  مورد پایه )آنالیز بیوشیمیایی( جیره ترکیب .1 جدول

 بیضاء شیراز(

 مقدار مواد مغذی

 27 رطوبت )%(

 01-08 پروتئین خام )%(

 0877-0677 (Cal/kgانرژی قابل هضم )

 5/5 فیبر خام )%(

 5-8 چربی )%(

 21 خاکستر )%(

TVN (mg/100g) 57 
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 6/2-8/2 لیزین )%(

 61/7-68/7 متیونین )%(

 75/2-15/2 ترئونین )%(

 
 میزان ترکیبات مورد استفاده جهت ساخت جیره های آزمایشی مختلف ماهیان کپور معمولی جوان .1جدول 

 P3 P6 P9 P12 E1 E2 E3 E4 کنترل تیمارهای آزمایشی
 887 887 887 887 887 887 887 887 887 جیره پایه)گرم(

 67 17 27 07 7 7 7 7 7 عصاره الکلی یونجه )گرم(

 7 7 7 7 217 97 67 07 7 پودر یونجه)گرم(

 87 277 227 97 7 07 67 97 217 پرکننده)پودر سن )گرم((

 577 577 577 577 577 577 577 577 577 آب)سی سی(

 

 نمونه برداری .2.9
 در روز در بار 0 ها مراهی  آزمرایش  طول در
 سرریری میزان به  28:77 و 26:77 ،8:77 سرراعات
 بآروزانه پارامترهای فیزیکوشرریمیایی  .شرردند تغذیه
آب( مورد  pH و محلول اکسررریژن حرارت، )درجرره

سررنجش قرار گرفته و ربت گردید. مقادیر پارامتر های 
 0-8 گراد، سررانتی درجه 18±2 ترتیب آب به کیفی 
 ، pH 5/0-5/6 و اکسرریژن محلول لیتر در گرم میلی
 حجم  %27 روزانه آزمایش، مدت طول در. گردید ربت
یک روز قبل از  و در انتهای دوره .گردیرد  تعویض آب

زیست دهی قطع شد. تمام ماهی ها  نمونه برداری غذا
و به منظور اندازه گیری وزن امعاء و  شررردند سرررنجی

عدد  0احشرا و کبد، ماهی ها تشرریح شردند و سپس    
مرراهی از هر تکرار بصرررورت تصرررادفی برای آنررالیز  

 تا زمان آزمایشاتو  دگردیبیوشریمیایی الشه انتخاب  
درجرره سرررانتی گراد نگهررداری  -87بعردی در فریزر  

 شدند.
همچنین تعرردادی از مرراهیرران نیز از هر مخزن 
بصرورت تصادفی انتخاب شد و پس از بیهوشی با ماده  

 بوسررریله ماهیان از (، خون گیریppm 67اوژنول )
 هپارین انعقاد ضد ماده به آغشته سی سی 5/1 سرن 
 خون های نمونه. شررد انجام دمی سرراقه ورید طریق از

                                                 
Weight gain 1 

ioDaily growth rat 2 
ioSpecific growth rat3  

Condition factor 4 
ioProtein efficiency rat 5 

ioFeed conversion rat 6 
ioLipid efficiency rat 7 

Viscero somatic index 8 

 انتقال یافته و با لیتری میلی 5/2 های میکروتیوپ در
 دقیقرره 25 مرردت برره دقیقرره در دور 27777دور 

 .شدند سرانتریوفیوژ شرد و نمونه های سرم جداسازی  
سرررنجش پارامترهای بیوشررریمیایی سررررم به روش  
کرالریمتری )فتومتریرک( و با اسرررتفاده از دسرررتگاه   

 ,Mindrey BS-200یزر بیوشررریمیررایی )اتروآنرراال 

China  و با اسرتفاده از کیت تشخیصی پارس آزمون )
 به روش زیر انجام شد. 

 

 آنالیز شاخص های رشد و تغذیه .2.4
و تغذیه نظیر افزایش وزن  رشدشاخص های  
(WG)2( ضریب رشد روزانه ،DGR)1 نرخ رشد ویژه ،

(SGR%)0( ضریب چاقی ،(CF%6 ، بازده ضریب
، 6(FCR، ضریب تبدیل غذایی)5(PERپروتئین )
 ،8(VSI) شاخص احشایی ،0(LER) بازده چربیضریب 

 شاخص کبدی ،9(FER)ضریب بازده غذایی 
(HSI%)27، شاخص چربی محوطه شکمی (IFR)22 ،

کل غذای ، 21(RLG) شاخص طول نسبی روده
و نسبت تبدیل اقتصادی  20(TFI) مصرف شده

(ECR)26  گردید محاسبه براساس فرمول های زیر
(Nya and Austin, 2009 .) 

 

ioFeed efficiency rat 9 
Hepato somatic index 10 
Intraperitoneal fat ratio 11 

Length GutRelative  12 
13 Total feed intake  

efficiency ratio icEconom
 14 
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وزن رانویه )گرم( = افزایش وزن  –وزن اولیه )گرم( 
 )وزن تر تولید شده( )گرم(

وزن  -)طول دوره پرورش )روز(/)وزن اولیه)گرم(
 رانویه )گرم(( = ضریب رشد روزانه )روز/گرم(

)طول دوره پرورش )روز( / )لگاریتم وزن ×  277
 (%لگاریتم وزن رانویه(( = نرخ رشد ویژه) –اولیه 
)طول رانویه( )سانتی متر( / وزن رانویه 0× ) 277

 (%)گرم(( = ضریب چاقی )
پروتئین مصرفی )گرم( / وزن تر تولید شده )گرم( 
 = ضریب بازده پروتئین )گرم(

ای خشک داده شده = افزایش وزن بدن )گرم( / غذ
 ضریب تبدیل غذایی )گرم(
چربی مصرفی )گرم( / وزن تر تولید شده )گرم( = 
 ضریب بازده چربی )گرم(

)وزن رانویه بدن )گرم( / وزن کل احشا × 277
 (%)گرم( = شاخص احشایی)

وزن تر تولید شده )گرم( / وزن غذای داده شده = 
 (%ضریب بازده غذایی )

ن )گرم( / وزن کل کبد )وزن رانویه بد× 277
 (%)گرم( = شاخص کبدی)

)وزن رانویه بدن )گرم( / وزن کل چربی × 277
 (%محوطه شکمی)گرم( = شاخص چربی محوطه شکمی)

طول بدن )سانتی متر( / طول روده )سانتی متر( = 
 (%شاخص طول نسبی روده)

تعداد ماهی در هر مخزن / وزن کل غذای خورده 
 رف شده )گرم(شده )گرم( = کل غذای مص

قیمت یک کیلوگرم از × نسبت تبدیل اقتصادی 
 جیره غذایی = نسبت تبدیل اقتصادی
 

 آنالیز ترکیبات بیوشیمیایی سرم  .2.1
با استفاده از  سرمهمچنین مقدار پروتئین تام 

( 7185772کیت تشخیصی شرکت پارس آزمون )کد 
و آلبومین تام سرم با استفاده از کیت تشخیصی شرکت 

 ,.Thomas et al( )7725772پارس آزمون )کد 

1998; Johnson et al., 1999 ) و میزان تقریبی
گلوبولین سرم با کم کردن مقادیر آلبومین سرم از 

 ,.Kumar et alد )پروتئین تام سرم محاسبه ش

های سرم با استفاده از کیت . میزان گلوکز نمونه(2005
تشخیص کمی گلوکز شرکت پارس آزمون )کد 

7205772( )Barham and Trinder, 1972; 

Sacks, 1999)های . سنجش میزان کلسترول نمونه
سرم از کیت تشخیص کمی کلسترول شرکت پارس 

 Deeg and( )7275772آزمون به روش آنزیمی )کد 

Ziegenhorn, 1983; Artiss and Zak, 1997 و )
های سرمی، با استفاده از میزان تری گلیسرید نمونه

گلیسرید شرکت پارس آزمون )کد کیت تشخیص تری
7015772( ،)Rifai et al., 1991; Cole et al., 

های سرم با (، میزان کلسیم موجود در نمونه1997
( 7782772)کد  کیت تشخیصی شرکت پارس آزمون

(Michaylova and Ilkova, 1971; Bauer, 

های سرم با کیت تشخیص و میزان فسفر نمونه (1981
( 7105772کمی فسفر شرکت پارس آزمون )کد 

(Burtis and Ashwood, 1999.استفاده شد ) 

 

 نالیز تقریبی بیوشیمیایی الشهآ .2.9
آنالیز بیوشیمیایی تقریبی میزان رطوبت، چربی 

ن خام و خاکستر با استفاده از روش کار ئیخام، پروت
(. برای AOAC, 2000استاندارد صورت گرفت )

ابتدا نمونه ها وزن شده،  و غذا، محاسبه رطوبت الشه
سپس داخل ورق آلومینیومی قرار گرفته و در دمای 

ساعت پس از رابت  16درجه سانتی گراد به مدت  275
س از محاسبه پ ند،شدن وزن در آون خشک گردید

میزان رطوبت، نمونه ی الشه آسیاب شده و به صورت 
ایی ییک مخلوط همگن جهت استفاده در آنالیز بیوشیم

 بعدی آماده شد. پس از خارج نمودن از آون، نمونه ها
و مجدداً وزن شدند. پس  قرار داده در دسیکاتور سرد را

از محاسبه میزان رطوبت، نمونه ی الشه آسیاب شده 
صورت یک مخلوط همگن جهت استفاده در و به 
ایی بعدی آماده شد. چربی خام به یبیوشیم هایآنالیز

ساخت  Soxtec 2005) روش سوکسله محاسبه گردید
، پروتئین خام با اندازه گیری نیتروژن کل کشور سوئد(

 Auto Kejldahl)دستگاه  با استفاده از روش کجلدال

K370 ،Buchi )آن در و ضرب  ساخت کشور سوئیس
تعیین شد. جهت محاسبه میزان خاکستر،  15/6عدد 

ساعت در کوره الکتریکی در درجه  26نمونه ها به مدت 
  .درجه سانتی گراد سوزانده شدند 557حرارت 
 

 آنالیز آماری .2.9
 آنالیز روش از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه

شد.  ( انجامOne-way ANOVAطرفه ) یک واریانس
 کولموگروف آزمون با ها بودن داده نرمال ابتدا
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 Leven آزمون بوسیلة ها واریانس همگنی و اسمیرنف

 از پس آزمون ها میانگین مقایسه گردید. برای تست

 نرم شد. از استفاده درصد 5سطح  در دانکن آماری

از  و آماری آنالیز برای SPSS (Version 16) افزار
Excel  گردید استفاده برای رسم نمودارها. 

 . نتایج4
 معیار خطای ± ها داده میانگین اساس بر نتایج

ارائه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، هیچ گونه 
تفاوت معنی داری بین میزان ترکیبات بیوشیمیایی 
موجود در جیره های مختلف مورد استفاده در این 

(. 0تحقیق  وجود نداشت )جدول 
 

 آزمایشی مختلف ماهیان کپور معمولی جوان  غذایی های جیره تقریبی بیوشیمیایی آنالیز .3 جدول

 تیمارهای آزمایشی  ماده مغذی

 P3 P6 P9 P12 E1 E2 E3 E4 کنترل

 20/00±52/2 70/00±00/2 05/01±69/2 17/01±56/2 75/06±60/2 20/05±01/2 85/06±52/2 21/06±27/2 57/02 ±72/2 پروتئین )%(

 79/6±76/7 71/6±16/7 87/6±67/7 56/6±70/7 88/5±66/7 86/5±59/7 08/5±67/7 91/6±52/7 86/6 ± 52/7  چربی )%(

 97/9±76/7 65/9±28/7 97/9±76/7 26/9±27/7 08/9±25/7 69/9±78/7 88/9±75/7 00/9±10/7 05/9 ± 50/7  کربوهیدرات )%(

 01/26±62/7 07/26±89/7 75/20±05/7 21/20±20/7 66/26±08/7 90/25±08/7 65/25±00/7 80/26±56/7 00/20 ±09/7  خاکستر )%(

 22/06±97/7 95/06±56/2 88/05±10/1 96/06±87/2 81/00±65/2 69/00±79/1 71/06±86/1 08/06±00/2 95/06 ±/ 55  رطوبت )%(

 انرژی ناخالص کل

(MJ/Kg) 

25/7± 68/25 10/7±96/25 21/7±06/26 17/7±06/26 16/7±19/26 79/7±00/25 29/7±68/25 01/7±20/26 12/7±78/26 

خطای معیار بیان شده اند. عدم وجود حروف در جدول، نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار در بین تیمارهای آزمایشی  ± کلیه نتایج به صورت میانگین

 (.<P 75/7)است 

 
نتایج افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، 
نرخ رشد ویژه، ضریب رشد روزانه، ضریب چاقی، 
شاخص چربی محوطه شکمی، شاخص احشایی، 

ص طول نسبی روده ماهیان کپور خشاخص کبدی و شا

تحت تاریر عصاره و پودر یونجه در پایان دوره  ،معمولی
نتایج  بر اساس آورده شده است. ، 6ر جدول آزمایشی د

حاصله بیشترین میزان افزایش شاخص های رشد در 
مشاهده گردید. E4و  P9تیمار ها 

 
 (n=3شاخص های رشد و وضعیت ماهیان کپور معمولی تحت تغذیه سطوح مختلف پودر و عصاره الکلی یونجه ) .4جدول 

 شاخص

 WG(g) BWI)%( SGR)%( DGR(g/day) CF)%( IFR)%( VSI)%( HSI)%( RLG(cm) تیمار

 e06/7±95/6 c06/0±96/07 e75/7±60/7 d72/7±21/7 c76/7±60/2 a29/7±22/2 c65/7±90/9 c20/7±66/1 76/7±09/2 شاهد

P3 cd 85/7±66/9 c59/0±02/66 d76/7±66/7 cd72/7±20/7 bc75/7±07/2 b25/7±65/7 c00/7±79/27 c17/7±01/1 76/7±82/2 

P6 b50/7±00/21 bc26/6±07/66 bc70/7±89/7 b71/7±11/7 bc78/7±09/2 b27/7±66/7 bc50/7±07/27 ab29/7±62/0 76/7±90/2 

P9 a56/7±96/26 a19/0±67/92 a70/7±25/2 a72/7±07/7 ab76/7±81/2 b75/7±06/7 ab69/7±50/22 a00/7±65/0 76/7±96/2 

P12 de82/7±56/8 c87/0±76/62 de75/7±67/7 cd72/7±25/7 bc76/7±01/2 b75/7±66/7 c67/7±72/27 c21/7±90/1 75/7±09/2 

E1 de65/7±09/8 c07/5±00/61 de76/7±62/7 cd71/7±26/7 bc76/7±68/2 b26/7±61/7 c16/7±90/9 c16/7±68/1 75/7±09/2 

E2 bc 85/7±65/22 c70/5±65/58 c76/7±87/7 bc71/7±17/7 bc70/7±68/2 b70/7±68/7 abc66/7±00/27 bc17/7±77/0 76/7±81/2 

E3 b 66/7±66/20 b56/6±00/05 b70/7±98/7 b71/7±16/7 bc76/7±07/2 b70/7±62/7 abc50/7±18/22 abc28/7±27/0 76/7±86/2 

E4 a00/7±61/28 a25/0±80/277 a76/7±11/2 a71/7±00/7 a76/7±92/2 b79/7±00/7 a52/7±80/22 ab11/7±61/0 76/7±96/2 

خطای معیار بیان شررده اند. حروف غیرهمنام در هر سررتون، نشرران دهنده وجود اختالف معنی دار در بین تیمارهای   ±کلیه نتایج به صررورت میانگین

 (>P 75/7)آزمایشی است 

 
نسرربت تبدیل  نتایج حاصررل از شرراخص های 

غذایی، نسررربت بازده غذایی، نسررربت بازده پروتئین، 
ماهیان نسربت بازده چربی و کل غذای مصرف شده در 

سرررطوح مختلف پودر و کپور معمولی تغذیه شرررده با 
بر  .است آورده شده،  5جدول  در عصراره الکلی یونجه 

، در تیمار FCRاسرراس نتایج حاصررله، کمترین میزان 
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E4 .مشاهده گردید  
 (n=  3شاخص های تغذیه ای ماهیان کپور معمولی تحت تغذیه سطوح مختلف پودر و عصاره الکلی یونجه ) .5جدول 

   شاخص   

 FCR FER PER LER TFI تیمار

 a42/0±39/9 c09/0±42/0 c00/0±00/0 c99/0±93/5 99/0±99/22 شاهد

P3 a99/0±92/9 bc09/0±99/0 bc00/0±30/0 bc93/0±00/5 04/0±50/25 

P6 b03/0±50/4 b04/0±95/0 b02/0±02/9 ab92/0±50/2 99/0±22/22 

P9 bc03/0±92/4 ab09/0±20/0 a05/0±42/9 a49/0±39/2 00/0±45/25 

P12 a44/0±03/9 c04/0±40/0 c05/0±04/0 c40/0±42/5 50/0±00/25 

E1 a92/0±09/9 c09/0±42/0 c05/0±00/0 c94/0±49/5 50/0±00/22 

E2 a42/0±94/9 bc04/0±92/0 b02/0±09/9 abc94/0±99/2 59/0±00/22 
E3 b90/0±54/4 b09/0±92/0 b09/0±00/9 a42/0±05/2 59/0±00/22 
E4 c99/0±02/9 a04/0±25/0 a05/0±42/9 a90/0±00/0 43/0±50/22 

دهنده وجود اختالف معنی دار در بین تیمارهای خطای معیار بیان شررده اند. حروف غیرهمنام در هر سررتون، نشرران ±کلیه نتایج به صررورت میانگین

 (.>P 75/7) آزمایشی است

 
داده های مربوط به اررات پودر و عصرراره الکلی 
یونجه در سرررطوح مختلف بر ترکیبات بیوشررریمیایی 
الشه کپور معمولی تحت تغذیه سطوح مختلف پودر و 

به شرررح زیر آمده  (6جدول )در  ،یونجهعصرراره الکلی 

نتایج نشرران می دهد که پودر و عصرراره یونجه اسررت. 
تاریر مسرتقیم در میزان پروتئین و چربی الشه داشته  
اند ولی بر روی کربوهیدرات، خاکسررتر تغییرات معنی 

داری را ایجاد نکرده اند.
 
 (n=  3) ختلف پودر و عصاره الکلی یونجه بر اساس درصد ماده خشکآنالیز الشه ماهیان کپور معمولی تحت تغذیه سطوح م .6جدول 

 شاخص

 رطوبت خاکستر کربوهیدرات چربی پروتئین تیمار

 d07/7±81/20 b20/7±07/0 56/7±80/5 71/7±91/1 a26/7±68/69 شاهد

P3 bc06/7±62/25 b76/7±27/8 19/7±61/5 79/7±02/1 b61/7±26/68 

P6 b62/7±82/25 a16/7±20/9 62/7±91/5 27/7±69/1 c00/7±09/66 

P9 a76/7±98/25 a12/7±18/9 61/7±98/6 21/7±68/1 c10/7±70/66 

P12 a16/7±90/26 a22/7±16/9 66/7±69/6 76/7±60/1 c69/7±65/66 

E1 d10/7±77/26 b27/7±07/0 19/7±85/5 26/7±92/1 a16/7±51/69 

E2 cd29/7±67/26 b76/7±21/8 10/7±07/5 70/7±88/1 ab06/7±99/68 

E3 b08/7±06/25 a20/7±76/9 25/7±12/5 78/7±80/1 c60/7±70/68 

E4 a10/7±70/20 a21/7±52/9 05/7±62/6 76/7±80/1 c00/7±96/65 

 
سرررنجش هرای مربوط به برخی از فاکتورهای  
بیوشرریمیایی سرررم خون کپور معمولی تغذیه شررده با 
تیمارهای آزمایشری حاوی پودر و عصاره الکلی یونجه  

( آمده است که شامل 0با سرطوح مختلف در )جدول  
سررنجش میزان پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین، تری 

 اشد. ب گلیسرید، گلوکز، کلسترول، کلسیم و فسفر می

مشررراهده می شرررود،  0همانطور که در جدول 
میزان پروتئین کل، گلوبولین، تری گلیسرررید، گلوکز، 

 و P6، P9، P12، E3 کلسرترول و فسفر در تیمارهای 
E4  داشرررتند داری معنی تفاوت شررراهرد  گروه برا 
(75/7>pامررا ،) بین کلسررریم و آلبومین میزان در 

نشد.  مشاهده داری معنی تفاوت شاهد گروه با تیمارها
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بر اسراس نتایج بدسررت آمده، بیشترین میزان سطوح  
پروتئین کل، گلوبولین، گلوکز، کلسررریم و فسرررفر، در 

مشررراهده گردید و همچنین  E4 و P12تیمرارهرای   
کمترین میزان کلسترول و تری گلیسرید در تیمارهای 

P12 و E4  مشاهده گردید. همچنین با افزایش سطوح
صررراره و پودر یونجرره در جیره غررذایی، یررک رونررد ع

افزایشی در پارامترهای ذکر شده مشاهده گردید.

 
 مقادیر پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون کپور ماهیان جوان تغذیه شده با سطوح مختلف پودر و عصاره الکلی یونجه .7جدول 

تیمارهای 

 آزمایشی

 پارامترهای بیوشیمیایی سرم

پروتئین کل 

(mg/dl) 

 آلبومین

(mg/dl) 

 گلوبولین

(mg/dl) 

 گلیسرید ریت

(mg/dl) 

 کلسترول

(mg/dl) 

 گلوکز

(mg/dl) 

 کلسیم

(mg/dl) 

 فسفر

(mg/dl) 

 d70/7±77/0 76/7±67/2 c76/7±62/2 a11/5±88/168 a72/1±61/276 c65/2±05/68 22/7±05/8 b20/7±28/9 کنترل

P3 cd27/7±26/0 27/7±56/2 c25/7±67/2 a62/0±57/165 ab21/1±05/271 bc97/1±05/02 17/7±05/8 b26/7±10/9 

P6 bc22/7±67/0 76/7±65/2 b26/7±96/2 b97/5±88/116 bc26/1±61/96 ab92/1±21/06 10/7±86/8 a67/7±66/27 

P9 a22/7±01/0 79/7±00/2 a26/7±08/1 c20/6±57/296 c76/0±57/95 ab80/2±80/00 17/7±10/9 a06/7±07/27 

P12 ab26/7±69/0  21/7±60/2 ab70/7±12/1 c00/5±77/286 bc06/2±00/96 ab65/1±00/00 29/7±10/9 a12/7±00/27 

E1 d79/7±78/0 27/7±67/2 c79/7±68/2 a06/6±77/160 a02/2±61/270 c96/1±05/68 20/7±06/8 b16/7±12/9 

E2 cd79/7±20/0 78/7±58/2 c79/7±56/2 a58/6±08/167 ab08/1±77/270 bc88/1±00/02 21/7±06/8 b18/7±16/9 

E3 ab26/7±66/0 25/7±68/2 ab26/7±25/1 b19/0±88/120 bc57/1±80/96 ab85/2±77/00 28/7±70/9 a16/7±18/27 

E4 a70/7±02/0 70/7±67/2 a27/7±07/1 c05/6±08/280 c86/1±61/92 a76/2±80/08 26/7±12/9 a01/7±06/27 

(. تمام نتایج بر اساس میانگین P <75/7وجود حروف غیرهمنام در هر ستون، نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در بین گروه های آزمایشی است )

 خطای معیار بیان شده اند ±

 
 ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره یونجه مورد استفاده در این تحقیق  .8جدول 

 درصد نام ترکیب ردیف درصد نام ترکیب ردیف

2  Phytol 12/10 01 Propane, 2,2-diethoxy 7/19 

1  Linoleic acid 26/08 00 5-Methyl-1-heptene 7/18 

0 Palmitic acid 21/92 06 Methyl heptadecyl ketone 7/10 

6   Mome inositol 22/02 05 N-(4-Fluorophenyl)-N-(4-

nitrophthalimidomethyl)benzamide 
7/10 

5  Neophytadiene 0/86 06 1-(3,6,6-Trimethyl-1,6,7,7a-

tetrahydrocyclopenta[c]pyran-1-yl)ethanone 
7/10 

6 Oleic acid  0/67 00 Undecene,10-methyl 7/16 

0 2-Methyl-Z,Z-3,13-

octadecadienol 
1/69 08 1,3,12-Nonadecatriene 7/16 

8 Cyclopentadecanone, 2-

hydroxy 
2/26 09 2-ethylbutanoate 7/16 

9 Phytene 2/79 67 Hexadecane 7/16 

27 4,6-Di-O-methyl-/alpha/-d-

galactose 
2/78 62 Farnesyl acetone 7/12 

22 Skatole 2/76 61 Tetradecane 7/12 

21 3-Mercapto- 2(1H)-

pyridinone 
7/91 60 propane 2,2 dimethoxy  7/17 

20 Phenol, 2-methoxy-4-vinyl 7/97 66 Loliolide 7/17 

26  Octoil 7/07 65 3-Heptadecanone 7/29 

25 Trans-(+)-Carveol 7/60 66 Propylamine 7/29 

26 Propiophenone 7/60 60 2-Methyl-2-butenolide 7/29 

20 Dihydroactinidiolide 7/58 68 Methyl pentadecyl ether 7/28 
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28 2-Ethyl-3-methylmaleimide 7/56 69 2-Vinyl-9-[/beta/-d-ribofuranosyl]hypoxanthine 7/28 

29 4-methyl-7-methylethenyl-

3,8-dioxatricyclo(2-

4]octane 

7/60 57 Methyl /beta/-d-galactopyranoside 7/20 

17 Styrene epoxide 7/60 52 Decanoic acid 7/26 

12 Tributyl amine 7/62 51 2,6,6-trimethyl-4-hydroxy-1-cyclohexene-1-

carboxaldehyde 
7/25 

11 2-Methyl-4-

ethoxycarbonyl-isoxazole 
7/00 50 1,2-diaza-1-phenyl-3-methyl-4-(3,4,5-

trimethoxy phenyl carbonyl amino methyl)-

cyclopent-3-en-5-one 

7/25 

10 2-Amylfuran 7/06 56 Monoolein 7/25 

16 8-Oxa-9-ketotricyclo 

(2,6)]undecane 
7/06 55  Cyclohepta siloxane,tetradeca methyl 7/25 

15 Cyclopentadecanolide 7/06 56 7-Hexadecenoic acid, methyl ester 7/26 

16 Phenic acid  7/00 50 1,2-Epoxy-2-vinylcyclododecene 7/20 

10 Benzeneacetonitrile, 3-

fluoro 
7/00 58 Toluene   7/20 

18 Beta-Ionone 7/02 59 Dodecamethylcyclohexasiloxane 7/21 

19 Methyl vinyl maleimide 7/07 67 1,3,12-Nonadecatriene 7/21 

07 1,7-dimethyl-2-oxo-7-(4'-

formyl-butyl)-norbornane 
7/07 62 Bis(trimethylsiloxy)acetone 7/21 

02 2-Dodecanon 7/07    

 
 آنالیز بیوشیمیایی تقریبی پودر یونجه مورد استفاده در این تحقیق .9جدول 

 ترکیبات

 رطوبت)%( کربوهیدرات)%( خاکستر)%( چربی)%( پروتئین)%( پودر یونجه
 90/10 11/6 60/8 28/8 26/55 

 
ادی اقتصنتایج مربوط به شاخص نسبت تبدیل 

به این شررح است که بیش ترین میزان   27در جدول 
و کم ترین آن مربوط به تیمار  21Pمربوط بره تیمرار   

شرراهد می باشررد که با هم دارای اختالف معنی داری 

( اما بین تیمار شرراهد با تیمارهای P<75/7هسررتند )
0P ،6P ،9P  6وE  اختالف معنی داری وجود نرردارد
(75/7<P.)

 
 (n=3ش شاخص نسبت تبدیل اقتصادی ماهیان کپور معمولی تغذیه شده با سطوح مختلف پودر و عصاره الکلی یونجه )سنج .11جدول

 تیمارهای آزمایشی

E4 E3 E1 E1 P11 P9 P6 P3 نسبت تبدیل  شاهد

 8006c 27002b 27599b 27126b 20209a 8170c 8760c 0872c 6056c اقتصادی

خطای  ±(. تمام نتایج بر اساس میانگین p <75/7وجود حروف غیرهمنام، نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در بین گروه های آزمایشی است )

 معیار بیان شده اند.

 
 . بحث و نتیجه گیری4

عمردترًا گیراهران دارویی حراوی آلکرالوئیردها،        
دها، فنولی، ترپنوئیترکیبات فالونوئیردهرا، رنگدانه ها،   

 و امگا 9 اسرتروئیدها و اسریدهای چرب ضروری )امگا  

، بره همین علت از این تولیدات به عنوان یک  بوده( 6
ماده مقوی، اشتها آور و تحریک کننده رشد در تغذیه 

(. Sivaram et al., 2004) آبزیان اسرتفاده می شرود  
هسرررتند، جیره های غذایی که حاوی گیاهان دارویی 
د. گیاه نر تراریرات متفراوتی بر گونره هرای مختلف دار    
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 گیرراهی یونجرره نیز برره عنوان یررک مکمررل غررذایی
)فیتوبیوتیرک( جرایگزین مناسررربی برای پروتئین در   
پرارامترهرای رشررردی بکرار می رود، همچنین بدلیل    

در گذشته این گیاه را با نام  ،ارزش غذایی باالی یونجه
 ,Gavel and Grazelak)گیاه درمانگر یاد می کردند 

از دالیل مهم و قابل قبول در بهبود شرراخص (. 2012
های رشرررد و وضرررعیت، در رابطه با اسرررتفاده از گیاه 
یونجه تا سررطح معینی، می توان به وجود سرریسررتم   
چنردگرانره پروتئینی برا اررات متقرابل در گیاه یونجه      

که دارای انحالل پذیری مشرررابه کازئین  اشررراره نمود
همچنین از نظر اسرریدهای آمینه یک ماده  .باشرردمی

مغررذی بررا کیفیررت خوب برره حسرررراب می آیررد  
(Fiorentini and Galoppini, 1981  از طرفی .)

و همکاران  Zhangاسررتفاده از یونجه طبق یافته های 
باعث افزایش  (P <75/7)( به طور معنی داری 1779)

فرعررالیررت آنزیم هررای آمیالز و پروتئرراز در روده و  
نکرآس می شود که این امر بهبود شرایط هضم هپاتوپا

و گوارش غذا را به دنبال دارد. اسید های آمینه موجود 
در یونجه تشرررکیل کمپلکس هایی می دهند که برای 
بافت ماهیچه و آنزیم ها بسرریار مهم و ضررروری تلقی  
می شوند که افزایش وزن و راندمان تغذیه را به دنبال 

موجود ی غیر سررلولزی همچنین کربوهیدرات ها .دارد
به طور صرررد درصرررد در تولید انرژی نقش در یونجه 

داشرته و به سرعت هضم می شوند که در نهایت رشد  
 بیشتر را به دنبال خواهد داشت. 

براسرراس سررایر گزارشررات موجود و داده های   
گیراه یونجره دارای اجزای ضرررروری مثل   ، 8جردول  

اسررریردهای چرب ضرررروری )لینولئیک، لینولنیک و  
رشررریدونیک اسرررید(، ویتامین ها، پروتئین ها، مواد آ

معدنی و روغن های ضرررروری می باشرررند که اررات 
ها  مثبت این اجزای مهم و ضروری بر رشد انواع ماهی

 ,.Murray et alبه دفعات به اربات رسرریده اسررت ) 

1991; Abdel-Latif et al., 2004.)  هر چند که در
از مطالعات علت اصلی کاهش رشد در برخی  خصوص 

در سرررطوحی خرراص را می توان برره حضرررور برخی 
بازدارنده ها مثل بازدارنده تریپسرررین در بافت گیاهی  

( کره فعالیت این  Soto et al,.1960) نسررربرت داد 
بازدارنده ها هضرررم و جذب پروتئین را دچار مشرررکل 

(، همچنین Juancey And Rose,1982کنررد )می
ن بره حضرررور  عالوه بر بررازدارنرده تریپسرررین می توا 

بازدارنده پروتئاز، سرراپونین، فیتواسررتروژن ها، ضرررد   
فنول ها و تانن  ،(Francis et al., 2005ویتامین ها )

(، فیتازها، ال کاناوانین، Francis et al., 2005هرا ) 
 هرای رانویه )کامسرررترول و ایزوفالون( ) ت مترابولیر  

Tetens et al., 2009 ( و فیترات ها )Gavel and 

Grazelak, 2012( فالونوئیدها و توکول ها ،)Eskin 

and Tamir, 2006 )اشاره کرد. 
ترکیبرراتی مثررل سررراپونین هررا، ترپنوئیرردهررا،  
اسرررتروئیردهرا، فنول هرا، کومارین، فالونوئید، تانین،    
آلکرالوئیدها، سررریانوژنیک گلوکوزید ها در گیاهان به  

( که حضور Rice, 1984عنوان سرم شرناخته شرده )   
این مواد در گیاه یونجه از عوامل اصلی کاهش رشد با 

این گیاه در جیره محسرروب می پودر باال رفتن سررطح 
شود. ارر منفی یونجه بر رشد و کارایی تغذیه در ماهی 
ممکن اسرررت بره دلیرل میزان باالی سرررلولز باشرررد    

(Miguel, 1990 زیرا افزایش سرررلولز روی میزان )
ذاشررته و کاهش رشررد را به  هضررم و جذب غذا ارر گ

باعث عمل عصراره گیری در تحقیق حاضر   .دنبال دارد
و با افزایش سطح عصاره یونجه به  حذف سرلولز شرده  

تیمارهای آزمایشررری هیچ کاهش رشررردی مشررراهده 
 نگردید.   

غذایی برا افزایش سرررطح پودر یونجه در جیره  
 Chatzifotis etمیزان ساپونین نیز افزایش می یابد )

al., 2006 سررراپونین بدلیل اینکه دارای خاصررریت )
دترجنتی اسرررت می توانررد برای غشرررای بیولوژیکی  

 ,.Francis et alخطرناک باشد و ایجاد سمیت کند )

2001 ; Francis et al., 2002 از طرفی کرراهش .)
رشد و راندمان تغذیه در سطوح باالی استفاده از پودر 

کمبود  می توان بهرا یونجره در تیمارهای آزمایشررری  
( Miguel, 1990اسیدهای آمینه ضروری نسبت داد )

کرره اولین محرردود کننررده در  گوگردبرره ویژه کمبود 
 Fiorentini andتولید اسرریدهای آمینه می باشررد )

Galoppini,1981  .) 
به منظور آگاهی از مواد مغذی مورد اسرررتفاده 
ماهی، شاخص های وضعیت از جمله شاخص کبدی و 

قرار می گیرد که بیانگر شرایط احشایی مورد سنجش 
 ,Cui and Woottonفیزیولوژیکی بدن ماهی است )

(. وضعیت کبدی هرگونه آبزی به میزان ذخیره 1988
 Pyleانرژی در کبد و نوع تغذیه در آن بستگی دارد )

et al., 2005 به طور مثال اگر میزان چربی یا منبع )
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یزان م چربی در جیره غذایی تغییر کند باعث تغییر در
انبراشرررتره شررردن چربی در بافت کبد و تغییر اندازه   

تغییر اندازه در حجم کبد  هپراتوسررریرت هرا و نهرایتاً    
شرود که این امر مسبب تغییر اندازه در وزن احشا  می

. (Bolasina and Fenucci, 2007) مرری گررردد 
شراخص های وضعیت را می توان به تاریر   در تغییرات

اه نسرربت داد زیرا اسرریدهای چرب موجود در این گی
تاریر مستقیم بر سوخت و ساز چربی ها در کبد دارند، 

 رفتن شاخص در نتیجه باعث افزایش حجم کبد و باال
 (.Al- Gaby, 1992) کبدی می گردند

شرراخص های تغذیه ای شررامل نسرربت تبدیل  
غذایی، نسررربت بازده غذایی، نسررربت بازده پروتئین، 

ه می باشد نسربت بازده چربی و کل غذای مصرف شد 
 ،که با توجه به نتایج بدسرررت آمده از تحقیق حاضرررر
بهترین نسررربرت تبردیرل غذایی با اختالف معنی دار    

، 6P ،9Pنسرربت به تیمار شرراهد مربوط به تیمارهای  
0E  6وE ( 75/7می باشرررد> P که این نتیجه برای )

شرراخص نسرربت بازده غذایی نیز صرردق می کند. با   
 9افزودن پودر یونجه به تیمارهای آزمایشری تا سررطح  
درصرد باعث افزایش معنی دار نسبت بازده پروتئین و  

ولی افزودن سطح  (P <75/7)چربی در تیمارها شرده  
درصرد باعث کاهش نسبت بازده پروتئین و چربی   21

ین تیمار و تیمار شرراهد اختالف معنی شررده که بین ا
. در رابطه با (  P>75/7)داری مشررراهده نمی شرررود 

عصررراره یونجه نیز می توان این گونه بیان کرد که هر 
چه میزان عصراره یونجه در تیمارهای آزمایشی بیشتر  
شرررده، میزان نسررربرت برازده پروتئین و چربی نیز با   

ه یش یافتاختالف معنی دار نسربت به تیمار شاهد افزا 
برای شرراخص کل غذای مصرررف شررده در این  .اسررت

تحقیق نیز از نظر آمرراری تفرراوت معنی داری بین 
 .  (  P>75/7)تمامی تیمارها مشاهده نشد 

ای از دالیل مهم برای بهبود شاخص های تغذیه
در برخی از مطرالعات و همچنین تحقیق حاضرررر می  
 ارهتوان به حضرررور مواد پروتئینی در گیاه یونجه اشررر

کرد. ارزش هر منبع پروتئینی کره مورد تغرذیه ماهی   
قرار می گیرد بر اسراس میزان و قابلیت دسررترسی به  

ر تاری آمینواسریدهای آن سرنجیده می شرود که نهایتاً   
مسرررتقیم بر رشرررد و تغرذیه ماهی دارد. تغییرات در  
میزان نسررربت بازده پروتئین به دلیل نوع مواد تغذیه 

ه بکار برد غذایی که در جیرهای با نسبت های مختلف 

از طرفی نوع گونه ماهی نیز  .می شوند، بوجود می آید
 Kangombe etتاریر بسزایی در این امر می گذارد )

al., 2007 .) 
به نظر می رسررد دالیل افت در شرراخص های  
رشرررد و تغذیه شرررامل عوامل مختلف از جمله بر هم 
یت خوردن تعرادل جیره غرذایی، کاهش در میزان قابل  

هضررم پروتئین و اسررتفاده ماهی از پروتئین جیره به  
عنوان منبع انرژی باشرد زیرا با افزایش سطح پروتئین  
جیره، اسررریدهای آمینه آزاد نیز افزایش یافته و برای 
تبدیل شرردن به آمونیاک و دفع نیاز به صرررف انرژی  
دارد و یا اینکه با زیاد شرردن میزان پروتئین گیاهی در 

ده های فعالیت پروتئازی موجود در گیاه جیره، بازدارن
نیز زیاد شرده و باعث کاهش قابلیت هضررم می شوند  

(Brauge et al., 1995 .)  در جیره هرایی که انرژی
باالیی دارند دریافت غذا توسرررط ماهی کاهش یافته و 
در نهرایرت براعرث عدم دریافت مواد مغذی مورد نیاز     

 ,Ali and Jaunceyرشررد و تغذیه را به دنبال دارد )

2005  .) 
بهبود شررراخص هرای تغذیه ای را می توان به  
آنتی اکسیدان های موجود در گیاه از جمله پلی فنول 

، روی ، بتا کاروتن، آهن، E، ویتامین Cهرا، ویترامین   
 ,.Ben Aziz et alنسرربت داد ) نیز مس و سررلنیوم

( همچنین طی آنالیزی که از عصررراره یونجه با 2006
رافی برردسرررت آمررد، ترکیبررات  روش گرراز کرومرراتوگ

آرومرراترریررک و مررعررطررری چررون پررروپرریرروفررنررون،  
دهیدرواکتینیدیولید، اسرررتیرن آپوکسررراید، بتایونون 

که می تواند باعث جذب و  ودودکانون مشرراهده شررد 
 . تحریک ماهی به تغذیه شود

از دالیل دیگر بهبود شاخص های تغذیه ای در 
کاروتنوئیدها می توان به حضرررور  را  تحقیق حاضرررر

عمده موجود در این گیاه نسبت بعنوان یکی از اجزای 
رن  عضرررله و ایجاد داد. کارتنوئید ها تنها محدود به 
بلکه حضور آنها در جیره  ،پوسرت ماهی ها نمی باشند 

غرذایی هضرررم و جرذب مواد غذایی را افزایش داده و   
 Storebakken andد )نمنجر به بهبود رشد می گرد

Choubert, 1991 کارتنوئید ها نقشی مشابه عملگر .)
( دارنررد Eبریرولروژیرکی آلفررا توکوفرول )ویتررامین     

(Krinsky, 1993).   کررارتررنرروئیرردهررای گیرراهی بر
متابولیسرم، تسریع هضم و جذب و افزایش بهره وری  

 باعث افزایش تاًاز مواد غذایی ارر مثبت گذاشته و نهای
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 ,.Amar et alد )نرشررد و تغذیه در ماهیان می گرد

2001)  . 
ترکیبات بیوشیمیایی الشه از شاخص های مهم 

که  اسررتبررسرری شرررایط فیزیولوژیک ماهی   جهت
خاکسرررتر و  کربوهیردرات،  شرررامرل پروتئین، چربی، 

 ,Aberoumad and Pourshafiرطوبت می باشررد )

( کره تحرت تاریر عوامل مختلف از جمله جیره   2010
(، فصرررل Du et al., 2005غذایی مورد اسرررتفاده )

(Kandemir and Polat, 2007 دما و گونه ماهی ،) 
 (. در تحقیق حاضرررKheriji et al., 2003) اسررت

می توان این گونه  6طبق نتایج بدست آمده در جدول 
بیان کرد که اسرتفاده از پودر و عصاره الکلی یونجه در  

بر  (P <75/7)سرررطوح مختلف ترراریر معنی داری 
 معمولی از ترکیبات بیوشررریمیایی الشررره ماهی کپور

جملره پروتئین، چربی و رطوبت می گذارد. در تحقیق  
حاضررر کم ترین میزان پروتئین الشرره مربوط به تیمار 
شرراهد بود که بر اسرراس آزمون دانکن با همه تیمارها 

 <75/7) دارای اختالف معنی دار بود 1Eو  2Eبجز 
P)طور کلی میزان پروتئین الشرره در کپور ماهیان ه . ب
 ,FAOکل بدن ربت گردیده اسررت ) درصررد وزن 26

همچنین باالترین سرررطح پروتئین الشررره به  .(2008
مربوط می شود که  70/20±10/7با میزان  6Eتیمار 

از لحا  رشرد و تغذیه نیز بهترین نتیجه را نشان داده  
زیرا کارایی رشرد ماهی ها با میزان پروتئین جیره   .بود

از پروتئین در  چرا کهغرذایی ارتبراط مسرررتقیم دارد   
مسرریرهای متابولیکی به عنوان منبع انرژی اسررتفاده  

 (.  Hepher,1988می کنند )
گیراه یونجره بردلیرل دارا بودن سرررطح باالی      
( ترراریر بسرررزایی در میزان درصرررد 90/10پروتئین )

پروتئین الشه می گذارد. با افزایش میزان پروتئین در 
ات ترکیبجیره های غذایی، افزایش ذخیره پروتئین در 

الشررره نیز مشررراهده شرررد که این نتیجه با مطالعات 
Martinez - Palacios  ( 2988و هررمررکرراران ،)

Olvera-Novoa ( و 2997و همکرراران )Nabil  و
و همکاران  Aliاما  .( مطرابقرت دارد  1779همکراران ) 

( گزارش کردنررد کرره پودر یونجرره در جیره 1770)
 دارد.  نتیالپیای نیل تاریری بر پروتئین خام الشه 

در این پژوهش باالترین میزان چربی الشرره در  
میزان چربی در  قدرمشررراهده گردید. هر چ 6Eتیمار 
باالتر باشرد میزان ذخیره چربی در احشا  غذایی جیره 

( که در Martino et al., 2002نیز افزایش می یابد )
چربی در الشررره ماهی محتوای آخر سررربرب افزایش  

حاضرررر نیز مشررراهده  . این رونرد در تحقیق گرددمی
گردیرد، چرا کره برا افزایش میزان چربی بدون تفاوت    

در جیره های آزمایشی، افزایش  (  P>75/7)معنی دار 
 .  مشاهده گردید ذخیره چربی در الشه ماهیان 

آنرالیز واریرانس یک طرفه اختالف معنی داری   
با  1Eو  0P ،2Eبین تمرامی تیمرارهرا بجز تیمارهای    

 <75/7)ن چربی الشره نشان داد  گروه شراهد در میزا 
P)از دالیل افزایش میزان چربی در الشررره ماهی ها . 

اسررریدهای چرب اشرررباع و  انواع به حضرررور می توان
، اسررید دکانوئیک و اسررید n ،9-n-0سررری ضررروری 

، این چربی ها نقش (8)جدول پرالمیتیک اشررراره کرد 
دارند مهمی در شکل گیری چربی های غشای سلولی 

(Ghaedi, 2014) 
در بردن مراهیران میزان رطوبت و چربی دارای    

( Yigit et al., 2010رابطرره عکس می برراشررررد )
( نیز از رابطرره 1770و همکرراران ) Yildizهمچنین، 

معکوس بین میزان رطوبررت و چربی گزارش دادنررد. 
بیش ترین میزان رطوبت در تیمار شررراهد مشررراهده 

 1Eو  2Eگردیرد کره برا همه تیمار ها بجز تیمارهای    
. در تیمار (P <75/7)دارای اختالف معنی داری است 

شرراهد که کم ترین میزان چربی مشرراهده شررده بود،  
بیش ترین میزان رطوبت را نشان داد که دلیل این امر 
جایگزین شدن چربی های کاتابولیز شده با حجم برابر 

 (. Halver and Harday, 2002آب می باشد )
نوسانات میزان خاکستر الشه بر در این پژوهش 

اسررراس نتررایج آزمون دانکن تفرراوت معنی داری بررا  
. از دالیل روند کاهشی (  P>75/7)یکدیگر نداشرتند  

میزان خاکسررتر الشرره می توان به حضررور ترکیبات   
(  Hall and Henderlong, 1989فنولی در یونجه )
کره براعث خارج شررردن مواد معدنی از    اشررراره نمود
ا ب ترکیبات فنولی می شروند. در اصل  دسرترس ماهی 

کاهش  باعث باند شرردن با کربوهیدرات و مواد معدنی
 ;Jose et al., 2006)می شرروند  نیز قابلیت هضررم

Reed, 1995 به  همین دلیل روند کاهشی در میزان )
کربوهیردرات مشررراهرده گردیرد لرذا این کاهش بین     

 شرررتتیمرارهرا اختالفی از لحرا  معنی دار بودن ندا   
(75/7<P  )  . 

مطالعه روی آخرین تحقیقات نشرران داده است 
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که پارامترهای بیوشیمیایی و سطوح سرمی آنها تحت 
(، Hutton, 1967(، سن )Catton, 1951تاریر گونه )
 ,Smith( و جیره غذایی )Hesser, 1960دمای آب )

( قرار می گیرد. برخی مطالعات نشررران داده اند 1968
توسط ماهی و رشد آن به  که نوع و میزان مصرف غذا

محتوای شررریمیرایی و ارزش تغذیه ای گیاهان )نظیر  
محتوای انرژی خررام جیره و پرتئین جیره( بسرررتگی 

(. Shireman, et al., 1983; Du et al., 2005دارد )
گیراه یونجره حاوی مقادیر زیادی از ترکیبات شرررامل   
سررراپونین هرا، فالوونوئیدها، تانین ها، کومسرررترول،  

یدها و توکول ها می باشررد. فالوونوئیدها دارای کارتنوئ
خصرروصرریات مهمی بوده و شررامل گلیکوزیدهای آپی 

 Packer etژنین، لوتئولین و تریسررین می باشررند ) 

al., 1999  گیراه یونجه دارای خصررروصررریت آنتی .)
کلسترولمیا بوده و منبع غنی از آنزیم ها، مواد معدنی 
و ویتامین ها می باشرد. دارای اررات پیشگیری کننده  
از  فشرررار خون براال، دیرابرت و زخم های پپتیک می    
باشررد. همچنین این گیاه حاوی کارتنوئیدها )شررامل  

هررا و لروترئریرن(، ترری تررپرن هررا، ایزوفالوونوئیررد       
گلیکوزیدهای سرریانوژنیک، همچنین پیش سررازهای  

، کلسرریم، P و D ،K ،Eخ، A ،B6 ،B12ویتامین های 
فسفر و آهن، پتاسیم، منیزیم، کولین، سدیم، سلیکون 
باشد و آنزیم های ضروری برای انجام عمل گوارش می

(Khare, 2007.) 
نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده افزایش 

و پروتئین ترام در سررررم خون ماهیان  مقرادیر گلوکز  
( 1779و همکاران ) Zhangمورد مطالعه بوده اسررت. 

گزارش نمودند که اسرررتفاده از یونجه در جیره غذایی 
مراهی کپور معمولی براعث افزایش فعالیت آنزیم های   
پروتئاز و آمیالز در روده ماهی کپور معمولی می شود. 

ظیر آمیالز و وجود مقادیر باالی آنزیم های گوارشرری ن
پروتئراز در غرذا و دسرررتگاه گوارش، منجر به افزایش   
فرآینرد گوارش و در نتیجه افزایش جذب مواد غذایی  
از روده و به تبع آن، افزایش سررطوح گلوکز و پروتئین 
در سررررم خون مراهیان مورد مطالعه شرررده اسرررت.   

Mansoub  وMyandoab (1721 گزارش نمودنررد )
 Japaneseجه در غذای یون %1که اسرتفاده از سطح  

quail  باعث افزایش گلوکز سرررم خون می شود که با
یررافترره هررای نرراشررری از این تحقیق همخوانی دارد. 

Hwang  ( نشررران داد کره یونجه  1772و همکراران )

بوده و دارای فعرالیت آنتی   Cمنبعی غنی از ویترامین  
را مهار  LDLاکسریدانتی باالیی بوده و اکسریداسیون   

مهاری یونجه به اررات سررینرژیسررتیک  می کنند. ارر 
فالوونوئیدها و فیتواستروژن ها با آسکوربیک اسید در 
عصررراره گیاه یونجه مرتبط اسرررت. همچنین افزودن 
یونجره به جیره غذایی مرغ، با عث کاهش معنی داری  
در میزان محتوای کلسرررترول زرده تخم مرغ گردیررد 

(Khajali et al., 2007 در واقع کاهش کلسررتر .) ول
زرده می توانرد ناشررری از وجود برخی ترکیبات نظیر  
سررراپونین در ترکیرب یونجره باشرررد که دارای اررات   

 ,Sidhu & Oakenfullهایپوکلسرترولمیا می باشد ) 

(. بعالوه فیبرهای یونجه می تواند با عث افزایش 1986
حرذف صرررفرا و در نتیجره کاهش کلسرررترول گردد.   

(Calvert & Yeates, 1982 .)Olvera-Novoa  و
( در تحقیق خود بر روی مرراهی 2997هرمکرراران ) 

تیالپیای موزامبیکوس، گزارش نمودند که اسررتفاده از 
گیراه یونجره در جیره غرذایی این گونره باعث افزایش     
میزان پروتئین الشره و کاهش میزان چربی الشره می   
گردد. نترایج این تحقیقرات با تحقیق تحقیق حاضرررر   

از سررطوح محتلف عصاره  همخوانی  دارد که اسرتفاده 
وپودر یونره منجر به کاهش میزان کلسرررترول و تری  
گلیسرررید در سرررم خون ماهیان مورد مطالعه گردید.  

Guclu  ( از مزایرای مکمل یونجه  1776و همکراران )
در غذا را، کاهش مقادیر تری گلیسررررید در زرده تخم 

Quail    .ذکرر نرمودنرردMansoub  وMyandoab 
 %1د که اسرررتفاده از سرررطح ( گزارش نمودنر 1721)

باعث کاهش میزان  Japanese quailیونجه در غذای 
کلسرترول و تری گلیسرید و افزایش گلوکز سرم خون  

 Matsumotoو  Akibaمی شررود. در تحقیقی دیگر، 
( دلیل اصلی کاهش کلسترول و تری گلیسرید 2981)

سررم خون را ناشی از وجود ترکیباتی نظیر کارواکرول  
ر گیاهان ذکر نموده اند. این ترکیبات دارای و تیمول د

ارر مثبت بر کلسررترول و تری گلیسرررید و کاهش آنها 
با توجه به اینکه  (.Zargari, 2001در خون می باشد )

( بکار رفته 8گیاه یونجه )جدول  GC/Massدر آنالیز 
در این آزمررایش ترکیبرراتی نظیر سررراپونین و تیمول 

میزان کلسترول و جداسرازی شده است، دلیل کاهش  
تری گلیسررررید سررررم را می توان اررات این ترکیبات 
مطرح نمود. به بیان دیگر، ساپونین ها در یونجه ترشح 
اسررریدهای صرررفراوی را افزایش می دهند و ترشرررح  
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اسرررتروئیدها )ترشرررح کلسرررترول از بدن( را افزایش  
دهند و همچنین باعث کاهش نسبت کلسترول تام می

در خون حیوانرات می شررروند   HDLبره کلسرررترول  
(Gawel and Grzelak, 2012 تغییرات لیپید در .)

بدن حیوانات و کاهش مقادیر جذب کلسرررترول روده 
ناشری از مقادیر زیاد سراپونین در یونجه توسررط سایر   

 ,.Czech et alمحققین نیز گزارش شرررده اسرررت )

2010; Reshef et al., 2006 همچنین تحقیقات .)
است که یونجه گیاهی است که منبع قبلی نشان داده 

مناسربی از ترکیبات معدنی خصرروصا، فسفر و کلسیم  
(. در واقع باال بودن مقادیر Khare, 2007می باشررد )

کلسرریم و فسررفر جیره ناشرری از افزودن این مکمل به 
جیره، می تواند منجر به افزایش سررطوح سرررمی این  
 تترکیبات معدنی شررده باشررد. با توجه به نتایج بدسرر

آمرده از این تحقیق و بهبود عملکرد رشرررد و تغرذیه،   
بیوشریمیایی الشرره و همچنین افزایش سطوح سرمی  
پروتئین ترام و گلوبولین از یک سرررو و کاهش مقادیر  
سرررکی کلسررترول و تری گلیسرررید از سرروی دیگر، و 
همچنین تاریرات مثبت بر سررطوح سرررمی کلسرریم و  

مل گیاهی فسررفر، یونجه را می توان به عنوان یک مک
مناسرررب جهت اسرررتفاده در جیره غذایی ماهی کپور 

 معمولی، معرفی نمود.   
الکلی یونجه به  عصررارههمچنین افزودن پودر و 

جیره های آزمایشی باعث باال رفتن قیمت هر کیلوگرم 

جیره غرذایی شرررد ولی با محاسررربه نسررربت تبدیل   
اقتصرادی که از حاصرل ضرب نسبت تبدیل غذایی در   

و گرم جیره غذایی بدست می آید، پس قیمت یک کیل
از آزمون واریانس یک طرفه، اختالف معنی داری بین 

و همه تیمارهای حاوی پودر بجز تیمار  6Eتیمارهای 
21P  با تیمار شاهد در شاخص اقتصادی مشاهده نشد
(75/7<P      امرا تیمرارهرای )2E ،1E  0وE  با تیمار

 (. P <75/7شاهد دارای اختالف معنی دار بودند )
با توجه به افزایش رشرررد و عدم وجود اختالف 

با  9Pو  6E ،0P ،6Pمعنی دار بین تیمرارهای حاوی  
تیمار شاهد در نسبت تبدیل اقتصادی، استفاده از این 
مکمل گیاهی به صرورت پودر و عصاره در سطوح ذکر  

  شده برای ماهی کپور مقرون به صرفه می باشد.
 

 تقدیر و تشکر. 1
مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود  ایننویسندگان 

را از مجموعره مردیریت و پرسرررنل دانشرررکده منابع   

طبیعی دریا، دانشرگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و  

معاونت پژوهشررری و فناوری دانشرررگاه، به منظور در 

اختیار قرار دادن آزمایشگاه، تجهیزات و حمایت مالی، 

آورند. بعمل می
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