خدادادی ،م ،*1.آوخ کیسمی ،م ،2.رنجبر ،ا.3.
دریافت1393/01/08 :

پذیرش1393/09/22 :

خالصه
البیرنت دار به دلیل مقاومت باال در برابر بیماری ها ،زیبایی ،تنوع زیاد ،صلح جویی و سازگاری با سایر ماهیان بسیار مورد توجه

ماهیان زینتی
هستند .در این مطالعه از  210قطعه ماهی گورامی طالیی ( )Trichogaster trichopterusبا میانگین وزنی  5 ± 0/5گرم در  3تیمار
با  3تکرار استفاده شده است .در هر یک از آکواریم ها ماهیان با گیاهان دارویی پنيرک ( )Malva neglectaو گشنيز (Coriandrum
ت های مختلف  4، 2و  6درصد به مدت  60روز تغذیه گردیدند .خصوصیات فیزیک و شیمیایی آب شامل درجه حرارت،
 )sativumدر غلظ 
اکسیژن محلول و  pHروزانه تعیین شد .طرح آزمایشی به صورت تصادفی و آنالیز آماری به کمک آنالیز واریانس دو طرفه و آزمون چند دامنه
شف انجام شد .نتایج این تحقیق نشان داد تیمارهایی که از پنیرک در کنار خوراک بیومار استفاده نمودند بیشترین رشد را داشته ولی بین این
تیمار و تیمار گشنیز تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( .)P<0/05اگرچه متوسط وزن این نمون ه ها (ماهی های تغذیه شده با پنیرک و گشنیز)
ی داری با تیمار شاهد نشان داد (.)P>0/05
تفاوت معن 
واژهای کلیدی :رشد ،گورامی طالیی ( ،)Trichogaster trichopterusپنيرک ( ،)Malva neglectaگشنيز (Coriandrum
 ،)sativumگیاهان دارویی.

 .1گروه شیالت ،دانشگاه آزاداسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران.

 .2مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خلیج فارس ،بوشهر ،ایران.
 .3دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران.
*نویسنده مسؤولmjkhodadadi@gmail.com :
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مقایسه رشد ماهی گورامی طاليی ( )Trichogaster trichopterusبا
خوراندن پنيرک ( )Malva neglectaو گشنيز ()Coriandrum sativum
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( )Coriandrum sativumاز خانواده چتريان مي باشد
(امیدبیگی )1384 ،كه از گياهان دارويي با ارزش محسوب مي
شوند « Leatherlandو  .»1988 ،Hiltonپنیرک ،منبع
غني از ويتامين هاي آ ،ب ،ث ( Shaleو همکاران )2005 ،و
حاوي مواد با ارزش فراوان مانند آنتي اكسيدان هاي قوي فنول،
فالونوئيد ،كاروتنوئيد ( Confortiو همکاران )2008 ،و توكوفرول
( Burtonو  ،)1989 ،Ingoldكربوهيدرات و اسيدهاي چرب
اشباع نشده است ( Hiltonو  .)1986 ،Slingerنتايج مطالعات
انجام شده روي خواص ضد ميكروبی پنيرك حاكي از آن است كه
اين گياه نيز داراي فعاليت هاي ضد باكتريايي ،ضد قارچي و ضد
ويروسي است (.)2007 ،Ravi
گشنیز گیاه بومی جنوب غرب آسیا و مدیترانه و جنوب اروپا می
باشد و امروزه در نواحی مختلف آسیا ،اروپا و حتی آمریکا نیز کشت
می شود ( Singhو همکاران )2003 ،كاروتنوئيد موجود در گشنیز
لوتئین و بتا کاروتن است که در گیاه فراوان وجود دارد و مسئول
ایجاد رنگ سبز – زرد می باشد ( .)1979 ،Foxاصلي ترين

كاروتنوئيد گشنیز ،بتاكاروتن است كه يك آنتي اكسيدان بسيار مهم
محسوب می شود ( Ben-Amotz 1987; ،Ben-Amotzو
 Ben-Amotz 1983; ،Avronو  .)1992 ،Shaishترکیبات
شیمیایی در  100گرم گشنیز  :آب  5/7گرم ،مواد چرب  15گرم،
سلولز  38گرم ،اسانس  1گرم ،اسید اگزالیک  12میلی گرم،
کلسیم  170میلی گرم ،ویتامین آ  200واحد ،ویتامین ث  50میلی
گرم ،اسیدهای چرب گشنیز شامل اسید اولیئک ،اسید پالمتیک ،اسید
لینولئیک ،اسید پتروسه لینیک است .عالوه بر این در برگ های
گشنیز مقدار زیادی ویتامین آ ،ب و ث وجود دارد .برگ های گشنیز
دارای  70-90درصد لینالول (که ماده اصلی اسانس این گیاه می
باشد) و  5-10درصد پنین ،لیمونن ،ترپینن ،میرسن ،ژراینول و
بورنئول است ( Raviو همکاران. )2007 ،
در صورت مطلوب بودن شرایط پرورش ،ماهی های گوارمی طالیی
طی 120روز آماده ی عرضه به بازار جهت استفاده به عنوان ماهی
تزئینی در آکواریوم ها می باشند ( Coleو همکاران .)1999 ،اين
تحقيق با هدف ارزيابي پتانسيلهاي دوگونه گياه دارويي پنيرك و
گشنيز بر ميزان رشد و فاكتورهاي تغذيه ای ماهي گورامي طاليي
انجام گرديد.
مواد و روش کار
برگهای گیاه پنیرک و گشنیز (پنیرک از روستاهای اطراف بوشهر
و گشنیز از بازارهای محلی شهر بوشهر تهیه گردید) را بعد از گرفتن
اضافه ها و شستشوی کامل ،به تکه های ریز تقسیم گردید .این
گیاهان در شرایط سایه به مدت  48ساعت خشک شده و به وسیله
دستگاه مخلوط کن برقی یک کیلو گرم پودر از هر کدام به دست
آمد .پودرها در پالستیک های مخصوص نگهداری مواد غذایی در
دمای  4درجه سانتیگراد در یخچال تا هنگام مصرف قرار داده شدند.
تعداد  210قطعه ماهی گورامی طالیی با وزن متوسط ( )5±0/5گرم
با بدنی کشیده و طالیی رنگ ،سالم و بدون در نظر گرفتن جنسیت
از کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی (آرنگ ماهی لیان) در استان
بوشهر خریداری گردید .ماهی ها به مدت  1هفته با خوراک طبیعی
تغذیه گردیدند و پس از وزن گیری و سازش ماهی ها با محیط
ی ها انجام گردید .پس از انتقال ماهی ها به سالن
تیماربندی ماه 
آکواریوم ( 21آکواریوم  20لیتری) ،به صورت تصادفی به سه تیمار
در سه تکرار در هر سطح به شرح زیر تقسیم شدند:
تیمار اول (پنیرک) :تغذیه شده با خوراک حاوی پنیرک (در سطح 2
و  4و  6درصد میزان جیره غذایی).
تیمار دوم (گشنیز) :تغذیه شده با خوراک حاوی گشنیز (در سطح  2و
 4و  6درصد میزان جیره غذایی).

تیمار سوم :شاهد (بدون افزودنی غذایی).
ماهی های با خوراک در نظر گرفته شده برای هر تیمار حدود 4
درصد وزن بدن به صورت روزانه و در دو نوبت تغذیه گردیدند ،تغذیه
با این خوراک ها به مدت  8هفته انجام شد .به منظور جلوگیری از
تجمع آمونیاک و سایر ترکیبات سمی ،آب هر یک از آکواریو م ها
هر  12ساعت تعویض شد و غذاهای مصرف نشده در کف آکواریوم
نیز سیفون گردید .برای دستیابی به سطوح اکسیژنی مناسب (باالی
 2میلی گرم بر لیتر) ،هوادهی نیز در طول دوره آزمایش انجام
شد .میانگین دمای آب در طول دوره پرورش بین  23-28درجه
سانتیگراد (با میانگین  26درجه سانتیگراد) و دوره ی روشنایی و
تاریکی به صورت  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی تنظیم
شد .خوراک بیومار مخصوص ماهی گورامی طالیی همه چیزخوار
با اضافه نمودن آب مقطر به صورت خمیر درآورده شد .سپس به
ترتیب در سطح  2و  4و  6درصد پودر گیاه پنیرک و گشنیز به
خوراک اضافه شد و در دستگاه مخلوط کن به صورت کامل همگن
شد (محمودی و همکاران .)1388 ،این خوراک با استفاده از چرخ
ت های با اندازه مناسب (قطر  2میلیمتر) درآورده
گوشت به صورت پل 
شد و به مدت  72ساعت در دمای اتاق روی صفحات یونولیتی
قرار گرفتند تا خشک شدند (محمودی و همکاران 1388; ،مصباح
و همکاران Singh 1389; ،و همکاران .)2003 ،در طول دوره
پرورش  4نوبت زیست سنجی به فاصله هر  15روز یک بار انجام
گرفت و با توجه به وجود  10عدد ماهی در هر آکواریوم مقدار غذای
هر تیمار تعیین گردید12 .ساعت قبل از انجام بیومتری ،غذادهی به
ماهیان متوقف شد و پس از بیهوشی توسط عصاره گل میخک (با
غلظت  50قسمت در میلیون ( )ppmدر مدت زمان  2-3دقیقه)
«خسروانی زاده و همکاران »1389 ،زیست سنجی انجام گرفت .در
پایان دوره غذادهی  5ماهی به صورت تصادفی از هر آکواریوم جدا
گردید و وزن آنها به کمک ترازوی دیجیتالی با دقت  0/01گرم
اندازهگیری شد و ضریب رشد ویژه ( ،)SGRوزن نهایی ،افزایش
وزن ( ،)BWIضریب تبدیل غذایی ( )FCRو درصد بازماندگی
( )SRبه شرح زیر محاسبه گردید «.»1993 ،Horrobin
 )/لگاریتم وزن اولیه (گرم)-لگاریتم وزن نهایی (گرم)([ =SGR
] ×100دوره پرورش (روز)
 ×100وزن اوليه ] /وزن اوليه -وزن نهايي[ =BWI
افزايش وزن بدن در طول دوره(گرم)  /مقدار غذای مصرف شده در
طول دوره(گرم) =FCR
] ×100تعداد ماهيان اوليه-تعداد ماهيان نهايي[ =SR
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس دوطرفه و برای

مقایسه میانگین دادهها از آزمون چند دامنه ی شف (Scheffe’s
 )multiple comparison testاستفاده گردید .برای تعیین
تفاوت میانگین های بدست آمده از نرم افزار  16 SPSSو برای
رسم نمودارها از نرم افزار اکسل 2003استفاده شد.
نتایج
با افزایش میزان پنیرک در جیره غذایی مقدار وزن نهایی ماهی
گورامی طالیی افزایش یافت (شکل  .)1به اين ترتيب وزن نهایی
ماهی در جیره های حاوی  4و  6درصد پنیرک به طور معنيداري
از تیمار  2درصد و شاهد بيشتر بود ( .)P>0/05در ضمن اختالف
معنی داری بین تیمار شاهد و جیره حاوی  2درصد مشاهده گردید
(( )P>0/05شکل .)1
با افزایش میزان پنیرک در جیره غذایی مقدار وزن بدن ماهی افزایش
یافت .به اين ترتيب افزایش وزن بدن در سطح  6درصد پنیرک بطور
معني داري از ساير تيمارها بيشتر بود ( .)P>0/05در ضمن جیره
های حاوی  2و  4درصد پنیرک افزایش معنیداری نسبت به تیمار
شاهد (جیره بدون پنیرک) بر میزان افزایش وزن بدن نشان ندادند
(( )P<0/05شکل .)2
شکل  3نشان میدهد که میزان رشد ویژه با اضافه کردن  6درصد
پنیرک در جیره بطور معنی داری از سایر تیمارها بیشتر بودند .اگر
چه با اضافه کردن مقادیر  2و  4درصد پنیرک در جیره میزان رشد

ویژه افزایش یافت .اما این افزایش تفاوت معنی داری با تیمار شاهد
(جیره بدون پنیرک) نشان نداد و از نظر آماری میزان رشد ویژه
یکسانی داشتند ( .)P<0/05جیره حاوی  6درصد پنیرک موجود
در جیره غذایی ماهی گورامی طالیی تاثیر مثبتی بر ضریب تبدیل
غذایی را نشان داد و میزان این شاخص تغذیه ای در سطح  6درصد
بطور معنی داری نسبت به سایر تیمارها کاهش یافت ( .)P>0/05اما
جیره های حاوی  2و  4درصد پنیرک و تیمار شاهد (بدون پنیرک)
تاثیر یکسانی بر ضریب تبدیل غذا داشتند .به عبارت دیگر از نظر
آماری میزان ضریب تبدیل غذا در جیره های حاوی  2و  4درصد
با تیمار شاهد برابر بود و اختالف معنی داری بین آن ها مشاهده
نگردید (( )P<0/05شکل .)4
ميزان بازماندگي در تمام تیمارها در سطوح مختلف پنیرک و گشنیز
در جیره غذایی صد درصد بود و اختالف معنی داری از نظر درصد
بازماندگی در بين تيمارهای مختلف مشاهده نشد (.)P<0/05
با افزایش میزان گشنیز در جیره غذایی مقدار وزن نهایی ماهی
گورامی افزایش یافت .به اين ترتيب وزن نهایی ماهی در جیره
های حاوی تمام سطوح گشنیز به طور معني داري از تیمار شاهد
بيشتر بود ( .)P>0/05بیشترین وزن نهایی مربوط به جیره حاوی
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مقدمه
ماهی گورامی طالیی ( )Trichogaster trichopterusدر
راسته  Persiformsو خانواده  Ospheronemidaeقرار دارد
(عمادی 1388; ،عسگری .)1384 ،این ماهی زیر گونهای از گورامی
سه خال محسوب میشود که نوع رنگی تکثیر یافته در مخزن است و
به طور طبیعی آن را نخواهیم یافت و دارای تمام خصوصیات زیستی
و فیزیولوژیکی گورامی سه خال است Cole( .و همکاران.)1999 ،
تغذیه کافی از دیر باز به عنوان یک عامل حیاتی برای سالمت
حیوانات مد نظر قرارگرفته است .رقم عمده ای از هزین ه های یک
واحد پرورشی ماهی (حدود  30تا  70درصد از کل هزینه ها) را هزینه
ی دهد ،عالوه بر این مشخص شده است
خوراک به خود اختصاص م 
که تغذیه نقش مهمی در عملکرد سیستم ایمنی و مقاومت در برابر
بیماری ها ایفا می کند ،بنابراین شایسته است که به کیفیت غذا و
مدیریت تغذیه توجه خاصی شود تا ضمن افزایش رشد و تولید ،از
عوامل موثر در کاهش هزین ه ها (مثل خوراک) نیز بهره برداری
مطلوب صورت گیرد (بیرق دار و ابراهیمی .)1385 ،در یک سیستم
پرورش ماهی ،عوامل بیماریزا کاهش دهنده ی تولید است .برای
ی کنند
حل این مشکل امروزه از محرک های سیستم ایمنی استفاده م 
و از آن جایی که برخی گیاهان دارویی دارای طیف وسیعی از خواص
مفید از جمله تحریک و تقویت سیستم ایمنی هستند ،استفاده از آنها
به عنوان غذا در سیستم پرورش ماهی سبب بهبود تولید می گردد
( Peddieو همکاران.)2002 ،
پنيرك ( )Malva neglectaاز تيره ي پنيركیان و گشنيز
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شکل  :3مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف پنیرک در جیره غذایی بر میزان رشد ویژه بدن (درصد در روز) ماهی گورامی طالیی
حروف نامتجانس نشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه ها می باشد

خدادادی و همکاران  -مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی ،دوره ،6شماره 2

 6درصد گشنیز و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد بود .در نتیجه
اضافه کردن حتی  2درصد گشنیز در جیره غذایی نسبت به شاهد
تاثیر مثبت و معنی داری بر وزن نهایی (گرم) بدن داشت ()P>0/05
(شکل .)5
با تو جه به شکل با افزایش میزان گشنیز در جیره غذایی مقدار
افزایش وزن بدن ماهی افزایش یافته است .به اين ترتيب افزایش
وزن بدن در سطح  4و  6درصد گشنیز بطور معني داري از جیره
حاوی  2درصد و تيمار شاهد بيشتر بود ( .)P>0/05در ضمن
جیره حاوی  2درصد گشنیز افزایش معنی داری نسبت به تیمار
شاهد (جیره بدون گشنیز) بر میزان افزایش وزن بدن نشان نداد
(( )P<0/05شکل .)6
با توجه به این شکل میتوان گفت که میزان رشد ویژه با اضافه
کردن  4و  6درصد گشنیز در جیره بطور معنی داری از جیره حاوی
 2درصد و تیمار شاهد (جیره بدون گشنیز) بیشتر بود ( .)P>0/05در

ضمن اختالف معنی داری بین تیمار شاهد و جیره حاوی  2درصد
مشاهده نگردید و از نظر آماری میزان رشد ویژه یکسانی داشتند .در
نتیجه افزایش بیش از  2درصد گشنیز در جیره غذایی تاثیر مثبت و
معنی داری بر وزن نهایی (گرم) بدن داشت (( )P>0/05شکل .)7
جیره های حاوی  4و  6درصد گشنیز موجود در جیره غذایی ماهی
گورامی طالیی تاثیر مثبتی بر ضریب تبدیل غذایی داشته است و
میزان این شاخص تغذیه ای در سطوح  4و  6درصد بطور معنی
داری نسبت به سایر جیره حاوی  2درصد و شاهد کاهش یافته است
( .)P>0/05اما جیره حاوی  2درصد گشنیز و تیمار شاهد (بدون
گشنیز) تاثیر یکسانی بر ضریب تبدیل غذا داشتند .به عبارت دیگر از
نظر آماری میزان ضریب تبدیل غذا در جیر ه های حاوی  2درصد با
تیمار شاهد برابر است و اختالف معنی داری بین آنها مشاهده نگردید
(( )P<0/05شکل .)8
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شکل  :1مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف پنیرک در جیره غذایی بر وزن نهایی (گرم) ماهی گورامی طالیی

شکل  :4مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف پنیرک در جیره غذایی بر میزان ضریب تبدیل غذا ماهی گورامی طالیی
حروف نامتجانس نشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه ها می باشد

حروف نامتجانس نشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه ها می باشد

شکل  :2مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف پنیرک در جیره غذایی بر میزان افزایش وزن بدن (درصد) ماهی گورامی طالیی
حروف نامتجانس نشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه ها می باشد

شکل  :5مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف گشنیز در جیره غذایی بر وزن نهایی (گرم) ماهی گورامی طالیی
حروف نامتجانس نشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه ها می باشد

حروف نامتجانس نشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه ها می باشد
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شکل :7مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف گشنیز در جیره غذایی بر میزان رشد ویژه بدن (درصد در روز) ماهی گورامی طالیی
حروف نامتجانس نشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه ها می باشد

شکل  :8مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف گشنیز در جیره غذایی بر میزان ضریب تبدیل غذا ماهی گورامی طالیی
حروف نامتجانس نشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه ها می باشد
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شکل  :6مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف گشنیز در جیره غذایی بر میزان افزایش وزن بدن (درصد) ماهی گورامی طالیی

بحث
مطابق نتایج این بررسی ،گیاهان دارویی گشنیز و پنیرک ،هر دو
باعث افزایش فاکتورهای رشد در ماهی گورامی طالیی شدند .در
تحقیقی دیگر مشخص شد که محرك هاي ایمنی سبب افزایش
سوختوساز بدن شدند و بهاینترتیب میزان جذب غذا و کارایی آن
نیز افزایش یافت ( Nusslerو  . )1992 ،Thompsonمحرك
هاي ایمنی با تأثیري که می توانند بر روي سیستم ایمنی بدن ایجاد
کنند ،سبب افزایش مقاومت آبزیان شده و تحت شرایط نامناسب
محیطی که ممکن است با استرس هاي خاصی همچون تنش هاي
شیمیایی ،فیزیکی و عفونی همراه باشد مؤثر واقعشده و درنهایت
افزایش بازده تولید را در پی داشته باشند ( Mulyaningsihو
همکاران .)2010 ،در این تحقیق دو گیاه پنیرک و گشنیز با باال
بردن سطح ایمنی بر فاکتورهای رشد و بازماندگی موجود اثر مطلوبی
داشتند.
مصرف ارگوسان ( )Aquavac ergosanبهعنوان محرك
سیستم ایمنی در جیره غذایی ماهی قزل آالی رنگین کمان
( )Oncorhynchus mykissباعث افزایش رشد و ماندگاري
آنها شد ( Peddieو همکاران.)2002 ،
در بررسی اثرات چند گونه گیاه دارویی بر سطح ایمنی ماهی قزلآال
به این نتیجه رسیدند که عصاره گیاهانی نظیر دارواش (Viscum
 ،)albumگزنه ( )Urtica dioicaو زنجبیل (Zingiber
 )officinaleسبب افزایش سطح ایمنی در بدن ماهی گردید که
افزایش رشد ،بقاء ،درصد افزایش وزن ،ضریب رشد ویژه ،نسبت
بازده کاهش ضریب تبدیل غذایی را سبب شده بود ( Dugenciو
همکاران.)2003 ،
عصاره ترکیبی چند گیاه دارویی سنتی چینی ( )Qompsellفعالیت
فاگوسیتوز ماکروفاژها ،محتوای پروتئین پالسمای خون ،گلوبولین و
لیزوزیم سرم را افزایش داد که منجر به افزایش سطح ایمنی ماهی
کپور معمولی ( )Cyprinus carpioو درنتیجه مقاومت بیشتر
در برابر عفونتهای ویروسی ،باکتریایی شده و بهاینترتیب ،افزایش
رشد ،بقا ،درصد افزایش وزن ،ضریب رشد ویژه و کاهش ضریب
تبدیل غذایی را سبب گردید ( Wuو همکاران.)2007 ،
در بررسی تأثیر پروبیوتیک واناگن ( )vanagenبر شاخص های

رشد قزل آالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss
نتیجهگیری کردند که اضافه کردن آن به جیره بچه ماهیان سبب
ت های ویروسی،
تحریک سیستم ایمنی ،مقاومت بیشتر در برابر عفون 
باکتریایی و حتی انگلی شده و نیز مقاومت در مقابل تنش را افزایش
داده که افزایش رشد ،بقاء ،درصد افزایش وزن ،ضریب رشد ویژه،
نسبت بازده کاهش ضریب تبدیل غذایی را سبب گردید (عباس زاده
مزرعه خلف و همکاران .)1390 ،نتایج حاصل از تحقیقات فوق با
مطالعه انجامشده مطابقت دارد.
در مقايسه اثر ارگوسان ( )Aquavac ergosanو عصاره
گياه كندر ( )Boswellia thuriferaبر بازماندگي و برخي
فاكتورهاي رشد در ماهي اسكار ()Astronotus ocellatus
مشخص شد كه تجويز خوراكي ارگوسان در ماهي اسكار بهبود
نسبي فاكتورهاي رشد را باعث گردید که می تواند به دلیل وجود
اسید آلژینیک موجود در این جلبک باشد که دارای اثرات ضد
باکتریایی و تحریککنندگی رشد است ولي تجويز عصاره گياه كندر
فاقد اثرات بهبود فاكتورهاي رشد و افزايش مقاومت در ماهي اسكار
بود (مصباح و همكاران.)1389 ،
علت پایین بودن تلفات گلد فیش در طول دوره پرورش در مطالعه
محمودی و همکاران ( )1388به جریان دائمی آب ،کیفیت مناسب
آب در طول پرورش و کیفیت مناسب خوراک های مصرفی مربوط
بود .قابلذکر است در این بررسی نیز در طی دوره پرورشی به علت
کیفیت مناسب آب (هوادهی و تعویض آب روزانه برای جلوگیری از
تجمع آمونیاک) و غذای دادهشده هیچگونه تلفاتی در بین تیمارها
مشاهده نشده است.
نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن گیاهان دارویی گشنیز و
پنیرک در جیره غذایی ماهی گورامی طالیی سبب تقویت سیستم
ایمنی و درنتیجه افزایش فاکتورهای رشد و بازماندگی میشود.
وجود ترکیبات لینالول ،پنین ،لیمونن ،ترپینن ،میرسن ،ژراینول و
بورنئول در اسانس گیاه گشنیز و وجود آنتیاکسیدانهای قوی فنول،
فالونوئید ،کاروتنوئید و توکوفرول که باعث کنترل و مهار رادیکال
های آزاد میشوند در پنیرک ،میتواند تا حدودی توجیهکننده نتایج
در تحقیق حاضر باشند.
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Comparison of feeding Malva neglecta with Coriandrum
sativum on the growth of golden Gourami (Trichogaster
trichopterus)
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Abstract
Ornamental labyrinth fish have high disease resistance, beauty, high diversity and are peaceful and highly
adapted with other fish. In this study, 210 pieces of gold gourami fish (Trichogaster trichopterus) with
average weight 5 ± 0.5 gr were used in three treatments with three replications. Fish were fed by Malva

neglecta and Coriandrum sativum in 2, 4, and 6% of body weight for 60 days in different aquariums. Physicochemical properties of water include temperature; dissolved oxygen and pH were daily measured. The
experiment was performed randomly and the statistical analysis tests were Two-way variance analysis and
Scheffe's multiple comparison test. The results showed that the samples were fed with Malva neglecta had
the highest growth but there was no significant difference between the treatment of Malva neglecta and

Coriandrum sativum (P>0.05). The average weight of the samples which were fed by Malva neglecta and
Coriandrum sativum had significant difference with control group (P<0.05).
Key words: : Growth, Gold gourami (Trichogaster trichopterus), Malva neglecta, Coriandrum sativum,
Herbal drugs
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