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 های رشد، خونی بر شاخص (Lavandula officinalis)تجویز خوراکی اسانس اسطوخودوس 

 (ssmyki Oncorhynchus)کمان آالی رنگینو ایمنی ماهی قزل
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 1397 بهمنتاریخ پذیرش:            1397 آبان تاریخ دریافت:

 دهچکی

آالی قزلماهی و ایمنی ، خونی فاکتورهایهای رشد، بر شاخص (Lavandula officinalis) اسانس اسطوخودوسمنظور بررسی اثر به

 یتیمار آزمایشانجام شد.  تیمار در سه تکرار های کامالً تصادفی با چهار، آزمایشی در قالب طرح بلوک(Oncorhynchus mykiss)کمان رنگین

یکسان با  شرایط با و اسانس گیاهی از استفاده بدون نیز شاهد بود. تیمارلیتر در یک کیلوگرم از جیره میلی 2و  1، 5/0 اسطوخودوساسانس  شامل

، ضریب رشد ویژه، درصد بازماندگی و تولید خالص ماهی در طول ن،ترین درصد افزایش وزبیشمطابق نتایج،  دیگر تیمارها درنظر گرفته شد.

کاهش نشان داری طور معنیبهلیتر اسانس در یک کیلوگرم جیره مشاهده شد. ضریب تبدیل غذایی با افزایش مقادیر اسانس، میلی 2و  1تیمارهای 

میزان . لیتر اسانس در جیره بودمیلی 2های سفید، غلظت متوسط هموگلوبین و نوتروفیل مربوط به های قرمز، گلبولباالترین میزان گلبول .داد

مونوسیت و ائوزینوفیل تحت تاثیر تیمارهای مختلف اسانس در مقایسه با هموگلوبین متوسط گلبولی، ن، میانگین حجم متوسط گلبولی، هموگلوبی

 آنزیمم، یهای لیزوزکمان نظیر فعالیت کمپلمان پالسما، آنزیمآالی رنگیندست آمده نشان داد که سیستم ایمنی ماهی قزلنتایج به شاهد قرار نگرفت.

در مجموع افزودن اسانس  .یافتاسانس افزایش  مقادیربا افزایش تام سرم  ایمنوگلبولینسرم خون و  M ایمونوگلوبولین، وپراکسید دیسموتازس

های رشد، فاکتورهای دار بر برخی از شاخصکمان موجب تاثیر مثبت و معنیآالی رنگینلیتر به جیره ماهی قزلمیلی 2و  1ویژه اسطوخودوس به

باشد. ها موجود در اسانس اسطوخودوس میها و مونوترپنها، تانندلیل وجود ترکیباتی نظیر فنلها شد. این امر احتماالً بهنی و سیستم ایمنی آنخو

 شود.عنوان مکمل غذایی در جیره پایه پیشنهاد میلذا استفاده از آن به

  کمانآالی رنگینخونی و ایمنی، ماهی قزل های رشد، فاکتورهایاسانس اسطوخودوس، شاخص کلیدی: کلمات

 akrami.aqua@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 استفاده مستلزم کمانرنگین آاليقزل اقتصادي تولید به دستیابی        

 که است شکلی به غذایی جیره اجزاي مناسب ترکیب و غذا از مناسب

 رشد، شرایط بهبود موجب اولیه، نیازهاي تأمین بر عالوه بتواند

 با ماهیانی تلفات، کاهش محیطی، نامناسب یطشرا برابر در مقاومت

 پرورشی شرایط در باالتر تولیدي به ابییدست نهایت در و باالتر وزن

 مشکالتی با ماهیان متراکم پرورش(. 2004 همکاران، و Amar) گردد

 مواد افزایش آب، در محلول اکسیژن کاهش استرس، افزایش ازجمله

 ماهیان فیزیولوژي بر عوامل این که است همراه غیره و آمونیاک دفعی،

 افزایش را زابیماري عوامل با هاآن شدن مواجه احتمال و گذاشته اثر

 بود خواهد آمیزمخاطره ماهیان سالمت براي شرایط این و دهدمی

(Sakai، 1998 .)بدن دفاعی و ایمنی دستگاه ارتقاي و تقویت بنابراین 

 از کمانرنگین آاليقزل از اقتصادي هايگونه در مخصوصاً ماهیان

 توجه قابل رشد رغمعلی .است دهندگانپرورش نیازهاي تریناصلی

 پیشگیري هايروش از استفاده هنوز ایران، در آالقزل پرورش صنعت

 گیاهان. است نشده عملیاتی دارویی گیاهان از استفاده مانند کنترلی و

 دترپنوئی ،(lectine) لکتین آلکالوئید، فنل،پلی ترکیبات حاوي دارویی

(terpenoid)، کوئینون (quinone)، بهبنا که باشندمی غیره و پپتیدپلی 

 نداشتن ها،آن تولید بودن هزینه کم و اقتصادي ارزش چونهم دالیلی

 عوارض بودن کم ،(ارگانیک داروهاي) زیستمحیط بر تخریبی اثرات

 عوامل نسبی اومتمق ایجاد عدم شیمیایی، داروهاي با مقایسه در جانبی

 برخی درمان بودن انحصاري گیاهی، داروهاي به عفونی زايبیماري

 رابطه در بالینی مختلف تجربیات وجود و دارویی گیاهان با هابیماري

 و ارزش از دارویی ارزشمند منابع این تا شده منجر دارویی گیاهان با

 ؛1388 پیربلوطی،قاسمی) باشند برخوردار درمان در خاصی جایگاه

 تواندمی دارویی گیاهان هرحالبه (.1390 همکاران، و پیربلوطیقاسمی

 ها،بیوتیکآنتی براي مناسبی جایگزین ایمنی هايمحرک عنوانبه

 و Ardo ؛2006 همکاران، وRao) باشند سنتزي ترکیبات و هاواکسن

 مزارع در که متعددي هايبیماري گرفتن درنظر با(. 2008 همکاران،

 کنترل و رویهبی استفاده همراهبه و خوردمی چشم به ماهی پرورش

 گیاهی هاياسانس چهچنان ها،کنندهضدعفونی و هابیوتیکآنتی از نشده

 از استفاده لذا باشند، عفونی هايبیماري بروز از پیشگیري به قادر

 شده گزارش(. 1393 همکاران، و رئیسی) شود توصیه بایستی هاآن

 ساختارشان در فنلی فعال هايگروه داشتن در هااسانس رتبیش که است

 سازهايپیش صورتبه واقع در هااسانس. هستند مشترک یکدیگر با

 هايتنش به پاسخ در و تولید گیاهی هايبافت در شده ذخیره غیرفعال

 Mohajerfar ؛1391 همکاران، و داللسلطان) گردندمی آزاد محیطی

 کرد، اشاره آن به توانمی که گیاهان این از یکی(. 2012 همکاران، و

 ، Lavandula officinalisعلمی نام با اسطوخودوس .باشدمی اسطوخودوس

 گیاه این. است نعناعیان خانواده از سبز همیشه و چندساله گیاهی

 کند،نمی رشد خودرو صورتبه ایران در چون و باشدمی اروپا بومی

 بین گیاه ارتفاع. است پذیرامکان کشت طریق از صرفاً آن تولید و تهیه

 رأس در مجتمع و انتهایی خوشه صورتبه هاگل متر،سانتی 60تا 30

 قسمت(. 2007 همکاران، و Dadman ؛1385 امیدبیگی،) باشدمی ساقه

 برگ و گل خصوصبه هوایی هاياندام اسطوخودوس، استفاده مورد

 اسانس تجزیۀ. شدبامی اسانس درصد 3 از بیش حاوي که است آن

 8/37) استات لینالول که داد نشان امریکا در اسطوخودوس گیاه

 فنچول و( درصد 22/9) کامفور ،(درصد 52/34) سینئول 8 و  ،(درصد

 و Zheljazkov مذکورند گیاه شاخص ترکیبات از( درصد 89/2)

 بر اسطوخودوس اسانس اثر روي تحقیقی چند هر(. 2013 همکاران،

 هاياسانس اثر با ارتباط در مطالعاتی اما است، نشده انجام آالقزل ماهی

 آبزیان فیزیولوژیک عملکردهاي و رشد بر ماهیان جیره در گیاهی

 بررسی در( 1391) همکاران و سلطانی زمینه، این در. است شده انجام

 فعالیت میزان بر (Zataria multiflora) شیرازي آویشن اسانس تاثیر

 کمانرنگین آاليقزلماهی خون لیزوزیم و مکمل عامل سیستم

(Oncorhynchus mykiss) مکمل عامل میانگین که نمودند گزارش 

 با شده تغذیه هايگروه در بردارينمونه هشتم و اول روزهاي در

 هر ازاءبه شیرازي آویشن اسانس لیترمیلی 40 و 20 ،10 هايغلظت

 اما است، داشته دارمعنی افزایش شاهد گروه به نسبت غذا کیلوگرم

 و شاهد گروه بین بردارينمونه نهم و بیست و پانزده روزهاي در

 میزان به مربوط نتایج. نشد  مشاهده داريمعنی تفاوت تیمار هايگروه

 که داد نشان مختلف تیمارهاي در و روزها در سرم لیزوزیم فعالیت

 علیشاهی و عبدي .نداشت وجود شاهد گروه با داريمعنی آماري تفاوت

 ایمونوفن ایمنی محرک ماده اثر بررسی با آزمایشی در( 1392)

 آاليقزل ماهی ایمنی و رشد هايشاخص بر( اکیناسه گیاه اسانس)

 اکیناسه گیاه اسانس که نمودند گزارش قدانگشت کمانرنگین

(Echinacea purpurea)  افزایش نظیر رشد هايشاخص بهبود موجب 

 ضریب غذایی، تبدیل ضریب طول، افزایش وزن، افزایش درصد و وزن

 شرایط در آالقزل ماهی خون سرم لیزوزیم ایمنی پاسخ و ویژه رشد

 اثر بررسی در( 1395) همکاران و عزیزي.  شد ماهی پرورش استخر

 رشد، عملکرد بر (Thymus vulgaris) آویشن اسانس حاوي غذایی جیره

 کمانرنگین آاليقزلهیما سرم بیوشیمیایی و خونی هايفراسنجه

(Oncorhynchus mykiss) تحت تیمارهاي بین که نمودند گزارش 

 رشد پارامترهاي لحاظ از داريمعنی تفاوت شاهد و آویشن اسانس

 ضریب وزن، افزایش درصد وزن، افزایش نهایی، وزن میانگین مانند

 نمیزا چنینهم <p).05/0) ندارد وجود ویژه رشد نرخ و غذایی تبدیل

 رنگین آاليقزلماهی قرمز گلبول تعداد و هماتوکریت هموگلوبین،

 داريمعنی اختالف شاهد با مقایسه در آویشن تیمارهاي تحت کمان
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 گیاهاناسانس کاربرد زمینه در مختلف مطالعات رغمعلی .ندادند نشان

 جامعی تحقیق ایمنی، سیستم تقویت ایمنی هايمحرک عنوانبه دارویی

 آاليقزل ماهی تغذیه در اسطوخودوس اسانس از ستفادها درخصوص

 مقادیر اثر ارزیابی منظوربه آزمایشی لذا، .است نگرفته انجام پرورشی جوان

 خونی هايمشخصه رشد، هايشاخص بر اسطوخودوس اسانس مختلف

 .شد انجام( Oncorhynchus mykiss) کمانرنگین آاليقزل ایمنی و

 

 هامواد و روش
 خان شهر توابع از شیرآباد در واقع پرورشی مزرعه در تحقیق این       

 استخر در آزمایش. آمد در اجرا به 1396 سال در گلستان استان ببین

 120 در 80 ابعاد به نراد چوب و تور با هاییقفس حاوي پرورشی

 آاليقزل ماهیبچه عدد 23 قفس هر در. است شده انجام مترسانتی

 و گرم 10±2 متوسط وزن با (Oncorhynchus mykiss) کمانرنگین

 ماهیان مصرفی آب تامین منبع. بود مترسانتی 18±1 طول میانگین

 خصوصیات پرورش، دوره طی در. است بوده شیرآباد رودخانه از آالقزل

 .گرفت قرار گیرياندازه مورد 1 جدول شرحبه آب کیفی
 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب :1جدول 

 دارمق مشخصه

 97/7 گرم بر لیتر(اکسیژن محلول در آب )میلی

 7/81 درصد اشباع اکسیژن محلول در آب )درصد(

 12 گراد(دماي آب )درجه سانتی

 395 متر(ضریب هدایت الکتریکی )میکرو زیمنس بر سانتی

 6/189 گرم در لیتر()میلی ل جامدات محلول در آبک

 19/0 شوري )درصد(
pH 07/8 

        

 باریج شرکت از اسطوخودوس اسانس غذا، سازيآماده منظوربه       

 تهیه ،2 جدول شرحبه پروفایل حاوي درصد 100 خلوص با اسانس

 پرورشی آاليقزل مخصوص تجاري کنسانتره غذاي منظور،بدین. شد

 اسانس غذا، سازيآماده جهت(. 3 جدول) شد تهیه دانه فرا شرکت از

 صورتبه غذا کیلوگرم یک در لیترمیلی 2 ،1 ،5/0 نمیزابه اسطوخودوس

 پایه جیره تنها شاهد، تیمار براي. شد اسپري آن سطح بر یکنواخت

 رها از جلوگیري و غذاها محافظت منظوربه. شد گرفته نظر در غذایی

 وسیلهبه شده آماده غذاهاي آب، محیط به آن ورود و هااسانس شدن

(. 2009 همکاران، و Ramsden) شد شاندهپو گاوي ژالتین از ايالیه

 سپس و تهیه مقطر آب در گاوي ژالتین درصد 10 محلول منظور،بدین

. گردید اسپري یکنواخت طوربه غذا گرم 400 بر لیترمیلی 50 مقداربه

 از جلوگیري براي اتاق معمول و پایین دماي در اسانس حاوي غذاي

 اعمال براي شده آماده هايجیره. گردید خشک اسانس، شدن بخار

 هايکیسه به و شده کدگذاري و بنديبسته توزین، تیماري هايگروه

 استفاده زمان تا بررسی مورد تیمارهاي. گردید منتقل دارزیپ نایلونی

 همکاران، و کندر) شد دارينگه گرادسانتی درجه 4 دماي در یخچال در

1392.) 
 

 بررسی مورد اسطوخودوس اسانس پروفایل :2 جدول

 ردیف آزمایش نتایج

24/12  Limonene (%) 1 

45/36  Cineole 2 

- 3-octanone 3 

04/33  Camphor 4 

69/9  Linalol 5 

- 2 6 

87/0  Terpine3ne-4-ol 7 

- Lavandul4yl acetate 8 

- Lavan5dulol 9 

36/0  α-terp6ineol 10 
 

 (SFT3 آغازین خوراک) خوراک ترکیبات :3 جدول

ات خوراکترکیب  میزان )درصد( 

  46-50 پروتئین خام

  11-15 چربی خام

  5/1-3 فیبر خام 

  9-13 خاکستر

  5-11 رطوبت 

  1-5/1 فسفر
 

 تیمار 4 با تصادفی کامالً هايبلوک طرح قالب در آزمایش این       

 6 در سنجیزیست عملیات. شد انجام روز 60 مدتبه تکرار سه در

 سپس. شد انجام آزمایش دوره طی در( باریک زرو 10 هر) نوبت

 کمانرنگین آاليقزل ایمنی و خونی هايمشخصه رشد، هايشاخص

 براي. گرفت قرار گیرياندازه مورد اسانس مختلف تیمارهاي تحت

 60 مدت از بعد آال،قزل ماهی ایمنی و خونی هايمشخصه سنجش

 اطمینان و ذیهتغ قطع زمان از ساعت 24 گذشت و پرورش از روز

  مجموعاً ) ماهی قطعه 6 تیمار هر از گوارش، لوله محتویات دفع از کامل

 رگ از گیريخون عملیات و شده صید تصادفی صورتبه( نمونه 24

 .شد انجام کمانرنگین آاليقزل ماهی مخرجی باله پشت در واقع دمی

 دبع. گردید استفاده سیسی 2 حجم به هاییسرنگ از امر این جهت

 آغشته ویال داخلبه خون از سیسی 5/0 ماهیان، این از گیريخون

 خونی فاکتورهاي مطالعات انجام براي( هپارین) خون ضدانعقاد ماده به

 براي غیرهپارینه ویال داخلبه آن ماندهباقی سیسی 5/1 و ریخته

 ایمنی، مطالعات انجام براي .شد داده قرار ایمنی فاکتورهاي بررسی
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( هپارین) خون ضدانعقاد ماده فاقد اپندروف هايلوله در موجود ونخ ابتدا

 Heraeussepatch شرکت ساخت Labofuge مدل سانتریفیوژ توسط

 سرم سپس .شد سانتریفیوژ دقیقه 10 مدتبه دقیقه در دور 5000 با

 در هانمونه پایان در و ریخته تازه هاياپندروف در سمپلر با و جدا آن

 به شدید هايتکان از دور به و داده قرار خشک خی حاوي کلمن یک

 ذکر به الزم. گردید ارسال گیالن استان در واقع ویرومد آزمایشگاه

 تاثیر احتمال علل به کننده هوشبی مواد از گیريخون هنگام در است

 Jalali-hajiabadi) نگردید استفاده خونی هايشاخص سطوح روي بر

 (.2009 همکاران، و

 وزن نظیر رشد هايشاخصرشدی: هایشاخص گیریدازهان       

 ،ماهی خالص تولید ویژه، رشد ضریب بدن، وزن افزایش درصد نهایی،

 مطابق ماهی خالص تولید و بازماندگی درصد غذایی، تبدیل ضریب

 (.2013 همکاران، و Teimouri) گرفت قرار محاسبه مورد ذیل روابط

 بدن وزن فزایشا درصد=                                          (2) رابطه 
  100×([ گرم به ورهد انتهاي وزن میانگین –گرم به دوره ابتداي وزن میانگین/ ) گرم به دوره ابتداي وزن میانگین]     

  ویژه رشد ضریب=                                                (3) رابطه 
  100×([ گرم به یینها وزن میانگین طبیعی لگاریتم - گرم به اولیه وزن میانگین طبیعی لگاریتم) /زمان] 

   غذایی دیلتب ضریب=                                         (4) رابطه

 ( گرم) شده خورده غذاي مقدار(/ گرم) بدن وزن افزایش

 گیبازماند درصد=                                               ( 5) رابطه

  100×( دوره ابتداي ماهیانبچه تعداد /دوره انتهاي در ماندهباقی ماهیانبچه تعداد)
  ماهی خالص یدتول=                                            (6) رابطه   

  ([گرم به نهایی زنو میانگین/  گرم به اولیه وزن میانگین])× ( دوره انتهاي ماندهباقی ماهیان تعداد)
 روي هماتولوژي هايآزمایش خونی: هایمشخصه گیریاندازه       

 ردمو خونی فاکتورهاي. گرفت انجام هپارین ضدانعقاد ماده حاوي خون

 شامل( 2000) همکاران و Feldman توسط شده توصیه روشبه مطالعه

 میزان ،(WBC)سفید هايگلبول تعداد ،(RBC) قرمز هايگلبول تعداد

 ،(MCV)گلبولی متوسط حجم ،(PCV)هماتوکریت ،(Hb)هموگلوبین

 هموگلوبین متوسط غلظت و (MCH) گلبولی متوسط هموگلوبین

 هايلگلبو افتراقی شمارش چنینهم. بود (MCHC) قرمز هايگلبول

 مورد نیز مونوسیت و ائوزینوفیل لنفوسیت، نوتروفیل، شامل سفید

 .گرفت گیرياندازه

 ایمنی هایمشخصه گیریاندازه

 نیز سرم کمپلمان برمیان راه فعالیت :پالسما کمپلمان سنجش       

 روش کمکبه و (RaRBC) خرگوش قرمز هايگلبول همولیز براساس

Waley و North (1997،)Boesen  1999) همکاران و(،Amar  و 

 برمیان راه فعالیت میزان محاسبه براي .شد گیرياندازه (2000) همکاران

 لیز منحنی (Log-Log Graph) شطرنجی کاغذ از دهاستفا با کمپلمان

 شود همولیز درصد 50 سبب که سرم از حجمی تعریف طبق. شد رسم

 :دش استفاده زیر رابطه از که نمونه کمپلمان فعالیت از است عبارت

ACH50 (U/ml)= k× ( 5/0×  رقت فاکتور ) 

 50 موجب که لیترمیلی برحسب است سرم از مقداري k رابطه این در

 این در رقت فاکتور و بوده ثابت عدد 5/0 شود،می همولیز درصد

  .است شده رقیق مرتبه 100 سرم چون باشد،می آزمایش

 Sahu روش از لیزوزیم میزان تعیین برايسرم: لیزوزیم فعالیت       

 اپالسم میکرولیتر 15 منظور بدین. شد استفاده( 2006) همکاران و

 پانسیونسوس میکرولیتر 150 سپس .شد افزوده زا،االی شکلبه هاییپلیت به

 (Micrococcus lysodeikticus)لیزودیکتیکوس میکروکوکوس باکتري

 یزانمبه 5/5 برابر pH و موالر 02/0 سدیم سیترات بافر در شده تهیه

 موج ولط در اولیه نوري جذب و گردید اضافه لیتر در گرممیلی 02/0

 کشور اختس Bio-Tek مدل زاریدراالی دستگاه توسط نانومتر 450

 مجدداً  اق،ات دماي در دارينگه ساعتیک از پس .شد گیرياندازه آمریکا

 شده هلیوفلیز مرغتخم سفیده لیزوزیم. شد گیرياندازه نوري جذب

  .شد استفاده استاندارد منحنی ترسیم منظوربه نیز( سیگما)

 سوپراکسید یتفعال :(SOD)دیسموتاز اکسید سوپر فعالیت       

 Ferricytochromeروشبه و اسپکتروفتومتر طریق از سرم دیسموتاز

C هايرادیکال منبع عنوانبه گزانتین /زانتین اکسیداز از استفاده با 

 بافر رموالمیلی 50شامل واکنش مخلوط. شد گیرياندازه سوپراکسید

 1/0 نگزانتی ،EDTA موالرمیلی 1/0 ،8/7 برابر pH با پتاسیم فسفات

 گزانتین لیترمیلی 024/0 و C سیتوکروم لیترمیلی 013/0 لیتر،میلی

 تولید براي الزم آنزیم مقدار عنوانبه فعالیت واحد یک. بود اکسیداز

 کاهش میزان و شد تعریف  Ferricytochrome C از درصد 50 مهار یک

 لیتفعا(. Fridovich  ،1969وMcCord ) شد گیرياندازه نانومتر 550 در

 .شد گزارش لیترمیلی بر واحد حسب بر آنزیم

 لینایمونوگلوبو گیرياندازه خون: سرم  M (IgM)ایمونوگلوبولین       

M دستگاه از و متريایمونوتوربیدي روشبه Autoanalyse مدل  

Eurolyser گرفت انجام تهران فناور هوشمند ساخت.   

 ایمونوگلوبولین گیريدازهان براي خون: سرم تام ایمنوگلبولین       

 کار اساس. شد استفاده( 1994) همکاران و Siwicki روش از سرم تام

 جذب میزان که بوده استوارBradford (1976 ) نجیسرنگ روشهب

 ماده عنوانبه) G Blue Brilliant Coomassie- 250 محلول نوري

 نانومتر 595 موج طول در سرم هايپروتئین با اتصال هنگام( پذیررنگ

 محلول شرو این در. رودمی کاربه هاپروتئین میزان محاسبه براي

 2000 و 1500 ،1000 ،500 ،250 ،0 هايغلظت از استاندارد

 استفاده (Bovine Serum Albumin) گاوي سرم آلبومین میکروگرم

 .گردید

 افزارنرم توسط هاداده واریانس تجزیه ها:داده تحلیل و تجزیه       

SAS زمونآ از استفاده با تیمارها میانگین مقایسه .شد انجام 3/9 نسخه با 

 (.>05/0p) شد انجام درصد پنج احتمال سطح در دانکن ايچنددامنه
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  نتایج
 مقادیر تحت آالقزل ماهیانبچه در رشد هایشاخص نتایج       

 تیمارهاي افزودن از حاصل نتایج :اسطوخودوس اسانس مختلف

 ماهیانبچه نهایی وزن بر غذایی جیره در اسطوخودوس ساسان مختلف

 دارمعنی اثر جیره، کیلوگرم در لیترمیلی 2 و 1 تیمارهاي که داد نشان

. >p)05/0) داشتند شاهد به نسبت ماهیانبچه نهایی وزن بر افزایشی

 کیلوگرم در لیترمیلی 2 تیمار به مربوط ماهیانبچه وزن ترینبیش

 افزایش درصد از حاصل نتایج(. 4 جدول) بود گرم 92/65 معادل جیره

 با شده تغذیه ماهیان که داد نشان آزمایش هدور انتهاي در بدن وزن

 افزایش مقدار ترینبیش از جیره کیلوگرم در لیترمیلی 2 اسانس تیمار

 تیمار با آن اختالف که بودند برخوردار درصد 60/250 معادل وزن

 مقدار ترینکم. بود دارمعنی جیره در یلوگرمک در لیترمیلی 1 اسانس

 داشت تعلق درصد 82/191 معادل شاهد تیمار به بدن وزن افزایش

 تنها که داد نشان  نتایج ماهیان،بچه نهایی طول مورد در(. 4 جدول)

 طول بر داريمعنی اثر جیره کیلوگرم در لیترمیلی 2 اسانس تیمار

 نهایی طول. >p)05/0) داشت اهدش با مقایسه در ماهیان بچه نهایی

 افزایشی روند از نیز لیترمیلی 1 و 5/0 تیمارهاي اعمال با ماهیانبچه

 از حاصل نتایج(. 4 جدول) نبود دارمعنی اثر این اما بودند، برخوردار

 اسطوخودوس اسانس مختلف تیمارهاي تحت ماهیان ویژه رشد ضریب

 این ترینبیش. بود شاهد با مقایسه در تیمارها افزایشی روند بیانگر

 اسانس لیترمیلی 2 تیمار به متعلق روز بر درصد 91/0 معادل میزان

 ضریب از حاصل نتایج(. 4 جدول) بود پایه جیره کیلوگرم یک در

 ترینبیش آزمایشی، تیمارهاي بین در که داد نشان نیز غذایی تبدیل

 این ترینکم و گرم 12/1 معادل شاهد تیمار به شاخص این میزان

( گرم 80/0) جیره کیلوگرم یک در لیترمیلی 2 اسانس تیمار به میزان

 ماهیانبچه بازماندگی درصد ،4 جدول مطابق (.4 جدول) داشت اختصاص

 با مقایسه در تیمارها از یکهیچ تاثیر تحت آزمایش دوره انتهاي در

 رد ماهی خالص تولید از حاصل نتایج(. p<05/0) نگرفتند قرار شاهد

 تفاوت آزمایشی، تیمارهاي بین در که داد نشان آزمایش هدور انتهاي

 تیمار به ماهی خالص تولید ترینبیش (.p<05/0) دارد وجود داريمعنی

 اختصاص( گرم 46/61) جیره کیلوگرم یک در اسانس لیترمیلی 2

 دو به مربوط شاخص این دارمعنی میزان ترینکم مقابل در. داشت

 بود گرم 73/46 و 98/46 معادل ترتیببه شاهد و لیتریلیم 5/0 تیمار

(.4 جدول)

 

 روز از پرورش 60آال تحت مقادیر مختلف اسانس اسطوخودوس پس از قزل ماهیانانحراف معیار( در بچه±های رشد )میانگینمقایسه میانگین برخی از شاخص. 4جدول 

 (.>05/0p) درصد بر اساس آزمون دانکن است 5داري در سطح احتمال دهنده معنیمتفاوت در هر ستون نشانالتین حروف 

 مقادیر تحت آالقزل ماهیانبچه در خونی هایمشخصه نتایج       

 هايگلبول شمارش از حاصل نتایج :اسطوخودوس اسانس مختلف

 تیمار دو که داد نشان آزمایش دوره انتهاي در ماهیانبچه خون قرمز

 داريمعنی افزایشی اثر جیره، کیلوگرم یک در اسانس لیترمیلی 2 و 1

 لیترمیلی 2 تیمار>p).  05/0) دادند نشان شاهد به نسبت صفت این بر

 1310000) قرمز گلبول تعداد ترینبیش از شده تغذیه ماهیان در اسانس

 یک تیمار با داريمعنی اختالف اما بود، اربرخورد( مکعب مترمیلی

 چنینهم آمده دستبه نتایج(. 5 جدول) نداد نشان اسانس لیترمیلی

 افزایشی اثر اسانس، لیترمیلی 2 و 1 ،5/0 مختلف تیمارهاي که داد نشان

 شاهد با مقایسه در ماهیان بچه خون سفید هايگلبول تعداد بر

 لیترمیلی 1 تیمار به دارمعنی افزایشی اثر ترینبیش .>p)05/0) داشتند

 آن اختالف اما. داشت تعلق مکعب مترمیلی در 8400 تعداد با اسانس

 جدول) نبود دارمعنی اسانس لیترمیلی 2 تیمار با

 تیمارهاي تحت خون هموگلوبین غلظت ،5 جدول نتایج مطابق. (5

 دارمعنی اثر ینا اما داد، نشان افزایش شاهد با مقایسه در اسانس مختلف

 لیترمیلی 2 تیمار در تنها ماهیانبچه خون هماتوکریت میزان. نبود

 نتایج(. 5 جدول) داد نشان افزایش >p)05/0) داريمعنی طوربه اسانس

 میزان بر اسانس مختلف مقادیر اثر که داد نشان هامیانگین مقایسه

 گلبولی متوسط هموگلوبین میزان گلبولی، متوسط حجم هموگلوبین،

 میانگین مقایسه (.5 جدول) نبود p)>05/0) دارمعنی ائوزینوفیل درصد و

 انتهاي در ماهیانبچه خون قرمز هايگلبول هموگلوبین متوسط غلظت

 مختلف مقادیر افزایش با شاخص این میزان که داد نشان آزمایش دوره

 یترلمیلی 2 تیمار به میزان این ترینبیش. داد نشان افزایش اسانس،

 اختصاص لیتردسی بر گرم97/16 معادل جیره کیلوگرم یک در اسانس

 اثر نیز جیره به شده اضافه اسانس لیترمیلی 1 و 5/0 مقادیر. داشت

 جدول) نبود دارمعنی اثر این اما دادند، نشان پارامتر این بر افزایشی

 لیتر )میلی تیمارها

 در جیره پایه(

 وزن نهایی

 ()گرم

 درصد افزایش

 وزن بدن

 طول نهایی

 متر()سانتی

ضریب رشد ویژه 

 )درصد بر روز(

 ضریب تبدیل غذایی

 )گرم(

 درصد 

 بازماندگی

 تولید خالص ماهی

 )گرم(

 b51/2± 67/57 d48/4± 82/191 b08/0± 28/17 d006/0± 78/0 a04/0± 12/1 ab25/6± 75/93 b36/6±73/46 شاهد

 b52/0± 22/58 c34/1± 09/203 b43/0± 33/17 c01/0± 81/0 b01/0± 89/0 b78/2± 11/86 b98±98/46 5/0اسانس 

 a29/0± 14/65 b60/2± 10/237 ab62/0± 82/17 b06/0± 87/0 c05/0± 78/0 a34/3± 77/96 a98/2±55/50 1اسانس 

 a79/1± 92/65 a16/6± 60/250 a26/0± 13/18 a01/0± 91/0 c03/0± 80/0 a13/3± 99/96 a84/9±46/61 2اسانس 
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 فیلنوترو درصد بر افزایشی اثر اسانس مختلف تیمارهاي نتایج، مطابق (.5

 1 تیمار به مربوط نوتروفیل درصد ترینبیش. >p)05/0) دادند نشان

 تیمار به میزان این ترینکم اما بود، درصد 5/22 معادل لیترمیلی 2 و

 اختالف که داشت تعلق درصد 5/17 مقدار با اسانس لیترمیلی 5/0

 لنفوسیت میزان از حاصل نتایچ. (5 جدول) نبود دارمعنی شاهد با آن

 اسطوخودوس اسانس لیترمیلی 2 و 1 ،5/0 افزودن اثر تحت ماهیانبچه

 پارامتر این بر کاهشی اثر مختلف تیمارهاي که داد نشان جیره به

 درصد 79 و 5/71 بین لنفوسیت تغییرات دامنه. >p)05/0) داشتند

 مقابل در داشت، اختصاص شاهد تیمار به میزان این ترینبیش که بود،

 جدول) شد مشاهده اسانس لیترمیلی 2 و 1 تیمار در انمیز این ترینکم

 اثر اسطوخودوس، اسانس لیترمیلی 5/0 تیمار ،5 جدول مطابق(. 5

 2 و 1 تیمارهاي با مقایسه در مونوسیت درصد بر تريبیش افزایشی

 .نبود دارمعنی اختالف این اما دادند، نشان اسانس لیترمیلی

 مقادیر تحت آالقزل ماهیانبچه در ایمنی هایمشخصه نتایج       

 نشان آزمایش دوره پایان در نتایج اسطوخودوس: اسانس مختلف

 در شیآزمای مختلف تیمارهاي بین دارمعنی اختالف وجود دهنده

 میزان این ترینبیش <p).05/0) بود پالسما کمپلمان فعالیت میزان

 بود لیترمیلی بر واحد 50/142 معادل لیترمیلی 1 اسانس به مربوط

 مقابل در. نبود دارمعنی لیترمیلی 2 اسانس تیمار با آن اختالف که

 واحد50/134) شاهد تیمار به مربوط کمپلمان فعالیت میزان ترینکم

 آزمایشی تیمارهاي بین نتایج، مطابق(. 6 جدول) بود( لیترمیلی بر

 آال،قزل ماهیان بچه غذایی جیره به شده اضافه اسطوخودوس اسانس

. >p)05/0) داشت وجود لیزوزیم فعالیت لحاظ از داريمعنی اختالف

 5/51 معادل اسانس لیترمیلی 2 تیمار به مربوط میزان این ترینبیش

 واحد 50/37) لیترمیلی 5/0 تیمار به آن ترینکم و لیترمیلی در واحد

 تیمار با مقدار ترینکم در صفت این. داشت اختصاص( لیترمیلی در

 بیانگر نتایج .)6 دولج)>p)05/0) نداد نشان را داريمعنی اختالف اهدش

 تاثیر لحاظ از اسطوخودوس اسانس مختلف مقادیر دارمعنی اختالف

 آزمایش دوره پایان در آالقزل ماهی دیسموتاز سوپراکسید فعالیت بر

 لیترمیلی 2 تیمار در دیسموتاز سوپراکسید فعالیت میزان (.p<05/0) بود

 جدول) داد نشان افزایش شاهد با مقایسه در اسطوخودوس انساس

 ترینکم و ترینبیش شود،می مشاهده 6 جدول از کهطوريهمان(. 6

 آزمایش دوره انتهاي در ماهیانبچه در خون سرم Mایمونوگلوبولین

 شاهد و لیترمیلی 2 اسطوخودوس اسانس تیمار به مربوط ترتیببه

 میزان(. 6 جدول) بود لیتردسی بر گرممیلی 50/32 و 42 معادل

 مختلف مقادیر تحت آالقزل ماهیانبچه خون سرم تام ایمنوگلبولین

 بود تیمارها دارمعنی اختالف دهندهنشان اسطوخودوس اسانس

(05/0>p .)2 اسانس تیمار به مربوط مقدار ترینبیش کهطوريبه 

 و شاهد تیمار دو. بود رلیتمیلی بر گرممیلی 15/18 میزانبه لیترمیلی

 سرم تام ایمنوگلبولین دارمعنی میزان ترینکم از اسانس لیترمیلی 5/0

 بودند برخوردار لیترمیلی بر گرممیلی 75/16 و 65/15 ترتیببه خون

 (.6 جدول)
 

 روز از پرورش 60س از پدیر مختلف اسانس اسطوخودوس آال تحت مقاقزل ماهیانانحراف معیار( در بچه ±های خونی )میانگینشاخصمقایسه میانگین  :5جدول 

 پرورش از زرو 60 از پس اسطوخودوس اسانس مختلف مقادیر تحت آالقزل ماهیانبچه در( معیار انحراف ±میانگین) ایمنی پارامترهای میانگین مقایسه :6 جدول

 تیمارها

 لیتر در جیره پایه()میلی

 فعالیت کمپلمان

 لیتر(میلی )واحد/

 فعالیت لیزوزیم 

 لیتر()واحد/ میلی

 اکسید دیسموتازفعالیت سوپر

 ) واحد/ میلی لیتر(

  سرم خون M ایمونوگلوبولین

 ) میلیگرم/ دسی لیتر(

  ین تام سرم یمنوگلبولا

 لیتر(گرم/ میلی)میلی

 c50/2±50/134 c 00/0±00/39 b 50/0±50/61 c 50/0±50/32 c 15/0±65/15 شاهد

5/0اسانس   b 00/1±00/138 c 50/0±50/37 b 50/0±50/61 b 50/0±50/38 c50/0±75/16 

1اسانس   a 50/1±50/142 b 50/0±50/43 b 50/0±5/62 b50/0± 50/38 b 15/0±55/16 

2اسانس   ab 50/0±50/140 a 50/2±50/51 a 50/1±50/65 a 00/3±00/42 a25/0± 15/18 
 (.>05/0p) اساس آزمون دانکن استدرصد بر 5داري در سطح احتمال دهنده معنیمتفاوت در هر ستون نشانالتین حروف       

 
 (.>05/0p) درصد بر اساس آزمون دانکن است 5داري در سطح احتمال دهنده معنیمتفاوت در هر ستون نشانالتین حروف 
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  حثب

 اسطوخودوس گیاه اسانس خوراکی تجویز تأثیر تحقیق این در       

 بررسی کمانرنگین آاليقزل ماهی ایمنی و خونی رشد، هايشاخص رب

 افزایش درصد نهایی، وزن در دارمعنی اختالف از حاکی نتایج. شد

 تولید و بازماندگی درصد ویژه، رشد ضریب نهایی، طول بدن، وزن

 کهطوريبه. بود آزمایشی تیمارهاي بین دوره پایان در ماهی خالص

 در اسانس لیترمیلی 2 و 1 تیمارهاي در رشد هايشاخص ترینبیش

 اسانس از طحس این رودمی الاحتم. شد مشاهده جیره کیلوگرم یک

 هايآنزیم تحریک و آورتهااش عامل عنوانبه جیره در اسطوخودوس

 مختلف يمغذ ادمو بجذ در روده بافتی ضعیتو دبهبو نیز و یگوارش

 افزایش به منجر جیره هضم قابلیت افزایش بنابراین. است کرده عمل

 گزارش( 2003) همکاران و Ramakrishna .است شده ماهیان درش

 افزایش هااسانس سازيمکمل با پانکراس آمیالز و لیپاز فعالیت کردند

 ییدارو هگیا چندین ماتیکآرو تترکیبا که ستا هشد مشخص .یابدمی

 سطح که دارد کیارخو شخو بر مثبتی تأثیر راکخو به هشد ودهفزا

 Applegate) باشدمی هگیا به طمربو لفعا ايجزا به بستهوا هاآن مصرفی

 مقادیر افزایش با غذایی تبدیل ضریب پارامتر(. 2010 همکاران، و

 تبدیل ضریب کاهش. داد نشان شاهدکاهش با مقایسه در اسانس

 بر گیاه این اثربخشی از نشان اسانس تیمارهاي در ماهیان غذایی

 اسانس مثبت تأثیر طورکلیبه. بود ماهی جذب و هضم قابلیت فزایشا

 شاید را کمانرنگین آاليقزل ماهی رشد پارامترهاي بر اسطوخودوس

 اسانس در هامونوترپن و هاتانن فنلی، آنزیمیغیر ترکیبات به بتوان

 همکاران و ابراهیمی(. 1385 بیکی،امید) دانست مرتبط اسطوخودوس

 شامل سیر اسانس سطوح تأثیر ايهفته 8 آزمایش یک طی( 1391)

 فیل تغذیه و رشد بر را غذا کیلوگرم در گرم 200 و 150 ،100 ،50

 افزایش بیانگر نتایج. کردند بررسی پرورشی جوان (Huso huso) ماهی

 افزایش با همراه غذایی تبدیل ضریب کاهش و رشد هايشاخص اندک

 سیر اسانس کیلوگرم در گرملیمی 150 سطح و بود سیر اسانس سطح

 و Giannenas .است داشته ماهیان بچه در را رشد عملکرد بهترین

 مرزنجوش اسانس حاوي غذایی هايجیره اثر( 2012) همکاران

(Origanum heracleoticum) کانال ماهی گربه روي را یونانی 

(Ictalurus punctatus) 5/0 سطح در نمودند گزارش و بررسی مورد 

 غذایی تبدیل ضریب و تربیش وزن افزایش مرزنجوش، اسانس ددرص

 همکاران و بلوطیپیرقاسمی.  آمد دستبه شاهد گروه به نسبت تريکم

 دنایی آویشن شامل دارویی گیاه چند اسانس اثر بررسی در( 1390)

(Thymus daenensis)، کوهی پونه (Mentha longifolia)، مرزه 

 Dracocephalum)گیاه زرین ،(Satureja bachtiarica) بختیاري

multicaule )خوزستانی مرزه و (Satureja khuzestanica) آاليقزل  بر 

 رشد ضریب دارمعنی افزایش ،(Oncorhynchus mykiss) کمان رنگین

 روي تحقیق با( 1388) همکاران و فراحمدي. نمودند گزارش را ویژه

 آاليقزل در (NEXT Enhance 150) کارواکرول و تیمول تجاري ترکیب

 کیلوگرم در گرم 3 مقداربه ترکیب این که دادند نشان کمانرنگین

 نظیر رشد هايشاخص بر داريمعنی و مثبت تغییرات سبب جیره

 حاضر تحقیق گردید، غذایی تبدیل ضریب و نهایی وزن وزن، افزایش

 مقدار که داد نشان چنینهم نتایج. دارد مطابقت محققین این نتایج با

 برخی بر داريمعنی تاثیر جیره در اسطوخودوس اسانس لیترمیلی 5/0

 عدم احتمالی دالیل از  .نداشتند شاهد با مقایسه در رشد هايشاخص از

 را لیترمیلی 5/0 تیمار تحت رشد هايشاخص در دارمعنی تفاوت

 ماهی توسط اسانس در موجود مؤثره مواد کافی جذب عدم به توانمی

 خون .کرد اشاره استفاده مورد دوز تأثیرپذیري عدم نتیجه در و آالقزل

 فاکتورهاي چنینهم. است بدن سالمت تعیین براي خوبی شاخص

 در موجود شیمیایی ترکیبات اثر ارزیابی براي مناسبی شاخص خونی

 قرمز، هايگلبول کل تعداد مطالعه این در. است گیاهی هاياسانس

 هموگلوبین متوسط غلظت میزان هماتوکریت، سفید، هايگلبول

 مختلف سطوح تحت ماهیانبچه نوتروفیل و خون قرمز هايگلبول

 ترینبیش. بودند برخوردار شاهد به نسبت افزایشی روند از هااسانس

 لیترمیلی 2 و 1 اسانس سطح دو هر به مربوط دارمعنی افزایشی اثر

 اسطوخودوس گیاه اسانس تاثیر زا ناشی احتماالً امر این. بود جیره در

 اصوالً . است ماهیان در ایمنی تحریک دهندهافزایش ماده یک عنوانبه

 که گذارندمی اثر ماهیان خونی فاکتورهاي روي بر مختلفی عوامل

 گیري،نمونه و صید از ناشی استرس ،(فصل و دما) محیطی عوامل شامل

 ژنتیکی، هايتفاوت شوري، و اکسیژن) پرورشی شرایط غذایی، جیره

 و Knowles) باشدمی فعالیت سطح و جنسیت رسیدگی، مرحله سن،

 که نمودند گزارش( 1390) همکاران و تنگستانی(. 2006 همکاران،

 بوده قرمز هايگلبول تغییرات از تابعی هماتوکریت و هموگلوبین میزان

 هموگلوبین لظتغ و قرمز یاخته االيب دادتع. دارد آن با یممستق هرابط و

 افزایش. است بدن در ساز و سوخت تقاضاي افزایش به پاسخی خون

 براي اکسیژنی نیاز باالي تقاضاي بیانگر خون قرمز هايیاخته تعداد

 Zhou) باشدمی باالتر ساز و سوخت جهت تربیش اکسیژن به دستیابی

 غیر یا ذاتی ایمنی سیستم ماهیان در طورکلیبه(. 2009 همکاران، و

 محسوب زابیماري عوامل برابر در اساسی دفاعی مکانیسم یک اختصاصی

 است ارزشمند بسیار پرورشی ماهیان براي سیستم این تقویت. شودمی

 بسیاري برابر در زیاد تراکم دلیلبه پرورشی شرایط در ماهیان که چرا

 و اکرمی (.Stet، 2001 وDixon ) پذیرندآسیب باکتریایی عوامل از

 زنجبیل هیدروالکلی عصاره از استفاده که کردند گزارش (1397) نهمکارا

 غذاي کیلوگرم هر ازايبه عصاره درصد 1 و 5/0 ، صفر هايغلظت با

 خونی و رشد هايشاخص روي داريمعنی تأثیر خوراکی صورتبه پایه

 ماهی یایمن ستمسی که داد اننش دهآم تدسبه ایجنت .ندارد آالقزل
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 سوپر  لیزوزیم، هايآنزیم کمپلمان، فعالیت نظیر کمانرنگین آاليقزل

 سرم تام ایمنوگلبولین و خون سرم  Mایمونوگلوبولین دیسموتاز، اکسید

 وجود. داد نشان افزایش اسطوخودوس اسانس غلظت افزایش با خون

  ،Cineole، 3-octanone، Camphor، Linalol، Linalyl acetate ترکیبات

Terpinene- 4-ol، Lavandulyl acetate، Lavandulol  و α-terpineol 

 افزایش کنندهتوجیه تواندمی بررسی مورد اسطوخودوس گونه پروفایل در

. باشد کمانرنگین آاليقزل ماهی ایمنی سیستم فاکتورهاي از برخی

 موکوس و سرم کشیباکتري در مهمی نقش ماهیان در کمپلمان سیستم

 سطح در مهاجم عامل اختصاصی هايبخش به اتصال با و کندمی ایفا

 معتقدند محققین از برخی. باشدمی دخیل خواريبیگانه در میزبان بدن

 مانند ایمنی هايمحرک مختلف انواع کاربرد از پس کمپلمان فعالیت که

 که ،(2007 همکاران، و (Christybapita یابدمی افزایش گیاهی مشتقات

 لیزوزیم افزایش روند. باشدمی مطالعه این نتیجه مطابق نتیجه این

 اختصاصیغیر دفاع مکانیسم از جزئی که باشد دلیل این به تواندمی

 تقسیم با را عفونی هايمیکروارگانیسم رشد از جلوگیري توانایی و است

 اسید  N-acetylumuraic باندهاي بین گلیکوزیدي β-1، 4پیوند کردن

 باکتریایی سلولی دیواره گلیکانو پپتید در N-acetylglucosamine و

 نشان چنینهم آمده دستبه نتایج(. 2008 همکاران، وChoi ) دارد

 تام ایمنوگلوبولین غلظت و دیسموتازاکسیدسوپر فعالیت میزان که داد

. بودند برخوردار افزایشی روند از اسانس مختلف مقادیر در خون سرم

 محافظت در مهمی نقش هک است متالوآنزیم یک دیسموتازاکسیدسوپر

 همکاران، وMetaxa ) دارد اکسیداتیو هايآسیب برابر در هاسلول از

 اسانس، مختلف مقادیر تحت خون سرم لیزوزیم میزان افزایش با (.2006

. یافت افزایش مراتبهب مونوسیت و نوتروفیل خونی فاکتورهاي میزان

 شوند،می اپالسم لیزوزیم میزان افزایش باعث که ایمنی هايمحرک

 خون جریان در هامونوسیت و هانوتروفیل افزایش باعث واقع در

 سرم در آن افزایش باعث لیزوزیم ترشح با نیز هاآن که شوندمی

 لیزوزیم میزان کاهش باعث استرس که داد نشان نتایج. شوندمی

 تعداد افزایش و ایمنی سیستم تحریک دلیلبه هابیماري ولی شودمی

 همکاران، وSahu ) شوندمی لیزوزیم افزایش باعث سفید هايگلبول

 عصاره تاثیر روي بر( 1397) همکاران و اکرمی آزمایشی در(. 2006

 نمودند گزارش کمانرنگین آاليقزل ماهی ایمنی فاکتورهاي بر زنجبیل

 طوربه زنجبیل عصاره درصد 5/0 تیمار تحت سرم لیزوزیم فعالیت که

 پارامترهاي سایر در اما یافت، افزایش شاهد با مقایسه در داريمعنی

 طوربه. نشد مشاهد شاهد گروه با مقایسه در داريمعنی تفاوت ایمنی

 اسطوخودوس اسانس تلفخم مقادیر اثر که داد نشان مطالعه این نتایج کلی

 ایمنی فاکتورهاي عالوهبه هماتولوژي فاکتورهاي رشد، هايشاخص بر

 که داد نشان مطالعه این نتایج .بود متفاوت نکمارنگین آالقزل ماهی

 جیره به اسطوخودوس دارویی گیاه اسانس مختلف مقادیر نمودن اضافه

 از برخی بر داريمعنی و مثبت تاثیر کمانرنگین آاليقزل ماهی

 لذا. دارد هاآن ایمنی سیستم و خونی فاکتورهاي رشد، هايشاخص

. شودمی پیشنهاد پایه جیره در غذایی مکمل عنوانبه آن از استفاده

 اثر مکانیسم و موثره ترکیبات دقیق تجزیه نیازمند نهایی نتیجه البته

 آاليقزل ماهی خون بیوشیمیایی و تغذیه رشد، هايشاخص بر هاآن

 .باشدمی کمانرنگین

 

 منابع

 زارع، و. ا کالیی،دوغیعلیزاده ؛.ر تنگستانی، ؛.ع ابراهیمی، .1

 رشد، هايشاخص بر سیر اسانس مختلف سطوح راث. 1391 ،.پ

 علوم مجله. پرورشی جوان ماهیفیل الشه شیمیایی ترکیب و تغذیه

 .12 تا 1 صفحات ،4 شماره  ،11 دوره. دریایی فنون و

 ،.ا آباد،زرجمحمدی و. م سوداگر، ؛.ع.م جاللی، ؛.ا ،فراحمدی .2

 و بازماندگی رشد، یزانم بر ارگوسان آکواک اثرات. 1388

 علوم مجله .جوان ماهیانفیل در خون به مربوط هايشاخص

 صفحات ،(نامه ویژه) 1 شماره ،16 دوره. طبیعی منابع و کشاورزي

 .80 تا 72

 هگیا اسانس اثر. 1390 م.، ،پرویز و. ا ،علیزاده ؛.ر تنگستانی، .3

. دامپزشکی قاتتحقی مجله. ماهیفیل هماتولوژي هايشاخص بر سیر

 .216 تا 209 صفحات ،3 شماره ،66 دوره

 صادقی ،.ف نوده،حبیبی ؛.م شاملوفر، ؛.ز احمدی، ؛.ر اکرمی، .4

 عصاره تأثیر. 1397 ،.ح ساز،چیت و. ن زرینی، ؛.ف اصل،

 ماهی ایمنی و بیوشیمی خون، رشد، هايشاخص برخی بر زنجبیل

 شماره ،73 دوره. دامپزشکی تحقیقات مجله .کمانرنگین آاليقزل

  .163 تا 155 صفحات ،2

 به انتشارات. دارویی گیاهان فرآوري و تولید. 1376 ،.ر بیکی،امید .5

 .صفحه 347. مشهد نشر،

. 1393 ،.ح ورشویی، و. م جعفریان، ؛.م فخریان، .؛م ،رئیسی .6

 ماهی غیراختصاصی نیایم بر گیاهان برخی اسانس تأثیر مطالعه

 23 صفحات ،21 شماره ،6 سال. دریا شناسیزیست مجله. استرلیاد

 .28 تا
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 آویشن گیاهی انساس میکروبیضد اثر ارزیابی. 1391 ،.ب سعدی،

 یوتیکبآنتی به مقاوم اورئوس استافیلوکوکوس هايسویه بر شیرازي

. نکردستا پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله. غذایی مواد از شده جدا

 .29 تا 21 صفحات ،17 دوره

 مطالعه. 1391 ،.ج.س زهرا،ذریه و. ط منش،ظریف ؛.م سلطانی، .8

 مکمل عامل سیستم فعالیت میزان بر شیرازي آویشن اسانس تأثیر

 شیالت علمی مجله. کمانرنگین آاليقزل ماهی خون لیزوزیم و

 .23 تا 13 صفحات ،4 شماره ،21 سال. ایران
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 ایمنی محرک ماده اثر بررسی. 1392 ،.م علیشاهی، و. ا عبدی، .9

 اهیم ایمنی و رشد هايشاخص بر( اکیناسه گیاه اسانس) ایمونوفن

 پرورش و توسعه ملی همایش دومین .قدانگشت کمانرنگین آاليقزل

 .شهرکرد ،1392 اردیبهشت 11 و 10 سردآبی، ماهیان

 ،.خ خلیلی،جانی و. ف بخش،فیروز ؛.س یگانه، ؛.ا عزیزی، .10

 رشد، عملکرد بر آویشن اسانس حاوي غذایی جیره اثر. 1395

 .کمانرنگین آاليقزل ماهی سرم یاییبیوشیم و خونی هايفراسنجه

 ،2 شماره ،4 دوره. کاربردي شناسیماهی هايپژوهش نشریه

 .61 تا 45 صفحات

 معطر و دارویی گیاهان شناخت. 1388 ،.ع بلوطی،پیرقاسمی .11

  زادآ دانشگاه انتشارات شهرکرد،(. هاآن اثرات بررسی  و شناخت)

 .صفحه 500. اسالمی

 جاللی، ر؛.غ پیشکار، ؛.ا ،پیرعلی ؛.ع بلوطی،پیرقاسمی .12

 ،.ب.ز ،حامد و. م دهکردی،جعفریان ؛.م رئیسی، ؛.ع.م.س

 يآالقزل ماهی ایمنی سیستم بر دارویی گیاه چند اسانس اثر. 1390

 تا 149 تصفحا ،2 شماره. گیاهی داروهاي فصلنامه .کمانرنگین

155. 

 میرزاده، ؛.ع دریایی، ؛.ا نژاد،سوری ؛.م.م سجادی، ؛.ا کندر، .13

 هجیر به کارنیتین ال مکمل افزودن تاثیر. 1392 ،.ف خادمی، و. ق

 مجله .صبیتی ماهی بازماندگی و رشد هايشاخص بر غذایی

 .45 تا 35 صفحات  ،3 دوره. آبزیان شناسیبوم
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