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های شاخص بر  (Mix oil) های گیاهیغذایی حاوی سطوح مختلف مخلوط اسانس اثر جیره

 در مواجهه با  (Oncorhynchus mykiss)کمان آالی رنگینرشد و بقاء ماهی قزل

 (Yersinia ruckeri)باکتری یرسینیا روکری 
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 1398 آبانتاریخ پذیرش:            1398 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

 میزان و رشد هایشاخص بر )oil Mixed( گیاهی هایاسانس مخلوط مختلف سطوح حاوی جیره تاثیر ارزیابی منظوربه مطالعه این            

 از گروه چهار گرفت. صورت ruckeri Yersinia باکتری با مواجهه در (mykiss Oncorhynchus) کمانرنگین آالیقزل ماهی بازماندگی

 سطوح حاوی خوراک با هفته 8 مدت طی و توزیع ماهی قطعه 70 تراکم با سیمانی هایحوضچه در گرم 0/31±10/0 وزنی میانگین با ماهیان

 درصد رشد، هایشاخص دوره انتهای در شدند. غذادهی تکرار( 3 با تیمار هر ،50ppm، 200ppm، 400pmp )صفر، oil Mix مختلف

 مخلوط مختلف های غلظت با شده تغذیه ماهیان که داد، نشان نتایج شد. بهمحاس باکتری با مواجهه در مختلف تیمارهای مقاومت میزان و بازماندگی

 و پروتئین( کارایی نسبت روزانه، رشد میانگین ویژه، رشد نرخ بدن، وزن )افزایش بهتر رشد هایشاخص از آن، 400ppm غلظت ویژهبه اسانس

 استفاده حاصله، نتایج براساس (.P>05/0) بودند برخوردار تیمارها سایر به نسبت روکری یرسینیا باکتری با مواجهه در تریبیش بازماندگی درصد

 افزایش و رشد عملکرد بهبود به منجر کمان،رنگین آالیقزل ماهی جیره در ppm 400 سطح در ویژهبه oil Mix گیاهی هایاسانس مخلوط از

   است. شده روکری یرسینیا باکتری با مواجهه در کمانرنگین آالیقزل ماهیان مقاومت
 

  کمان، مخلوط اسانس گیاهی، یرسینیا روکریآالی رنگینعملکرد رشد، بازماندگی، قزل کلمات کلیدی:

 Takami85@hotmail.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه
کارگیری نیازمند به کشاورزی، پروری در بخشتوسعه پایدار آبزی       

های نوین در افزایش باشد استفاده از تکنولوژیهای نوین میتکنیک

 وری و کاهش هزینه تولید ازجمله موارد قابل اهمیت در آبزیبهره

پروری پایدار است. با توجه به تحقیقاتی که بر روی عوامل محرك 

یمنی گیاهی در دنیا صورت گرفته است نشان داده شده که این مواد ا

عالوه بر افزایش راندمان رشد ماهیان و رسیدن به وزن مناسب در 

تر با بهبود عملکرد سیستم ایمنی موجب افزایش مقاومت زمان کوتاه

گردد و نیز موجب افزایش میزان زا میماهی در برابر عوامل بیماری

استفاده از این  با هک چنین مشخص شدشوند. هممی هاماندگاری آن

ماهی، رشد و میزان ماندگاری مواد در مراحل پرورش الرو و تولید بچه

این مواد را ماهیانی است که تر از بچهبیش %80تا  آالقزل ماهیانبچه

مطالعات متعددی پیرامون  .(1394)عادل و همکاران،  انددریافت نکرده

ان در کشور کمآالی رنگینهای گیاهی در ماهی قزلكاستفاده از محر

ورا، توان به گیاه گزنه، دارواش، آلوئهجمله میصورت گرفته است که از

گون، سرخارگل، پونه کوهی، چای سبز، زنجبیل و مرزه کوهی اشاره 

 ؛Sharif Rohani، 2013 و Haghighi ؛1392 )پورغالم و همکاران، داشت

Sheikhzadeh  ،های مهم این یکی از ویژگی(. 2011و همکاران

 ها در طبیعت بوده و بعد از تاثیرخودی آنهها، تجزیه خودبمحرك

شده و برخالف  ضرر تبدیلهای بیخود به متابولیت گذاری مثبت

ماندگی بافتی داشته و موجب مشکالت در ها که باقیبیوتیکآنتی

 .(2006 همکاران، و Rao) هستند ضرربی کامالً شوند،می کنندگانمصرف

های مختلف عفونی و انگلی که تلفات ناشی از بروز و شیوع بیماری

 دهد از زا و کاهش سیستم ایمنی رخ میدنبال عوامل استرسهب

دهندگان و از موانع اصلی رشد و توسعه ترین مشکالت پرورشمهم

 Entric red) باکتریایی دهان قرمز بیماری باشد.این صنعت در ایران می

mouth)  یا یرسینیوزیس (Yersiniosis)های باکتریایی یکی از بیماری

باشد که در چند سال اخیر مهم در صنعت پرورش ماهیان سردابی می

و  Zorriehzahraباعث بروز تلفات در مزارع سردابی کشور شده است )

 Yersinia) یرسینیا روکری(. عامل بیماری، باکتری 2017همکاران، 

ruckeriآن قدرت  2و  1سروتیپ است، سروتیپ  6که دارای  باشد( می

تری دارند. این باکتری جزو خانواده انتروباکتریاسه زایی بیشبیماری

ای، فاقد اسپور، اکسیداز میله منفی، گرم هایکوکوباسیل شکل به که بوده

زا برای بسیاری عنوان یک عامل بیماریو به باشدمی مثبت کاتاالز منفی،

اعمال های مختلف ماهیان ازجمله خانواده آزادماهیان است. از گونه

 ها نظیر استفاده از انواع های درمانی مرسوم علیه بیماریروش

ها و داروهای شیمیایی دارای معایب و مشکالتی است. بیوتیکآنتی

مقاومت  ها منجر به بروز پدیدهبیوتیکمثال استفاده مداوم از آنتی برای

مدت کنندگان در بلندهای پرورشی و مصرفبیوتیکی در گونهآنتی

داروهای شیمیایی بر منابع آبی غیرقابل  مخرب اثرات چنینشود. هممی

ها توسط انجام عمل ایجاد مصونیت از برخی بیماری .کتمان است

. (2003و همکاران،  Harikrishnan) پذیر استواکسیناسیون امکان

های غیرمصنوعی، سازگار حلچند دهه اخیر استفاده از راه رد چنینهم

و دوستدار طبیعت هم برای افزایش کارایی سیستم ایمنی در آبزیان 

توان به استفاده از ترکیبات پری ها مییافته است که ازجمله آن توسعه

ها با منشا گیاهی های ایمنی همانند اسانسها و محركو پروبیوتیک

های متعددی های ایمنی با منشاء گیاهی مزیتانواع محرك. کرد اشاره

توان به دسترس های ایمنی مصنوعی دارند که مینسبت به محرك

زیست و جانور و امکان تولید در تر برای محیطرسانی کمبودن، آسیب

 .(1394)عادل و همکاران،  سطح وسیع با قیمت پایین اشاره نمود

افزایش مقاومت  دلیلهها بها و اسانسارهعص رابطه با خواص در مطالعات

از استفاده  ناشی خطرات چنینهم و مصنوعی زا به داروهایبیماری عوامل

 حال در کنندگانمصرف سالمت بر سینتتیک هایاکسیدانآنتی از

بدیهی است استفاده از ترکیبی که عالوه بر تقویت . گسترش است

سبب تاخیر  پرورشی هایگونه های ایمنی و بهبود عملکرد رشد درپاسخ

گردد بسیار مطلوب اکسیداسیون و کاهش کیفیت خوراك آبزی می در

عنوان محرك هگیاهی که هم ب هایدارای اسانس ازجمله ترکیبات است.

به میکس  توانمی اکسیدانی استآنتی دارای خاصیت ایمنی و هم و رشد

 Animal wellness( تولید شرکت حیوان سالم )Mix-OilTMاویل )

company) اسانس گیاهان مختلف  اشاره کرد. میکس اویل مخلوطی از

سازنده  شرکت ت بسیار باالست که بنا بر ادعایظآروماتیک با درجه غل

تحقیق حاضر  در ادعا صحت این که منظوره است عملکردهای چند دارای

آالی . با توجه به اهمیت پرورش ماهی قزلمورد بررسی قرار گرفت

های مختلف مدیریتی، کمان در کشور، تحقیق در رابطه با جنبهنرنگی

ای الزم و ضروری است. در این راستا و براساس ازجمله مدیریت تغذیه

گیاهی بر  هایشواهد مبنی بر نتایج مثبت حاصل از اثرات محرك

آن شده که  ایمنی ماهیان، در این تحقیق سعی بر هایرشد و پاسخ

 مایع گیاهی اسانسکه مخلوطی از چند  Mix Oil سطوح مختلف تاثیر

 Oreganum(، پونه کوهی )Thymus vulgaris ،5/0%شامل: آویشن )

vulgare ،1-2%( و اوکالیپتوس )Eucalyptus spp ،3%باشد را بر ( می

در مواجهه کمان آالی رنگینماهی قزل و بازماندگی های رشدشاخص

 شود.بررسی  باکتری یرسینیا روکریبا 

 

 هامواد و روش

در  1395سال  تابستانای در هفته 8این تحقیق در یک دوره        

، انجام مازندران شهرستان چالوس مزرعه پرورش سردآبی کیانی استان
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سازگاری ماهیان با شرایط جدید  منظورو به در ابتدای آزمایش پذیرفت.

با میانگین وزنی کمان آالی رنگینماهی قزل قطعه 840تعداد  پرورشی،

قطعه ماهی(  70 حوضچه )هر سیمانی حوضچه 12گرم در  10/0±0/31

با شرایط یکسان از نظر حجم آب و فاکتورهای کمی و کیفی مشابه 

توزیع شدند. میانگین پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در طی دوره 

گرم در لیتر(، دما میلی 26/9±5/0پرورش شامل: اکسیژن محلول )

 کل سختی و pH (5/0±8/7) گراد(،سانتی درجه 2/1±0/16)

صورت روزانه ( بود که بهکلسیمکربنات  لیتر بر گرممیلی 2/11±4/216)

، 0 با غلظت Mix Oil در این مطالعه اشکال خوراکی گیری شد.اندازه

تهیه  ایتالیا سالم حیوان شرکت نمایندگی از ppm  400و  200، 50

کمان که آالی رنگینتجاری ماهی قزل غذایها به آن شد. برای افزودن

با   Mix Oil اشکال خوراکیشد و اسکریتینگ )ایتالیا( تهیه  از شرکت

 گردانآفتابروغن با یک درصد  ppm 400و  200، 50، 0 هایغلظت

شد. سپس اجازه داده شد تا غذا در دمای اتاق و در روی غذا اسپری 

گروه شاهد فقط روغن محل تمیز خشک گردد. در غذای ماهیان 

صورت هر سه گردید. در ضمن تهیه غذا بهاسپری  %( 1گردان )آفتاب

های پالستیکی دربسته در داخل بار انجام شده و در ظرفروز یک

طی دوره،  داری و استفاده شد.گراد( نگهدرجه سانتی 4یخچال )دمای 

سیفون و حدود ها مانده از کف حوضچهروزانه مدفوع و سایر مواد باقی

جیره در  شیمیایی تعیین ترکیب حوضچه تعویض شد. یک سوم آب هر

( انجام شد. 1995) AOACآزمایشگاه با استفاده از روش استاندارد 

روش خام به چربی کجدال، دستگاه خام با استفاده از پروتئین گیریاندازه

د به گرادرجه سانتی 105رطوبت با استفاده از آون در دمای  سوکسله،

ساعت و مقدار خاکستر با استفاده از کوره الکتریکی در دمای  24مدت 

 (. 1ساعت صورت گرفت )جدول  4مدت گراد بهدرجه سانتی 550
  

اسکریتینگ )ایتالیا(  شرکت: تجزیه تقریبی جیره پایه 1جدول 

 مورد استفاده در این مطالعه

 میزان )%( نوع ترکیب )بر حسب وزن ماده خشک(

 41 پروتئین خام

 12 چربی خام

 2/8 خاکستر

 6/3 فیبر

 76/4 رطوبت

 26/15 عصاره عاری از ازت )لیبل شرکت سازنده(
 

های مخلوط اسانسمنظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف عصاره به       

کمان و آالی رنگینهای رشد ماهیان قزلبر شاخص(Mix oil) گیاهی

بار وزن روز یک 15مختلف، به فاصله زمانی مقایسه بین تیمارهای 

گرم و طول کل با  /01ماهیان هر تیمار با ترازوی دیجیتال با دقت 

ساعت  24گیری شد )به این منظور متر اندازهمیلی 1کش با دقت خط

سنجی سنجی، تغذیه ماهیان قطع شده و قبل از زیستقبل از زیست

هوش شدند( )عادل ، بیppm 100ماهیان با پودر گل میخک با غلظت 

های رشد ماهیان طبق (. در این مطالعه، شاخص1394و همکاران، 

  (:Tacon ،1990روابط زیر محاسبه گردید )

 :(1رابطه ) ؛)برحسب گرم( افزایش وزن بدن -

 وزن نهایی بر حسب گرم  -وزن ابتدایی بر حسب گرم   

 (:                2رابطه ) ؛(Specific Growth Rateنرخ رشد ویژه ) -
 }میانگین وزن ثانویه(-)تعداد روزهای پرورش(/)میانگین وزن اولیه{×100

 (:3رابطه ) ؛(Food Conversion Ratioضریب تبدیل غذایی ) -

 افزایش وزن بدن برحسب گرم/ مقدار غذای خورده شده بر حسب گرم 

 (:                                                   4رابطه ) ؛(Survival Rate%درصد بازماندگی ) -

 مانده( )تعداد اولیه ماهیان/ تعداد ماهیان باقی× 100

 (:5رابطه ) ؛(Protein Efficiency Ratioنسبت کارایی پروتئین ) -

 دست آمده( گرم وزن به /گرم پروتئین خورده شده)     

 (:                                6رابطه ) ؛(Average Daily Growthمیانگین رشد روزانه ) -
 }وزن نهایی ماهی(-ماهی اولیه ماهی(/)وزن اولیه وزن)×پرورش روزهای تعداد{

 KC291153 با شماره دستیابی Y. ruckeriدر این مطالعه از باکتری 

 دانشگاه تهران تهیه شده بود، دامپزشکی دانشکده فرم لیوفیلیزه از که به

 TSB (Trypticمنظور، ابتدا باکتری در محیط کشت بدین شد. استفاده

soy broth مدت گراد بهدرجه سانتی 25( کشت داده شد و در دمای

گذاری شد و سوسپانسیون باکتری معادل استاندارد گرمخانه ساعت 48

( تهیه شد. در پایان ml/cells 810 تقریبی نیم مک فارلند )با غلظت

هوشی ماهیان با پودر گل میخک، ( و پس از بی56)روز  دوره غذادهی

)از رقت لیتر میلی 1/0  ماهی از هر تکرار انتخاب و میزان 10تعداد 
810×2/1 cells/ml روش داخل صفاقی تزریق، میزان تلفات باکتری( به

روزه ثبت گردید و تأیید تلفات با کشت  14دوره و عالیم بالینی در یک

 Akhlaghiهای کبد و کلیه صورت گرفت )باکتری از بافتو جداسازی 
  (.Sharif Yazdi ،2008و 

و با استفاده SPSS17  افزارها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده       

مقایسه  و گرفت صورت (One way-ANOVA) طرفهیک واریانس تجزیه از

ای دانکن دامنههای مختلف براساس آزمون چندبین تیمار میانگین

(Duncan's Multiple- range test در سطح احتمال )درصد تعیین  5

       (.>05/0Pشد )

 

 نتایج

 ( که2)جدول  داد های رشد در انتهای دوره نشانشاخص بررسی       

 آالی رنگینبه جیره ماهی قزلMix oil مخلوط مختلف افزودن سطوح 
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(. >05/0Pشود )ها میرشد آنداری سبب بهبود طور معنیبه کمان

ترین میزان افزایش بیش ppm  Mix oil 400ماهیان تغذیه شده بابچه

داری بین یکه در انتهای دوره اختالف معنطوریوزن را نشان دادند به

و  200، 50کمان بین تیمارهای آالی رنگینماهی قزلافزایش وزن 

400 ppm Mix oil مشاهده شد با تیمار شاهد (05/0P<.)  نتایج تحقیق

 ppm 400ترین میزان ضریب تبدیل غذایی را در تیمار حاضر کم

Mix oil ترین میزان ضریب تبدیل غذایی را در تیمار شاهد و بیش

کمان آالی رنگیننشان داد. میانگین ضریب تبدیل غذایی ماهیان قزل

، 02/2±02/0ترتیب به ppm Mix oil 400و  200، 50در تیمار شاهد، 

(. 2دست آمد )جدول به 64/1±01/0و  01/67±0/1، 01/88±0/1

تغذیه شده  کمانآالی رنگینویژه در ماهیان قزل رشد ترین ضریببیش

داری یمشاهده شد که از نظر آماری اختالف معن ppm Mix oil 400با

چنین، (، هم>05/0Pویژه تیمار شاهد نشان داد )با سایر تیمارها به

کمان تغذیه شده آالی رنگینیزان بازماندگی در ماهی قزلبیشترین م

( با این وجود تفاوت 0/95±2/2مشاهده شد ) ppm Mix oil 400با 

نتایج مواجه  (.<05/0Pمعناداری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد )

نشان  یرسینیا روکریشدن ماهیان تیمارهای مختلف با باکتری 

قطعه ماهی مورد بررسی در هر تیمار،  10دهنده آن است که از تعداد 

درصد بقاء نسبی ماهیان برای تیمارهای مختلف دریافت کننده 

، 0/70±5/2ترتیب به ppm mix oil 400و  200، 50 شاهد، هایغلظت

درصد  0/40±5/0 شاهددرصد و برای گروه  0/80±5/2و  5/2±80

 400و  200درصد بقاء ماهیان مربوط به تیمار ترین بوده است. بیش

ppm Mix oil دار بین یها نشانگر اختالف معنبوده و آنالیز آماری داده

با تیمار شاهد بوده است  ppm mix oil 400و  200، 50تیمارهای 

(05/0P<.)   

 

 در انتهای دوره Mix oilکمان در تیمارهای مختلف آالی رنگینهای رشد و بازماندگی ماهی قزل: میانگین شاخص2جدول 

 پارامتر
 تیمارها

 ppm 400 تیمار  ppm 200 تیمار  ppm 50 تیمار  شاهد

 1/31±2/0 0/31±1/0 1/31±2/0 31±1/0 )گرم(وزن اولیه 

 15±1/0 19/14±3/0 94/13±1/0 10/14±2/0 متر(طول اولیه )سانتی

 d59/0±47/66 c76/0±93/74 b61/0±73/83 a92/0±05/102 وزن ثانویه )گرم(

 16/19±3/0 90/18±4/0 30/17±5/0 97/16±2/0 متر(طول ثانویه )سانتی

 SGR (%) d02/0±27/1 c02/0±43/1 d01/0±74/1 a02/0±8/1 نرخ رشد ویژه

 c02/0±91/1 b02/0±26/2 a04/0±06/3 a04/0±06/3 )گرم در روز( (ADGمیانگین رشد روزانه )

 d01/0±22/1 c01/0±32/1 b01/0±48/1 a01/0±51/1  (PERنسبت کارایی پروتئین )

 a02/0±02/2 b01/0±88/1 c01/0±67/1 d01/0±64/1  (FCRضریب تبدیل غذایی )

 d2/0±5/35 c53/0±8/43 b47/0±7/52 a42/0±1/71 )گرم( (BWIافزایش وزن )

 95±2/2 93±8/1 92±2/2 92±8/0 درصد بازماندگی )%(

 .>p)05/0) باشدها میحروف متفاوت در هر ردیف نشانه تفاوت معنی دار بین میانگین

 بحث 

سازگاری  باعث تواندمی میکروبی و ایتغذیه فاکتورهای سازیبهینه       

اکولوژیکی، رشد بهتر و کاهش تلفات سنگین در طی دوره پرورش در 

عنوان یکی کمان بهآالی رنگینکه ماهی قزلجاییآبزیان گردد. از آن

 اقتصادی و تنها گونه سردابی در صنعت آبزیترین ماهیان از با ارزش

های رشد و افزایش در جهت بهبود شاخص تالش باشد،می پروری کشور

های متعدد باکتریایی ازجمله قدرت ایمنی این ماهی در برابر بیماری

تری ای داشته است. اخیراً گرایش بیشیرسینیوزیس افزایش فزاینده

کننده کنترل عوامل عنوانگیاهی به ایهها و اسانسبه استفاده از عصاره

ویژه معایب بهداشتی، دالیل مختلف، بهو به در آبزیان شده است زیستی

ها ها، عدم کارایی مناسب واکسنبیوتیکآنتی اقتصادی و محیطیزیست

در آبزیان و برتری کارآیی سیستم ایمنی غیراختصاصی ماهی نسبت 

های ماهی به استفاده از محركدهندگان به ایمنی اختصاصی، پرورش

(. نتایج 1394اند )عادل و همکاران، مختلف گرایش پیدا کرده گیاهی

های مخلوط اسانسمطالعه حاضر نشان داد که افزودن سطوح مختلف 

های رشد ماهی داری بر شاخصبه جیره، اثرات معنیMix oil گیاهی 

اهیان تغذیه شده کمان داشته است. در انتهای دوره، مآالی رنگینقزل

ترین وزن را داشتند که اختالف وزن بیش ppm Mix oil 400با غلظت

 افزایش با ارتباط (. در>05/0Pدار بود )ها با تیمارهای دیگر معنیآن

 همکاران و فراحمدی ویژ، نتایج مشابهی توسط رشد ضریب و بدن وزن

 صفر، تیمار 4 در کارواکرول و تیمول افزودنی مکمل تاثیر که( 1389)

      (DOI): 10.22034/aej.2020.117943     
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مشاهده شد.  داده، قرار بررسی را مورد غذا کیلوگرم در گرم 3 و 2 ،1

ترین در بیش ppm 400در مطالعه حاضر وزن کسب شده در تیمار 

ترین میزان مشاهده شد. این نتایج بیانگر کم میزان و در تیمار شاهد در

مورد استفاده در این تیمارها  Mix oilآن است که سطوح مختلف 

دیگر واکنش متقابلی  عبارتبه شده تأثیرگذار بوده است. کسب وزن روی

بین سطوح باالی جیره و سطوح پایین آن بر روی وزن کسب شده در 

های رشد مشاهده شده، ماهیان مشاهده شده است. بهبود شاخصبچه

ولوژیک ماهی و تواند ناشی از بهبود وضعیت فیزیطور مستقیم میبه

ساز کاهش دلیل بهبود وضعیت ایمنی زمینهطور غیرمستقیم، بهبه

تر ها و هدایت انرژی به سمت تولید پروتئین بیشها، عفونتآلودگی

 اثر ،(2012) همکاران و Giannenasتوسط  شدهانجام باشد. مطالعه

 و رشد عملکرد در را کارواکرول و تیمول با شدهغنی غذایی هایجیره

 قرارداده مورد بررسی کمانرنگین آالیقزل ماهی روده باکتریایی فلور

 کارواکرول قوی ضدباکتریایی خواص به را رشد هایشاخص بهبود و

 مضر هایباکتری هوازیبی جمعیت شدید بازدارندگی در تیمول و

 دو جیرهاین  تغذیه با نتایج نشان داد که  .اندداده نسبت ماهیان روده

مقایسه تر در تر و ضریب تبدیل غذایی پایینموجب افزایش وزن بیش

 باشد.سو با مطالعه حاضر میبا تیمار شاهد شده است. این نتایج هم

های رشد را شاید بتوان به خواص ضدباکتریایی دلیل بهبود شاخص

هوازی بی تیمول در بازدارندگی شدید جمعیت قوی کارواکرول و

کنندگی روده ماهیان نسبت داد. نتایج مشابه تحریکهای مضر باکتری

و  Heidariehورا )رشد به هنگام استفاده از گیاهان دیگر از قبیل آلوئه

( و 1394(، عصاره نعناع فلفلی )عادل و همکاران، a2012 همکاران،

کمان آالی رنگین( در قزلb2012 و همکاران، Heidariehارگوسان )

مخلوط های رشد ناشی از مصرف اخصگزارش شده است. بهبود ش

تواند کمان میآالی رنگیندر جیره قزلMix oil های گیاهی اسانس

( b2012 و همکاران، Heidariehجیره ) مغذی مواد ناشی از بهبود هضم

های باکتری بهبود ماهی، گوارشی هایآنزیم فعالیت سطح افزایش علتبه یا

( و در نهایت بهبود سطح 2010و همکاران،  Navarreteای )مفید روده

از عوامل  یکی (.2015و همکاران،  Ay) باشد ایمنی غیراختصاصی ماهی

اقتصادی بودن پرورش آبزیان ضریب تبدیل غذا است، چرا که موجب 

های غذا و مقدار غذادهی و به تبع آن موجب کاهش کاهش هزینه

نویه خواهد شد. های ثاآلودگی آب محیط پرورشی و کاهش عفونت

جیره نیز  mix oilنتایج این تحقیق نشان داد که حتی سطوح پایین 

تبدیل غذایی و کاهش مقدار آن در مقایسه  تواند روی میزان ضریبمی

(. نتایج مطالعه حاضر نشان داد >05/0P) با تیمار شاهد تأثیرگذار باشد

تأثیر بازماندگی ماهیان را تحت  Mix oilکه مخلوط اسانس گیاهی 

کارگیری عصاره نعناع فلفلی در قرار نداد. نتایج مشابهی در هنگام به

( گزارش 1394و همکاران،  )عادل آالقزل ماهی جیره

 شده است. نتایج آزمایشات مواجهه ماهیان با باکتری یرسینیا روکری
نشان داد که میزان بقاء نسبی ماهیان در تیمارهای مختلف دریافت 

های باالتر تر از تیمار شاهد بوده و غلظتمراتب بیشبه Mix oilکننده 

داشته است. نتایج  همراه( نتایج بهتری به 400ppmو  200این عصاره )

 Gulecمشابهی نیز توسط محققین دیگر گزارش شده است. در مطالعه 

های گیاهی رازیانه و آویشن ( متعاقب مصرف عصاره2013و همکاران )

دنبال مصرف عصاره ( به2011و همکاران ) Sheikhzadehو در مطالعه 

کمان در برابر باکتری الی رنگینآچای سبز افزایش مقاومت ماهی قزل

باشد. سو با نتایج فعلی میگزارش شده است که هم یرسینیا روکری

(، نشان داد که استفاده 1394) همکارانو  اکبریعالوه بر آن، بررسی 

آال موجب رازی و پونه در جیره ماهی قزلاز این عصاره آویشن شی

های افزایش فعالیت لیزوزوم، فاگوسیتوز، انفجار تنفسی، مقادیر گلبول

کنندگی ایمنی سفید ماهیان شده است، که تأییدکننده اثرات تحریک

 ضدمیکروبی اثرات باشد.می حاضر مطالعه تاییدکننده نتایج و گیاهان این

 Thymol و Carvacrolتوان به حضور ترکیبات میکس اویل را می

شدن  آزاد سلول، دیواره شدن پاشیده هم از باعث نسبت داد که

های آنزیم عملکرد در اختالل و غشا نفوذپذیری سلولی، محتویات

در (. 1999و همکاران،  Ulteeشوند )سلولی میکروارگانیسم می داخل

است که استفاده از  مجموع نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن

در جیره  ppm 400ویژه در غلظت به Mix oilمخلوط اسانس گیاهی 

منجر به بهبود عملکرد رشد، کارایی کمان آالی رنگینماهیان قزل

کمان در برابر آالی رنگینجیره مصرفی و افزایش مقاومت ماهی قزل

گیاهی  مخلوط این بنابراین است. شده روکری یرسینیا زایبیماری باکتری

آالی قزلعنوان مکمل خوراکی مناسبی در جیره غذایی تواند بهمی

تعیین اثرگذاری آن بر فعالیت  که چند شود. هر گرفته کاربهکمان رنگین

زایی، سمیت و تعیین مواد های گوارشی و کبدی، اثرات ایمنیآنزیم

تری یقتر و دقمؤثره این مخلوط گیاهی نیاز به انجام مطالعات جامع

 400های باالتر از بر روی غلظتگردد تا چنین توصیه میدارد. هم

ppm  .نیز بررسی شده تا غلظت بهینه آن در جیره تعین گردد   
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Abstract 
 This study was conducted to evaluate the effects of different levels of Mix oil on growth 

performance and survival rate of Oncorhynchus mykiss in challenging with Yersinia ruckeri. For 

this purpose, four groups of fish with mean initial weight of 31.1±0.1 g were raised for 8 weeks 

in cement tanks, including 80 fish in each tank and feeding with different levels of Mix oil (with 

concentrations of 0, 50 ppm, 200 ppm and 400 ppm, 3 replicates for each treatment). At the 

end of the trial, growth performance, and survival rate of fish in challenging with Y. ruckeri were 

determined in different groups. Results showed that O. mykiss fed on diet supplemented with 400 

ppm of Mix oil had significantly higher growth factors (body weight increase, specific growth 

rate, protein efficiency ratio, average daily growth) and survival rate compared to other 

treatments (P<0.05). Based on the results, using of Mix oil, especially at the level of 400 ppm 

can improve the growth performance and survival rate of O. mykiss in challenging with  

Y. ruckeri.  
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