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های ، فراسنجهرشد عملکرد بر (Trachyspermum ammi L) انیزن اهیگالکلی  عصاره ریتاث

 (Oncorhynchus mykiss) کماننیرنگ یآالقزل یماه یمنیا و خونی
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 1398 شهریورتاریخ پذیرش:            1398 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

 کماننیرنگ یآالقزل یماه یمنیا و رشد یهاشاخص بر (L ammi Trachyspermum) انیزن اهیگ عصاره ریتاث قیتحق نیا در

(mykiss Oncorhynchus) ییغذا یهارهیج با 58±7 هیاول یوزن نیانگیم با آالقزل یماه قطعه 600 یبررس نیا در گرفت. قرار یبررس مورد 

 رشد، یهاشاخص دوره، انیپا در .دندیگرد هیتغذ عصاره فاقد رهیج با اهدش گروه و انیزن عصاره درصد 5/2 و 5/1 ،5/0 یحاو بیترتبه

 عصاره درصد 5/2 که یانیماه گروه در .دیگرد انجام زیآنال یتوک آزمون از استفاده با و محاسبه استاندارد یهافرمول براساس یمنیا و یشناسخون

 یداریمعن طوربه شاهد گروه به نسبت تیوضع شاخص و یینها وزن ژه،یو رشد رخن وزن، شیافزا مانند رشد یهاشاخص بودند کرده افتیدر انیزن

 نیترشیب یدارا انیزن عصاره درصد 5/2 با شده هیتغذ ماریت ،یشناسخون یپارامترها از آمده دستهب جینتا براساس (.P>05/0) آمد دستبه باالتر

 ،دیسف یها)گلبول یخون یپارامترها ریسا در (.P>05/0) داد نشان شاهد ماریت با یداریمعن اختالف و بوده نیهموگلوب و تیهماتوکر زانیم

 انیماه هیتغذ (.P>05/0) نشد مشاهده شاهد گروه و یشیآزما یمارهایت نیب یداریمعن اختالف (MCH و MCV، MCHC قرمز، یهاگلبول

 خون ییایمیوشیب یپارامترها ریسا در (.P>05/0) دیبخش بهبود یداریمعن طوربه را کمپلمان و میزوزیل تیفعال انیزن عصاره درصد 5/2 با

 توانیم نیبنابرا (.P>05/0) نشد دیده شاهد گروه و انیزن عصاره مختلف سطوح نیب یداریمعن اختالف کل( نیپروتئ و نیآلبوم ن،یمونوگلوبولی)ا

 یپارامترها از یبرخ و رشد یفاکتورها بهبود به منجر تواندیم کماننیرنگ یالآقزل یماه ییغذا رهیج در انیزن اهیگ عصاره از استفاده گرفت جینتا

 گردد. یمنیا

  كمانرنگین آاليقزل رشد، هايشاخص ايمني، پارامترهاي ان،یزنعصاره  کلمات کلیدی:

 m.naderi@urmia.ac.ir پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه
 ایپو صنعت کی به سرعتبه گذشته دهه نیچند در یپروریآبز       

های اخیر و رشد جمعیت در دهه .است شده لیتبد رشد حال در و

چنین مرغوبیت پروتئین ماهی درآمد ناشی از این فعالیت و هم

ها و مواد )قابلیت هضم، باال بودن اسیدهای آمینه ضروری، ویتامین

های حیوانی رشد این صنعت را تسریع ( نسبت به سایر پروتئینمعدنی

های عفونی وقوع بیماریکرده است. با گسترش این صنعت در جهان 

مراتب افزایش یافته و اغلب خسارات سنگینی را به این صنعت وارد به

 (.2018 ،و همکاران Baba؛ Awad، 2017و  Awaadکرده است )

بهبود رشد  لیدلبه که اندبوده ییدارو مواد نینخست از هاکیوتیبیآنت

، کاهش نرخ ابتال به ریگ و مکاهش مر ،ییغذا لیتبد بیو ضر

 بوده دهندگان پرورش توجه مورد دیتول شاخص شیافزا و هایماریب

 گذشته یهاسال در هاکیوتیبیآنت از مکرر استفاده وجود نیا با. است

 :لیقب از یمشکالت باعث انیآبز در یعفون یهایماریب با مقابله یبرا

 انسان به انتقال و وممقا یهایباکتر جادیا ،یطیمح ستیز یهابیآس

 یسو از ،است داده شیافزا را یبشر جامعه در ییدارو مقاومت خطر

 و ریاخ سال چند در هاکیوتیبیآنت از استفاده تیممنوع ،نیاگر گرید

 یهاكمحر از دهستفاا بهتر بیش یشاگر باعث ،تجویز ییاجرا تمشکال

 است هشد هاکیوتیبیآنت ایبر مناسب جایگزینی انعنوبه یمنیا

(Guardiola ؛2017 همکاران، و Bahi ؛2017، همکاران و Abdel 

Tawwab توانیم یمنیا یهاكمحر نیا جمله از(. 2017 همکاران، و 

 یریچشمگ صورتبه ریاخ یهاسال در که کرد اشاره یاهیگ یهاعصاره به

 یهاتیمز بر عالوه یاهیگ یهاعصاره. اندگرفته قرار محققان توجه مورد

 متیق  بودن دارا علتبه و هستند دسترس در یآسانبه کیوتیبیآنت جیرا

 اثرات هامحرك نیا عمل نیترمهم. اندافتهی یادیز تیمحبوب ارزان

در  مختلففعال  ستیز باتیترک وجود. باشدیم آن ییایضدباکتر

و  دیکوزوئیگلترپن،  د،یاستروئ د،یآلکالوئ، تانن فنل،همانند  اهانیگ

 Vallejos) شودیم انیآبز یمنیا یهاپاسخ ارتقا به منجر دهایفالنوئ

Vidal ؛2016 همکاران، و  Abdel-Tawwab؛2017 ،همکاران و 

Guardiola یهاعصاره مثبت اثر زین متعدد مطالعات .(2017 همکاران، و 

 ،همکاران وMehrabi ) اندکرده گزارش را آبزیان یمنیا ءبر ارتقا یاهیگ

اساس بر (2018 همکاران، و Musthafa ؛2019 ،همکاران وLi  ؛2019

 یهاعصاره ییایضدباکتر تی( فعال2017)و همکاران  Wangمطالعات 

 یساختار غشا که باشدیم ها مرتبطآن یدوست یچرب عتیبه طب یاهیگ

 یسلول خارج یهامیآنز ای ،برده نیب از را آن یکپارچگی و هایباکتر

 یفاکتورها شیافزا با گرید یسو از و نموده رفعالیغ را هایباکتر

( 2015و همکاران ) Adel. شوندیم یمنیا سطح شیافزا موجب یمنیا

 دیسف یماه هیدر تغذ ینعناع فلفل اهیکردند که استفاده از گ انیب

استفاده از عصاره  شود،یم یماه نیا یمنیا یهاموجب بهبود پاسخ

 همکاران، و Tan) شیگلدف یماه در زالزالک مانندگیاهان دارویی 

(، 2017 همکاران، و Guardiola) ییایدرباس یدر ماه لهیشنبل (،2017

 ، کبر در ماهی قزل(2017 همکاران، و Tan) ییطال یماه در طوسک

دریایی (، سدر در باس2016و همکاران،  Bilenکمان )آالی رنگین

(Awad  و 2015و همکاران  ) قارچCordyceps militaris  ایالپیدر ت 

 های ایمنی شد.منجر به بهبود پاسخ( 2017 همکاران، و Doan) یلین

های گیاهی با افزایش ترشحات معده، تحریک عالوه بر این، عصاره

های دستگاه گوارش منجر به افزایش قابلیت هضم گردش خون و آنزیم

 مطالعات .(2008و همکاران،  Windisch)گردند و افزایش رشد می

 سخت و انیماه رشد بر را یاهیگ یهاعصاره مثبت اثرات زین یمتعدد

 اهیگ عصاره با ایالپیت یماه هیمثال تغذ یاند. براکرده گزارش پوستان

 Mehrabi) ورالوئهآ با کماننیرنگ یآالقزل (،Goda، 2008) نگیسنیج

و  Liبا عصاره برگ گز ) نیریشآب یگوی(، م2019 همکاران، و

 همکاران، وYousefi) یرزمار اهیگ با کپور یماه(، 2019همکاران، 

و همکاران،  Musthafa) یمخمل یایلوب با کیموزاب یایالپیت ،(2019

 منجر( 2018 همکاران، و Prabu) جمبو اهیگ با یوانام یگویم(، 2018

 .شد  هاگونه نیا ییغذا لیتبد بیضر کاهش و رشد عملکرد بهبود به

 ساله استکیو  یلفع یاهیگ ،(Trachyspermum ammi L) انیزن

 یال 30 دون کرك و به ارتفاعب ،(Apieaceae) انیچترمتعلق به تیره 

و  رانیهند، ا یشرق یدر نواح خودرو که به حالت است متریسانت 90

 و گرم و خشک است هارهیمانند ز عتیاز نظر طب انیزن ،دیرویمصر م

 وبخش،رین معده، یاز نظر خواص ضد اسپاسم، ضد نفخ معده، ضد ترش

 معده بادشکن باال برنده فشار خون، محرك و ،یمقوی قوای جنس

 سرفه و  گلو،ی معده و کبد و ناراحت هایمارییاست. برای رفع ب

ترکیباتی با  یو برگ آن حاو وهی. مشودیم زیتجو سمیرمات نیچنهم

اکسیدان و ضد خواص آنتیاز جمله  یمتعدد یکیولوژیب یهاتیفعال

 منیسا(، Thymol) مولیت (.1973و همکاران،  Balbba) استمیکروبی 

(Cymene ،)ننیبتاپ (Pinene-β ،)ننیگاما ترپ (Trepinene-ɣ،)  اجزا

میکروبی و ضد که اثرات باشند،یم انیزن اهیگ دهندهلیتشک یاصل

تقویت سیستم ایمنی جانوران توسط این ترکیبات در سایر گیاهان 

 Rani؛ 2005 ،و همکاران Singh تیره چتریان نیز گزارش شده است )

علل مهم انتخاب  از(. 2014و همکاران، Mooraki  ؛Khullar، 2004 و

بودن آن و  یبه بوم توجه با اهیگ نیا یمطالعه، فراوان نیدر ا اهیگ نیا

بر سیستم ایمنی ماهیان آن  اثرات است که بر روی یمطالعات اندک

 اره الکلی گیاه زنیانلذا در این تحقیق تاثیر عص است.صورت گرفته 

های خونی بر سیستم ایمنی غیراختصاصی، عملکرد رشد و فراسنجه

 .کمان مورد مطالعه قرار خواهد گرفتآالی رنگینماهی قزل

   (DOI): 10.22034/aej.2020.118783  
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 هامواد و روش

وزن  نیانگیکمان با منیرنگ یآالقزل یقطعه ماه 600 تعداد       

 اردل شهرستاندر  یخصوص یو به کارگاه یداریگرم خر 58±7 هیاول

 انی( منتقل شدند. ماه1397سال -یاریبخت و چهارمحال)استان 

با  یروز جهت سازگار 7مدت درصد نمک به 3 محلولبالفاصله با 

 یخارج یانگل یهرگونه آلودگ در مقابل یو ضدعفون یشگاهیآزما طیشرا

شده و پس از اتمام دوره سازش  یدارنگه یتریل 1000در مخازن 

 یهاشدند. پرورش در حوضچه میگروه تقس 4به  یفصورت تصادبه

قطعه در هر حوضچه  50و با تراکم  لنیاتیاز جنس پل یتریل 300

صورت پلت جهت تغذیه ماهیان از غذای تجاری بهصورت گرفت. 

(GFT-1 با میزان )درصد  42( محصول شرکت فرآدانه )شهرکرد، ایران

درصد  1رصد خاکستر، د 10درصد فیبر،  3درصد چربی،  12پروتئین، 

 اهیاز گ یریگمنظور عصارهبه .درصد رطوبت استفاده شد 8فسفر و 

مقداری از گیاه پس از خشک نمودن در سایه، با آسیاب برقی  ان،یزن

مدت به %70 در محلول متانول ساعت 48مدت و به خوبی آسیاب شدبه

همکاران،  و (Citarasu صورت افقی تکان داده شدروز در دمای اتاق به 2

عبور و الکل آن توسط  یسپس محلول حاصل از کاغذ صاف ،(2006

شد. عصاره  یجداساز گرادیدرجه سانت 40 یدر دما یدستگاه روتار

 4 یصورت پودر درآمد و در دمابه ریدرا زیحاصل توسط دستگاه فر

 (.2011و همکاران،  Ghasemi) دیگرد یدارنگه گرادیدرجه سانت

 شدن تبدیل از بعد و گردیده مخلوط مقطر آب با ابتدا هپای غذایی جیره

 5/2و  5/1 ،5/0) انیزن عصاره از نظر مورد میزان خمیر، صورتبه

 حوه. سطوح مختلف عصاره و نگردید اضافه خوراك خمیر به( درصد

 Awad  ) شد انجام یقبل مطالعات براساس رهیج به عصاره کردن اضافه

 همکاران و Dadras ؛2015 اران،همک و Adel؛ Austin ، 2013و

 رشته صورتبه خوراك صنعتی گوشت چرخ از استفاده با سپس (.2016

 درجه 40 دمای در ساعت 2 مدتبه غذایی هایپلت .گردید تبدیل

 مصرف زمان تا و کدگذاری بندی،بسته سپس و شده داده قرار گرادسانتی

 آزمایش یمارت هر طراحی. شدند یدارنگه گرادیسانت درجه 4 در

شد.  تکرار انجام 3( در شاهددرصد و گروه  5/2و  2 ،1 یها)غلظت

 15±2 یدما تر،یگرم در لیلیم 7-8 ژنیآب )اکس یفیک یپارامترها

 شد.  گیریاندازهصورت روزانه به زی( ن8-7) pH گراد،یدرجه سانت

 یریگاندازه از قبل شیآزما دوره انیپا در :انیماه یسنجستیز       

 بر گرمیلیم 200 زانیمبه خکیم گل پودر با انیماه رشد یپارامترها

 یتصادف صورتبه یماه 15 مخزن هر از سپس شده، هوشیب تریل

 وزن(، CF) یچاق بیضر (،SGR) ژهیو رشد رینظ ییفاکتورها و انتخاب

محاسبه  ریز یهافرمول براساس (،WG) بدن شیافزا درصد و (FW) یینها

 یسنجستیز که است ذکر به الزم. (2006همکاران، و  Xue) شدند

 .دیگرد انجام گرم 1/0 تیحساس با ترازو از استفاده با

WG (%) = [(Wt2 –Wt1/Wt1)] ×100 =درصد( آمده دستهب وزن( 
 ({گرم به یینها وزن نیانگی)م -( هیاول وزن نیانگی)م ÷گرم به هیاول وزن نیانگیم×} 100

100 SGR(% /day) = [(LnWt2 – LnWt1) / t] × رشد  بی= ضر

 3CF(%) = [LnW(g) / (L)× [100ژهیو

   )درصد( تیوضع شاخص= 
 ({ گرم به یینها وزن نیانگیم تمی)لگار ÷( متریسانت به یینها طول نیانگی)م3×}100

 خونی هایشاخص بررسی جهت :یخون یهاشاخص سنجش       

 به تکرار هر از یماه عهقط 5 تعداد پرورش دوره انیپا در ماهیان،بچه

 200) خکیم گل پودر با یهوشیب از پس و انتخاب یتصادف صورت

 یتریلیلیم 2 سرنگ از استفاده با یخون یهانمونه(، تریل در گرمیلیم

 (. 2011و همکاران، Tukmechi) شد اخذ انیماه یدم ساقه دیور از

 یخون یهامنظور نمونهنیبد :تیهماتوکر درصد زانیم نییتع       

 درصد زانیم نییتع و شده وژیفیسانتر g3000با دور  قهیدق 5مدت به

 درصد برحسب تیهماتوکر مخصوص کشخط از استفاده با تیهماتوکر

 (.1971و همکاران، Goldenfarb ) گرفت انجام

 نیهموگلوب زانیم یریگاندازه یبرا :نیهموگلوب زانیم یریگاندازه       

استفاده شد که  نیمت هموگلوب انیروش س از (رلیتگرم در هر دسی)

 ODاسپکتوفتومتر،  کیاتومات مهیمنظور با استفاده از دستگاه ن نیبد

 نیاستاندارد، مقدار هموگلوب یبا منحن سهیو با مقا یریگمحلول اندازه

 . (Larsen  ،1964) دیگرد نیینانومتر تع 540در طول موج 

 یهاشاخص نییتع و خون دیسف و قرمز یهاگلبول شمارش       

MCV، MCH  وMCHC: قرمز، یهاگلبول تعداد شمارش منظوربه 

 قرمز مالنژور پتیپ در یولوژیزیف سرم با برابر 200 نسبت به خون

 شمارش به مربوط خانه 5 در تومتریهموس الم لهیوسبه و شد قیرق

 تعداد و ضرب 10000 ثابت عدد در و دیگرد شمارش قرمز یهاگلبول

 د،یسف یهاگلبول شمارش جهت(. شد نییتع حجم واحد در هاگلبول

 دیسف مالنژور پتیپ در سیداس محلول با برابر 20 نسبت به خون

 شمارش به مربوط خانه 4 در تومتریهموس الم لهیوسبه و شد قیرق

 تعداد و ضرب 50 ثابت عدد در و دیگرد شمارش دیسف یهاگلبول

. (Cormick ،2005و Leonard ) شد نییتع حجم واحد در هاگلبول

 (،MCV)قرمز  یهاگلبول حجم نیانگیم شامل قرمز گلبول یهامشخصه

غلظت  نیانگیو م (MCH) قرمز یهاگلبول نیهموگلوب نیانگیم

 ریز یاضیبا استفاده از روابط ر (MCHCقرمز ) یهاگلبول نیهموگلوب

 (. Sutterlin ،1984 وBenfey شد ) نییتع
MCHC=Hb×10/Hct         
MCV=Hct×10/RBC (million)      
MCH=Hb×10/RBC (million) 

   (DOI): 10.22034/aej.2020.118783  
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: نیمونوگلوبولیا میزان و آلبومین ،سرم پروتئین میزان نییتع       
 هاستفاد با سنجیرنگ روشبه نیآلبوم و سرم نیپروتئ زانیم نییتع

ن . میزاشدند گیریاندازه آزمون پارس شرکت اسپکتروفتومتری کیت از

 ستفادها با االیزا روشبه سرم هاینمونه در M (IgM) نیونوگلوبولمیا

و  (Davis گردید گیریاندازه انگلستان ولکانگ، NePhstar کیت از

 (.1999همکاران، 

 :کمپلمان نیگزیجا راه تیفعال و میزوزیل تیفعال زانیم نییتع       
ی ( بر مبنا2001و همکاران ) Clertonاساس روش لیزوزیم بر فعالیت

 Micrococcusلیز باکتری گرم مثبت حساس به آنزیم لیزوزیم یعنی 

lysodeikticus مشخصات با Sigma, M3770, St.Louis,USA گیریاندازه 

ز قرم یهاگلبول زیهمول اساسبر کمپلمان نیگزیجا راه تیفعال. شد

 یریگاندازه (2000) همکاران و Amar روش کمکو به (RaRBC) خرگوش

 از استفاده با کمپلمان برمیان راه فعالیت میزان محاسبه برای. شد

 تعریف طبق .شد رسم لیز منحنی (Log-Log Graph) شطرنجی کاغذ

 تیفعال از ستا عبارت شود همولیز درصد 50 سبب که سرم از حجمی

 :شودیم استفاده ریز رابطه از که نمونه کمپلمان

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

 موجب که است تریلیلیاز سرم بر حسب م یمقدار kرابطه فوق،  در

 نیا در رقت فاکتور و است ثابت عدد 5/0 د،یگرد زیهمول درصد 50

 .است شده قیرق مرتبه 100 سرم چون بود، 01/0 شیآزما

ی رشد و های مربوط به معیارهاداده :هاداده لیتحل و هیتجز       

فه طراز طریق آنالیز واریانس یک شیورد آزمام یدر تیمارها یمنیا

زار اف، با استفاده از نرم05/0اساس آزمون توکی در سطح صورت و بر

SPSS 21 .در محیط ویندوز انجام گرفت 

 

 نتایج

 Finalکل طول شامل انیماه رشد یفاکتورها سنجش جینتا       

Length ، بدن وزن شیافزا Weight gain ژهیرشد و بیضر SGR  و

ارائه شده است.  1در جدول  condition factor تیشاخص وضع

در  بیترتدرصد به 5/2با عصاره  یخوراک زیتجو هاافتهی نیبراساس ا

وزن و وزن  شیافزا ژه،یرشد و بیضر ت،یشاخص وضع یپارامترها

ها و اختالف گروه رینسبت به سا یترشیب ریمقاد یدارا یینها

 از که گونههمان. دادند نشان شاهد ماریت با را( >05/0P) یداریمعن

ترین میزان طول کل در بیش شودیم مشخص 1 جدول یهاداده

 دست آمد. هشاهد ب ماریدر ت زانیم نیترو کم 5/0 تیمار 

 ت،یهماتوکر زانیم :یشناسیمنیا و یشناسخون یهاشاخص       

 دوره انیپا در نیهموگلوب زانیم و دیسف و قرمز گلبول تعداد نیانگیم

 نیترشیدست آمده ببه جیاساس نتابر .است شده ارائه 2 جدول در

درصد عصاره  5/2شده با  هیچهارم )تغذ ماریدر ت تیهماتوکر زانیم

درصد نشان  5/1 ماریرا با گروه شاهد و ت یداری( اختالف معنانیزن

 شاهد ماریدر ت تیهماتوکر زانیم نیترکم نیچن(. هم>05/0Pداد )

نشان  نیهموگلوب زانیمربوط به شمارش محاسبه م جیهده شد. نتامشا

 شیموجب افزا انیزندرصد عصاره  5/2 ماریدر ت انیماه هیداد که تغذ

 شاهد گروه با را یداریمعن اختالف که شودیم نیهموگلوب دیتول

 یهاگلبول و دیسف یهاگلبول زانیم سهیمقا (.>05/0P) دادند نشان

 یهاگروه نیب یداریمعن اختالف که داد نشان مختلف یمارهایت در قرمز

و گروه شاهد وجود ندارد  انیزنشده با عصاره  هیمختلف تغذ

(05/0P>عالوه بر ا .)زانیسنجش م جینتا نی MCV، MCHC  و

MCH سطوح  نیدر ب یداریروزه، تفاوت معن 60دوره  انیدر پا

 زانیم نیترشی( هر چند ب<05/0Pنشان نداد ) انیزنمختلف عصاره 

MCV، MCHC  وMCH توجه  با درصد مشاهده شد. 5/2 ماریت در

 5/1شده با  هیتغذ ماریکل در ت نیپروتئ زانیم نیترشیب 3به جدول 

 زانیدر م یداریدست آمد هرچند اختالف معنهب انیزندرصد عصاره 

و گروه شاهد  انیزنشده با عصاره  هیتغذ یمارهایت نیکل ب نیپروتئ

 (. <05/0P)مشاهده نشد 

 

 انیزنشده با سطوح مختلف عصاره  هیکمان تغذنیرنگ یآالقزل یماه انیماهرشد بچه یهاشاخص :1 جدول

 درصد 5/2 درصد 5/1 درصد 5/0 شاهد پارامتر

 a 30/45±1/90 b83/63±0/94 a92/88±0/93 b25/33±2/96 )گرم( یینها وزن

 a15/33±0/19 b15/06±0/20 a10/45±0/19 a10/40±0/19 متر(ی)سانت کل طول

 a33/23±6/45 ab81/06±2/54 ab52/08±1/48 b00/88±1/54 (گرم) وزن شیافزا

 a07/62±0/0 ab03/72±0/0 ab01/65±0/0 b01/73±0/0 )درصد( ژهیو رشد بیضر

 b03/25±0/1 a02/17±0/1 bc08/27±0/1 c02/31±0/1 تیوضع شاخص
 (.P<05/0)دار است نده اختالف معنیدهحروف غیر همسان در هر ردیف نشان     

   (DOI): 10.22034/aej.2020.118783  
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 انیزنشده با سطوح مختلف عصاره  هیکمان تغذنیرنگ یآالقزل یماه انیماهبچه یخون یهاشاخص :2 جدول

 (.P<05/0)دار است دهنده اختالف معنیحروف غیر همسان در هر ردیف نشان
 

نشان داد که اختالف  انیخون ماه یپالسما نیآلبوم زانیسنجش م

و گروه  انیزنشده با عصاره  هیمختلف تغذ یمارهایدر ت یداریمعن

 انیزندرصد عصاره  5/2 با انیماه هی(. تغذ<05/0Pشاهد وجود ندارد )

و کمپلمان پالسما نشان داد  میزوزیل زانیرا در م یداریاختالف معن

 انیزنعصاره درصد  5/2شده با  هیتغذ یمارهایدر ت زانیم نیترشیو ب

دوره مشخص  انیدر پا نیمونوگلوبیا زانیسنجش م جیمشاهده شد. نتا

سطوح مختلف عصاره و  نیلحاظ ب نیاز ا یداریکرد که اختالف معن

 زانیم نیترشی(. هرچند ب<05/0P) شدگروه شاهد مشاهده ن

 انیزندرصد عصاره  5/2شده با  هیتغذ ماریدر ت نیمونوگلوبولیا

 مشاهده شد. 
 

 انیزنشده با سطوح مختلف عصاره  هیکمان تغذنیرنگ یآالقزل یماه انیماهبچه یمنیو ا ییایمیوشیب یهاشاخص :3 دولج

 (.P<05/0)دار است دهنده اختالف معنینشان حروف غیر همسان در هر ردیف    

 

 بحث 

 انیزن اهیکه افزودن عصاره گ دیحاضر مشخص گرد قیتحق در       

بر  یاثرات مثبت تواندیآال مقزل یماه ییغذا رهیعنوان مکمل به جبه

داشته باشد. مطالعات انجام  یماه نیا یمنیرشد و ا یهاشاخص یبرخ

به  یاهیگ یهااند که استفاده از عصارهدادهراستا نشان  نیشده در ا

و  Mooraki. شودیمنجر به بهبود رشد م ییمکمل غذا کیعنوان 

از تیره چتریان  یجعفر اهی( نشان دادند که افزودن گ2014همکاران )

( Cyprinus carpio carpio( یکو یماه ییغذا رهیعنوان مکمل به جبه

داشته  یماه نیا هیشد و تغذر یهابر شاخص یاثرات مثبت تواندیم

 و رشد زانیم شیافزا بر ییدارو اهانیگ اثر زین مطالعات ریساباشد. 

رشد و  شیافزا نیبر ا عالوه. نمودند گزارش را ییغذا لیتبد ییکارا

 اهیشده با عصاره  گ هیتغذ ایالپیت  یدر ماه ییغذا لیتبد بیبهبود ضر

و  Yousefi) یوزمارر با کپور یماه(، Goda، 2008) نگیسنیج با

و  Kaleoگز ) اهیبرگ گ با نیریش آب دراز یگویم ،(2019همکاران، 

و همکاران،  Prabuجمبو ) اهیگ پودر با یوانام یگویم( 2019 همکاران،

 روی بر هاآن هایعصاره یا گیاهان تقویتی اثرات. شد گزارش( 2018

 پایه ترکیب مناسب، هایغلظت رینظ مختلفی عوامل به بستگی رشد

(. 2017 همکاران، و Msaada) دارد پرورش شرایط و مدیریت جیره،

 عامل عنوانبه یاهیگ یهامکمل از استفاده زمان مدت نیا بر عالوه

. دارد انیماه رشد یهاشاخص بهبود در یادیز ریتاث رشد محرك

 انینما هفته 4-2 از بعد یمنیا محرك عنوانبه یاهیگ عصاره اثرات

 بعد یاهیگ یهامکمل از استفاده اثر در رشد بهبود کهیحالدر شودیم

. (2018و همکاران،  Begnami  ) شودیم شروع هفته 8-12 گذشت از

وزن و وزن  شیافزا ژه،یرشد و بیضر ت،یوضع شاخصمطالعه  نیدر ا

 ریمقاد یدارا انیزندرصد عصاره  5/2شده با  هیتغذ ماریدر ت یینها

شاهد  ماریرا با ت یداریها و اختالف معنگروه رینسبت به سا یترشیب

 یهاشاخص شیافزا شیآزما نیا در یکلطوربه(. >05/0P) نشان دادند

دانست  مرتبط منیسا-و پارا مولیاز عوامل از ت یامجموعه به را رشد

 شیافزا  قیطر از که باشدیم انیزنعصاره  یاصل بیماده، ترک نیا

 درصد 5/2 درصد 5/1 درصد 5/0 شاهد پارامتر

 a26/83±0/39 ab04/83±1/41 a60/60±2/41 b 44/93±1/45 )درصد( تیهماتوکر

 a52/31±0/1 a81/28±0/1 a04/32±0/1 a04/39±0/1 (لیترمیلی سلول در) 610 ×رمزق یهاگلبول تعداد

 a98/03±0/5 a44/70±1/4 a65/80±0/4 a51/53±0/5 (لیترمیلی سلول در) 310 × دیسف یهاگلبول تعداد

 a81/36±0/10 ab7/36±1/11 ab92/4±2/12 b62/10±0/15 (رلیتگرم در هر دسی) نیهموگلوب زانیم

MCV  )نانومترمکعب( a15/11±11/304 a82/42±14/327 a92/34±10/313 a23/66±7/329 

MCHC (رلیتگرم در هر دسی) a19/60±0/2 a34/71±0/2 a55/96±0/2 a22/29±0/3 

MCH  (سلولگرم در هر میکرو) a50/25±7/79 a81/47±7/88 a04/16±8/93 a61/48±6/108 

 درصد 5/2 درصد 5/1 درصد 5/0 شاهد پارامتر

 a3/50±0/3 a85/83±0/3 a32/76±0/4 a51/50±0/4 (رلیتگرم در هر دسی) کل نیپروتئ

 a46/10±0/1 a15/33±0/1 a1/3±0/1 a26/40±0/1 (رلیتگرم در هر دسی) نیآلبوم

 a53/128±4 ab27/50±3/132 ab36/83±4/133 b08/33±2/140 (رلیتمیلیدر هر واحد ) میزوزیل

 a56/56±0/2 a90/33±0/3 a57/58±0/3 a27/81±0/3 (رلیتمیلیرم در هر گمیلی) نیمونوگلوبولیا

 a55/16±0/9 ab75/76±0/9 ab32/73±0/9 b10/50±1/11 (رلیتمیلیدر هر واحد ) کمپلمان

   (DOI): 10.22034/aej.2020.118783  
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 و یگوارش یهامیآنز تیفعال انکراس،پ و یگوارش یهاهورمون ترشح

 یهاسمیمکان کردن فعال توسط یمغذ مواد جذب شیافزا با نیچنهم

و همکاران،  Alihan) بخشدیم بهبود را جذب و هضم تیقابل انتقال

 گوارش یهامیآنز یریگاندازه ازمندین امر نیا اثبات البته(. 2010

 بر آن ریتاث خاطربه تماالًاح انیماه وزن شیافزا بهبود لذا بود خواهد

 به گرفته صورت قاتیتحق در است یهضم یهامیآنز ترشح شیافزا

 فلور بهبود با مجاز یهایافزودن که شده مشخص نیمحقق لهیوس

 و زبانیم نیب ییغذا مواد یبرا رقابت کاهش و روده یکروبیم

 بهبود و بدن وزن شیافزا بر را خود ریتاث روده یهاسمیکروارگانیم

(. 2018و همکاران،  Moghanlou) کنندیم اعمال ییغذا تبدبل بیضر

 رشد یپارامترها یبرخ بر انیزنعصاره  داریمعن ریبا توجه به عدم تاث

 و نهیبه دوز نییتع عصاره، در موجود باتیترک ترقیدق یبررس ،یماه

 ندهیآ مطالعات یبرا انیزن عصاره با پرورش دوره شیافزا نیچنهم

 در یدیمف اطالعات یشناسخون یپارامترها مطالعه. نمود هیتوص

 کاهش مثال طوربه. دهندیم ارائه یماه یسالمت تیوضع با رابطه

 وجود ای یماه توسط غذا مصرف عدم دهندهنشان تیهماتوکر زانیم

مطالعه  نیا جی(. نتا2017 همکاران، و Wang) است یعفون یماریب

 شیموجب افزا انیزنعصاره درصد  5/2 یخوراک زینشان داد که تجو

 در یداریمعن اختالف اما شودیم نیو هموگلوب تیهماتوکر زانیم

 MCHC و MCV ،MCH د،یسف یهاگلبول قرمز، یهاگلبول زانیم

 (. <05/0P) نشد مشاهده

و قرمز در  دیسف یهاگلبول زانیم نیترشیمطالعه ب نیا در       

چند  آمد هردست هب انیزندرصد عصاره  5/2شده با  هیتغذ ماریت

 مطالعات(. <05/0P) نشد مشاهده شاهد گروه با یداریاختالف معن

 و قرمز یهاگلبول زانیم بر یاهیگ یهاعصاره ریتاث مورد در گرید

( گزارش کردند که 2017و همکاران ) Adel. باشدیم متفاوت دیسف

کمان موجب نیرنگ یآالقزل یماه هیدر تغذ یوحش شنیاستفاده از آو

 Saeidi نیچنهمشود یم خون قرمزو  دیسف یهاگلبول زانیم شیافزا

asl ( افزا2017و همکاران )قرمز و  یهاگلبول ت،یهماتوکر زانیم شی

گزنه را مشاهده کردند.  اهیشده با گ هیتغذ یآالقزل یدر ماه دیسف

 قاتی( در تحقMCHC و MCV) ، MCHگلبولی هایسیاند مورد در

 Rezaei کهیطورمشاهده شده است به یناقضموافق و مت جیمشابه نتا

فاکتورها را در اثر استفاده از عصاره  نیا ریی( عدم تغ2013و همکاران )

 خون سرم در کل نیپروتئ. کرد گزارش خود مطالعات در را یاهیگ

 یاگسترده یکیولوژیزیف یعملکردها که است نیگلوب و نیآلبوم شامل

 انتقال در یمهم نقش نی)آلبوم ددار عهدهبر یاستخوان انیماه در را

 کیتحر نیبنابرا دارد برعهده خون در داروها همانند مختلف باتیترک

 یمنیا ستمیس یهابخش ریسا ای کبد توسط هانیپروتئ نیا سنتز

 یهامکمل همانند یمنیا یهامحرك انتقال بهبود به منجر تواندیم

 نیکل، آلبوم نی(. پروتئ2017 همکاران، و Tan ) شود خون در یاهیگ

 شاهد گروه با را یداریمطالعه اختالف معن نیدر ا نیمونوگلوبیو ا

به  بیترتبه توانیم حاضر جینتا با تناقض در(. <05/0P) ندادند نشان

 در (2019) و همکاران  Mehrabi( و 2015) همکاران و Adelمطالعه 

 نیرنگ یآالقزل برورا  آلوئهو  یفلف ینعناعصاره  یخوراک زیمورد تجو

به مطالعه  توانیم هم حاضر تحقیق جینتا با تطابق در. کرد اشاره کمان

Rezaei ( در ماه2013و همکاران )اشاره نمود.  یپنگوس ی 

 که است پالسما مختلف نیپروتئ 20 از شیب شامل کمپلمان       

 یهاسلول و ماکروفاژها ت،یهپاتوس شامل یمختلف یهاسلول توسط

 یضرور قسمت کی کمپلمان ستمیس. شوندیم دیتول روده الیتلیاپ

 سرعت به و رودیم شماربه یراختصاصیغ یمنیا ستمیس از موثر و

 صیتشخ یسلول غشا بیتخر ای توزیفاگوس یبرا را هایباکتر تواندیم

 به تواندیم انیماه پالسما در کمپلمان تیفعال شیافزا نیبنابرا. دهد

 شیافزا (.2017و همکاران،  Doan) دشو منجر ییایباکتر عوامل حذف

درصد عصاره  5/2شده با  هیتغذ انیکمپلمان در پالسما ماه تیفعال

 یدر طول دوره پرورش انیماه یمنیا ستمیس تیباعث بهبود قابل انیزن

با استفاده از کمپلمان خون  زانیم شیافزا. در مطالعات مشابه، دیگرد

 و Adelاست ) دهیرش گردگزا نیمحقق لهیوسبه یاهیگ یهامکمل

 .(2017 همکاران، و Tan ؛2015 همکاران، و   Doan؛2015 همکاران،

 که هستند الیباکتریآنت اتیخصوص با هامیآنز خانواده از ،میزوزیل

 بیتخر. شوندیم ترشح خون و مختلف یهابافت در هاتیلکوس توسط

 کیتحر و هاآن هیتجز و یمنف گرم و مثبت گرم یهایباکتر وارهید

 ،و همکارانGiri ) باشدیم هامیآنز نیا فیوظا نیترمهم از توزیفاگوس

در  میزوزیل زانیدر م یداریمعن شیمطالعه افزا نیا در (.2015

 5/2 ماریدر ت ژهیوشده با سطوح مختلف عصاره به هیتغذ یمارهایت

 دیسف یماه در یفلفل ینعنا کاربردطور مشابه، به درصد مشاهده شد.

(Adel 2015 همکاران، و،) شیفگلد یدر ماه زالزالک (Tan همکاران و، 

a2017دریاییدر باس لهی( شنبل ( Guardiola2017 همکاران، و )و 

منجر به افزایش ( 2017 همکاران، و Tan) ییطال یماه در طوسک

 یخوراک زیدست آمده از تجوبه جیبا توجه به نتامیزان لیزوزیم شد. 

رشد و  یپارامترها یبر برخ یاهیمکمل گ نیا ریتاث و انیزنعصاره 

 تنها نه عصاره نیا از استفاده که نمود استنباط نیچن توانیم یمنیا

 جینتا تواندیم بلکه نداشته انیماه یسالمت و رشد بر ییسو ریتاث

منظور به نیداشته باشد. بنابرا انیماه یمنیسطح ا شیدر افزا یمثبت

 ترشیب قاتیتحق یمنیو ا رشد یهابر شاخص عصاره نیبهبود اثرات ا

 نهیبه دوز نییتع و عصاره در موجود موثر مواد یرو بر تریو تخصص

 .گرددیم شنهادیپ
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Abstract 
Present study was conducted to investigate effects of Ajwain extract (Trachyspermum 

ammi L) on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) growth and immunity factors. 600 fish with 

average weight of 58±7 g were divided into four treatments and were fed by diet supplemented  

with 0.5, 1.5 and 2.5% Ajwain extract and diet with no supplementation was used for control 

group. Growth, hematological and immunity factors were measured at the end of the experiment 

based on standard methods and then were analyzed by Tukey. Fishes fed by two percent Ajwain 

extract in comparison with control group showed increment and improvement in weight gained, 

specific growth rate (SGR), final weight and condition factor status index (SI) (P<0.05). The 

highest amount of hematocrit and hemoglobin were belonged to those who were fed with 2 % 

Ajwain extract and showed a significant difference with control group (P<0.05). No significant 

difference was found between control group and other treatments in terms of other hematological 

parameters (RBC, WBC, MCV, MCH, MCHC) (P>0.05). Feeding by 2.5% of Ajwain extract 

significantly improved lysozyme and Complement activity. No significant difference was found 

between control group and other treatments in terms of other biochemical parameters of blood 

(albumin, total protein and Immunoglobulin) (P<0.05). Therefore, supplementation of Ajwain 

extract in rainbow trout diet will improve growth factors and some immunity parameters. 
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