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و پودر زنجبیل  (Zataria multiflora Boiss)بررسی تأثیر اسانس آویشن شیرازی 

(Zingiber officinale) ماهیان های رشد، ایمنی و مقاومت بچهصورت مجزا بر شاخصهب

  یرسینیا راکریمواجه با باکتری  در( Oncorhynchus mykiss)کمان آالی رنگینقزل
(Yersinia ruckeri) 
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 1398 آبانتاریخ پذیرش:            1398 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

 کمانرنگین آالیقزل ماهیان بچه ایمنی سیستم ریکتح و رشد هایشاخص بر یلزنجب پودر و شیرازی آویشن اسانس تأثیر حاضر مطالعه در

 با هرکدام آزمایشی تیمار 3 در گرم 40/31±49/1 وزنی میانگین با کمانرنگین آالیقزل ماهیبچه قطعه 150 تعداد گرفت. قرار بررسی مورد

 زنجبیل پودر و آویشن اسانس %1 و )شاهد(0 حاوی ایهجیره  با روز 30 مدتبه تیمارها شدند. تقسیم ماهی(بچه قطعه 10 تکرار هر )در تکرار 3

 میزان شد. تزریق تصادفی طورهب تیمار هر در ماهیانبچه از قطعه 15  به صفاقی درون صورتبه راکری یرسینیا باکتری ،ام 30 روز در شدند. تغذیه

 اختالف رشد هایشاخص آمده دستهب نتایج براساس شد. هیهت تیمارها از خون نمونه دوره انتهای در گردید. ثبت هفته 2 مدتبه روزانه تلفات

 کاتاالز، لیزوزیم، گلوکز، آلبومین، کل، پروتئین مقدار ترینبیش غذادهی دوره پایان در (.p<05/0) نداد نشان آزمایشی تیمارهای بین دارییمعن

 با مواجه از بعد شرایط در و ازمایش دوم فاز در (.p>05/0) دگردی ثبت شاهد گروه در سرم کمپلمان همولیتیک فعالیت و دیسموتاز سوپراکسید

 پودر از شده تغذیه تیمار در سرم کمپلمان همولیتیک فعالیت و دیسموتاز سوپراکسید کاتاالز، لیزوزیم، گلوکز، مقدار ترینبیش زا،بیماری عامل

 شد. ثبت زنجبیل پودر از شده تغذیه تیمار در نیز باکتری تزریق از پس ماهیانبچه یمانزنده زمانمدت ترینبیش (.p>05/0) آمد دستهب زنجبیل

 ماهیانبچه مقاومت افزایش و ایمنی سیستم تحریک باعث آویشن اسانس و زنجبیل پودر %1 از استفاده که داد نشان تحقیق این نتایج درمجموع

 گردد.یم زایماریب عوامل برابر در کمانینرنگ یآالقزل

  یرسینیا راکری ، آویشن شیرازی، زنجبیل،کماننیرنگآالی قزل ی:کلمات کلید

 arefzareinozari72@gmail.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه
اساسی و در حال رشد از کشاورزی را در  بخش پروری،یآبز       

دهد، امروزه نیز افزایش تقاضای ماهی در ابتدا یمسرتاسر دنیا تشکیل 

چنین دلیل رشد سریع جمعیت، درآمد ناشی از این فعالیت و همبه

فرهنگی،  دالیل سپس و حیوانی هایپروتئین منابع سایر بر ماهی تارجحی

ین صنعت را تسریع کرده و برای آینده نیاز رشد ابهداشتی و سالمتی، 

بینی یشپپروری و افزایش تولید، قابل یآبزهای به توسعه فعالیت

های اخیر محققان در طول سال (.Carl ،2002و  Webster)خواهد بود 

 دنبالبهها مختلف بیماری برابر انواع سازی آبزیان درمقاوم همواره برای

ها بیوتیکآنتی مانند شیمیایی مواد جایبه مناسب هایییگزینجا یافتن

 ایمنی وسیستم  کنندگییتخاصیت تقو باگیاهان دارویی باشند. یم

های مناسب در این زمینه یگزینجایکی از قدرت دفاعی بدن  افزایش

تواند منجر به افزایش ند. استفاده از این محصوالت میشویممحسوب 

کاهش تلفات ناشی  ها وبیماری در برابر اکسیدانی، مقاومتظرفیت آنتی

ها و یباکترها، یروسوچون هم طلبفرصتهای از فعالیت پاتوژن

ی انگلی گردد. مطالعات اخیر نشان داده است که استفاده از هاعفونت

جب تقویت رشد، تحریک سیستم ایمنی و تغییر های گیاهی مواسانس

این مشتقات  مبنا این بر گردد،می ماهی یشناسخون هایبرخی فراسنجه

های بیوتیکآنتی جایگزین مناسبی برای توانندعوارض می طبیعی بدون

های غذایی جیره ها، درمیکروب کنندهکنترلشیمیایی محرك رشد و 

(. یکی از این 2010و همکاران،  Ghasemi Pirbalutiآبزیان باشند )

ی هاکارگاهآن در  است و کاربردموارد که در رسته گیاهان دارویی 

پروری استفاده گردیده و در تعدادی از مطالعات بررسی شده، یآبز

 یعلمگیاه زنجبیل، با نام  .(Pittler ،2000و  Ernst) زنجبیل نام دارد

Zingiber officinale خانواده ، بهZingiberaceae تعلق دارد. زنجبیل ،

ها، ینرزشامل ترکیبات معدنی، روغن چرب ثابت، ترکیبات تند، 

باشد. یم Cو  A ،Eهای ، پنتوز، نشاسته و ویتامینسلولز ها،پروتئین

ای های بارز زنجبیل این است که برای طیف وسیع و گستردهیژگیواز 

( Pittler ،2000و  Ernstها مورد استفاده قرار گرفته است )از بیماری

و همکاران،  Grzannaاکسیدانی )یآنتدلیل داشتن خواص و این به

 کنترل(، 2001و همکاران،  Agarwaهای ضدقارچی )یتفعال(، 2005

 یتتقو( و 2003و همکاران،  Jagetaزا )های بیماریباکتری کننده

 گیاه باشد.( میAustin ،2009و  Nya)کننده سیستم ایمنی بدن 

 یهازمان از ایران بومی یاهاناز گ یکی عنوانبه نیز شیرازی آویشن

 مانند نیز آویشن .است بوده مورداستفاده سنتی در طب گذشته

 ینترشده از شناخته یکی گیاه این دارد، را مشابهی خواص زنجبیل

 شیرازی آویشن باشد،یم اروپا و ایران سنتی در طب دارویی گیاهان

 تعلق نعناعیان خانواده و به ، بوده Zataria multifloraعلمی  نام دارای

 درمانی یهاقسمت(.  2001و همکاران، Afzal  ؛Vasala ،2012) دارد

 از خواص که باشدیم آن شده خشک یهابرگ ها وسرشاخه آویشن، گیاه

 و ضدقارچی یاییضدباکتر اثرات به توانیم دامپزشکی در آن دارویی

محرك  عنوانبه آن از اخیر استفاده یهاسالدر  رونیازانمود.  اشاره آن

و  Maleknezhad) پروری رو به افزایش استیآبز در صنعتایمنی 

(. گزارش شده است که استفاده از ترکیبات گیاهی 2012همکاران، 

های های ایمنی و فراسنجهدر جیره غذایی آبزیان باعث بهبود شاخص

های مختلف ماهی و میگو  ونهی و بیوشیمیایی سرم در گشناسخون

 Citarasu)دهد می ها را افزایشبیماری نسبت به مقاومت آبزیان گردیده

ای، یک باکتری گرم منفی، میله یرسینیا راکری(. 2010و همکاران، 

یرکننده و تاژکدار متعلق به خانواده آنتروباکتریاسه تخم منفی، اکسیداز

تر است. این بیماری بیش( Yersiniosis) و عامل بیماری یرسینیوزیس

ین ترحساسکمان که آالی رنگینقزل باألخصماهیان در خانواده آزاد

ترین عالئم بالینی گردد. مهمیمباشد ایجاد ها نسبت به بیماری میآن

ها، خونریزی داخل دهان، فکین، قاعده باله شده در این بیماری مشاهده

اق و هموراژی کبد، پانکراس، در محوطه داخلی بدن، پرخونی را در صف

ی چربی هابافتاشتهایی و کیسه شنا، عضالت داخلی، تیرگی بدن، بی

و  Zorriehzahraتوان مشاهده نمود )ای را میالمعدهاطراف زوائد باب

یک گونه با  عنوانبهکمان ی رنگینآالقزلماهی  (.2012همکاران، 

امروزه  .ه شده استپروری شناختارزش اقتصادی باال در صنعت آبزی

یک منبع ارزشمند از پروتئین و چربی با کیفیت باال  عنوانبهماهی 

ای دارد، بر این اساس در راستای یژهودر رژیم غذایی انسان جایگاه 

های غذایی سالم افزایش تولید ماهی در این صنعت، استفاده از جیره

پرورش،  ولدر طحفظ سالمتی و بهبود عملکرد رشد ماهی  عالوه بر که

 یابد.تری میباشد، ضرورت بیش کنندهمصرفضامن سالمتی 
 

 هامواد و روش

روز در فصل بهار  30مدت تحقیق حاضر به: شرایط پرورش       

در آزمایشگاه بهداشت آبزیان دانشگاه گنبد کاووس روی  1397سال 

(  Oncorhynchus mykissکمان )نیرنگآالی ماهی قزلقطعه بچه 90

 34/14±32/0گرم و میانیگن طولی  40/31±49/1میانگین وزنی  با

مراکز پرورش  یکی از خریداری از ماهیان پس ازبچه شد. متر انجامسانتی

)مازندران( به  انیآباد منطقه ماواقع در شهر فاضلماهیان سردآبی 

دمایی و محل انجام آزمایش منتقل شدند. پس از انجام عملیات هم

 10لیتری با تراکم  40عدد آکواریوم  9ماهیان به سنجی بچهزیست

 بچه سازگاری ماهی در هر آکواریوم معرفی شدند. سپسقطعه بچه

 میانگین .گرفت انجام هفته یک مدتبه پلت صورتبه پایه جیره با ماهیان

بودجیره  آماری دارمعنی اختالف فاقد آزمایش شروع تیمارها در وزنی

     (DOI): 10.22034/aej.2020.118832     
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 آبزیان فرادانه )تهران( تهیه و طیور دام، یسهام پایه از شرکت شرکت

چربی خام،  %14درصد پروتئین خام،  42شامل  آن ترکیبات که گردید

، AOACرطوبت بود ) %10فسفر و  %5/1خاکستر،  %9فیبر خام،  3%

طرح  قالب در ماهیانبچه سنجی،زیست و سازگاری دوران از پس (.1995

از اسانس آویشن شیرازی  %1اوی تیمار آزمایشی ح 3 تصادفی در کامالً

 به %1مقادیر  در یگیاه هایخریداری شد. افزودنی 85درصد خلوص 

 گرم از جیره پایه مخلوط 50اضافه گردید. مقدار مذکور با  پایه جیره

 زنهم دقیقه با 20مدت به و شده اضافه جیره بقیه به سپس و گردید

 مقداری افزودن از شود. پس همگن تا گردید مخلوط طور کاملبه برقی

 تا شد ادهد عبور گوشتچرخ از مخلوط خمیر، تشکیل و ترکیب به آب

 در هاپلت نهایت در. گردد تبدیل شکل ایاستوانه هایپلت غذا به

ساعت خشک  24مدت گراد بهدرجه سانتی 30دمای  در کنخشک

یخچال  گراد درسانتی درجه 4 دمای در و بندیبسته هاپلت سپس شدند.

ها در سطح غذا از ژالتین با منظور حفظ مکملهداری شدند. بنگه

استفاده شد. جهت برابری شرایط آزمایش نیز سطح غذای  %5غلظت 

(. غذادهی 2012و همکاران،  Lee) گروه شاهد با ژالتین اسپری گردید

 وزن درصد به توجه با غذای روزانه صورت دستی انجام شد. مقدارهب

(، عصر 00/8نوبت صبح )ساعت  3در  و شد محاسبه  زنده( )توده بدن

وزن بدن در اختیار  %5میزان ( به00/20)ساعت  و شب (00/14)ساعت 

 میان انجام در روزیک صورتبه کردن سیفون عمل گرفت. قرار ماهیانبچه

 میانگین .گردید خارج مخازن از هاماهی مدفوع و غذایی ماندهباقی و

 32/12±72/1ترتیب به پرورش دوره طی pHو  محلول اکسیژن دما،

 بود.  6/7±94/0لیتر و  در گرممیلی 16/7±39/0گراد، درجه سانتی

 30ماهیان در روزهای صفر و سنجی بچهزیست: سنجیزیست       

گرم( و طول  01/0مطالعه انجام شد. برای این منظور، وزن )با دقت 

ماهیان موجود در هر آکواریوم بعد از تمام بچه( مترمیلی 1)با دقت 

 گیری شدتر( اندازهلیتر در لیمیلی 50هوشی با عصاره گل میخک )بی

ت دسهب یهاداده براساس(. 1390امیری و همکاران، االسالمی)شیخ

(، نرخ رشد WGماهیان میزان افزایش وزن )سنجی بچهیستزآمده از 

(، ضریب CF) یچاق(، ضریب ADG(، میانگین رشد روزانه )SGR) ویژه

 ینوتئپرنسبت کارایی  (،FCE) غذا(، کارایی تبدیل FCR) ییغذاتبدیل 

(PER،) کارایی چربی نسبت (LER) و درصد بازماندگی (SR) ماهیان بچه

 (:2010و همکاران،  Luoشد )ی مربوطه محاسبه هافرمولبراساس 

iW-fWG (g) = W 
lnWi) / t– f× (lnW 100SGR (%/day) =  

× t)i) / (WiW-f× (W 100ADG (%) =  
3× W / L 100CF =  

)iW-fFCR=F/ (W 
100) / F] ×iW-fFCE %=[(W 

) / APiW-fPER= (W 
) / ALiW-fLER= (W 

100) ×i/N fSurvival rate= (N 
iW  ،)گرم( وزن اولیهfW  ،)وزن نهایی )گرمiL متر(، طول اولیه )سانتی

FL متر(،نهایی )سانتی طول ilnW و flnW لگاریتم طبیعی متوسط :

مقدار  F(، طول دوره آزمایش )روز: tوزن اولیه و وزن نهایی )گرم(، 

: AL: مقدار پروتئین خورده شده )گرم(، APغذای خورده شده )گرم(، 

: تعداد ماهیان در ابتدای آزمایش، iNمقدار چربی خورده شده )گرم(، 

fN.تعداد ماهیان در انتهای آزمایش : 

منظور تعیین تأثیر گیاهان داروئی به (:Challeng) رویارویی       

روز  30ماهیان پس از یستم ایمنی بچهمورد استفاده در تقویت س

های حاوی اسانس آویشن شیرازی و پودر زنجبیل غذادهی با جیره

انجام شد. بدین منظور یرسینیا راکری آلودگی باکتریایی با سویه حاد 

از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،  پس از تهیه سویه مورد نظر

اندارد مک فارلند با سازی براساس جدول استیقرقعملیات پاساژ و 

نانومتر انجام شد  640 موجطولاستفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در 

از محلول سی سی 1/0لیتر تهیه شد. باکتری در هر میلی 810و رقت 

ماهیان که قطعه از بچه 5آماده با سرنگ استریل به ناحیه صفاقی 

بعد از تزریق طور تصادفی از هر تکرار صید شده بودند، تزریق شد. هب

 ماهیان تحت نظر قرار گرفته و عالئم بررسی و ثبت گردید.بچه

جهت سنجش فاکتورهای خونی : سنجش فاکتورهای خونی       

در پایان دوره غذادهی و بعد از مواجه با عامل باکتریایی از هر تیمار 

طور تصادفی از هر تکرار صید شد و توسط هماهی بقطعه بچه 3تعداد 

هوش شدند. در ادامه با لیتر در لیتر( بیمیلی 50گل میخک )عصاره 

 سیسی 1-5/1مقدار ماهیان از ورید ساقه دمی بچه سیسی 2سرنگ 

های هپارینه گرفته شد و جهت جلوگیری از لخته شدن به میکروتیوب

های خون جهت سنجش پارامترهای مورد منتقل شدند. سپس نمونه

روش استاندارد به (Hp) مقدار هموگلوبین د.شدن منتقل به آزمایشگاه نظر

هماتوکریت درصد  و (2000 و همکاران، Feldman) سیانیت هموگلوبین

(PCV) میکروهماتوکریت متداول روشبه (Řehulka، 2002) یری گاندازه

 شد.

سرمی  بیوشیمیایی یهاشاخص یریگاندازه برای :سرم جداسازی       

برای جداسازی پالسما،  .شد استفاده ضدانعقاد فاقد ماده خون از

دار در ی خون تهیه شده با کمک دستگاه سانتریفیوژ یخچالهانمونه

قرار  rpm 3000×دقیقه با دور  10 مدتبهگراد درجه سانتی 4دمای 

داده شد و پس از جداسازی سرم از خون تا زمان شروع آزمایشات در 

ی هاشاخصی ریگازهاند داری شد.نگهگراد درجه سانتی -80 دمای

 Eurolyser, Belgiumمدلآتوآناالیزر  دستگاه کمک بیوشیمیایی سرم با

     (DOI): 10.22034/aej.2020.118832     

و پودر زنجبیل بههمراه یک گروه شاهد هر کدام با 3 تکرار تقسیم شدند.  

       آمادهسازی جیرههای غذایی: پودر زنجبیل بهصورت تازه از 
عطاری و اسانس آویشن شیرازی از شرکت باریج اسانس کاشان با 
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ی شگاهیآزمای هاتیکشرکت سازنده با استفاده از  دستورالعملطبق  و

گلوکز  شرکت پارس آزمون )کرج( استفاده شد. Biochemicalاز نوع 

 ورهیبروش (، پروتئین تام بهGlucose oxidase) دازیاکسروش گلوکز به

(Biuretو آلبومین ) شد )انجام  ینگربروموکرزول  روشبهBorges  و

 Alternative) سرم کمپلمان فرعی مسیر (. فعالیت2004همکاران، 

Pathway Total Hemolytic Complement Assay:ACH50) بر نیز 

و  Amarشد )یری گاندازه خرگوش قرمز یهاگلبول همولیز اساس

 (.2000همکاران، 

میزان فعالیت آنزیم کاتاالز با  گیریاندازه: گیری کاتاالزاندازه       

 با فسفات بافر روش این ( انجام شد. در1991) Goth روش توصیفی

انکوبه  گرادیسانتدرجه  37دقیقه در دمای  1مدت به و مخلوط پالسما

 قرائت گردید. نانومتر  240 موجطول در محلول نوری جذب شد. سپس

گیری میزان فعالیت اندازه: دیسموتاز سوپراکسید گیریاندازه       

Winterbourn (1975 )با روش توصیفی  (SOD) سوپراکسید دیسموتاز

 (، بر پایه توانایی1993) Worthingtonآنزیم  راهنمای از اقتباس با و

 اکسید سوپر یلهوسبه Nitroblue tetrazoliumاحیای  از بازداری در آن

 300و  200، 100، 0مقادیر  گیری این شاخصد. برای اندازهش انجام

 EDTA  ،لیترمیلی 2/0 سپس کووت اضافه شد. 4 درونبه نمونه لیتریلیم

 هاآن به مولمیلی 5/1 با غلظتNBT لیترمیلی 1/0و مول  1/0غلظت  با

 7برابر  pHبا  مول  067/0پتاسیم  فسفات بافر محلول با و شد اضافه

ریبوفالوین  لیترمیلی 5/0ادامه  رسانده شد. در لیترمیلی 3به حجم 

 نوری جعبه یک در اضافه شد و هاکووت از هرکدام به مولمیلی 12/0

 560در طول موج  جذب عدد دقیقه انکوبه شدند. سپس 12مدت به

 از بازداری درصد گردید. قرائت توسط دستگاه اسپکتروفتومترنانومتر 

 بازداری درصد شد. نمودار تعیین زیر فرمول از دهاستفا با NBTاحیای 

 شود،می بازداری حداکثر نصف سبب که آنزیمی مقدار و شد رسم

 .گردید تعیین

درصد بازداری =
عدد جذب شاهد − عدد جذب نمونه

عدد جذب شاهد
× 100 

 ارائه میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم با روش: اندازه گیری لیزوزیم       

( با اندکی تغییرات استفاده شد. برای این 1990) Ellisتوسط  شده

 ی شکلاخانه 96 یهاپلت به پالسما ازمیکرولیتر  15مقدار  ابتدا منظور،

ELISA از سوسپانسیون  میکرولیتر 150 مرحله بعد مقدار در شد. افزوده

 سیترات بافر در شدههیته Micrococcus lysodeikticusباکتریایی 

اضافه گرم/لیتر میلی 02/0 زانیمبه 5/5برابر  pHو مول  02/0سدیم 

 دستگاه با استفاده ازنانومتر  450 موجطولشد و جذب نوری اولیه در 

 پس ی شد.ریگاندازهساخت کشور آمریکا  Bio-Tekمارك  ریدر االیزا

 یریگاندازه نوری جذب مجدداً اتاق، دمای در دارینگه ساعت یک حدود از

 منظوربه (Sigma,USAشده ) لیوفلیزه مرغتخم دهیسف از لیزوزیم .شد

هر واحد از فعالیت لیزوزیم بر  .شد استفاده استاندارد منحنی ترسیم

 .در دقیقه( تعیین شد 001/0اساس کاهش جذب )

از  هادادهبرای تجزیه و تحلیل آماری : تجزیه و تحلیل آماری       

با  هادادهنرمال بودن ( استفاده شد. بررسی 16)نسخه  SPSS افزارنرم

، مقایسه واریانس تیمارها با آزمون Kolmogorov-smirnovآزمون 

و بررسی وجود اختالف  (One-Way ANOVAطرفه )واریانس یک

انجام شد. در تمام  Tukey's آزمونپسها با یانگینمدار بین یمعن

در نظر گرفته  %5تر از کم هااختالفدار بودن یمعنها سطح یبررس

 گزارش شدند. میانگین ± انحراف معیار صورتبه هادادهشد و 

 

 نتایج

نتایج تأثیر اسانس آویشن شیرازی و پودر زنجبیل بر پارامترهای        

 شده ارائه 1جدول در  کماننیرنگآالی ماهیان قزلرشد و تغذیه بچه

داری در پارامترهای یمعنآمده اختالف  دستبهاست. براساس نتایج 

گروه شاهد در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی  شده بین یریگدازهان

ترین مقدار پارامترهای اندازه حال بیشینا با(. <05/0pنشد )مشاهده 

نتایج بررسی  گیری شده در تیمار تغذیه شده از پودر زنجبیل ثبت شد.

تغذیه  کماننیرنگآالی قزل ماهیپارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی بچه

ارائه شده  2شده از اسانس آویشن شیرازی و پودر زنجبیل در جدول 

آمده میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم و سوپر  دستبهاست. براساس نتایج 

اکسید دیسموتاز بین گروه شاهد و تیمار تغذیه شده از پودر زنجبیل 

اما در تیمار تغذیه  ،(<05/0pبود )دار معنی گونه اختالف آماری فاقد هر

ه از اسانس آویشن در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی و گروه شد

ترین مقدار (. کم>05/0pداری داشت )یمعنکاهش  هاآنشاهد سطح 

ترین مقدار در تیمار تغذیه شده از اسانس آویشن و بیش هاشاخصاین 

در گروه شاهد ثبت شد. مقدار پروتئین کل، گلوکز، کاتاالز و  هاآن

در هر دو تیمار تغذیه شده از اسانس  کمپلمان رعیف مسیر فعالیت

داری یمعنآویشن و پودر زنجبیل در مقایسه با گروه شاهد کاهش 

در تیمار تغذیه شده  هاشاخصترین مقدار این (. کم>05/0pداشتند )

در گروه شاهد ثبت شد.  هاآنترین مقدار از اسانس آویشن و بیش

تیمارهای آزمایشی و گروه شاهد  مقدار هموگلوبین و هماتوکریت بین

نتایج بررسی  (.<05/0pنداد )داری نشان یمعناختالف آماری 

 کماننیرنگآالی ماهیان قزلفاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه

تحت تأثیر اسانس آویشن شیرازی و پودر زنجبیل بعد از مواجه با 

با این ارائه شده است. مطابق  3در جدول  یرسینیا راکریباکتری 

نتایج، میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم، کاتاالز و سوپر اکسید دیسموتاز 

در هر دو تیمار آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد افزایش 

     (DOI): 10.22034/aej.2020.118832     
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اما این افزایش فقط در تیمار تغذیه شده از پودر زنجبیل دارای  ،یافت

(. مقدار گلوکز در هر دو تیمار آزمایشی >05/0pبود )دار یمعناختالف 

(. >05/0pداد )داری نشان یمعنر مقایسه با گروه شاهد افزایش د

ترین مقدار این شاخص در تیمار تغذیه شده از پودر زنجبیل و بیش

ترین میزان یری شد. بیشگاندازهترین مقدار آن در گروه شاهد کم

ترین سرم در تیمار  تغذیه شده از  پودر زنجبیل و کم کمپلمان فعالیت

فعالیت کمپلمان سرم  ،(>05/0pشد )گروه شاهد ثبت مقدار آن در 

ه در تیمار تغذیه شده از اسانس آویشن نیز در مقایسه با گروه شاهد ب

داری در میزان یمعن(. اختالف >05/0pبود )داری باالتر شکل معنی

پروتئین کل و آلبومین بین تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه 

ماهیان بعد ی بچهمانزندهبررسی نتایج  (.<05/0pنشد )شاهد مشاهده 

ساعت بعد از تزریق  12تلفات در گروه شاهد  یرسینیا راکریاز تزریق 

ساعت بعد از  24ترین تعداد تلفات در گروه شاهد تا شروع شد. بیش

اما شروع تلفات در تیمارهای تغذیه شده از اسانس  ،تزریق ثبت شد

ترین تزریق شروع شد و بیش ساعت بعد از 24آویشن و پودر زنجبیل 

ساعت بعد و  36یشن شیرازی آومیزان تلفات در تیمار تغذیه شده از 

شد ساعت بعد از تزریق ثبت  48در تیمار تغذیه شده از پودر زنجبیل 

 (.4جدول )
 

 شده با گیاهان دارویییهتغذپس از  کماننیرنگآالی ماهیان قزلهای رشد بچهمقایسه شاخص :1جدول 

 ارتیم
 پارامتر

 (%1) پودر زنجبیل (%1) اسانس آویشن شاهد

 40/31±49/1 45/31±70/1 25/31±48/1 )گرم( وزن اولیه

 56/54±41/1 81/52±70/1 40/52±83/1 )گرم(وزن نهایی 

 16/23±55/1 36/21±52/1 15/21±16/1 )گرم(آمده  به دستوزن 

 56/14±23/0 54/14±32/0 04/14±28/0 متر()سانتیطول اولیه 
 20/17±19/0 85/17±30/0 61/17±31/0 متر()سانتیطول نهایی 

 83/2±30/0 67/2±35/0 40/2±16/0 %(روزانه )درصد رشد 

 94/1±15/0 83/1±16/0 76/1±97/0 )روز/درصد( ژهیونرخ رشد 

 08/1±03/0 95/0±04/0 03/1±95/0 )درصد( یچاقضریب 

 80/1±21/0 87/1±14/0 76/1±10/0 ضریب تبدیل غذایی

 58/0±03/0 54/0±03/0 53/0±02/0 )گرم/گرم( نیپروتئنسبت کارایی 
 86/3±25/0 56/3±25/0 52/3±19/0 )گرم/گرم( یچربنسبت کارایی 

 (.p>05/0دار آماری بین تیمارهای آزمایشی است )دهنده عدم اختالف معنی*عدم وجود حروف نشان 

 کمان در پایان دوره غذادهیآالی رنگینقزل نماهیابچه های خونیمقایسه شاخص :2جدول 
 تیمار

 شاخص
 (%1پودر زنجبیل ) (%1) اسانس آویشن شاهد

 a57/0± 00/33 b02/2± 50/23 a57/0± 00/30 لیتر()میکروگرم/میلی یزوزیمل
 a01/0± 22/4 b02/0± 71/3 b01/0± 75/3 لیتر()میکروگرم/دسیکل پروتئین 

 a01/0± 99/1 b01/0± 72/1 c01/0± 62/1 ر(لیت)میکروگرم/دسی ینآلبوم
 a86/0± 50/110 b57/0± 00/94 b16/1± 00/94 لیتر()میکروگرم/دسیگلوکز 

 a30/1± 68/13 a35/1± 75/15 a94/0± 86/15 لیتر()میکروگرم/دسی ینهموگلوب
 a24/2± 20/52 a33/2± 18/52 a74/2± 05/56 )درصد( یتهماتوکر
 a44/1± 50/110 b86/0± 50/99 b71/1± 50/104 ر(لیت)واحد/میلیکاتاالز 

 (.p>05/0دار آماری بین تیمارهای آزمایشی است )دهنده عدم اختالف معنی*عدم وجود حروف نشان

 یرسینیا راکریکمان در مواجه با باکتری آالی رنگینماهیان قزلهای خونی بچهمقایسه شاخص :3جدول 

 تیمار
 شاخص

 ودر زنجبیلپ اسانس آویشن شاهد

 b68/0±23/19 b85/1±1/21 a9/0±06/33 لیتر()میکروگرم/میلی یزوزیمل

 a09/0±41/2 a2/0±63/2 a26/0±71/2 لیتر()میکروگرم/دسیکل پروتئین 

 a2/0±29/1 a2/0±61/1 a26/0±67/1 لیتر()میکروگرم/دسی ینآلبوم

 b95/0±03/28 a85/1±1/32 a68/0±32/34 لیتر()میکروگرم/دسیگلوکز 

 b57/0±66/70 b5/0±46/72 a25/1±83/82 لیتر()واحد/میلیکاتاالز 
 c34/1±4/103 b66/1±23/121 a72/0±2/128 لیتر()واحد/میلیسرم  کمپلمان فعالیت
 b8/0±13/50 b65/4±23/52 a51/0±43/63 لیتر()واحد/میلی ید دیسموتازاکسسوپر 

 (.p<05/0دار بین تیمارهای آزمایشی است )اختالف معنیدهنده *وجود حروف غیرهمسان در هر ردیف نشان

     (DOI): 10.22034/aej.2020.118832     
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کمان آالی رنگینقزل ماهیانی بچهمانزندهمقایسه میزان  :4جدول 

 یرسینیا راکریبعد از مواجه با باکتری 

 تیمار

 مدت زمان

 پودر زنجبیل اسانس آویشن شاهد

 0 0 3 ساعت 12

 1 3 11 ساعت 24

 3 7 1 ساعت 36

 11 5 0 ساعت 48

 قطعه 15 قطعه 15 قطعه 15 مجموع تلفات

 

 بحث 

 ی رنگینآالقزلماهیان نتایج مطالعه حاضر نشان داد تغذیه بچه       

بهبود  باوجودکمان با اسانس آویشن شیرازی و پودر زنجبیل 

یری گاندازهداری بر پارامترهای یمعنپارامترهای رشد و تغذیه تأثیر 

( با تغذیه 1391تایج علیشاهی و همکاران )شده نداشت. در تائید این ن

 دارییمعن اختالف شیرازی آویشن عصاره توسط معمولیکپور ماهیانبچه

 ماهیان تغذیه دیگر، مطالعه در پارامترهای رشد مشاهده نکردند. در

 Moringaگیاه  برگ متانولی عصاره با (Oreochromis niloticus) تیالپیا

oleifera پژوهشگران شد. این ماهی این رشد در عملکرد کاهش سبب 

 این موجود در ساپونین و ای تاننضدتغذیه اثرات را رشد کاهش دلیل

 در و باشددهنده گیاه آویشن نیز میکه از اجزای اصلی تشکیل عصاره

 کردند بیان گوارشی هایآنزیم ترشح از هاآن جلوگیری نتیجه،

(Dongmeza  ،2006و همکاران.) ( استفاده 1394) دنامهسپی تحقیق در

ماهیان کپورمعمولی پودر آویشن شیرازی در جیره غذایی بچه %1از 

مقایسه  در آزمایشی تیمارهای بین رشد پارامترهای در دارییمعن اختالف

 هایاسانس از استفاده زیادی در مطالعات با گروه شاهد نشان نداد.

 این گرفته است.قرار  مورد بررسی آبزیان مختلف یهاگونه در گیاهی

 و هایباکتر برابر در گیاهی هایاسانس درمانی اثر بر مطالعات عمدتاً

و همکاران  Guojan  اند. طبق تحقیقاتکرده تمرکز زایماریب یهاانگل

 ماهیان واکسیناسیون و دارویی گیاهان عصاره از توأم ( استفاده2009)

 باکتریایی عوامل از بسیاری مقابل در هاآن اختصاصی ایمنی افزایش در

 هایاسانس از استفاده که داد گزارش Rojas (2007) است. موثر زایماریب

 اقیانوس آزاد ماندگاری ماهی کنندهیشگیریپ مقادیر در آویشن گیاهی

روز  30پس از  Saprolegnia parasiticaبا  درگیری هنگام به را اطلس

صد تلفات در مقایسه در 8)تغذیه در مقایسه با گروه شاهد بهبود داد 

 عالئم اولین از مشاهده پس آویشن اسانس چنیندرصد(. هم 48با 

 استفاده اندازه به آن اثرات که شد استفاده درمانی مقادیر در بیماری،

 )تلفات بود شاهد گروه از بهتر وجود این با نبود پیشگیری مؤثر جهت

 خواص که دادند نشان هاپژوهشدرصد(.  23 با مقایسه در درصد 8

 که تقویتی نقش دلیلمانند آویشن به گیاهانی در اسانس ضدباکتریایی

 یابد.یم افزایش دارند، آن هاییبترک سایر با اسانس جزئی ترکیبات

 چنین زایماریب هاییباکتر مرگ در هااسانس عمل نحوه مورد در

 هاییبترک و مواد این مهم هاییژگیو یکی از که است شده اظهارنظر

 ی لیپیدیهابخش در شودیم سبب که است یزیگرآب خاصیت نآ

 و تغییر موجب و شده توزیع باکتری میتوکندریایی و سلولی دیواره

گردد )ایزدی و همکاران،  هاآن تربیش و نفوذپذیری ساختمان تخریب

(. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از آویشن شیرازی 1388

 فزایش میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم و کمپلمانو پودر زنجبیل باعث ا

کمان پس از مواجه با باکتری ی رنگینآالقزلماهیان سرم در بچه

لیزوزیم و مسیر  میزان فعالیت آنزیم گردد. افزایشیم یرسینیا راکری

 .باشدمی ایمنی سیستم تقویت ناشی از احتماالًفرعی کمپلمان سرم 

 در موجود مؤثره مواد پذیرییکتحر تقدر به توانیم را این افزایش

 سطح افزایش باعث که داد عصاره آویشن و پودر زنجبیل نسبت

 یک آنزیم عنوانبه است. لیزوزیم، گردیده لیزوزیم و کمپلمان سرم

 دیواره پپتیدوگلیکان توانایی تخریب الیه ضدباکتریایی، فعالیت دارای

 هاسلول شدن لیز مثبت و  گرم هاییباکتر یژهوبه هایباکتر سلولی در

 سیستم فعالیت فرعی (. مسیر2004و همکاران،  Panigrahiدارد )را 

 حفاظت برای قوی یراختصاصیغ دفاعی مکانیسم نیز یک کمپلمان،

 ها،باکتری مانند مهاجم هاییسمارگان از وسیعی برابر طیف در ماهی

(. در تائید 2009و همکاران،  Son)است  هاانگل و هاویروس ها،قارچ

 Cyprinus) کپور ماهیان در فعالیت لیزوزیم میزان شدهگزارشنتایج 

carpioچین  طب سنتی گیاهی داروهای از ترکیبی با ( تغذیه شده

( با 1391(. کارگر جهرمی )Wu ،2002و  Jianاست ) شده گزارش

الیت آنزیم میزان فع افزایش گیاه داروئی شاهد چند بررسی تأثیر اسانس

 ی رنگینآالقزل ماهیانبچه مقاومت کمپلمان و افزایش سیستم لیزوزیم،

بودند. در مطالعه علیشاهی و  یرسینیا راکریکمان در برابر باکتری 

( از مجموع نه عصاره گیاهی مورد استفاده در جیره 1388همکاران )

گزارش   ،ها بودشیرازی نیز جزو آن ماهیان کپورمعمولی که آویشنبچه

ها جز سه عصاره صبر زرد، خارمریم و آکیناسه سایر عصارههدادند که ب

کشی در برابر سه باکتری های متفاوت دارای قدرت باکتریبه نسبت

 Streptococcus و Yersinia ruckeri، Aeromonas hydrophila زایبیماری

iniae أثیر ( بررسی ت1391اما در مطالعه سلطانی و همکاران ) ،بودند

آالی رنگین ماهیان قزلیشن شیرازی در جیره غذایی بچهآواسانس 

داری در میزان فعالیت آنزیم لیزویم و مسیر جانبی عامل اختالف معنی

 دفاعی سیستم در مهمی بسیار نقش پراکسیدازها نشد. گزارش کمپلمان

 هایپاتوژن و سلولی خارج هایباکتری مقابله با طیف وسیعی از در

 پراکسیداز، ائوزینوفیل و نمایند. میلوپراکسیدازیمایفا  انگلی
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 ترتیب،به و هستند ماهی ایمنی سیستم در و مهم فعال پراکسیدازهای

 شوند.یم شناخته ائوزینوفیل و نوتروفیل سیتوپالسمی یهاگرانول در

 پالسما در پراکسیداز فعالیت تحریک شوند، خون سفید یهاگلبول اگر

آنزیم  (. میزان2014و همکاران،  Ahmadi) فتیا خواهد افزایش

 هر و است بدن در اکسیدانییآنت فعالیت سیستم دهندهنشانکاتاالز 

 با عوامل مقابله در بدن دفاعی سیستم باشد، باالتر هاآن سطح چه

 (. کاتاالز،1394شریفی و همکاران، )خواهد بود  پایدارتر یدکنندهاکس

 هاییکالراد از هابافت محافظت اعثب و تجزیه را هیدروژن پراکسید

 کاتاالز، فعالیت کاهش بنابراین ،شودیم فعال هیدروکسیل بسیار

سوپر  هایاز رادیکال ناشی مخرب اثرات برخی به منجر است ممکن

 (. آنزیم1390مهاجری و دوستار، گردد ) هیدروژن پراکسید و یداکس

 هایبا رادیکال مقابل در بدن دفاعی سد اولین دیسموتاز نیز یدسوپراکس

 افزایش کند.یم تبدیل 2O2Hبه  را هاآنکه  است یدسوپراکس آنیون

 افزایش تولید دلیلبه احتماالً و کاتاالز اکسید دیسموتازسوپر فعالیت

 استرس برابر در دفاعی هاییسممکان به مربوط و بوده آزاد هایرادیکال

گردد )فتحی یم افتیب که باعث ممانعت از آسیب باشدیم اکسیداتیو

 اولئورزین و فرار روغن % 4تا  1حاوی  زنجبیل (. ریزوم1391و تنها، 

 . کلیهدارند وجود گیاه این در نیز ی مونوترپنهاالکل و یدهاآلدئ .است

 روی بر انجام شده مطالعات ولی نشده شناخته زنجبیل فعال ترکیبات

 هاجینجرول که دنمودن مشخص گیاه این ریزوم لیپوفیلیک هایعصاره

(Gingerols) هاشوگااول و (Shogaols) فعال العادهفوق ترکیبات از 

 Dügenciمطالعه  در (.1380همکاران،  و حقیقیکاولی) هستند زنجبیل

ایمنی گیاه زنجبیل در  کنندگییکتحر ( خاصیت2003همکاران ) و

 واصکمان به اثبات رسید. خی رنگینآالقزلماهیان جیره غذایی بچه

 شده متعددی گزارش مطالعات آویشن نیز در عصاره اکسیدانییآنت

 موجود در کارواکرول و فنول حضور به عمدتاً  هافعالیت است. این

و همکاران،  EL-Nekeetyاست )نسبت داده شده  ترکیبات این گیاه

و  61، 25، 2ترتیب (. کارواکرول، تیمول، لیانول و پاراسیمن به2011

دهند. یمحاصل از نمونه خشک گیاه آویشن را تشکیل  از اسانس % 2

تیمول و کارواکرول از اجزاء اصلی ترکیبات فنولی و پاراسیمن جزء 

هستند. ترکیبات فنولی آویشن  آویشن ترکیبات غیرفنولی اسانس اصلی

ها، یباکترساکاریدی دیواره پس از پاره کردن الیه خارجی لیپو پلی

(. در مطالعه 2012و همکاران،  Hamzawyکنند )یمرا مهار  هاآن

Akbari 100و  50( گزارش دادند که استفاده از 2015همکاران ) و 

گرم عصاره آویشن شیرازی در هر کیلوگرم جیره غذایی باعث میلی

 گردید.یمکمان ی رنگینآالقزلتحریک سیستم ایمنی ذاتی در ماهی 

Haghighi و Sharif Rohani (2013 با بررسی )را زنجبیل تأثیر پودر 

 کمانی رنگینآالقزل ماهی غیراختصاصی و اختصاصی ایمنی پاسخ روی

 هماتوکریت، میزان در دارییمعن تغییرات شاهد

 عنوانبههموگلوبین و میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم بودند. این محققین 

 چنین گزارش دادند که استفاده از پودر زنجبیل یناگیری نهایی یجهنت

و همکاران  Hamzawy گردد.یم آالقزل ماهی ایمنی سیستم تقویت باعث

 پارامترهای بهبود شیرازی موجب آویشن عصاره که دادند نشان (2012)

 در اکسیداتیو استرس التهابی و کاهش هایسایتوکاین و بیوشیمیایی

  آفالتوکسین به های آلودهجیره با شده تغذیه صحرایی یهاموش

 در ولگاریس آویشن عصاره باالی پتانسیل امر این تعل گردد.می

 و اکسیدانییآنت خواص علتبه آفالتوکسین برابر کبد در از محافظت

 در .شد داده نسبت آزاد توسط این گیاه هاییکالراد فعالیت مهار

 عصاره مکمل با شده تغذیه هایموش دیگر، یامطالعه در سال همان

 و بوده کبد در کربن تتراکلرید از یناش کاهش سمیت به قادر آویشن

 هاییمآنز از تریبیش هاییتفعال آویشن اسانس با شده تغذیه یهاموش

(. Albadr ،2012) داد نشان را دیسموتاز یدسوپراکس مثل کبد درونی

 ماهیان کپورمعمولی با عامل آئروموناسبا در معرض قرار دادن بچه

با عصاره آویشن شیرازی  که (Aerompnas hydrophila) هیدروفیال

نشد داری در درصد تلفات مشاهده یمعنتغذیه شده بودند، اختالف 

اثرات ضدباکتریایی  دیگر تحقیقی در اما ،(1391علیشاهی و همکاران، )

ماهیان کپورمعمولی در مقابله با آویشن در جیره غذایی بچه عصاره

(. در 2010، و همکاران Alishahiشد )اثبات  یرسینا راکریباکتری 

اسانس آویشن شیرازی و پودر زنجبیل  %1مطالعه حاضر استفاده از 

دار میزان پروتئین کل، آلبومین و گلوکز در یمعنباعث کاهش غیر

اما در شرایط بعد  ،شد یرسینیا راکریشرایط قبل از مواجه با باکتری 

افزایش یافت و این افزایش  هاشاخصاز مواجه با باکتری سطح این 

 دلیلبه احتماالً امر دار بود. اینیمعنط درخصوص میزان گلوکز فق

 ایمنی سیستم تقویت ترکیبات آویشن و زنجبیل در تحریکی توان

 ماهیان که داد نشان تحقیق . نتایج حاصل از یک تحقیق یکاست

که با عصاره گیاهان  Yersinia ruckeriبه  آلوده کمانینرنگی آالقزل

 را فعالیت آلبومین سطح افزایش بودند شده یهآویشن و رازیانه تغذ

 دهندیم نشان علمی گزارشات (.2013و همکاران،  Guleدادند ) نشان

 پروتئین مصرف افزایش موجب مصرف انرژی افزایش تقاضای که

که کاهش  شده انرژی تولید صرف پروتئین فرایند گردد و طی اینیم

(. 2011و همکاران،  Abedi) داشت خواهد همراهبه را سرم پروتئین سطح

درخصوص کاهش سطح پروتئین کل در شرایط  آمده دستبهنتایج 

 در سطح توان به تغییریمقبل از مواجه با باکتری یرسینیا راکری را 

 کاهش نتیجه در و ینپروتئ سنتز در ممانعت و کبد گلیکوژن غلظت

ران، کیخسروی و همکا)نسبت داد  ماهی خون گلوکز افزایش و پروتئین

 تشکیل چنین(. این مواد در مطالعه حاضر نیز مشاهده شد. هم1389

 مستقیم یریکارگبه شده، تخریب یهاسلول ترمیم برای پروتئین لیپو

 از توانیم را لیپولیز افزایش و سلول در انرژی تولید جهت هاینپروتئ
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(. 1389 همکاران، و )کیخسروی دانست پروتئین کاهش دیگر دالیل جمله

 شامل پالسما پروتئین سطح در افزایش بدن، استرس پاسخ شرایط رد

 بدن ایمنی سیستم در کنندهشرکت پروتئینی یهامولکول در افزایش

 ایمنی یهاسلول دیگر و فاگوسیتوزها ها، کمپلمان ها،بادییآنت مانند

 بدن طبیعی وضعیت کننده، متعادل یک عنوانبه توانندیم که باشدیم

در  غلظت پروتئین افزایش بنابراین ،(Demers ،1993ند )کن حفظ را

 یلدلبه تیمارهای تغذیه شده از اسانس آویشن و پودر زنجبیل احتماالً

کننده تیمارهای دریافت .باشدیم پروتئینی ایمنی ترکیبات افزایش

 در باالتری توانایی باال، اکسیدانیآنتی ترکیبات یلدلبهگیاهان داروئی 

 بچه مقابله توانایی کهطوریهباکتری را از خود نشان دادند. ببا  مقابله

 داشتننگه باال در خصوص زنجبیلهب و یشنآو کنندهدریافت ماهیان

 گروه شاهد از بهتر باکتری با مواجهه در خود پروتئین تام پالسمای

 دفاع ایمونولوژیک در تقریباً آلبومین .نبود داریمعن اختالف این البته بود،

 هایسایر فعالیت و خون اسمزی فشار تنظیم در تربیش و بوده تأثیریب

 در ایمنی آلبومین تأثیر بر دلیلی و دارد دخالت غیرایمن بیولوژیک

محمدی و همکاران، )در دست نیست  غیراختصاصی یا اختصاصی

 و مداوا که پیگیری است آن فاکتور این گیریاندازه (. امتیاز1395

(. 2001و همکاران،  Densmore) دهدمی نشان را نآ بودن بخشنتیجه

ثابت شده است که استفاده از زنجبیل باعث افزایش سطح پروتئین 

گردد )صادقیان، کمان میآالی رنگینماهیان قزلسرم خون بچه در کل

( استفاده 1392) نوبهار مطالعه در (.2003و همکاران،  Dügenci ؛1394

اری در میزان گلوکز و درصد هماتوکریت دیمعنزنجبیل افزایش  %1از 

 عنوانبه گلوکز سطح داد. نشان (Huso huso) جوان ماهیانیلف بچه خون

 غلظت شود.یم کار بردههب ماهی وضعیت بیان شاخص ینترحساس

 ذخیره از و بوده تنش تحت ماهی که است آن دهندهنشان خون گلوکز

 (. فالونوئیدهای1389ان، و همکار کیخسروی) است کرده استفاده انرژی

 گلوکز انتقال مکانیسم از ممانعت طریق توانند ازیم گیاهان در موجود

و همکاران،  Song) دهند کاهش را روده درجذب گلوکز  سدیم، به وابسته

-α) گلوکوسیداز-آلفا مانند هایییمآنز فعالیت از (. جلوگیری2002

glucosidaseو  توای فنولیکیمح با توسط گیاهان دارویی ( کبدی

در  آنزیم این کهییجاازآن و شودیم فراهم باال اکسیدانییت آنتیفعال

 مانع آن فعالیت از جلوگیری کند،یم شرکت کربوهیدرات ناقص تجزیه

(. 2010و همکاران،  Galvez Ranilla)شود یم خون گلوکز افزایش از

 افزودنی بدون گروه در گلوکز افزایش شده ذکر به گزارشات توجه با

 منطقی یرسینیا راکریدر شرایط قبل از مواجه با باکتری  غذایی

گیاهی آویشن باعث  عصاره در تائید این موارد تجویز .رسدمی نظربه

 Gulec) شد کمانینرنگ یآالقزل یانماه در خون گلوکز سطح کاهش

نعنا فلفلی  با بررسی تأثیر گیاه Talpur (2014) (.2013 و همکاران،

(Mentha piperita) دریایی باس ماهی روی ( آسیاییLates calcarifer )

 در شاهد کاهش سطح گلوکز در تیمارهای آزمایشی بودند. مطالعات

 مواد این که است داده نشان ایمنی یهامحرك از استفاده مورد

 داشته دنبالبه را گلوکز کاهش تولید انسولین افزایش با توانندیم

( با استفاده از 1394(. صادقیان )Sharma ،1997و  Ahmedباشند )

اسانس آویشن شیرازی شاهد افزایش میزان گلوکز  خون در بچه  1%

 تحقیق این نتایج به توجه با درمجموعماهیان کپور معمولی بودند. 

اسانس آویشن شیرازی و  %1تجویز  که کرد ادعا چنینیناتوان یم

های ایمنی های رشد و شاخصیرات مثبتی بر پارامترتأثپودر زنجبیل 

 یک عنوانبه را هاآن توانیم کمان دارد وی رنگینآالقزلماهیان بچه

در افزایش  هاآناثرات  به توجه با طرفی ایمنی در نظر گرفت. از محرك

توان یم یرسینیا راکریمواجهه با باکتری  در ماهیانمقاومت بچه میزان

 خوراکی نیز (Adjuvant) دجوانتا یک عنوانبه را هاآن از استفاده

 به نیاز اظهار نظر قطعی در این زمینه داد. البته قرار بررسی مورد

 ها درآن اثر مکانیسم و مؤثره تر درخصوص ترکیباتیقدق هایبررسی

 .دارد ماهی بدن فیزیولوژی بر گیاهان آویشن شیرازی و زنجبیل
 

 منابع

 پیری، پ. و  داودی، ؛.گ احمدوند، ؛.م عشری،؛ اثنی.ز ایزدی، .1

 یاییضدباکتر اثر بررسی و شیمیایی هاییبترک شناسایی .1388، .خ

 مجله .های میکروبییهسو از تعدادی بر فلفلی نعناع گیاه ابسانس

 .54تا  45 ، صفحات3، شماره 14دوره  .دانش ارمغان

( و .Allium sativa Lتأثیر گیاهان داروئی سیر ) .1392ایمانی، م.،  .2

رشد، پارامترهای  هایشاخص بر (Echinacea purpurea) لسرخارگ

 ی رنگینآالقزلخونی و مقاومت در برابر آلودگی باکتریایی در ماهی 

نامه کارشناسی ارشد، یانپا(. .Oncorhynchus mykiss Wکمان )

 دانشگاه ارومیه.

شیرازی  آویشن از خوراکی استفاده مقایسه .1394سپیدنامه، م.،  .3

(Zataria multiflora Boissو ویتامین ) E کپورمعمولی ) برCyprinus 

carpio L. .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یانپا( در مواجه با کادمیوم

 یاء )ص( بهبهان. االنبخاتمصنعتی 

 مطالعه .1391، .س.ج زهرا،ط. و ذریه ،منشیفظر ؛.م سلطانی، .4

 سیستم فعالیت نمیزا ( برZataria multifloraشیرازی ) آویشن تأثیر

 Onchorhynchus) کمانینرنگ یآالقزل خون لیزوزیم و مکمل عامل

mykiss 22تا  13 ، صفحات4، شماره 21(. دوره. 

 یراتتأث بررسی .1394، .ن ن. و رزمی، نقش، ؛.ا شریفی، .5

(  Albino) نر یهاموش در (Camellia sinesis) سبز چای اکسیدانییآنت

، 1دوره  .طبری پیشگیری طب مجله .تیواستامید با شده مسموم

 .28تا  19 ، صفحات1شماره 

؛ صفری، ر. و .؛ یاوری، و.؛ یوسفیان، م.امیری، ماالسالمیشیخ .6

بیوتیک اینولین بر بررسی تاثیر پری. 1390قیاسی، م.، 
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کمان آالی رنگینفاکتورهای سیستم ایمنی و مقاومت ماهی قزل

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1972)  در برابر باکتری بیماری

، 2، شماره 24دوره  .شناسی ایرانزای استرپتوکوك. مجله زیست

 .312تا  303 صفحات

ای اثر خوراکی گیاه یسهمقا ارزیابی .1394صادقیان، م.س.،  .7

بر بهبود  E( و ویتامین  Zataria multiflora Boissیشن شیرازی )آو

 Cyprinusمعمولی )عملکرد سیستم فیزیولوژیک بچه ماهی کپور 

carpio L. .)یاء االنبخاتمنامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی یانپا

 )ص( بهبهان. 

 اثر .1391ا.،  م. و زرگر، مصباح، ؛.م ؛ سلطانی،.م علیشاهی، .8

 در عصاره گیاهی سه و آرگوسان لوامیزول، رشد و ایمنی تحریک

 .ت دامپزشکی(. مجله تحقیقاCyprinus carpioمعمولی ) کپور ماهی

  .142تا  135 ، صفحات2، شماره 67دوره 

 .1388ر.،  مصباح، م. و پیغان، ؛.م قربانپور، ؛.م علیشاهی، .9

 آئروموناس باکتری پادتن ضد عیار بر دارواش گیاه عصاره اثر بررسی

 دارویی گیاهان صنعت توسعه علمی همایش معمولی، کپور ماهی

 .ایران

 و اکسیدانییآنت فعالیت ضعیتو .1390ت.،  تنها، م. و فتحی، .10

 فشارخون افزایش سندروم به ی مبتالهاجوجه در قلبی نارسایی

 ، صفحات1، شماره 1دوره جانوری تجربی.  شناسییستز مجله .ریوی

 .80تا  69

؛ .ه شمس، ؛.ج ،دوستوطن؛ .آ ؛ عتباتی،.ع کیخسروی، .11

 ندهکش به نزدیک یهاغلظتتأثیر . 1389، .ح روکی، م. و  جلیلی،

ماهی  خون در بیوشیمیایی پارامترهای برخی روی بر کادمیوم

 .شناسییانوساق(. مجله Hypophthalmichthys molitrixفیتوفاگ )

  .16تا  11 ، صفحات2، شماره 1دوره 

 گیاهی یهااسانس با تغذیه اثرات ارزیابی .1391کارگرجهرمی، م.،  .12

 در دمایی و سیژنکمبود اک تنش برابر در مقاومت و ایمنی رشد، بر

نامه یانپا (.Oncorhynchus mykissکمان )ینرنگ یآالقزل ماهی

 کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.

 Zingiber officinale) زنجبیل .1380 ط.، تولیت، و م. حقیقی،کاولی .13

Roscoe شماره  .ی غیرمتعارف. فصلنامه گیاهان داروئیهادرمان( و

 .28تا  19 ، صفحات1

 عصاره تأثیر .1395؛ علیشاهی، م. و آرمون، ا.، ..جمحمدی، م .14

 یراختصاصیغ ایمنی فاکتورهای بر (Plantago ovata) اسفرزه گیاه دانه

(. مجله Oncorhynchus mykissکمان )ی رنگینآالقزل ماهیبچه

  .105تا  97 ، صفحات115شماره  .دامپزشکی در پژوهش و سازندگی

 کالله الکلی عصاره حفاظتی اثر. 1390، .ی دوستار، د. و  مهاجری، .15

 مجله .صحرایی موش در سیسپالتین کبدی سمیت، مقابل در زعفران

 251 ، صفحات4، شماره 21 دوره .اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی علوم

  .261تا 

 گزنه و سیر زنجبیل، دارویی گیاهان یرتأث بررسی .1392نوبهار، ز.،  .16

 Huso) یماهیلف در سترسیا یهاپاسخو  خونی فاکتورهای برخی بر

huso .)نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گنبدکاووس.یانپا 
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Zingiber powdered (Zingiber officinale) on growth parameters,  
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Abstract 

makes stimulates the immune system and increase resistance in rainbow trout.  

* Corresponding Author’s email: arefzareinozari72@gmail.com 

In this study effects of Zataria multiflora powdered and Zingiber officinale extract on 

Oncorhynchus mykiss growth and immunity system was investigated. 150 juvenile 

Oncorhynchus mykiss fishes with the average weight 31.40±1.43g (±SD) divide in to 3 

treatments with triplicate. Each treatment feed with Zataria multiflora powdered and Zingiber 

officinale extract with 0 (control group) and 1percentage for 30 days. At the end of treatment 

blood samples were taken and immunological parameters were compared among the groups. To 

determine the effect of plant extracts in the bacterial challenge with pathogen, at the 30th day 15 

fish from each treatment was injected by Yersinia ruckeri intraperitoneally and mortality daily 

was recorded in two weeks. The results showed not any significant difference on growth factors 

(P>0.05). At the end of feeding period, most of the total protein, albumin, glucose, lysozyme, 

catalase, superoxide dismutase and hemolytic activity of complemant serum were observed in 

control group (p<0.05). In the second phase of experimental and condition of post challenge with 

pathogen, most of the Glucose, lysozyme, catalase, superoxide dismutase and hemolytic activity 

of complemant serum were observed in treatment fed with 1% Zingiber powdered(p<0.05). The 

highest time of survival rate of O. mykiss juvenile were observed in treatments fed with Zingiber 

powdered. Based on the results we can conclude that the use of 1% shirazi thyme and Zingiber 
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