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برخی از پارامترهای رشد،  بر (Cornus mas)اخته اثرات عصاره آبی میوه زغال

  کماننیرنگی آالقزلماهیان ی و ایمنی غیراختصاصی بچهشناسخونی هاشاخص

(Oncorhynchus mykiss) 
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 چکیده

 کمانآالی رنگینماهیان قزلی و ایمنی بچهشناسخوناخته بر پارامترهای رشد، در مطالعه حاضر تأثیر عصاره آبی میوه زغال

(Oncorhynchus mykiss ).آالی ماهی قزلعدد بچه ۹۶ی جهت سازگاری با شرایط جدید، اهفتهدوره یک پس از گذراندن یک بررسی شد

 با سه تکرار هرکدامتصادفی در سه تیمار آزمایشی به همراه یک گروه شاهد  کاملا گرم در قالب طرح  ۴۰±۷۲/۲کمان با میانگین وزنی رنگین

لیتر تغذیه  18۰با حجم آبگیری  ومیآکوار 1۲در  اختهزغالعصاره آبی میوه  گرممیلی 1۰۰و  5۰، ۲5هفته با سطوح  8ماهیان تقسیم شدند. بچه

ی در مقایسه داریمعنی از ورید ساقه دمی انجام شد. تمامی فاکتورهای رشد بین تیمارهای آزمایشی افزایش ریخونگشدند. در پایان دوره غذادهی، 

قرمز،  هایگلبولترین تعداد (. بیش>۰5/۰p) دیگردصاره ثبت ع گرمیلیم 1۰۰حاوی  در تیمار هاآنترین میزان با گروه شاهد داشتند و بیش

سفید، هماتوکریت، لنفوسیت، پروتئین کل، کورتیزول، ایمنوگلبولین کل، گلوتاتیون اس ترانسفراز، گلوتاتیون ردوکتاز، کاتاالز، سوپر  هایگلبول

، MCV ،MCHترین میزان (. کم>۰5/۰pشد )ثبت  اختهزغالعصاره آبی میوه  گرمیلیم 1۰۰اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز در تیمار 

اخته عصاره میوه زغال رسدیم نظربه(. در مجموع، >۰5/۰p) ثبت شد اختهزغالعصاره  گرمیلیم 1۰۰نیز در تیمار  آلدهیدو مالون دی گلوکز

اکسیدانی باالیی است و توانایی زیادی در دفع توسیانینی دارای خواص آنتیدلیل داشتن مقادیر باالیی از ترکیبات فنولی، فلونوئیدی و آنبه

کمان گردد. براساس نتایج تحقیق حاضر آالی رنگینماهیان قزلموجب تقویت سیستم ایمنی بچه تواندیمی آزاد دارد. این خواص هاکالیراد

 .گرددیمتوصیه  کماننیرنگی آالقزلماهیان اخته در هر کیلوگرم جیره غذایی بچهعصاره زغال گرممیلی 1۰۰از  استفاده

 کماننیرنگی آالقزلاکسیدانی، ی آنتیهامیآنز، رشد، ایمنی، اختهزغال کلمات کلیدی:

 sahandkhaiaty@yahoo.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه

ی اخیر هاسال طول ی درپروریآبزچشمگیر صنعت  و توسعه رشد       

سو با تغییر رویه پرورش از سمت پرورش نیمه گسترده به سمت هم

 جادیباعث ا یماه حاصل شد. پرورش متراکم روش پرورش متراکم

 و یمنیا ستمیکه منجر به سرکوب س شودیپر استرس م یطیمح

 Harikrishnan) گرددیم یعفون یهایماریب به انیماه تیحساس شیافزا

یان در طول دوره از ماه یمیسوم تا ن کی، با  ی. تقر(2011و همکاران، 

بتوانند به اندازه قابل  کهنیقبل از ا ی مختلفهایماریعلت ببه پرورش

باعث از دست  تواندیم یماری، بنیبنابرا ،روندیماز بین  فروش برسند

کاهش ، ریمرگ و م قیاز طری از منابع مالی توجهقابلرفتن بخش 

 میزان فروش و هشکادر نتیجه گوشت و  تیفیککاهش نرخ رشد، 

داروهایی مختلف  (. انواع2003و همکاران،  Smithسود گردد ) هیحاش

در  یطور سنتبه هاکنندهیو ضدعفون هاکیوتیبیمانند آنت یاییمیش

با  .شودیاستفاده م یپرورش یدر ماه یهایماریب یریشگیدرمان و پ

 هاآنمصرف مداوم  توانینمنامطلوب این ترکیبات  راتیتأثتوجه به 

 هاآنبودن  اثربخش(. از 2010و همکاران،  Ringoرا توصیه کرد )

با اطمینان صحبت کرد  توانینمی مختلف نیز هایماریببرای درمان 

(Romero Ormazábal  ،2012و همکاران .) استفاده بسیاری کشورها

به واردات محصوالت  حاضرکرده و  را ممنوع درمان شیمیایی برای مواد از

 یی درمان شده، نیستند.ایمیمواد ش سایر و هاکیوتیبیبا آنتکه  یآبز

مانند  یعیاز محصوالت طب یبرداربهره یتالش برادر ، محققان رونیازا

که  هستند نیگزیجا ییغذا یهاتوسعه مکمل برای دارویی اهانیگ

دارند یان ماه یمنیا ستمیسبهبود سالمت و ، رشد شیافزاقابلیت 

(Syahidah  ،2015و همکاران .)که استفاده از گیاهان این با توجه به

ی باالتری نیز دارند، از اثربخشهستند و  ترارزاندارویی برای درمان 

برای درمان ماهیان  دوارکنندهیامیک منبع مهم و  عنوانبه هاآن

ی اخیر هادههدر  (.2012و همکاران،  Madhuri) شودیمپرورشی یاد 

 یآبزی زیادی در استفاده از گیاهان دارویی در صنعت هاتیموفقنیز 

 منشأداروهای با  (.2001و همکاران،  Hahmی حاصل شده است )پرور

ی کاربرد دارند که از پروریآبزگیاهی با اهداف مختلفی در صنعت 

، Fagioو  Carboneبه تحریک سیستم ایمنی ) توانیم هاآنجمله 

ی عفونی، هایماریب درمانپروبیوتیک،  عنوانبهایفای نقش  ،(2016

( و ترمیم 2001و همکاران،  Hahmکننده )هوشیو بی بخشآرام

ی ایمنی گیاهی هامحرکی سطحی در حمام درمانی با هازخم

 شده انجام مطالعات( اشاره نمود. 1384پور و همکاران، )کاظمی

 آبزیان ایمنی دستگاه تحریک و تقویت بر دارویی گیاهان تأثیر پیرامون

 در دارویی گیاهان توجه قابل اثرات دهندهنشان زایماریبعوامل  علیه

، Austinو  Nyaباشد )یم آبزیان ایمنی دستگاه تحریک و تقویت

 عنواندارویی به گیاهان از (.2010و همکاران،  Alishahi؛ 2011

 روی تأثیر با گیاهی ترکیبات شود.می استفاده نیز غذایی یهامکمل

 باکتریایی، ضد اثرات بهتر، جذب و هضم مانند ایهای تغذیهشاخص

و  Bombaباشند ) توانند مفیدمی گوارشی هایآنزیم فعالیت در تغییر

 وابسته رشد افزایش در هاآن عصاره یا گیاهان (. تأثیر2002همکاران، 

 شرایط و مدیریت نحوه و پایه غذای ترکیبات استفاده، مورد غلظت به

اخته زغال (.Grashorn ،2010و  Nasir) باشدمی گیاه آن کشت

(Cornus masیکی ) دلیلبه که است ارزشمندی دارمیوه گیاهان از 

قابل توجهی  مانند دارا بودن مقادیر باال ایتغذیه از خواص برخورداری

 و ترکیبات فالونوییدها آنتوسیانین، مثل یدانیاکسیآنتترکیبات  از

 ،گردندیم آزاد یهاکالیراد برابر در افزایش مقاومتباعث  که فنولی

و همکاران،  Zhangاست ) گرفته قرار توجه پژوهشگران مورد را یاخ

 یهاوهیم به نسبت کنندگانمصرف توجه اخیر یهاسال در (.2008

 و بوده غیرمعمول کیفیت و و مزه طعم دارای که شده شناخته ترکم

به  رو ،هاستدانیاکسیآنت و آنتوسیانینی ترکیبات از غنی هاآن اثر

با توجه به موارد ذکر شده (. 2008و همکاران،  Ercisliاست ) افزایش

پارامترهای  اخته برعصاره میوه زغال تأثیر هدف بررسی حاضر با مطالعه

 نیرنگ یآالقزل ماهیانبچهایمنی ی و شناسخونی هاشاخصرشد، 

 .انجام شد کمان

 

 هامواد و روش

هفته در  8مدت تحقیق حاضر به: سازی ماهیانتهیه و ذخیره       

یک کارگاه خصوصی پرورش ماهیان زینتی در منطقه شرق شهر 

کمان با آالی رنگینماهی قزلعدد بچه 96تهران انجام شد. تعداد 

گرم از یکی از مراکز تکثیر و پرورش ماهیان  40±12/0میانگین وزنی 

های پالستیکی دو الیه که بابل( خریداری و در کیسهسردآبی )هراز، 

سوم آن با آب و دوسوم آن با هوا پر شده بود، به محل انجام یک

درصد  3ماهیان بالفاصله با محلول نمک آزمایش منتقل شدند. بچه

مدت یک هفته (. به2011و همکاران،  Tukmechiی شدند )ضدعفون

و پس از  ایه قرنطینه شدندجهت سازگاری با شرایط جدید و جیره پ

به شکل تصادفی در چهار تیمار آزمایشی، گذراندن دوره سازگاری، 

لیتر با  180ای با ظرفیت آکواریوم شیشه 12هر کدام با سه تکرار در 

آب مورد استفاده  تقسیم شدند. ومیآکوارماهی در هر عدد بچه 8تراکم 

شرایط مطلوب  ور ایجادمنظشهری تأمین شد. به از آب هاومیآکواربرای 

هر های غذایی از محیط پرورش ماندهو خارج کردن مواد دفعی و باقی

درصد از آب هر آکواریوم تخلیه و مجددا  با آب  75 بارکساعت ی 6

و  pH. میانگین دما، شدتازه، هوادهی شده و کلرزدایی شده پر می

درجه  7/13ترتیب معادل دوره آزمایش به طولاکسیژن محلول در 

 گرم در لیتر بود.میلی 8/9و  9/7گراد، سانتی
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 برای تهیه عصاره، ابتدا: آبی از میوه زغال اخته تهیه عصاره       

شرقی از یکی از باغات تجاری منطقه کلیبر در استان آذربایجان هاوهیم

ها به محیط آوری شد. پس از انتقال میوهجمع 1397در اواخر تابستان 

 خشک مواد زائد، کردن سازی شامل جداآماده عملیاتآزمایشگاه 

ها انجام آن کردن پاک و آزمایشگاه دمای در آفتاب نور از دور کردن

مطابق آبی  عصاره ها، تهیهپس از شستشو و تمیز کردن میوه شد.

طور خالصه در این روش، ه( انجام شد. ب2008و همکاران ) Nieaروش 

 با سایه، در شدن خشک از پساخته های زغالابتدا مقداری از میوه

 آبلیتر  2 با آن ازگرم  300سپس  .شد پودر خوبیبه برقی آسیاب

 100 دمای در ماریبن دستگاه در ساعت 3 مدتبه و مخلوط شد

 نمره صافی کاغذ توسط آبی عصاره ازآن،گرفت. پس قرار گرادسانتی

 65دمای  در روتاری دستگاه کمک به وگردید  صاف بار دوواتمن  42

 آبی عصاره و شد تبخیر آن حاللساعت  5 مدتبه گراد ودرجه سانتی

لیتر میلی 100 آن به عصاره، یجداساز از پس. آمد دستبه خالص

گراد درجه سانتی 4ساعت در دمای  24 مدتبه و شد اضافهاتانول 

 محلول نماید. رسوب آن در محلول ساکاریدهایپلی تا شد داده قرار

 حاصل عصاره وشد  سانتریفیوژدقیقه  15به مدت  3860 دور با حاصل

تا  و ذخیره شدلیتری میلی 50های تیوب فالکون در جداسازی از پس

 .گردید دارینگهگراد درجه سانتی 4 دمای با یخچال درزمان استفاده 

خوراک اکسترود  با ماهیانبچه تغذیه :و غذادهی غذا یسازآماده       

شرکت تولیدی ، GFT-2صورت پلت )کمان بهآالی رنگینماهی قزل

تقریبی غذای مورد استفاده در جدول  . آنالیزفرادانه شهرکرد( انجام شد

مقدار  ابتدا ،ییغذا یهارهیج یسازمنظور آمادهبه ارائه شده است. 1

و بر حسب  استاندارد غذادهی تیمار براساس جداول هر روزانه برای غذای

 از پس (.Hardy ،2002) شدمحاسبه  وزن بدن دمای آب و درصد

محاسبه  عصارهمقدار  مار،یت هری برا ازیمورد نعصاره  میزان محاسبه

در هر کیلوگرم جیره  گرمیلیم 100و  50، 25ی هاغلظتدر شده 

 40پس از مخلوط شدن با  (2018و همکاران،  Salejda) غذایی

گرم غذا  100لیتر سرم فیزیولوژیک استریل توسط افشانه روی میلی

 ترتیب همین به غذا به شده اضافه حفظ عصاره منظوربهاسپری شد. 

 برای ایجاد شرایط یکسان بینژالتین نیز به غذا اضافه شد.  % 2میزان 

 فیزیولوژیک رمس نیز شاهد گروه غذایی جیره روی آزمایشی تیمارهای

مدت به اتاق دمای در شده تهیه شد. غذای اضافه ژالتین همراهبه استریل

 یخچال داخلدر  پالستیکی دربسته ظروف در ساعت خشک شد و 24

مرتبه  3 ماهیانبچه به غذادهی شد. دارینگه گراد(سانتی درجه 4 )دمای

 شد. انجامشب  18 ظهر و 13صبح،  8 ساعات دستی در طوردر روز به

اخته بررسی تأثیر عصاره آبی میوه زغال منظوربه: یسنجستیز       

ی در ابتدا و انتهای دوره سنجستیزعملیات  ماهیان،بر میزان رشد بچه

مدل  Kernماهیان با ترازوی دیجیتال آزمایش انجام شد. وزن بچه

PFB-1500 با تخته  هاآنگرم و طول  01/0 کشور آلمان با دقت ساخت

ی هاشاخصمحاسبه  ی شد.ریگاندازه متریلیم 1ی با دقت سنجستیز

 Takeuchi؛ Bendich ،1989ی ذیل انجام شد )هافرمولرشد براساس 

 (:Watanabe ،1982و 

 =بدن وزن افزایش درصد

 100×([ انتهایی )گرم وزن–(گرماولیه ))وزن  /(گرماولیه )]وزن 

 رشد ویژه= نرخ
  100×گرم([ ) انتهاییلگاریتم طبیعی وزن  -(گرم))لگاریتم طبیعی وزن اولیه  /مدت مطالعه]

 =شاخص وضعیت

 100×گرم(( ی )متر(/ وزن انتهایسانتی) یطول انتهای 3))

 میانگین رشد روزانه= درصد

  ]وزن انتهایی )گرم(–مدت مطالعه/ )وزن اولیه [×100  

 ضریب تبدیل غذایی=

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

 = غذا )درصد( کارایی

  100×)مقدار غذای خورده شده به گرم/ افزایش وزن بدن به گرم(  

 درصد بازماندگی=
  100×ماهیان ابتدای دوره( مانده در انتهای دوره/ تعداد بچه)تعداد بچه ماهیان باقی

 

 تجاری مورد استفاده: آنالیز تقریبی غذای 1جدول 

 درصد اجزای جیره

 38 حداقل پروتئین خام

 13 حداقل چربی خام

 2 حداقل فیبر خام

 7 حداقل خاکستر

 5 حداقل رطوبت

 1 حداقل فسفر
       

در پایان دوره آزمایش : ی خونهانمونهی و تهیه ریخونگ       

 یاهفته 8اتمام دوره پس از شد.  ماهیان انجامی از خون بچهبردارنمونه

منظور سنجش پارامترهای هماتولوژی و پروفایل بیوشیمی غذادهی به

 مخزن حاوی در و شده مخزن صید هر ماهیان موجود درتمام بچه سرم،

ppm200 از بعد(. 1376هوش شدند )مهرابی، پودر گل میخک بی 

از هر نمونه مقدار  و شد انجام دمی ساقه از ورید خونگیری هوشی،بی

 برای خون یهانمونه از تریلیلیم 1مقدار  خون گرفته شدسی سی 2

 1هپارین و  ضدانعقاد ماده فاقد اپندورف یهالوله به سرم جداسازی

 10/0هپارین ) ضدانعقاد ماده حاوی اپندورف یهالوله به تریلیلیم

 انجام جهت خون( منتقل شد. تریلیلیم 5/0ازای هر به تریلیلیم

 ضد ماده فاقد اپندورف یهالوله در موجود خون مطالعات سرولوژی

ساخت کشور  5415D مدل Eppendorf وژیفیسانتر با هپارین انعقاد

   (DOI): 10.22034/AEJ.2020.131216   
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 سرم تا دقیقه سانتریفیوژ شد 10 مدتبه rpm5000سرعت  باآلمان 

 دستبه سرم (.1388 همکاران، و آبادیحاجی)جاللی گردید جدا خون از

مربوط به بررسی پارامترهای بیوشیمیایی زمان شروع آزمایشات  تا آمده

 شد. دارینگه گراد(سانتی درجه -20 )در دمای فریزر شرایط در خون سرم

های قرمز به شمارش تعداد گلبول: سنجش فاکتورهای خونی       

، (Hayem's fluid) محلول هایم با سازیرقت دستی و با استفاده از روش

شمارش  .(Ellis، 1990) شد انجام نوری میکروسکوپ و هموسیتومتر الم

روش مستقیم )هموسیتومتر( با رقیق کردن های سفید نیز بهگلبول

 Natt) نات و هریک کنندهرقیق محلول در 200به  1خون به نسبت 

and Herrick’s Solution)نوری نئوبار و میکروسکوپ (، الم2)جدول 

 هایگلبول تفریقی شمارش برای (.1990 همکاران، و Houston) شد انجام

 سفید گلبول صد شمارش از سفید هایگلبول از یک هر درصد سفید،

و  Borges)گردید  تعیین گیمسا با شده یزیآمرنگ خون گسترش در

روش استاندارد سیانیت ( بهHpمقدار هموگلوبین ) .(2004همکاران، 

( PCVهماتوکریت )درصد  ،(2000و همکاران،  Feldman) هموگلوبین

ی هاسیاند( و Řehulka ،2002)روش متداول میکروهماتوکریت به

و  Asadiشد )ی ریگاندازهی مربوطه هافرمول با استفاده ازگلبولی 

 (.2012همکاران، 

MCV (Mean Corpuscular Volume)=(Hct×1000)/RBC(106mm-3) 

MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin)=Hb(g/dl-1)/RBC(106 mm-3) 
MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)=Hb/Hct 

 آنالیزهای انجام برای: سنجش پارامترهای بیوشیمیایی سرم       

مدل  UV/Vis اسپکتروفتومتر دستگاه از فتومتریک روشبه بیوشیمیایی

 شرکت کمی تشخیص هایکیت و Unico (USA) ساخت شرکت 2100

 استفاده سرم بیوشیمیایی فاکتورهای از کدام هر برای )کرج( آزمون پارس

 با مطابق بیوشیمیایی پارامترهای سنجش و گیریاندازه روش شد.

 ایمنوگلوبولین سنجش .شد انجام مربوطه هایکیت در مندرج دستورالعمل

سنجش پروتئین  ( با کیت1994و همکاران ) Siwickiروش توصیفی  با

( انجام Kruger ،1996) )Bradford) برادفورد سنجیروش رنگتام به

محصول کشور  i-CHROMAکیت  با کورتیزولمیزان  گیریاندازه شد.

 Sahooانجام شد ) (Reader ELISA-) کره جنوبی و دستگاه االیزا ریدر

، Sacks) دازیاکسگلوکز روشبه گلوکز گیریاندازه (.Mukherjee، 1999 و

و همکاران،  Johnson) ورهیبروش تام بهگیری پروتئین (، اندازه1999

و  Johnson) روش بروموکرزول گرینآلبومین بهگیری (، اندازه1999

گیری گلبولین براساس نسبت آلبومین به ( و اندازه1999همکاران، 

 (.1999و همکاران،  Johnsonپروتئین کل محاسبه شد )

گیری میزان اندازه: اکسیدانی سرمآنتی هایآنزیم سنجش       

 Habigبا روش توصیفی ( GSTترانسفراز ) اس. گلوتاتیونفعالیت آنزیم 

( با GRردوکتاز )(، میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون 1974و همکاران )

 کاتاالز(، میزان فعالیت آنزیم 1988) Duvelو  Cohenروش توصیفی 

(CAT) توصیفی روش با Goth (1991،)  سوپراکسید میزان فعالیت آنزیم

 اقتباس با و Winterbourn (1975)روش توصیفی  ( باSODدیسموتاز )

گلوتاتیون  آنزیم فعالیت میزان Worthington (1993،)آنزیم  راهنمای از

 ، ساخت کشورRANDOX شرکت تجاری هایکیت با (GPX) پراکسیداز

 ( باMDAآلدهید )میزان فعالیت آنزیم مالون دی گیریو اندازه ایرلند

 (.1386گودرزی و همکاران، شد ) انجام متریکالری روش

)نسخه  SPSS افزارنرم ها ازداده تحلیل و تجزیه برای: آماری آنالیز       

اسمیرنوف، -ها با آزمون کلموگروف( استفاده شد. نرمال بودن داده23

و بررسی وجود  طرفهواریانس تیمارها با آزمون واریانس یک مقایسه

ای دانکن بررسی ها با آزمون چند دامنهدار بین میانگینمعنیاختالف 

 >05/0pتر از ها کمبودن اختالف دارمعنی ها سطحبررسی تمامی در شد.

 انحراف معیار گزارش شد. ±صورت میانگینها بهشد. داده درنظر گرفته

 

 نتایج
بچه  ،2براساس نتایج ارائه شده در جدول : پارامترهای رشد       

ی شده با عصاره آبی میوه سازمکملی هارهیجماهیان تغذیه کرده از 

 رشددر هر کیلوگرم از میزان  گرمیلیم 100اخته در غلظت زغال

(. براساس نتایج >05/0pبرخوردار بودند ) شاهد گروه به نسبت بهتری

گرم عصاره در میلی 100دست آمده ضریب تبدیل غذایی در تیمار هب

مقایسه با اسیر تیمارهای  داری درمعنی کاهش غذایی جیره هر کیلوگرم

صورت هب (. بررسی نتایج>05/0pداد )آزمایشی و گروه شاهد نشان 

گروهی نشان داد که با افزایش غلظت عصاره در جیره، ضریب  ندرو

داشت و این روند در تمامی موارد از اختالف  غذایی روندی نزولی تبدیل

(. باالترین میزان وزن نهایی، افزایش >05/0p) بودداری برخوردار معنی

وزن، میانگین رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، نرخ کارایی غذا و شاخص 

عصاره در هر  گرمیلیم 100وضعیت نیز در تیمار تغذیه کرده از 

داری در مقایسه با گروه شاهد و افزایش معنی کیلوگرم جیره غذایی

 (.>05/0pد )داسایر تیمارهای آزمایشی نشان 

براساس نتایج ارائه شده در جدول : یشناسخونی هاشاخص       

ماهیان اخته در جیره غذایی بچهکارگیری عصاره آبی میوه زغاله، ب3

تعداد گلبول قرمز، تعداد،  داریمعنکمان باعث افزایش آالی رنگینقزل

(. >05/0pشد ) لنفوسیتهای سفید، درصد هماتوکریت، درصد گلبول

را نیز در میزان  یداریمعناخته کاهش  عصاره آبی میوه زغال استفاده از

MCV و MCH داشت پی در (05/0p<)، مقدار هموگلوبین،  در تاثیری اما

MCHCمونوسیت، نوتروفیل و ائوزینوفیل نداشت ، (05/0p>.) 

براساس نتایج ارائه شده در : ی بیوشیمیایی سرمهاشاخص       

تحت تأثیر  پروتئین تام، کورتیزول و ایمنوگلبولین کلمقدار  4جدول 

ی را در مقایسه با گروه داریمعناخته افزایش عصاره آبی میوه زغال

   (DOI): 10.22034/AEJ.2020.131216   
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(. استفاده از عصاره آبی میوه زغال اخته >05/0pشاهد نشان دادند )

مقدار آلبومین  (.>05/0p) نیز شد دار گلوکز خونباعث کاهش معنی

 (.<05/0pبودند ) داریمعنگونه اختالف آماری نیز فاقد هر و گلبولین

براساس نتایج ارائه شده در جدول : یدانیاکسیآنتی هامیآنز       

 ی در میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتازداریمعن اختالف آماری 5

نشد بین تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد مشاهده 

(05/0p> میزان فعالیت .)گلوتاتیون. اس. ترانسفراز، کاتاالز،  میآنز

با افزایش میزان غلظت  و گلوتاتیون پراکسیداز سموتازیدسوپراکسید 

(. میزان فعالیت >05/0p) ی نشان دادداریمعنعصاره در جیره افزایش 

آلدهید نیز با افزایش میزان غلظت عصاره روندی آنزیم مالون دی 

ه تیمار آزمایشی در مقایسه با نزولی داشت. این روند نزولی بین هر س

 (.>05/0pبود ) داریمعنگروه شاهد 
 

 در انتهای دوره غذادهی کماننیرنگی آالقزلماهیان : مقایسه پارامترهای رشد بچه2جدول 

 

 در انتهای دوره آزمایش کماننیرنگی آالقزلماهیان ی بچهشناسخون یهاشاخص سهیمقا: 3جدول 

  

 در انتهای دوره آزمایش کماننیرنگی آالقزلماهیان بچهپارامترهای بیوشیمیایی سرم  سهیمقا: 4جدول 

 تیمار                                     

 شاخص
 شاهد

 گرم/کیلوگرم()میلی 25

 اختهعصاره زغال

 گرم/کیلوگرم()میلی 50

 اختهعصاره زغال

 گرم/کیلوگرم()میلی 100

 اختهعصاره زغال

 c33/0±58/4 ab64/0±33/5 ab27/0±48/5 a47/0±64/7 لیتر()گرم/دسیپروتئین تام 

 a71/3±07/81 ab88/2±06/75 ab75/4±73/76 c17/2±56/71 لیتر(گرم/دسی)میلیگلوکز 

 d21/1±80/17 c67/3±17/19 b24/4±53/30 a15/5±03/32 لیتر(گرم/دسی)میلیکورتیزول 

 a32/0±30/1 a08/0±33/1 a43/0±31/1 a29/0±35/1 لیتر()گرم/دسیآلبومین 

 a32/0±10/3 a51/0±91/3 a69/0±54/3 a51/0±35/3 لیتر()گرم/دسیگلبولین 

 c89/0±24/17 b37/0±56/19 b97/0±41/19 a56/0±79/23 لیتر(گرم/میلی)میلیایمنوگلبولین کل 

 تیمار

 شاخص
 شاهد

 گرم/کیلوگرم()میلی 25

 اختهعصاره زغال

 گرم/کیلوگرم()میلی 50

 اختهعصاره زغال

 گرم/کیلوگرم()میلی 100

 اختهعصاره زغال

 c04/7±26/84 b67/5±56/88 ab27/7±64/90 a83/6±84/93 گرم() یینهاوزن 

 c60/17±67/110 b69/15±40/121 ab19/18±62/126 a08/17±62/134 افزایش وزن )%(

 c57/12±05/79 b55/10±71/86 ab99/12±44/90 a20/12±15/96 %(روزانه )میانگین رشد 

 c19/0±64/1 b25/0±76/1 ab17/0±81/1 a36/0±88/1 نرخ رشد ویژه )%/روز(

 a12/0±37/1 b09/0±30/1 bc07/0±27/1 c04/0±23/1 ضریب تبدیل غذایی

 c12/6±27/73 b19/5±77 ab32/6±82/78 a94/5±60/81 %(غذا )نرخ کارایی 

 b18/0±90/1 ab12/0±99/1 a23/0±04/2 a19/0±08/2 %() تیوضعشاخص 

 تیمار

 شاخص
 شاهد

 گرم/کیلوگرم()میلی 25

 اختهزغالعصاره 

 گرم/کیلوگرم()میلی 50

 اختهعصاره زغال

 گرم/کیلوگرم()میلی 100

 اختهعصاره زغال

 c04/0±98/0 b14/0±19/1 b36/0±21/1 a41/0±32/1 (m/610-3تعداد گلبول قرمز )

 c91/2±42/10 b57/4±89/12 ab02/3±36/14 a37/4±51/15 (m/310-3تعداد گلبول سفید )

 a12/0±98/4 a46/0±15/5 a27/0±25/5 a64/0±94/4 لیتر()گرم/دسی نیهموگلوب

 c15/2±29/41 b09/1±57/44 b01/2±19/44 a67/1±03/47 %() تیهماتوکر

MCV (fl) a15/11±42/453 ab32/16±14/378 ab88/21±67/415 b42/19±52/343 

MCH )پیکوگرم( a16/1±14/62 b55/9±09/55 c99/4±86/51 d39/8±31/47 

MCHC )%( a71/0±56/13 a19/0±77/13 a47/0±51/14 a18/0±78/14 

 c64/2±67 b17/2±51/68 b85/0±63/70 a55/0±25/72 %() تیلنفوس

 a13/1±43/5 a02/1±66/4 a99/1±61/4 a22/2±36/4 %() تیمونوس

 a63/1±43/22 a49/2±96/21 a06/2±76/20 a21/2±31/20 %() لینوتروف

 a28/2±55/4 a73/1±41/4 a62/2±95/3 a28/2±55/3 %() لینوفیائوز

   (DOI): 10.22034/AEJ.2020.131216   
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 در انتهای دوره آزمایش کماننیرنگی آالقزلبچه ماهیان ی سرم دانیاکسیآنتی هامیآنز سهیمقا: 5جدول 

 تیمار                             

 شاخص
 شاهد

 گرم/کیلوگرم()میلی 25

 اختهزغالعصاره 

 گرم/کیلوگرم()میلی 50

 اختهعصاره زغال

 گرم/کیلوگرم()میلی 100

 اختهعصاره زغال
(mmol/ml)GST d19/7±13/75 c04/15±96/152 b36/14±31/210 a93/8±35/247 
(mmol/ml) GR a36/1±14/23 a27/1±97/24 a84/3±67/26 a66/0±71/27 
(U/ml) CAT c97/14±62/134 b67/5±78/141 b18/4±71/142 a25/1±33/146 
(U/ml)SOD d10/2±48/91 c37/2±22/100 b16/5±86/109 a57/4±23/117 

(mU/ml)GPX d58/2±49/21 c05/1±68/27 b14/2±61/33 a87/1±96/41 
(mmol/ml)MDA a06/6±67/104 b44/15±37/89 b96/2±45/86 c44/6±92/71 

 بحث 

عنوان بهدارویی را  اهانیگ مثبت راتیتأثمطالعات از  یاریبس       

 Syahidah) اندداده گزارش یانآبز مختلف یهاگونه در رشد دهندهافزایش

استفاده از Gao (2012 )و  Lee. براساس گزارش (2015و همکاران، 

مزه مناسب فعالیت خود را با تغییر و  دلیل دارا بودن طعمگیاهان به

باال بردن میزان و  یگوارشی هامیترشح آنز الگوی غذا خوردن، در

خواهند بود. تحریک ترشحات  مؤثرغذای دریافتی در تغذیه آبزیان 

ی گوارشی، صفرا و موکوس هامیآنزآنزیمی مثل افزایش ترشح بزاق، 

ی غذایی درنظر هایافزودنی مهم هاتیفعالیکی از  عنوانبه توانیمرا 

افزایش ) ایمنی فاکتورهای تغییرات به توجه با (.Adams ،2005) گرفت

سطح پروتئین کل، کورتیزول، گلبولین، آلبومین و ایمنوگلبولین کل 

 تأثیر و اختهعصاره زغال با شده تغذیه ماهیان درو کاهش گلوکز( 

 توانیم اخته،عصاره زغال حاوی در تیمارهای وزن افزایش داریمعن

اخته در جیره نسبت به حضور عصاره میوه زغالا رآمده  دستبهنتایج 

ی مختلف گیاهان دارویی هاگونهسو با این نتایج استفاده از هم داد.

( و ریحان Carum carvi) زیره (،Trifolium pratenseقرمز ) مانند شبدر

(Ocimum basilium در جیره غذایی )بر پارامترهای  مثبت راتیتأث

-Abdelو  Ahmad)هیان تیالپیا داشتند رشد و تغذیه انواع مختلف ما

Tawwab ،2011 ؛Metwally ،2009 ؛El-Dakar  ،؛2008و همکاران 

Turan ،2006.) Hwang ( گزارش دادند که استفاده 2013و همکاران )

( باعث افزایش رشد Camellia sinensisنولی چای سبز )متااز عصاره 

 شد. مطالعه (Sebastess chlegeli) سیاه ماهی و کارایی تغذیه در صخره

 غذایی یهارهیج اثر (2012 (همکاران و Giannenas توسط شده انجام

 باکتریایی فلور و رشد عملکرد در را و کارواکرول تیمول با شده مکمل

این محققین  .دادند قرار بررسی مورد کماننیرنگ یآالقزل ماهی روده

 ضریب و تربیش وزن افزایش موجب جیره دو این با تغذیه که دریافتند

سو با نتایج حاضر هم شده است که ماهیان در ترنییپا غذایی تبدیل

 تیمول و کارواکرول قوی ییایضدباکتر خواص به را یافته این بود. دلیل

 نسبت ماهی روده زیستی فلور هوازیبی جمعیت شدید بازدارندگی در

 وضوحبه جیره به دارویی گیاهان افزودن که ثابت شده است .دادند

و همکاران،  Najafpourگردد )می خونی ماهی بهبود پارامترهای باعث

(. 2008همکاران،  و Salah Mesalhy ؛2010 و همکاران، Farahi ؛2012

اخته باعث افزایش تعداد در تحقیق حاضر استفاده از عصاره میوه زغال

های خون شد. در توجیه نتایج یتلنفوسسفید و درصد  هایگلبول

 یهاعصاره افزودن ( با2003و همکاران ) Harikrishnanدست آمده هب

کپور  های خون در ماهیلکوسیت نسبت و افزایش تعداد شاهد گیاهی

این محققین دلیل این نتایج را  ( بودند.Cyprinus carpio) معمولی

گیاهی  یهامکملمانند  ایمنی سیستم یهامحرک یراختصاصیغ اثر

 گزارش دادند. هایتلنفوس تعداد و فاگوسیتوزی فعالیت افزایش طریق از

Sahu تخم هسته که دادند نشان مشابه یقیتحق در (2007) و همکاران 

 سطح رفتن باال سبب ایمنی محرک یک عنوانبه (Mangiferaانبه )

 روزی و شد. (Labeo rohita)روهو  یدر ماه های خونلوکوسیت

 درصد دارچین 1و  3/0، 2/0، 1/0 ( با استفاده از1392همکاران )

و  لنفوسیت درصد سفید، هایگلبول تعداد ی درداریمعنافزایش 

( Andinocara rivulatusترور ) گرین های خون ماهی نوتروفیل درصد

 تأثیر( با بررسی 2011همکاران ) و Fazlolahzadeh را گزارش دادند.

افزایش درصد  نکمارنگین آالیقزل ماهی جیره به یرس پودر افزودن

 افزایشAustin (2009 )و  Nyaی خون را گزارش دادند. هاتیلنفوس

 پودر با تغذیه شده کمانرنگین یآالقزل در های خونیتلنفوس درصد

( را گزارش دادند در مطالعه ایمانی Zingiber officinaleزنجبیل ) گیاه

 رنگینآالی ترین تعداد گلبول سفید خون ماهیان قزل( کم1392)

عصاره  درصد 5/0ترین تعداد آن در تیمار کمان در گروه شاهد و بیش

درصد عصاره گیاه سرخارگل ثبت شد. این محققین کاهش  1سیر و 

دار میزان هموگلوبین و درصد هماتوکریت را نیز در تیمارهای یمعن

 (.1392مذکور گزارش دادند )ایمانی، 

مقدار باالی گلبول قرمز و هموگلوبین پاسخی به افزایش تقاضای        

دنبال ی قرمز و بههاگلبولافزایش تعداد  در بدن است. وسازسوخت

ی ابیدستآن افزایش درصد هماتوکریت نیز بیانگر تقاضای باال برای 

تر است بیش ساز و سوختتر جهت انجام به سطح اکسیژن بیش
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(Satheeshkumar 2012ران، همکا و.) از عصاره  استفاده حاضر تحقیق در

 قزلماهیان هموگلوبین خون بچه ی بر میزانداریمعناخته تأثیر زغال

ی قرمز و هاگلبولاما باعث افزایش تعداد  ،نداشت کماننیرنگی آال

 Sudagarو  Hajibeglouدرصد هماتوکریت شد. در تائید این نتایج، 

 خون فاکتورهای بر دارویی گیاه 11عصاره  تأثیر بررسی با( 2010)

هموگلوبین را گزارش  مقدارماهیان کپورمعمولی افزایش بچه یشناس

یب الطسنبلعصاره گیاه  یریکارگبه( با 1394دادند. صابرزاده )

(Valerian officinalis افزایش )های قرمز داری در تعداد گلبولیمعن

گزارش دادند. این محققین کمان را آالی رنگینخون ماهیان قزل

داری در میزان هموگلوبین و هماتوکریت گونه اختالف معنییچه

 که ( نیز گزارش دادند2006و همکاران ) Shalaby. نکردندمشاهده 

 باعث (Oreochromis niloticus)تیالپیا  ماهی جیره سیر به افزودن

 ( با2008) Godaو  Ashraf. گرددیم قرمز هایگلبول تعداد افزایش

گیاه جنسینگ  ماهیان تیالپیا با جیره سازییغن تأثیر بررسی

(115GGensana® شاهد افزایش تعداد ) هماتوکریت قرمز، هایگلبول 

 بودند. هموگلوبین و

 مکانیسم یک غیراختصاصی یا ایمنی ذاتی سیستم ماهیان در       

 این تقویت شود.یم محسوب زایماریب عوامل برابر در اساسی دفاع

 در ماهیان چراکه است، ارزشمند پرورشی بسیار ماهیان برای سیستم

 زایماریب عوامل از بسیاری برابر در زیاد تراکم دلیلبه پرورشی شرایط

نتایج مطالعه حاضر نشان  (.Stet ،2001و  Dixon) رندیپذبیآس بسیار

 ینرنگ یآالقزل ماهی جیره اخته بهافزودن عصاره میوه زغال که داد

براساس نتایج  .گرددیمدر این گونه  ایمنی عملکرد باعث افزایش کمان

دست آمده میزان پروتئین کل، کورتیزول و ایمنوگلبولین خون بچه به

اخته در تحت تأثیر عصاره میوه زغال کماننیرنگی آالقزلماهیان 

مقایسه با گروه شاهد افزایش داشت و سطح گلوکز کاهش یافته بود. 

( Seriola quinqueradiataژاپنی ) دم زرد ماهی ایمنی سیستم تقویت

 یدمؤ بود شده تغذیه Quillaja saponinحاوی  دارویی مکمل با که

 دیگری مطالعه (. در1995و همکاران،  Ninomiyaاست ) نتایج این

 بهCatharantus roseus گیاهی عصاره حاوی غذایی مکمل افزودن

 پاسخ افزایش ( نیز موجبLabeo rohitoروهو ) ماهی غذایی جیره

 زندگی محیط (.2002و همکاران،  Nguyenگردید ) این ماهی ایمنی

 تحت را هاآن خون هاییتمتابول و محتویات ها،یماه پرورش شرایط و

 و محیطی عوامل از ناشی تواندکه می استرس .دهندمی قرار تأثیر

 قند، ها،ینپروتئ، هاهورمون سطح در زیادی تغییرات باشد، هایندهآال

و  Bahmaniکند )یم ایجاد ماهیان خون ترکیبات دیگر و کلسترول

 Rheumاستفاده از سطوح مختلف عصاره ریواس ) (.2001همکاران، 

officinaleتنش ازدحام  یکاهش اثرات منفبه  هفته منجر 10مدت ( به

در تحقیق  ماهیان کپورمعمولی شد.جمعیت در بچه

ماهیان خون بچه سرم در و گلوکز زولیکورت سطح که مذکور گزارش شد

و  Xie) افتکننده عصاره در مقایسه با گروه شاهد کاهش یدریافت

 (.2008همکاران، 

 دنبالبه کل پروتئین محتوی حاضر تحقیق در رسدیم نظربه       

 افزایش هاافزایش ایمنوگلوبولین و سفید هایگلبول سطح افزایش

 افزایش دهندهنشان سرم هایینپروتئ افزایش طورکلیهب .باشد یافته

 پروتئین که اندداده نشان مختلف مطالعات .است ماهی دفاعی قدرت توان

 تولید مهمی برای منبع که های سفیدگلبول افزایش نتیجه در کل

 فاکتورهای لیزوزیم، سرم، مانند پروتئین بیوشیمیایی ترکیبات انواع

و  Misra) یابدیم افزایش است، ضدباکتریایی پپتیدهای و کمپلمان

 سفید هایگلبول افزایش از حاکی مشابه (. مطالعات2006همکاران، 

 رنگین آالیقزل ماهی در سرم کل پروتئین میزان افزایش آن دنبالبه و

 Sahu) (Labeo rohita( و ماهی روهو )Austin ،2009و Nyaکمان )

 میزان تغییرات بر ورا آلوئه تأثیر نتایج. باشدمی( 2007و همکاران، 

 Alishahiاست ) نتایج ید اینمؤ معمولی نیز کپور ماهی در تام پروتئین

 (.2010و همکاران، 

 که کنندمی تولید ها راپالسماسل ،تحریک اثر در هایتلنفوس       

 (. 1388توکلی و اخالقی، ) باشندمی ترشح ایمنوگلبولین به قادر

 اختهزغالدر میوه  موجود بیوشیمیایی ترکیبات برخی رسدیم نظربه

سطح ایمنوگلبولین کل در  افزایش موجب هایتلنفوس تولید تحریک با

نیز  مشابه . مطالعات(Schrock ،1999و  Gannam) باشد سرم شده

 ینرنگ یآالقزل ماهی در سرم ایمنوگلوبولینسطح  از افزایش حاکی

، Austinو Nyaاست )های ایمنی گیاهی کمان تحت تأثیر محرک

 میزان داریمعن افزایش سبب (Aloe veraورا )آلوئه . مصرف(2009

و  Alishahi) کپور معمولی شد ماهی در سرم های ایمنوگلوبولین کل

( نیز با تغذیه بچه 1393مهر و همکاران )(. عطائی2010همکاران، 

درصد  1و  5/0، 1/0روز با  30مدت گرمی به 50ی آالقزلماهیان 

 گزارش دادند. IgGو  IgM ،IgAمیزان داری در یمعنورا تغییرات آلوئه

 به ( منجرLabeo rohitaماهی روهو ) جیره در کیتوزان استفاده از

شد  شاهد گروه نسبت به ماهیان خون سرم کورتیزول میزان افزایش

(Sahoo  وMukherjee ،1999در مطالعه کیان .)( نیز 1394طاهری )

( در Medicago sativaدرصد عصاره یونجه ) 4و  3، 2، 1استفاده از 

داری هفته تغذیه افزایش معنی 8ماهیان کپورمعمولی پس از بچه جیره

 اکسیدانیآنتی خواص با دارویی شد. گیاهان گزارش زولکورتی میزان در

 شوندمی بدن پروتئین افزایش و خون گلوکز کاهش به باال منجر

(Banaee  ،؛2011و همکاران Sharma  ،2010و همکاران.) که ضمن آن

 در کاهش زیادی تأثیرات دارویی نیز گیاهان در موجود ییدهافالونو

سو با نتایج هم (.1384و همکاران، حسینی دارند )فالح خون گلوکز

کمان تحت ی رنگینآالقزلکاهش سطح گلوکز خون در ماهی حاضر 
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ی ماهگربهو  (2014 همکاران، و Nafisi Bahabadi) عصاره بومادران تأثیر

شده است.  گزارش (Al-Salahy ،2002تأثیر سیر و پیاز ) تحت آفریقایی

Ji ( نیز کاهش غلظت گلو2007و همکاران ) کز را در ماهی فالندر

یه شده تغذ( که با مخلوط چند گیاه Paralichthys olivaceusژاپنی )

 بودند، گزارش دادند.

 یدانیاکسیآنت تیبر وضع یاهیگ محصوالت اثرات بارهدر قاتیتحق       

شده (. مشخص2004و همکاران،  Jawadمحدود است ) یان بسیارآبز

 یدارا یازجمله اسانس پونه کوه یاهیاز محصوالت گ یاست که برخ

 اهیگ یفنل یکه با محتوا باشدیم یتوجهقابل یدانیاکسیآنت تیفعال

نتایج ارائه شده  براساس (.Cheung ،2005و  Lo) استارتباط در 

 بیان کرد توان این چنینیم( 2010همکاران ) و Ilaiyaraja توسط

 به دارویی گیاهان و سبزیجات ها،یوهم در موجود فنولیک ترکیبات که

 کاهش یاکننده،اح عوامل هیدروژن، یهادهنده عنوانبه کهاین دلیل

 هایاکسیدانیآنت کنندیم عمل فلزات رباینده و اکسیژن یکتایی

های گیاهی از طریق فعالیت . تصور بر این است که فنلباشند خوبی

های آزاد و در نتیجه حفاظت یکالراداکسیدانی اثرات مهاری بر یآنت

اما با  ،های آزاد دارندیکالراداجزای سلولی در برابر آسیب ناشی از 

 هاآناکسیدانی ظرفیت آنتی هاآنتوجه به ساختار شیمیایی متنوع 

از  یاگسترده فیط (.2002و همکاران،  Dapkeviciusمتفاوت است )

 یدانیاکسیاثرات آنت یدارادارویی  اهانیگ در موجود ییایمیش باتیترک

از  یناش ویداتیاکس هایمقابله با استرس آبزیان برای که بههستند 

 یکیولوژیزیف تیبهبود وضعو در نتیجه آزاد  یهاکالیراد بیآس

 Ali؛ Hancz ،2011و  Chakraborty) دینمایمماهیان کمک  یعموم

 (.2008و همکاران، 

ی هارهیج( تغذیه ماهیان تیالپیا از 2009) Metwallyدر مطالعه        

میزان فعالیت  داریمعنحاوی سطوح مختلف سیر باعث افزایش 

و  Wuی سوپر اکسید دیسموتاز و کاتاالز شد، اما در مطالعه هامیآنز

( استفاده از چند گیاه دارویی مختلف در جیره غذایی 2007همکاران )

لیت آنزیم سوپر اکسید ماهیان کپورمعمولی کاهش میزان فعابچه

( گزارش شد 1394ملکی )در مطالعه اعزاز دیسموتاز را در پی داشت.

 Verbascumدر کیلوگرم پودر گیاه ماهور ) گرمیلیم 40که دوز 

speciosum )قزل ماهیسرم خون  در پراکسیداز فعالیت افزایش باعث 

 کپور و کماننیرنگ یآالقزل ماهی در .گرددیم کماننیرنگ یآال

ی هاعصاره تجویز دنبالبه ترتیببه پراکسیداز باالی فعالیت معمولی

Eclipta alba  وEuphorbia hitra است ) شده مشاهدهPratheepa  و

Sukumaran ،2014 ؛Christybapita  ،2007و همکاران.) 

(، Thymus vulgaris) آویشن ازجمله دارویی گیاه چند تأثیر ارزیابی       

 Azadirachta) چریش و (Trigonela foenum graecum) شنبلیله

indica) بر ( استرس اکسیداتیو ماهی تیالپیاOreochromis niloticus) 

نشان داد که با افزودن این گیاهان داروئی به جیره غذایی غلظت 

ی هابافتاکسیدانی و گلوتاتیون در آلدهید، ظرفیت تام آنتیمالون دی

(. واعظ 2013و همکاران،  Antache) ابدییممختلف و خون تغییر 

 هاپیاز، مرزه و مخلوط آن ( گزارش داد که استفاده از پودر1394)

سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون  هایآنزیم فعالیت باعث افزایش

پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز و کاهش میزان مالون دی آلدهید در 

فاده از کارواکرول و سرم خون ماهیان جوان کپورمعمولی شد. است

اکسیدانی این ماهی را یآنتوضعیت  آالقزلتیمول در جیره ماهی 

دار فعالیت آنزیم گلوتاتیون یمعنتحت تأثیر قرار داد و موجب بهبود 

عنوان پایین کارواکرول و تیمول به نسبتا شد. در مطالعه مذکور سطوح 

رشد ماهی مثبتی بر عملکرد  راتیتأثهای غذایی گیاهی افزودنی

اکسیدانی و وضعیت ایمنی با اثرات آشکار به سمت دفاع آنتی آالقزل

 (.2012و همکاران،  Giannenasبود )ذاتی 

در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد استفاده از عصاره میوه        

ی بر رشد، پارامترهای داریمعناخته دارای تاثیرات مثبت و زغال

های دخیل در بیوشیمیایی سرم و آنزیمی، فاکتورهای شناسخون

کمان بود. این نتایج را آالی رنگینماهیان قزلسیستم دفاعی بچه

دلیل دارا بودن به احتماال اخته چنین توجیه کرد که زغالیناتوان یم

ئیدها دارای خواص بسیار ها و فالونوفنولترکیبات مختلفی مانند پلی

های آزاد است که یکالرادنی و دفع اکسیداجمله خواص آنتیزیادی از

 آالی رنگینماهیان قزلتواند موجب تقویت سیستم ایمنی بچهیم

 را ایمنی سیستم بر عصاره این تحریکی در واقع تأثیر گردد. کمان

 داد. نسبت آن مؤثره مواد به توانیم

 

 منابع

 Verbascumماهور ) گل گیاه اثر مطالعه .1395ملکی، ا.، اعزازی .1

speciosum) کمانرنگین آالیقزل ماهی ایمنی ستمیس بر 

(Oncorhynchus mykiss.) نامه دوره دکتری، دانشگاه تبریز، پایان

 صفحه. 50

( و .Allium sativa Lگیاهان دارویی سیر ) تأثیر .1392ایمانی، م.،  .2

ی رشد، پارامترهای هاشاخص( بر Echinacea purpureaسرخارگل )

 آالی رنگیندر برابر آلودگی باکتریایی در ماهی قزلخونی و مقاومت 

ارشد، نامه کارشناسیپایان(. .Oncorhynchus mykiss Wکمان )
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Abstract 
 The purpose of this study was to evaluate the effect of different level of fruit aqueous 

extracts from cornelian cherry (Cornus mas) on growth, hematological and immunity parameters 

of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). After 1 weeks for adaptation to the new condition, 96 

O. mykiss juvenile with 40±2.73g average weight randomly distributed in to 12 aquarium tanks 

with the capacity of 180 L with four treatments and three replicates. Each treatment feed with 

fruit aqueous extracts from C. mas by 0 (control group), 25, 50 and 100 mg/kg for 8 weeks. At 

the end of the feeding period, blood samples were taken from caudal vein of fish fries. Most of 

the growth parameters by significant difference from the control group was observed in 100 

mg/kg fruit extracts from C. mas (p<0.05). Most of the RBC, WBC, HCT, Lym, Tp, Cor, Ig, 

GST, GR, CAT, SOD and GPX was recorded in 100 mg/kg C. mas extracts (p<0.05). However, 

the lowest value of MCV, MCH, Glu and MDA activity recorded in 100 mg/kg C. mas extracts 

(p<0.05). In conclusion, it seems that fruit extracts from cornus mas for the reason that high level 

of total phenol, flavonoids and anthocyanins compounds has high antioxidant properties as well 

as inhibitory activity of free radicals. These properties can enhance the immune system of 

rainbow trout. Based on the results of these study the use of 100 mg/kg fruit aqueous extracts 

from Cornus mas extracts had the best results and can be recommended. 
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