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 Introduction: This study was conducted to evaluate the effects of dietary XTRACT on 

hematological parameters, blood biochemical parameters, and safety factors of goldfish 

(Carassius auratus).  

Materials & Methods: Goldfish children with a mean weight of 7.53 ± 0.17 grams and 

a length of 8.34 ± 0.26 cm in 6 treatments and three replicates were distributed randomly 

in 18 aquariums with 80 liters watering capacity. The commercial XTRACT diet was 

added to diets at levels 100 (X100), 200 (X200), 300 (X300), 400 (X400), 500 (X500) mg / kg 

of diet and control diet without XTRACT. The breeding period was considered to be 12 

weeks.  

Results: The results showed a significant difference between plasma biochemical factors 

such as glucose, triglyceride, and cholesterol in 200 mg of XTRACT commercial 

substance per kg (P<0.05). The highest amount of total protein, albumin, and globulin 

was observed in this treatment, which significantly differs from the control treatment 

(P<0.05). The highest amount of C4 was observed in the 300 mg/kg of XTRACT 

commercial substance (P<0.05). No significant differences were revealed in 

Hematological parameters such as red blood cells, hemoglobin, hematocrit MCV, MCH, 

and MCHC (P>0.05). The highest white blood cell count and percentage of monocytes, 

lymphocytes, and neutrophils were observed in the t500 mg of XTRACT commercial 

substance per kg (P<0.05).  

Conclusion: As a general conclusion, it can be stated that the use of 200 mg / kg of 

commercial XTRACT in the goldfish diet can stimulate the immune system and thus 

improve the health and physiological status of goldfish. 
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 مقاله پژوهشی  
 

 
 

های هماتولوژیک، جیره بر شاخص  XTRACTگیاهیتأثیر سطوح مختلف افزودنی 

 (Carassius auratus)ماهی طالیی خون و ایمنی بچه بیوشیمیایی

 

 
 

 2،1، بهرام فالحتکار*1، میرمسعود سجادی1بالغرضا فرضی قره

 
 ایرانعه سرا، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومگروه شیالت،  1
 ی خزر، دانشگاه گیالن، رشت، ایرانگروه علوم دریایی، پژوهشکده حوضه آب 2

 چکیده  کلمات کلیدی
 شنیآو

 نیدارچ
 فلفل

 گلوکز
 هماتولوژی
  بیوشیمیایی

  

 های یک، شاخصهای هماتولوژجیره بر شاخص  XTRACTتجاریماده  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف مقدمه: 

 انجام پذیرفت. (Carassius auratus)ماهی طالیی خون و فاکتورهای ایمنی بچه بیوشیمیایی

 18امأل تصادفی در ک صورت تیمار و سه تکرار به 6گرم در  53/7±17/0وزنی  میانگین با طالییماهیان بچه ها:مواد و روش

 100 (X100 ،)200(، X0یره در سطوح صفر )ج XTRACTشدند. ماده تجاری  توزیع لیتر 80 آبگیری حجم به آکواریوم

(X200 ،)300(X300 ،)400 (X400 و )500 (X500میلی )12ره پرورش گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی اضافه شد. طول دو 

ه نین مقایسچیمنی و همخون و فاکتورهای ا بیوشیمیایی های های هماتولوژیک، شاخصهفته درنظر گرفته شد. برای بررسی شاخص

 ین تیمارها در پایان دوره پرورش عملیات خونگیری صورت گرفت.ب

گرم میلی 200 حاوی یمارت رول درگلیسرید و کلستنتایج نشان داد در بین فاکتورهای بیوشیمیایی پالسما از قبیل گلوکز، تری نتایج:

ل، آلبومین و گلوبولین یزان پروتئین کترین م(. بیش>05/0Pمشاهده شد ) داریکیلوگرم اختالف معن هر در XTRACT ماده تجاری

دار بود یفاوت معنتکیلوگرم مشاهده شد که با تیمار شاهد دارای  هر در XTRACT گرم ماده تجاریمیلی 200 در تیمار حاوی

(05/0P<بیش .) ترین میزانC4  گرم در هرکیلوگرم ماده تجاری میلی 300در تیمار حاویXTRACT  شمشاهده( 05/0دP< از .)

تجاری ی ماده بین تیمارهای حاو MCHCو  MCV ،MCHقبیل: گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت  خونی از هایلحاظ شاخص

XTRACT یو تیمار شاهد اختالف معن( 05/0داری مشاهده نشدP>بیش .) ونوسیت، لنفوسیت و مترین تعداد گلبول سفید و درصد

  (.>05/0Pدر هر کیلوگرم مشاهده شد ) XTRACTتجاری  گرم مادهمیلی 500نوتروفیل در تیمار حاوی 

 XTRACTیلوگرم ماده تجاری ک گرم درمیلی 200کرد که استفاده از  توان بیانکلی می گیریعنوان یک نتیجهبه گیری:بحث و نتیجه

یک در ماهی فیزیولوژ د وضعیتبوتواند باعث تحریک سیستم ایمنی و از این طریق به سالمتی و بهماهی طالیی میدر جیره غذایی بچه

  طالیی شود.
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 قدمهم
حیوانی جهان  تولیدات رشد حال بخش در ترینپروری سریعآبزی       

 6طور میانگین سالیانه به 2010تا  1990های است که طی سال
پروری جهان درصد رشد داشته است. با این وجود تولیدات آبزی

ا هم که ناشی از افزایش تراکم هپذیر بوده و افزایش بیماریآسیب
ماهیان در استخرهای پرورشی است، سبب شده که تولیدات آبزیان 

مانند: ازدحام جمعیت  (. عواملی5یابد ) صورت جزئی یا کلی کاهشبه
ناگهانی دما،  ای، تغییراتهای دورهدر استخرها، جابجایی و دستکاری

تغییرات  همراهای ضعیف بهکاهش کیفیت آب و شرایط تغذیه
فیزیولوژیک در ماهی نظیر استرس، باعث افزایش حساسیت به انواع 

ها شده است. عالوه بر این تراکم باالی ماهی و فقدان اقدامات عفونت
زا کمک کرده و موجب افزایش بهداشتی به گسترش عوامل بیماری

قانونی در استفاده  هایدلیل محدودیت(. به2تلفات شده است ) میزان
ها در غذای آبزیان ها و هورمونبیوتیکاد شیمیایی ازجمله آنتیاز مو

د مصرف انسان، استفاده از افزودنی گیاهی به رو جانوران خوراکی مو
 هایبیماری با مبارزه و کنترل برای عنوان یک ماده طبیعی راهکاری

های (. محرک3) است کرده پیدا زیادی آبزیان گسترش صنعت غذای در
های مصنوعی که منشا گیاهی دارند نسبت به محرکرشد و ایمنی 

بودن، ضداسترس  بودن، ارزان قبیل: در دسترس مزیت از چندین دارای
سازی، تحریک کننده اشتها و بودن، ضدقارچی، ضدویروسی، ایمن

طالعات مختلفی در رابطه م (.4زیست هستند )تر به محیطآسیب کم
 و ایمنی اشتها، بر رشد ورت تکیصبه دارویی گیاهاناستفاده از با اثر 

دارویی  اناهیگ مثبت اثراتدلیل ، اما امروزه بهاست شده انجامآبزیان 
نشان  ،و همکاران Ji باشند.می مخلوط یهامکمل از استفاده دنبالبه

با ( Paralichthys olivaceus) زیتونی کفشک دادند که تغذیه ماهی
 Cnidium officiale ،Artemisia: مخلوطی از گیاهان دارویی شامل

capillaries، Crataegi fructus و Medicata fermentata افزایش  باعث
شه، کاهش کل الرشد ویژه، افزایش کل اسیدهای چرب غیراشباع 

سمای ماهیان الگلیسرید پشه و کاهش تریالاسیدهای چرب اشباع 
 ،رانو همکا Mohammadi .(5) گرددمی شاهد گروه به نسبت تیمار تحت
 درصد 5/0( با Cyprinus carpioکپور ) ماهی که تغذیه دادند نشان

 .(6) گرددمی شاهد رشد نسبت به گروه باعث افزایش نخل عصاره دانه
ها، هموگلوبین مونوسیت ها،لنفوسیت ها،توجه اریترویست قابل افزایش

های گیاهی در و سطوح هماتوکریت در ماهیان تیمار شده با عصاره
 Carassiusطالیی ) ماهی (.7است ) شده شاهد مشاهده گروه با همقایس

auratus( از خانواده کپور ماهیان )Cyprinidae از لحاظ زیستی و )
دلیل تنوع رنگی، ای شبیه کپور معمولی است. ماهی طالیی بهتغذیه

های غالب و محبوب ها و اشکال مختلف بدن به یکی از گونهالگو باله
عالوه بر  (.8زینتی سراسر جهان تبدیل شده است ) در میان ماهیان

تحقیقاتی مانند  هایهای اصلی در کارطالیی یکی از گزینه این، ماهی
 مورفولوژیک تکامل و ایمنی رشد، پارامترهای ژنوم، بردارینسخه

 گیاهی هایدارای عصاره محصول یک XTRACT(. 9) شودمحسوب می

(Cinnamaldetryde 3%، Carvacrol 5%، Capsicum Oleoresin 2%) 
 .اندفلفل استخراج شده دارچین، آویشن و ترتیب از گیاهانکه به است
ترشحات گوارشی و تعدیل  مکانیسم افزایش عصاره با تاثیر بر روی این

های ایمنی سیستم گوارشی موجب بهبود هضم و جذب مواد پاسخ
درنتیجه  ( و11، 10د )شونایمنی می سیستمتعادل در  مغذی و ایجاد

داری کاهش قابلیت دسترسی به انرژی افزایش و نیاز انرژی نگه
منجر به افزایش  تری صرف رشد گردیده و نهایتاًیافته، انرژی بیش

گردد. نتایج تحقیقات نشان راندمان تولید و سود آوری اقتصادی می
عملکرد و راندمان انرژی در جیره بر پایه  XTRACTداده است که 

این مکمل غذایی با تاثیر بر (. 12) بخشدمیسویا را بهبود ذرت و 
روی صفرا موجب ترشح اسید صفرا و افزایش فعالیت آنزیم لیپاز و 

فراوانی  (. گزارشات10د )گردهضم می چربی و قابلیت افزایش درنتیجه
از اثرات مثبت استفاده از گیاهان دارویی بر رشد ماهیان پرورشی 

اکنون گزارشی از اثر افزودن ماده تجاری منتشر شده است ولی ت
XTRACT  که ترکیبی از عصاره سه گیاهی آویشن، دارچین و فلفل(

منظور (. بدین11، 10است( در جیره غذایی ماهیان وجود ندارد )
پژوهش حاضر بر آن شد تا با افزودن سطوح مختلف ماده تجاری 

XTRACT های رایج نهماهی طالیی که یکی از گوبه جیره غذایی بچه
کارهای تحقیاتی  مدل در گونه عنوان یکزینتی و به ماهیان در پرورش

های باشد، میزان تاثیر سطوح مختلف آن بر شاخصمدنظر می
خون و فاکتورهای ایمنی را مورد ارزیابی  هماتولوژیک، بیوشیمیایی

 قرار دهد.
 

 هاروشمواد و 
 12 مدتبه العهمط این: هاپرورش ماهیان و ساخت جیره       

 دانشگاه طبیعی منابع دانشکده آبزیان پرورش و تکثیر کارگاه در هفته

منظور انجام به شد. انجام ماهی طالیی روی بر سرا(گیالن )صومعه
تیمار با سه تکرار درنظر گرفته شد. در این تحقیق از  6این آزمایش، 
ت، درصد رطوب 5درصد چربی،  6درصد پروتئین،  35جیره حاوی )

درصد فسفر قابل جذب با  1درصد خاکستر و  8درصد فیبر خام،  3
شهرکرد، متر )شرکت فرادانه، میلی 2فرم خوراک شناور و سایز 

 ,XTRACT (XT; XTRACT 6930ایران( استفاده شد. ماده تجاری 

Pancosma SA, Geneva, Switzerland) ( 0جیره در سطوح صفرX ،)
100 (100X ،)200 (200X ،)300 (300X ،)400 (400X و )500 (500X )
گرم، ابتدا در آب ولرم حل و سپس با روش اسپری گرم در کیلومیلی

به جیره غذایی اضافه شد. برای افزودن ماده تجاری به جیره غذایی  
شدن ماده تجاری مورد  رها از جلوگیری و غذاها محافظت منظوربه

 از ایالیه توسط هآماده شد غذاهای آب، محیط به آن ورود و نظر
 درصد 10 محلول ابتدا که ترتیببدین .شدند پوشانده گاوی ژالتین
 شفاف شدن و جوشاندن از بعد و شد تهیه مقطر آب گاوی در ژالتین
 انواع از یک هر بر روی گرادسانتی درجه 50 حدود دمای در ژالتین

به  ژالتین محلول از لیترمیلی 100میزان کیلوگرم( به غذاها )یک
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 ساعت 3 مدتبه پایان، غذاها در .(13شد ) یکنواخت اسپری صورت
مزرعه تکثیر  از ماهیانشدند.  خشک گراددرجه سانتی 50 دمای در

 و پرورش ماهی طالیی واقع در شهرستان شفت )گیالن، ایران(
دانشکده منابع طبیعی  آبزیان و پرورش تکثیر کارگاه به و خریداری

 با سازش دهی روز 20 از پس ماهیان دند.ش دانشگاه گیالن منتقل

 با سپس شدند؛ بررسی ظاهری وضع و سالمتی از نظر کارگاه، شرایط

 متر بهسانتی 34/8±26/0 گرم و طول 53/7±17/0وزنی  میانگین

 شدند توزیع لیتر 80 آبگیری حجم با آکواریوم 18تصادفی در  صورت

 صورتبه هاریومآکوا چینش عدد ماهی در هر آکواریوم(. نحوه 10)

 به تیمار هر به مربوط تکرارهای برای هاآکواریوم انتخاب و بندیبلوک

حد سیری  دهی درغذا شد. انجام کشیقرعه براساس و تصادفی صورت
( با جیره های آماده 18:00و  14:00، 9:00در سه نوبت )ساعات 

ثبت و بررسی وضعیت ماهیان از لحاظ به منظور  شده صورت گرفت.
روز قبل از  هر هاآکواریوم آب زاید، مواد و فضوالت خروج رگ و میر،م

شد و سپس به تعویض می درصد 30 مقداربه اولین وعده غذایی
آرامی اضافه ها بهمیزان آب خارج شده، آب تازه به درون آکواریوم

 سفید، فلوئورسنت هایالمپ وسیلهبه نیز کارگاه روشنایی گردید.می

و  (00/20 الی 00/8ساعت روشنایی )از ساعت 12 نوری دوره اساس بر
 رسانیاکسیژن گردید.می تامین آکواریوم هر تاریکی برای ساعت 12

گرفت.  صورت آکواریوم 18 هر در طور یکسانبه مرکزی پمپ طریق از
هر  دار درترموستات واتی 300 برقی بخاری وسیلهبه آب دمای

 و pHاکسیژن محلول،  گیریاندازه منظورشد. بهمی تنظیم آکواریوم
 ایجیوه دماسنج اچ سنج ومتر، پیاز اکسیژنترتیب به آب دمای

 در pH، اکسیژن محلول و هاآکواریوم دمای شد. میانگین استفاده

 6/6 ± 1/1، گرادسانتی درجه 23±1/1ترتیب دوره پرورش به طول
 بود.  8/6±4/1گرم در لیتر و میلی
در پایان دوره : های خونیگیری شاخصی و اندازهگیرنمونه       

ماهیان  شدند. خونگیری تصادفی طوربه ماهی عدد 7 مخزن از هر آزمایش
هوش شدند گرم بر لیتر( بیمیلی 250با عصاره پودر گل میخک )

لیتر میلی 2برداری خون با استفاده از سرنگ هپارینه ( و نمونه14)
ها در شد و نمونه انجام لیترمیلی 5/1میزان دمی به ساقه از ناحیه

های خونی لیتری ریخته شدند. نمونهمیلی 2های داخل میکروتیوب
به آزمایشگاه  تربیش هایبررسی گراد برایسانتی درجه 4 حدود دمای در

لیتر از خون دانشکده منابع طبیعی گیالن انتقال یافتند. یک میلی
گیری و با قرار داده لیتری انتقالمیلی 2های میکروتیوب ها درونماهی

 در محفظه حاوی یخ معمولی، برای آزمایش فاکتورهای هماتولوژیک
 دیسف یها( و گلبولRBC)های قرمز جمله شمارش تعداد گلبولاز
(WBC) منظور به شد. به آزمایشگاه ویرومد واقع در شهر رشت ارسال

دستگاه سانتریفیوژ  هخون با استفاد مانده نمونهپالسما، باقی جداسازی
های پالسما با دقیقه انجام شد. نمونه 50مدت به g 1500با دور 
شدند و تا زمان  لیتری منتقلمیلی 5/1های از سمپلر به ویال استفاده

گراد( ذخیره درجه سانتی -80آزمایشات در فریزر )دمای  انجام شروع

سط سازی توخون پس از رقیق WBCو  RBC شمارش سازی شدند.
(. حجم هماتوکریت با استفاده 15گیری شد )الم هموسیتومتر اندازه

دقیقه با دستگاه  10مدت ها بههای موئینه و سانتریفیوژ نمونهاز لوله
 g  3500سرعت ( باNuve, Ankara, Turkey) سانتریفیوژ هماتوکریت

صورت درصد با استفاده از های خونی بهانجام شد و حجم سلول
گیری هموگلوبین گیری شد. اندازهوهماتوکریت اندازهکش میکرخط

لیتر از میلی 5روش استاندارد سیان مت هموگلوبین انجام شد. به
میکرولیتر نمونه خون هپارینه مخلوط و پس  20محلول درابکین با 

جذب نوری با تاریک، مقدار  داری در محیط کامالًدقیقه نگه 5-10 از
 Unico) نانومتر 540 موج طول بافتومتر استفاده از دستگاه اسپکترو

UV-2100, New Jersey, USAگیری و میزان هموگلوبین بر ( اندازه
میانگین حجم یک گلبول  (.16لیتر محاسبه شد )دسی حسب گرم بر

( و میانگین MCH(، میانگین هموگلوبین گلبول قرمز )MCVقرمز )
اساس ( برMCHCدرصد غلظت هموگلوبین در یک گلبول قرمز )

 (:17روابط زیر محاسبه شد )
= (fl)MCV   

  10×رصد([ مقدار هماتوکریت )د/(مترمکعبمیلی در های قرمز )برحسب میلیون]تعداد گلبول

= (pg/cell )MCH 
تر([ لیدسیبر (/مقدارهموگلوبین)گرممترمکعبمیلیهای قرمز)برحسب میلیون در]تعداد گلبول

×10  

 MCHCلیتر( )گرم بر دسی =
  100×لیتر([ مقدار هماتوکریت )درصد(/ مقدارهموگلوبین )گرم بر دسی] 

یت، های سفید )لنفوسبرای تعیین درصد هر کدام از گلبول       
خون  ه ازمیزان یک قطرنوتروفیل و ائوزینوفیل( در ابتدا به مونوسیت،

در  یگردکه حاوی هپارین بود بر روی انتهای یک الم ریخته و با الم 
د. شگراد آن را گسترش داده تا خشک درجه سانتی 40تا  35 زاویه

 کرده شده را فیکس درصد خون خشک 70سپس با استفاده از اتانول 
مونه نآمیزی، الم حاوی آمیزی شد. پس از رنگو با رنگ گیمسا رنگ

 گاهخون را زیر میکروسکوپ نوری قرار داده و با استفاده از دست
  (.15های سفید مشخص گردید )گلبول شمارنده تعداد هر کدام از

برای تعیین میزان : های بیوشیمیایی خونتعیین شاخص       
 کیت از پالسما کل و آلبومین گلیسرید، پروتئینتری گلوکز، کلسترول،

 ,Unicoاسپکتروفتومتر دستگاه و ایران( کرج، آزمون، )پارس اختصاصی

New Jersey, USA)) میکرولیتر 10 کار این انجام شد. برای استفاده 

 حل کووت درون کیت محلول از میکرولیتر 1000 همراه به نمونه از

اسپکتروفتومتر  دستگاه از استفاده با گیریاندازه دقیقه، 20 از بعد و شده
(Unico, New Jersey, USAدر ) دمای  در و نانومتر 546موج  طول

 مقادیر به توجه با گلوبولین میزان (.16) شد انجام گرادسانتی درجه 25
 با که صورتبدین. گرفت قرار محاسبه مورد آلبومین و کل پروتئین

 گلوبولین مقدار نمونه، هر برای کل از پروتئین آلبومین میزان تفریق
  (.18گردید ) محاسبه
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از  C4 و  C3هایکمپلمان مقدار: سنجش پارامترهای ایمنی       
آزمون،  )پارس اختصاصی کیت از استفاده ایمونوتوربیدیمتریک با روش

 ,Unico, New Jerseyاسپکتروفتومتر دستگاهوسیله کرج، ایران( به

USA)) شد. ابتدا از محلول شماره یک گیریاندازهC3  و C4 میزان به
میکرولیتر نمونه سرم به کووت اضافه  300همراه میکرولیتر به 300

گراد جذب سانتیدرجه  37دقیقه قرار دادن در دمای  5شد. پس از 
 ,Unico, New Jersey) اسپکتروفتومتر دستگاه از اولیه با استفاده نوری

USA) انجام گرادسانتی درجه 25 دمای در و نانومتر 340موج  طول در 

 همراهمیکرولیتر به 50 میزانبه C4 و C3 دو محلول شماره شد. سپس

دقیقه  5شت از گذ و پس شد اضافه سرم به کووت میکرولیتر نمونه 50
 (.19گراد جذب نوری ثانویه قرائت شد )درجه سانتی 37در دمای 

 ,SPSS (Version 22, IBM, Armonk افزارنرم از: آماری آنالیز       

NY, USAها با تجزیه و تحلیل داده. شد ( برای آنالیز آماری استفاده
م انجا (One-way ANOVA)طرفه یک آنالیز واریانس استفاده از روش

 Kolmogorov-Smirnov آزمون از هاداده بودن نرمال بررسی برای ابتدا شد.
 سپس. گرفت قرار بررسی مورد Levene آزمون با هاداده همگنی و

 از آزمون هاداده میانگین بین دارمعنی اختالف وجود عدم یا وجود
 درصد استفاده شد. 5 سطح در Tukey ایدامنه چند

 

 نتایج
تیمار  داد که بین شناسی نشانربوط به پارامترهای خوننتایج م       

تفاوت  XTRACTتجاری  حاوی سطوح مختلف ماده شاهد و تیمارهای
ترین باالترین و پایین (.1 (. )جدولP>05/0)داری وجود ندارد یمعن

ترتیب در تیمار های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت بهمیزان گلبول
100X  500و تیمارX هایترین میزان شاخصگردید. بیش مشاهده 

MCHC  وMCV 200تیمار  درX تیمار شاهد مشاهده  آن در ترینو کم
های سفید و شمارش افتراقی نشان شد. نتایج مربوط به تعداد گلبول

داد بین تیمار شاهد و تیمارهای حاوی سطوح مختلف ماده تجاری 
XTRACT داری وجود ندارد یتفاوت معن(05/0<P( )1 لجدو.) 

و  500Xهای سفید بین تیمار نتایج نشان داد از لحاظ میزان گلبول
چنین، درصد هم (.P>05/0) وجود دارد دارییمعن اختالف 300Xتیمار 

لنفوسیت، نوتروفیل و مونوسیت در تیمارهای حاوی ماده تجاری 
XTRACT یبا گروه شاهد اختالف معن( 05/0داری نشان دادP<)  به

در تیمار  رین میزان لنفوسیت، نوتروفیل و مونوسیتتکه بیشطوری
500X های بیوشیمیایی آماری شاخص حاصل از آنالیز نتایج شد. مشاهده

آمده است. نتایج نشان داد  2ماهیان طالیی در جدول خون بچه
ماهی طالیی در گلیسرید و کلسترول در بچهفاکتورهای گلوکز، تری

حاوی سطوح مختلف ماده تجاری  هایهفته غذادهی با جیره 12 طی
XTRACT کلسترول در ترین میزانکه بیشطوریتغییر کرده است به 

 .(P>05/0شد ) مشاهده 200Xسطح آن در تیمار  ترینو کم 0X تیمار
 XTRACTگرم در کیلوگرم ماده تجاری میلی 200در تیمار حاوی 

طالیی  خون ماهی در پالسمای کل و آلبومین پروتئین ترینجیره بیش
(. بین کلیه تیمارها >05/0Pدر مقایسه با سایر تیمارها مشاهده شد )

پالسمای خون ماهیان طالیی اختالف  C3از نظر میزان گلوبولین و 
خون در بچه  پالسمای C4(. میزان P>05/0نشد ) داری مشاهدهیمعن

 XTRACTهای حاوی ماده تجاری ماهیان طالیی تغذیه شده با جیره
است. بین تیمار شاهد و تیمارهای حاوی ماده تجاری  متغیر بوده
XTRACT  داریمعناختالف( 05/0ی مشاهده شدP<) که طوریبه

 مشاهده شد. 300Xترین میزان آن در تیمار بیش

 

 XTRACTتلف ماده تجاری تغذیه با سطوح مخ هفته 12( پس از Carassius auratusشناسی ماهی طالیی )های خون: مقایسه شاخص1جدول 

 (n=3خطای استاندارد،  ±)میانگین 

 
 (.>05/0Pدار میان تیمارها است )حروف متفاوت در هر ردیف، نشانه وجود تفاوت آماری معنی
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 XTRACTجاری تغذیه با سطوح مختلف ماده ت هفته 12( پس از Carassius auratusهای بیوشیمیایی خون ماهیان طالیی ): مقایسه شاخص2جدول 

 (n=3خطای استاندارد،  ±)میانگین 

 
 (.>05/0Pدار میان تیمارها است )حروف متفاوت در هر ردیف، نشانه وجود تفاوت آماری معنی

 

 بحث
های دارای عصاره یک محصولکه   XTRACTدر مطالعه حاضر       
فلفل استخراج شده  دارچین، آویشن و و دارای ترکیبی از گیاهی

بر روی  ی که. این عصاره با تاثیرمورد استفاده قرار گرفت است
ایمنی سیستم  هایمکانیسم افزایش ترشحات گوارشی و تعدیل پاسخ

گوارشی موجب بهبود هضم و جذب مواد مغذی و ایجاد تعادل در 
دسترسی به انرژی افزایش  در نتیجه قابلیت .شودمیوضعیت ایمنی 
رشد گردیده  صرف تریفته، انرژی بیشیا کاهش داریو نیاز انرژی نگه

 گردد.تولید و سودآوری اقتصادی می راندمان منجر به افزایش و نهایتاً
نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین فاکتورهای تعداد گلبول قرمز، 

تیمارهای آزمایشی  MCHCو   MCH ،MCVهماتوکریت، هموگلوبین،
 شمارش و سفید هایبولگل تعداد در ولی نشد مشاهده دارییمعن اختالف

های سفید ها اختالف مشاهده شد. باالترین تعداد گلبولافتراقی آن
چنین، بود. هم 300Xترین میزان در تیمار و کم 500Xدر تیمار 

  500Xباالترین درصد لنفوسیت، نوتروفیل و مونوسیت در تیمار 
سه در مقای دار داشت.یمشاهده گردید که با گروه شاهد اختالف معن

مطالعات انجام شده، ماهی تیالپیا نیل نتایج تحقیق حاضر با دیگر 
(Oreochromis niloticus( با آویشن و شنبلیله )قزل20 ،) آالی

درصد( روغن  شده )یک تغذیه (Onchorhynchus mykiss) کمانرنگین
های هموگلوبین، داری در مقدار شاخصی(، اختالف معن21) آویشن

دست قرمز مشاهده نشد که با نتایج به هایگلبول و تعداد هماتوکریت
 نآمده در این مطالعه مطابقت داشت. در ماهی کپورمعمولی با آویش

های هموگلوبین، هماتوکریت و داری در مقدار شاخصیاختالف معن
آمده در  دست( که با نتایج به22های قرمز مشاهده شد )تعداد گلبول

 یگزارش یدر طن، و همکارا Alsafah این مطالعه مطابقت نداشت.
 شیسبب افزا یکپورمعمول ییغذا میرژ به شنیافزودن آو نمودند اعالم

ی، گریگردد. در مطالعه دیم یو شمارش افتراق دیتعداد گلبول سف
Georgieva رهیبه ج شنیاعالم نمودند افزودن روغن آو ،نو همکارا 

 دید گلبول سفتعدا شیکمان موجب افزانیرنگ یآالقزل یماه ییغذا
و   Valladãoمطالعه جینتا نیچن. هم(21) شودیم یو شمارش افتراق

تعداد  لین یایالپیت ییغذا میرژ به شنیآو داد با افزودن نشان ،همکاران
 به توجه با .(23) ابدییم شیافزا یو شمارش افتراق دیگلبول سف

 احتماالً گفت توانمی حاضر پژوهش در سفید گلبول تعداد افزایش

 غیر ایمنی پاسخ افزایش آویشن موجود در ترکیب موجب اسانس
 علتبه است ممکن که گرددماهیان طالیی میدر بچه اختصاصی

 این در مؤثره ترکیبات شاخص که کارواکرول و تیمول ترکیبات وجود

های مطالعات نشان داده گرچه استفاده از افزودنی .باشد است، گیاه
ها ولی استفاده از آن ها دارندسیاری از شاخصتاثیر مثبتی بر ب گیاهی

تر تر یا کمکه مقادیر بیشطوریباشد، بهغلظت می جیره وابسته به در
تواند بدون اثر باشد یا اثر مهارکنندگی داشته باشد از حد مجاز می

های سفید، گلبولهای قرمز، هماتوکریت، افزایش تعداد گلبول (.24)
تروفیل در تیمارهای حاوی عصاره آویشن مونوسیت، لنفوسیت و نو

توان به اثرات ضدقارچی آویشن و بهبود سیستم ایمنی ماهیان را می
توان به فعال (. دلیل احتمالی نتیجه فعلی را نیز می22نسبت داد )

ماهیان طالیی با افزایش میزان سطح شدن سیستم ایمنی در بچه
ت که مواد محرک گزارش شده اسماده تجاری در جیره نسبت داد. 

از  کیهماتولوژ یهابر شاخص یداریتوانند اثر معنینم لزوماً ،یمنیا
د داشته باشن تیو هماتوکر نیهموگلوب زانیقرمز، م گلبول جمله تعداد

 زیزمان، غلظت، روش تجو یستیها باموثر آن ییمنظور کارآو به( 25)
ز سرم گلوک(. 26د )درنظر گرفته شو یماه کیولوژیزیف تیو وضع

عنوان دومین واکنش استرس در ماهی شناخته پس از کورتیزول به
کورتیزول سبب کاتابولیسم قند  که افزایش میزانطوریشده است، به

منظور تامین انرژی طی فرآیند کبد و تقویت تجزیه گلیکوژن کبد به
نشان داد که با افزودن  مطالعه حاصل از این نتایج .(27گردد ) استرس
ماهی طالیی بچه غذایی جیره به  XTRACTتجاری ماده تلفمخ سطوح
 200که تنها در تیمار حاوی طوریگلوکز خون کاهش یافت به میزان
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گرم در کیلوگرم غذا این اختالف در مقایسه با تیمار شاهد میلی
شده با مکمل گیاهی پودر  دار بود. در ماهی کپورمعمولی تغذیهیمعن

گیاهی  شده با مکمل تغذیه کمانرنگین الیآ(، قزل28آویشن و مرزه )
جیره حاوی (، تیالپیای نیل تغذیه شده با 29)آویشن با رازیانه( )
Pangasianodon (، گربه ماهی آسیایی )30) سینامالدئید و تیمول

hypophthalmusمقدار  در( 31) دارچین شده با پودر و عصاره ( تغذیه
 دستبه جینتا با که داشت یداریمعن اختالف دیسریگلیو تر گلوکز
منظور به ،و همکاران  Setiawati.خوانی داردهم مطالعه نیا در آمده

عنوان مکمل غذایی بررسی اثرات پودر دارچین و عصاره دارچین به
ماهی آسیایی آزمایشی در جیره بر عملکرد رشد و بازده خوراک گربه

ر دارچین در سطح ها اعالم نمودند افزودن پود. آن(31) انجام دادند
درصد موجب کاهش سطح کلسترول  1/0یک درصد و عصاره آن در 

 جینتاگلیسرید در ماهیان نسبت به گروه شاهد شد که دلیل و تری
فنل و سینام آلدئید در برگ دارچین خود را به حضور ترکیبات پلی

شود مرتبط که موجب افزایش جذب گلوکز و کلسترول خون می
دایی زتنش بر را شنیآو عصاره ریتاث ،نهمکارا و Zadmajidدانستند. 

غلظت  ها، با کاهش میزانقرمز بررسی کردند. براساس نتایج آن ماهی
هایی که تحت تنش نانو آویشن جیره غلظت گلوکز خون در ماهی

در تمام  چنین،. هم(32) داد داری نشانیمعن قرار گرفتند افزایش نقره
گلیسرید سرم خون نسبت ، غلظت تریتنش نانو نقره تیمارهای تحت

گیری ها نتیجهبه تیمارهای بدون تنش کاهش نسبی نشان داد. آن
عصاره آویشن  باالی حاوی غلظت تیمارهای گلوکز در که کاهش نمودند

ممکن است نتیجه تحریک ترشح انسولین در بدن توسط عصاره 
ون پارامتر بسیار ها باشد. گلوکز خآویشن و رفع استرس از ماهی

از دستکاری  ناشی هایتاثیر استرس تحت که شدیداً تغییرپذیری است
ای، تغییرات فصل و بلوغ جنسیتی و محیطی مانند وضعیت تغذیه

فنولی موجود در پودر (. با توجه به حضور ترکیبات پلی33قرار دارد )
و منجر  دنمایمی ترشح انسولین را تشدید دارچین با تاثیر بر لوزالمعده

شود. با توجه به به کاهش قند خون و افزایش متابولیسم گلوکز می
موجب  XTRACTدر عصاره  توان گفت پودر دارچیننتایج حاضر می

شاهد  نسبت به تیمار ماده حاوی این گلوکز در تیمارهای کاهش میزان
گلسیرید و کلسترول در تیمارهای شد. در مطالعه حاضر میزان تری

تجاری حاوی )دارچین، آویشن و فلفل( کاهش یافت، که حاوی ماده 
فنون، چون پلیتوان به حضور ترکیبات فعالی همدلیل این را می

 سینام آلدئید، کارواکرول و تیمول و غیره دانست. 
پروتئین پالسمای خون یک سیستم نسبتا حساس است که        

آن قرار دارد  بازتاب تاثیر عوامل داخلی و خارجی است که موجود در
حرارت،  درجه اسمزی، تغذیه، فشار ریزی،تخم جنس، مانند: عواملی (.7)

گذارند می تاثیر خون پروتئین میزان اکسیژن و فصل بر کاهش نور، سن،
ماهیان طالیی خون بچه سرم گیری پروتئیناز اندازه حاصل نتایج (.34)

نشان  XTRACTهفته تغذیه با جیره حاوی ماده تجاری  12پس از 
کیلوگرم غذا از این ماده تجاری  گرم درمیلی 200کارگیری داد که به

ماهی طالیی در دار مقدار پروتئین کل در بچهیمنجر به افزایش معن
پروتئین سنتز شده  که میان شاهد شد. با توجه به این مقایسه با تیمار

توان در بافت کبد با پروتئین موجود در سرم ارتباط وجود دارد، می
گرم در میلی 200بیان کرد که افزایش سطح پروتئین سرم در تیمار 

دلیل افزایش پروتئین سنتز شده در به تواند احتماالًکیلوگرم غذا می
طی گزارشی  در ،و همکاران  Nootashباشد. مطالعه مورد ماهی کبد بافت
( به جیره غذایی Camellia sinensisنمودند افزودن چای سبز ) اعالم

دار پروتئین تام در کمان موجب افزایش معنیآالی رنگینماهی قزل
. میزان سطوح آلبومین و گلوبولین (35) مقایسه با تیمار شاهد شد

باشد موجود در سرم با میزان پروتئین کل در سرم خون وابسته می
شود و برای حفظ ذخیره (. آلبومین در کبد جانوران سنتز می36)

عنوان پروتئین ناقل مواد ها بهو ترمیم بافتنیتروژنی برای رشد 
ها و حفظ فشار معدنی، ویتامین ها، موادنظیر لیپدها، هورمون مختلف

کند. در مطالعه حاضر میزان آلبومین و اسمزی نقش مهمی ایفا می
افزایش   XTRACTشده با ماده تجاری  در تیمارهای تغذیه گلوبولین

میزان آلبومین  ترینداد و بیش شانشاهد ن داری نسبت به تیمارمعنی
بر کیلوگرم  XTRACTگرم ماده تجاری میلی 200در تیمار حاوی 
نشان دادند که افزودن عصاره  ،و همکاران  Oskoiiغذا مشاهده شد.

آالی ( به جیره غذایی ماهی قزلEchinacea purpureaسرخار گل )
آلبومین و  دار میزان پروتئین کل،کمان باعث افزایش معنیرنگین

خوانی دارد. در ، که با نتایج مطالعه حاضر هم(37) شودگلوبولین می
 ندنشان داد، و همکاران Sharif Rohani بررسی صورت گرفته توسط

غذایی تاسماهی  آویشن به جیره کیلوگرم اسانس هر گرم در 15 افزودن
ن دار در میزای( موجب ایجاد تغییر معنAcipenser persicusایرانی )
ترین میزان بیش نمودند اعالم ،و همکاران Azizi .(38) شد کل پروتئین

گرم میلی 500کمان در تیمار آالی رنگینپروتئین کل در ماهی قزل
یک هیچ بین آلبومین میزان بود که در حالی آویشن مشاهده شد این در

 . در مطالعه(39) ی وجود نداشتداریمعناز تیمارها تفاوت 
Sheikhzadeh مقادیر پروتئین کل، آلبومین و گلوبولین  ،و همکاران

. (40) داد دار نشانیمعن با آویشن اختالف شده در کپورمعمولی تغذیه
Choobkar ای که بر روی کپورمعمولی داشتند در مطالعه ،و همکاران

های تغذیه کرده از اعالم نمودند پروتئین کل و گلوبولین در ماهی
ترین میزان را نسبت به ویشن شیرازی بیشدر میلیون مکمل آ 100

 داریمعن شاهد نشان داد ولی در میزان آلبومین میان تیمارها تفاوت
دلیل افزایش این پارامترها را به  نیمحققی مشاهده نشد. این آمار

 ،و همکاران  Emeishپاسخ سیستم ایمنی اعالم نمودند. دلیل افزایش
عنوان مکمل غذایی بر یله بهمنظور بررسی اثرات آویشن و شنبلبه

آزمایشی  (Clarias gariepinus)های ایمنی گربه ماهی روی شاخص
که انجام دادند در طی گزارشی اعالم نمودند میزان پروتئین کل و 
آلبومین در تیمار یک درصد آویشن نسبت به تیمارهای آزمایش 

ئین دار نشان داد. این محققین دلیل افزایش سطح پروتیتفاوت معن
کل و آلبومین در تیمار یک درصد آویشن را به وجود تیمول و 
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اکسیدانی قوی دارند نسبت دادند. با توجه کارواکرول که خواص آنتی
که ماده تجاری مورد استفاده در مطالعه حاضر حاوی آویشن، به این

توان اعالم نمود افزایش در سطوح پروتئین دارچین و فلفل بود می
 200گلوبولین در تیمارهای تغذیه شده با جیره کل، آلبومین و 

دلیل حضور ترکیبات به XTRACTتجاری  کیلوگرم ماده گرم درمیلی
فنون، سینام آلدئید، کارواکرول و تیمول و غیره چون پلیفعالی هم

توان را می از نتایج مطالعات برخی خوانی درعدم هم چنینهم باشد.می
چنین شرایط ماده مورد استفاده و همبه گونه مورد مطالعه، غلظت 

بر بیش  ای مشتملکمپلمان مجموعه سیستم (.29داد ) نسبت آزمایش
نوع پروتئین سرمی است که ارتباط بسیار نزدیک با یکدیگر و  35از 

 ها ازاصلی آن جزء 9 (.43د )های سیستم ایمنی دارنسایر مولکول

C1 تا C9 ذاتی  کلیدی در ایمنی قشترکیبات ن و این اندشده گذارینام
سیستم کمپلمان در ماهیان استخوانی مشابه (. 44د )و اکتسابی دارن

ترین وظایف زیستی سیستم کمپلمان مهم .باشدداران میاغلب مهره
ها از طریق شرکت و همراهی در مسشامل از بین بردن میکروارگانی
های سهای التهابی، پاکسازی کمپلکفرآیندهای فاگوسیتوز، واکنش

تغییرات کمپلمان  (.45) تاس بادیآنتی هایایمنی، القاء و بهبود پاسخ
سرم در حفاظت از سیستم ایمنی غیراختصاصی در ماهیان بسیار 

 متی ماهی استالبیانگر س C4 و  C3بودن سطوح الباشد و بامهم می
ماهیان طالیی بچه خون سرم کمپلمان گیریحاصل از اندازه نتایج (.46)

نشان  XTRACTهفته تغذیه با جیره حاوی ماده تجاری  12ز پس ا
میان تیمارها با شاهد وجود  C3 میزان ی درداریاختالف معنداد، 
 500Xبود که فقط با تیمار  300Xدر تیمار  4C باالترین مقدار. ندارد

نشان داد  ،و همکاران Ahmadifard مطالعه .داشت داریمعن تفاوت
غذایی ماهی کپور معمولی موجب افزایش افزودن آویشن در جیره 

شاهد  تیمار آویشن نسبت به گروه در ماهیان تحت C4و  C3 داریمعن
سرم در حفاظت از سیستم . باال بودن سطوح کمپلمان (28) شد

 (.46اختصاصی ماهیان بسیار مهم است )ایمنی غیر
 با یاهیگ مواد از استفاده اند،داده نشان مطالعات طورکههمان       

 به مختلف منجر هایمکانیسم با آبزیان غذایی جیره در طبیعی منشا

 ختلفم هایبیماری و عفونی عوامل برابر در ماهی مقاومت توان افزایش

 . درباشند داشته مثبت تاثیر توانندایمنی می بر سیستم و شوندمی

 هایعصاره حاوی XTRACTتجاری  ماده استفاده از نیز مطالعه حاضر
 فاکتورهای بر روی ایقابل مالحظه تاثیر مختلف سطوح در گیاهی

ایسه مق حاضر و در مطالعه آمده دستنتایج به طورکلیبهایمنی داشت، 
قادر  XTRACTآن با تحقیقات مشابه حاکی از این است که عصاره 

ه های طالیی است و از این طریق ببه تحریک سیستم ایمنی ماهی
 نماید.ها کمک میولوژیک ماهیسالمتی و بهبود وضعیت فیزی

 

 تشکر و قدردانی
ر مراحل کسانی که د مقاله از تمامی وسیله نویسندگان اینبدین       

 ند.حاضر همکاری و مساعدت کردند، کمال تشکر را دار پژوهش انجام

ر مسیر حیوانات د بهداشتی و حقوق موارد تمام اخالقی: تاییدیه       
 است. برداری در محل آزمایش رعایت شدهونهداری و نممطالعه، نگه
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