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چکیده
در این تحقیق اثر عصاره ریزپوشانی شده برگ گیاه فیکوس بنگهالنسیس بر فاکتورهای رشد و تولیدمثلی در ماهی زینتی دم
شمشیری مورد مطالعه قرار گرفت .برای این منظور عصاره با استفاده از صمغ عربی و مالتودکسترین ریزپوشانی شد .در این آزمایش 4
جیره غذایی شامل ( 0تیمار  :1شاهد)( 000 ،تیمار ( 400 ،)0تیمار  )3و ( 000تیمار  )4میلیگرم عصاره ریزپوشانی شده بر کیلوگرم
جیره تهیه شد و مولدین نر بهمدت  14هفته تغذیه شدند .ماهیان ماده نیز با جیره غذایی پایه تغذیه شدند .نتایج نشان داد نسبت تعداد الرو
متولد شده بهازای هر مولد ماده در هر چهار تیمار آزمایش اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند ( .)P>0/00درصد بقای الرو در تیمار
 4بهطور معنیداری بیشتر از سایر تیمارها بود ( .)P<0/00همچنین در هر چهار تیمار مورد آزمایش اختالف معنیداری در میانگین وزن
الروها وجود نداشت ( .)P>0/00باالترین درصد شاخص گنادوسوماتیک در تیمار  4مشاهده شد ( .)P<0/00میزان استرادیول در
تیمارهای  1و  0بهطور معنیداری بیشتر از تیمارهای  3و  4بود ( .)P<0/00میزان تستوسترون و پروژسترون نیز در تیمارهای  3و 4
بهطور معنیداری ( )P<0/00بیشتر از تیمارهای  1و  0بود .بیشترین و کمترین میزان پروتئین کل در تیمار  4و  1مشاهده شد .نتایج
نشان داد میانگین تعداد گلبولهای سفید و قرمز و همچنین هماتوکریت در تیمارهای  3و  4بیشتر از سایر تیمارها بود .با توجه به نتایج
حاصله عصاره فیکوس بنگهالنسیس نقش مثبتی بر روی عملکرد تولیدمثلی در ماهیان دمشمشیری داشت.
کلمات کلیدی :فیکوس بنگهالنسیس ،تولیدمثل ،ماهی دم شمشیری
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مقدمه
گیاه فیکوس بنگهالنسیس بهصورت سنتی در بین قبیلهها
و نقاط مختلف هندوستان در درمان بیماریها و مشکالت جنسی
در مردان مورد استفاده قرار میگیرد ( Ratheeو همکاران0202 ،؛
 Jainو همکاران .)0222 ،شیرابه و جوشانده برگهای گیاه
فیکوس بنگهالنسیس دارای خواص تقویت کنندگی قوای جنسی
است که در طب سنتی برای تقویت صفات مردانه مورد استفاده
قرار میگیرد ولی استفاده از آن برای زنان توصیه نمیشود زیرا
جوشانده برگ این گیاه خواص سقط جنین دارد ( Babyو ،Justin
 .)0200گزارش شده است که میتوان از جنس فیکوس برای
تقویت فعالیتهای تولیدمثلی در آبزیپروری استفاده نمود (Emeka
و همکاران .)0202 ،عصاره اتانولی گیاه فیکوس بنگهالنسیس
دارای خواص ضد التهاب ( Manojو  ،)0222 ،Urmilaضد کرم و
انگل ( Taurو  ،)0222 ،Patilفعالیت آنتیهیستامینی (Mukherjee
و  ،)0222 ،Sahaضد اسهال ( Gabheو  ،)0222 ،Tatkeتقویت
کننده سیستم ایمنی ،آنتیدیابتی (کاهش دهنده گلوکز خون)
( Singhو همکاران ،)0222 ،آنتیاکسیدانی ( Sharmaو همکار
ان ،)0222 ،ضد قارچ ( Suryanarayananو ،Vijaykrishna
 )0220و ضد باکتری ( Parekhو همکاران )0225 ،میباشد.
از هزاران سال قبل برای درمان برخی بیماریها و مشکالت
تولیدمثلی در انسان از گیاهان دارویی مختلف استفاده می شده
است ( Westphalو همکاران .)0222 ،ترکیبات فنولی ،روغنهای
فرار ،آلکالوئیدها ،ساپونینها ،تاننها ،پلیساکاریدها و پلیپپتیدهای
موجود در برخی گیاهان دارای خواص گوناگون از قبیل:
ضدباکتری ،اشتهاآور ،ضداسترس ،نیروبخش ،ضدقارچ و تقویت
کننده سیستم ایمنی بدن ،تقویتکننده یا تضعیفکننده
فعالیتهای تولیدمثلی میباشند ( Vasudevaو 0200 ،Vats؛
 Jainو همکاران .)0222 ،ترکیبات گیاهی در مقایسه با ترکیبات
شیمیایی ،سنتتیک و آنتیبیوتیکها ،اثرات جانبی مضر نداشته
(یا بهندرت دارند) ،ارزانتر بوده ،فاقد ویژگی سمیت و انباشتگی
زیانآور در بافت موجود زنده هستند ،قابلیت تجزیه و بازگشت به
محیط را دارا هستند و در کل ترکیبات با منشأ گیاهی در مقایسه
با سایر مواد سازگاری بیشتری با محیط زیست دارند (Citarasu
و همکاران .)0222 ،از اینرو ترکیبات با منشأ طبیعی یا دوستدار
طبیعت ،از قبیل عصارههای گیاهی میتوانند جایگزین مناسبی
برای این قبیل مواد باشند .اما عصارههای گیاهی تهیه شده
معموالً در برابر عوامل محیطی آسیبپذیر بوده و در اثر گذشت
زمان در نتیجه واکنشهای مختلف با نور ،اکسیژن و سایر
052

ترکیبات ممکن است مواد موثر خود را تا حد زیادی از دست
بدهند بنابراین نیازمند محافظت از آنها در برابر عوامل ناخواسته
مذکور میباشد .یکی از روشهای مناسب برای این منظور
استفاده از ریزپوشانی عصارهها میباشد .روش میکروانکپسوله
کردن یا ریزپوشانی ،فرایندی است که طی آن مواد یا ترکیبات
جامد ،مایع یا گاز درون کپسولهای کوچک پوشانده میشوند
( Chenو همکاران0202 ،؛  Chanو همکاران.)0222 ،
کاربرد گیاهان و ترکیبات دارویی آنها در علوم و رشتههای
مختلف مورد استفاده قرار گرفته است .اثر بسیاری از عصارههای
گیاهی بر روی رشد ،سیستم ایمنی ،تولیدمثل و انواع بیماریها
بهویژه در پستانداران و انسان بهخوبی مورد مطالعه قرار گرفته
است اما ،این قبیل تحقیقات در آبزیان بهمراتب کمتر بوده است.
از سوی دیگر با توجه به تنوع رنگ ،تنوع الگوی بالهها ،مقاومت
نسبتاً باال در برابر شرایط نامساعد محیطی ،سهولت تکثیر و
تولیدمثل و نیز رژیم غذایی همهچیز خواری ،ماهیان دمشمشیری
(خانواده  )Poeciliidaeتوانستهاند نظر عالقمندان زیادی را به
خود جلب کنند و در بسیاری از آزمایشات از آنها بهعنوان مدل
آزمایشگاهی استفاده کنند ( Ghoshو همکاران0222 ،؛  Lingو
همکاران .)0222 ،بنابراین در این تحقیق اثر عصاره اتانولی
ریزپوشانی شده فیکوس بنگهالنسیس ( )Ficus benghalensisبا
صمغ عربی و مالتودکسترین روی عملکرد تولیدمثلی و رشد در
جنس نر ماهی زینتی دمشمشیری ( )Xiphophorus helleriمورد
بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
تهیه ماهی :ماهیان مورد نیاز برای این آزمایش از کارگاه
تکثیر و پرورش ماهیان زینتی واقع در استان گلستان ،شهر
گرگان ،جاده شصتکال خریداری شدند .محل اجرای آزمایش در
کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی واقع در استان گلستان،
شهر فاضلآباد بود .این ماهیها تقریباً همگی نابالغ و همسن بوده
و حدود دو و نیم ماه سن داشتند .این ماهیان بهمدت یک ماه و
نیم در شرایط آزمایشی پرورش یافتند .در این دوره زمانی روزانه
بهمیزان  5درصد وزن بدن و در دو نوبت غذادهی شدند تا اینکه
به سن تقریبی چهار ماهگی رسیدند .با مشاهده اولین عالئمی که
جنسیت نر و ماده ماهیان قابل تشخیص باشد ،اقدام به جداسازی
نرها از مادهها شد .در این آزمایش 2 ،گروه ماهیان ماده (هر گروه
 00قطعه ماهی و  2تکرار) و  2گروه ماهیان نر (هر گروه 02
قطعه ماهی) در آکواریوم هایی با حجم آبی حدود  22لیتر ذخیره

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شدند .به عالوه هر آکواریوم با گرفتن انشعابی از سیستم هواده
مرکزی هوادهی میشدند .ماهیان ماده تا پایان دوره با جیره
غذایی شاهد (پایه) تغذیه شدند .اما 2 ،گروه ماهیان نر با
جیرههای حاوی  222 ،022 ،2و  222میلیگرم عصاره ریزپوشانی
شده فیکوس بنگهالنسیس در هر کیلوگرم جیره پایه تغذیه شدند.
هر  22روز ماهیان نر به مخازن ماهیان ماده معرفی میشدند (با
نسبت  0نر به  2ماده) .ماهیان نر بهمدت  5روز در مخزن ماهیان
ماده قرار داشتند .سپس ماهیان نر هر مخزن جمعآوری شده و
به مخزن ویژه خود منتقل میشدند .این عمل تا پایان دوره
آزمایش ( 2ماه) تکرار شد.
عصارهگیری به کمک امواج مایکروویو :برگهای سبز
گیاه فیکوس بنگهالنسیس از مرکز تحقیقات کشاورزی گروه
زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تهیه شد.
برگها پس از شستشو با آب مقطر ،در دمای  22درجه سانتیگراد
کامالً خشک و در نهایت آسیاب شدند .پودر بهدست آمده و حالل
(اتانول )%22با نسبت  02:0در داخل بالن استخراج ریخته شد.
بالن در داخل دستگاه مایکروویو ( )Panasonic, Japanقرار داده
شد .همزمان با همخوردن محتویات بالن به کمک همزن
مغناطیسی ،اشعهدهی مایکروویو با برنامه زمانی بهصورت 2 :ثانیه
روشن 05 ،ثانیه خاموش ( 2مرتبه) و بالفاصله  2ثانیه روشن02 ،
ثانیه خاموش ( 52مرتبه) صورت گرفت .پس از اشعهدهی و سرد
شدن بالن ،محتویات بالن با کاغذ صافی واتمن شماره  0صاف
شد .عصاره حاصل تا زمان ادامه آزمایش دور از نور و در یخچال
در دمای  2درجه سانتیگراد نگهداری شد.
ریزپوشانی بهروش خشک کردن انجمادی :در این
پژوهش مواد هستهای مورد ریزپوشانی عصاره اتانولی فیکوس
بنگهالنسیس و مواد دیوارهای شامل مالتودکسترین ()DE =02-02
و صمغ عربی بودند .برای آمادهسازی مواد دیوارهای 22 ،گرم
مالتودکسترین و  02گرم صمغ عربی با  22گرم آب مقطر در
دمای  22-22درجه سانتیگراد مخلوط و سپس بهمدت یک
ساعت توسط هموژنایزر ( )IKA, T05, Germanyبا دور 2222rpm
بهطور کامل هموژن شدند .در ادامه مواد دیوارهای بهمنظور
هیدراته شدن کامل بهمدت یک شب درون بنماری ( Memert.
 )WNB 02, Germanyبا دمای  22درجه سانتیگراد نگهداری
شدند .پس از طی زمان مذکور ،عصارههای مایکروویوی تغلیط
شده در تبخیرکننده چرخشی (،)IKA®RV 25 basic, Germany
با نسبت  2:0با مواد دیوارهای بهمدت  22دقیقه همراه با همزدن
مخلوط گردیدند ( Khazayiو همکاران0202 ،؛  Arabshahiو
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 .)0222 ،Uroojپس از آمادهسازی مخلوط مواد دیوارهای و
عصاره ،جهت خشک کردن از خشککن انجمادی ( Alpha-0 LD
 )plus, Germanyبهمدت  02ساعت استفاده شد .ماده جامد
متخلخل حاصل از فالسکهای شیشهای خارج و در هاون چینی
خرد شدند .پودر حاصل از الک با مش  22عبور داده شد و در
ظروف شیشهای قهوهای دربدار تا زمان انجام آزمونهای مختلف
در فریزر نگهداری شد.
تعیین راندمان ریزپوشانی :برای تعیین راندمان ریزپوشانی،
ابتدا میزان ترکیبات فنولی سطحی پس از ریزپوشانی تعیین شد.
به این منظور 0 ،گرم نمونه بهطور مستقیم بهمدت  22ثانیه با
اتانول توسط همزن مغناطیسی استخراج و سپس بهمدت  2دقیقه
در دمای  02درجه سانتیگراد با دور  2222rpmسانتریفیوژ شد.
بعد از جدا شدن فازها ،فاز رویی حاصل جمعآوری و صاف گردید
و میزان ترکیبات فنولی آن بهروش فولین سیوکالتو تعیین شد.
در ادامه ترکیبات فنولی کل پس از ریزپوشانی اندازهگیری شد به
این صورت که  0گرم پودر وزن و حدود  0میلیلیتر آب مقطر به
آن افزوده شد .سپس بهمنظور تخریب غشای ریزکپسولها،
نمونهها توسط هاون خرد و  2میلیلیتر اتانول افزوده شد .بهمدت
 5دقیقه عمل استخراج انجام و نمونهها با کاغذ صافی ،صاف و
میزان ترکیبات فنولی با استفاده از روش فولین سیوکالتو تعیین
گردید .در نهایت ،راندمان ریزپوشانی براساس فرمول زیر محاسبه
شد ( Mahdavee Khazaeiو همکاران:)0202 ،
EE% = ((TPC0 – TPC0) ÷ (TPC0)) × 022
 :EEراندمان ریزپوشانی :TPC0 ،میزان ترکیبات فنولی کل پس از
ریزپوشانی :TPC0 ،میزان ترکیبات فنولی سطحی پس از ریزپوشانی
جیره غذایی :در این آزمایش یک جیره غذایی پایه بهعنوان
جیره شاهد (پایه) و سه جیره آزمایشی براساس عصاره ریزپوشانی
شده گیاه فیکوس بنگهالنسیس در نظر گرفته شد (جدول .)0
اندازهگیری پروتئین ،چربی ،خاکستر و رطوبت :برای
اندازه گیری رطوبت ،خاکستر ،پروتئین و چربی خام جیره ،از
روش  )0222( AOACاستفاده شد.
مراحل انجام آزمایش :در ابتدای آزمایش ،طول و وزن
اولیه مولدین اندازهگیری شد .ماهیها روزانه در دو نوبت بهمیزان
تقریبی  5درصد وزن بدن غدادهی شدند .سپس در فواصل زمانی
منظم ،هر  22روز 2 ،قطعه ماهی نر (نسبت  0نر به  2ماده) به
مدت  5روز در هر آکواریوم رها شده و مجدداً به مخزن نگهداری
ماهیان نر انتقال داده میشدند.
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جدول  :1ترکیب جیره های غذایی و ترکیب شیمیایی آنها در  111گرم جیره
جیرههای غذایی
ترکیب جیره

تیمار ( 1شاهد)

تیمار 2

تیمار 3

تیمار 4

پودر ماهی کیلکا
آرد گندم
آرد جو
آردسویا
آرد ذرت
روغن ماهی
روغن سویا
روغن کلزا
لیستین
مکمل معدنی
مکمل ویتامینی
دیکلسیم فسفات
ضد قارچ
عصاره ریزپوشانی شده فیکوس بنگهالنسیس
ترکیب شیمیایی جیره بر حسب درصد
پروتئین
چربی
خاکستر
رطوبت
انرژی خام (کالری بر گرم)

22
02
02
02
02
5
2
2
0
0
0
2/25
2/05
2

22
2/2
02
02
02
5
2
2
0
0
0
2/25
2/05
2/0

22
2/2
02
02
02
5
2
2
0
0
0
2/25
2/05
2/2

22
2/0
02
02
02
5
2
2
0
0
0
2/25
2/05
2/2

22/20
02/00
5/02
2/00
5222

25/00
02/00
5/00
2/02
5222

25/02
02/02
5/00
2/00
5225

22/22
02/05
5/02
2/02
5220

هر روز قبل از غذادهی جداسازی و شمارش الروهای
تازه متولد شده انجام شد .همچنین وزن ،طول ،ناهنجاری و میزان
تلفات الروهای تازه متولد شده بهصورت روزانه ثبت شد.
پارامترهای کیفی آب از قبیل اکسیژن محلول در آب ،pH ،شوری
و دما بهطور منظم اندازهگیری و ثبت شدند ،هر روز نیمساعت
پس از آخرین نوبت غذادهی مدفوع و غذاهای خورده نشده از
کف آکواریوم سیفون شده و تعویض آب نیز به صورت روزانه و
بهمیزان دو سوم کل آب هر آکواریوم انجام شد .برای تغذیه الروها
ابتدا از ناپلی آرتمیا و زمانی که الروها کمی بزرگتر شدند از
غذای تجاری بیومار استفاده شد.
نرخ رشد ویژه :برای اندازهگیری ضریب رشد ویژه از فرمول
زیر استفاده شد ( Sardarو همکاران:)0222 ،
SGR (%/day) = [(Ln Wf - Ln Wi)/t] × 022
که در آن  Wfوزن نهایی Wi ،وزن اولیه (در روز  )0و  tطول دوره
آزمایش میباشد.
میانگین تعداد کل الرو بهازای هر مولد ماده :برای محاسبه
میانگین تعداد الرو بهازای هر مولد ماده از فرمول زیر استفاده شد:
050

تعداد الرو متولد شده از هر تیمار در کل دوره آزمایش تقسیم بر
تعداد مولدین ماده در آن تیمار
همآوری نسبی :برای محاسبه میزان همآوری نسبی از
فرمول زیر استفاده شد ( Chongو همکاران:)0222 ،
میانگین وزن مولد ماده (گرم)  /میانگین تعداد الروهای متولد
شده در کل دوره آزمایش
شاخص گنادوسوماتیک :شاخص گنادوسوماتیک بهعنوان
یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد تولیدمثلی در جنس نر و ماده
طبق رابطه زیر محاسبه شد ( Ghoshو همکاران:)0222 ،
(وزن مولد/وزن گناد) = شاخص گنادوسوماتیک
درصد الروهای معیوب :برای محاسبه درصد الروهای با
ناهنجاریهای اسکلتی و معیوب از فرمول زیر استفاده شد
( Ghoshو همکاران:)0222 ،
(×022تعداد کل الروهای متولد شده /تعداد کل الروهای معیوب)
درصد بقای بچهماهی :درصد بقای بچهماهیان طبق فرمول
زیر و در انتهای دوره محاسبه شد ( Ghoshو همکاران:)0222 ،
( × 022تعداد کل الروهای متولد شده  /تعداد بچه ماهیان زنده در پایان آزمایش)
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کمک آنالیز واریانس یکطرفه ( )One Way Anovaو با استفاده
از نرمافزار آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
همچنین برای مقایسه میانگینها از آزمون دانکن در سطح 5
درصد استفاده شد.

اندازهگیری فاکتورهای خونی :شمارش تعداد گلبولهای
سفید ،گلبولهای قرمز ،اندازهگیری هماتوکریت و غلظت
هموگلوبین مطابق روش  Barrosو همکاران ( )0220انجام شد.
اندازهگیری فاکتورهای بیوشیمیایی :غلظت پروتئین کل
سرم خون ،طبق روش  Lowryو همکاران ( )0250و میزان
آلبومین مطابق دستورالعمل  Wottonو )0220( Freeman
اندازهگیری شد .برای محاسبه غلظت گلوبولین ،مقدار آلبومین از
مقدار پروتئین کل کم شد .غلظت گلوکز سرم خون با استفاده از
کیت تجاری استاندارد بهروش فتومتری و با استفاده از دستگاه
اسپکتوفتومتر اندازهگیری شد .برای سنجش هورمونهای جنسی
مطابق  Lacy-Halbertو همکاران ( )0222انجام شد.

نتایج
میزان ترکیبات فنولی کل و سطحی در عصاره حاصل از
خشککن انجمادی پس از ریزپوشانی و راندمان ریزپوشانی در
جدول  0آمده است .راندمان ریزپوشانی  22/22میلی گرم معادل
اسید گالیک در گرم عصاره بود .مطابق جدول  ،2میانگین نسبت
تعداد الرو متولد شده به ازای هر مولد ماده در هر چهار تیمار
آزمایش اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند (.)P>2/25

تجزیه و تحلیل آماری :این آزمایش در قالب طرح کامالً
تصادفی با  2تیمار و  2تکرار انجام شد .دادههای بهدست آمده به

جدول  :2راندمان ریزپوشانی عصارهها
میزان ترکیبات فنولی کل پس از ریزپوشانی
(میلیگرم معادل اسید گالیک در گرم عصاره)

میزان ترکیبات فنولی سطحی پس از ریزپوشانی
(میلیگرم معادل اسید گالیک در گرم عصاره)

راندمان ریزپوشانی (درصد)

22/25±2/02

02/22±2/02

22/22

در جدول  2نتایج مربوط به مقایسه میانگینهای فاکتورهای
خونشناسی در ماهیان دمشمشیری نر تغذیه شده با جیرههای
حاوی عصاره آورده شده است .میانگین تعداد گلبولهای سفید
در تیمار  2بیشترین و در تیمار  0کمترین مقدار بود (.)P<2/25
بیشترین میزان گلبولهای قرمز در تیمار  2دیده شد (.)P<2/25
بین تیمارهای  0 ،0و  2نیز اختالف معنیداری از نظر میزان
گلبول قرمز دیده نشد .نتایج آزمایش همچنین نشان داد که
بیشترین و کمترین میزان غلظت هموگلوبین بهترتیب در
تیمارهای  2و  0میباشد .همچنین بین تیمارهای  0و 2تفاوت
معنیداری مشاهده نشد ( .)P>2/25میزان هماتوکریت در
تیمارهای  0و  0بهطور معنیداری کمتر از تیمارهای  2و  2بود
(.)P<2/25

میانگین درصد بقای الروهای متولد شده در تیمار  2بهطور
معنیداری بیشتر از سایر تیمارها بود ( )P<2/25اما ،بین
تیمارهای  0 ،0و  2اختالف معنیداری ( )P>2/25از نظر درصد
بقای الروی مشاهده نشد .نتایج نشان داد که میانگین درصد
الروهای معیوب در تمامی تیمارهای آزمایشی تقریباً با هم برابر
بوده و اختالف معنیداری ( )P>2/25با یکدیگر نداشتند .طول
الروهای متولد شده در تمامی تیمارها تقریباً با هم برابر بوده و
تفاوت معنیداری ( )P>2/25نداشتند .بهطور مشابه نتایج
میانگین وزن الروهای متولد شده نشان میدهد که در هر چهار
تیمار مورد آزمایش اختالف معنیداری در میانگین وزن الروها
وجود ندارد ( .)P>2/25شاخص گنادوسوماتیک در تیمارهای ،0 ،0
 2و  2بهتریب برابر با  2/20 ،2/22 ،2/20و  2/22اندازهگیری شد.

جدول  :3نتایج مقایسه میانگینهای عملکرد تولیدمثلی
تیمار
فاکتور

( 1شاهد)

مولد /تعداد کل الرو
درصد بقا بچه ماهی
درصد الروهای معیوب
طول الرو (میلیمتر)
وزن الرو (میلیگرم)
شاخص گنادوسوماتیک )(%

22±2
22/025±2/252 b
0/252±0/202 a
2/052±2/022 a
5/052±2/22 a
2/202±2/220 b
a

2
22±2/225
22/22±5/222 b
0/222±0/225 a
2/222±2/022 a
5/02±2/220 a
2/222±2/222 ab
a

3
22/22 ±0/220
22/22±2/200 b
2/250±0/222 a
2/02±2/22 a
5/022±2/222 a
2/202±2/220 ab
a

4
22/222 ±0/502
22/505±0/022 a
2/22±0/222 a
2/002±2/020 a
5/002±2/200 a
2/220±2/222 a

a

در هر ردیف ،معنیدار بودن میانگین ها با حروف التین متفاوت نشان داده شده است.
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جدول  :4نتایج مقایسه میانگینهای فاکتورهای خونشناسی
تیمار
( 1شاهد)

فاکتور

0/00±2/220
0/20±2/022 b
25/0±0/222 c
02/02±2/022 c

2

گلبول سفید ()× 02 m2
گلبول قرمز ()× 022 m2
هموگلوبین (گرم بر لیتر)
هماتوکریت (درصد)

b

2

3

0/22±2/002
0/20±2/022 b
22/222±2/552 b
02/20±2/25 c

4

0/22±2/022
0/0±2/050 b
22/02±0/22 b
02/2±2/520 a

ab

ab

0/52±2/025
0/22±2/02 a
22/5±2/220 a
02/20±2/500 b
a

در هر ردیف ،معنیدار بودن میانگینها با حروف التین متفاوت نشان داده شده است.

مطابق جدول  ،5میانگین میزان هورمون استرادیول در
تیمارهای  0و  0بهطور معنیداری بیشتر از تیمارهای  2و  2بود
( .)P<2/25همچنین نتایج نشان داد که میانگین میزان تستوسترون
در تیمارهای  2و  2بهطور معنیداری ( )P<2/25بیشتر از
تیمارهای  0و  0بود .میانگین میزان پروژسترون در تیمارهای 2
و  2بهطور معنیداری بیشتر از تیمارهای  0و  0بود (.)P<2/25
کمترین میزان پروژسترون در تیمار  0بهدست آمد .همانطورکه
در جدول  5مشاهده میشود ،بیشترین و کمترین میزان آلبومین
بهترتیب در تیمارهای  2و  0مشاهده شد .همچنین میزان

آلبومین در تیمارهای  0و  2تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشت
( .)P>2/25میانگین میزان گلوبولین در تیمار  2بهطور معنیداری
بیشتر از سایر تیمارها بود ( .)P<2/25بهعالوه میزان گلوبولین
در تیمارهای  0 ،0و  2اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند
( .)P>2/25میزان پروتئین کل در تیمار  2بهطور معنیداری
بیشتر از سایر تیمارها بود .کمترین میزان پروتئین کل در تیمار
شاهد مشاهده شد .همچنین میزان گلوکز سرم در تیمارهای  2و
 2بهطور معنیداری کمتر از تیمارهای  0و  0بهدست آمد
(.)P<2/25

جدول  :5نتایج مقایسه میانگینهای فاکتورهای بیوشیمیایی
تیمار
فاکتور

( 1شاهد)

2

3

4

استرادیول (پیکوگرم بر میلیلیتر)
تستوسترون(نانوگرم بر میلیلیتر)
پروژسترون (نانوگرم بر میلیلیتر)
آلبومین (گرم بر لیتر)
گلوبولین (گرم بر لیتر)
پروتئین کل (گرم بر لیتر)
گلوکز (میلیگرم بر لیتر)

0205±02/022 a
020±00/025 b
2/20±2/222 c
2/252±2/255 c
2/222±2/000 b
02/52±2/222 c
0025±2/222 b

0220±2/222 a
025±02/002 b
0/05±2/020 b
2/25±2/00 b
02/222±2/02 b
02/202±2/252 b
0020±2/025 a

222±00/202 b
022±00 a
0/20±2/022 a
2/222±2/022 b
02/522±2/520 b
02/20±2/222 b
0220±02/222 c

222±02/502 b
020±00 a
0/22±2/022 a
02/2±2/220 a
00/5±2/222 a
00/2±2/205 a
0002±22/202 c

در هر ردیف ،معنیدار بودن میانگینها با حروف التین متفاوت نشان داده شده است.

بحث
استفاده از ترکیب آب و اتانول برای استخراج ،بهدلیل ایجاد
محیطی با قطبیت متوسط که بهترین شرایط برای استخراج
ترکیبات فنولی است ،باعث تورم بافت گیاهی و افزایش سطح
تماس ماتریکس و حالل و در نتیجه بهبود راندمان استخراج
میشود ( Xiaoو همکاران .)0222 ،از سوی دیگر بهدلیل پایین
بودن راندمان استخراج ترکیبات فنولی و زمانبر بودن روشهای
سنتی از قبیل روش استخراج غرقابی ،استفاده از روشهای
جدیدتر ازجمله استخراج به کمک امواج مایکروویو اهمیت ویژه
052

دارد .بازده باالتر استخراج ترکیبات فنولی در روش مایکروویو
نسبت به روشهای سنتی در استخراج فالوونوئیدها ( Xiaoو
همکاران )0222 ،و ترکیبات فنولی ( Hemwimonو همکاران،
 )0222به اثبات رسیده است .همانطوریکه مشاهده میشود در
تحقیق حاضر بازده ریزپوشانی عصارهها به کمک امواج مایکروویو
و استفاده از روش خشک کردن انجمادی باال بود Zubair .و
همکاران ( )0200گزارش کردند که میزان باقی ماندن ترکیبات
فنولی عصاره برگهای  Plantago majorدر خشککن انجمادی
باالتر از سایر روشهای خشک کردن که دما باالتر است ،میباشد.
در ریزپوشانی لیکوپن حاصل از ضایعات گوجه فرنگی به روش
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خشک کردن انجمادی راندمان ریزپوشانی  22/5درصد گزارش
شد ( Chiuو همکاران .)0222 ،راندمان ذکر شده در مطابقت با
نتایج پژوهش حاضر میباشد.
گزارش شده است که سطح مناسب پروتئین و چربی برای
ماهیان دمشمشیری بهترتیب  22-25درصد و کمتر از  02درصد
میباشد ( .)0222 ،Adhikariدر این تحقیق نیز جیرههای غذایی
حدود  25درصد پروتئین و  02-05درصد چربی داشت.
در این تحقیق استفاده از عصاره گیاه فیکوس بنگهالنسیس
تأثیر معنیداری بر نسبت تعداد الرو بهازای مولد ماده ،درصد الرو
معیوب ،طول و وزن الرو نداشت .بهنظر میرسد از آنجاییکه
نتایج این فاکتورها در ارتباط توأم با هر دو جنس نر و ماده
هستند ،بنابراین نمیتوان صرفاً براساس ویژگیها ،صفات و نوع
جیره مصرفی جنس نر بهتنهایی قضاوت نمود .اما نتایج شاخص
گنادوسوماتیک نشان میدهد ماهیان نری که از عصاره فیکوس
تغذیه شده بودند میزان شاخص گنادوسوماتیک در آنها نسبت
به گروه شاهد افزایش یافت .این اختالف بهویژه در تیمار  2و 2
بهوضوح مشهود بود .مقایسه همزمان وزن بدن و شاخص
گنادوسوماتیک نشان میدهد علیرغم اینکه وزن بدن اختالف
چندانی با یکدیگر ندارد اما در ماهیان نر تغذیه شده با عصاره
گیاه ،میزان شاخص گنادوسوماتیک افزایش یافت .این مطلب
بیانگر افزایش وزن گناد (بیضه) در ماهیان دمشمشیری نر
میباشد .درصد بقای الروی نیز بهویژه در تیمار  2افزایش یافت.
احتماالً عصاره فیکوس توانسته سبب تولید اسپرمهای با کیفیت
باالتر شده و از این طریق الروهای تولید شده درصد بقای باالتری
را نشان دادند Palaniyappan .و همکاران ( )0202نیز گزارش
کردند که جنس فیکوس ،خواص تقویتکنندگی فعالیتهای
تولیدمثلی در جنس نر دارد .افزودن عصاره اتانولی گیاه فیکوس
به جیره موشهای آزمایشی نر ،سبب افزایش سطح تستوسترون
شده در نتیجه سبب افزایش تمایل این موشها به جنس ماده و
افزایش دفعات جفتگیری و افزایش عملکرد تولیدمثلی آنها در
مقایسه با گروه شاهد میشود .بهطور مشابه Francis ،و همکاران
( )0202نیز نشان دادند که افزودن پودر برگهای Vernonia
 amygdalinaبه جیره غذایی مولدین گربهماهی غولپیکر افریقایی
) (Heterobranchus bidorsalisسبب افزایش اندازهی بیضه و
افزایش تحرک اسپرم در جنس نر میشود.
گیاه فیکوس حاوی ترکیبات فنولی با خواص آنتیاکسیدانی
است ( Yadavو همکاران .)0200 ،آنتیاکسیدانها ترکیباتی
هستند که مانع تشکیل گونههای اکسیژن آزاد و پراکسیداسیون
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لیپیدها میشوند ( Pasqualottoو همکاران .)0222 ،در این راستا،
 Yangو همکاران ( )0222بیان داشتند مصرف آنتیاکسیدانهای
طبیعی باعث حفظ سلولهای اسپرم در برابر استرس اکسیداتیو
ناشی از سلولهای تخریب شده میشوند و در نتیجه باروری را
بهبود میبخشند .هرچند تولید گونههای اکسیژن آزاد موجب
آسیب  DNAسلولها میشوند ،اما تولید آنها در اندامهای مختلف
بدن ازجمله بیضه ،پدیده طبیعی فیزیولوژیک است .غشایپالسمایی
اسپرمها حاوی مقادیر زیادی از اسیدهای چرب غیراشباع است.
بنابراین بسیار مستعد آسیبهای پراکسیداتیو میباشد.
پراکسیداسیون لیپیدها موجب تخریب ساختار لیپیدها در غشای
اسپرمها میشود ( Varnetو همکاران .)0222 ،بنابراین استفاده
از آنتیاکسیدانها بهعنوان تخریبکنندگان گونههای اکسیژن
آزاد ،میتواند موجب تقویت عملکرد اسپرمها گردد ( Eskenaziو
همکاران0225 ،؛  Agarwalو همکاران .)0222 ،در این آزمایش
گیاه فیکوس با تقویت سیستم دفاع آنتیاکسیدانی و کاهش استرس
اکسیداتیو باعث افزایش تعداد و کیفیت اسپرمها شده است.
گیاه فیکوس حاوی ترکیبات فالونوئیدی متعلق به دستهای
از مواد طبیعی با ساختمانهای فنولی هستند که خواص
آنتیاکسیدانی دارند بهعالوه فالونوئیدها از ترکیبات فیتواستروژنها
هستند ( Panjeshahinو همکاران .)0225 ،فیتواستروژنها
ترکیبات گیاهی هستند که عالوه بر خواص آنتیاکسیدانی،
ضدآلرژی ،ضدالتهابی و ضدسرطانی ،عمالً ساختمانی مشابه
هورمون استروژن داشته و میتوانند بر روی هورمونهای جنسی
مؤثر باشند ( Farsamو همکاران .)0222 ،براساس نتایج مطالعه
حاضر ،غلظتهای سرمی تستوسترون در تیمارهای  2و  ،2بهطور
معنیداری باالتر از سایر گروهها بود که احتماالً به دلیل حضور
ترکیبات فنولی از جمله ترکیبات فالونوئیدی است که با ممانعت
از آنزیمهای مشارکتکننده در متابولیسم تستوسترون از قبیل
آروماتاز و -5آلفا-ردکتاز باعث افزایش سطح تستوسترون میشوند.
مقایسه نتایج مربوط به میزان استرادیول و شاخص
گنادوسوماتیک نشان میدهدکه این دو فاکتور رابطه عکس دارند.
بهطوریکه کمترین میزان استرادیول و بیشترین درصد شاخص
گنادوسوماتیک در تیمارهای  2و  2مشاهده شدEl-Gharbawy .
و همکاران ( )0222گزارش دادند در ماهیان نر کیلکا ( Mugil
 )cephalusدر مرحلهای که گناد هنوز نرسیده است یا ماهی
تخمریزی کرده است (میزان  GSIپایین است) ،میزان استرادیول
باالتر از زمانی است که گناد در مرحله رسیده (میزان  GSIباال)
است .آنها بیان داشتند که هورمون استرادیول در تکامل گناد
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نقش مهمی دارد و هرچه به رسیدگی نهایی گناد نزدیکتر
میشود از میزان آن کاسته میگردد .در آزمایش اخیر نیز نتایج
حاکی از آن است که میزان استرادیول در تیمارهای  2و  2که
 GSIباالتر است ،کمتر از تیمار  0و  0بود .بنابراین کاهش
استرادیول و افزایش  GSIنشان میدهد عصاره گیاه فیکوس
بنگهالنسیس توانسته است نقش مثبتی در تکامل و رسیدگی
گناد ماهیان نر داشته باشد.
 Scottو همکاران ( )0222بیان داشتند در مهرهداران
(جنس نر) رشد و تکامل گناد همواره با افزایش سطح تستوسترون
و -00کتوتستوسترون همراه است Amiri .و همکاران ()0225
نیز بیان کردند در ماهی خاویاری هیبرید ،بستر ( ،)Besterهمگام
با پیشرفت مراحل اسپرماتوژنز ،سطح تستوسترون نیز افزایش
مییابد Guerriero .و همکاران ( )0225نیز گزارش کردند در
ماهی چاب ( )Leuciscus cephalus L.سطح تستوسترون در
مرحلهی که گناد به رسیدگی کامل (میزان  GSIباال است) رسیده
است در بیشترین مقدار خود میباشد بهعبارت دیگر زمانی که
ماهیان در مرحلهای که گناد هنوز نرسیده است (مراحل اولیه)
هستند سطح هورمون تستوسترون پایین میباشد (در این مرحله
میزان  GSIنیز پایین است) همچنین زمانی که باالترین میزان
 GSIمشاهده میشود ،باالترین میزان تستوسترون نیز دیده
میشود .بهطور مشابه ،در این پژوهش تیمارهای  2و  2که میزان
 GSIباالتری داشتند ،میزان تستوسترون نیز باالتر بوده است .باال
بودن  GSIبه این معنی است که گناد رشد و رسیدگی بیشتری
داشته است .در مجموع میتوان بیان داشت بهدلیل باالتر رفتن
میزان تستوسترون و نیز بیشتر بودن میزان  GSIدر تیمارهایی
که با جیرههای حاوی عصاره گیاه فیکوس بنگهالنسیس تغذیه
شده بودند ،عملکرد تولیدمثلی تقویت یافته است.
در ماهی کیلکای نر ،در مرحلهای که گناد ماهی کامال
رسیده است (میزان  GSIباال است) ،میزان هورمون پروژسترون
در باالترین سطح خود است در حالیکه در ماهیان نابالغ و
ماهیانی که گناد نارس دارند میزان هورمون پروژسترون بهطور
معنیداری کمتر میباشد .بهعبارت دیگر هرچه سطح پروژسترون
افزایش مییابد ،گناد رشد و تکامل بیشتری میکند .البته باید
توجه داشت این افزایش میزان پروژسترون اگرچه بهصورت تدریجی
و مالیم است اما زمانی که به نزدیکی مرحله رسیدگی کامل گناد
میرسد ،شاهد افزایش ناگهانی هورمون مذکور میباشد .زمانی
که پروژسترون در باالترین مقدار خود است ،در همین زمان میزان
 GSIنیز در باالترین سطح مشاهده میشود .بهعالوه در ماهیان
نابالغ و نارس میزان  GSIو پروژسترون بهطور معنیداری کمتر
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میباشد ( El Gharbawyو همکاران .)0222 ،مطابق نتایج فوق،
در تحقیق حاضر نیز در تیمارهای  2و  2که باالترین میزان GSI
مشاهده شد ،باالترین میزان پروژسترون نیز گزارش شد .بنابراین
عصاره مذکور توانسته است با تغییر سطح پروژسترون بر میزان
 GSIو در نتیجه بر عملکرد تولیدمثلی اثرگذار باشد.
همانطور که در بخش نتایج ذکر شد ،در ماهیان نر تغذیه
شده با جیرههای حاوی عصاره فیکوس بنگهالنسیس میزان
گلبولهای سفید ،گلبولهای قرمز ،هموگلوبین و هماتوکریت
افزایش یافت .بهعبارت دیگر عصاره فیکوس سبب افزایش
فاکتورهای فوق شده است .گزارش شده است عصاره اتانولی گیاه
فیکوس بنگهالنسیس دارای خواص ضدالتهاب ( Manojو ،Urmila
 ،)0222تقویتکننده سیستم ایمنی و ضدباکتری ( Parekhو
همکاران )0225 ،میباشد .از آنجاییکه گلبولهای سفید در
سیستم ایمنی بدن نقش دارند ،بنابراین افزایش در تعداد
گلبولهای سفید میتواند سبب تقویت سیستم ایمنی بدن ماهی
شود Sahu .و همکاران ( )0222نیز گزارش کردند که تعداد
گلبولهای سفید و قرمز در بچهماهیان البئو روهیتا ( Labeo
 )rohitaتغذیه شده با جیرههای حاوی گیاه مگنیفرا ایندیکا
( ،)Magnifera indicaدر مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت.
مونوسیتها ،گرانولوسیتها ،نوتروفیلها و بهطورکلی گلبولهای
سفید ،ماکروفاژها (0222 ،Sakai؛  Dalmoو همکاران )0222 ،و
برخی پروتئینهای موجود در پالسمای خون از قبیل
ایمونوگلوبولینها ،ترانسفرین ،آگلوتینینها ( )Agglutininsو
پرسیپتینها ( )0222 ،Magnadottir( )Precipitinsازجمله
مهمترین مؤلفههای دخیل در سیستم ایمنی غیراختصاصی
میباشند .بهطور مشابه  Sahuو همکاران ( )0222نیز گزارش
کردند در ماهیان البئو روهیتای آلوده شده با باکتری آئروموناس
هیدروفیال ،درصد بقا در ماهیانی که با جیره حاوی مگنیفرا
ایندیکا تغذیه شده بودند بیشتر از گروه شاهد بود .همچنین پس
از تغذیه ماهیان تیالپیا ( )Oreochromis niloticusبا جیرههای
حاوی دو گیاه آستراگالوس ممبراناکوس ( Astragalus
 )membranaceusو لونیسرا جاپونیکا ( )Lonicera japonicaو
سپس آلودهسازی آنها با باکتری آئروموناس هیدروفیال مشاهده
شد که درصد بقا در ماهیان تغذیه شده با این گیاهان بهطور
معنیداری بیشتر از گروه شاهد بود ( Ardóو همکاران.)0222 ،
 Sivaramو همکاران ( )0222نیز در آزمایشی که بر روی ماهیان
گروپر ) (Epinephelus tauvinaانجام دادند نشان دادند تغذیه این
ماهیان با جیرههای غذایی حاوی عصاره متانولی گیاهان اوسیموم
سانکتوم و ویتانیا سومنیفرا سبب بهبود و افزایش
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در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره فیکوس
بنگهالنسیس نقش مثبتی بر روی عملکرد تولیدمثلی در ماهیان
 در مجموع میتوان چنین نتیجهگیری کرد.دمشمشیری نر داشت
 میتواند،که عصاره اتانولی گیاه فیکوس بنگهالنسیس در جنس نر
.عامل تغییردهنده پتانسیل تولیدمثلی باشد
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پارامترهای ایمنیشناسی از قبیل میزان گلبولهای سفید و
 بهنظر میرسد در تحقیق.نسبت پروتئینهای سرم خون شد
 افزودن عصاره فیکوس بنگهالنسیس توانسته است سبب،حاضر
تقویت مؤلفههای دخیل در سیستم ایمنی غیراختصاصی و
.افزایش سالمت و در نهایت کاهش درصد تلفات شود
در این تحقیق مشاهده شد که افزودن عصاره فیکوس
بنگهالنسیس ریزپوشانی شده به جیره غذایی ماهیان دمشمشیری
 سطح گلوکز پالسما در نتیجه. سبب کاهش گلوکز خون شد،نر
،وجود یک عامل استرسزا و یا وجود عفونت در یک موجود
 مشابه با پژوهش.)0222 ، و همکارانCitarasu( افزایش مییابد
) در مورد بچهماهیان البئو روهیتا0222(  و همکارانSahu ،حاضر
) در مورد0222(  و همکارانCitarasu ) و نیزLabeo rohita(
 در نتیجه تغذیه با،)Penaeus monodon( میگوی ببری سیاه
جیرههای غذایی حاوی عصارههای گیاهی گزارش کردند که
جیرههای غذایی حاوی عصارههای گیاهی موجب کاهش میزان
 استرس همچنین میتواند سبب.گلوکز میشوند شده است
 استرس معموالً سبب.تغییرات و اختالل در ترشحات گنادی شود
 در مجموع.کاهش سطح هورمونهای استروئیدی گناد میشود
کاهش میزان گلوکز میتواند بهدلیل قابلیت عصاره فیکوس
بنگهالنسیس در کاستن اثرات عوامل استرسزا و خواص
 بنابراین عصاره مذکور توانسته است با.عفونتزدای آنها باشد
.کاستن اثرات استرس به تقویت عملکرد تولیدمثلی کمک کند
نتایج نشان داد که افزودن عصاره فیکوس بنگهالنسیس به
جیره غذایی ماهیان دمشمشیری نر سبب افزایش میزان آلبومین
Rao  مشابه نتایج این تحقیق توسط.و پروتئین کل خون میشود
Labeo ( ) در نتیجه تغذیه بچهماهیان روهو0222( و همکاران
)Achyranthes aspera( ) با دانههای گیاه آکیرانتس آسپاراrohita
) نیز نشان دادند که0222(  و همکارانSaha .گزارش شده است
 آلبومین و گلوبولین در بچهماهیان روهو،مقادیر پروتئین کل سرم
Magnifera ( تغذیه شده با جیرههای حاوی گیاه مگنیفرا ایندیکا
 از آنجاییکه پروتئینهای. باالتر از گروه شاهد بود،)indica kernel
سرم خون شامل انواع گوناگونی از مؤلفههای دخیل در سیستم
 بنابراین در این آزمایش افزایش،ایمنی غیراختصاصی هستند
 میتواند بهدلیل، آلبومین و گلوبولین،غلظت پروتئین کل سرم
باالتر رفتن سطح پاسخهای سیستم ایمنی غیراختصاصی در
 بهعبارت دیگر.ماهیان تغذیه شده با عصارههای مذکور باشد
عصارههای فوق توانستهاند سیستم ایمنی و سالمت عمومی بدن
.ماهی را تقویت کنند
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