
 1396 پاییز، 3، شماره نهمال س                                                                       پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

195 
 

 
 

 

 

 
 

بر عملکرد رشد،  (.Myrtus Communis L)گیاه مورد  بررسی تاثیرات ناشی از اسانس

کمان آالی رنگینماهی قزلپارامترهای خون شناسی و بیوشیمیایی بچه
(Onchorhynchus mykiss) 

 

 

 ایراناهواز، دانشگاه آزاد اسالمی اهواز، واحد شیالتگروه  :محسن رخشان ، 

 ایراناهواز، دانشگاه آزاد اسالمی اهواز، واحد شیالتگروه  :*نژاددزفولمالمژده چله ، 

 

 1395 آبانتاریخ پذیرش:            1395 مرداد تاریخ دریافت:

 

 چکیده

کمان مورد بررسی آالي رنگينماهی قزلبر عملکرد رشد و ايمنی بچه (.Myrtus Communis L)در اين تحقيق اثرات اسانس گياه مورد       

 هاي غذايی هر کدامبه پلت درصد1قرار گرفت. تيمارهاي آزمايشی شامل اسانس گياه مورد است که پس از حل کردن در روغن گياهی با غلظت 

نيز ماهيان با جيره فاقد اسانس تغذيه شدند. دوره  شاهدچنين در تيمار گرم در کيلوگرم اضافه شد و همميلی 700 و 500، 300در سه سطح 

ويژه، ضريب تبديل غذايی و شاخص وضعيت در  رشد ضريب ،دست آمدههوزن ب شاخص شامل ماهيان رشد روزه و پارامترهاي 60آزمايش 

ساقه دمی انجام شد و پارامترهاي خون  اززمايش نيز خونگيري . در انتهاي دوره آشدگيري روزهاي )ابتداي دوره، وسط دوره، پايان دوره( اندازه

 انگينهاي قرمز، سفيد، هموگلوبين، هماتوکريت، حجم متوسط گلبولی، غلظت هموگلوبين گلبولی، ميشمارش کلی گلبول :شناسی شامل

ش شدند. نتايج اين بررسی نشان داد که اسانس گليسيريد سنج، مقدار پروتئين کل، آلبومين، گلوبولين، گلوکز، کلسترول، تريسلولهموگلوبين 

(، اما نتايج پارامترهاي <05/0p) شتکمان نداآالي رنگينماهی قزلداري بر پارامترهاي رشد بچهدر سه سطح اثر معنی مورد آزمايشگياه مورد 

استثناي ميزان هموگلوبين خون، غلظت بررسی بهداري بين تمامی پارامترهاي مورد دهد که اختالف معنیخونی بين تيمارهاي آزمايشی نشان می

توان نتيجه گرفت که اسانس گياه طورکلی میه(. ب>05/0p) مشاهده شد (MCH)و ميزان هموگلوبين گلبولی  (MCHC)هموگلوبين گلبولی 

گرم در کيلوگرم بهترين نتيجه گرفته ميلی 300و در سطح  باشدآال در شرايط استخر پرورش ماهی میمورد قادر به بهبود عملکرد ايمنی ماهی قزل

 شد.
 

    پارامترهای خون شناسي، (.Myrtus communis L) کمان، اسانس، گیاه موردآالی رنگینقزل کلمات کلیدی:

 m_chelemal@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
گران های تولیدکنندگان و صنعتدغدغه تریناصلی یکی از امروزه       

انسان به غذا و مواد مغذی عرصه پرورش دام، طیور و آبزیان تامین نیاز 

پروری از صنایع تولیدی مهم در این زمینه آبزی یکی باشد.ت میکیفی با

تر مواد مغذی است. ماهی ارزش غذایی بسیار باالیی داشته و بیش

 (.1395ها و همکاران، مفید و ضروری برای انسان را دارد )نقی

های آبزیان یکی از دالیل اصلی ایجاد تلفات و خسارات شدید بیماری

است. برای کاهش خطر بیماری، باید سطح به مزارع پرورش ماهی 

وسیله هافزایش یابد و این کار ب هامقاومت ماهیان پرورشی به عفونت

غذاهای با ارزش کیفی باالتر، و واکسیناسیون بر علیه بیماری، استفاده 

های ایمنی بدن و یا انتخاب مولدین بهتر که در برابر از تحریک کننده

 (.2002و همکاران،  Sobhana) شودام میترند، انجها مقاومبیماری

ها های تامین پادزیست مصرفی در جلوگیری و درمان بیماریهزینه

شوند بسیار باال است. از طرفی دیگر، که برای بهبود رشد استفاده می

ها، تجمع و بقایایی مواد شیمیایی افزایش مقاومت دارویی در باکتری

به ایجاد مقاومت سخت گیرانه  در محیط زیست و در بدن آبزیان منجر

ها و مواد شیمیایی در صنعت در جهت محدودیت استفاده از پادزیست

 (. Aubin) ،2005پروری شده است آبزی

ها و بیماری کنترل عنوان روشی برایایمنی به هایمحرک       

تر و پرورش ماهی، رهیافتی جدید است که نیاز به تحقیقات بیش

در چند سال  (. Nakanishi ،1996و  Iwama) تری داردگسترده

های ایمنی با منشا حیوانی یا گیاهی )گلوکان، کتین گذشته به محرک

( Cویژه ویتامین ها )بههای گیاهی( و نیز ویتامینو کیتوزان، عصاره

 ها، برخی گیاهان منبعی غنی از تاننتوجه بسیاری شده است. 

پپتیدها ها و پلیئیدها، ساپونینساکاریدها، آلکالوئیدها، فالوونوپلی

های مختلفی از جمله داشتن اثرات ضدمیکروبی و هستند که نقش

، Parlatها مشخص شده است )تقویت سامانه ایمنی ایمنی برای آن

یک گروه ترکیبات بیولوژیکی  شامل های سیستم ایمنیمحرک (.2005

 و سنتتیک هستند که سیستم ایمنی ذاتی را در جانوران تقویت 

زا ها در برابر عوامل بیماریکنند و بدین طریق باعث محافظت از آنمی

های رو در بین محرکاز این (،2012و همکاران،  Bairwa) شوندمی

 باشندمی ارجحیت دارای گیاهی منشاء با ایمنی هایمحرک متعدد، ایمنی

(Iwama و Nakanishi، 1996.) هایشاخص بهبود بر عالوه هامحرک این 

 تحمل افزایش غیراختصاصی، ایمنی تحریک سیستم به منجر رشد،

 عفونی آبزیان هایبیماری برخی برابر در مقاومت و های محیطیتنش

 شدن تربه اقتصادی منجر نهایت در عوامل این همه که گردند،می

 (.2006و همکاران،  Rao) گرددمی پرورشی آبزیان تولید

 :قبیل از مختلف گیاهان ایمنی تحریک متعدد اثرات مطالعات در       

 Aloeورا )آلوئه (،Viscum album(، دارواش )Nigella sativaگزنه )

barbadensis،) گون (Astragalus gummifer،) (سرخارگلEchinacea 

purpureaکوهی (، پونه (Mentha longifoliaچای ،) ( سبزCamellia 

sinensis( زنجبیل ،)officinale Zingiber) مرزه بختیاری) وSatureja 

bachtiarica) گرفته قرار بررسی مورد کمانرنگین آالیقزل در ماهی 

(. 1392همکاران،  و پورغالم ؛Sharif Rohani، 2013و  Haghighi) است

ترین مواد مؤثره گیاهان دارویی یکی از مهم های فرارها یا روغناسانس

هستند. اسانس گیاه مورد دارای ترکیبات ضدمیکروبی و سودمندی 

کمان آالی رنگیناست که موثر برای تحریک رشد و ایمنی ماهی قزل

عنوان یک بافت سیال و سهل الوصول، یکی از طرفی خون بهباشد. می

 تغییراتتحت تأثیر ات آن ترکیبترین مایعات بدن بوده که از مهم

گردند. لذا خوش نوسان و تغییر میو پاتولوژیک دست فیزیولوژیک

های مختلف همواره از در بیماری پارامترهای خونبررسی تغییرات 

های انسان و دام بوده ابزارهای مهم تشخیص در بسیاری از بیماری

ایمنی و  است. بنابراین در این مطالعه برای اولین بار اثرات تحریک

بهبود فاکتورهای رشد اسانس مورد بر روی رشد و برخی پارامترهای 

کمان در شرایط مزرعه مورد آالی رنگینبیوشیمیایی خون ماهی قزل

  بررسی قرار گرفت.

 

 هامواد و روش
وسیله شرکت اسانس گیاه مورد به: تهیه اسانس گیاه مورد       

شد. برگ سبز گیاه مورد از آباد تهیه خرمان در شهرک صنعتی خرم

آوری شد و در درجه آباد جمعمزارع کشت شده در شهرستان خرم

با استفاده از یک  حرارت محیط در سایه خشک شد. اسانس آن

 ساعت با تقطیر بخار آب استخراج شد 4برای مدت  دستگاه کلونجر

(Tavafi  ،؛2011و همکاران Abdollahi  ،2003و همکاران .) 

گرمی از کارگاه  1 ماهیانبچه: ماهی و امکانات آزمایشی       

 در این آزمایش خصوصی واقع در شهرستان بروجرد تهیه گردیدند.

متر و سانتی 70متر و عمق  5/1متر، عرض  5استخرها دارای طول 

هفته با جیره پایه تغذیه و پس از  1مدت ماهیان به. بودندبتونی 

بچه ماهی درون هر  200سازگاری با غذا و شرایط محیطی تعداد 

نوبت )صبح  2دما و اکسیژن محلول آب روزانه در منقل شد. استخر 

مواد زائد  جهت خارج کردناستخرها روزانه یک  وگیری و عصر( اندازه

  شدند.تمیز میو غذای مصرف نشده 

در این آزمایش از غذای تجاری ماهی قزل : یمارهای آزمایشیت       

 (.1)جدول شد عنوان جیره پایه استفاده به (SFTآال شرکت چینه )

که پس از  بودتیمارهای آزمایشی شامل اسانس گیاه مورد 
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در سه سطح  های غذایی هر کدام( به پلت%1حل کردن در روغن )

صورت جداگانه تا زمان اضافه شد و غذاها به ppm 700و  500،  300

گراد در شرایط تاریکی درجه سانتی 4استفاده در یخچال و در دمای 

(. تیمار شاهد نیز شامل جیره پایه بدون 2)جدول  شدندداری نگه

  اضافه کردن هرگونه مکمل غذایی در نظر گرفته شد.
 

 (SFT) چینه شرکتآال قزل تجاری ماهی غذای آنالیز تقریبی :1جدول 

 48 پروتئین خام

خام چربی  12 

 14 خاکستر

یبرف  5/2 

سفر کلف  5/1 

وبتطر  11 
 .باشدتمامی مقادیر برحسب درصد می 

 

 : تیمارهای مورد آزمایشی2جدول 

 عصاره تیمار

B  )جیره پایه )شاهد 

M 300  300 ppm اسانس مورد  

M 500  500 ppm اسانس مورد  

M 700  700ppm مورد  اسانس 
 

 بررسی جهت: سنجی و بررسی پارامترهای رشد و بقازیست       

 گیریاندازه ها،آن رشد بر آالماهیان قزلبچه غذای در مصرفی عصاره اثر

 رشد پارامترهای .شدگرم انجام  01/0دقت  با دیجیتالی ترازوی با وزن

( Gain of Body Massدست آمده )هوزن ب شاخص شامل ماهیان

(، ضریب تبدیل غذایی Specific Growth Rateویژه ) رشد ضریب

(Feed conversion ratio) شد.گیری دوره و پایان دوره اندازه در ابتدای  

 دست آمدههوزن ب= نهایی وزن - اولیه وزن

 ویژه رشد ضریب =

    ]Lnگرم(( (نهایی وزن) -Lnگرم(( (اولیه وزن[( ×روزها( تعداد (-1×100
 غذاضریب تبدیل =مصرفی غذای خشک وزن×نهایی( وزن - اولیه وزن (-1 

غذادهی تمامی  گیریخون از قبل روز یک: برداری خوننمونه       

 در ماهیان،بچه خونی پارامترهای بررسی جهت گردید. قطع ماهیان

 تصادفی صورتبه تکرار هر از ماهی قطعه 10پرورش تعداد  دوره پایان

لیتر  بر گرممیلی 30 غلظت با میخک گل عصاره از استفاده با و صید

 قطع طریق از گیریخون (.2005، و همکاران Velisek) شدند هوشبی

 از استفاده با خون نیز چنین سرمصورت گرفت و هم دمی ساقه

گیری منظور اندازهبه دقیقه 10 مدتبه دقیقه( در دور 3000) سانتریفیوژ

ها یک نمونه .(1392)دادوران و همکاران،  گردید مترها جداابرخی پار

طور مورب در فالسک یخ قرار گرفتند هساعت در دمای اتاق و سپس ب

ها به آزمایشگاه سپس نمونه .وجود آمده از سرم جدا شودتا لخته به

دقیقه  10مدت دور در دقیقه به 5000منتقل گردیدند و با سرعت 

براساس  ها جدا شود. مقدار پروتئین کلسانتریفیوژ شدند تا سرم آن

با استفاده  گلوبولین و ، آلبومینبا استفاده ازکیت استاندارد و بیوده روش

براساس  ، گلوکزهای تشخیصیو با استفاده از کیت BCGاز روش 

کلسترول ، نانومتر 500روش آنزیمی گلوکز اکسیداز و در طول موج 

 نانومتر و 510( در طول موج CHO-PAPروش آنزیمی )ز بهپالسما نی

 510و در طول موج  GPO-PAPبراساس روش آنزیمی گلیسیرید تری

روش مستقیم های قرمز بهشمارش کلی گلبولشد. گیری اندازهنانومتر 

های سفید با رقیق گلبولو با استفاده از الم نئوبار )هموسیتومتر( 

یس صورت سبا محلول رقیق کننده دا 50به  1کردن خون به نسبت 

گرفت. برای تعیین میزان هماتوکریت از روش میکروهماتوکریت 

سیانومت هموگلوبین  روش از هموگلوبین میزان تعیین منظوربه و استفاده

 و با استفاده از محلول درابکین استفاده شد. 

 میانگین(، MCV) گلبولی متوسط حجم یعنی گلبولی هایاندیس       

 هایگلبول هموگلوبین متوسط ( و غلظتMCHگلبولی ) هموگلوبین

 شد محاسبه موجود استاندارد هایفرمول از استفاده ( باMCHCقرمز )

(Thrall ،2004:) 

MCV= /هماتوکریت )%( × 10تعداد گلبول قرمز  

MCH= لیتر( گرم بر دسیهای قرمز / هموگلوبین )میلیتعداد گلبول  

MCHC= 100 ×لیتر(گرم بر دسی)میلی هماتوکریت )%(/ هموگلوبین  
 

( 20)ویرایش  SPSSافزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده       

انجام شد. برای تجزیه و تحلیل  Excelافزار و رسم نمودارها نیز در نرم

متغیرهای مورد بررسی در بین تیمارها از آزمون تجزیه واریانس یک 

. آزمون دانکن برای مقایسه شد( استفاده One-way ANOVAطرفه )

ها کار گرفته شد. در تمام آزمونهای تیمارها برای هر متغیر بهمیانگین

( ≥05/0P) % 5نوع اول سطح حداکثر احتمال قابل قبول برای خطای 

 درنظر گرفته شد.

 

 نتایج
نتایج مربوط به مقایسه فاکتورهای : آنالیز پارامترهای رشد       

رشد در تیمارهای تغذیه شده با خوراک حاوی دوزهای مختلف اسانس 

 3عنوان تیمار شاهد در جدول مورد و خوراک معمولی فاقد اسانس به

وزن ، نهاییدهد در پارامترهای وزن نشان می ، کهآورده شده است

ضریب رشد ویژه و شاخص وضعیت بین تمیارهای دست آمده، هب

 (. P>05/0) شتداری وجود نداآزمایشی از نظر آماری اختالف معنی
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میانگین( ±نتایج آزمون دانکن پارامترهای رشد در تیمارهای آزمایشی )انحراف معیار : 3جدول   

 تیمار

 پارامتر

 ppm700مورد  ppm500مورد  ppm300مورد  شاهد )جیره پایه(

 a 66/1±34/13 a49/1±15/14 a 11/1±21/13 a1±13 وزن نهایی )گرم(

 a67/1±34/12 a42/1±15/13 a 13/1±21/12 a 1±12 دست آمده )گرم(هوزن ب

 a 11/0±89/0 a 10/0±81/0 a 08/0±92/0 a 07/0±91/0 ضریب تبدیل غذایی

 a 37/0±26/4 a 34/0±33/4 a 27/0±24/4 a 27/0±28/4 روز(/درصدضریب رشد ویژه )

 است. 05/0دار در سطح حروف غیرمشابه به معنی اختالف معنی                  

  

نتایج مربوط به مقایسه پارامترهای  :آنالیز پارامترهای خونی       

خونی در تیمارهای تغذیه شده با خوراک حاوی دوزهای مختلف 

عنوان تیمار شاهد در اسانس مورد و خوراک معمولی فاقد اسانس به

پارامترهای خونی بین نتایج آزمون دانکن آورده شده است.  4جدول 

داری بین تمامی دهد که اختالف معنیتیمارهای آزمایشی نشان می

هموگلوبین  غلظت هموگلوبین، میزان استثنایبه بررسی مورد پارامترهای

(. گلبول سفید، آلبومین و پروتئین کل 4گلبولی وجود دارد )جدول 

گرم میلی 300 تغلظ با مورد اسانس تیمار خود را در سرم باالترین مقدار

  (P<05/0)دار ترین مقدار خود را با اختالف معنیو کم در کیلوگرم

از نظر تعداد گلبول قرمز نیز تیمار عصاره گیاه  در تیمار شاهد داشتند.

ترین تعداد گلبول بیش گرم در کیلوگرم دارایمیلی 300با غلظت  مورد

ترین میزان کمگرم در کیلوگرم میلی 500( و تیمار 1137000قرمز )

دار مشاهده را دارد و از این نظر بین تیمارهای تفاوت معنی (750000)

هموگلوبین و هماتوکریت روند مشابهی داشتند  (.P<05/0)گردد می

ای که باالترین سطح هر دو پارامتر در تیمار اسانس گیاه مورد به گونه

 300تیمار ترین سطح را در گرم در کیلوگرم و کممیلی 500با غلظت 

 (.p<05/0دار نشان دادند)گرم در کیلوگرم با اختالف معنیمیلی

گلیسیرید، کلسترول سرم خون و گلوگز باالترین مقدار خود تری       

ترین مقدار خود را در تیمار اسانس را در تیمار شاهد نشان دادند و کم

 گرم در کیلوگرم نشان دادند.میلی 300یاه مورد با غلظت گ

 میانگین( ±پارامترهای خونی در تیمارهای آزمایشی )انحراف معیار  مقایسه میانگیننتایج  :4جدول 

 ppm 700مرزه ppm500مورد  ppm 300مورد شاهد )جیره پایه( 

 c200±1/5 a153±633/6 b 55±293/5 b64±326/5 (×310) گلبول سفید

 b7638±848/0 a95±137/1 c100±75/0 d115 ±753/0 ×(610) گلبول قرمز

 b1/0±61/0 a01/0±96/0 a01/0±89/0 a02/0-+87/0  لیتر()گرم/دسی آلبومین

 c05/0±9/3 a1/0±85/4 b12/0±333/4 b12/0-+256/4 لیتر()گرم/دسی پروتئین کل

 a33/2±125 c13/3±108 b14/2±118 b1±120 لیتر(گرم/دسی)میلی تری گلیسرید

 a77/3±109 c8/4±7/86 b33/2±2/97 b2±96 لیتر(گرم/دسی)میلی گلوکز

 a1/10±300 c7/22±134 b9/10±169 b6/15±172 لیتر(گرم/دسی)میلی کلسترول

 a 03/0±21/6 a69/0±19/6 a 75/0±98/6 a 4/0±73/6 لیتر()گرم/دسی هموگلوبین

 b15/1±6/45 c51/2±3/40 a57/0±6/50 a1±50 (%) هماتوکریت
MCV b01/0±74/537 c05/0±44/354 a005/0±66/674 a05/0±01/664 

MCH a01/0±32/7 b10/0±44/5 c44/0±13/9 c55/0 ±93/8 

MCHC a02/0±61/13 c01/0±53/15 c01/0±79/13 d01/0±46/13 

 است 05/0دار در سطح حروف غیرمشابه به معنی اختالف معنی    

 

 بحث
های نسبت به محرک متعددی هایگیاهی مزیت های رشدمحرک       

توان به در دسترس بودن، ها میرشد مصنوعی دارند. از این مزیت

تر برای محیط زیست و جانور و امکان تولید در سطح وسیع آسیب کم

آالی رنگین حاضر، ماهیان قزلبا قیمت پائین اشاره کرد. در تحقیق 

پارامترهای  کمان تغذیه کرده با سطوح مختلف عصاره مورد از نظر

ضریب  و رشد و بازماندگی از جمله وزن حاصله، ضریب رشد ویژه
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یکی از دالیل این  داری با شاهد نداشتند.یاختالف معن تبدیل غذایی

دان و کاهش در طول دوره آزمایش یخبن شاید این امر باشد کهمسئله 

و از طرفی در مشاهده گردید  یشدید دما و گل آلودگی آب بسیار

های دلیل کاهش دما و تلفات روزانه شدید از آوردن دادهاین تحقیق به

مربوط به بازماندگی خودداری شده است که ممکن است سبب تاثیر 

بر روی ضریب تبدیل غذایی و وزن گیری شده و کاهش رشد را در 

(. این نتایج با تحقیق 1385اشد )فالحتکار و همکاران، پی داشته ب

ها ( مغایرت دارد. در تحقیق آن1394رحیمی یادکوری و همکاران )

ماهی بنی در اثر افزودن سطوح مختلف عصاره زنجبیل افزایش رشد 

 های تحقیق حاضر مغایرت دارد.نشان داد، که با یافته

های سفید خون در ماهیانی در این مطالعه شمارش کلی گلبول       

صورت اند نسبت به شاهد بههای گیاهی را دریافت کردهکه اسانس

 در ایعمده خونی نقش سفید هایباشند. گلبولداری باالتر میمعنی

های ایمنی غیراختصاصی توانند واکنشو می دارند ماهی دفاعی سیستم

 از بسیاری طرفی از(.  Soltani ،2007) در ماهیان را تحریک کنند

 هایگلبول توسط ماهی ایمنی سیستم غیراختصاصی هومورال مواد

 تحت هومورال فاکتورهای این افزایش که شوندمی ترشح خونی سفید

 (.Marian ،2004) است بوده خونی هایلکوسیت تعداد افزایش تأثیر

های گیاهی باعث توان ادعا نمود استفاده از این اسانسمی بنابراین

حجم شود. کمان میآالی رنگینماهیان قزلایمنی در بچهافزایش 

و  ترپینولن، سینئول، لینالول، ترپینئولباالیی از اسانس برگ مورد را 

عالوه بر چنین در برگ این گیاه . همدهدتشکیل می لینالول استات

 100گرم در میلی 82میزان )به Cاسانس، تانن، فالونوئید، ویتامین 

گرم برگ خشک( نیز وجود دارد. گیاهانی که دارای فالونوئید هستند 

تر را بیش Cاکسیدانی ویتامین )همانند آویشن و مورد(، فعالیت آنتی

 شوند.عملکرد سیستم ایمنی می سبب افزایش ن دلیلهمیو به کنندمی

Parlat (2005عنوان کرد که گیاهان دارویی و معطر به ،) واسطه تولید

های فیزیولوژیکی و محیطی وجود آمدن تنشهای ثانویه از بهمتابولیت

کنند که تایید زا جلوگیری میهای بیماریحاصل از میکروارگانیسم

 حاضر است.کننده نتایج تحقیق 

کارگیری پودر نعناع فلفلی در جیره کپور در مطالعات دیگر نیز به       

آالی رنگین معمولی و باس دریایی، عصاره سرخارگل در ماهی قزل

کمان و عصاره گون در ماهی تیالپیا نتایج مشابهی از نظر افزایش 

غالم های سفید با تجویز گیاه دارویی گرفته شده است )پورگلبول تعداد

چنین در یک هم(. 2008و همکاران، Ardo  ؛1392و همکاران، 

های ایمنی لوامیزول و ارگوسان و بررسی دیگر نیز استفاده از محرک

چنین عصاره گیاهی اکیناسه پورپورآ باعث افزایش در تعداد هم

 (.1391های سفید نسبت به شاهد گردید )علیشاهی، گلبول

غلظت  رمز نیز تیمار عصاره گیاه مورد بااز نظر تعداد گلبول ق       

ترین تعداد گلبول قرمز گرم در کیلوگرم دارای بیشمیلی 300

ترین میزان گرم در کیلوگرم کممیلی 500( و تیمار 1137000)

دار مشاهده و از این نظر بین تیمارهای تفاوت معنی ( را دارد750000)

گردید. اما این نتایج با مقادیر هموگلوبین خون ماهی مطابقت ندارد 

ترین میزان گلبول قرمز را دارد دارای شکه بی ppm 300 و تیمار

اما این تفاوت بین تمامی تیمارها  ،است ترین مقدار هموگلوبینکم

-ترین میزان هماتوکریت نیز میچنین دارای کم، همدار نیستمعنی

توان این مورد . میدار داردشد و از این نظر با تیمارها اختالف معنیبا

غلظت هموگلوبین گلبولی  های گلبولی توجیه کرد. شاخصرا اندیس

(MCHC( و میزان هموگلوبین گلبولی )MCHبین تیمارها معنی ) دار

-ها وجود ندارد درحالیباشد و از این نظر اختالف چندانی بین آننمی

( بین تیمارها تفاوت MCVشاخص حجم متوسط گلبولی ) که از نظر

ترین مقدار دارای کم ppm300دار وجود دارد و از این نظرتیمار معنی

و  باشندترین مقدار میدارای بیش  ppm 700و  ppm 500 و تیمار

شاخص  MCV. وجود ندارد 700و  500داری بین تیمار اختالف معنی

دارای  ppm 300های قرمز است. تیمار مورد وضعیت و اندازه گلبول

ترین میزان هموگلوبین و ترین تعداد گلبول قرمز و کمبیش

دهنده این باشد، نشانمی MCVترین میزان شاخص هماتوکریت و کم

دلیل کمبود اکسیژن اند که یا بههای قرمز منقبض شدهکه گلبول است

 (. 2010کاران، و هم Zarrinباشد )دلیل کم خونی میو یا به

 700و  500، 300که افزودن سطوح مختلف این در صوتی است        

داری روی میزان هموگلوبین خون نداشته اسانس گیاه مورد اثر معنی

 بختیاری، مرزه اسانس درصد 1است که این نتایج با مطالعه افزودن 

غذایی کوهی به جیره  پونه گیاه، زرین خوزستانی، مرزه دنایی، آویشن

. در یک مطالعات (1390پیربلوطی و همکاران، خوانی دارد )قاسمیهم

عنوان محرک ایمنی به جیره تاثیری به Cدیگر نیز با افزودن ویتامین 

خون ماهی  MCHCو  MCV ،MCHروی میزان هموگلوبین، پارامتر

ویژه ماهی همشاهد نگردید. البته پارامترهای خونی حیوانات خونسرد ب

طور قابل توجهی تحت تاثیر فاکتورهای حیوانات خونگرم بهبرخالف 

مختلف مانند استرس، دما، فصل، تغذیه و... قرار گرفته و تابلوی خوبی 

 Iwamaرود )شمار نمیبرای بررسی وضعیت سالمت یا ایمنی ماهی به

 (. Nakanishi ،1996 و

 برای مناسبی شاخص خون سرم هایپروتئین سطح سنجش       

(. 1391همکاران،  و )رضایی باشدمی ماهی شناسیایمنی وضعیت بررسی

 .است گلوبولین و آلبومین هایپروتئین شامل پالسما پروتئین کل

 سرم پروتئین و گلوبولین آلبومین، میزان افزایش که شودمی تصور

 باشد میزبان غیراختصاصی ایمنی سیستم تحریک با ارتباط در تربیش

(Wiegertjes  ،1996و همکاران.)  در این مطالعه از نظر میزان پروتئین
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در . شتداری وجود داکل سرم و آلبومین بین تیمارها اختالفات معنی

پروتئین کل و آلبومین مربوط  ترین مقداربین تیمارهای آزمایشی بیش

ترین میزان را در هر دو باشد و شاهد نیز کممی 300به تیمار مورد 

دهنده وجود این افزایش پروتئین نسبت به شاهد نشان پارامتر دارد.

درصد پروتئین در  48اسیدهای آمینه در عصاره مورد که ناشی از 

عصاره است، که سبب افزایش سنتز پروتئین در کبد و در نتیجه باال 

نیز پس از Austin  (2011 )و  Nya رفتن پروتئین پالسما شده است.

کمان میزان آالی رنگینماهی قزل افزودن پودر سیر به جیره غذایی

 .داری نسبت به تیمار شاهد افزایش یافتصورت معنیپروتئین سرم به

چنین تاثیر گیاه آویشن شیرازی نیز روی ماهی کپور معمولی نتایج هم

 (.2007و همکاران،  Jha) است سرم داشته پروتئین میزان نظر زمشابهی ا

 معمولی، کپور ماهی در فلفلی نعناع پودر مصرف متعاقبچنین هم

 Sharifو  Haghighi؛ 2013و همکاران،  Dugenci) زنجبیل عصاره

Rohani ،2013 )در ورا آلوئه عصاره کمان،رنگین آالیقزل ماهی در 

 ماهی در سیر عصاره و( 2010و همکاران،  Alishahi)معمولی  کپور

 سرم مشاهده هاینتایج مشابهی در مورد افزایش پروتئین تیالپیا نیل

و همکاران  Banaee چنین(. هم2006و همکاران،  Shalaby) است شده

( در بررسی تاثیر عصاره گل ختمی بر روی فاکتورهای ماهی 2011)

سطوح آلبومین و گلوبین  افزایش که کمان عنوان کردندآالی رنگینقزل

ها شود که در تحقیق ممکن است سبب تقویت سیستم ایمنی ماهی

 نیز این افزایش در اثر افزودن عصاره مورد مشاهده شد.حاضر 

گلیسیرید پارامترهای بیوشیمیایی دیگری از جمله گلوکز، تری       

دهد نتایج این مطالعه نشان میگیری شدند. و کلسترول نیز اندازه

 کمانرنگین آالیافزودن اسانس گیاه مورد به جیره غذایی ماهی قزل

گلیسرید، کلسترول گلوکز، تری مثل بیوشیمیاییدر کاهش فاکتورهای 

دهنده تاثیر ترکیبات تغییر در سطح این پارامترها نشانموثر است. 

های کنترل کننده جذب، ذخیره و موجود در گیاه مورد بر مکانیسم

 متابولیسم گلوگز خون است. فالونوتیدهای موجود در گیاهان 

نتقال گلوگز وابسته سدیم، توانند از طریق ممانعت از مکانیسم امی

در کپور (. 2002و همکاران،  Songجذب گلوگز روده را کاهش دهند )

 معمولی با اضافه کردن نعناع فلفلی به جیره میزان گلوکز تغییر کرد

(Hajibeglou وSudagar،2010) . غلظت گلوکز در ماهی بسیار به

پالسما وضعیت فیزیولوژیک آن وابسته است بنابراین سطح گلوکز 

و   Mommsenتواند افزایش، کاهش، یا ثابت نگه داشته شود )می

به  Cو  Eدر یک مطالعه دیگر نیز  اثر ویتامین  (.1999همکاران، 

ای عنوان محرک سیستم ایمنی مورد بررسی قرار گرفتد و نتایج مشابه

و کلسترول سرم  گلیسریدرا  گزارش کردند که غلظت گلوکز، تری

 (.2001و همکاران،  Sahin) شاهد کاهش یافته است نسبت به تیمار

 به گیاه دارویی مورد اسانس افزودن که توان نتیجه گرفتدر پایان می

های کمان تاثیری روی شاخصرنگین آالیقزل ماهی غذایی جیره

 ای ندارد. از طرفی استفاده از این اسانس موجب سببرشد و تغذیه

در مورد سطوح مورد استفاده در  شود.می ماهی ایمنی سیستم تقویت

نتایج بهتری  700و  500نسبت به  ppm 300 این مطالعه نیز سطح

 در غیره و ترپنوئیدی فنلی، مختلف ترکیبات را نشان داد. وجود

 افزایش کننده توجیه حدودی تا تواندمی گیاه دارویی این اسانس

  باشد. حاضر تحقیق در کمانرنگین آالیقزل ماهی ایمنی شاخص

عنوان محرک سیستم ایمنی هبنابراین استفاده از این مکمل خوراکی ب

شود و از این طریق کمان توصیه میآالی رنگیندر جیره غذایی قزل

زیست محیطی  هایداد و از آلودگی درمان را کاهش هایتوان هزینهمی

هر چند که  .عمل آوردناشی از مصرف داروهای شیمیایی جلوگیری به

از این منظور تعیین سطح بهینه استفاده تر بهام مطالعات بیشانج

های گوارشی، گذاری آن بر فعالیت آنزیمعصاره در جیره غذایی، اثر

تراکم باکتریایی روده، ترکیبات بدن و میزان مقاومت ماهی در برابر 

 .رسدنظر میزای شایع ضروری بههای بیماریباکتری
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 با برابر در کمانرنگین آالیقزل بازماندگی و ایمنی هایشاخص

 شیالت علمی مجله(. Streptococcus iniaeاینیایی)  استرپتوکوکوس

 .12تا  1، صفحات 3شماره  ،26. دوره ایران

 عصاره تاثیر .1392 ،.ا ساری،عسکری و .م قائنی، ؛.پ دادوران، .2

 ایمنی و خونی هایشاخص برخی بر Allium sativum L سیر گیاه

، 4 شماره ،4 سال. گیاهی داروهای مجله. قد انگشت آالیقزل ماهی

 .169تا  162صفحات 

 ،ذاکری، م. و موسوی، م. ؛زنگویی، ن. ؛یادکوری، ن.رحیمی .3

تاثیر سطوح مختلف عصاره زنجبیل بر کارایی رشد، تغذیه و  .1394

( Mesopotamichthys sharpeyiبنی ) ماهی الشه بیوشیمیای ترکیبات

، صفحات 3شماره  ،68قد. مجله منابع طبیعی ایران. دوره انگشت

 .407تا  397

 ،زادی، م.یوسف . و؛ سلطانیان، س.نژاد، ا؛ سوری.رضایی، م.ه .4

. مطالعه برخی پارامترهای رشد و خون شناسی گربه ماهی 1391

با افزودن عصاره گیاه  hypophthalmus Pangasianodonپنگوسی 

. به جیره. مجله بوم شناسی آبزیان Salvia macrosiphonگلیمریم 

 .43تا  28، صفحات 2شماره 



 1396 بهار، 1، شماره همنسال                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

201 
 

 .پروریهای ایمنی در آبزینقش محرک .1383.، م ،علیشاهی .5

 33ات صفح، 3، شماره 4سال  .مجله سازمان نظام دامپزشکی کشور

 .38تا 

 . وزاده، مسبزواری ؛.نامجویان، ف ؛.مهرزاد، م ؛.علیشاهی، م .6

 ایمنی هایمحرک برخی اثر مقایسه .1391 ،جاللی، م.راضی

 دامپزشکی مجله. Astronotus ocellatus اسکار در گیاهی و شیمیایی

 .68تا  58ات ، صفح2شماره  ،8 دوره .ایران

 پور ؛.ر.م کلباسی، ؛.ب ابطحی، ؛.م سلطانی، ؛.ب فالحتکار، .7

 برخی بر C ویتامین تأثیر. 1385 ،.م یاسمی، و. م کاظمی،

 ماهیان فیل در کبدی شاخص و بازماندگی نرخ رشد، پارامترهای

 98 صفحات ،72 شماره .سازندگی و پژوهش مجله. پرورشی جوان

 .103تا 

؛ جاللی، .؛ پیشکار، غ.ر.؛ پیرعلی، ا.پیربلوطی، عقاسمی .8

 ،و حامدی، ب. .دهکردی، م؛ جعفریان.؛ رئیسی، م.س.م.ع

اثر اسانس چند گیاه دارویی بر سیستم ایمنی ماهی قزل .  1390

داروهای  (. فصلنامهOncorhynchus mykissکمان )آالی رنگین

 .155تا  149، صفحات 2، شماره 2سال  .گیاهی

شفاعی  ؛فر، ش.حسینی ؛معمار، م. ؛هوشمند، م. ؛ها، ر.نقی .9

 اثرات افزودن عصاره گیاه پونه، .1395 ،ساعی، م.ر. و پور، آ.

های پروبیوتیک و فلورفنیکل بر ایمنی سلولی، برخی از باکتری

دستگاه گوارش و هیستومورفولوژی کبد و آبشش ماهی قزل آالی 

، 1، شماره 69کمان. شیالت مجله منابع طبیعی. دوره رنگین
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