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چکیده
در تحقیق حاضر اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی گیاه خارخاسک ( )Terrestis tribulusروی عملکرد تولیدمثلی و برخی فاکتورهای
رشد در ماهی دمشمشیری و همچنین روی رشد و بقاء در فرزندان نسل اول این ماهیان مورد بررسی قرار گرفت .ماهیان مولد با جیره حاوی سطوح
مختلف عصاره گیاه خارخاسک( ۰ ،شاهد یا تیمار ( 75۰ ،)۱تیمار ( ۱۰۰۰ ،)۲تیمار  )۳و ( ۱۲5۰تیمار  )۴میلیگرم بر کیلوگرم جیره غذایی
بهمدت  ۲ماه تغذیه شدند .در پایان آزمایش نتایج نشان داد که اضافه کردن  75۰میلیگرم عصاره گیاه خارخاسک باعث افزایش معنیداری در
وزن نهایی ،طول نهایی ،شاخص افزایش وزن بدن ،درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه درمقایسه با تیمار شاهد بود ( .)P>۰/۰5بیشترین
میزان همآوری نسبی در تیمار  ۲مشاهده شد .شاخص گنادوسوماتیک نیز در تیمار  ۲بیشترین مقدار را نشان داد .نتایج همچنین نشان داد که
باالترین میزان الرو به مولد ماده در تیمار  ۲دیده شد ( .)P<۰/۰5درصد بقا در الروها معنیدار نبودند و بیشترین وزن نهایی و طول نهایی الروها
در تیمار  ۲وکمترین آن در تیمار  ۱مشاهده گردید .در مجموع نتایج نشان داد که استفاده از غلظت  75۰میلیگرم بر کیلوگرم گیاه خارخاسک
در جیره مولدین ماهی ماده دمشمشیری میتواند باعث بهبود شاخصهای رشد و عملکرد تولیدمثلی در مولد و همچنین الروها شود.
کلمات کلیدی :گیاه خارخاسک ،دمشمشیری ،فاکتورهای رشد و بقاء ،تولیدمثل
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زمانی و همکاران

اثر عصاره اتانولی گیاه خارخاسک روی فاکتورهای رشد و تولیدمثل در مولد و الرو ماهی دمشمشیری

مقدمه
از زمانهای بسیار دور ،گیاهان منابع بسیار ارزشمندی از ترکیبات
دارویی برای انسان بودهاند .بهعنوان مثال ،استفاده از گیاهان در درمان
ناباروری در انسان حداقل به  200سال قبل از میالد مسیح برمیگردد.
برخی از گیاهان منابع بسیار غنی از ترکیباتی مانند روغنهای فرار،
ساپونینها ،ترکیبات فنولی ،تاننها ،آلکالوئیدها ،پلیساکاریدها و
پلیپپتیدها هستند که دارای خواص گوناگون از قبیل :ضداسترس،
اشتهاآور ،نیروبخش ،ضدمیکروب ،ضدقارچ و تقویتکننده سیستم ایمنی
بدن ،تقویتکننده یا تضعیفکننده فعالیتهای تولیدمثلی میباشند
( Jainو همکاران .)2004 ،بهطورکلی ترکیبات گیاهی در مقایسه با
ترکیبات شیمیایی ،سنتتیک و آنتیبیوتیکها ،اثرات جانبی مضر ندارند
(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 محیطزیست دارند .از اینرو ترکیبات با منشأ
طبیعی یا دوستدار طبیعت ،از قبیل عصارههای گیاهی میتوانند جایگزین
مناسبی برای این قبیل مواد باشند ( Citarasuو همکاران.)2003 ،
خارخاسک ( )Terrestris tribulusگیاهی علفی ،یکساله ،از دسته گیاهان
گلدار و از تیره اسپندیان است .این گیاه دارای ساقههای خوابیده با
انشعابات گسترده بر سطح خاک و پوشیده از تار که برگ و ساقههای
جوان آن را تارهای ظریف ابریشمی میپوشاند .این گیاه پراکندگی
وسیعی در نواحی مختلف کره زمین دارد و در اقلیم آب و هوایی
گرمسیر و نیمهگرمسیر یافت میشود ،بهطوریکه میتوان آن را در
اغلب نواحی دنیا مشاهده کرد .دامنه انتشار گیاه دارویی خارخاسک در
نواحی خشک و نیمهخشک کشور ایران است .مناطق شمالی استان
گلستان یکی از مناطق مستعد برای رویش این گیاه میباشد .در مناطق
مختلف ایران گیاه خارخاسک با نامهای رایج و محلی بنام خارسوهک،
هنج ،حسک ،خرخاسک ،هوروا و سه کوهک شناخته شده است (Yan
و همکاران .)1996 ،این گیاه بهدلیل داشتن ساپونینهای استروئیدی
توانایی بهبود عملکرد تخمدان و افزایش تعداد فولیکولها در تخمدان
را دارد اما تحقیقات در این زمینه بسیار محدود میباشد ( Conradو
همکاران .)2004 ،برخی از مطالعات تاثیر گیاه خارخاسک بر سیستم
تولیدمثل جنس نر (انسان) را مورد ارزیابی قرار دادهاند که نشان از
تاثیرپذیری مثبت این گیاه بر اسپرماتوژنز میباشد .گیاه خارخاسک
بهعلت داشتن گلیکوزیدهای استرادیول که مهمترین آنها پروتودیوسین
است موجب افزایش تستوسترون میشود .استرادیولهای طبیعی در
این ترکیب ممکن است بهعنوان یک واسطه ،مسیر تولید آندروژن از
استرادیول را تسهیل کنند و به این ترتیب باعث افزایش هورمون
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تستوسترون میگردد که این هورمون نیز بهنوبه خود باعث افزایش
اسپرماتوژنز میشود ( Ebischو همکاران Kalamegam .)2007 ،و
همکاران ( ،)2008اثرات هورمونی گیاه خارخاسک در خرگوش و موش
صحرایی برای تعیین مفید بودن آن در مدیریت اختالل نعوظ ()ED
مورد بررسی قرار دادند .خرگوشها و موشهای نرمال بهصورت خوراکی
با غلظتهای  5 ،2/5و  10میلیگرم بر کیلو گرم خارخاسک بهصورت
خوراکی بهمدت  8هفته تحت درمان مزمن قرار گرفتند .در نتیجه در
مطالعه حاضر ،هورمونهای تستوسترون و دی هیدروتستوسترون بهطور
قابل توجهی افزایش مییابد .در خرگوشها غلظت  5میلیگرم بر کیلوگرم
معنیدار بود .در موشها غلظت  7/5میلیگرم بر کیلوگرم معنیدار بود.
 Zhelevaو همکاران ( )2012تحقیقاتی در زمینه گیاه خارخاسک انجام
دادند .تزریق خارخاسک به انسانها و حیوانات باعث افزایش میل جنسی
و اسپرماتوژنز میشود .مطالعات بالینی نشان میدهد که خارخاسک
عملکرد تولیدمثل را بهبود میبخشد ،ازجمله افزایش غلظت هورمونهایی
نظیر استرادیول و تستوسترون که بهشدت تحت تاثیر قرار میگیرد ،به
این ترتیب باعث بهبود عملکرد تولیدمثل ،میل جنسی و تخمکگذاری
میشود .گزارش شده است که خارخاسک باعث افزایش کل فولیکولهای
تخمدان موش در گروه دریافتکننده عصاره هیدروالکلی این گیاه و
کاهش تعداد فولیکولهای آتروفیک گردید که نشاندهنده اثرات مثبت
این گیاه در بهبود عملکرد تخمدانی و متعاقب آن دستگاه تناسلی ماده
است .تاکنون اثرات گیاه خارخاسک بر عملکرد رشد و تولیدمثل ماهیان
مورد تحقیق و آزمایش قرار نگرفته است (رضائی و همکاران .)1392
مقایسه اثرات فیتواستروژن تخم گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-
 )graecum L.و  17بتا استرادیول بر بافت تخمدان و کبد ماهی ماده
نابالغ گورامی سهخال نشان داد که با افزایش غلظت تزریق عصاره (،10
 30 ،20و  50میلیگرم در کیلوگرم) شاخص گنادوسوماتیک ( )GISو
شاخص کبدی ( )HISو همچنین قطر اووسیتها افزایش پیدا میکند
ولی این افزایش در تیمار تزریقی  17بتا استرادیول بارزتر است (ناجی
و همکاران.)1393 ،

مواد و روشها
تحقیق حاضر بهمدت  2ماه در مرکز تحقیقات آبزیپروری در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت .تعداد 144
قطعه ماهی دمشمشیری دو و نیم ماهه ( 108قطعه ماهی ماده و 36
قطعه ماهی نر) با میانگین وزنی 0/6±0/1گرم در  4تیمار آزمایشی و
هریک با  3تکرار در  12عدد آکواریوم با ابعاد 30×40×60سانتیمتر
توزیع شدند .آکواریومها توسط پمپ هواده مرکزی بهطور یکسان هوادهی
شد .هر آکواریوم به یک دماسنج و یک فیلتر تصفیه مجهز گردید .در
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طول دوره آزمایش  pHآب  7تا  8/5و دمای آب توسط بخاری در
محدوده  25تا  27درجه سانتیگراد تنظیم شد .غذادهی بهصورت
روزانه در  4نوبت در حد سیری انجام گردید .برای تهیه عصاره اتانولی
ابتدا گیاه خارخاسک (کل گیاه بهجز ریشه) در سایه خشک شده و
سپس به کمک آسیاب پودر گردید .پودر گیاه به نسبت حجمی 1:10
با استفاده از اتانول  96درصد بهمدت  24ساعت خیسانده شد .در نهایت
مخلوط حاصل دو بار از کاغذ صافی (واتمن شماره  )1عبور داده شد.
برای بهدست آوردن عصاره پودری خشک ،ابتدا عصاره صاف شده ،به
کمک دستگاه تبخیرکننده چرخشی ()IKA®RV 05 basic, Germany
در دمای  40درجهسانتیگراد تغلیظ (رسیدن به حجم یک دوم) گردید.
سپس عصاره تغلیظ شده در دستگاه خشککن انجمادی ( Alpha-2
 )LD plus, Germanyبه عصاره پودر خشک تبدیل شد .عصاره حاصل
تا زمان انجام آزمایش در دمای  4درجه سانتیگراد باقی ماند( .حاجی
بگلو و همکاران1393 ،؛ نظری و روزبهانی .)1394 ،برای تهیه جیره
غذایی ماهیان ،خوراک تجاری آبزیان (شرکت بیومار فرانسه) با آسیاب
کامالً پودر شد سپس با افزودن عصاره گیاه به آن 4 ،سطح صفر،750 ،
 1000و  1250میلیگرم عصاره بر کیلوگرم غذای تجاری تهیه گردید
(نظری و روزبهانی .)1394 ،در نهایت به هر یک از جیرهها آب افزوده
شد .خمیر بهدست آمده از الک با قطر چشمه  0/5میلیمتر عبور داده
شد .سپس در دمای اتاق خشک شده و پس از بستهبندی تا زمان شروع
آزمایش در یخچال نگهداری شدند .در این آزمایش شاخصهای رشد
و تولیدمثلی مولدین شامل :طول ،وزن ،درصد بقا ،شاخص گنادوسوماتیک،
همآوری نسبی ،زمان رسیدن به بلوغ جنسی اندازهگیری شد .همچنین
شاخصهای رشد الروها شامل :طول ،وزن ،ناهنجاری اسکلتی و درصد
بقا محاسبه گردید.
شاخص گنادوسوماتیک ( Ghosh( )GSIو همکاران:)2007 ،
[×100وزن مولد ماده(گرم) /وزن تخمدان (گرم)]= شاخص گنادی
درصد بقای بچه ماهیان ( Ghoshو همکاران:)2007 ،
(×100تعدادالروهای زنده درپایان آزمایش /تعدادکل الروهای متولدشده)=درصدبقا الرو

میزان همآوری نسبی ( Chongو همکاران:)2004 ،
=همآوری نسبی
(میانگین تعدادوزن مولدماده(گرم)/میانگین تعدادالروهای متولدشده درکل دوره آزمایش)

شاخص رشد (سجادی و همکاران:)1392 ،
میانگین وزن اولیه – میانگین وزن نهایی =  WGافزایش وزن بدن
=  WG%درصد افزایش وزن بدن
×100میانگین وزن اولیه)/میانگین وزن اولیه – میانگین وزن نهایی(
= ضریب رشد ویژه
((لگاریتم میانگین وزن نهایی–لگاریتم میانگین وزن اولیه)/تعداد روزهای آزمایش)×100

(×100طول نهایی مولد ماده به توان سه/وزن نهایی مولد ماده)=شاخص وضعیت

آنالیز آماری با استفاده از بستههای نرمافزاری  Excelو  Spssانجام
گردید .آنالیز آماری در قالب طرح کامالً تصادفی با استفاده از آنالیز
واریانس یکطرفه ( )One-Way ANOVAو مقایسه میانگینها بهکمک
آزمون دانکن انجام گرفت .وجود یا عدم وجود اختالف معنیدار در سطح
احتمال  5درصد ( )P>0/05تعیین گردید.

نتایج
فاکتورهای رشد در ماهیان تغذیه شده با عصاره گیاه
خارخاسک :در جدول  1میانگین شاخصهای رشد در مولدین ماده
دم شمشیری تغذیه شده با جیرههای حاوی عصاره گیاه خارخاسک
آمده است .میانگین وزن اولیه و طول اولیه مولدین ماده در هر چهار
تیمار آزمایشی اختالف معنیداری نشان نداد ( .)P<0/05کمترین وزن
نهایی و طول نهایی مولدین ماده مربوط به تیمار  1و بیشترین آن
مربوط به تیمار  2مشاهده شد .طول نهایی بین چهار تیمار اختالف
معنیداری نشان نداد ( .)P<0/05بیشترین وزن نهایی در تیمارهای 2
و  3مشاهده شد ( )P>0/05اما بین تیمارهای  1و  4اختالف معنیداری
مشاهده نشد .درصد افزایش وزن بدن در تیمار  1بهطور معنیداری
کمتر از سایر تیمارها بود (( )P>0/05جدول  .)1نتایج همچنین نشان
میدهد که نرخ رشد ویژه بین تیمار  1با تیمار  2اختالف معنیداری
وجود دارد ( .)P>0/05ولی بین تیمارهای  3و  4اختالف معنیدار نبود
( )P<0/05کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار  3گزارش شد
( .)P>0/05تغییرات میزان شاخص وضعیت ( )KFدر تیمارهای مختلف
روند منظمی نداشت ( )P<0/05اما در تیمار  4کمترین مقدار مشاهده
شد (جدول  .)1طبق نتایج بهدست آمده درصد بقا در همه تیمارها تقریباً
با یکدیگر برابر بود و اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)P<0/05باتوجه
به جدول کمترین همآوری نسبی در تیمار ( 1شاهد) مشاهده شد
( .)P>0/05بهطور مشابه شاخص گنادوسوماتیک در تیمار شاهد کمتر
از سایر تیمارها بود (جدول .)1
فاکتورهای تولیدمثلی و بقا در الروها :در جدول  ،2مقادیر
میانگین رشد ،بقاء و عملکرد تولیدمثلی در فرزندان نسل اول ماهیان
دم شمشیری مشاهده میشود .میانگین وزن اولیه در الروهای حاصل از
مولدینی که با عصاره گیاه خارخاسک تغذیه شدهاند اختالف معنیداری
با یکدیگر نداشتند ( .)P<0/05وزن نهایی در تیمار  1بهطور معنیداری
کمتر از سایر تیمارها بود ( .)P>0/05بیشترین وزن نهایی در تیمار 2
و کمترین آن در تیمار  1مشاهده شد .نتایج طول اولیه و طول نهایی
نشان داد که اختالف معنیداری بین تیمارهای مختلف با یکدیگر نبود
(.)P<0/05
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جدول  :1رشد و بقاء در ماهیان دمشمشیری تغذیه شده با جیرههای حاوی گیاه خارخاسک
تیمار( 1شاهد)

شاخصهای رشد

() ۰

وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن (گرم)
طول اولیه (سانتیمتر)
طول نهایی (سانتیمتر)
نرخ رشد ویژه (درصد در روز)
ضریب تبدیل غذایی
درصد افزایش وزن بدن
شاخص وضعیت
همآوری نسبی
شاخص گنادوسوماتیک
درصد بقا

تیمار ۲

تیمار ۳

( 75۰میلیگرم/کیلوگرم) ( 1۰۰۰میلیگرم/کیلوگرم)

0/510±0/026a
0/932±0/017c
0/0±422/028c
2/0±620/158a
3/0±302/063b
1/0±007/086b
3/0±559/234a
83/9±188/632 b
2/0±595/179a
7/0±494/935 b
4/0±311/ 101b
77/4±777/811a

0/516±0/19a
1/096±0/068 a
0/0±580/061a
2/0±646/104a
3/0±610/040a
1/0±255/094a
2/0±603/292 a
112/12±58/042a
2/0±331/183ab
10/1±681/100 a
7/1±749/ 467a
75/000±8/333a
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تیمار۴
( 1۲5۰میلیگرم/کیلوگرم)

0/533±0/015a
1/072±0/446ab
0/0±539/031 ab
2/0±523/148a
3/0±493/097a
1/0±163/329ab
2/0±789/167b
101/3±03/958ab
2/0±523/246ab
8/1±992/163 ab
6/0±258/774ab
72/223±12/729a

0/515±0/030a
0/963±0/018bc
0/0±448/047bc
2/0±480/147a
3/0±580/034a
1/0±044/129ab
3/0±372/341ab
87/14±464/814ab
2/0±101/077b
9/0±339/971ab
7/0±263/476a
63/888±4/811a

(.)P>0/05

جدول  2بیانگر آن است که بیشترین افزایش وزن بدن در تیمار
 2و کمترین آن در تیمار  1مشاهده شد .همچنین کمترین درصد
افزایش وزن بدن در تیمار  1و بیشترین آن در تیمار  2گزارش شد
( .)P>0/05کمترین نرخ رشد ویژه در تیمار  1و بیشترین مقدار آن در
تیمار  2مشاهده شد ( )P>0/05اما بین تیمارهای  2با  3و نیز بین
تیمارهای  1با  4اختالف معنیداری وجود نداشت .با توجه به جدول
 2بیشترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار  1و کمترین آن در تیمار 2

مشاهده شد ( .)P>0/05شاخص وضعیت و نیز درصد بقا بین تیمارهای
مختلف اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند ( .)P<0/05نتایج همچنین
نشان داد که کمترین و بیشترین میزان نسبت الروهای حاصل به مولدین
بهترتیب در تیمارهای  4و  2مشاهده شد .درصد الروهای معیوب در
هر  4تیمار مورد آزمایش اختالف معنیداری با هم نداشتند ()P<0/05
(جدول .)2

جدول  :۲رشد و بقاء و عملکرد تولیدمثلی در فرزندان نسل اول ماهیان دم شمشیری
شاخصهای رشد
وزن اولیه الرو (گرم)
وزن نهایی الرو (گرم)
افزایش وزن (گرم)
طول اولیه الرو (سانتیمتر)
طول نهایی الرو (سانتیمتر)
نرخ رشد ویژه (درصد در روز)
ضریب تبدیل غذایی
درصد افزایش وزن بدن
شاخص وضعیت
نسبت الرو به مولد
درصد بقا
درصدالروهای معیوب

تیمار( 1شاهد)
() ۰
0/0±005/000a
0/0±204/004c
0/0±198/005c
0/0±550/050a
2/0±810/104a
5/0±500/110c
3/0±320/083a
3477/252±15/713c
0/0±926/102a
7/0±518/714 b
82/3±897/092a
1/0±041/902a
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تیمار ۲

تیمار ۳

تیمار۴

( 75۰میلیگرم/کیلوگرم) ( 1۰۰۰میلیگرم/کیلوگرم) ( 1۲5۰میلیگرم/کیلوگرم)
0/0±005/000a
0/0±276/016 a
0/0±271/016a
0/0±616/035a
2/0±741/180a
6/0±104/024a
2/0±437/143 c
5186/86±10/039a
1/0±359/228a
8/0±666/ 111a
79/0±906/966a
1/1±276/282a
(.)P>0/05

0/0±005/000a
0/0±268/018ab
0/0±262/018 ab
0/0±583/050a
2/0±767/282a
6/0±093/032a
2/0±519/183bc
5150/110±77/194a
1/0±300/304a
8/0±148/390 ab
81/2±899/545a
0/0±456/790a

0/0±005/000a
0/0±240/020b
0/0±235/020b
0/0±590/065a
2/0±800/229a
5/0±876/174b
2/0±823/260b
4477/519±48/956b
1/0±129/336a
6/0±259/570c
77/6±544/030a
1/1±853/819a

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بحث
نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن عصاره خارخاسک به جیره
غذایی ماهیان دمشمشیری سبب افزایش عملکرد تولیدمثلی ازقبیل
همآوری نسبی ،شاخص گنادوسوماتیک ،درصد بقای بچهماهی ،طول
و وزن الرو و نیز افزایش نسبت تعداد الرو بهازای مولد ماده شد .نتایج
این آزمایش همچنین نشان داد که ماهیان تغذیه شده با عصاره
خارخاسک وزن نهایی باالتر و ضریب تبدیل غذایی پایینتری داشتند.
فالونوئیدها دارای اثرات ضدمیکروبی ،آنتیاکسیدانی ،کاهندگی کلسترول
خون ،ضدالتهاب و اثر مثبت روی عملکرد قلب هستند .عالوهبراین ،این
ترکیبات فعالیت بیوشیمیایی نیز دارند که یکی از مهمترین اثرات این
ترکیبات در این بخش ،اثر بر هورمونها میباشد .فالونوئیدها بهواسطه
پیوند با  17بتاهیدروکسی استروئید دهیدروژنازها که تنظیمکننده سطح
استروژن و آندروژن در انسان و 3بتاهیدروکسی استروئید دهیدروژناز
که تنظیمکننده سطح پروژستین و آندروژن هستند ،اثر تنظیمکنندگی
خود را روی هورمونها بروز میدهند .از طرفی ،کوئرستین ،کمپفرول،
میریستین و روتین انتقال ،متابولیسم و عمل هورمونهای تیروئید را
تحت تأثیر قرار میدهند (حاجیبگلو .)1393 ،بهطور مشابه گزارش
شده است که گیاه خارخاسک نیز حاوی مقادیر قابل توجه از ترکیبات
فالونوئیدی است ( Zhelevaو همکاران .)2012 ،فالونوئیدها جزء
دستهای از ترکیبات بهنام فیتواستروژنها هستند ( Panjeshahinو
همکاران .)2005 ،فیتواستروژنها ترکیبات طبیعی مشتق از گیاهان
است که عمالً ساختمانی مشابه استروژن دارند و میتوانند بر روی
هورمونهای جنسی مؤثر بوده و همچنین دارای خاصیت آنتیاکسیدانی،
ضدآلرژی ،ضدالتهابی و ضدسرطانی هستند .فالونوئیدها متعلق به
دستهای از مواد طبیعی با ساختمانهای فنولی هستند که خواص
آنتیاکسیدانی دارند .ترکیبات آنتیاکسیدانتی فنولی و پلیفنولی از
مهمترین ترکیبات آنتیاکسیدانتی در گیاهان هستند که در بسیاری از
تحقیقات ،بهمنظور مطالعه خواص آنتیاکسیدانتی یک گیاه ،ترکیبات
فنولی مورد بررسی قرار میگیرد (حاجیبگلو.)1393 ،
فیتواستروژنها یا استروژنهای گیاهی اگرچه از نظر اثرگذاری
نسبت به استروژنهای اندروژنی ضعیفتر هستند ،اما اثرات مشابهی در
بدن ایجاد میکنند .ثابت شده است که آنتیاکسیدانتها از اثرات
مخرب رادیکالهای آزاد بر روی تخمدان ،اسپرم و اندامهای تولیدمثلی
محافظت میکنند .ازجمله این آنتیاکسیدانتها میتوان به ویتامینهای
 E ،Cو سلنیوم اشاره نمود .تحقیقات نشان داده است که خواص
آنتیاکسیدانتی کاتکین چای سبز تقریباً  100بار بیشتر از ویتامین C
و  25مرتبه بیشتر از ویتامین  Eمیباشد (حاجیبگلو .)1393 ،در
تحقیق مشابه Rao ،و همکاران ( )2006نیز نشان دادند که تغذیه

سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

( Achyranthes

بچهماهیان روهو ( )Labeo rohitaبا دانههای گیاه
 )asperaموجب افزایش نرخ رشد ،افزایش ضریب رشد ویژه و کاهش
ضریب تبدیل غذایی میشود .همچنین  Sivaramو همکاران ()2004
گزارش کردند که در یک دوره  12هفتهای ،افزودن عصارههای متانولی
(عصاره پودری) دو گیاه ریحان ( )Ocimum sanctumو پنیر باد
( )Withania somniferaبه جیره غذایی بچهماهیان گروپر ( Greasy
 ،)groupersموجب افزایش وزن و افزایش ضریب رشد ویژه در ماهیان
میشود( .حاجیبگلو )1393 ،نیز نشان داد که تغذیه میگوهای پنئوس
مونودن ( )Penaeus monodonبا جیره حاوی گیاه پنیر باد ( Withania
 )somniferaسبب افزایش وزن و افزایش ضریب رشد ویژه میگوها
میشود .همچنین گزارش شده است که استفاده از گیاه ( Gynostemma
 )pentaphyllumدر جیره غذایی ماهی کپورعلفخوار ( Ctenopharyngodon
 )idellaسبب کاهش ضریب تبدیل غذایی ،افزایش وزن و افزایش
ضریب رشد ویژه میشود ( Wuو همکاران .)1998 ،با توجه به نتایج
به دست آمده از تحقیق حاضر ،افزودن گیاه خارخاسک نیز به جیره
غذایی آبزیان توانست اثر مثبتی بر وزن نهایی ،طول نهایی و ضریب
رشد ویژه داشته باشد ،همچنین این گیاه توانست ضریب تبدیل غذایی
بهتری نسبت به تیمار شاهد ایجاد کند.
حاجیبگلو و سوداگر ( ،)1393نشان دادند که تاثیر سطوح مختلف
عصاره اتانولی گیاه انجیر ( )Ficus benghalensisتاثیر مثبتی روی
عملکرد تولیدمثلی و برخی فاکتورهای رشد در ماهی دم شمشیری
داشت .بهطورکلی تولید الروهای سالم با کمترین میزان ناهنجاریها،
عالوه بر وراثت و عوامل محیطی به تغذیه نیز بستگی دارد .در رابطه با تغذیه،
متعادل بودن جیره غذایی مولدین بهویژه از نظر اسیدهای چرب ضروری
(اسیدآراشیدونیک ،اسیددوکازاهگزانوئیک و اسیدایکوزاپنتانوئیک) بسیار
قابل توجه میباشد .بنابراین نقش ترکیبات آنتیاکسیدانی موجود در
عصاره بر اسید های چرب ضروری در اینجا اهمیت مییابد.

 Wangو همکاران ( )2008در آزمایشی اثر برخی از گیاهان
دارویی (()Herba epimedii( ،)Fructus ligustri lucidi( ،)Fructus lycii
و ( ))Cortex eucommiaeرا روی عملکرد تولیدمثلی گربهماهی زرد
( )Pelteobagrus fulvidracoدر هر دو جنس نر و ماده مورد بررسی
قرار دادند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد شاخص گنادوسوماتیک،
همآوری و تعداد الرو در ماهیان مادهای که با جیره غذایی حاوی
دو گیاه فروکتوس لیسی ،فروکتوس لیگوستری تغذیه شده بودند
بهطور معنیداری بیشتر از گروه شاهد بود .همچنین میزان
اسیدهای چرب غیراشباع  n-3گناد و عضالت در ماهیان ماده
تغذیه شده با گیاهان مذکور بهطور معنیداری بیشتر از گروه
شاهد بود .با توجه به نتایج این تحقیق ،افزودن گیاه خارخاسک
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به جیره غذایی سبب شده است که تعداد الروها در تیمار دوم
نسبت به تیمار شاهد بیشترین سطح را داشته باشد ،همچنین
شاخص گنادوسوماتیک نیز در تیمار شاهد نسبت به سایر تیمارها
در پایینترین سطح قرار دارد.
 Telefoو همکاران ( )2004گزارش کردند که عصاره گیاه آلوئهورا
( )Aloe Veraمحتوی ترکیبات فیتواستروژنی ازقبیل بتاسیسترول
است که سبب افزایش میزان استروژن تخمدان میشودPoorfarid .
و همکاران ( )2013نیز نشان دادند که عصاره گیاه آلوئهورا ( Aloe
 )Veraدارای ترکیباتی با خواص مشابه هورمون  FSHاست که
سبب افزایش رشد و تکامل فولیکولها و در نتیجه موجب افزایش
ترشح استروژن از سلولهای فولیکولی میشود Pokharkar .و
همکاران ( )2010در این آزمایش نیز بهطور مشابه خارخاسک
دارای ترکیبات فیتواستروژنی است .بنابراین دارای اثرات استروژنی
است که میتواند بر روی سیستم عصبی مرکزی (آبزی) اثر گذاشته
و سبب القاء و تحریک تقسیمات سلولی بدن و رشد اندامهای
تولیدمثلی در جنس ماده شود .بنابراین باالتر بودن وزن بدن و
گنادها را میتوان به این دلیل نسبت داد.
حاجیبگلو و همکاران ( ،)1393نشان دادند که افزودن پودر
دانههای گیاه  Garcinia kolaبه جیره غذایی مولدین گربهماهی
افریقایی) (Clarias gariepinusسبب افزایش درصد لقاح ،افزایش درصد
هچ شدن تخمها و افزایش میزان بقای الروها میشود .گزانتون و
بایفالونوئید ترکیبات آنتیاکسیدانتی هستند که در تولید استروژن
نقش اساسی دارند .استروژن هورمون کلیدی در تولید و بلوغ تخمها
در تخمدان میباشد .از اینرو باال رفتن عملکرد تولید مثلی در ماهیان
مورد مطالعه را میتوان به وجود گزانتون و بایفالونوئید نسبت داد.
بهطور مشابه ،ترکیبات آنتیاکسیدانتی گزانتون و بایفالونوئید موجود
در گیاه  ،G. kolaبهدلیل نقشی که در تولید هورمون استروژن در
مولدین گربهماهی افریقایی دارند ،سبب افزایش عملکرد تولیدمثلی
میشوند .گیاه خارخاسک نیز دارای خواص آنتیاکسیدانی مشابه است.
احتماالً در تحقیق حاضر عصاره مذکور از طریق کاستن اثرات عوامل
استرسزا ،تقویت و بهبود سیستم ایمنی بدن در مجموع توانسته است
سبب بهبود وضعیت سالمت عمومی و افزایش کارایی هضم و جذب
غذا در دستگاه گوارش شود و در نهایت منجر به بهبود عملکرد رشد
ماهیان شود .ماهیان تغذیه شده با جیرههای غذایی حاوی عصاره
خارخاسک در مقایسه با تیمارهای شاهد ،میزان ضریب تبدیل غذایی
کمتر ،ضریب رشد ویژه بیشتر و وزن نهایی بدن باالتری دارند .بهعبارت
دیگر عصاره گیاه توانسته است سبب بهبود عملکرد رشد ماهیان شود.
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در این آزمایش در مجموع ،تیمار  2و  3عملکرد بهتری از نظر
رشد از خود نشان دادند .با توجه به نتایج بهدست آمده از این آزمایش
عصاره گیاه خارخاسک نهتنها در رشد بلکه در تولیدمثل ماهی
دم شمشیری نیز موثر بوده است .میتوان از این گیاه در بهبود عملکرد
مولدین استفاده نمود .برای افزایش رشد بهتر و همچنین تولید الروهای
بیشتر با بقا و رشد بهتر موثر میباشد .بنابراین استفاده از غلظت 750
و 1000میلیگرم عصاره گیاه خارخاسک بر کیلوگرم جیره پیشنهاد
میشود.
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