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روی فاکتورهای رشد و تولیدمثل  (Terrestis tribulus)اثر عصاره اتانولی گیاه خارخاسک 

 (Xiphophorus helleri)شمشیری ماهی دممولد و الرو در
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 1396 اسفندتاریخ پذیرش:            1396 آذر تاریخ دریافت:

 چکیده

ی هافاکتورمثلی و برخی یدتولروی عملکرد  (Terrestis tribulus) در تحقیق حاضر اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی گیاه خارخاسک 

چنین روی رشد و بقاء در فرزندان نسل اول این ماهیان مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان مولد با جیره حاوی سطوح یری و همشمشدمرشد در ماهی 

گرم جیره غذایی یلوکگرم بر یلیم( ۴)تیمار  ۱۲5۰( و ۳)تیمار  ۱۰۰۰(، ۲)تیمار  75۰(، ۱)شاهد یا تیمار  ۰مختلف عصاره گیاه خارخاسک، 

ی در داریمعنگرم عصاره گیاه خارخاسک باعث افزایش یلیم 75۰پایان آزمایش نتایج نشان داد که اضافه کردن ماه تغذیه شدند. در  ۲مدت به

ترین (. بیشP<۰5/۰شاهد بود ) یژه درمقایسه با تیمارو نرخ رشد و بدن وزن یشدرصد افزا بدن، وزن یشافزاوزن نهایی، طول نهایی، شاخص 

چنین نشان داد که ترین مقدار را نشان داد. نتایج همبیش ۲یمار در تنیز  یکشاخص گنادوسوماتمشاهده شد.  ۲ی نسبی در تیمار آورهممیزان 

ترین وزن نهایی و طول نهایی الروها دار نبودند و بیش(. درصد بقا در الروها معنیP>۰5/۰دیده شد ) ۲باالترین میزان الرو به مولد ماده در تیمار 

گرم بر کیلوگرم گیاه خارخاسک یلیم 75۰مشاهده گردید. در مجموع نتایج نشان داد که استفاده از غلظت  ۱ترین آن در تیمار وکم ۲تیمار  در

 چنین الروها شود.ی رشد و عملکرد تولیدمثلی در مولد و همهاشاخصتواند باعث بهبود یمشمشیری در جیره مولدین ماهی ماده دم
 

  مثلشمشیری، فاکتورهای رشد و بقاء، تولیدگیاه خارخاسک، دم کلمات کلیدی:

 sudagar_m@yahoo.com :ترونیکی نویسنده مسئول* پست الک
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 مقدمه

بسیار دور، گیاهان منابع بسیار ارزشمندی از ترکیبات  هایاز زمان       

 درمان در گیاهان از استفادهعنوان مثال، اند. بهدارویی برای انسان بوده

. گرددبرمی مسیح میالد از قبل سال 200 به حداقل انسان در ناباروری

 فرار، هایروغن مانند ترکیباتی از غنی بسیار منابع گیاهان از برخی

 و ساکاریدهاپلی آلکالوئیدها، ها،تانن فنولی، ترکیبات ها،ساپونین

 ضداسترس،: قبیل از گوناگون خواص دارای که هستند پپتیدهاپلی

 ایمنی سیستم کنندهتقویت و ضدقارچ ضدمیکروب، نیروبخش، آور،اشتها

 باشندمی تولیدمثلی هایفعالیت کنندهتضعیف یا کنندهتقویت بدن،

(Jain  ،2004و همکاران) .با مقایسه در گیاهی ترکیبات طورکلیبه 

 ندارند مضر جانبی اثرات ها،بیوتیکآنتی و سنتتیک شیمیایی، ترکیبات

 آورزیان انباشتگی و سمیت ویژگی فاقد بوده، ترارزان ،(دارند ندرتبه یا)

 دارا را محیط به بازگشت و تجزیه قابلیت هستند، زنده موجود بافت در

 مواد سایر با مقایسه در گیاهی منشأ با ترکیبات کل در و هستند

 منشأ با ترکیبات رواین از. دارند زیستمحیط با تریبیش سازگاری

 جایگزین توانندمی گیاهی هایعصاره قبیل از طبیعت، داردوست یا طبیعی

 .(2003و همکاران،  Citarasu) باشند مواد قبیل این برای مناسبی

 گیاهان دسته از ساله،یک علفی، گیاهی (Terrestris tribulus) خارخاسک

 با خوابیده هایساقه دارای گیاه این. است اسپندیان تیره از و گلدار

 هایساقه و برگ که تار از پوشیده و خاک سطح بر گسترده انشعابات

 پراکندگی گیاه این. پوشاندمی ابریشمی ظریف تارهای را آن جوان

 هوایی و آب  اقلیم در و دارد زمین کره مختلف نواحی در وسیعی

 در را آن توانمی کهطوریبه شود،می یافت گرمسیرنیمه و گرمسیر

 در خارخاسک دارویی گیاه انتشار دامنه .کرد مشاهده دنیا نواحی اغلب

 استان شمالی مناطق. است ایران کشور خشکنیمه و خشک نواحی

 مناطق در. باشدمی گیاه این رویش برای مستعد مناطق از یکی گلستان

 خارسوهک، بنام محلی و رایج هاینام با خارخاسک گیاه ایران مختلف

 Yan) است شده شناخته کوهک سه و هوروا خرخاسک، حسک، هنج،

 استروئیدی هایساپونین داشتن دلیلبه گیاه این. (1996و همکاران، 

 تخمدان در هافولیکول تعداد افزایش و تخمدان عملکرد بهبود توانایی

و  Conrad) باشدمی محدود بسیار زمینه این در تحقیقات اما دارد را

 سیستم بر خارخاسک گیاه تاثیر مطالعات از برخی .(2004همکاران، 

 از نشان که اندداده قرار ارزیابی مورد را( انسان) نر جنس تولیدمثل

 خارخاسک گیاه .باشدمی اسپرماتوژنز بر گیاه این مثبت تاثیرپذیری

 پروتودیوسین هاآن ترینمهم که استرادیول گلیکوزیدهای داشتن علتبه

 در طبیعی هایاسترادیول. شودمی تستوسترون افزایش موجب است

 از آندروژن تولید مسیر واسطه، یک عنوانبه است ممکن ترکیب این

 هورمون افزایش باعث ترتیب این به و کنند تسهیل را استرادیول

 افزایش باعث خود نوبهبه نیز هورمون این که گرددمی تستوسترون

و  Kalamegam. (2007و همکاران،  Ebisch) شودمی اسپرماتوژنز

 موش و خرگوش در خارخاسک گیاههورمونی  اثرات ،(2008همکاران )

( ED) نعوظ اختالل مدیریت در آن بودن مفید تعیین برای صحرایی

 خوراکی صورتبه نرمال هایموش و هاخرگوش. دادند قرار بررسی مورد

 صورتبه خارخاسک گرم کیلو بر گرمیلیم 10 و 5 ،5/2 هایغلظت با

 در نتیجه در. گرفتند قرار مزمن درمان تحت هفته 8 مدتبه خوراکی

 طوربه هیدروتستوسترون دی و تستوسترون هایهورمون حاضر، مطالعه

گرم بر کیلوگرم میلی 5غلظت  هاخرگوش در .یابدمی افزایش توجهی قابل

 دار بود.گرم معنیگرم بر کیلومیلی 5/7ها غلظت دار بود. در موشمعنی

Zheleva ( 2012و همکاران )انجام خارخاسک گیاه زمینه در تحقیقاتی 

 جنسی میل افزایش باعث حیوانات و هاانسان به خارخاسک تزریق. دادند

 خارخاسک که دهدمی نشان بالینی مطالعات. شودمی اسپرماتوژنز و

 هاییهورمون غلظت افزایش ازجمله بخشد،می بهبود را تولیدمثل عملکرد

 به گیرد،می قرار تاثیر تحت شدتبه که تستوسترون و استرادیول نظیر

 گذاریتخمک و جنسی میل تولیدمثل، عملکرد بهبود باعث ترتیب این

های فولیکول کل شده است که خارخاسک باعث افزایش گزارش .شودمی

کننده عصاره هیدروالکلی این گیاه و تخمدان موش در گروه دریافت

دهنده اثرات مثبت های آتروفیک گردید که نشانکاهش تعداد فولیکول

این گیاه در بهبود عملکرد تخمدانی و متعاقب آن دستگاه تناسلی ماده 

 ماهیان تولیدمثل و رشد عملکرد گیاه خارخاسک براست. تاکنون اثرات 

 (.1392 همکاران و رضائی) است نگرفته قرار آزمایش و تحقیق مورد

-Trigonella foenum) یلهشنبل یاهتخم گ یتواستروژناثرات ف مقایسه

graecum L. ماده  یبر بافت تخمدان و کبد ماه یولبتا استراد 17( و

، 10) عصاره تزریق غلظت افزایش با که داد نشان خالسه ینابالغ گورام

( و GIS) یک( شاخص گنادوسوماتیلوگرمدر ک گرممیلی 50 و 30، 20

 کندمی پیدا افزایش هایتقطر اووس ینچن( و همHIS) یشاخص کبد

 ی)ناج است بارزتر استرادیول بتا 17 تزریقی تیمار در افزایش این ولی

 (.1393و همکاران، 

 

 هامواد و روش

پروری در ماه در مرکز تحقیقات آبزی 2مدت تحقیق حاضر به       

 144دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت. تعداد 

 36قطعه ماهی ماده و  108دو و نیم ماهه ) شمشیریقطعه ماهی دم

تیمار آزمایشی و  4گرم در 6/0±1/0قطعه ماهی نر( با میانگین وزنی 

متر سانتی 30×40×60عدد آکواریوم با ابعاد 12کرار در ت 3هریک با 

طور یکسان هوادهی هواده مرکزی به توسط پمپ هاآکواریوم شدند. توزیع

شد. هر آکواریوم به یک دماسنج و یک فیلتر تصفیه مجهز گردید. در 
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و دمای آب توسط بخاری در   5/8تا  7آب pH  طول دوره آزمایش 

صورت گراد تنظیم شد. غذادهی بهسانتیدرجه  27تا  25محدوده 

برای تهیه عصاره اتانولی  نوبت در حد سیری انجام گردید. 4روزانه در 

جز ریشه( در سایه خشک شده و هابتدا گیاه خارخاسک )کل گیاه ب

 1:10سپس به کمک آسیاب پودر گردید. پودر گیاه به نسبت حجمی 

اعت خیسانده شد. در نهایت س 24مدت درصد به 96با استفاده از اتانول 

( عبور داده شد. 1مخلوط حاصل دو بار از کاغذ صافی )واتمن شماره 

صاف شده، به  ابتدا عصارهدست آوردن عصاره پودری خشک، برای به

( IKA®RV 05 basic, Germany) کمک دستگاه تبخیرکننده چرخشی

ردید. گراد تغلیظ )رسیدن به حجم یک دوم( گسانتیدرجه 40در دمای 

 Alpha-2کن انجمادی )سپس عصاره تغلیظ شده در دستگاه خشک

LD plus, Germanyعصاره حاصل پودر خشک تبدیل شد.  ( به عصاره

 حاجیگراد باقی ماند. )درجه سانتی 4تا زمان انجام آزمایش در دمای 

 برای تهیه جیره (.1394؛ نظری و روزبهانی، 1393بگلو و همکاران، 

غذایی ماهیان، خوراک تجاری آبزیان )شرکت بیومار فرانسه( با آسیاب 

، 750سطح صفر،  4گیاه به آن،  پودر شد سپس با افزودن عصاره کامالً

گرم عصاره بر کیلوگرم غذای تجاری تهیه گردید میلی 1250و  1000

ها آب افزوده (. در نهایت به هر یک از جیره1394)نظری و روزبهانی، 

متر عبور داده میلی 5/0 دست آمده از الک با قطر چشمهخمیر بهشد. 

بندی تا زمان شروع شد. سپس در دمای اتاق خشک شده و پس از بسته

های رشد داری شدند. در این آزمایش شاخصآزمایش در یخچال نگه

بقا، شاخص گنادوسوماتیک،  درصد وزن، طول، شامل: مولدین تولیدمثلی و

چنین گیری شد. همزمان رسیدن به بلوغ جنسی اندازهوری نسبی، آهم

 های رشد الروها شامل: طول، وزن، ناهنجاری اسکلتی و درصدشاخص

 بقا محاسبه گردید. 

  (:2007و همکاران،  Ghosh) (GSIشاخص گنادوسوماتیک )

 شاخص گنادی وزن مولد ماده)گرم(/ وزن تخمدان )گرم([=]×100

 (:2007و همکاران،  Ghosh) درصد بقای بچه ماهیان
 بقا الرودرصد=متولدشده( الروهای آزمایش/ تعدادکل درپایان زنده تعدادالروهای)×100

 (:2004و همکاران،  Chong) آوری نسبیمیزان هم

 آوری نسبی=هم
 مایش(آز دوره درکل متولدشده تعدادالروهای میانگین)گرم(/مولدماده تعدادوزن )میانگین

 :(1392و همکاران، )سجادی  شاخص رشد

 میانگین وزن اولیه – میانگین وزن نهایی = WG افزایش وزن بدن

 = %WG درصد افزایش وزن بدن

×میانگین وزن اولیه/(میانگین وزن اولیه – میانگین وزن نهایی)  001  

 = ضریب رشد ویژه

 100×(آزمایش تعداد روزهای/(اولیه وزن میانگین لگاریتم–نهایی وزن میانگین لگاریتم))

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

انجام Spss و   Excelافزاریهای نرمبا استفاده از بستهآنالیز آماری        

آنالیز با استفاده از  در قالب طرح کامالً تصادفیآنالیز آماری د. یگرد

کمک به هامیانگینمقایسه و ( One-Way ANOVAطرفه )واریانس یک

دار در سطح وجود یا عدم وجود اختالف معنی گرفت.دانکن انجام  آزمون

 .دیگردتعیین  (P<05/0)درصد  5احتمال 

 

 نتایج

 گیاه عصاره با شده تغذیه ماهیان در رشد فاکتورهای       

های رشد در مولدین ماده میانگین شاخص 1در جدول : خارخاسک

های حاوی عصاره گیاه خارخاسک با جیره شمشیری تغذیه شده دم

هار چآمده است. میانگین وزن اولیه و طول اولیه مولدین ماده در هر 

زن وترین (. کمP>05/0داری نشان نداد )تیمار آزمایشی اختالف معنی

ن ترین آو بیش 1نهایی و طول نهایی مولدین ماده مربوط به تیمار 

ف نهایی بین چهار تیمار اختالمشاهده شد. طول  2مربوط به تیمار 

 2ای ترین وزن نهایی در تیماره(. بیشP>05/0داری نشان نداد )یمعن

اری داختالف معنی 4و  1( اما بین تیمارهای P<05/0مشاهده شد ) 3و 

 داریطور معنیبه 1مشاهده نشد. درصد افزایش وزن بدن در تیمار 

شان نچنین (. نتایج هم1( )جدول P<05/0تر از سایر تیمارها بود )کم

اری دیاختالف معن 2با تیمار  1دهد که نرخ رشد ویژه بین تیمار می

بود نار دیاختالف معن 4 و 3(. ولی بین تیمارهای P<05/0وجود دارد )

(05/0<Pکم ) د گزارش ش 3ترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار

(05/0>P( تغییرات میزان شاخص وضعیت .)KF در ) تیمارهای مختلف

هده ترین مقدار مشاکم 4( اما در تیمار P>05/0روند منظمی نداشت )

 ها تقریباًیمارتهمه  دست آمده درصد بقا در(. طبق نتایج به1 )جدول شد

اتوجه ب (.P>05/0) ی مشاهده نشدداریمعنبا یکدیگر برابر بود و اختالف 

شد  مشاهده )شاهد( 1 تیمار در نسبی وریآهم ترینکم جدول به

(05/0>Pبه .)ر تطور مشابه شاخص گنادوسوماتیک در تیمار شاهد کم

 (.  1از سایر تیمارها بود )جدول 

مقادیر  ،2در جدول  بقا در الروها: فاکتورهای تولیدمثلی و       

مثلی در فرزندان نسل اول ماهیان میانگین رشد، بقاء و عملکرد تولید

در الروهای حاصل از  وزن اولیه میانگین شود.دم شمشیری مشاهده می

داری اند اختالف معنیمولدینی که با عصاره گیاه خارخاسک تغذیه شده

داری طور معنیبه 1(. وزن نهایی در تیمار P>05/0با یکدیگر نداشتند )

 2ترین وزن نهایی در تیمار بیش (.P<05/0تر از سایر تیمارها بود  )کم

مشاهده شد. نتایج طول اولیه و طول نهایی  1 ترین آن در تیمارو کم

داری بین تیمارهای مختلف با یکدیگر نبود یمعن نشان داد که اختالف

(05/0<P.)
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 های حاوی گیاه خارخاسکشمشیری تغذیه شده با جیرهو بقاء در ماهیان دم رشد :1جدول 

 ی رشدهاشاخص
 (شاهد) 1تیمار

(۰) 

 ۲تیمار 

 (گرم/کیلوگرممیلی 75۰)

 ۳تیمار 

 (گرم/کیلوگرممیلی 1۰۰۰)

 ۴تیمار

 (گرم/کیلوگرممیلی 1۲5۰)

 a260/0±510/0 a19/0±516/0 a015/0±533/0 a030/0±515/0 وزن اولیه )گرم(

 c017/0±932/0 a 068/0±096/1 ab446/0±072/1 bc018/0±963/0 وزن نهایی )گرم(

 افزایش وزن )گرم(

 متر(یسانتطول اولیه )

c028/422±0/0 
a158/620±0/2 

a061/580±0/0 
a104/646±0/2 

ab 031/539±0/0 
a148/523±0/2 

bc047/448±0/0 
a147/480±0/2 

 b063/302±0/3 a040/610±0/3 a097/493±0/3 a034/580±0/3 متر(یسانتطول نهایی )

 b086/007±0/1 a094/255±0/1 ab329/163±0/1 ab129/044±0/1 نرخ رشد ویژه )درصد در روز(

 a234/559±0/3 a 292/603±0/2 b167/789±0/2 ab341/372±0/3 ضریب تبدیل غذایی

 b 632/188±9/83 a042/58±12/112 ab958/03±3/101 ab814/464±14/87 درصد افزایش وزن بدن

 a179/595±0/2 ab183/331±0/2 ab246/523±0/2 b077/101±0/2 شاخص وضعیت

 b 935/494±0/7 a 100/681±1/10 ab 163/992±1/8 ab971/339±0/9 وری نسبیآهم

 b101 /311±0/4 a467 /749±1/7 ab774/258±0/6 a476/263±0/7 شاخص گنادوسوماتیک

 a811/777±4/77 a333/8±000/75 a729/12±223/27 a811/4±888/63 درصد بقا
 .(P<05/0باشد )یم داریمعن اختالف نشانگر متفاوت انگلیسی حروف ردیف هر در         

 
 

ترین افزایش وزن بدن در تیمار بیانگر آن است که بیش 2جدول        

ترین درصد چنین کممشاهده شد. هم 1 ترین آن در تیمارو کم 2

گزارش شد  2ترین آن در تیمار و بیش 1افزایش وزن بدن در تیمار 

(05/0>Pکم .) مقدار آن در  ترینو بیش 1ترین نرخ رشد ویژه در تیمار

و نیز بین  3با  2( اما بین تیمارهای P<05/0مشاهده شد ) 2تیمار 

داری وجود نداشت. با توجه به جدول اختالف معنی 4با  1تیمارهای 

 2ترین آن در تیمار و کم 1ترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار بیش 2

(. شاخص وضعیت و نیز درصد بقا بین تیمارهای P<05/0مشاهده شد )

چنین هم نتایج (.P>05/0) نداشتند با یکدیگر داریمختلف اختالف معنی

نسبت الروهای حاصل به مولدین  میزان ترینو بیش ترینکه کم داد نشان

مشاهده شد. درصد الروهای معیوب در  2 و 4 ترتیب در تیمارهایبه

( P>05/0داری با هم نداشتند )یتیمار مورد آزمایش اختالف معن 4 هر

(.2)جدول 

 

 فرزندان نسل اول ماهیان دم شمشیریمثلی در رشد و بقاء و عملکرد تولید: ۲جدول 

 ی رشدهاشاخص
 (شاهد) 1تیمار

(۰) 

 ۲تیمار 

 (گرم/کیلوگرممیلی 75۰)

 ۳تیمار 

 (گرم/کیلوگرممیلی 1۰۰۰)

 ۴تیمار

 (گرم/کیلوگرممیلی 1۲5۰)

 a000/005±0/0 a000/005±0/0 a000/005±0/0 a000/005±0/0 وزن اولیه الرو )گرم(

 c004/204±0/0 a 160/276±0/0 ab018/268±0/0 b200/240±0/0 وزن نهایی الرو )گرم(

 افزایش وزن )گرم(

 متر(یسانتطول اولیه الرو )

c005/198±0/0 
a050/550±0/0 

a160/271±0/0 
a035/616±0/0 

ab 018/262±0/0 
a050/583±0/0 

b020/235±0/0 
a065/590±0/0 

 a104/810±0/2 a180/741±0/2 a282/767±0/2 a229/800±0/2 متر(یسانتطول نهایی الرو )

 c110/500±0/5 a024/104±0/6 a032/093±0/6 b174/876±0/5 نرخ رشد ویژه )درصد در روز(

 a830/320±0/3 c 143/437±0/2 bc183/519±0/2 b260/823±0/2 ضریب تبدیل غذایی

 c713/15±252/3477 a039/10±86/5186 a194/77±110/5150 b956/48±519/4477 درصد افزایش وزن بدن

 a102/926±0/0 a228/359±0/1 a304/300±0/1 a336/129±0/1 شاخص وضعیت

 b 714/518±0/7  a111 /666±0/8 ab 390/148±0/8 c570/259±0/6 نسبت الرو به مولد

 درصد بقا

 الروهای معیوبدرصد

a092/897±3/82 
a902/041±0/1 

a966/906±0/79 

a282/276±1/1 

a545/899±2/81 
a790/456±0/0 

a030/544±6/77 
a819/853±1/1 

 .(P<05/0باشد )یم داریمعن اختالف نشانگر متفاوت انگلیسی حروف ردیف هر در         
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 بحث

 خارخاسک به جیره این تحقیق نشان داد که افزودن عصارهنتایج        

قبیل شمشیری سبب افزایش عملکرد تولیدمثلی ازغذایی ماهیان دم

ماهی، طول وری نسبی، شاخص گنادوسوماتیک، درصد بقای بچهآهم

ازای مولد ماده شد. نتایج و وزن الرو و نیز افزایش نسبت تعداد الرو به

ان داد که ماهیان تغذیه شده با عصاره چنین نشاین آزمایش هم

 تری داشتند. خارخاسک وزن نهایی باالتر و ضریب تبدیل غذایی پایین

کاهندگی کلسترول  اکسیدانی،آنتی ضدمیکروبی، اثرات دارای فالونوئیدها

این، این برخون، ضدالتهاب و اثر مثبت روی عملکرد قلب هستند. عالوه

ترین اثرات این نیز دارند که یکی از مهمترکیبات فعالیت بیوشیمیایی 

واسطه باشد. فالونوئیدها بهها میترکیبات در این بخش، اثر بر هورمون

کننده سطح دهیدروژنازها که تنظیم استروئید بتاهیدروکسی 17پیوند با 

استروئید دهیدروژناز  هیدروکسیابت3استروژن و آندروژن در انسان و 

کنندگی ستین و آندروژن هستند، اثر تنظیمکننده سطح پروژکه تنظیم

دهند. از طرفی، کوئرستین، کمپفرول، ها بروز میخود را روی هورمون

های تیروئید را میریستین و روتین انتقال، متابولیسم و عمل هورمون

طور مشابه گزارش (. به1393بگلو، دهند )حاجیتحت تأثیر قرار می

وی مقادیر قابل توجه از ترکیبات شده است که گیاه خارخاسک نیز حا

. فالونوئیدها جزء (2012و همکاران،  Zheleva) فالونوئیدی است

و  Panjeshahin) ها هستندنام فیتواستروژنای از ترکیبات بهدسته

ها ترکیبات طبیعی مشتق از گیاهان فیتواستروژن. (2005همکاران، 

توانند بر روی مشابه استروژن دارند و می است که عمالً ساختمانی

اکسیدانی، چنین دارای خاصیت آنتیبوده و هم مؤثر جنسی هایهورمون

فالونوئیدها متعلق به ضدآلرژی، ضدالتهابی و ضدسرطانی هستند. 

های فنولی هستند که خواص ای از مواد طبیعی با ساختماندسته

فنولی از دانتی فنولی و پلیاکسیترکیبات آنتی. انی دارنداکسیدآنتی

اکسیدانتی در گیاهان هستند که در بسیاری از ترین ترکیبات آنتیمهم

اکسیدانتی یک گیاه، ترکیبات منظور مطالعه خواص آنتیتحقیقات، به

 (.1393بگلو، گیرد )حاجیفنولی مورد بررسی قرار می

ر اثرگذاری های گیاهی اگرچه از نظها یا استروژنفیتواستروژن       

تر هستند، اما اثرات مشابهی در های اندروژنی ضعیفنسبت به استروژن

ها از اثرات اکسیدانتثابت شده است که آنتی کنند.بدن ایجاد می

های تولیدمثلی های آزاد بر روی تخمدان، اسپرم و انداممخرب رادیکال

های توان به ویتامینها میاکسیدانتازجمله این آنتی کنند.می محافظت

C ،E  و سلنیوم اشاره نمود. تحقیقات نشان داده است که خواص

 Cتر از ویتامین بار بیش 100اکسیدانتی کاتکین چای سبز تقریباً آنتی

در  (.1393بگلو، باشد )حاجیمی Eتر از ویتامین مرتبه بیش 25و 

 نیز نشان دادند که تغذیه (2006اران )و همک  Raoتحقیق مشابه،

 Achyranthes) گیاه هایدانه با (Labeo rohita) روهو ماهیانبچه

aspera)  موجب افزایش نرخ رشد، افزایش ضریب رشد ویژه و کاهش

( 2004و همکاران )  Sivaramچنین همشود. ضریب تبدیل غذایی می

های متانولی افزودن عصاره ای،هفته 12 گزارش کردند که در یک دوره

و پنیر باد  (Ocimum sanctum)پودری( دو گیاه ریحان  )عصاره

(Withania somnifera) ماهیان گروپرغذایی بچه به جیره (Greasy 

groupers) موجب افزایش وزن و افزایش ضریب رشد ویژه در ماهیان ،

های پنئوس ومیگ ( نیز نشان داد که تغذیه1393بگلو، )حاجی شود.می

 Withaniaگیاه پنیر باد )حاوی  با جیره (Penaeus monodonمونودن )

somniferaمیگوها  ( سبب افزایش وزن و افزایش ضریب رشد ویژه

 Gynostemmaگزارش شده است که استفاده از گیاه ) چنینهم شود.می

pentaphyllum) خوارکپورعلف ماهی غذایی جیره در (Ctenopharyngodon 

idella)  سبب کاهش ضریب تبدیل غذایی، افزایش وزن و افزایش

. با توجه به نتایج (1998و همکاران،  Wu) شودضریب رشد ویژه می

دست آمده از تحقیق حاضر، افزودن گیاه خارخاسک نیز به جیره هب

غذایی آبزیان توانست اثر مثبتی بر وزن نهایی، طول نهایی و ضریب 

چنین این گیاه توانست ضریب تبدیل غذایی هم ،رشد ویژه داشته باشد

 بهتری نسبت به تیمار شاهد ایجاد کند.

(، نشان دادند که تاثیر سطوح مختلف 1393) بگلو و سوداگرحاجی

( تاثیر مثبتی روی Ficus benghalensisعصاره اتانولی گیاه انجیر )

عملکرد تولیدمثلی و برخی فاکتورهای رشد در ماهی دم شمشیری 

ها، ترین میزان ناهنجاریطورکلی تولید الروهای سالم با کمشت. بهدا

با تغذیه،  رابطه در دارد. نیز بستگی تغذیه به محیطی عوامل و عالوه بر وراثت

 ویژه از نظر اسیدهای چرب ضروریجیره غذایی مولدین به بودن متعادل

اسیدایکوزاپنتانوئیک( بسیار  و اسیددوکازاهگزانوئیک )اسیدآراشیدونیک،

اکسیدانی موجود در باشد. بنابراین نقش ترکیبات آنتیقابل توجه می

 یابد. جا اهمیت میعصاره بر اسید های چرب ضروری در این

Wang        در آزمایشی اثر برخی از گیاهان  (2008) و همکاران

 (Herba epimedii) (،Fructus ligustri lucidi) ،(Fructus lycii)) دارویی

 ماهی زردگربه (( را روی عملکرد تولیدمثلیCortex eucommiaeو )

(Pelteobagrus fulvidraco در هر دو جنس نر و ماده مورد بررسی )

داد شاخص گنادوسوماتیک،  ها نشاندادند. نتایج تحقیقات آن قرار

 ای که با جیره غذایی حاویری و تعداد الرو در ماهیان مادهآوهم

دو گیاه فروکتوس لیسی، فروکتوس لیگوستری تغذیه شده بودند 

میزان چنین تر از گروه شاهد بود. همداری بیشطور معنیبه

 گناد و عضالت در ماهیان ماده n-3 اسیدهای چرب غیراشباع 

تر از گروه داری بیشطور معنیتغذیه شده با گیاهان مذکور به

تحقیق، افزودن گیاه خارخاسک شاهد بود. با توجه به نتایج این 
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به جیره غذایی سبب شده است که تعداد الروها در تیمار دوم 

چنین هم ،ترین سطح را داشته باشدنسبت به تیمار شاهد بیش

شاخص گنادوسوماتیک نیز در تیمار شاهد نسبت به سایر تیمارها 

        ترین سطح قرار دارد. در پایین

        Telefoورا آلوئه گیاه عصاره که کردند گزارش (2004) همکاران و

(Aloe Vera محتوی ترکیبات فیتواستروژنی ازقبیل بتاسیسترول )

 Poorfaridشود. سبب افزایش میزان استروژن تخمدان می که است

 Aloe)ورا نیز نشان دادند که عصاره گیاه آلوئه (2013) و همکاران

Vera ) دارای ترکیباتی با خواص مشابه هورمونFSH  است که

ها و در نتیجه موجب افزایش سبب افزایش رشد و تکامل فولیکول

 و Pokharkar شود.می فولیکولی هایسلول از استروژن ترشح

طور مشابه خارخاسک در این آزمایش نیز به (2010) همکاران

دارای اثرات استروژنی فیتواستروژنی است. بنابراین  ترکیبات دارای

اثر گذاشته  )آبزی( عصبی مرکزی تواند بر روی سیستماست که می

های و سبب القاء و تحریک تقسیمات سلولی بدن و رشد اندام

شود. بنابراین باالتر بودن وزن بدن و تولیدمثلی در جنس ماده 

 توان به این دلیل نسبت داد.گنادها را می
(، نشان دادند که افزودن پودر 1393)ان و همکاربگلو حاجی       

 ماهیگربه مولدین غذایی جیره به Garcinia kola گیاه هایدانه

افزایش درصد لقاح، افزایش درصد  سبب (Clarias gariepinus)افریقایی

 و گزانتونشود. ها و افزایش میزان بقای الروها میهچ شدن تخم

اکسیدانتی هستند که در تولید استروژن بایفالونوئید ترکیبات آنتی

ها تخمنقش اساسی دارند. استروژن هورمون کلیدی در تولید و بلوغ 

رو باال رفتن  عملکرد تولید مثلی در ماهیان باشد. از ایندر تخمدان می

توان به وجود گزانتون و بایفالونوئید نسبت داد. مورد مطالعه را می

ن و بایفالونوئید موجود اکسیدانتی گزانتوطور مشابه، ترکیبات آنتیبه

دلیل نقشی که در تولید هورمون استروژن در به ،G. kolaدر گیاه 

ماهی افریقایی دارند، سبب افزایش عملکرد تولیدمثلی مولدین گربه

 اکسیدانی مشابه است.شوند. گیاه خارخاسک نیز دارای خواص آنتیمی

از طریق کاستن اثرات عوامل  مذکور احتماالً در تحقیق حاضر عصاره

است  در مجموع توانسته زا، تقویت و بهبود سیستم ایمنی بدناسترس

سبب بهبود وضعیت سالمت عمومی و افزایش کارایی هضم و جذب 

غذا در دستگاه گوارش شود و در نهایت منجر به بهبود عملکرد رشد 

 حاوی عصاره غذایی هایماهیان شود. ماهیان تغذیه شده با جیره

ضریب تبدیل غذایی خارخاسک در مقایسه با تیمارهای شاهد، میزان 

عبارت تر و وزن نهایی بدن باالتری دارند. بهضریب رشد ویژه بیش تر،کم

    است سبب بهبود عملکرد رشد ماهیان شود.  دیگر عصاره گیاه توانسته

بهتری از نظر عملکرد  3و  2در این آزمایش در مجموع، تیمار        

دست آمده از این آزمایش با توجه به نتایج به رشد از خود نشان دادند.

 تنها در رشد بلکه در تولیدمثل ماهی عصاره گیاه خارخاسک نه

توان از این گیاه در بهبود عملکرد شمشیری نیز موثر بوده است. می دم

ید الروهای چنین تولمولدین استفاده نمود. برای افزایش رشد بهتر و هم

 750باشد. بنابراین استفاده از غلظت تر با بقا و رشد بهتر موثر میبیش

گرم عصاره گیاه خارخاسک بر کیلوگرم جیره پیشنهاد میلی 1000و

 شود.یم
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