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هاي خوني، بيوشيميايي و تاثير سطوح مختلف گياهان دارويي در جيره بر برخي شاخص

 در مرحله پرواري( Oncorhynchus mykiss) كمان پرورشيآالي رنگينايمني قزل
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 تحقیقات آموزش و ترویج  سازمان، موسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور، پژوهشكده اكولوژی دریای خزر :محمد بینايی

 ایران ، ساری،كشاورزی

 تحقیقات آموزش و ترویج  سازمان، موسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور، پژوهشكده اكولوژی دریای خزر :حسن فضلی

 ایران ،، ساریكشاورزی
 

 1397 شهریورتاریخ پذیرش:            1397 ردادخ تاریخ دریافت:

 چکیده

كمان پرورشي در مرحله آالي رنگینهاي خوني، بیوشیمیايي و ايمني  قزلمطالعه تاثیر استفاده از گیاهان دارويي در جیره بر روي شاخص            

كمان پرورشي با میانگین وزني  آالي رنگینعدد قزل 180انجام شد. تعداد  96-97اي هپرواري در پژوهشكده اكولوژي درياي خزر در سال

سه جیره غذاي  هفته با 7 مدتهلیتر( تقسیم گرديده و ب 100لیتر و با حجم آبگیري   150)به حجم  فايبرگالس مخزنعدد  9گرم در  1/2±7/28

 گل همیشه بهار، يونجه، لوطي مساوي از شش گیاه دارويي ازجمله شیرين بیان،مخ) درصد  مخلوط گیاهان دارويي 4و  2)شاهد(،  حاوي صفر

در انتهاي دوره از ماهیان خونگیري شد و  درصد بوده است. 100آويشن و سیر( تغذيه شدند.میانگین بازماندگي در پايان آزمايش  سنجد،

هاي قرمز، دست آمده نشان داد كه در تعداد گلبولهنتايج ب گرفتند.هاي خوني، بیوشیمیايي و ايمني تیمارها مورد مقايسه آماري قرار شاخص

 نتايج حاصله مبین آن است داري با شاهد وجود دارد.تفاوت معني %4ماهیان تغذيه شده با مخلوط گیاهان دارويي در غلظت  IGMهماتوكريت و 

بنابراين استفاده از اين  باشد.كمان ميآالي رنگینصاصي در ماهي قزلكننده سیستم ايمني غیراختكه مخلوط گیاهان دارويي، داراي اثرات تقويت

 (.p >01/0) شود، توصیه ميكمانآالي رنگینعنوان محرك ايمني در جیره ماهي قزلبه %4مخلوط گیاهان دارويي در سطح 

كمان،گياه دارويي، شاخص خوني، بيوشيميايي و ايمنيآالي رنگينقزل کلیدی: کلمات

 Hamid_ramzani@yahoo.com: * پست الكترونیكی نویسنده مسئول
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 مهمقد

کرات در  نامناسب، به هایمحیط در زیست دلیلهها بماهی        

دارند و استفاده از داروهای  زا قرارهای بیماریمعرض میکروارگانیسم

پروری با خطراتی ازجمله ایجاد مقاومت باکتری ضدباکتریایی در آبزی

 زیست باقیدر محیط کهبه داروها در بافت موجود مواجه بوده ضمن آن

 تواند خطرساز باشدنیز می دست سیستمموجودات پایین و برای ماندیم

(Dorucu  ،2009و همکاران)با این وجود تمایل به افزایش تولید . 

منجر به وضع قوانین محدودکننده استفاده از  ایمن و سالم غذاهای

تواند جلو برخی از ها شده است. واکسیناسیون نیز میبیوتیکآنتی

ها در را بگیرد اما متاسفانه تکوین و توسعه واکسن بزیانهای آبیماری

زای بین سلولی هنوز با روند تولید عوامل بیماری برابر بسیاری از 

( 2011و همکاران،  Fazlolahzadeh) همراه نبوده است آمیزیموفقیت

دنبال هخصوص در دهه گذشته بهمین دالیل است که تحقیقات به و به

 ها، که بدونجایگزین تریناز قوی باشد. یکیمی های طبیعیجایگزین

های ها را بگیرد، افزودنیبیوتیکممکن است بتواند جای آنتی شک

ها که از گیاهان دارویی و یا از عصاره خواهد بود. این افزودنی گیاهی

، توانند به غذا اضافه شوند. اخیرا   راحتی میبه  آیند،می دستهها بآن

 آبزی در گیاهی هایپذیری استفاده از افزودنیمکانمطالعه بر روی ا

دامنه وسیعی از تحقیقات  زمان اندک همین و در شده شروع پروری

 از را به سمت خود معطوف ساخته است که نتایج متنوع و متفاوتی

 به صورت تحریکی و چهچه به) بر ایمنی گیاهی هایافزودنی اثر این

ها آنزیم کنندهباکتریال، تحریکآنتیاکسیدانتی، آنتی تلفیقی(، صورت

کننده جذب نیتروژن در پیکره ماهی از خود نشان داده است. و تحریک

ترین مزیت آن این است که با توجه به طورکه گفته شد مهمهمان

 نخواهد تهدیدی کنندگانمصرف سالمت و زیستمحیط بودن، بر طبیعی

 عنوانهکمان بی رنگینآالقزل ماهی .(2010و همکاران،  Gabor) بود

 صنعت در سردآبی گونه ترینو مهم ماهیان اقتصادی تریناز با ارزش یکی

 رشد هایشاخص جهت بهبود در تالش که باشدمی کشور پروریآبزی

 باکتریای های متعدددر برابر بیماری قدرت ایمنی این ماهی و افزایش

عنوان به (.2010ران، و همکاAlishahi ) است یافته ایافزایش فزاینده

شامل سیر، ) گیاهی هایبرخی از افزودنی مثال، در یک تحقیق، تاثیر

غذا  مصرف و عملکرد در جیره، بر رشد خار(گلو سر پونه کوهی زنجبیل،

 .(2010 و همکاران، Gabor) آمد دستهکمان بآالی رنگینقزل ماهی در

 Lupinus) لوپین %1 با کمانرنگین آالیقزل ماهی تغذیه چنینهم

perennis،) عنبه (Mangifera indica) گزنه و (Urtica dioicaآزمایش ) 

 در ایران درخصوص استفاده از گیاهان .(Austin ،2010و Awad ) شد

 گزنه این راستا در چنان ادامه دارد.دهه گذشته آغاز و هم در دارویی

(Nigela sativa)، دارواش (Viscum album)، وراآلوئه (Aloe barbadensis ،)

 ،(Echinacea pupurea) ، سرخارگل(Astragalus gummiter) گون

 ،(Camellia sinensisچای سبز ) ،Mentha longifolia)) کوهیپونه

 (Satureja bachtiarica) بختیاریمرزه و (Zingiber officinale) زنجبیل

 و پورغالم) قرار گرفته است بررسی وردم کمانرنگین آالیدر قزل

 Sheikhzadeh ؛Sharif Rohani ،2013و  Haghighi؛ 1392 همکاران،

گیاهان  تحقیق استفاده از هدف از انجام این .(2011و همکاران، 

خصوص ههای خونی و بدر جیره و تاثیر آن بر روی سیستم دارویی

 باشد. آال میایمنی ماهی قزل

 

 هامواد و روش

هفته از اواخر  7مدت هب 1396این آزمایش در پاییز و زمستان        

در سالن تکثیر و پرورش پژوهشکده  96تا اوایل دی ماه  96آبان ماه 

اکولوژی دریای خزر، واقع در فرح آباد شهرستان ساری )مرکز استان 

عنوان گالس بهفایبر مخزن در این آزمایش هر انجام شد. مازندران(

خصوص هها، بد آزمایشی )تکرار( درنظر گرفته شد. کلیه پارامترواح

روزانه صورت هکیفیت آب برای تمام تیمارها یکسان بود. تعویض آب ب

بار در روز( صورت گرفت. تغییرات حرارتی تحت شرایط طبیعی یک)

های مختلف نوع محیط پرورش بوده است. تنها اثر متغیر بین تیمار

ماهیان در ابتدا و پایان دوره  یش تعیین گردید.جیره در شروع آزما

آالی عدد قزل 180ترتیب تعداد شدند. بدین سنجیزیستپرورش 

 3تیمار با  3گرم در  7/28±1/2کمان پرورشی با میانگین وزنیرنگین

لیتر که فقط  150یری گفایبرگالس به حجم آب مخزن 9تکرار، در 

صورت بلوک هند. این آزمایش بگردید تقسیم شدی میلیتر آبگیر 100

 تصادفی طراحی شد. کامال 

جمله شیرین ابتدا شش نوع گیاه از سازي جيره:آمادهتهيه و       

آویشن و سیر که همگی جز  سنجد، گل همیشه بهار، یونجه، بیان،

خوشبختانه  ( خریداری گردید.1368 زرگری،) باشندمی دارویی گیاهان

خریداری گردید و سپس توسط آسیاب برقی  جز یونجه که بذر آنهب

صورت پودر هپودر تبدیل شد، بقیه مواد اولیه ب خانگی مدل ناسیونال به

و در  از عطاری خریداری گردید و به نسبت مساوی مخلوط گردید

 منظور آزمایش سه نوع جیره،به داری گردید.دار نگههای درببطری

)شاهد( و جیره  %0خلوط گیاهی ترتیب جیره رایج در بازار با مهکه ب

)جیره دوم( و جیره  %2میزان هرایج در بازار مخلوط با گیاهان دارویی ب

)جیره سوم(  %4میزان هرایج در بازار  مخلوط با گیاهان دارویی ب

خاطر تاثیر بر قیمت جیره بوده هانتخاب شد. هدف از انتخاب این دوز ب

د خوراک آبزیان مازندران که ارزان تمام شود. پلت از شرکت تولی

صورت هکه آنالیز جیره پایه مورد استفاده در این مطالعه ب خریداری شد

 8غذادهی دو بار در روز در ساعات  آمده است. 1خالصه در جدول 
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عصر انجام شد. غذادهی مطابق با درجه حرارت آب و اندازه 15صبح و 

درصد وزن بدن  5تا  1 میزانبه ( که معموال 1367ماهی )عمادی، 

منظور افزودن گیاهان دارویی به جیره هصورت گرفت. ب متغیر بوده،

گرم روغن مایع  5ابتدا در یک ظرف پالستیکی پلت را ریخته و سپس 

مخلوط گیاهی را به این ظرف  خوراکی را در این ظرف ریخته و نهایتا 

هی گاه به ماگردید تا مکمل به پلت بچسبد و آنافزوده و مخلوط می

 شدند.داده می
 

 اندازه ماهي و اندازه غذا در طول دوره آزمايش درصد تركيبات،: 1جدول

 

نمونه  6تیمار  در پایان آزمایش از هر تولوژي:روش بررسي هما       

ترین استرس طور تصادفی انتخاب و برای جلوگیری از بروز کمهب ماهی،

ابتداء ماهیان با ساچوک از داخل ونیرو برداشت شده و در داخل وان 

پس از  لیتر قرار گرفتند.میلی 5/0میزان حاوی اسانس گل میخک به

گیری و ند وزن و طول کل ماهیان اندازههوش گردیدکه ماهیان بیآن

 خون باسی سی 2هوشی از ورید دمی هر ماهی ثبت شد. پس از بی

خون سی سی 5/0میزان  استفاده از سرنگ استریل استحصال گردید.

، Blaxhall) هپارین اضافه گردید میکرولیتر 50 حاوی ظروف اپندرف به

هماتولوژی شامل از خون هپارینه جهت انجام آزمایشات  .(1973

 تعیین میزان همانوکریت، هموگلوبین، تعداد گلبول سفید، تعداد

های خونی و های سفید، اندیسگلبول قرمز، شمارش تفریقی گلبول

به ظروف سی سی 5/1 تعیین میزان رادیکال آزاد اکسیژن استفاده شد.

 در آزمایشگاه با سانتریفیوژ در اپندرف فاقد ماده ضدانعقاد منتقل و

جهت  ها جدا ودقیقه سرم نمونه 10مدت هدور در دقیقه ب 5000دور 

تا  AST  ،ALTتام، آلبومین،سنجش لیزوزیم، ایمنوگلوبولین، پروتئین

 داری شد.نگهگراد درجه سانتی -21روز انجام آزمایش در حرارت 

سفیدخون با  و شمارش گلبول قرمز شناسي:آزمايشات خون       

با رقیق شدن خون  دستی و توسط الم هماسیتومتر و استفاده از روش

گیری میزان هماتوکریت اندازه شد. انجام ریس محلول با 200/1 میزانبه

روش میکروهماتوکریت انجام شد به این ترتیب که خون به خون به

در دقیقه 12000دقیقه با دور  5مدت ههای هماتوکریت منتقل و بلوله

.گردید کش هماتوکریت قرائتخط از فادهاست با سپس و سانتریفیوژ

 شد. سیانومت هموگلوبین انجام روش توسط هموگلوبین گیریاندازه

خون )نوتروفیل، لنفوسیت،  سفید هایگلبول افتراقی شمارش چنین،هم

مونوسیت وائوزینوفیل( نیز با تهیه گسترش خون و طبق روش توصیه 

 . انجام شد( 2004و همکاران ) Borges  شده

با توجه به محدودیت زمانی گيري راديکال آزاد اكسيژن: اندازه       

های خونی به آزمایشگاه گیری این فاکتور پس از انتقال نمونهبرای اندازه

های آزاد اکسیژن گیری شد. برای سنجش رادیکالابتدا این فاکتور اندازه

 شرح ذیل بود:مراحل به

ر از خون هپارینه با محلول هنکس به لیتمیلی 5/0: سازی نمونهآماده

 Nacl (Merck, Germany) 80 حجم اولیه رقیق گردید. 1/0نسبت  

 ,Glucose (Merck، گرم/لیتر Kcl (Merck, Germany )4، گرم/لیتر

Germany) 10 گرم/لیتر، KH2PO4 (Merck, Germany)600  

 گرممیلی Na2HPO4.H2O (Merck, Germany) 900 ،گرم/لیترمیلی

محلول با استفاده از محلول  pHبعد از تهیه محلول هنکس، . لیتر در

تنظیم شد. محلول  pH6/7 در  نرمال 1/0 (NaOH) هیدرواکسید سدیم

عنوان استوک بوده و در زمان استفاده با آب مقطر استریل به فوق به

 : شد. محلول لومینول با فرمول زیر تهیه شدرقیق می 1/0میزان 

KOH (Merck, Germany) 78/0 گرم، Boric acid (Merck, 

Germany )618/0 گرم ،Luminol (5-amino-2, 3-dihydro-1, 4-

pathalazinedione) (Sigma,USA) 14 لیترمیلی 10 مقطر آب گرممیلی 

 :شد مول با فرمول زیر محاسبه 10-4محلول ردامین با غلظت 

Rhodamin ((C28H31ClN2O3 (Merck, Germany)0047/0 گرم، 

 لیتر میلی 100آب مقطر 

 96های برای انجام این آزمایش از میکروپلیت: آزمايش انجام       

میکرولیتر خون 200پلیت،میکرو چاهک هر ای استفاده شد. درخانه

میکرولیتر محلول  100میکرولیتر محلول لومینول و  100رقیق شده، 

ر چاهک میکروپلیت ها دردامین ریخته شد. پس از قرار دادن نمونه

 ,Luminoscan Ascent (Thermoبالفاصله در محل خود در دستگاه 

Finland قرار گرفته و دستگاه روشن گردید و سپس میزان رادیکال )

. (2014و همکاران،  Binaei) قرائت شد RLU/sآزاد اکسیژن برحسب 

 مرحله تکرار انجام شد.  3در این آزمایش برای هر نمونه 

 پروتئین هایشاخص گیریاندازه خون: بيوشيميايي تورهايفاك       

 (ASTآمینوترانسفراز ) آسپارتات (،ALTآمینوترانسفراز ) آالنین تام،

های آزمایشگاهی استفاده از کیت با (Igm) تامایمونوگلوبولین ،آلبومین و

 )مدل اتوآناالیزر دستگاه وسیلهبه و تهران( آزمون، پارس )شرکت

Eurolyser, Belgium) انجام پذیرفت.  

 فعالیت برای تعیین میزان گیری فعالیت لیزوزیم در سرم خون:اندازه

 شد. ( استفاده1990) Elis توسط شده ارایه روش از سرم لیزوزیم

سنجی با استفاده از سطح فعالیت لیزوزیم با استفاده از روش کدورت

 Micrococcus لیزیدیکتیکوس میکروکوکوس سوسپانسیون

lysodeikticus ،طوربه گرفت. مورآمیداز صورت آنزیم و آمریکا( )سیگما 

 سوسپانسیون از میکرولیتر 200 با سرم هاینمونه از میکرولیتر 10 خالصه،

اندازه 

 ماهی)گرم(

قطر غذا 

 متر()میلی

 پروتئین

)%( 

 چربی

)%( 

 فیبر

)%( 

 خاکستر

)%( 

 رطوبت

)%( 

 11 8 2 16 40 مترمیلی 2 30-20

 11 8 2 16 40 مترمیلی 3-2 60-30
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 سدیمسیتراتشده در بافر تهیه لیزیدیکتیکوس میکروکوکوس باکتری

گرم در لیتر اضافه میلی 2/0میزان به 2/6برابر  pHموالر و  05/0

 شد. گیرینانومتر اندازه 570گردید و جذب نوری اولیه در طول موج 

 22 دمای دقیقه بعد از انکوباسیون در5/4 و 5/0 نوری جذب ادامه، در

مرغ لیزوزیم سفیده تخم از مطالعه این در گردید. قرائت گراد،سانتی درجه

 استاندارد استفاده شد.منظور ترسیم منحنی )سیگما( به شده لیوفیلیزه

برای مقایسه  هاي مرتبط با هماتولوژي:تجزيه و تحليل داده       

فاکتورهای خونی در تیمارهای مختلف با استفاده از تجزیه واریانس 

ها از آزمون دانکن میانگین دو به دو مقایسه برای و (ANOVA) طرفهیک

نیز با استفاده از  هاو تحلیل داده درصد انجام شد. تجزیه 5در سطح 

ها انجام شد. در این مرحله از تحقیق از میانگین داده 18spss افزارنرم

 همراه اشتباه از معیار استفاده شد.به

1.  

 تایج ن
آب( در  ) گیری پارامترهای محیطیخالصه نتایج حاصله از اندازه       

 pHو ارائه شده است. براساس این نتایج دو پارامتر اکسیژن  2جدول 

و شوری، تغییرات زیادی  حرارت درجه تغییرات اندک و پارامترهای دارای

تریتب در هگراد بدرجه سانتی 28 به 23 که دمای آبطوریهداشتند. ب

های تیمار کلیه وضعیت برای این داشت. پرورش افزایش دوره انتهای و ابتدا

های غلظت کف و شنای واژگون در ماهیان در است. یکسان بوده آزمایشی

 گرم مشاهده گردید. میلی 10و  5
 

فاكتورهاي فيزيکي و گيري خالصه نتايج حاصل از اندازه :2جدول 

 ميانگين( ±SD) در طول دوره پرورش ماهي مخازنشيميائي آب 

 

پارامترهای  نتایج خالصه هماتولوژي: پارمترهاي از حاصله نتايج       

با توجه  شود.مشاهده می 3و 2خونی پس از پایان آزمایش در جداول 

 تیمار که برایHCT) ) کریتدار در فاکتورهای هماتوبه تفاوت معنی

 دوم و برای تیمار درصد 50/38با مکمل صفر درصد برابر  شاهد() اول

گیاهی  مکمل) رای تیمار سومدرصد و ب 33/38برابر  (%2 گیاهی مکمل)

تیمار  برای که RBC)) رمزهای قگلبول ،اندصد بودهدر 44( برابر 4%

 مترمیلی در سلول 106×3717/1 با مکمل صفر درصد برابر شاهد() اول

 10 6×4217/1( برابر %2 گیاهی مکمل) دوم تیمار برای و است بوده مکعب

گیاهی  مکمل) سوم بوده است و برای تیمار متر مکعبسلول در میلی

 IGMمتر مکعب بوده است و سلول در میلی 10 6×6033/1( برابر 4%

گرم میلی 750/73صفر درصد برابر  )شاهد( با مکمل تیمار اول که برای

( برابر %2بوده است و برای تیمار دوم )مکمل گیاهی لیتر بر دسی

مکمل ) سوم تیمار لیتر بوده است و برایگرم بر دسیمیلی 917/75

 ، نتیجهر بوده استلیتدسی گرم برمیلی 667/126( برابر %4گیاهی 

 ر رویر باثیا تب %4ح سط دردارویی  گیاهان که مخلوط گرفته شده

 آالیبرروی قزل IGM بادیآنتی افزایش و با همورال سیستم ایمنی

 (.p >01/0) داری داشته استتاثیر معنی کمان پرورشیرنگین
 

 هاي خوني ميانگين( شاخص ±SD) مقايسه ميانگين :2جدول 

 آالي تغذيه شده با سطوح مختلف گياهان داروييقزل

 

هاي تاثير سطوح مختلف گياهان دارويي بر برخي از شاخص :3جدول 

 (ميانگين ± SD) كمان در انتهاي دورهآالي رنگينبيوشيمياي و ايمني قزل

 
  دار نبودن اختالفات در هر ردیف معنیدهنده عدم وجود حروف در هر ردیف نشان     

 .(p>0/05) باشدمی     
 

 بحث 

 دری اهیگی هایافزودن از استفادهی ریپذامکانی رو بر مطالعه       

 قاتیتحق ازی عیوس دامنه اندک زمان نیهم در و شده شروع یپروریآبز

 اثر ازی متفاوت و متنوع جینتا که است ساخته معطوف خود سمت به را

 صورتبه چه وی کیتحر صورتبه چه) یمنیا بری اهیگ یهایافزودن نیا

 کیتحر و هامیآنز کنندهکیتحر ال،یباکتریآنت ،یدانتیاکسیآنت ،ی(قیتلف

 طورهمان. است داده نشان خود ازی ماه کرهیپ در تروژنین جذب کننده

ی عیطب هب هتوج با که است نیا آن تیمز نیترمهم شد گفته که

 شوری
ppt 

pH 
اکسیژن محلول 

mg/l 

درجه حرارت 
CO 

 شرح

 میانگین 07/13±24/2 8/7±66/2 9/7±17/0 9/0±2/0

 تعداد نمونه 14 14 14 14

 
 باشددار نبودن اختالفات در هر ردیف میمعنیدهنده عدم وجود حروف در هر ردیف نشان

(0/05<p). 
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 بود نخواهدی دیتهد کنندگانمصرف سالمت و ستیز طیمح بر بودن،

(Gabor  ،2010و همکاران) .که سطح  دهدمی نشان حاضر نتایج بررسی

داشته است های شاخص خونیداری بر روی اندیستاثیر معنی 4%

 که برای تیمار اول HCT)) کریتکه در فاکتورهای هماتوطوریهب

و برای تیمار دوم  درصد 50/38شاهد( با مکمل صفر درصد برابر )

مکمل ) درصد و برای تیمار سوم33/38( برابر %2مکمل گیاهی )

که برای  RBC)) های قرمز، گلبولاندودهصد بدر44( برابر %4گیاهی 

سلول در  10 6×3717/1شاهد( با مکمل صفر درصد برابر ) تیمار اول

( برابر %2مکمل گیاهی متر مکعب بوده است و برای تیمار دوم )میلی

 مکعب بوده است و برای تیمار سوممترسلول در میلی 10 6×4217/1

متر مکعب بوده سلول در میلی 10 6×6033/1( برابر %4گیاهی  مکمل)

که برای تیمار اول )شاهد( با مکمل صفر درصد برابر  IGMاست و 

لیتر  بوده است و برای تیمار دوم )مکمل گرم بر دسیمیلی 750/73

لیتر بوده است و برای تیمار دسی گرم برمیلی 917/75( برابر %2 گیاهی

. لیتر بوده استدسی بر گرممیلی 667/126 برابر (%4مکمل گیاهی) سوم

در جیره  %4که استفاده از مخلوط گیاهان دارویی در سطح نتیجه آن

 با ضریب اطمینانRBC و HCTدار بر روی مصرفی تاثیرات معنی

اختصاصی ( و تاثیر آن برروی سیستم ایمنی>05/0p) داشته است95%

IGM بوده است %99 با ضریب اطمینان (01/0p<) تاثیر که آن یتا نها

 IGMبادی اساسی بر روی سیستم ایمنی همورال و با افزایش آنتی

 داری داشته استکمان پرورشی  تاثیر معنیآالی رنگینبرروی قزل

(01/0< p.) کهوریطههای دیگر توسط محققین انجام شده ببررسی ،

 نآالی رنگیزلاثر اسانس آویشن بر روی سیستم ایمنی خون ماهی ق

( 1391اران، سلطانی و همک) دار داشته استاثر معنی یان پرورشکم

 رب ریس راث نچنیمه خوانی دارد.ه با آزمایشات انجام شده فوق همک

 Oreochromis niloticus×Oreochromisa) ایالپیت دیربیه یمنیا و درش

ureus )لوگرمیک بر گرم 5/0 از استفاده با هاآن مطالعه در. شد مطالعه 

 نیای تنفس خونیهاتیلکوس شمار بری داریمعن بهبود ر،یس مکمل

ی میآنز تیفعال و تهیفاگوس بیضر ،یکنندگ تهیفاگوس تیفعال ،یماه

 نیا در رای خوبی منیا ستمیسی محرکی هایژگیو ریس و آمد دستهب

چنین اثر هم. (Fall ،2011و  Ndong) داد نشان خود از دیبریهی ماه

 آالجمله آویشن بر سیستم ایمنی ماهی قزلاسانس چندگیاه دارویی از

دار داشته است اثرات معنی Igmکمان پرورشی با تاثیر بر میزان رنگین

چنین تاثیر مخلوط اسانس چند گیاه هم (.1391سلطانی و همکاران،)

سیستم ایمنی بر روی  قویتبختیاری با ت خصوص پونه و مرزههدارویی ب

 و بلوطیپیرقاسمی) شد آزمایش موفقیت با کمانرنگین آالیقزل

در مجموع  خوانی دارد.( که با نتایج این تحقیق هم1390 همکاران،

تاثیرات  %4شود استفاده از مکمل گیاهی فوق در سطح توصیه می

رریی ضمثبتی بر روی سیستم ایمنی همورال داشته و با توجه به بی

 شود. در جیره توصیه می
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