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 چکیده
صاره سی اثر ع ضر به منظور برر سترن کوهی  مطالعه حا شاخص  .Rosa canina Lهیدروالکلی ن شد و تغذیه و  های ایمنی قزل بر فاکتورهای ر

های آزمایش وارد شدند و به صورت تصادفی  به تیمار15   ±0.7قطعه ماهی با میانگین وزنی   230آالی رنگین کمان انجام گرفت. در این تحقیق، 
درخوراک( عصاره نسترن کوهی با سه   (g/kgگرم 10و  5، 2.5با جیره های غذایی شامل: جیره غذایی فاقد نسترن کوهی به عنوان شاهد و حاوی 

نسترن درکیلو گرم جیره غذایی به طور  گرم عصاره  5   (g/kg)های این پژوهش، تیمار حاویروز پرورش یا فتند. براساس یافته 42تکرار به مدت 
را   (DGR)میانگین رشررد روزانه   (BWG)، (CF)ضررریت قاقی  ،(SGR)(، نرخ رشررد ویژه FCRداری بهترین ضررریت تیدیل خوراک معنی
شت شاخصp˂0.05  دا شامل: گلیولهای خون(. در  سی  سلولی  RBCهای قرمز  شنا سط  سلولی MCV(،حجم متو  MCH(، هماتوکریت 

 MCHC0.05داری را در بین تیمارهای آزمایش نشرران نداد  (  هیچ اختالف معنی˃pشرراخص  .)WBC های حاوی داری بین تیمارتفاوت معنی
ها در تیمار غذایی (. تعداد لنفوسیتp˃0.05داری نشان نداد عصاره با تیمار شاهد تفاوت معنی 10  (g/kg)و تیمار  (p˂0.05  عصاره را نشان داد

(. تعداد نوتروفیل و مونوسرریت بین p˂0.05کیلو گرم در غذا، اختالف معنی داری را با سررایر تیمارها و تیمارشرراهد داشررت  g/kg 10 حاوری با
و گرم عصاره هیدروالکلی گرم در کیل 5مقدار  داد که استفاده از(. نتایج این مطالعه نشان p˂0.05داری نشان نداد تیمارهای آزمایشی اختالف معنی

سترن کوهی در جیره غذایی منجر به افزایش شاخص های ایمنی گرم عصاره در کیلو گرم غذا منجر به افزایش شاخص 10های رشد و نیز مصرف ن
شد. بنابراین، می شد طییعی و ایمنی در جیره غذایی در ماهی قزل آال خواهد  سترن کوهی را به عنوان محرک ر صاره ن قزل آال  رنگین کمان توان ع

 بکار برد.
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Abstract 
The present study aimed to investigate the effect of Rosa canina L. hydroalcolic extract on growth and nutrition factors 
and immune indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). In this study, 230 fish with weight average of 15±0.7 were 
randomly assigned in four groups and were studies for 42 days with three replications. The experimental treatments 
including R. canina L-free diet as the control treatment and treatments including 2.5, 5, and 10 (g/kg) R. canina were the 
experimental treatments. Fish were fed by 2% of their body weight twice a day and after two weeks, they were weighted 
and different growth and immune factors were examined. According to the findings of the growth indicators, the treatment 
containing 5)g/kg( R.canina significantly showed better )FCR(, )SRG(, )CF(, )BWG( and )DGR( indicators (P˂0.05). 
The results of measuring hematological indicators of )Hb(, )RBC(, )MCV(, )MCH(, and )MCHC( showed no significant 
difference between the treatments (p˃0.05). WBC showed a significant difference between treatments containing extract 
(P˂0.05) and the treatment 10) g/kg(showed no difference with the control treatment (P˃0.05).The number of  
lymphocytes in the treatment group10(g/kg) showed a significant difference with other treatments and the control 
treatment. No significant difference was observed between the treatments in terms of neutrophils and monocytes. The 
findings of this study show that the use of 5)g/kg( extract leads to increased growth indicators and 10 )g/kg(leads to 
increased growth  indicators.                                                                                                                  
Key words: R.canina L,  growth, immune, hydroalcolic extract, herbal, Rainbow trout (oncorhynchus mykiss) 
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 مقدمه. 1 
اخیر تولید در بخش آبزی پروری افزایش یافته  هایدرسال

سعه قشم ست و با تو صنعت مواجه ا گیر و روز افزون این 
به صرررنعت آبزی پروری برای تامین ایم.  ازاین رو، توجه 

شورها قرارگرفته  شی از نیاز غذایی مورد توجه جدی ک بخ
مان یکی از مهم آالی رنگین اسرررت. امروزه قزل ترین ک

دی است که در بیشتر نقاط جهان پرورش های اقتصاگونه
هایی که سیت برتری و گرایش روز شود. مشخصهداده می

شود، شامل سازگاری با افزون تکثیروپرورش این ماهی می
تراکم باال در شرررایط پرورشرری، مقاومت در برابر شرررایط 

ی دسرررتی و نامطلوب محیطی، سرررازگاری خوب با تغذیه
ست شد باال ا . دراین (Faghani et al., 2008)افزایش ر

ز افزون تقاضررا برای تولید قزل آالی رنگین بین، رشررد رو
فاده از روش به اسرررت مان منجر  های پرورش متراکم ک

گردیده اسررت. با اسررتفاده از روش های پرورش متراکم و 
افزایش تراکم ماهی در مخازن پرورشررری، امکان شررریو  

های باکتریایی، ویروسرری و انگلی نیزبیشررترشررده بیماری
(. مدیریت بیماری دراین Woo and Bruno, 2011 است

ستفاده از روش ست زمینه باید با ا سازگاربا محیط زی های 
های اخیر ارتیاط، در سرررالو ماندگار انجام گیرد. در این 

استفاده ازگیاهان دارویی به عنوان محرک ایمنی گسترش 
یافته و پژوهش های زیادی دز این زمینه انجام شده است. 
ثابت شررده اسررت که بکار گیری گیا هان دارویی در جیره 

های ایمنی و مقاومت  غذایی می تواند باعث افزایش پاسرر 
. (Bulfon et al., 2015)ها شرررودماهی در برابر بیماری

یات طییعی و بی  به عنوان ترکی هان دارویی  یا کاربرد گ
هررا ضررررردرآبزی پروری جررایگزینی برای آنتی بیوتیرر 

 ,Van Hai)وایمنوپروفیالکتی  شررناخته شررده اسررت

ستفاده از گیاهان . پژ(2015 ست، ا شان داده ا وهش ها ن
های ایمنی داروئی در غذای ماهیان منجر به بهیود شاخص

یت  عال فاگوسررریتوز، ف یت  عال یت لیزوزیم، ف عال ند ف مان
کمپلمرران، افزایش فعررالیررت انفجررارتنفسررری و افزایش 

شرررود. هررای پالسرررمررا گلوبین و آلیومین( میپروتئین
نیع نوید بخش از محصرروالت مشررتق شررده از گیاه ی  م

های زیست فعال است و در عین حال در دسترس، مولکول
ارزان و بیولوژیرر  نیز هسرررتنررد و اثرات جررانیی کمی 

 برجانداران و محیط زیست دارند.
در این میان استفاده ازبرخی مواد محرک ایمنی      

 Kumari درغذای آبزیان پرورشرری متداول شررده اسررت

and Sahoo, 2006) نسترن کوهی با نام علمی . Rosa 

canina L)  از تیرهRosaceae ای و قند گیاهی درختچه
ساله است و به طور خودرو در مناطق خش  روی مناطق 

تهصرررخره یاه یکی از  ای و در بو ید. این گ ها می رو زار
هان داروئی اسرررت که میوهمهم های آن حاوی ترین گیا

ست شمند ا  ,Omid beigi)ترکییات دارویی و غذایی ارز

 C و A، Bهای از ویتامین این گیاه سرشار . میوه(2016

و ترکییات با ارزش   (Demir and Ozcan, 2001)است 
ها هایی مانند فالونوئیدها که رنگدانهدیگر مانند پلی فنول

یتنیز ازجم ندله این ترک  ,Winkel-Shirly)ها هسرررت

ها خواص ضد میکروبی، ضد ویروسی و پلی فنول .(2002
حاوی تو ند. همچنین  باالیی دار یدانی  نایی آنتی اکسررر ا

هررا انررد کرره گروه بزرگی مقررادیر برراالیی ازکررارتنوئیررد
های گیاهی را تشکیل می دهند و دارای خاصیت ازرنگدانه

های آزاد در بدن انسرران را آنتی اکسرریدانی اند و رادیکال
(. لیکوپن از Kirakosyan et al., 2004 کنند خنثی می

کارتنوئیدهای مهم اسرررت و ی  آنتی اکسررریدان قوی به 
آید که در پیشگیری از بیماری های قلت وعروق شمار می

ست   سرطان موثرا (. این گیاه  Hodisan et al., 1997و 
تواند کاندیدای مناسرریی برای درمان دیابت قندی نیز  می

باشرد و در تحقیقات آینده بایسرتی مورد توجه قرار گیرد. 
این گیاه غنی ازعناصرررر و مواد معدنی فسرررفر، پتاسررریم، 
کلسیم، روی، آهن، منیزیم، منگنزو سدیم و سایرترکییات 

ها واسیدهای قرب است. لذا، از نظر غذایی و کربوهیدارت
ستدارو شمند و مورد توجه ا سیارارز  Artikئی، گیاهی ب

and Eksi, 1988; Dina et al., 2007)..)  به با توجه 
 خصرروصرریات ارزشررمند این گیاه، در این پژوهش، اثر عصرراره
سترن کوهی بر شاخص های رشد و شاخص های هیدروالکلی ن

 ایمنی قزل آالی رنگین کمان بررسی شد.

 هاروش.مواد و 2

 . گیاه و روش عصاره گیری2.2

ستان       ستگاه طییعی ا سترن کوهی از زی گیاه ن
تایید و تطییق قهارمحال و بختیاری جمع آوری  شرررد. 

گیاه در دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی انجام گرفت. 
( Ghasemi et al., 2010 گیری گیاه برطیق روشعصاره

شد. به طور شد و انجام  سته  ش صه، گیاه با آب مقطر  خال
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در دمای اتاق زیرسررایه خشرر  شررد. سررپا موادگیاهی 
شده پودر  ( ازموادگیاهی پودرشده در g200شد.  خش  

 ml500 سرراعت  48درصررد برای مدت 98( اتانول مرک
شررد تا برای عصرراره قرار گرفت و داخل شرریکر قرار داده 

گیاه از کاغذ  گیری مناسررت مهیا شررد. پا ازآن، عصرراره
 عیور داده شد. عصاره میکرون 1با مش  Whatmanصافی

ستگاه ستفاده از د شده با ا صفیه    rotary evaporatorت
شد و پا از آن  C0 50دردمای سانتی گراد تغلیظ  درجه 

 درجه سانتی گراد خش  شد. 50در آون با دمای 
 

 . ماهی و شرایط آزمایشگاهی2.2

ماهی قزل آالی رنگین کمان از مزار  پرورشرری     
تهیه و سپا به آزمایشگاه آبزی پروری دانشگاه شهرکرد 

ه با محیط آزمایش هفت 2منتقل شرررد و ماهیان به مدت 
سپا ماهیان به واحد های آزمایش وارد  شدند.  سازگار 

مایش  ند. طول دوره آز حد  6شررررد ته بود. در هر وا هف
شی دارای  19آزمایش  شد. مخازن پرور قطعه ماهی وارد 
لیتربود و روزانه ده درصد آب هر مخزن تعویض  300حجم

غذا  درصد وزن بدن 2شد. ماهیان دو بار در روز، به میزان 
دهی شرردند. هوا دهی مخازن از طریق ی  سرریسررتم مر 

 .کزی هوا ده انجام شد
 

 . آماده سازی جیرها  یا تیمار های غذایی 3.2
غررذای پررایرره ، پررلررت غررذایرری تررجرراری      

 فرادانه،شهرکرد،ایران( قزل آالی رنگین کمان بود که بعد 
از خرد شرردن در آزمایشررگاه عصرراره گیاهی گل نسررترن 

، 0به آنها اضرافه شرد.   جیره های حاوی R .caninaگیاه
گرم در کیلوگرم خوراک آبزیان و تیمار صفر  10و  5، 2.5

میلی  100به عنوان گروه شرراهد آماده شرردند. با افزودن 
به همراه عصررراره  به ی  کیلو گرم جیره  لیتر آب مقطر 
گیاهی غذای شاهد به صورت خمیر درآمد و با عیور دادن 

ه صررورت رشررته در آمدند. رشررته ها در از قرخ گوشررت ب
سرراعت خشرر  72درجه سررانتی گراد به مدت 50دمای 

شدند.  از  4شدند و دردمای  سانتی گراد نگهداری  درجه 
ماهیان هر دو هفته یکیار نمونه بر داری شررد و شرراخص 

 Moghanlou های رشد و خون در آنها اندازه گیری شد. 

et al., 2018.) 
غررذای پررایرره ، پررلررت غررذایرری تررجرراری      

 فرادانه،شهرکرد،ایران( قزل آالی رنگین کمان بود که بعد 
از خرد شرردن در آزمایشررگاه عصرراره گیاهی گل نسررترن 

، 0به آنها اضرافه شرد.   جیره های حاوی R .caninaگیاه
آبزیان و تیمار صفر گرم در کیلوگرم خوراک  10و  5، 2.5

میلی  100به عنوان گروه شرراهد آماده شرردند. با افزودن 
به همراه عصررراره  به ی  کیلو گرم جیره  لیتر آب مقطر 
گیاهی غذای شاهد به صورت خمیر درآمد و با عیور دادن 
از قرخ گوشررت به صررورت رشررته در آمدند. رشررته ها در 

سرراعت خشرر  72درجه سررانتی گراد به مدت 50دمای 
شدند.  از  4ند و دردمای شد سانتی گراد نگهداری  درجه 

ماهیان هر دو هفته یکیار نمونه بر داری شررد و شرراخص 
 Moghanlou های رشد و خون در آنها اندازه گیری شد. 

et al., 2018.) 
 

 . آزمایشهای هماتولوژی4.2
مارش  های وگلیول (RBCهای قرمز  گلیولشررر

سیتومتر نئوبار انجام WBCسفید   ستفاده از الم همو ( باا
فاده از روش Martins et al., 2004شرررد   بااسرررت  .)

میکروهماتوکریت اسررتاندارد اندازه گیری شررد و نتایج به 
( Hbصرررورت درصرررد گزارش شرررد. سرررط  هموگلوبین 

 cyanomethemoglobin)بررااسرررررتررفرراده از روش

spectrophotometry)  به دست آمد Collier, 1944) .
های مختلف  منوسررریت، لنفوسررریت و تعداد لکوسررریت

با اسرررتفاده از روش رنم آمیزی (  (Giemsaنوتروفیل( 
های خون در زیر میکروسرررکوو نوری انجام شرررد و لکه
شد شخص  شاخص(Ghiasi et al., 2010 م های خون . 

مل حجم متوسرررط سرررلولی   یانگین MCVشررررا (، م
( MCH  MCHC( و غلظتMCHهماتوکریت سررلولی  

       . خونگیری5.2  انجام شرررد. (Seiverd, 1964 برطیق

در پایان هفته ششم پا از ایمن سازی، از هر گروه تعداد 
ماهی به صورت تصادفی برداشت و با استفاده از اسانا  6

میخ  در مجاورت هواده بیهوش شدند و سپا نسیت به 
خونی یه گسررترش هایخونگیری از ورید سرراقه دمی و ته

های آزمایش گردید. نمونه خون گرفته شررده در لولهاقدام 
شد.  ضد انعقاد هپارین و حاوی هپارین ریخته  بدون ماده 
خون حاوی ماده ضررد انعقاد جهت آزمایشررهای خونی به 

سال  شگاه ار های غیر هپارینه ابتدا در گردید و نمونهآزمای
 4از انتقال به دمای دمای اتاق ی  ساعت نگهداری و پا 



 1398 زمستان ،4، شماره 72ران، دوره یا یعیالت، مجله منابع طییش 404

 

 

سازی  سیت به جدا شت ن سانتیگراد به مدت ی   درجه 
های جدا سررررم از نمونه ها اقدام گردید. در نهایت سررررم

های جداگانه توزیع و تا زمان سررازی شررده در میکروتیوب
 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. -70استفاده در فریزر 

   
    . شمارش لکوسیتی6.2  

به منظور بررسرری اثرات محرک ایمنی بر نسرریت  
 ,Klontz  ها از روش ارائه شرررده توسرررط لکوسررریت

های خونی اسرتفاده گردید. بدین منظور گسرترش(1994
تهیه شررده ابتدا روی الم خشرر  و توسررط متانول فیکا 

درصد رنم آمیزی شد و زیر  5شد، سپا توسط گیمسا  
صورت  سیت ها  شمارش تفریقی لکو سکوو نوری  میکرو

 گرفت.
(، ضریت WGRدر پایان آزمایش، نرخ افزایش وزن        

 (، میانگین SGR(، نرخ رشررد ویژه  FCRتیدیل غذایی  
های ( گروهCF(، فاکتور وضررعیت  ADGرشررد روزانه  

مختلف براسرررراس محرراسررریرره معررادالت زیر انجررام 
 .(Moghanlou et al., 2018 گرفت

WGR=Wf−Wi 
FCR=Dry feed intake (g)/Weight gain (g) 
SGR (g day−1)=100 (Ln Wf−Ln Wi)/t 
CF (%)=100; Body weight (g)/[Body 
length]3(cm) 
ADF=Wf−Wi/t where Wf is final body 
weight (g) 

Wi هایی بدن  وزن نg و )t  )طول دوره آزمایش  در روز
 است.
 

 . تجزیه و تحلیل آماری داده ها.8.2
تکرار بود. پا  3طرح آزمایش، ی  طرح کامال تصادفی با 

مال بودن داده با آزمون کولموگرافاز بررسررری نر -ها 
 One Way  اسرررمیرنوف، از تجزیه واریانا ی  طرفه

ANOVA  میان داده های برای مقایسررره میانگین ها
سط  معنی  شد. برای تعیین  ستفاده  تیمارهای آزمایش ا

 داری بین تیمارها ، از آزمون دانکن استفاده شد.
 

 .نتایج3
گیاه نسترن کوهی  در این مطالعه، سنجش اثر عصاره     
 Rosa canina L )های های مختلف بر پاسرر در گروه

شاخص سیارزیابی  شنا شد و فاکتورهای خون مورد  های ر
ها در زیر گزارش ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصل از آن

 شده است.
 

 های رشد. شاخص1.3
شاخص1در جدول      های ، داده های مربوط به میانگین 

(، نرخ رشد FCRرشد ماهی شامل ضریت تیدیل غذایی 
( ، میانگین رشد روزانه CF(، فاکتور وضعیت  SGRویژه 
 DGR نرخ افزایش وزن ، ) BWG ودرصررد بازماندگی )

گیاه نسررترن  در خون ماهیانی که با جیره حاوی عصرراره
کوهی ارائه شررده اسررت. میزان رشررد ماهی اختالف معنی 

.  (p <0.05 داری   را  میان تیمارهای مختلف نشان نداد 
در تیمارهای تغذیه شررده با  FCRضررریت تیدیل غذایی

را نشران ی گیاه نسرترن کوهی تفاوت معنی داری عصراره
ند هد و (p˂0.05 داد مار شرررا مار . بین تی ( g/kg  تی
اما  . (p˂0.05 هیچ اختالف معنی داری مشاهده نشد10

 اختالف منعی داری بین این دو تیمررار بررا تیمررارهررای

 g/kg )2.5  ی گیاه نسررترن کوهی مشرراهده عصرراره 5و
ید یل همچنین بیش. (p˂0.05 گرد ید یت ت ترین ضرررر

تغذیه  g/kg )10  شررراهد و تیمار غذایی مربوط به تیمار
صاره ضریت تیدیل غذایی ی گیاه بود و کمشده با ع ترین 

شده با  صارهg/kg 5مربوط به تیمار تغذیه  ی گیاه بود. (ع
( اختالف معنی داری را بین SGRشررراخص رشرررد ویژه 

گیاه نسرررترن کوهی  تیمارهای تغذیه شرررده با عصررراره
های  . اختالف معنی داری بین(p˂0.05 داشرررت مار تی

با  یه شرررده  غذ گرم بر کیلوگرم خوراک  10و  5،  2.5ت
. (p˂0.05 ی گیاه با تیمار شاهد مشاهده شدحاوی عصاره

 g/kg )5بیشررترین مقدار نرخ رشررد ویژه را تیمار حاوی 
گیاه نشرران داد و کمترین مقدار نرخ رشررد ویژه  عصرراره

درتیمار شررراهد مشررراهده شرررد. مقادیر میانگین فاکتور 
هیچ اختالف معنی داری را در بین  (CF)توضرررعیرر

. فاکتور رشررد بیشررترین (p˃0.05 تیمارهای نشرران نداد
ی وکمترین مقدار را عصرراره g/kg )5  مقدار را در  تیمار

 داشت. g/kg )2.5در تیمار 
یانگین نرخ افزایش وزن اختالف معنی دار  را بین       م

شاهد و  g/kg) 2.5  و تیمارهای g/kg )10و  تیمارهای 
. همچنین، اختالف (p˂0.05 ی گیاه  داشرررتعصررراره 5

عصاره نسترن  5و  g/kg )2.5  معنی داری بین تیمارهای
شد شاهده ن ترین . علی رغم این، بیش(p˃0.05 کوهی م
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 مقدار نرخ افزایش وزن مربوط به تیمار تغذیه شرررده با

 g/kg )5 صاره سترن کوهی بود و کم ع ترین مقدار نرخ ن
گیاه بود.  عصرراره g/kg )10وزن مربوط به تیمار افزایش 

، بین تیمار شررراهد و  (DGR)میانگین نرخ رشرررد روزانه
یمررار  نی داری را نشرررران  g/kg )10ت ع م تفرراوت 

( g/kg  با تیمار 2.5.  همچنین، بین تیمار (p˃0.05 داد
ه نسرررترن کوهی اختالف معنی داری وجود عصرررار 10

 عصرراره g/kg )5ار . با این وجود تیم(p˃0.05 نداشررت
ها اختالف معنی داری را نشررران  مار با سرررایر تی یاه  گ

شاهد با تیمارتغذیه p˂0.05داد  شده  (. بین تیمار تغذیه 
صاره g/kg )5  2.5شده  سترن کوهی اختالف معنی  ع ن

شت شد روزانه . بیش(p˃0.05 داری وجود دا ترین نرخ ر
رن عصرراره نسررت g/kg )5مربوط به تیمار تغذیه شررده با 

( g/kgترین نرخ رشرررد روزانه مربوط به تیما کوهی و کم
 بود.    10
 

 . شاخص های خونشناسی 2.3
( مربوط به تیمار Hbکمترین میزان هموگلوبین    

گیاه نسررترن کوهی بود.  عصرراره g/kg) 5 تغذیه شررده با
( سنجیده شده مربوط به Hbبیشترین میزان همو گلوبین 
( Hbکه میزان هموگلوبین اینتیمار شرراهد بود. علی رغم 
تر از سررایر تیمارها بود، اما اختالف در تیمار شرراهد بیش

معنی داری بین تیمار شررراهد و بقیه تیمارها مشررراهده 
ید جدول  .p˃نگرد ید  .(2  قدار گلیول سرررف  م

WBC مار با تی هد  مار شرررا فاوت معنی داری را بین تی ت
سترن کوهی  عصاره گیاه  5و  g/kg) 2.5  تغذیه شده با ن
. همچنین بین تیمار شراهد با تیمار p˂نشران نداد

 گرم برکیلوگرم خوراک حاوی عصرراره 10تغذیه شررده با 
. در p˃گیاه هیچ اختالف معنی داری مشاهده نشد

ید  قدار گلیول سرررف یان م به گروه  WBC این م مربوط 
 ترین مقدار گلیول سفید و کم  g/kg) 10  تغذیه شده با

WBC صاره 2.5مربوط به تیمار ی گیاه گرم بر کیلوگرم ع
آزمایش  های قرمز در انتهای دورهبود. نتایج تعداد گلیول

ساس نتایج به دست آمده،  2در جدول ست. برا ارائه شده ا
عداد گلیول های دورهت فاوت  های قرمز در انت مایش ت آز

لف نشرررران  ت خ م یمررارهررای  ت ین  ب نی داری را  ع م

ند به . همچنین، بیشp˃نداد عداد مربوط  ترین ت
ترین تعداد مربوط به تیمار تغذیه تیمار شررراهد بود و کم

ی نسررترن کوهی کیلو گرم رژیم حاوی عصرراره 5شررده با 
بود. مقادیر هماتوکریت تفاوت معنی را در بین تیمارهای 

روند تغییرات هماتوکریت  .p˃مختلف نشررران نداد
Hb ادر تیمار تغذیه شرررده ب  g/kg) 10 گیاه  عصررراره
شد در حالی که در بیش شاهده  ترین میزان هماتوکریت م
ترین میزان هماتوکریت گیاه کم عصاره g/kg) 2.5  تیمار

قادیر حجم متوسرررط  تایج سرررنجش م یت شررررد. ن ث
( هیچ تفرراوت معنی داری را در بین MCVسرررلولی 

ترین حجم . بیشp˃تیمارهای مختلف نشرران نداد
سلولی در بین تیمارها مربوط به تیمار تغذیه شده متوسط 

گیاه بود و کمترین حجم متوسرررط  عصررراره g/kg) 5  با
با غذیه شرررده  مار ت به تی  g/kg) 2.5  سرررلولی مربوط 

صاره سنجش میزانع شد. نتایج  در   MCHی گیاه ثیت 
 R.canina نسترن کوهی  تیمارهای تغذیه شده باعصاره

L ست.  2درجدول شده ا سلولیارائه   MCH هماتوکریت 
حاوی عصررراره هایی  مار فاوت معنی داری را در بین تی  ت

شان نداد سترن کوهی بودند ن ترین مقدار . کمp˃ن
مار به تی به و بیش g/kg) 5  مربوط  قدار مربوط  ترین م
نسررترن کوهی بود.   گرم عصرراره g/kg) 10  تیمارحاوی
در خون ماهیان تغذیه  MCH لولیهماتوکریت سرر غلظت

ی گیاه نسررترن کوهی شررده با رژیم غذایی حاوی عصرراره
درهیچ ی  از تیمارهای تغذیه شده تفاوت  ارائه شده است.

لف مشرررراهررده  ت خ م یمررارهررای  ت ین  ب نی داری  ع م
 هماتوکریت سلولی ترین غلظتبیش .p˃شودنمی

MCH مربوط به تیمار شررراهد و کمترین غلظتMCH  
ی گیاه عصرراره g/kg) 5  مربوط به تیمار تغذیه شررده با

عه، بیش طال عداد نسرررترن کوهی بود. در این م ترین ت
خوراک،  g/kg) 10  ها در گروه تغذیه شررده بالنفوسرریت

 .p˂داری را با سررایر تیمارها داشررتاختالف معنی
یل عداد نوتروف ها اختالف معنی داری ت مار ها در بین تی
تیمارهای حاوی عصاره نسیت به تیمار شاهد  نداشت و در

همچنین، تعداد مونوسیت در  .p˃کاهش نشان داد
مار نداشررررتبین تی و  p˃ها اختالف معنی دار 

به تیماربیش عداد مونوسررریت مربوط   g/kg) 10 ترین ت
   .بود
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( ، میانگین CF(، فاکتور وضعیت )SGR(، نرخ رشد ویژه)FCRضریب تبدیل غذایی)شاخص های  میانگین( ±معیار  )انحراف: میانگین 1جدول 
 در پایان آزمایش( و درصد بازماندگی در میان تیمارها BWG( ، نرخ افزایش وزن )DGRرشد روزانه )

 

 

(، هماتوکریت MCV( حجم متوسط سلولی )PCVهماتوکریت ) (WBCهای سفید  وگلیول (RBCهای قرمز  گلیولشناسی : نتایج سنجش فاکتورهای خون2جدول
 ( در میان تیمارها در طول دوره آزمایشHb(و سطح هموگلوبین)MCHC) MCH( ، غلظتMCHسلولی )

 

 

 . بحث ونتیجه گیری4
نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از آن است که کاربرد 

در  R.canina Lجیره غذایی حاوی عصراره گیاه نسرترن 
 گرم در کیلو گرم خوراک به طور معنی  g/kg)  5  سط 
 

 
 
 

(، نرخ FCRداری منجر به بهیود ضرررریت تیدیل خوراک 
(، نرخ افزایش CF(، فاکتور وضرررعیت SGRرشرررد ویژه 

( در ماهی قزل آالی DGRرشد روزانه (، نرخ BWGوزن 
رنگین کمان جوان در مقایسه با سایر جیره ها خواهد شد. 
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صاره سیاری در مورد اثر احتمالی ع های گیاهی مطالعات ب
به عنوان مثال، در بر عملکرد رشررد گزارش شررده اسررت.

مصررررف    Labeo victorianus (Ningu)مرراهی روهو
نه یاه گز مل رشررررد گ  Urtica  dioica(stingingمک

nettle)  درصررد باعث افزایش شرراخص  5و  1در سررطوح
،  (Ngugi et al., 2015)های رشررد و ایمنی شررده اسررت

تغذیه شرررده با  Huso Husoنتایج در فیل ماهی همین 
سط   Allium cepa(onion)رژیم غذایی پیاز  و  0.5در 

( که Akrami et al., 2015 درصد به دست آمده است 1
با نتایج به دست آمده در این پژوهش مطابقت دارد.  نشان 

سطوح صاره آلوئه ورا  در  ست که ع شده ا ، 1/0، 5/0داده 
بر رشررد و اشررتهای درصررد  می تواند اثر محرکی را  5/2

کپور معمولی داشته باشد و افزایش وزن و نرخ رشد ویژه، 
ماهی  8پا از  ها، در این  با این جیره  یه  غذ ته ت هف

.  (Mahdavi et al., 2013  مشررراهده شرررده اسرررت
، افزایش مصررررف 2006و همکاران  Shalabyهمچنین، 

( و افزایش وزن تیالپیای SGRخوراک،  نرخ رشرررد ویژه 
یل را پا با جیره غذایی حاوی ن غذیه   (g/kg  از ی  ت

هفته ثیت  12برای (garlic گیاه سررریر   10،20،30،40
 green. قای سرریز (Shalaby et al., 2006)کرده اند

tea  .و دارقرریررنcinnamon American ginseng 
بی را در رشرررد و جیسرررنینم آمریکایی نیز عملکرد خو

ضرررریت تیدیل غذایی در ماهی تیالپیا نشررران داده اند 
 Abdel-Tawwab, 2012; Abdel‐Tawwab et al., 

2010; Ahmad et al., 2011) کافئین در .  مصررررف 
یی  مرراهی شررررانرر  سرررر طالئی  -Seaجیره غررذا

bream(sparus aurata) سطوح صد  0.5، 0.2، 1در  در
با عث افزایش رشررد این ماهی شررده اسررت و با افزایش 
مقادیر این ترکییات در جیره اثر منفی در رشرررد و طعم 

ست  شده ا شاهده   .(Chatzifotis et al., 2008)ماهی م
اند که عصاره و یا مصرف برخی مطالعات زیادی نشان داده

یان، می غذایی آبز هان دارویی، در جیره  یا به از گ ند  توان
شتها و رشد بر شاخص های رشد و ایمنی  عنوان محرک ا

بیان شده است که این اثرات  می توانند  اثر داشته باشند.
های گوارشی و نیز ناشی از تحری  در افزایش ترش  آنزیم

تاثیر بر انتخابی شدن یا افزایش فلور باکتریایی در دستگاه 
 ;Awad et al., 2012 گرروارش آبررزی برراشرررررد 

Harikrishnan et al., 2012; Reverter et al., 2014; 

Takaoka et al., 2011; Van Hai, 2015) گیاهان و .

محصوالت گیاهی می توانند رشد و تثییت  یا کلون شدن 
زا ی زا و غیر بیماریشرررماری از عوامل بیماریتعداد بی
ایی را در روده ماهی کنترل و محدود کنند. این امر باکتری

عث بهره غذایی می شرررود و وری بیش با های  تر جیره 
به رشرررد بهتر آبزی می گردد  ها نیز منجر  مصررررف آن

 Bradford, 1976; Reverter et al., 2014) بت ثا  .
شده است که مقدار مصرف عصاره در جیره غذایی تابعی ا 
شرایط محیطی و اثر عوامل  سن، وزن آبزی و  ز نو  گونه، 

ست سترس زا در طول دوره پرورش ا  Moghanlou et ا

al., 2018 مصرررف سررط  باالیی از این مواد در جیره  .)
های آنزیمی خواهد غذایی، باعث فعال شررردن مهار کننده

ها هستند و شد. بسیاری از گیاهان حاوی این مهار کننده
ناخواسرررته ناشررری از   می توانند آبزی را در برابر تخریت

ترشررر  بیش از حد آنزیم محافظت کنند. گیاهان دارویی 
عال  یات ف ها و ترکی ید یادی فالوونوئ قادیر ز حاوی م
هان وجود  یا یایی این گ یه بیو شررریم ند، تجز بیولوژیکی ا
مقادیر باالیی از این مواد را در گیاهان اثیات کرده اسررت. 

آنتی  در گیاه نسرررترن وحشررری، ترکییات موثره  شرررامل
سیدانهای مختلف از جمله فنول ها و فالوونوئیدها وقود اک

های گیاهی به عنوان مواد های اخیر، افزودنیدارد. در دهه
هررا مورد توجرره زیررادی قررابررل جررایگزین آنتی بیوتیرر 

ند. به طور کلی، افزودنیقرارگرفته های خوراکی از طریق ا
زا، نقش یاثر بر فلور دستگاه گوارش و کنترل عوامل بیمار

 نمایند. خود را در بهیود رشد نیز اعمال می
ارزیابی شرراخص های خون شررناسرری در آبزی پروری، به 
عنوان ابزاری مهم و تشرررخیصررری برای ارزیابی وضرررعیت 
سرررالمت، اسرررترس  و شررررایط بیماری پذیرفته شرررده 

. شرراخص های خون (Rashidian et al., 2020)اسررت
 های مشتق شده ازو شاخص RBC  ،Htشناسی از جمله

( Hb مقردارRBC ،)MCH انردازه MCVهرا مراننردآن
( به طور خاص برای نشررران دادن Hb محتوای MCHCو

سیژن در ماهی  ضعیت گلیولهای قرمز و قابلیت حمل اک و
 نتایج مطالعه. (Houston, 1997)مشررخص شررده اسررت

شان دادکه گنجاندن ضر ن سترن وحشی حا صاره  گیاه ن  ع
های  تاثیری بر شررراخص  ماهی قزل آال  در جیره غذایی 

(، میانگین MCVحجم متوسرررط سرررلولی   خون مانند 
سلولی    ( MCH  MCHC(، غلظتMCHهماتوکریت 

سفید  ، گلیول (RBCهای قرمز  گلیول و ( WBCهای 
Hb، Ht RBC در تیمار های سررفیدگلیول فاکتور ندارد  
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گرم در کیلوگرم عصرراره، در مقایسرره با گروه 10،  5، 5/2
شت. اما جیره حاویشاهد کاهش معنی  (g/kg  داری دا

هیچ اختالف معنی داری با  گرم در کیلو گرم عصررراره10
های سررفید اجزای اصررلی گلیول گروه شرراهد نشرران نداد

د ایمنی در ماهیان پاسرر  ایمنی تاتی هسررتند که عملکر
ستخوانی را تنظیم می صلی را در میارزه با ا کنند و نقش ا
 (Yılmaz and Ergün, 2018).بیماری ها ایفا می کنند

در  0.5اثر محرک های ایمنی اسررریدهای آلی در غلظت 
سینامی  Trans_cinnamic acid صد سید  بر ماهیان  ا

بر ماهیان قزل و نیز   Cirrhnus mrigala جوان مریگال 
آال، نشررران داده اسرررت که گلیول سرررفید در طول دور ه 

این جیره هررا  تغییر زیررادی را پرورش و تغررذیرره بررا 
های ولگلی. تعداد  (Yılmaz and Ergün, 2018)ندارد
با تغذیه   .Oreochromis sp ماهی هییرید تیالپیا سفید

سیدهای آلی  2ازجیره های حاوی  درصد از انوا  مختلف ا
مل (  Butyrate ،acetate ،propionate ،formateشررررا

 formateتنها کا هش رشد را در جیره حاوی  اسید فرمات
. به طور مشابه، (Kumar et al., 2017)نشان داد ه است

لعرره مطررا تجرراری   در یرر   کیررت  تر فزودن   گری ا ی د
BioAcidUltera  منی برره ی عنوان یرر  محرک ا برره 

درصرررد در جیره غذایی ماهی قزل آالی  0.2و  0.1میزان
شاخص های خون سی رنگین کمان، هیچ تغییری در  شنا

 Hb،Ht ،RBC  شان  60(  را در ی  دوره روزه پرورش ن
.  مصررف اسرید سرینا  (Saei et al., 2016 نداده اسرت

غذایی ی  درجیره  مان هیچ  م ماهی قزل آالی رنگین ک
شاخص های خون ستاثری را بر  شان نداده ا سی ن   شنا

Yılmaz and Ergün, 2018) های ایمنی خون . سررلول
یل، م یل، ائوزینوف یل، نوتروف بازوف مل  یت و شرررا ونوسررر

های مهمی هستند ها سلولها هستند. لنفوسیتلنفوسیت
عالیرت  یت ف بادی و همچنین تقو ید آنتی  با تول که 

توانند پاسررر  ایمنی را در ماهی تحت تاثیر ها میماکروفاژ
ها (. از طرف دیگر ماهیJalali et al., 2009 قرار دهند

دارای ی  سرریسررتم دفاعی تاتی پیچیده هسررتند که در 
قا باکتریم با ایمنی اختصرررراصررری در برابر  ها  یسرررره 

ند یتLow et al., 2016 موثرتر با (. گرانولوسررر ها ، 
س  صی با عث غیر پا صا سلولی غیراخت های دفا  ایمنی 

زا در بدن ماهیان های بیماریفعال کردن میکروارگانیسررم
در این مطالعه، (.  Whyte, 2007 اسررتخوانی می شرروند

در ماهی در جیره غذایی حاوی  ترین تعداد لنفوسیتبیش
گرم در کیلو گرم عصررراره گیاهی نسرررترن وحشررری  10

سط  ایمنی را در ماهی قزل آالی رنگین  شد و  شاهده  م
سه با تیمار های حاوی مقادیر کمتر افزایش  کمان در مقای

ا به گرم در کیلو گرم اثر بهتری ر 5داد و در جیره حاوی 
شان داد.  شد در ماهیان قزل آالی جوان ن عنوان محرک ر
این یافته ها را می توان به عنوان استاندارد مصرف عصاره 
گیاهی نسرررترن وحشررری در در جیره غذایی ماهیان قزل 

 آالی جوان مد نظر قرار گیرند.
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