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های بیوشیمیایی خون، اثر مکمل گیاهی سنگروویت بر عملکرد رشد، فراسنجه

کمان آالی رنگینماهیان قزلبازماندگی و مقاومت به تنش در بچه

(Oncorhynchus mykiss) 
 

 2پور، سارا ایمان*2زهرا روحی ، 1پورمحمدرضا ایمان

 گرگان طبیعی منابع و شاورزیک علوم دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه گروه شیالت، -1

 
 

 82/7/8931 تاریخ پذیرش:    9/81/8932 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

های بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت به تنن  منظور ارزیابی اثر مکمل گیاهی سنگروویت بر عملکرد رشد، فراسنجه این مطالعه به

های حناوی سنطو  گرم( به چهار گروه تقسیم شدند که با جبره 913/8±188/1آالی رنگین کمان انجام شد. ماهیان )ماهیان قزلشوری در بچه

روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که نرخ رشد وینهه و افنزای  وزن  59درصد به مدت  89/1و  8/1، 19/1)شاهد(،  1مختلف سنگروویت شامل 

های تیمار شده با سنگروویت ثبت شد. ضنری  در گروه( و بیشترین مقادیر P<19/1داری متفاوت بود )طور معنیهای آزمایشی بهبدن در گروه

(. از سنوی دیگنر، P<19/1داری کناه  یافنت )طنور معننیهای حاوی سننگروویت بنهتبدیل غذا و پروتئین کل در ماهیان تغذیه شده با جیره

بنه منظنور سننج  هماتوکرینت، (. P>19/1داری مشناهده نشند )داری در مینزان گلنوکز و کلسنترول بنین تیمارهنا تفناوت معننیتفاوت معنی

داری بنر مینزان طنور معننیهنا نشنان داد کنه شنوری بنهمرحله بعد از تن  انجام شد )روزهای اول، سوم، پنجم و هفنتم(. یافتنه 5خونگیری طی 

(. بنا P<19/1یافنت )داری افزای  طور معنی(. در روز اول پس از تن ، میزان هماتوکریت در همه تیمارها بهP<19/1هماتوکریت تأثیر دارد )

-درصند منی 8/1حال، میزان هماتوکریت در همه تیمارها به تدریج از روز سوم کاه  یافت. این مطالعه نشان داد که سنگروویت در سطح این

 . آالی رنگین کمان بهبود بخشدماهیان قزلتواند عملکرد رشد و مصرف غذا را در بچه

 

 .آالی رنگین کماند، قزلسنگروویت، خون، استرس، رش :کلیدیکلمات 

 

                                                           
 roohi26_iut@yahoo.com(.  دار مکاتبات )عهده *
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 مقدمه

( Oncorhyncus mykissآالی رنگنین کمنان )قزل

باشد که به دلیل سرعت رشد زیناد از ماهیان سردابی می

و گوشننت لذیننذ از ارزش اقتصننادی بنناالیی در ایننران 

 Bagheri et al., 2008; Mustaphaبرخوردار اسنت )

et al., 2013ی هنناتننرین جنبننه(. تغذیننه یکننی از مهننم

توانند عملکنرد رشند و نینز آال بنوده و منیپرورش قزل

وضعیت سنممتی ماهینان پرورشنی را تتنت تنأثیر قنرار 

کننه، تننامین طننوری(. بننهGabor et al., 2012aدهنند )

هننای یننح واحنند ای از هزینننهخننوراب بخنن  عمننده

 ,.Takur et alدهند )پرورشی را به خود اختصاص منی

روری پاینندار در پنن(. بیشننترین مطالعننات در آبننزی2006

سنازی ترکیبنات هنای تغذینه و بهیننهارتباط با اسنتراتهی

های مهم ماهیان تجاری قابنل پنرورش غذایی برای گونه

 (.Haghighi et al., 2010باشد )می

هنای کناه  هزیننه خنوراب یکی از بهترین روش

 Lara-Flores etهای غذایی اسنت )استفاده از افزودنی

al., 2003; Peterson and Bosworth, 2014 کاربرد .)

دهنندگان از شنود کنه پنرورشها باعث منیاین افزودنی

طریق بهبود وضعیت سممتی، وزن، تولید مثل و کارایی 

 ,.Marzouk et alیابند )تغذیه به حداکثر عملکرد دست

-های اخیر تتقیقات فراوانی بر هورمون(. در سال2008

یایی دیگنر بنرای ها و چندین مواد شنیمبیوتیحها، آنتی

تتریح رشد و یا در باالبردن سممت موجود و کارایی 

(، Imanpoor et al., 2011تغذیه صورت گرفته اسنت )

مانده در عضله آبزیان و نینز عندم امّا به دلیل اثرات باقی

( Harikrishnan et al., 2011کنندگان )رغبت مصرف

 Lee) شنودها در تولید آبزیان توصیه نمیاستفاده از آن

et al., 2012.) 

سننازمان بهداشننت جهننانی اسننتفاده از گیاهننان و 

های گیاهی را جهت جنایگزینی ینا بنه حنداقل فرآورده

کننند رسنناندن اسننتفاده از مننواد شننیمیایی تشننویق مننی

(Khajeali et al., 2012 اسنتفاده از گیاهنان داروینی .)

به عنوان مواد ضد استرس، مترب رشند و اشنتها، ضند 

-گداننه، متنرب ایمننی و بلنو  در آبنزیمیکروب، رن

 ;Citarasu et al., 2002پروری گنزارش شنده اسنت )

Yilmaz et al., 2012 مزیّت عمده استفاده از گیاهان .)

این است که طبیعنی بنوده و متندودیتی بنرای سنممتی 

 ,.Gabor et alزیسنت ندارنند )مناهی، انسنان و متنی 

2011; 2012b.) 

هنای گیناهی طبیعنی سنگروویت یکنی از افزودننی

( Macleaya cordataاستخراج شده از ماکلیا کورداتا )

 از گیناهی (. ماکلیا کورداتاRairat et al., 2013است )

 طن  در ( است کهPapaveraceaeآ )پاپاوراسه خانواده

های ضدباکتریایی و ضد التهاب برای فعالیت چین سنتی

 اماننند (. بخنن Yao et al., 2010شننود )اسننتفاده مننی

 هنایدر تهیّنه افزودننی فعنالی جنز  عننوانبنه نیز هوایی

-منی اسنتفاده هناسنگروویت باکتری ضد غذایی طبیعی

 دلیننل ماکلیننا کورداتننا بننه شننناختیزیسننت اثننرات. شننود

باشنند کننه شننامل تعنندادی از ترکیبننات آلکالودینند مننی

همچنون ( Isoquinoline) آلکالودیدهای ایزوکوادننولین

 Dvorák etباشند )( منیSanguinarineسنانگیونارین )

al., 2006; Rairat et al., 2013.) 

آالی رنگنین کمنان در با توجه به اهمیّت ماهی قزل

منظنور بررسنی اثنر پروری ایران، اینن پنهوه  بنهآبزی

سننطو  مختلننف مکمننل گینناهی سنننگروویت در جیننره 

های آالی رنگین کمان بر شاخصماهیان قزلغذایی بچه

مترهننای بیوشننیمیایی خننون، نننرخ رشنند، تغذیننه، پارا
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بازماندگی و مقاومت به تن  شوری در نظر گرفته شده 

 است.

 

 هامواد و روش

سنطح مکمنل گیناهی  چهنار: غذایی جیره تهیّه

 8/1 (،7)تیمنار  19/1 (،8صفر )تیمار  شامل سنگروویت

. ( در جیره در نظر گرفته شد5)تیمار  %89/1 و (9)تیمار 

هنای آزمنای ، مکمنل گیناهی سنازی جینرهبرای آماده

سنگروویت در آب حل گردید و بنر طبنق روش منورد 

( روی غنننذای 7117) Liuو  Changاسنننتفاده توسننن  

 7تجنناری اسننشری شنند. تیمارهننای تهیّننه شننده بننه منندت 

گراد در معرض جرینان درجه سانتی 71ساعت در دمای 

هوا قرار داده شنده تنا آب مخلنوط شنده بنا غنذا تبخینر 

 گردد.

 در پنهوه  اینن: اهی و طرح آزماایشم تهیّه

 فضلی شهید پروریآبزی تتقیقات مرکز در 8937 سال

 گرگنان منابع طبیعی و کشاورزیعلوم دانشگاه برآبادی

-آالی رنگنینماهیان قنزلبچه مطالعه، این در .شد انجام

 اسننتان آال درپننرورش قننزل و تکثیننر کارگنناه کمننان از

شنرای  آزمایشنگاه  هفتنه بنا دو مندت به تهیّه و گلستان

 بنا تصنادفی کناممً صنورتبنه آزمنای . سازگار شدند

روز  59 مندت بنه سنطح، هنر در تکرار دو و تیمار چهار

 در بار 9 بدن، وزن درصد 9 میزان به تیمار شد. هر انجام

روز ینح  89هنر  تیمنار هنر ماهیان. شدندمی تغذیه روز

 .شندمنی تنظنیم آن براساس غذادهی مقدار و بار توزین

مدفوع و دیگر مواد باقیماننده هنر روز صنبح از مخنازن 

ی در طنننول دوره 79±7 شننند. دمنننای آبخنننارج منننی

گننراد، اکسننیهن متلننول در آب سننانتی پننرورش درجننه

. بنود 1/2±12/1آب  pHگرم در لیتر و میلی 59/1±3/9

 قرار( گرم 913/8±188/1) ماهی قطعه 89 مخزن هر در

 . گرفت

روزه، تمنام  59دوره : در پایان های رشدشاخص

ماهیان در هر گروه به وسیله ترازو دیجیتالی وزن شندند 

و میزان افزای  وزن، نرخ رشد ویهه، ضری  تبدیل غذا 

هنای زینر بنه عننوان و ضری  چاقی با استفاده از فرمنول

 Misra etهای عملکرد رشد متاسنبه گردیند )شاخص

al., 2006.) 

 ن اولیه(وز -افزای  وزن )گرم( = )وزن نهایی

)لگاریتم طبیعنی وزن [نرخ رشد ویهه )درصد در روز(= 

ی طننول دوره ÷لگنناریتم طبیعننی وزن اولیننه(  -نهننایی

  811×]پرورش

مینزان  ÷ضری  تبدیل غذا= )میزان غذای مصرف شنده 

 افزای  وزن( 

: سنجش گلوکز، پروتئین کال و کلتاورول

گیری از ماهیان هر تیمنار در پاینان دوره آزمنای  خون

طنور تصنادفی از هنر عندد مناهی بنه 9نجام شد. تعنداد ا

-میلی 91تکرار انتخاب شد و ابتدا با پودر گل میخح )

گرم بر لیتر( بیهوش گردیده و سشس با قطنع سناقه دمنی 

 گیری با استفاده از لوله مویننه هشاریننه انجنام شند.خون

هنای برای آنالیز پروتئین کل، کلسترول و گلوکز، نمونه

دقیقنه بنا  9در دمای اتاق سانتریفیوژ )به مدت خون فوراً 

دور( و پس از جداسازی پمسما در دمای  9111سرعت 

گنراد تنا زمنان آننالیز نگهنداری شند. درجه سنانتی -71

 از اسنتفاده و کلسنترول بنا پنروتئین کنل، گلنوکز میزان

 تجنناری )پننارس هننایکیننت و اسننشکتروفتومتر دسننتگاه

 .شد گیریاندازه آزمون، ایران(

مکمننل  اثننر بررسننی روز تغذیننه، جهننت 59 از پننس

آالی ماهینان قنزلبنر مقاومنت بچنه گیاهی سننگروویت

 ماهینان در هنر تیمنار رنگین کمان در برابر تن  شوری،
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قسنمت در  89شنوری  تنن  تتنت روز هفنت مدت به

طبنق فرمنول  هاآن بازماندگی گرفت و درصد هزار قرار

 .(Imanpoor and Roohi, 2015زیر متاسبه شد )
درصد بازماندگی= )تعداد ماهیان موجود در پاینان آزمنای  

 811 ×تعداد ماهیان موجود در شروع آزمای (  ÷

بننه روش آنننالیز واریننانس  هنناداده وتتلیننل تجزیننه

ها انجام طرفه و آزمون دانکن جهت مقایسه میانگینیح

هنا در تیمارهنای مختلنف در شد. اختمف بنین مینانگین

تعیننین گردینند. بننرای عملیننات  >19/1Pسننطح اطمینننان 

هنای تمام داده .شد استفاده SPSS 71 افزارنرم آماری از

 انتراف معیار، متاسبه شدند. ±متن براساس میانگین 

 

 نوایج

-، در شنروع آزمنای  تفناوت معننی8طبق جدول 

داری بین تیمارهای منورد بررسنی بنه لتنان وزن اولیّنه 

نهنایی، افنزای   (. میانگین وزنP>19/1وجود نداشت )

داری تتت تنأثیر طور معنیوزن بدن و نرخ رشد ویهه به

(، بنه P<19/1مکمل گیاهی سنگروویت قنرار گرفنت )

(، 93/5±19/1کنه بیشننترین مقنادیر وزن نهننایی )طنوری

( و نننننرخ رشنننند ویننننهه 11/9±12/1افننننزای  وزن )

درصنند سنننگروویت ثبننت  8/1( در تیمننار 19/1±71/9)

هنایی، افنزای  وزن و ننرخ رشند حال، وزن نشد. با این

درصند سننگروویت در مقایسنه بنا  89/1ویهه در تیمنار 

(. P>19/1داری نداشننت )گننروه شنناهد اخننتمف معنننی

همچنین ضری  تبدیل غذایی در ماهیان تغذینه شنده بنا 

درصد سنگروویت نسبت به تیمارهنای  8/1جیره حاوی 

-درصد سنگروویت و گروه شناهد کناه  معننی 89/1

 (.P<19/1ان داد )داری نش

میزان تغیینرات کلسنترول، گلنوکز و پنروتئین کنل 

نشننان داده شننده  7بننرای تیمارهننای مختلننف در جنندول 

است. نتایج حاصنل از بررسنی فاکتورهنای بیوشنیمیایی 

دار خون نشان داد که سننگروویت سنب  کناه  معننی

میزان پروتئین کل خون نسبت به تیمار شاهد شده اسنت 

(19/1>Pاز لتا .) ن میزان کلسترول و گلوکز، اختمف

داری بنننین تیمارهنننای آزمنننای  مشننناهده نشننند معننننی

(19/1<P.) 

بنا بررسنی هماتوکرینت مشننخص گردیند کنه بننین 

(. بنا <19/1Pداری وجنود نندارد )تیمارها اختمف معنی

این وجود میزان هماتوکریت با افزای  شنوری در تمنام 

داری از ننیتیمارها افزای  یافت، هر چند که تفناوت مع

بیشترین  .(<19/1Pاین نظر در بین تیمارها مشاهده نشد )

در تیمننار درصنند  52/51±52/1مقنندار هماتوکریننت بننا 

درصننند سننننگروویت و کمتنننرین مقننندار آن بنننا 8/1

درصد سنگروویت  89/1درصد در تیمار  13/8±82/93

مشناهده شند. مینزان هماتوکرینت در روز سنوم پنس از 

 (.9داد )جدول  تن ، روند کاهشی را نشان

ینح طبق نتایج بدست آمده از این مطالعه، بین هیچ

داری نداشنننت از تیمارهنننای آزمنننای  تفننناوت معننننی

(19/1P>و مرگ و میری در این مطالعه مشاهده نشد ). 
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 آالی رنگین کمان تغذیه شده با مکمل گیاهی سنگروویتماهیان قزلپارامترهای رشد در بچه :8جدول

 %89/1سنگروویت  %8/1سنگرویت  %19/1سنگروویت  شاهد شاخص رشد

 a19/1±912/8 a17/1± 912/8 a17/1± 912/8 a19/1±982/8 میانگین وزن ابتدای دوره )گرم(

 c8/1± 85/5 ab15/1±582/5 a19/1±93/5 bc11/1±782/5 میانگین وزن انتهای دوره )گرم(

 b89/1±599/5 ab11/1±38/5 a21/1±11/9 b12/1±2/5 افزای  وزن بدن )گرم(

 c13/1±89/9 b19/1±837/9 a19/±71/9 c19/1±892/9 نرخ رشد ویهه )درصد در روز(

 a811 a811 a811 a811 نرخ بازماندگی )درصد(

 a19/1±8 ab17/1±352/1 b18/1±389/1 a18/1±312/1 ضری  تبدیل غذایی

انتراف معینار  ±صورت میانگین ها بهدادهباشد. می P < 19/1دار در سطح تذکر: حروف انگلیسی غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختمف معنی

 اراده شده است.

 آالی رنگین کمان تغذیه شده با مکمل گیاهی سنگروویتماهیان قزلپارامترهای بیوشیمیایی در بچه: 7جدول

 %89/1سنگروویت  %8/1سنگرویت  %19/1سنگروویت  شاهد پارامتر

 a79/1±152/9 ab781/1±552/5 b87/1±852/5 b899/1±9/5 لیتر(سیپروتئین کل )گرم در د

 a38/7±552/52 a195/8±99/55 a5/7±552/55 a51/9±999/59 لیتر(گرم در دسیگلوکز )میلی

 a172/5±835 a915/5±52/839 a111/1±839 a39/9±99/837 لیتر(گرم در دسیکلسترول )میلی

انتراف معینار  ±صورت میانگین ها بهدادهباشد. می P < 19/1دار در سطح دیف بیانگر اختمف معنیتذکر: حروف انگلیسی غیرمشابه در هر ر

 اراده شده است.

 (ppt 89کمان تغذیه شده با سنگروویت تتت تن  شور )آالی رنگینماهیان قزل: میانگین هماتوکریت بچه9جدول 

 851ساعت  871ساعت  27ساعت  75ساعت  هماتوکریت )درصد(

 aA7/8±99/51 aAB8±91 aB7/8±52/99 aB11/1±52/95 )شاهد( 8تیمار 

 aA52/1±9/51 aAB52/1±99/91 95/52±8/59aBC aC999/7±52/98 7تیمار 

 aA52/1±52/51 aB99/1±999/91 aC8±95 aC999/1±99/95 9تیمار 

 aA13/8±82/93 aAB8±95 aC819/7±99/95 aB11/1±52/99 5تیمار 

انتراف معینار  ±صورت میانگین ها بهدادهباشد. می P < 19/1دار در سطح سی غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختمف معنیتذکر: حروف انگلی

 اراده شده است.

 
 

 بحث

پروری برای بهبود سنممت امروزه در صنعت آبزی

-ها اسنتفاده از مکمنلو مقاومت آبزیان در برابر بیماری

نی متنداول گردینده های غذایی جهت ارتقا  رشد و ایم

(. اخیراً استفاده از گیاهان Gatlin and Li, 2004است )

هنای متعندد از جملنه خطنرات دارویی با توجه به مزیّت

متیطنی حنداقل، عندم ایجناد مقاومنت داروینی، زیست

پایدار و در دسترس بودن، توجهات زیادی را در سنطح 

های غنذایی جهان به خود جل  نموده است. البته مکمل

هنای غنذایی متعندد دارای ا منشا  گیاهی در بین مکملب

 (.Chen et al., 2003باشند )ارجتیت باالتری می

نتایج حاصل از این بررسی نشان داد کنه اسنتفاده از 

آالی مکمل گیناهی سننگروویت در جینره غنذایی قنزل

-رنگین کمان عملکرد رشد و مصرف غذا را بهبود منی

درصند  8/1ه شنده بنا طوری کنه ماهینان تغذینبخشد، به

سنننگروویت در جیننره کمتننرین ضننری  تبنندیل غننذا و 

یشترین وزن نهایی را در انتهای دوره داشنتند. مطنابق بنا 

( 7113و همکننناران ) Rawlingنتنننایج اینننن مطالعنننه، 
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گننزارش کردننند کننه ماهیننان تیمپیننا تغذیننه شننده بننا 

سنننگروویت در مقایسننه بننا گننروه شنناهد افننزای  رشنند 

Roohi (7189 )و  Imanpoorبنراین، داشته است. عموه

ماهینان کلمنه تغذینه نشان دادند که عملکنرد رشند بچنه

شده بنا مکمنل گیناهی سننگروویت بهبنود یافتنه اسنت. 

گنننزارش شنننده اسنننت کنننه سنننانگیونارین موجنننود در 

سنگروویت با افزای  جذب غذا و تجزیه آمینواسنیدها، 

 (.Rawling et al., 2009دهد )رشد را افزای  می

-رسی فاکتورهای خونی نق  مهمی را در آبنزیبر

-عنوان ینح شناخص سنممت در گوننهپروری ایفا و به

 Soliman andشنوند )های مختلف آبزیان شناخته منی

Badeaa, 2002هننای کننه بهبننود شنناخصطننوری(. بننه

فیزیولوژینننح آبزینننان را در نتیجنننه بهبنننود و ارتقنننا  

رهای خونی توان با مطالعه فاکتوفرموالسیون جیره را می

(. پروتئین کل ینح Nayak et al., 2007ردیابی نمود )

پارامتر وابسته برای ارزیابی وضعیت فیزیولوژیح مناهی 

ای و سنممت ماهینان را تواند وضعیت تغذیهبوده که می

(. نتایج مطالعه حاضر Svetina et al., 2002نشان دهد )

ه بنا نشان داد که میزان پروتئین کل در ماهیان تغذیه شند

داری نسنبت بنه طنور معننیمکمل گیاهی سنگروویت به

(. در همننین راسننتا P<19/1گننروه شنناهد کمتننر بننود )

Tonsy ( بنا مطالعنه اثنر مکمنل7188و همکناران ) هنای

 Oreochromisگیاهی در جیره غنذایی مناهی تیمپینا )

niloticusداری را در میزان پروتئین کنل (، کاه  معنی

ا مکمنل گیناهی شننبلیله مشناهده در ماهیان تغذیه شده ب

نمودند. گلوکز خون متغیرترین پنارامتری اسنت کنه بنه 

میزان زیادی تتت تنأثیر اسنترس، دسنتکاری، وضنعیت 

 Khanna andای و بلننو  جنسننی قننرار دارد )تغذیننه

Singh, 1971 .)Abdelwahab  وEl-Bahr (7187 اثر )

س بنادانه و زردچوبه بر ماهی سیهای گیاهی سیاهمکمل

آسنیایی منورد مطالعنه نمنوده و نشنان دادنند کنه میننزان 

داری کلسترول و گلوکز در بنین تیمارهنا تفناوت معننی

 ندارد که با نتایج تتقیق حاضر مطابقت دارد.

هنا دو بخن  ارتقا  رشد و مقاومت در برابر بیماری

 ,.Li et alباشند )بسنیار مهنم در پنرورش آبزینان منی

داف تننن  در صنننعت (. بنننابراین، یکننی از اهنن2005

ای پرورش آبزیان، بهبود ساخت جیره بنا عوامنل تغذینه

طبیعی به منظور افنزای  زمنان نگهنداری جینره، بهبنود 

ضری  تبدیل غنذا، قابلینت هضنم غنذا و بناالنس منواد 

غذایی جیره و کناه  منرگ و مینر ماهینان در شنرای  

باشنند هننا مننیبیوتیننحپرورشننی بنندون اسننتفاده از آنتننی

(Akrami et al., 2009 در بسننیاری از مطالعننات .)

ماهینان ای، از تن  شوری برای تعیین عملکرد بچهتغذیه

 ,.Smith et al., 2004; Taoka et alشود )استفاده می

دهد که مکمل گیاهی (. نتایج این مطالعه نشان می2006

کمنان آالی رنگنینماهینان قنزلسنگروویت بر بقا  بچنه

ن نکتنه توجنه داشنت کنه تنأثیر تأثیر نندارد. بایند بنه این

های رشد و ایمنی در میزان بقای ماهیان معمنوالً مترب

تر از ش  ماه باعث ایجاد تغیینرات های طوالنیدر دوره

 (.Borges et al., 2004شوند )دار میمعنی

فاکتورهای متعنددی ماننند سنن، جنسنیت، انندازه، 

هنننای متنننی  و شنننرای  فیزیولنننوژیکی بنننر پاسنننخ

 ,Haiderگذارننند )ی در ماهیننان اثننر مننیهمنناتولوژیک

1973; Sowunmi, 2003; Tanck et al., 2000 .)

عنوان یح شاخص مهم و راینج در هماتوکریت خون به

-تعیین سممت و بیماری ماهیان مورد اسنتفاده قنرار منی

(. بر اساس برخی Houston and Rupert, 1997گیرد )

یر مطالعننات میننزان هماتوکریننت در منناهی تتننت تننأث

 ,.Barton et alیابند )های فیزیکی افنزای  منیاسترس

1985; Wendelaar Bonga, 1997  کنه اینن افنزای )
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های قرمز باشد علّت جذب آب در گلبولممکن است به

(Milligan and Wood, 1982 مطالعه حاضنر هماننند .)

 Malakpourنتننننننایج حاصننننننله از آزمننننننای  

Kolbadinezhad ( بننر منناه7187و همکنناران ) ی کلمننه

نشان داد که میزان هماتوکریت در روز اول پس از تن  

 ,Uzbilekو   Yildizیابد. همچنین با مطالعنه افزای  می

( مشخص شد که افزای  شنوری سنب  افنزای  7118)

گنردد میزان هماتوکریت در مناهی کشنور علفخنوار منی

های این پهوه  مطابقت دارد. افزای  مینزان که با یافته

را نیز جهنت افنزای  مننابع اکسنیهن بنرای هماتوکریت 

های اصلی در پاسخ به درخواست متابولینح بیشنتر اندام

 Ruane) توان توجیه نموددر طی استرس ایجاد شده می

et al., 1999.) 

های حاصل از این پنهوه  حناکی از آن بنود یافته

که مکمل گیاهی سنگروویت قابلیت تأثیرگذاری مثبتنی 

آالی رنگنین ماهینان قنزلذینه بچنهبر عملکرد رشد و تغ

با توجه به اینکه افزای  رشد، کارایی تغذیه کمان دارد. 

نظنر پروری بوده، لذا بنهو افزای  ایمنی از اهداف آبزی

هنای گیناهی بتنوان بنه رسد با استفاده از اینن مکمنلمی

اهداف مربوطه نزدیح شد و از این مواد در جیره ماهی 

  فاده نمود.آالی رنگین کمان استقزل

 

 سپاسگزاری

دانیم که از زحمنات تمنام در اینجا بر خود الزم می

کسننانی کننه مننا را در انجننام ایننن تتقیننق ینناری نمودننند 

 سشاسگزاری نماییم.
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