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 Mentna) ینعناع فلفل (،Allium sativum) ریسهای عصاره  الویت بندی

piperita) یپونه کوه و (Oregano vulgare )یماهلیفی منیا و رشد در بهبود 

 (Huso husoی )پرورش
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 چکیده

های رشد و تحریک سیستم ایمنی و سرانجام بکارگیری مواد جاذب غذایی گیاهی افزون بر تحریک به گرفتن غذا موجب بهبود شاخص

پونه کوهی  نعناع و سیر،های ثیر عصاره أتاین پژوهش در شود. ماهی میهای محیطی در پرورش ها و تنشبیوتیکمنجر به کاهش مصرف آنتی

 86گررم در  6±62/920ماهی با میانگین وزن قطعه فیل 20بررسی شد. تعداد  ماهی جوان پرورشیهای ایمنی فیلو شاخص های رشدشاخص بر

قات علوم و فنون دریایی دکتر کیوان پرورش یافتند. آزمایشات قطعه در هر مخزن در مرکز تحقی 2لیتر آب و با تراکم  920مخزن با حجم مفید 

برا غرذای اکسرترود برار در روز  4درصرد وزن بردن  6/8 میرزانتکرار برای هریک در نظر گرفته شد .طی شصت روز به  9تیمار با  4به صورت 

شردند. تغذیره گرم در کیلوگرم عصاره سریر  2/0و گرم در کیلوگرم عصاره نعناع فلفلی  8/0گرم در کیلوگرم عصاره پونه کوهی ،  8/0حاوی 

های ایمنی حاصرل روز یکبار انجام شد و میانگین نرخ رشد، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، ضریب چاقی و شاخص 82سنجی هر زیست

. (>02/0P)پرایین برود داری معنی ربطو ع فلفلیو نعنا پونه کوهیهای ضریب تبدیل غذایی در تیمار از نمونه گیری خون محاسبه و ارزیابی شد.

نسربت  در تیمار سیرضریب چاقی  نرخ رشد و (،SGR)میانگین نرخ رشد ویژه  .(>02/0P) در حالیکه تیمار سیر دارای ضریب تبدیل باالیی بود

درصرد  ای قرمرز، هموگلروبین،هرهرای سرفید، گلبرولگلبرول . نتایج نشران داد کره تعرداد(>02/0P) بود ی پایینتردارمعنی بطور هاتیمارسایر به 

فوسریت، نل ، نوتروفیرل،(MCHC)، میرانگین میرزان (MCH) ، غلظت متوسط گلبول قرمز(MCV)هماتوکریت، میانگین حجم متوسط گلبولی 

 .(<02/0P) نداشرت یداراخرتالف معنری یتیمارهرادر تمرام مراهی جروان سررم خرون فیرل ALPمیرزان  و IgMائوزینوفیرل، لیرزوزیم، میرزان 

در مجموع  .(>02/0P) بود سیر تیمارکمتراز  ع فلفلیو نعنا پونه کوهیهای در تیمارای بطور قابل توجه ASTو  ALT دیرآنزیم های کبدیمقا

ولی دیرهرای رشرد گردث بهبرود شراخصعرجروان باماهی فیل جیره غذاییدر ع فلفلی نعنا و عصاره پونه کوهی گرمگرم در کیلو8/0استفاده از 

تقویرت ایمنری نشرد.  همننرین هریک یرک از تیمارهرا موجرب  هرای رشردباعرث بهبرود شراخص عصراره سریر گرمگرم در کیلرو 2/0استفاده از 

نتایج نشان داد که درتمام تیمارها طری دوره تحقیر ، بازمانردگی تفراوت معنری داری  نداشرته . گردیدن غیراختصاصی )ایمنی سلولی یا همورال(

 . ورشی الویت استفاده به ترتیب با پونه کوهی،نعنا فلفلی و سیر به عنوان افزودنی می باشداست.بنابراین در تغذیه فیل ماهی پر

 

 .عصاره ،پونه کوهی، نعناع فلفلی، سیر، رشد، ایمنی، فیل ماهی پرورشی :کلیدیکلمات 
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 مقدمه

استفاده از مواد جاذب غذایی با منشاء گیاهی عالوه 

هبرود شراخصبر تحریک به گرفتن غذا نه تنها موجب ب

های رشد و تحریک سیستم ایمنی ماهیان، بلکه منجر بره 

هرای محیطری نیرز ها و تنشبیوتیککاهش مصرف آنتی

 مرواد از اسرتفاده گردد. بیش از یرک دهره اسرت کرهمی

آبرزی در هرابیوتیکآنتی و شیمیایی داروهای شیمیایی،

 در ایمنرری و رشررد هررایشرراخص پررروری جهررت بهبررود

این ترکیبات  جانبی اثرات است. بدلیل شده رایج ماهیان

 برخری برابرر در مختلف باکتریهای روزافزون مقاومت و

 زمینه در مطالعه رایج، هایبیوتیکآنتی بویژه داروها، از

 برا ایمنری هرایمحرر  و غذایی جاذب مواد از استفاده

مخراطرات  برودن، ترردسرتر  در دلیرل به گیاهی منشاء

 ایرن تهیره پرائین قیمت ننینهم و ترمحیطی پایینزیست

 یافتره افرزایش آنها از استفاده روز افزون تقاضای و مواد

 هرایشراخص بهبرود بر عالوه غذایی جاذب مواد. است

 اختصاصری، غیرر ایمنری سیسرتم تحریرک به منجر رشد

 از برخری برابرر در مقاومرت و محیطری هایتنش کاهش

 مرلعوا ایرن کره گرردد،می آبزیان در عفونی بیماریهای

گرردد.  آبزیران تولید هایکاهش هزینه به منجر تواندمی

 مررواد از رو، تحقیقررات جدیررد برره سررمت اسررتفادهاز ایررن

گیراهی در  منشراء برا ایمنی هایمحر  و غذایی جاذب

   پرورش آبزیان توسعه یافته است.

 ریعصاره سر هدف اصلی تحقی  حاضر تعیین اثرات

(Allium sativum،) ینعناع فلفلر (Mentna piperita) 

 یهراشراخص ( بررOregano vulgare)ی پونره کروه و

ی  جروان پرورشر یمراهلیرفی منریا یهراشراخصو  رشد

(Huso huso در شرایط آزمایشگاهی جهرت شناسرایی )

های جاذب مناسب در تغذیره ماهیران خاویراری افزودنی

پرواری متمرکز اسرت ترا نره تنهرا بعنروان جراذب، بلکره 

نری ایرن ماهیران و جرایگزین بعنوان محرر  سیسرتم ایم

هررا در مررزارع پرررورش ماهیرران بیوتیررکمصرررف آنترری

 خاویاری معرفی شوند.

 ایمنری هایمحر  و غذایی جاذب مواد از استفاده

مخراطرات  برودن، ترردستر  در دلیل به گیاهی منشاء با

 ایرن تهیره پرائین قیمت همننین و ترمحیطی پایینزیست

 یافتره افرزایش آنها از ادهاستف روز افزون تقاضای و مواد

 یبررسر برا(، 8938) همکاران و یمیابراهدر ایران . است

 و هیرتغذ رشرد، یهراشراخص برر ریس اسانس سطوح اثر

 جروان( Huso huso) یمراهلیرف الشره ییایمیش بیترک

هفته در شش تیمار برا وزن متوسرط بنره  1طی  یپرورش

 گرم بره ایرن نتیجره رسریدند کره تیمرار 64ماهی در حد 

گرم اسانس سریر در یرک ترن جیرره باعرث  820حاوی 

 یمراهلیف الشه تیفیک و هیتغذ رشد، یهاشاخص بهبود

 و ریسر ل،یرزنجب اهرانیگ ریتاث نیهمنن. می شود مناسب

 90 جروان یماهلیفقطعه  920 رشد یهاشاخص بر گزنه

( مرورد بررسری 8936) همکراران و نوبهارگرمی توسط 

شرراخص وزن برردن  کرره گرفتنررد جررهینتقرررار گرفررت و 

(BWI( شرراخص وضررعیت ،)CF ضررریب رشررد ویررژه ،)

ُ(SGR( و درصد رشد روزانه )DGR در تیمار زنجبیرل )

داری نسبت به تیمار شاهد داشت. همننین افزایش معنی

CF  در تیمررار گزنرره افررزایش یافررت وFCR  در تیمررار

دار نشران زنجبیل کاهش و در تیمار سریر افرزایش معنری

 یپارامترهررا بررر یخرروراک ریسرر پررودر ریثأتررداد.  بعررالوه 

گررم  892ی بره وزن حردود ماه لیف رشد و یشناسخون

هفته غذادهی نشان داد درصد افزایش وزن بردن،  4طی 

ضررریب رشررد ویررژه و درصررد رشررد روزانرره در تیمررار 

داری نسربت بره تیمرار درصد پودر سیر افزایش معنی2/8

تیمرار شاهد داشت. درحالیکه ضریب تبردیل غرذایی در 

داری نشان داد. پارامترهای خرونی یاد شده کاهش معنی
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 803 ...... و (Mentna piperita) ینعناع فلفل (،Allium sativum) ریسهای عصاره  الویت بندی

-2/8 یحاو رهیج نیبهتردر همه تیمارها تغییری نکردو 

 و یچاق بیضر داریمعن شیافزا موجببود که  ریس 6%

 ریثأتر یبررس  شد. ییغذا لیتبد بیضر داریمعن کاهش

 ،یخررون یهرراشرراخص یبرخرر بررر یفلفلرر نعنرراع عصرراره

 کمرران نیرنگرر یآالقررزل یمرراه ینررمیا و ییایمیوشرریب

(Oncorhynchus mykiss)  همکراران و عادلتوسط ( 

a893496ها قطعه به وزن تقریبری ( انجام شد. بنه ماهی 

تیمار عصاره نعنراع فلفلری تغذیره و  4هفته با  1گرم طی 

های خونی، بیوشریمیایی و ایمنری نشان دادند که شاخص

مثبتری برا تیمرار  تفاوت معنری دار %9و  %6در تیمارهای 

 %6-9 یهراغلظرت در یفلفل نعناع عصارهشاهد داشت و

 یآالقزل در یراختصاصیغ یمنیا ستمیس تیتقو موجب

( نیرز ترأثیر 8936رضایی و همکراران ) .شد کمان نیرنگ

عصاره گیاه مورخوش در جیره غرذایی گربره مراهی برر 

شناسری و ایمنری را در چهرار تیمرار شاخص رشد، خرون

قرررار دادنررد. نتررایج نشرران داد کرره میررزان  مررورد بررسرری

بررود.  %800بازمانرردگی در تیمارهررای حرراوی عصرراره 

گررررم و  900بیشرررترین میرررزان هماتوکریرررت در تیمرررار 

بیشترین تعداد گلبول قرمز، پرروتیین کرل و آلبرومین در 

در  MCHو  MCVتیمار کنترل، بیشرترین هموگلروبین، 

یرررزان و م NBTگررررم و بیشرررترین فعالیرررت  820تیمرررار 

MCHC  گررم بدسرت آمرد. خردادادی و  900در تیمار

( با بررسی اثر افزودنی خروراکی پرودر 8938همکاران )

های رشد ماهی کپور معمولی، سیر خام بر روی شاخص

در سه تیمرار سریر نشران دادنرد کره نررخ رشرد ویرژه در 

داری بیشتر بود. تیمارهای سیر از گروه شاهد بطور معنی

در همره تیمارهرا یکسران برود. وزن و ضریب تبدیل غذا 

سریر بیشرتر از دیگرر تیمارهرا برود. در  %8مطل  در تیمار 

مجموع افزودن سیر به غذا موجب بهبود تولید در مراهی 

گررردد. همننررین تررأثیر عصرراره کپررور معمررولی مرری

( برررر Plantago ovateهیررردرولیکی گیررراه اسرررفرزه )

 آالیپارامترهای رشرد، کبرد و طحرال بنره مراهی قرزل

( در 8939رنگررین کمرران توسررط محمرردی و همکرراران )

چهار تیمار عصاره اسفرزه بررسی شرد. نترایج نشران داد 

نسربت بره  %8و  2/0که فاکتورهای رشرد در تیمارهرای 

داری بهبررود یافررت. افررزایش گررروه شرراهد بطررور معنرری

های کبد و طحال در تیمارهرای حراوی عصراره شاخص

. در مجمروع عصراره دار نبرودنسبت به گروه شاهد معنی

گیاه اسفرزه اثر مثبتی بر تحریک رشد و کارایی طحرال 

آالی رنگین کمان داشرته اسرت و اثررات بنه ماهی قزل

سرروئی بررر کبررد بنرره ماهیرران نرردارد. پیغرران و همکرراران 

( نیررز تررأثیر عصرراره سرریر خررام بررر میررزان رشررد و 8939)

ای را در مراهی هیستوپاتولوژی کبد، کلیه و حباب روده

پررور معمررولی بررسرری نمودنررد. نتررایج نشرران داد کرره ک

داری بررر افررزایش وزن مرراهی مصرررف سرریر ترراثیر معنرری

نداشررته اسررت. نتررایج هیسررتوپاتولوژیک نشرران داد کرره 

ها دیرده شرد. مواردی از دژنراتیو و نکروز بافتی در کلیه

همننین در کبد آسیب دژنرسانس سلولی دیده شرد. در 

دیررده نشررد. در مجمرروع  ایای هرریک ضررایعهحبرراب روده

مصرف عصاره سیر تأثیری بر رشد نداشرته و آسریب بره 

ها حراکی سازد. در خارج از ایران گزارشکلیه وارد می

 و رشد کیتحر موجب یفلفل نعناع اهیگ کهاز این است 

 (Cyprinus carpio)یمعمرول کپرور یهاگونه در یمنیا
 اسررت شررده (Dicentrachus labrax)ییایرردر بررا  و

(Hajibeglou and Sudagar, 2010;Talpur, 2014.) 

 یهرارنگدانره و رشرد برر یاهیرگ یهرایافزودن اثر 

سه تیمرار  در(Carassius auratus) جوان ییطال یماه

 ( نشران داد6089) همکراران و آیالنتوسط  یفلفل نعناع

 و رشررد تیررتقو موجررب رهیررج در نعنرراع %8 زانیررم کرره

. گرررددیمرر انجررو یرریطال یمرراه در رنگدانرره شیافررزا
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 یبررسر برا هیترک کشور در(، 6082) همکاران و سونمیز

، رشرد عملکررد برر نعنراع روغرن یحاو ییغذا میرژ اثر

سررطوح پراکسررید چربرری در کبررد )مالنررودی آلدئیررد، 

(MDA  ،کبررد دانتیاکسرر ینتررآ هررایمینررزآ تیررفعال 

(SOD, CAT, G6PD, GR, GST and GPx) یمراه 

نشران داد  نعناع روغنیمار با سه ت کمان نیرنگ یآالقزل

که درصد افزایش وزن بدن و ضریب رشد ویژه در همه 

داری دارد. تیمارها نسبت به گروه شراهد افرزایش معنری

در همه تیمارها ضریب تبدیل غذا کاهش یافت فعالیرت 

در بافررت کبرردی  GPxو   SOD, G6PDهررایآنررزیم

داری نسبت به شراهد نشران داد. درحالیکره افزایش معنی

در تیمارها نسربت  GST وCAT ، GRهایعالیت آنزیمف

-به شاهد کاهش معنی دار نشان داد . کاهش قابل توجره

در همره تیمارهرا نسربت بره تیمرار  MDAای در سرطوح 

 200شرراهد مشرراهده شرردو میررزان روغررن نعنرراع در حررد 

آال گرم بر کیلوگرم بهترین افزودنی در غذای قرزلمیلی

( نیز Adel et al., 2015) همکاران و گزارش شد. عادل

 برر یفلفلر عنعنرا یحراو ییغرذا مژیرر اثرراتبا بررسری 

 یخون یپارامترها و بدن ییایمیش بیترک رشد، عملکرد

 خررزر یایرردر دیسررف یمرراه نررور  یمرراه بنرره یمنرریا و

(Rutilus frisii kutum ) کرهتیمار نشران دادنرد  4را در 

 تعرداد رد یداریمعنر راتییرتغ یفلفلر نعناع از استفاده با

 تعرداد یول شودینم جادیا خون لینوفیائوز و هاتیمنوس

 کرراهش و شیافررزا بیرربترت هرراتیلنفوسرر و هررالیررنوتروف

 یفلفلرر عنعنررا یحرراو ییغررذا میرررژ مجمرروع در. افررتی

 یپارامترهررا شیافررزا و رشررد عملکرررد تیررتقو موجررب

 یمراه بنره بردن یمنریا و یخون کیستمیس و یموکوس

. برا توجره بره گرردد یمر رخز یایدر دیسف یماه نور 

های انجام شده در خصوص تأثیر پونه کروهی در بررسی

تغذیه ماهیان خاویاری گزارشی یافت نشد. اما تحقیقات 

در مررورد پررودر و یررا عصرراره سرریر بکررار رفترره در جیررره 

تاسماهی سیبری حاکی از اثر مثبت بر پارامترهرای رشرد 

ا در مقاله لذ (.8932)یگانه و همکاران، و ایمنی می باشد

 نعناع ،(Allium sativum) ریس عصاره ریتاثحاضر نتایج 

 Oregano)ی کروه پونره و (Mentna piperita) یفلفل

vulgare )در یمنریا یهاشاخص و رشد یهاشاخص بر 

مرورد بررسری  (Huso huso)ی پرورشر جروان یماهلیف

 قرار گرفته است.

 

 هامواد و روش

رورشی برا میرانگین ماهی جوان پقطعه فیل 20تعداد 

میرررانگین(گرم از مرکرررز ± SE) 920±62/6وزن اولیررره 

کیروان  تحقیقرات علروم شریالتی و فنرون دریرایی دکترر

وابسته به دانشرگاه آزاد الهیجران در چمخالره شهرسرتان 

لیتری با حجرم آب  200مخزن  86لنگرودتهیه شد و در 

قطعه در هر مخرزن توزیرع  2لیتر و باتراکم  920به میزان 

 جیرره فاقرد شاهد با تیمار -8:  تیمار بترتیب 4 دیدند.گر

 ترکیرب برا کروهی پونره گیراه عصراره تیمرار -6عصاره 

 در گررم 8/0 درصرد 60 خلروص برا کرارواکرول اصلی

 8/0 نعنراع فلفلری گیراه عصراره تیمرار -9غرذا  کیلوگرم

 2/0 سریر عصراره گیراه تیمار -4گرم غذا   کیلو در گرم

 تکررار سره تیمرار هرر برای یه وکیلوگرم غذا ته در گرم

 وبراسا  دامنه معرفی شده توسط محققرین مختلرف در

شد. با توجه به تحلیل آماری صرورت گرفتره  گرفته نظر

وزن اولیه فیل ماهیان فاقد اختالف معنی دار آماری برود 

-سرانتی درجره 82و  ثابرت تقریباً آب (.دمای 8)جدول 

 اکسرریژن و برروده 1 و 1/1 بررین آب  pHو برروده گررراد

عصراره  .بود گرم بر لیترمیلی 1/1 و 2/1 بین آب محلول

سیر، عصاره نعناع فلفلری و عصراره پونره کروهی توسرط 

 بر از سوی شرکت شده تعیین شرکت فرادانه مطاب  دوز
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 888 ...... و (Mentna piperita) ینعناع فلفل (،Allium sativum) ریسهای عصاره  الویت بندی

(  برره روش 6)جرردول GFS2  پرررواریغررذای دان  روی

-بنره فیرل .شد داده پوشش یکنواخت و بطور اکسترود

درصرد وزن  6/8 یرزانم یش روزانه برهماهیان مورد آزما

روزه  20 دوره غررذادهی شرردند و طرری نوبررت 4 دربرردن 

گرم غرذا  9200تحقی  در هر تیمار با سه تکرار مجموعاً 

مورد استفاده واقع شرد. کرل غرذای مصررفی در تحقیر  

و زیسرت سرنجی  تیمرار( بروده 4) کیلوگرم 4/84بالغ بر 

درصررد 800و روز پایررانی از  (8در روز نخسررت )جرردول

ماهیرران برره عمررل آمررد. در انتهررای دوره جهررت ارزیررابی 

هرای کبردی های خونی، سیستم ایمنری و آنرزیمشاخص

ماهی جوان از هرر تیمرار سره نمونره خرون گیرری برا فیل

سرراعت برره  6سرررنه هپارینرره انجررام و حررداکثر طرری 

آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی ویرومرد اسرتان گریالن 

  .منتقل شد
 

 ماهی جوان پرورشی در تیمارهاوصیفی وزن، طول و بیومس اولیه فیلآمار ت :8جدول

 تیمار
 میانگین ±خطای استاندارد 

 وزن اولیه )گرم(

 میانگین ± خطای استاندارد

 متر(طول اولیه )سانتی 

 میانگین ±خطای استاندارد 

 بیومس اولیه )گرم(

 2932 ±23/41 89/41±81/0 21/923 ±21/4   شاهد

 2900 ±92 02/41 ±94/0  99/929 ±99/6  پونه کوهی

 2412 ±99/81 4/41 ±92/0  922 ±82/8  نعناع فلفلی

 2282 ± 26/8 92/41 ±03/0 22/921 ± 81/9  سیر

 دار می باشد.دهنده وجود اختالف معنیحروف غیر همنام کوچک در ستون نشان

 : ترکیب شیمیایی غذای اصلی بدون جاذب6جدول 

 رطوبت خاکستر فیبر چربی خام یین خامپروت ترکیب شیمیایی
GFS2 44-40 82-86 4-6 80-1 2/8-8 

 

 هررا ازداده Kolmogorov-Smirnov طبرر  آزمررون

 وزن میرانگین در مقایسره بودنرد. برخوردار نرمال توزیع

 سرایر تیمرار شراهد و بین اولیه و بیومس اولیه اولیه، طول

 (Duncan) دانکررن وجهرری چنررد آزمررون تیمارهررا بررا

 ,p=0.307, df=4) نشررد مشرراهده دارمعنرری خررتالفا

F=1.384) (02/0P>درصد .) وزن  افرزایش (BWI%)، 

 ویررژه رشررد ضررریب ،(ADG) روزانرره رشررد درصررد

(SGR)، غذایی  تیدیل ضریب(FCR)  و ضرریب چراقی

(K) گردید زیرمحاسبه معادالت با استفاده از ( Xue et 

al., 2006). 
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(، ALTآنرررزیم هرررای آالنرررین آمینوترانسرررفراز )

( و آلکررالین فسررفاتاز ASTآسررپارتات آمینوترانسررفراز )

(ALP ( با استفاده از دستگاه بیوشیمی آناالیزر )شررکت

کیرت هرای شررکت پرار  اپندورف، آلمان( به همرراه 

 (.       Borges et al., 2004) شدندآزمون اندازه گیری 

( برررا روش IgM)M گیری ایمنوگلررروبین انررردازه

Immunoturbidimetric هرای انجام شد. تعرداد گلبرول
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گررم  8/0در  Lewis سرفید هرر نمونره باکمرک محلرول

(Brilliant crystal)  برره کمررک مالنررژورو الم نیوبررار

و الم   Lewisاست. گلبول قرمز با محلرولشمارش شده 

هماسیتومترنیوبار شمارش شده است. هموگلروبین خرون 

(Hbبا واحد گررم در دسری ) لیترر برا اسرتفاده از محلرول

 240درابکررین )سرریانومت هموگلرروبین( در طررول مرروج 

گیرری شرد. نانومتر با استفاده از منحنی اسرتاندارد انردازه

 rpm در دور   Nuve  هماتوکریرت برا سرانتریفیوژ

تشخیص افتراقری گلبرول  گیری شده است.اندزه 84000

سرررفید خرررون )نوتروفیرررل، لنفوسررریت، ائوزینرررو فیرررل، 

آمیزی گیسما انجام گرفت. سرپس از مونوسیت( با رنه

هر خرون دو گسرترش خرونی تهیره و پرس از خشرک و 

 60گیمسا بره مردت  %80شدن با متانول با محلول فیکس

میکروسرکو  نروری  40با عدسری  آمیزی ودقیقه رنه

هرا انجرام شرد و درصرد شمارش افتراقی انواع لکوسریت

 فراوانی آنها محاسبه گردید.

هرا برا ها پس از توزیع نرمال دادهآنالیز آماری داده 

برررا آزمرررون آنرررالیز  Kolmogorov-smirnovآزمرررون 

و  آزمرون   (One way ANOVA)واریرانس یکطرفره

Test of Homogeneity of Variances  برا اسرتفاده از

ها با یکردیگر اسرتفاده آزمون دانکن جهت مقایسه گروه

ویررایش  SPSSشد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار 

 انجام شد.  6001Excelافزار  با نرمو رسم نمودارها  60

 

 نتایج

آزمون تجزیه واریانس یکطرفه در مقایسره  براسا 

هایی بین تیمارها اخرتالف میانگین وزن نهایی و بیومس ن

طررول  نیانگیررم(. در حالیکرره در >02/0Pدار بررود )معنرری

 اخرتالف شراهدتیمرار  و مارهرایت نیبر انیرماه بنه نهایی

. طبرر  آزمررون چنررد (<02/0P) نشررد مشرراهده داریمعنرر

و مقایسره دو بره دو گروهرا برا یکردیگر،  وجهی دانکرن

 ع فلفلیمیانگین وزن نهایی و بیومس نهایی در تیمار نعنا

داری بریش از سرایر تیمارهرا و و پونه کوهی بطور معنری

(. همننین تیمار سیر نسبت به سرایر >02/0P)  شاهد بود

تیمارها و حتی شاهد از کمترین میانگین وزنی و بیومس 

 (.>02/0Pبرخوردار بود )
 

 ماهی جوان پرورشی در تیمارهاآمار توصیفی وزن، طول و بیومس نهایی فیل:9جدول 

 تیمار
 میانگین ±خطای استاندارد 

 وزن نهایی )گرم(

 میانگین ±خطای استاندارد 

 طول نهایی )سانتی متر( 

 میانگین ±خطای استاندارد 

 بیومس نهایی )گرم(

  b 92/2± 99/412 26/0± 02/20 شاهد
b

 93/32± 1842  

a 24/6± 432 21/0± 20 a پونه کوهی

 21/93± 1462  

 نعناع فلفلی
a 04/2± 99/206 31/0± 24/43 

a

 22/12± 1292  

 c 21/2 ± 484 60/0 ± 09/43 سیر
c 

 26/19± 2680  

حروف غیر همنام کوچک در ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی دار آماری می باشد
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 889 ...... و (Mentna piperita) ینعناع فلفل (،Allium sativum) ریسهای عصاره  الویت بندی

 در تیمارهای ماهی جوان پرورشی در پایان دوره های رشد: شاخص4جدول 

 تیمار

خطای استاندارد 

 میانگین ±

 ریب چاقیض

خطای استاندارد   

 میانگین ±

ضریب تبدیل  

 ( FCRغذایی )

خطای استاندارد   

میانگین         ±

نرخ رشد ویژه 

(SGR)  

خطای استاندارد   

 میانگین  ±

 (GRنرخ رشد ) 

خطای استاندارد   

 میانگین ±

  رشد روزانه 

(ADG) 

 ±خطای استاندارد   

میانگین افزایش وزن 

 در پایان دوره

 b 089/0 ± 91/0 b 09/0 ± 02/6 b 009/0 ± 41/0 b 009/0 ± 34/8 b 009/0 ± 24/0 b 81/0 ± 49/96 شاهد

 b 08/0 ± 93/0 c 02/0 ± 23/8 a 06/0 ± 22/0 a06/0 ± 92/6 a 09/0 ± 21/0 a24/8 ± 86/40 پونه کوهی

 ab 06/0 ± 48/0 c 04/0 ± 12/8 a 08/0 ± 29/0 a 08/0 ± 63/6 a 06/0 ± 29/0 a 32/0 ± 26/91 نعناع فلفلی

 c 002/0 ± 92/0 a 62/0 ± 60/2 c 001/0 ± 83/0 c 001/0 ± 11/0 c 003/0 ± 68/0 c 24/0 ± 23/86 سیر

 باشد.دار میحروف غیر همنام کوچک در ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی

میانگین ضریب چاقی، ضرریب تبردیل، نررخ رشرد 

رشد روزانره و میرانگین افرزایش  ویژه، نرخ رشد روزانه،

داری مشاهده شرد وزن ماهیان بین تیمارها اختالف معنی

(02/0P< آزمون چند وجهی دانکن در مقایسره دو بره .)

دو گروها با یکدیگرنشان داد استفاده از نعناع فلفلری در 

جیررره غررذایی فیررل مرراهی موجررب افررزایش معنرری دار 

ار ها و شراهد درمیانگین ضریب چاقی نسبت به سایر تیم

(. همننین کمتررین میرزان ضرریب >02/0Pشده است )

چاقی در شاهد و تیمار جیره حاوی عصاره سیر مشراهده 

و  شد. میانگین ضریب تبدیل غذا در تیمرار نعنراع فلفلری

داری کمترر از سرایر تیمارهرا و پونه کوهی به طور معنی

(. در مقابل سیر نیز نسبت به شراهد و >02/0Pشاهد بود)

یر تیمارها از بیشترین ضرریب تبردیل غرذا برخروردار سا

 در ماهیران نرخ رشد ویژه بنره میانگین (. >02/0P) بود

 و تیمارهرا سرایر از بریش تیمار نعناع فلفلی و کوهی پونه

 گردیررد مشرراهده دار معنرری اخررتالف  و برروده شرراهد

(02/0P< .) و شراهد بره سریر نسربت کره داد نشان نتایج 

 بررود برخرروردار SGR میررزان ترررینکم از تیمارهررا سررایر

(02/0P< .)میانگین نرخ رشد روزانه GR در ماهیان بنه 

 سررایر از نعنرراع فلفلرری برریش تیمررار و کرروهی پونرره تیمررار

 مشرراهده داریمعنرری اخررتالف و برروده شرراهد و تیمارهررا

 و شراهد به سیر نسبت که نشان نتایج(. >02/0P) گردید

بوده اسرت  ورداربرخ GR میزان کمترین از تیمارها سایر

(02/0P< .)رشد میانگین ( روزانهADG )در ماهیان بنه 

 تیمرار سایر از بیش تیمار نعناع فلفلی و کوهی پونه تیمار

گردیرد  مشراهده دارمعنری اخرتالف و بروده شراهد و هرا

(02/0P< .)و شراهد بره سریر نسربت کره داد نشران نتایج 

 داربرخرور روزانره رشرد میرزان کمتررین از تیمارها سایر

همننررین بررر اسررا  آزمررون تجزیرره  (. >02/0P)بررود

واریررانس یکطرفرره در مقایسرره درصررد افررزایش وزن در 

دار مشراهده شرد پایان دوره بین تیمارهرا اخرتالف معنری

(02/0P< .) طب  آزمون چند وجهی دانکن و مقایسره دو

 افرزایش ها با یکردیگر و برا شراهد، میرانگینبه دو گروه

 و کروهی پونره تیمرار در ماهیران در پایان دوره بنه وزن

 تیمارهرا سرایر از داری بیشبطور معنی تیمار نعناع فلفلی

 بره و عصراره سریر نسربت(. >02/0P)است  بوده شاهد و

 وزن افرزایش میرانگین کمتررین از تیمارهرا سایر و شاهد

. نرخ بازماندگی (>02/0P)بود  در پایان دوره برخوردار

 ت نشد.و در طول دوره تلفاتی ثب 800%
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 8931زمستان ، چهارمسیزدهم، شماره پروری، سال نشریه علمی توسعه آبزی 884

 های خونی در تیمارهای ماهی جوان پرورشی در پایان دوره: نتایج شاخص2جدول 

 تیمار
 ±خطای استاندارد   

میانگین گلبولهای سفید 
)3(mm 

 میانگین ±خطای استاندارد   

    mm)3(گلبولهای قرمز  

خطای استاندارد   

میانگین   ±

  (g/dl)هموگلوبین 

  ±خطای استاندارد   

 ن هماتوکریتمیانگی

 )درصد(

 21/69 ±32/6 1/2 ±16/0 99/191999 ±11/31011 21/2822 ± 116/ 92 شاهد

 69 ±26/6 41/2 ±21/0 102000 ±19/11822 2200 ± 8802/ 04 پونه کوهی

 60 ±01/6 10/4 ±69/0 180000 ±33/10342 2100 ±628/ 22 نعناع فلفلی

 62 ± 21/0 39/2 ±81/0 99/111999 ±28/81400 21/1622 ± 222/ 28 سیر

 دار می باشد.حروف غیر همنام کوچک در ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی

 

مطاب  آزمرون تجزیره واریرانس یکطرفره در میرزان 

هررای قرمررز، هموگلرروبین  و گلبررول هررای سررفید، گلبررول

درصد هماتوکریتخون ماهیان برین تیمرار شراهد و سرایر 

 (.<02/0P) دار مشاهده نشدتیمارها اختالف معنی

 های گلبول قرمز در تیمارهای ماهی جوان پرورشی در پایان دورهنتایج شاخص :2جدول 

 تیمار
 ±خطای استاندارد   

 گلبولی میانگین حجم
MCV(fl) 

 میانگین ±خطای استاندارد   

 در خون  قرمز گلبول ذرات
(pg) MCH   

  ±خطای استاندارد   

 گلبول میانگین غلظت

 MCHC (g/dl) قرمز

 21/69 ± 99/0 22/21 ± 06/6 618 ± 22/6 شاهد

 99/69 ±99/0 99/21 ± 06/6 99/614 ± 81/4 پونه کوهی

 21/69 ± 99/0 99/21 ± 06/6 618 ± 13/9 نعناع فلفلی

 21/69 ± 99/0 99/21 ± 06/6 614 ± 8   سیر

 باشددار مییحروف غیر همنام کوچک در ستون نشان دهنده وجود اختالف معن

گلبررول  ی ذراتحجررم گلبررولمیررانگین  همننررین در

در خون بنه ماهیران  قرمز گلبول و میانگین غلظت قرمز

 اخررتالف معنرری دارآمرراری بررین تیمارهررا مشرراهده نشررد

(02/0P>.) 

 

 های ایمنی در تیمارهای ماهی جوان پرورشی در پایان دوره: نتایج شاخص1جدول 

 تیمار

خطای استاندارد   

میانگین  ±

 نوتروفیل)%(

 ±خطای استاندارد   

 میانگین

 لیمفوسیت )%(  

  ±خطای استاندارد   

میانگین مونوسیت 

)%( 

 ±خطای استاندارد   

 میانگین ائوزینوفیل

)%( 

 ±خطای استاندارد   

میانگین 

 ایمنوگلوبولین

(mg/dl) 
 ERR ± 8 04/4± 21/90 99/9 ± 11/0 99/12 ± 21/6 21/60±83/6 شاهد

 ERR ± 8 42/8±99/83 4±21/0 21/14 ±06/6 21/60 ± 8/ 12 پونه کوهی

 99/90 ±62/6 8 ±2/0 99/2 ±99/0 99/10 ±11/0 64 ± 21/0 نعناع فلفلی

 ERR ± 6 81/9± 96 99/4 ±60/8 21/18 ±18/9 99/69 ±99/6 سیر

 دار می باشدحروف غیر همنام کوچک در ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی
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 882 ...... و (Mentna piperita) ینعناع فلفل (،Allium sativum) ریسهای عصاره  الویت بندی

، لیمفوسرریت ،نوتروفیررل درصرردمن اینکرره در ضرر

بررین و ایمنوگلوبررولین  مونوسرریت، درصررد ائوزینوفیررل

 (.<02/0P) دار  مشاهده نشداختالف معنی تیمارها

 

 : نتایج شاخص آنزیم های کبدی در تیمارهای ماهی جوان پرورشی در پایان دوره1جدول 

 تیمار

 ±خطای استاندارد   

 میانگین الکالین

 (ALP)فسفاتاز
(U/L) 

 ±خطای استاندارد   

 میانگین آالنین

 (ALT)آمینوترانسفراز 

(U/L)  

  ±خطای استاندارد   

 میانگین اسپارتات

 (AST)ترانسمیتاز
(U/L)   

 ±خطای استاندارد 

 میانگین لیزوزیم
(u/ml/min) 

 ab46/8± 21/2 ab20/19± 99/480 14/4± 99/80 493 ±02/42 شاهد

 b12/0± 21/4 b61/20± 639 14/2± 99/80 400 ±24/21 پونه کوهی

 ab12/0± 21/2 ab34/98± 21/463 41/9± 21/66 434 ±28/92 نعناع فلفلی

 a 62/8± /80 a 28/43± 286 19/82± 21/61 439 ±24/61 سیر

 دار می باشدحروف غیر همنام کوچک در ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی

 

و لیزوزیم بین تیمرار هرا  فسفاتاز در میانگین الکالین

(. در حالیکره <02/0Pدار مشراهده نشرد )اختالف معنری

 ترانسررمیتاز  در ترانسررفراز و اسررپارتات میررانگین آالنررین

 و تیمارهرا سرایر از بیشرتر داریمعنری شکل به سیر تیمار

 در AST و ALT میررزان کمترررین و اسررت برروده شرراهد

  (.>02/0Pگردید ) کوهی مشاهده تیمارهای پونه

 

 بحث 

استفاده از محصوالت گیاهی در جیره غذایی ماهان 

موضوع بحث بسیاری از پژوهشها در سالهای اخیر بروده 

 ;Citarasu 2010; Yilmaz & Ergun2013)اسررت

Ahmadifar et al. 2014; Gormez & Diler 2014; 

Metin et al. 2015).   در تحقیر  حاضرر میرانگین وزن

( در SGRریب رشد ویژه )افزایش وزن بدن و ض نهایی،

-و نعناع فلفلری بره صرورت معنری تیمارهای پونه کوهی

( بیش از سایر تیمارهرا برود. در حالیکره  >02/0pداری )

های رشد در تیمرار سریر کمترر از سرایر میانگین شاخص

 هنگرام به نیز مشابهی (. نتایج >02/0pتیمارها ثبت شد )

 دریرایی سریم مراهی غرذایی جیرره بره گیراه ایرن افزودن

عرادل  .است شده گزارش 6084در سال   Talpurتوسط

 مختلرف سرطوح کره دادنرد نشان (b8934و همکاران )

 Rutilusمراهی سرفید ) بنه جیره به فلفلی نعناع عصاره

frisii kutum ) هرایبر شاخص داریمعنی اثرات مثبت 

 6081و همکرارانش درسرال  Dilerاسرت.  داشرته رشرد

د و کراهش ضرریب تبردیل نتایج بهبود شاخصرهای رشر

غذایی را در قزل آالی رنگین کمان تغذیه شده با جیرره 

میلری گررم بره ازای  9و  2/8حاوی پونه کوهی با مقادیر

( 8936نوبهار و همکراران ) هرکیلو غذا گزارش نمودند.

 رشد ضریب و بدن وزن درصد افزایش که نشان دادند

د سریر درص2/8 حاوی جیره با شده تغذیه تیمار در ویژه

 % 9داری نسبت بره گرروه کنتررل و تیمرار افزایش معنی

( نشران 8938سیر داشرته اسرت.  ابراهیمری و همکراران )

اسرانس  میلیگررم برر کیلروگرم 820دادند کره در تیمرار 

مراهی سیر، وزن نهایی و درصرد افرزایش وزن بردن فیرل

جوان پرورشی بیش از تیمارهای برا سرطوح براالتر سریر 

تأثیر منفی  درصد 2/8نس سیر بیش از بوده و سطوح اسا

بررر عملکرررد رشررد داشررته اسررت. در حالیکرره پیغرران و 
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 8931زمستان ، چهارمسیزدهم، شماره پروری، سال نشریه علمی توسعه آبزی 882

( نشرران دادنررد کرره مصرررف سرریر تررأثیر 8939همکرراران )

داری برر افرزایش وزن بردن مراهی کپرور معمرولی معنی

درصرد سریر 2/0نداشته است و در تحقی  حاضر عصاره 

 موجب کاهش تغذیه گردید. در تحقی  حاضر، ضرریب

و تیمار نعناع  ( در تیمار پونه کوهیFCR) عذایی دیلتب

فلفلی کمترر از سرایر تیمارهرا برود در حالیکره در تیمرار 

درصدعصاره سیر  بیش از سرایر تیمارهرا ثبرت شرد. 2/0

 فلفلی نعناع دادند که ( نیز نشان8934عادل و همکاران )

غذایی  تبدیل ضریب کاهش موجب  درصد 9 غلظت با

 گرردد.مری شراهد تیمرار به سفید نسبت ماهیانبنه جیره

( نشرران دادنررد کرره a8936همننرین نوبهررار و همکرراران )

ماهی جوان پرورشری ضریب تبدیل غذایی در تیمار فیل

درصد پودر سیر خوراکی 2/8تغذیه شده با جیره حاوی 

 داری نسبت به گرروه کنتررل داشرته اسرت.کاهش معنی

یری عصراره در بکرارگ (2017)و همکاران  Diler نتایج

روغنی گیاه پونه کوهی عالوه بر رشد قزل آالی رنگین 

کمان حاکی از افزایش فعالیت لیزوزیم و نیرز فعالیتهرای 

 (SOD)آنترررری اکسرررریدانی سوپراکسرررراید دیسررررموتاز

درپالسای خون بوده است که با بهبود   (CAT)وکاتاالز

سوخت و ساز موجب جذب بهینه و افزاش کارایی غرذا 

( نیرز گرزارش 8938هیمری و همکراران )شده اسرت. ابرا

نمودند که بیشترین مقدار ضریب تبدیل غذایی در تیمار 

-میلری 820شاهد و کمترین مقدار آن در تیمرار حراوی 

گرم در کیلوگرم اسانس سیر مشاهده شد. نظر بره اینکره 

ماهیرت عصراره از پرودر و اسرانس متفراوت اسرت بنظررر  

تر عصاره سریر یینرغم استفاده از درصد پارسد، علیمی

نسبت به تحقیقات مشابه قبلی که با استفاده از پودر سریر 

سیر انجام شرده، تراثیر نسربی عصراره  خوراکی و اسانس

سریر بمراترب بریش از پررودر و اسرانس باشرد. لرذا نتررایج 

متفاوت حاصل شده است و در مجموع عصراره سریر بره 

گررم در هرر کیلروگرم غرذا موجرب افرزایش  2/0میزان 

تبدیل غذا شده است. احتماالً وجود ایرن مقردار  ضریب

عصاره سیر در غذا موجب کاهش تغذیه شده باشرد. در 

برین  روزانره و رشرد روزانره رشد تحقی  حاضر، در نرخ

داری اختالف معنری و نعناع فلفلی تیمارهای پونه کوهی

 2/0مشاهده نشرد. در حالیکره در تیمرار حراوی عصراره 

 و میرزان روزانره رشرد سیر موجرب کراهش نررخ درصد

در تیمارها شرده اسرت. نوبهرار و همکراران  روزانه رشد

(b8936 نشرران دادنررد کرره درصررد رشررد روزانرره در )

ماهی جوان پرورشی تغذیه شرده برا جیرره تیمارهای فیل

-پودر سریر خروراکی، افرزایش معنری درصد 2/8حاوی 

داری نسبت به گرروه کنتررل داشرته اسرت. برا توجره بره 

رغرم رسرد علریعصاره از پودر بنظرر مری تفاوت ماهیت

تر عصاره سیر نسبت به تحقیقرات استفاده از درصد پایین

مشابه قبلی که با اسرتفاده از پرودر سریر خروراکی انجرام 

شده، تاثیر نسبی عصاره سیر بمراتب بریش از پرودر سریر 

باشد. لذا نتایج متفراوت حاصرل شرده اسرت.ماده مروثره 

اشدکه توسط سازمان غرذا و اصلی نعنا کارواکرول می ب

و  (2000) و نیزاتحادیه اروپرا 6003درسال (FDA) دارو

به عنوان  FAO/WHO(2001) کمیته افزودنیهای غذایی

ترکیب افزودنی سالم شناسرایی شرده اسرت.افزودن ایرن 

ترکیب به جیره غذایی موجودات پرورشی موجب ارتقا 

 .(Baser, 2008) رشد و سالمت آنها شده است

ات اخیررر نشرران داده انررد کرره افررزودن آنترری تحقیقرر

اکسیدان ها به جیره غذایی ماهیان موجب افزایش معنری 

 دار تولید و بهره وری اقتصدی و سرالمت ماهیران شرود

(Dabrowski et al., 2004; Gao et al., 2012).  از

جملرره مررواد گیرراهی عصرراره روغنرری پونرره کرروهی بررر 

 ,Lo & Cheng)دفعالیتهای آنتی اکسیدانی موثر می باش
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 881 ...... و (Mentna piperita) ینعناع فلفل (،Allium sativum) ریسهای عصاره  الویت بندی

کرره ارتبررات مسررتقیم بررا محترروای مررواد فنلرری آن  (2005

 .(Mau et al., 2002; Yang et al., 2002)دارد

و  پونره کروهی حاضر اسرتفاده از عصراره تحقی  در

غذا نشران وگرم گرم در هر کیل 8/0به میزان نعناع فلفلی 

قرمرز،  یها، گلبولیدسف یهاگلبول یزانمداده است که 

 یحجم گلبول یانگین، میتهماتوکر ن، درصدیهموگلوب

MCV ،گلبررول قرمررز  میررانگین ذراتMCHیررانگین، م 

 یت،سررنفول ،یررل، نوتروفMCHC قرمررز غلظررت گلبررول

 و IgM یرزان ایمنوگلروبین، میزوزیمل یزان، مینوفیلائوز

 ینبرپرورشری جروان  یمراه یرلسرم خون ف ALP یزانم

 ینرکمترر و وجررود نرردارد یدار یاخررتالف معنرر یمارهررات

و  یپونره کروه  یمارسرم خون در ت ASTو  ALT یزانم

همکرراران  و یسرریرئ مشرراهده شررد. ع فلفلررینعنررا یمررارت

 کروهی پونره گیاهران اسرانس اثرر بررسری در( 8939)

(Mentha longifolia) معمررولی مرررزه (Satureja 

hortensis)  شریرازی آویشن و (Zataria multiflora)  

 مراهی صریاختصرا غیرر هرای  ایمنریشراخص برخی بر

 کرهه اسرت داد نشران (Acipenser ruthenus) استرلیاد

 گروه به نسبت آزمون هایگروه ها درنوتروفیل درصد

 مررزه و شریرازی آویشرن مرورد در به خصروص شاهد

 تفراوت اگرچه است. داشته داریافزایش معنی معمولی

-گرروه در سرفید هرایگلبول کلی تعداد بین داریمعنی

( a8934عرادل و همکراران ) .نشرد شاهدهم مختلف های

 در یفلفلر عصراره نعنراع مختلف سطوح که ندداد نشان

 یداریاثررات معنر کمران ینرنگر یالآ قزل یماه یرهج

 درصرد خرون، قرمرز و یدسرف هرایگلبرول تعرداد برر

 تام ینپروتی ین،هموگلوب هماتوکریت، یزانم یل،نوتروف

کره بنحروی داشرته، لیرزوزیم یتفعال یزانم و IgM سرم،

 یمرارت بریش از ینعناع فلفلر های ایمنی در تیمارشاخص

-تقویرت اثررات ینعناع فلفل عصاره بوده است  و  شاهد

-قرزل یماه در یاختصاص یرغ یایمن یستمس ای برکننده

آمرده  دسرت به یجنتا دارد. برخالف کمان ینرنگ آالی

 سرطوح یرتراثکره ( a8934توسرط عرادل و همکراران )

 یماه یمنیا یهاشاخص بر یفلفل نعناع عصاره مختلف

 یجنترا ،نمودنرد را مثبت ارزیرابی کمان ینرنگ یآالقزل

تراثیر برودن عصراره نعنراع ، حراکی از بریحاضرر ی تحق

مراهی جروان پرورشری فلفلی در شاخص های ایمنی فیل

هررای بررارز بیولوژیررک و باشررد. بررا توجرره برره تفرراوتمرری

رسرد ی بنظرر مریآال با فیرل مراهفیزیولوژیک ماهی قزل

های مختلرف ماهیران اثررات عصاره نعناع فلفلی در گونه

 بررا( 8939همکرراران ) و یسرریرئمتفرراوتی داشررته باشررد. 

 مررزه و شریرازی ی، آویشرنپونره کروهاسرانس افزودن 

-گررم در هرر کیلرو 80یی به میزان غذا یرهبه جمعمولی 

( Acipenser  ruthenusگررم غرذای مراهی اسرترلیاد )

 آزمرون هرایگروه ها درنوتروفیل درصد که دادند نشان

 آویشررن مررورد در بخصرروص شرراهد گررروه برره نسرربت

 .اسرت داشته داریافزایش معنی معمولی مرزه و شیرازی

 در سرفید هرایگلبرول کلی تعداد بین داریمعنی تفاوت

 مررزه و شریرازی ی، آویشرنپونه کوهتیمارهای اسانس 

 افرزایش از حراکی نترایج همننین. نشد معمولی مشاهده

 بود شاهد گروه از بیشتر اسانس سه هر در لیزوزیم میزان

داری های ایمنی و خرونی تراثیر معنریو بر دیگر شاخص

نداشته اسرت و تاکیردی برر اسرتفاده از پونره کروهی در 

دهد که تغذیه ماهیان نداشتند، تحقی  حاضر نیز نشان می

ثیر گرم در کیلروگرم ترا 8/0عصاره پونه کوهی به میزان 

هرای ایمنری و خرونی فیرل مراهی داری بر شراخصمعنی

 جوان پرورشی ندارد. 

 %2/0حاضر نشان داد کره در تیمرار عصراره  ی تحق

قرمررز،  یهررا ، گلبررولیدسررف یهرراگلبررول یررزانمسرریر 

 یحجم گلبول یانگین، میتهماتوکر ین، درصدهموگلوب
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MCV ،گلبررول قرمررز  میررانگین ذراتMCHیررانگین، م 

 یت،سررنفول ،یررل، نوتروفMCHC زقرمرر غلظررت گلبررول

 و IgM یرزان ایمنوگلروبین، میرزوزیمل یزان، مینوفیلائوز

 ینبرپرورشری جروان  یمراه یرلسرم خون ف ALP یزانم

. در حالیکرره وجررود نرردارد یداریاخررتالف معنرر یمارهررات

اسررپارتات  میررانگین و ALT آالنررین ترانسررمیتاز میررانگین

 یمراردر ت جوان یماه یلسرم خون فدر  AST ترانسمیتاز

 یمرارو ت یمارهرات یراز سرا یشبر یداریمعنر طروربه  یرس

 یافرزودن درصردها با( 6086 (نوابوز  بوده است.شاهد 

 یره غذاییج به  %2/8 و %8 ، %2/0یر به میزان س مختلف

 افرزودن برا نتیجه بهترین که نشان داد یلن یالپیایت یماه

 یررغ یایمنر توانردیمر آیرد کرهبدسرت مری یرسر 2/0%

 یدسرف یهراگلبول تعداد افزایش طری  را از یتصاصاخ

 Shalaby etین شاالبی و همکاران )همنن .دهد افزایش

al., 2006یمعن افزایش باعث یرس %4 ( نشان دادند که-

 و هماتوکریرت یرزانم قرمز، یهاگلبول تعداد در یدار

حاضرر  ی تحق یجنتا .است شدهیل ن یالپیایت ینهموگلوب

گررم در کیلروگرم  8/0ره سیر به میزان استفاده از عصابا 

-در تغذیه فیل ماهی جوان پرورشی حاکی از تاثیر معنی

آالنررین  دار افررزایش عصرراره سرریر فقررط در میررانگین

 AST  اسرپارتات ترانسرمیتاز میانگین و ALT ترانسمیتاز

باشد. در حالیکه نوابوز می جوان یماهیلسرم خون فدر 

(Nwabueze, 2012همننررین شرراال ) بی و همکرراران

(Shalaby et al., 2006 ترراثیر مثبررت سرریر در تغذیرره )

 یگلبولهرا تعردادید، سف یگلبولها تعدادماهی تیالپیا بر 

ین را گررزارش هموگلروب و هماتوکریرت یررزانم قرمرز،

-های ایمنی مراهی تیالپیرا برینمودند و در سایر شاخص

تاثیر بوده است. علیرغم تفراوت جرنس مراهی تیالپیرا برا 

های ایمنری ای بر شاخصماهی، سیر تاثیر قابل توجهفیل 

 این ماهیان نداشته است.

در تحقی  حاضر نرخ بازمانردگی در تمرام تیمارهرا 

ثبت شد و بدلیل اسرتفاده از مراهی جروان برا وزن  800%

مراهی، گرم و مقاوم بودن گونه فیل 942نسبتاً باال حدود 

( 8934تلفاتی ثبت نشرد. در تحقیر  عرادل و همکراران )

 هایشاخص بر فلفلی نعناع عصاره مختلف سطوح تأثیر

ماهی سفید انجام  بنه ترکیبات الشه و بازماندگی رشد،

داری معنی بطور فلفلی نعناع گرفت نشان داد که عصاره

شرود مری سرفید مراهی بنره بازماندگی موجب افزایش 

(02/0p< نتایج .) نعنراع اسرتفاده از عصراره در مشابهی 

 و (Talpur, 2014) دریرایی سیم غذایی جیره در فلفلی

 ,Hajibeglou and Sudagarمعمرولی ) کپرور مراهی

(گررزارش شررده اسررت. در تحقیقررات مشررابه انجررام 2010

شده، نرخ بازماندگی با اسرتفاده از عصراره نعنراع فلفلری 

بهبود یافته است که نتایج مشابه تحقی  حاضر مری باشرد 

و عصاره سیر برر  و در خصوص تاثیر عصاره پونه کوهی

 نرخ بازماندگی گزارشی منتشر نشده است. 

آن  یرانگرب  یر تحق یرنحاصل از ا یجدر مجموع نتا

 برا  ع فلفلیو نعنا یاست که استفاده از عصاره  پونه کوه

-یرلف یرهدر تغذ یررهج یلروگرمگرم در هرر ک 8/0غلظت

 گرردد.یرشرد مر یهراث بهبود شراخصعجوان با یماه

آن  یمنرریا هرراییررت شرراخصتقو درحالیکرره ترراثیری در

 تراثیری در %2/0 یررهبرا ج یر. استفاده از عصاره سرندارد

 ندارد.جوان  یماه یلف یمنیا رشد و یهابهبود شاخص

 

 سپاسگزاری

در اینجا برر خرود الزم مری دانریم از زحمرات کلیره 

کسررانی کرره مررا را در انجررام ایررن تحقیرر  یرراری نمودنررد 

  .سپاسگزاری نماییم
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 883 ...... و (Mentna piperita) ینعناع فلفل (،Allium sativum) ریسهای عصاره  الویت بندی

 منابع

 یکالیری،دوغ یرزادهعل ی، ر.،تنگستان ع.، یمی،ابراه .8

اثر سطوح مختلرف اسرانس  .8938  .، ،زارع آ. و

 یمیاییش یبو ترک یهرشد، تغذ یبر شاخص ها یرس

 ی،جرروان پرورشرر (Huso huso) یمرراه یررلالشرره ف

 .8-86، )4(88 یایی،مجله علوم و فنون در

. مطالعره  8939.، ن ،و زادپرور یی، ا.رضا ر.، یغان،پ .6

 یسررتورشررد و ه یررزانخررام بررر م یرعصرراره سرر یرترراث

 یدر مرراه یو حبرراب روده ا یررهکبررد، کل یپرراتولوژ

در پررژوهش و  یدامپزشررک یهنشررر ی،کپررور معمررول

 .21-12، 802 ی،سازندگ

. 8938 ا.، ی،حمیرررداو و ر. ، پیغررران.م ی،خرررداداد .9

پررودر سرریر خررام  یخرروراک یافزودنرر یربررسرری تررأث

Allium sativum شاخص های رشد ماهی  یبر رو

علرروم  یه، نشرررCarpio cyprinusکپررور معمررولی 

 .81-62،  )6( 2 یران،ا یو دامپزشک یدرمانگاه

  . و یان،لطانسرر ا.، نررژاد، یسررور یی، م ه.،رضررا .4

. ترررأثیر عصررراره گیررراه 8936 .، ی، مزاد یوسرررف

برر  ییدر جیره غذا Zhumeria majdaeمورخوش 

 یشناسر یمنریو ا یشاخص های رشد، خرون شناسر

 ،Hypophthalmus pangasianodon یگربه مراه

 . 1-83 ،(8) 9 یان،آبز یمجله بوم شناس

 رئیسی، م. فخریان، م. جعفریان، م و ورشروئی، ح.، .2

. مطالعه تا ثیرر برخری گیاهران برر ایمنری غیرر 8939

(، Acipenser ruthenusاختصاصی ماهی استرلیاد )

 (،68) 2مجله علمی پژوهشی زیست شناسری دریرا، 

61-69. 

 ج. و  . هرررا،زیرره ، ذر. غ ،، رضررا پررور،م. عررادل .2

سررطوح مختلررف عصرراره  یرترراث .a8934 یاسرری،م.،ق

 ی،خررون یشرراخص هررا یبررر برخرر ینعنرراع فلفلرر

کمران  ینرنگر یقرزل اال یماه یمنیو ا شیمیایییوب

(Oncorhynchus mikissمجلره علمر ،)یالتشرر ی 

 .91-41 (،8) 60 یران،ا

 م.  . فررارابی،  ،ه.، منجری.، ر، صررفری ،م . عرادل، .1

 فلفلی نعناع عصاره مختلف سطوح تأثیر .8934 و.،

 الشره ترکیبات و بازماندگی رشد، هایشاخص بر

 مجلره ،(Rutilus frisii kutum) سرفید مراهی بنه

 .32-806 ،(8) 2 آبزیان شناسی بوم

جهران  ا. ، آرامرون، م. ،، یشاهی، عل. ی، م جمحمد .1

 م. و جررو، یررفظر ، ا..،خواجرره جوپرراش ر. ، ، یررغت

 یرراهگ یرردرولیکیعصرراره ه یر. تررأث8939، ه.، دهرردار

 رشرد، ی( برر پارامترهراPlantago ovateاسرفرزه )

کمران  ینرنگر یآالقرزل  یرانکبد و طحال بنه ماه

(Oncorhynchus mykissمجله علم ،)یپژوهش  ی 

 .99-48 (،4) 6ی،جانور یشناس یستز

 .یران، حجعفر ی.،پرور کنعران یقل یحسن ز.، نوبهار، .3

 یبرر پارامترهرا یرس یپودر خوراک یرتاث .a8936ا.، 

(، Huso huso) یمرراه یررلو رشررد ف یخررون شناسرر

  (،9) 8 ی،کراربرد یشناسیماه یوهش هاژپ یهنشر

41-93. 

ح ا .،  یران،جعفر ی، ح. ،پور کنعران یقل ز .، نوبهار، .80

 یبررسر . b8936 ، ر.،ملرک نرژاد ی، ش وکاکولک

و گزنرره بررر  یر،سرر یررل،زنجب یرریدارو یاهررانگ یرترراث

(، Huso huso) جوان یانماه یلرشد ف یهاشاخص

-11 ، (9) 8 ی،پرروریبرزآو  یررفصلنامه علروم تکث

13. 

ح. و  وهرابزاده رودسرری، ه.، ،یگانه راسرته کنراری .88

.تاثیر بهبودبخش پرودر 8932 ع.، م. یزدانی ساداتی،

بره عنروان مکمرل غرذایی  (Allium sativum)سریر

 برشاخص های رشد وایمنی بنره تاسرماهی سریبری
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Esteban, M.A., 2015. Effects of dietary 
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of fry Caspian white fish (Rutilus frisii 

kutum), Journal of Fish & Shellfish 

Immunology, 45)2  ( , 841–847. 
13. Ahmadifar, E., Mansour, M.R., 

Amirkolaie, A.K. & Rayeni, M.F., 2014. 

Growth efficiency, survival and 

haematological changes in great sturgeon 

(Huso huso Linnaeus, 1758) juveniles fed 

diets supplemented with different levels of 

thymol-carvacrol. Animal Feed Science 

and Technology, 198, 304–308. 

14. Baser, K.H.C., 2008. Biological and 

pharmacological activities of carvacrol and 

carvacrol bearing essential oils. Current 

Pharmaceutical Design, 14, 3106–3120. 

15. Borges, A., Scotti, L.V., Siqueira, D.R., 

Jurinitz, D.F and Wassermann, G.F., 2004. 
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Physiology and Biochemistry, 30, 21-25. 

16. Citarasu, T., 2010. Herbal biomedicines: a 
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Aquaculture International, 18, 403–414. 

17. Diler, O., Gormez, O., Diler, I. and Metin, 
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