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بر عملکرد رشد،  (.Thymus vulgaris L)آویشن  غذایی حاوي اسانس  یرهاثر ج
  کمان ینرنگ يآال سرم ماهی قزلبیوشیمیایی خونی و  يها فراسنجه

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)  
  

4خلیلی یجانخسرو ، 3فرید فیروزبخش، 2*، سکینه یگانه1الهه عزیزي  
 ، ساري، ایراندانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، ارشد شیالت آموخته کارشناسی دانش1

 ، ایرانساري ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، علوم دامی و شیالت، دانشکده شیالتاستادیار گروه 2
  ، ایرانساري ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، علوم دامی و شیالت، دانشکده شیالتدانشیار گروه 3

  ، ایرانساري ،لوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشگاه ع، علوم دامی و شیالتدانشجوي دکتري تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده 4
    10/12/94یرش: پذیخ تار؛  21/10/94یخ ارسال: تار

  1چکیده 
 يها بر عملکرد رشد، فراسنجه (T. vulgari)غذایی حاوي اسانس آویشن  هاي یرهدر این تحقیق اثرات ج  

 يآال ماهی قزلقطعه  156مورد پژوهش قرار گرفت.  (O. mykiss) کمان ینرنگ يآال خونی و سرمی ماهی قزل
طور تصادفی در چهار تیمار (هر تیمار با سه تکرار) با  گرم به 38/69±44/0با میانگین وزنی  کمان ینرنگ

  یرهاسانس در هر کیلوگرم ج گرم یلیم 750و  500، 250، 0غذایی حاوي اسانس آویشن با مقادیر  هاي یرهج
خونی و  يها میزان فاکتورهاي رشد، فراسنجه ،مورد تغذیه قرار گرفتند. در پایان دوره روز 48مدت  غذایی به

سرمی مورد سنجش قرار گرفت. سنجش پارامترهاي رشد نشان داد که بین تیمارهاي تحت اسانس آویشن و 
زایش وزن، از لحاظ پارامترهاي رشد شامل میانگین وزن نهایی، افزایش وزن، درصد اف داري یشاهد تفاوت معن

گلبول تعداد ). میزان هموگلوبین، هماتوکریت و <05/0p( ردضریب تبدیل غذایی و نرخ رشد ویژه وجود ندا
گلبول سفید تمامی  تعداد). <05/0pنداشتند ( داري یقرمز تیمارهاي آویشن در مقایسه با شاهد اختالف معن

گلبول سفید در تیمارهاي آویشن متعلق  تعدادرین بیشت که يطور به .تیماري بیشتر از گروه شاهد بود يها گروه
سرمی نشان داد که  يها ). بررسی فراسنجه>05/0pاین اسانس مشاهده شد ( گرم یلیم 500 حاويبه تیمار 

). میزان الیزوزیم سرم تمامی <05/0pدست آمد ( آویشن به گرم یلیم 500بیشترین میزان پروتئین کل در تیمار 
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 750داشتند و بیشترین میزان الیزوزیم سرم در تیمار  داري یبا گروه شاهد اختالف معنتیمارهاي تحت اسانس 
 گرم یلیم 750و  500که استفاده از رسد  یمنظر  بهنتایج بر اساس ). >05/0pآویشن مشاهده شد ( گرم یلیم

ثر ؤکمان م رنگین يالآ ایمنی ماهی قزلي ها فراسنجهي برخی از تواند در ارتقاباسانس آویشن در کیلوگرم جیره 
  باشد.

  
 ، اسانس آویشن، عملکرد رشد، فراسنجه خونی و سرمیO. mykiss واژگان کلیدي:

  
  مقدمه

عنوان یک منبع ارزشمند از پروتئین و چربی با کیفیت باال در رژیم غذایی انسان  به امروزه ماهی  
در تأمین این غذاي با ارزش براي جمعیت روزافزون بشري  پروري يدارد و صنعت آبز اي یژهجایگاه و

. بر این اساس در راستاي افزایش تولید ماهی در این صنعت، استفاده از کند ینقش مهمی را ایفا م
بر حفظ سالمتی و بهبود عملکرد رشد ماهی در طول پرورش، ضامن   غذایی سالم که عالوه هاي یرهج

. یکی از رویکردهاي جدید در صنایع پرورش یابد یضرورت بیشتري مکننده نیز باشد،  سالمتی مصرف
غذایی  هاي یرهگیاهی در ج يها دام، طیور و آبزیان جهت حفظ و افزایش تولید، استفاده از اسانس

گیاهی موجب تقویت رشد، تحریک  يها . مطالعات اخیر نشان داده است که استفاده از اسانسباشد یم
، بر این مبنا این مشتقات گردد یماهی م یشناس خون يها رخی فراسنجهسیستم ایمنی و تغییر ب
شیمیایی محرك رشد و  هاي بیوتیک یجایگزین مناسبی براي آنت توانند یطبیعی بدون عوارض م

 Ghasemi Pirbaluti et al., 2011, Zhengغذایی آبزیان باشند ( هاي یره، در جها یکروبم  کننده کنترل

et al., 2009; Varel, 2002;.( اسانس گیاهان دارویی و مشتقات آن) ها) داراي طیف  ها و عصاره ها
از عملکردهاي ضد میکروبی (انواع پاتوژنیک و مولد فساد در مواد غذایی) و ضد اکسیدانی  يا گسترده

ها، عدم ایجاد  چون پایدارتر بودن اثر آن عواملی یلدل که با وجود اثرگذاري کند، به  طوري ه. بباشند یم
 زیست، تولید کم ها، نداشتن اثرات سوء بر جانداران و محیط نسبت به آن زا یماريمقاومت نسبی عوامل ب

 - ها از لحاظ اقتصادي در کشور، در مقایسه با سایر ترکیبات شیمیایی صرفه آن به کاربرد مقرونهزینه و 
مورد استفاده  يزیادمیزان  به رایج که اخیرا جهت افزایش تولید هاي کبیوتی یدارویی (مانند آنت

بر آن  عالوه). Ghasemi Pirbaluti et al., 2011اند ( )، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهباشند یم
و بیوشیمیایی را در  یشناس خون هاي یژگیایمنی و عملکرد و يها استفاده از ترکیبات گیاهی، شاخص

  ).Sivaram et al., 2004; Citarasu et al., 2006دهد ( یافزایش م يا طور قابل مالحظه گو بهماهی و می
که  باشد یکمان مآالي رنگینایران، ماهی قزل یژهو ماهی در دنیا به يها یکی از پرطرفدارترین گونه  

آالي  . قزلباشد یم آنارزش غذایی باال و خصوصیات پرورشی منحصر به فرد  یلدل اهمیت این ماهی به
هاي شیرین که داراي دماي  ) با دارا بودن قابلیت سازگاري مناسب، در اکثر آبO. mykissکمان ( رنگین
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). Nafisi Bahabadi, 2007هاي پرورشی است ( گونه هستند یکی از بهترین گونه مناسب جهت رشد این
کمان است و ایران در  آالي رنگین قزل  کنندهیدایران همراه با شیلی، نروژ و فرانسه، جزو کشورهاي برتر تول

 ;Dekamin et al., 2015(شیرین، رتبه اول جهانی را در اختیار دارد  کمان در آب آالي رنگین تولید قزل

Kalbasi et al., 2013( .  
  که در ایران نیز پراکنش وسیعی یافته است، گیاهی معطر از خانواده )T. vulgaris( آویشن باغی  

 دهنده و در طب عنوان عطر و طعم ، که از دیرباز در غذاهاي سنتی بهباشند یم )Labiatae( نعناعیان
). مطالعات محققان Mozaffarian, 1998عنوان گیاهان دارویی پرخاصیت کاربرد فراوانی دارد ( سنتی به

ضد میکروبی و ضد اکسیدانی  هاي یتاین گیاهان، داراي فعال يها مختلف نشان داده است که اسانس
). ترکیبات ,.Dorman and Deans, 2000; Steinar et al., 2003; Economou et al 1991(باشند  یم

اسید و  موجود در اسانس آویشن باغی، ترکیبات فنولی تیمول، کارواکرول و رزمارینیک  مؤثره
که محققان بیشترین  باشد یو لینالول مگاماترپینن  ها ارتوسایمن، اثر آن  کننده یتترپنوییدهاي تقو

 ,.Nedyalka et alاند ( را به تیمول و کارواکرول نسبت داده عملکرد ضد باکتریایی و ضد اکسیدانی آن

پاتوژنیک و  هاي يباکتر یژهو به ها ياین گیاه بر تعداد زیادي از باکتر ر ضدمیکروبی اسانسث). ا1999
 ;Mejlhom and Dalgaard, 2002; Burt, 2004, 2007( ت رسیده استمولد فساد در مواد غذایی به اثبا

Aussalah et al., 2007; Lopez et al.,.(  
ماهیان بر رشد و عملکردهاي   یرهگیاهی در ج يها خوبی در ارتباط با اثر اسانس مطالعات نسبتاً

 Dügenci et(و همکاران توان به مطالعات دوگنچی  یم، که از آن جمله فیزیولوژیک انجام شده است

al., 2003( ، گیاهی دارواش يها افزودن عصارهبا )Viscum album(گزنه ، )Urtica dioica( و زنجبیل 
)Zingiber officinale( کمان، ینرنگ يآال قزلو بررسی اثر آن بر عملکرد رشد غذایی  هاي یرهبه ج 

اثر استفاده از تیمول و کارواکرول در در بررسی ، )Giannenas et al., 2012(و همکاران گیانناس 
کمان،  ینرنگ يآال ماهی قزل اکسیدانی یمیکرو فلور روده و وضعیت آنتبر عملکرد رشد، غذایی  ي یرهج

 Origanum(اثر اسانس مرزنجوش یونانی با تحقیق بر روي ، )Zheng et al., 2009ژنگ و همکاران (

heracleoticum L. (کانالی یماه و مقاومت گربه انیاکسید یبر رشد و اثر آنت )Ichtalurus punctatus( 
در  ،)Ahmadifar et al., 2009فر و همکاران (احمدي ،Aeromonas hydrophilaدر برابر باکتري 

خونی  يها ) بر شاخصNEXT Enhance 150اثر استفاده از ترکیب تجاري تیمول و کارواکرول ( بررسی
در  ،)Ghasemi Pirbaluti et al., 2011ی پیربلوطی و همکاران (قاسم ،کمان ینرنگ يآال ماهی قزل

 يآال بر سیستم ایمنی ماهی قزلو بررسی اثر آن اسانس چند گیاه دارویی  ارتباط با افزودن
 و اثر لوامیزول، ارگوسانبا تحقیق بر روي ، )Alishahi et al., 2012( عالیشاهی و همکاران ،کمان ینرنگ

و سرخارگل  )Boswellia thurifera( )، کندرZataria multifloraآویشن شیرازي (گیاهی  سه عصاره
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(Echinacea purpurea) معمولی ماهی کپور رشد بر میزان )Cyprinus carpio (مهدوي و همکاران و 
)Mahdavi et al., 2014(  أتدر بررسی) ثیر اسانس رازیانهFoeniculum vulgareبر عملکرد رشد (، 

     اشاره نمود.) Rutilus kutumخونی ماهی سفید دریاي خزر ( يها فراسنجه
ثیر استفاده از اسانس آویشن باغی أدر مورد ت يا گرفته، مطالعه  بر اساس مجموعه مطالعات صورت  

)T. vulgaris( خونی و  يها عملکرد رشد، فراسنجهبر  کمان ینرنگ يآال غذایی ماهی قزل  یرهدر ج
  نشده است، لذا در این تحقیق، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  انجام  سرمی

  
  ها مواد و روش

از یک مرکز معتبر پرورش ماهی واقع در  کمان ینرنگ يآال جوان قزل انماهی شرایط پرورش و تغذیه:
شهرستان ساري خریداري شد و توسط کامیونت مخصوص حمل بار ماهی و مجهز به سیستم هواده به 

گروه شیالت دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی ساري منتقل گردید. جهت پرورش ماهی نیروي  سالن و
وسیله مواد شوینده و  ها به از جنس فایبرگالس استفاده شد. تانک اي یرهلیتري دا 300 يها از تانک
اه آبگیري شدند و آب درصد از آب چ 75ها به میزان  شستشو داده شدند. سپس تانک کننده یضدعفون

تغذیه با جیره  وپس از دو هفته سازگاري طور کامل هوادهی شد.  ها قبل از ورود ماهی به درون تانک
قطعه ماهی جوان با میانگین وزن  156 صورت دستی، تعداد غذایی پایه (بیومار فرانسه) فاقد اسانس به

لیتري با  300عدد تانک  12در  تکرار)قطعه در هر  13تیمار با سه تکرار ( 4گرم در  44/0±38/69
منظور جلوگیري از تجمع و ایجاد آلودگی، فضوالت  شدند. به سازي یرهلیتر ذخ 250ظرفیت آبگیري 

صورت روزانه از طریق سیفون کردن حذف گردید. تعویض آب نیز به صورت روزانه به میزان  ماهیان به
  ها بوده است.  دو سوم آب درون تانک

 -AL15 متر یژنصورت روزانه و سایر پارامترهاي کیفی آب از قبیل اکسیژن (اکس دماي آب به  

AQUA LYTIC ،(ساخت کشور آلمان ،pH )pH  مترAL15- AQUA LYTIC ساخت کشور آلمان) و ،
گردید. در طول دوره  یريگ اندازه يا صورت دوره ، ساخت کشور آمریکا) بهSenciun5- Hachشوري (

، میانگین اکسیژن گراد یدرجه سانت 12±2صورت طبیعی بوده و میانگین دماي آب  پرورش فتوپریود به
   .ثبت گردید 34/8±2/0آب  pHو میانگین  ppt 6/0 ، شوريppm 1/0±30/7 محلول

در این  .حرارت و درصد وزنی بدن) صورت گرفت عملیات غذادهی براساس جدول استاندارد (درجه  
اسانس گرگان استفاده شد و در  -توسط شرکت گیاه شده  یه) تهT. vulgarisآزمایش از اسانس آویشن (

افزوده شد.  ها یره) به جOrtiz et al., 2009در کیلوگرم جیره ( گرم یلیم 750و  500، 250سطح  3
میزان غذاي موردنیاز و اسانس، هر یک از این سطوح مختلف اسانس، ابتدا در مقدار پس از محاسبه 

غذایی اضافه گردید  یره) حل و همگن شده و سپس به هر کیلوگرم جلیتر یلیم 10(کانوال کمی روغن 
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کار رفت.  ه) براي تغذیه گروه شاهد بکانوالروغن  لیتر یلیم 10و جیره فاقد اسانس (فقط حاوي 
در  رنگ یرهنایلونی ت هاي یسهو تا زمان استفاده درون ک يساز صورت هفتگی آماده غذایی به هاي یرهج

  ) در شرایط تاریکی نگهداري گردید. گراد یدرجه سانت 4ماي یخچال (د
صورت  قطعه ماهی از هر تانک به 5در دوره پرورش هر سه هفته یکبار، تعداد  رشد: يها شاخص

وزن و طول  ،)در لیتر گرم یلیم 150( گل میخک اسانس بابرداري و پس از بیهوشی  تصادفی نمونه
 ماهیان بچه طول و وزن آزمایش، پایان ها ثبت گردید و براساس آن میزان غذادهی تنظیم گردید. در آن

 یانماه ها ثبت گردید. در پایان آزمایش وزن و طول بچه و وزن و طول آن شد گیري اندازه پرورش مورد
)، ضریب تبدیل غذایی SGRویژه (شد تا پارامترهاي رشد از قبیل ضریب رشد  یريگ مورد پرورش اندازه

)FCR) افزایش وزن ،(WG) درصد افزایش وزن ،(WG درصد) و درصد بقا (SR بر اساس درصد (
  زیر محاسبه شود. يها رابطه

12 WWWG   
1001/12%  WWWWG   

  100/1ln2ln  twwSGR  
WGFFCR /    

  1001/2  NNSR  
)W1 =وزن اولیه ،W2 ،وزن ثانویه =t =طول دوره آزمایش ،F شده داده= غذاي ،N1 = تعداد ماهیان

  )تعداد ماهیان انتهاي دوره= N2، ابتداي دوره
  

استاندارد  يها غذایی بر اساس روش هاي یرهتجزیه ترکیب شیمیایی ج تجزیه شیمیایی جیره:
AOAC ) انجام گرفتAOAC, 1997درجه  105دادن نمونه در آون با دماي  ). رطوبت از طریق قرار

پروتئین با روش کلدال و  یريگ انجام شد. اندازه کاتور یشدن در دس و توزین آن پس از خنک گراد یسانت
کوره با ها از طریق سوزاندن نمونه در  چربی با روش سوکسله و حالل اتر صورت گرفت. خاکستر نمونه

ساعت و توزین آن صورت پذیرفت. تجزیه شیمیایی جیره نیز به  6مدت  به گراد یدرجه سانت 550دماي 
   ).1همین روش انجام شد (جدول 
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  )O.  mykiss( کمان رنگین  يآال قزلماهی در تغذیه آنالیز تقریبی جیره غذایی مورد استفاده  - 1جدول 

  آویشن  (شاهد) صفر  ترکیب
)mg/kg 250(  

  آویشن
)mg/kg 500(  

  آویشن
)mg/kg 750(  

80/40  خام ینپروتئ  31/40  39/48 39/00 
77/17 17/15 17/05  چربی  31/17  

 11/21 11/50 12/81 12/00  خاکستر
 12/00 11/55 11/51 12/04  رطوبت

  
 5روزه پرورش، از هر تیمار تعداد  48در پایان دوره  خونی و سرمی: يها فراسنجه یريگ اندازه

طور تصادفی جهت خونگیري و سنجش پارامترهاي خونی انتخاب گردید.  قطعه ماهی از هر تکرار به
و خونگیري از  هگرم در هر لیتر) بیهوش شد میلی 150گل میخک ( اسانسابتدا ماهیان توسط 

 يها صورت گرفت. بعد از خونگیري، نمونهاستریل  دمی ماهیان توسط سرنگ  ساقه  یهسیاهرگ ناح
  به دو بخش تقسیم شدند: شده يآور خون جمع

، KIMA(شرکت  K3EDTA خونگیري حاوي ماده ضد انعقاد يها خون در لوله يها بخش اول: نمونه
میزان هماتوکریت  یريگ قرار گرفتند تا شمارش گلبول قرمز، شمارش گلبول سفید و اندازهایتالیا) 

و  )Hoston, 1990ورت گیرد. شمارش گلبول قرمز و سفید خون با استفاده از الم هماتوسیتومتر (ص
صورت گرفت. میزان هموگلوبین به روش  یکروهماتوکریتمیزان هماتوکریت خون توسط م یريگ اندازه

آزمایشگاهی شرکت پارس  )، با استفاده از کیتDrobkin, 1945نانومتر ( 540سیانومت در طول موج 
  ) تعیین گردید.CE2502آزمون و دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل 

فاقد ماده ضد انعقاد خون قرار گرفتند و پس از تشکیل لخته،  يها خون در لوله يها بخش دوم: نمونه
ده ) توسط سمپلر از لخته جدا شrpm 6000دقیقه و دور 15مدت  سرم خون با استفاده از سانتریفوژ (به

 یريگ تا زمان اندازه شده  يسرم جداساز يها جداگانه قرار گرفت. نمونه هاي یکروتیوپو در م
پروتئین تام به  یريگ نگهداري شد. اندازه گراد یدرجه سانت -20سرمی در فریزر در دماي  يها فراسنجه

 ,Wotton and Freeman( ) و آلبومین به روش بروموکروزول گرینLowry et al., 1952روش بایوره (

آزمون و دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد.  آزمایشگاهی شرکت پارس هاي یتبا استفاده از ک) 1982
دست آمد. الیزوزیم با روش پورپلیت با  همیزان گلبولین از تفاضل میزان آلبومین از پروتئین تام ب

   .شد یريگ ) اندازهMicrococcus lysodeikticusاستفاده از باکتري میکروکوکوس لیزودیکتیکوس (
تصادفی انجام شد و پس از اطمینان از  این تحقیق در قالب طرح کامالً تجزیه و تحلیل آماري:

 يها ، تجزیه و تحلیل دادهOne Sample Kolmogorov-Smirnov Testبا استفاده از  ها بودن داده نرمال
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) و مقایسه One way ANOVA( طرفه یکو آنالیز واریانس   SPSS-17افزار حاصل با استفاده از نرم
  درصد بین تیمارهاي مختلف صورت گرفت. 5دانکن در سطح احتمال  يا میانگین با آزمون چند دامنه

  
  نتایج

تحت  کمان رنگین ي آال رشد ماهیان قزل يها نتایج حاصل از مقایسه شاخص: رشد يها شاخص
نشان داده شده  2آویشن با گروه شاهد در جدول  يها با سطوح مختلف اسانس شده  یهتیمارهاي تغذ

پارامترهاي رشد شامل وزن نهایی، افزایش وزن، درصد افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و نرخ است. 
با یکدیگر بودند  دار یروز پرورش فاقد اختالف معن 48 پس از پایانآزمایش  يها تمامی گروه رشد ویژه

)05/0p> .( 
ها  تلفاتی در گروه گونه یچه درصد بود و 100آزمایشی  يها مامی گروهدرصد بازماندگی در ت  

  مشاهده نگردید.
  

حاوي   یرهبا ج شده  یه) تغذO. mykiss( کمان رنگین  يآال قزلماهی رشد  يها مقایسه میانگین شاخص - 2 جدول
  .روز غذادهی 48مقادیر مختلف اسانس آویشن پس از 

  آویشن  (شاهد) صفر  شاخص
)mg/kg 250(  

  آویشن
)mg/kg 500(  

  آویشن
)mg/kg 750(  

 55/69±52/0 52/69±51/0 87/68±32/0 33/69±4/0 میانگین وزن ابتدایی (گرم)

 81/156 ±88/0 28/157±65/0 55/156±1/1 5/156±53/0 (گرم) میانگین وزن نهایی

 25/87±49/0 76/87±29/0 22/87±74/0 15/87±51/0  افزایش وزن (گرم)

 7/125±00/0 22/126±67/0 46/126±64/1 7/125±46/1  افزایش وزندرصد 

 09/1±05/0 08/1±01/0 08/1±00/0 09/1±00/0  ضریب تبدیل غذایی

  7/1±00/0 71/1±01/0 6/1±02/0 69/1±01/0  روز) نرخ رشد ویژه (درصد/

  انحراف معیار) ±*میانگین (
     

خونی و سرمی ماهیان جوان  يها فراسنجهنتایج حاصل از بررسی : خونی و سرمی يها فراسنجه
  آمده است. 4و  3 يها در جدول یبترت با تیمارهاي آزمایشی به شده یهتغذ کمان ینرنگ يآال قزل
نشان  داري یهماتوکریت بین تیمارهاي مختلف تفاوت معندرصد گلبول قرمز، هموگلوبین و  تعداد  
بیشترین میزان  که يطور به ،داشت داري یگلبول سفید بین تیمارها تفاوت معن تعداد). <05/0p( نداد

 داري ی) و سایر تیمارها با هم تفاوت معن>05/0p( آویشن مشاهده شد گرم یلیم 500آن در تیمار 
  نشان ندادند.
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حاوي   یرهبا ج شده یه) تغذO. mykiss( کمان رنگین  يآال قزلماهی خونی  يها بررسی فراسنجه -3جدول 
  .روز غذادهی 48مقادیر مختلف اسانس آویشن پس از 

  آویشن  (شاهد) صفر  شاخص
)mg/kg 250(  

  آویشن
)mg/kg 500(  

  آویشن
)mg/kg 750(  

×  گلبول قرمز 
(106/mm3) 

a 15/0±01/1 a10/0±15/1  a12/0±00/1  a10/0±98/0  

گلبول سفید 
(103/mm3)  

a50/2±26/13  a 54/4±60/16  b 75/3±10/20  a96/0±15/16 

 a 42/0±23/7  a 62/0±83/7  a 42/0±30/6  a 52/0±32/6  (g/dl)هموگلوبین 

  هماتوکریت
(%)  

a57/0±33/44 a15/1±66/40  a50/3±33/43  a50/0±50/41  

  ).>05/0p( باشد یمدار  یمعنتفاوت   دهنده نشان ،متفاوت در هر ردیف *حروف
  

تیماري تحت اسانس آویشن بیشتر از  يها در گروهبر اساس نتایج موجود، میزان کل پروتئین سرم   
که  طوري آویشن، بیشترین میزان پروتئین کل مشاهده شد، به گرم یلیم 500گروه شاهد بود. در تیمار 
و  250با تیمارهاي  دار ی) و فاقد اختالف معن>05/0pبا گروه شاهد ( دار یداراي اختالف آماري معن

اسانس  گرم یلیم 750و  250کل تیمارهاي  )، میزان پروتئین<05/0p( بودآویشن  گرم یلیم 750
  ).<05/0pنشان نداد ( داري یشاهد اختالف معن يها آویشن با یکدیگر و با گروه

 
حاوي مقادیر   یرهبا ج شده  یه) تغذO. mykiss( کمان رنگین يآال قزلماهی سرمی  يها فراسنجه - 4جدول 

 .روز غذادهی 48مختلف اسانس آویشن پس از 

  آویشن  (شاهد) صفر  شاخص
)mg/kg 250(  

  آویشن
)mg/kg 500(  

  آویشن
)mg/kg 750(  

30/0±50/5  (g/dl)پروتئین کل  a 37/0±57/5 ab 17/0±20/6 b 51/0±57/5 ab 

17/0±75/1  (g/dl)  آلبومین a 12/0±64/1 a 38/0±85/1 a 27/0±52/1 a 

47/0±75/3  (g/dl)  گلبولین a 37/0±92/3 a 37/0±34/4 a 32/0±07/4 a 

05/0±14/1  (µg/ml)  الیزوزیم a 31/0±87/1 b 22/0±13/2 b 25/0±7/2 c 

  ).>05/0P( باشد یمدار  یمعني تفاوت  دهنده نشان ،متفاوت در هر ردیف *حروف
  

یزان م). <05/0pنداشت ( داري یآزمایش تفاوت معن يها در بین گروه و گلبولین میزان آلبومین  
بین و از نظر آماري  آمد دست به الیزوزیم نیز در تیمارهاي مختلف اسانس آویشن بیشتر از گروه شاهد

و  750ترتیب در تیمار  ). بیشترین میزان الیزوزیم به>05/0p( مشاهده شد داري یاختالف معن تیمارها
). دو تیمار >05/0pداشتند ( داري یاختالف معنشد که با گروه شاهد  آویشن مشاهده گرم یلیم 500
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اختالف  ،) و هر دو گروه<05/0p( داري نداشتند یمعنتفاوت اسانس آویشن  گرم یلیم 500و  250
  ).>05/0pبا گروه شاهد نشان دادند ( داري یمعن

  
  گیري و نتیجه بحث
کاربرد مشتقات فیتوژنی دارویی با طیف  پروري يامروزه یکی از رویکردهاي جدید در صنعت آبز  

که در راستاي حفظ سالمتی و ارتقاء عملکرد  باشد یاکسیدانی م میکروبی و آنتی وسیعی از خواص ضد
). با توجه به خواص بالقوه برخی گیاهان Zheng et al., 2009رشد و ایمنی آبزیان در حال رواج است (

چند منظوره برد  يا بهره پروري يدر صنایع تولیدي همچون آبزها  دارویی، احتمال آنکه بتوان از آن
ها  غذایی حاوي آن هاي یرهشده با ج ، تا حدي که احتمال افزایش کیفیت فیله ماهیان تغذیهوجود دارد

 هاي یرهمنظور بررسی کاربرد ج   این تحقیق به .)Alvarez et al., 2012باشد ( تواند یچندان بعید نم
 يآال خونی و سرمی ماهی قزل يها نس گیاه دارویی آویشن بر عملکرد رشد، فراسنجهغذایی حاوي اسا

  صورت گرفت. کمان ینرنگ
، 250در این تحقیق استفاده از اسانس آویشن با سطوح : رشد يها اثر اسانس آویشن بر شاخص

عملکرد رشد  رداري د یمعنتفاوت  کمان ینرنگ يآال در کیلوگرم جیره غذایی قزل گرم یلیم 750و  500
  ).>05/0p(نشان نداد این ماهیان 

 که يطور مطابقت دارد به ،)Dügenci et al., 2003(و همکاران دوگنچی  نتایج این تحقیق با مطالعه  
 )Urtica dioica( ، گزنه)Viscum album( گیاهی دارواش يها در مطالعه خود دریافتند که افزودن عصاره

در میزان  داري یاختالف معن کمان ینرنگ يآال غذایی قزل هاي یرهبه ج )Zingiber officinale( و زنجبیل
در  ،)Giannenas et al., 2012(و همکاران گیانناس  ). در مطالعه<05/0pنرخ رشد ویژه ایجاد نکرد (

روي  ).Origanum heracleoticum L(غذایی حاوي اسانس مرزنجوش یونانی  هاي یرهبررسی اثر ج
درصد، میزان افزایش  5/0گزارش شد که تیمارهاي تحت اسانس  )Ictalurus punctatus( کانال یماه گربه

 ). در بررسی>05/0pوزن بیشتر و ضریب تبدیل غذایی کمتري نسبت به گروه شاهد نشان دادند (
گیاهی آویشن  سه عصاره و ، روي اثر لوامیزول، ارگوسان)Alishahi et al., 2012( عالیشاهی و همکاران

بر  (Echinacea purpurea) و سرخارگل )Boswellia thurifera( )، کندرZataria multifloraشیرازي (
، میزان نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی فقط )Cyprinus carpio( معمولی ماهی کپور رشد میزان

قاسمی پیربلوطی و  ).<05/0pنشان نداد ( داري یدر تیمار آزمایشی تحت اسانس آویشن تفاوت معن
 آویشن در بررسی اثر اسانس چند گیاه دارویی شامل ،)Ghasemi Pirbaluti et al., 2011همکاران (

 )، مرزه بختیاريMentha longifolia (L.) Hudsonکوهی ( ، پونه)Thymus daenensis( دنایی
)Satureja bachtiarica Bunge.(زرین ، ) گیاه.Dracocephalum multicaule Benthخوزستانی ) و مرزه 
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)Satureja khuzestanica Jamzad.ضریب رشد ویژه را در  دار یافزایش معن کمان ینرنگ يآال ) بر قزل
 et al., 2011نارگیس و همکاران ( گرفته توسط  ). در یک تحقیق صورت>05/0pتیمارها نشان دادند (

Nargis(،  گیاه  2افزودنVitex negundo سیر  وAllium sativum قد  رژیم غذایی ماهیان انگشت در
گیاهی در  يها با این عصاره شده یهتغذ يها سبب افزایش نرخ رشد ویژه در گروه) Labeo rohita( روهو

روي ترکیب تجاري تیمول و کارواکرول  )05/0p<.( )Ahmadifar et al., 2009مقایسه با شاهد گردید (
)NEXT Enhance 150 نشان دادند  کمان ینرنگ يآال خونی ماهی قزل يها کارایی رشد و شاخص) بر

 يها بر شاخص داري یگرم در کیلوگرم جیره سبب تغییرات مثبت و معن 3که این ترکیب به مقدار 
د، تحقیق حاضر با نتایج این محققین یرشد (افزایش وزن، وزن نهایی و ضریب تبدیل غذایی) گرد

  ). >05/0pمغایرت دارد (
غذایی حاوي تیمول و کارواکرول روي عملکرد رشد و فلور  هاي یدر ارزیابی اثر استفاده از افزودن  

فوق موجب افزایش وزن  دریافتند که تغذیه با دو جیره کمان ینرنگ يآال باکتریایی روده ماهی قزل
 .)>05/0p( خشدب یدر ماهیان شده و کارآیی تغذیه را بهبود م تر یینبیشتر و ضریب تبدیل غذایی پا

 هوازي یب هاي یتتیمول در بازدارندگی شدید جمع باکتریایی قوي کارواکرول و این اثر به خواص ضد
شاید . بنابر نتایج مطالعات اخیر )Giannenas et al., 2012( شد فلور زیستی روده ماهی نسبت داده

را به ترکیب تیمول و کارواکرول موجود در  حاضر ثیر منفی اسانس آویشن در تحقیقأتوان دلیل عدم تب
بر پارامترهاي مورد بررسی  يا ثیر قابل مالحظهأت تواند یمدت زمان آزمایش نیز ممرتبط دانست.  اسانس

در پارامترهاي رشد  يا تفاوت قابل مالحظه )Aly et al., 2008(و همکاران  الی گونه که داشته باشد. همان
در مدت دو  )Allium sativum( تحت تغذیه با سیر) Oreochromis niloticus(تیالپیاي نیل  یانماه بچه

دوره آزمایش تا هشت ماه افزایش  کردن  یکه با طوالن ، در صورتی)<05/0p(ماه مشاهده نکردند 
   ).>05/0p(در پارامترهاي رشد مشاهده نمودند  داري یمعن
 کاتوكعصاره برگ گیاه  درصد 1افزودن مقدار  دریافتند که) Putra et al., 2013(و همکاران پوترا   

)Sauropus androgynous گروپر () به جیره غذایی ماهیEpinephelus coioides(  موجب افزایش وزن
و علت این امر را در وجود مواد  )>05/0P( شود یمضریب تبدیل غذایی و کاهش  نرخ رشد ویژه و

و مواد  ها یدراتگیاهی، کربوه يها ، روغنCوتن، ویتامین مغذي و محتواي ویتامینی باال از قبیل بتاکار
و  فاکتور وضعیت ، کاهش وزن،)Cho et al., 2007(و همکاران چو معدنی موجود در عصاره دانستند. 

با جیره کنترل و جیره  شده  یه) تغذParalichthys olivaceusهاي جوان ( را در کفشکنرخ رشد ویژه 
، که علت را در وجود )>05/0p( آزمایشی شامل برگ خام و برگ خشک چاي سبز مشاهده کردند

  .باشد یمحتوي فیبر باال در برگ چاي دانستند که از جمله ترکیبات نامطلوب براي ماهی کفشک م
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نقش مهمی را  یاسشن بحث هماتولوژي یا خون :خونی و سرمی يها آویشن بر فراسنجه اثر اسانس
عنوان یک شاخص  هماتولوژي به يها که سنجش فراسنجه این یلدل به کند، یایفا م پروري يدر آبز

عنوان یک شاخص  عنوان مثال میزان هماتوکریت به مختلف شناخته شده است به يها سالمت در گونه
 حاضر در تحقیق. );Stopskopf, 1993 Rawling et al., 2009براي سالمت ماهیان شناخته شده است (

خونی چون  يها مقایسه تیمار تحت اسانس آویشن با گروه شاهد نشان داد که از نظر میزان فراسنجه
آزمایش وجود ندارد   هاي یرهبین ج داري یگلبول قرمز اختالف معنتعداد هماتوکریت، هموگلوبین و 

)05/0p> داري یطور معن آویشن به گرم یلیم 500) و تنها از نظر میزان گلبول سفید در تیمار حاوي 
سفید نقش مهمی را در ایمنی ذاتی و ایمنی غیر  يها ). گلبول>05/0pبیش از سایر تیمارها بود (

عنوان یک شاخص سالمت در ماهیان مورد استفاده  به تواند یها م آن تعدادو  کنند یاختصاصی ایفا م
دفاع ایمنی ماهی است و ایمنی سلولی و همورال تا  سفید بخشی از يها گلبول تعداد قرار گیرد. افزایش
  ).Harikrishnan et al., 2010( باشد یگلبول سفید خون نیز م تعدادحدي وابسته به 

غذایی حاوي اسانس  هاي یرهبا ج شده  یهتغذ کمان ینرنگ يآال شده روي ماهیان قزل  بررسی انجام  
)، مرزه (Mentha longifolia کوهی ، پونه)Thymus daenensis( دنایی آویشن گیاهان دارویی (شامل

 خوزستانی ) و مرزهDracocephalum multicauleگیاه ( ، زرین)Satureja bachtiarica( بختیاري
)Satureja khuzestanica گلبول تعداد ) نشان داد که از لحاظ میزان هماتوکریت، غلظت هموگلوبین و

ه خوزستانی در سایر تیمارهاي تحت اسانس فاقد اختالف جز در تیمار تحت اسانس مرز قرمز به
فر و احمدي). در مطالعه Ghasemi Pirbaluti et al., 2011) با گروه شاهد بود (<05/0p( دار یمعن

با آکواك ارگوسان، از  شده یهتغذ )Bluga blugaماهیان ( یلنیز ف ،)Ahmadifar et al., 2009همکاران (
با  داري یلحاظ تعداد مونوسیت، درصد هماتوکریت، غلظت هموگلوبین و تعداد گلبول قرمز تفاوت معن

سفید تیمارها و  در تعداد گلبول داري ی). در مطالعه اخیر تفاوت معن<05/0pگروه شاهد نشان ندادند (
  دارد.  ) که تحقیق حاضر با آن مغایرت<05/0pشاهد مشاهده نشد (

 Massa medicata()، با مطالعه روي اثر مخلوط چند گیاه دارویی Ji et al., 2007همکاران ( وجی   

fermentata ،Crataegi fructus ،Artemisia capillaries  وCnidium officinale ( بر فاکتورهاي خونی
فاده از این مخلوط اثري مشاهده نمودند که است )Paralichthys olivaceus( در ماهی فالندر ژاپنی

) Harikrishnan et al., 2010و همکاران (ان نشیهریکر مثبت بر میزان هموگلوبین و هماتوکریت دارد.
 Azadirachta indica ،Oscimum sanctumگیاهی ( يها مکملي آبی و اتانولی مخلوط ها افزودن عصاره

را موجب تغییر تعداد گلبول سفید ) Carassius auratus(به خوراك ماهی طالیی ) Curcuma longaو 
)، تجویز خوراکی عصاره خار Alishahi et al., 2011( عالیشاهی و همکاران در پژوهش اند. خون دانسته

) سبب افزایش تعداد گلبول Cyprinus carpio) در ماهی کپور معمولی (Silybum marianumمریم (
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که در سایر فاکتورها از قبیل هموگلوبین،  ورتیدر ص)، >05/0p(سفید و درصد هماتوکریت شد 
با گروه شاهد  دار یزیاد، تفاوت معن گلبول قرمز با وجود تفاوت ظاهري نسبتاًتعداد هماتوکریت و 
گلبول سفید نسبت به تعداد ). وجود ترکیبات فنلی در این گیاه موجب افزایش <05/0pمشاهده نشد (

 Prasad andو پریانکا ( پراسد یراختصاصی ماهی گردیده است.گروه شاهد و در نتیجه بهبود ایمنی غ

Priyanka, 1996 ( یماه دریافتند که گربه 2011نیز در سال )Pangasianodon hypophthalmus( 
تعداد گلبول قرمز، سفید و درصد افزایش  Garcinia gummi-gutta تحت تغذیه با عصاره میوه

علت افزایش گلبول قرمز در این پژوهش را به وجود آهن در این عصاره  ،را نشان داده است هماتوکریت
گفت که اسانس آویشن  توان یاند. با توجه به افزایش تعداد گلبول سفید در پژوهش حاضر م نسبت داده

که ممکن است به  گردد یم کمان ینرنگي آال قزلماهی در  یراختصاصیموجب افزایش پاسخ ایمنی غ
  ثره در این گیاه است، باشد.ؤکه شاخص ترکیبات م تیمول و کارواکرول علت وجود ترکیبات

عنوان یک عامل  سرم خون، آلبومین، گلبولین و آنزیم الیزوزیم سرمی به هاي ینافزایش سطح پروتئ  
). نتایج حاصل از Wiegertjesz et al., 1996ایمنی در ماهیان شناخته شده است ( دهنده یشافزا

 هاي یرهروز تغذیه با ج 48پس از  کمان ینرنگ يآال سرم خون ماهیان قزل هاي ینپروتئ یريگ اندازه
ها سهم بسزایی در  کارگیري این اسانس آویشن در مطالعه حاضر نشان داد که به غذایی حاوي اسانس

). مقایسه میزان >05/0pسرم خون (پروتئین کل و الیزوزیم) داشته است ( هاي ینافزایش پروتئ
). افزودن <05/0pرا نشان نداد ( داري یمارهاي تحت اسانس با گروه شاهد اختالف معنآلبومین تی

میزان پروتئین  کمان ینرنگ يآال در کیلوگرم جیره غذایی قزل گرم یلیم 500آویشن به میزان  اسانس
). میزان الیزوزیم در تمامی >05/0pافزایش داد ( داري یکل را نسبت به گروه شاهد به طور معن

دوگنچی ). >05/0pنشان داد ( داري یتیماري تحت اسانس نسبت به گروه شاهد افزایش معن يها وهگر
گیاهان دارویی  يها غذایی حاوي عصاره هاي یره، در بررسی اثر ج)Dügenci et al., 2003(و همکاران 

 يآال ماهی قزل بر )Zingiber officinale( و زنجبیل )Urtica dioica( ، گزنه)Viscum album( دارواش
کل، افزایش فاگوسیتوز در  سبب افزایش سطح پروتئین ها یرهدریافتند که این ج کمان ینرنگ

سفید نسبت به گروه شاهد گردید و بیشترین سطح پروتئین پالسما در گروه تحت تیمار  يها گلبول
  دست آمد.  هعصاره زنجبیل ب

خود گزارش نمودند که عصاره ترکیبی چند گیاه در بررسی  )Wu et al., 2007( و همکارانگوانجوگ   
،  Astragalus membranaceus،Portulaca oleracea ،Flavescent sophoraدارویی سنتی چینی (

Andrographis paniculata  ،و غیره)، فعالیت فاگوستیوز ماکروفاژها، محتواي پروتئین پالسماي خون
سلطانی )، در بررسی دیگري توسط >05/0pگلبولین و لیزوزیم سرم ماهی کپور معمولی را افزایش داد (

) روي ماهی کپور معمولی، تغذیه با عصاره گیاهی آویشن شیرازي Soltani et al., 2010و همکاران (
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)Zataria multiflora (در میزان پروتئین کل، آلبومین و گلبولین نسبت به گروه  داري یتفاوت معن
  ). <05/0pشاهد مشاهده نشد (

 Nasturtiumنیز دریافتند که عصاره گیاه شاهی آبی ( )Asadi et al., 2012(و همکاران اسدي   

nasturtium شود یم کمان ینرنگ يآال قزل) موجب افزایش پروتئین تام و گلبولین سرم خون در ماهی ،
   ).<05/0p( کند یدر میزان آلبومین ایجاد نم داري یاما تغییر معن

رابطه مستقیمی بین میزان سنتز پروتئین در بافت کبد و پروتئین پالسما وجود دارد. در واقع   
تحت تیمار  که هایی یبا افزایش سنتز پروتئین در بافت کبد در ماه تواند یمیزان پروتئین پالسما م

. پروتئین تام شامل آلبومین و گلبولین )Banaee et al., 2008(اسانس گیاهی قرار گرفتند، افزایش یابد 
ها توسط سیستم ایمنی تولید  که سایر آن حالی ، درشوند یدر کبد تولید م ها یناست. بعضی از گلبول

 تواند یتام، آلبومین و گلبولین پالسما م). در واقع افزایش در پروتئین Sandnes et al., 1988( شوند یم
شریف روحانی و  ). پژوهشWiegertjes et al., 1996مربوط به پاسخ ایمنی ذاتی باالتر نیز باشد (

تغییري در  Zataria multifloraکه اسانس گیاه  کنند یبیان م )Sharif Ruhani et al., 2013همکاران (
اما موجب ایجاد تغییر  ،) ایجاد نکردAcipenser persicusی (ایران یماه میزان آلبومین سرم خون تاس

گرم اسانس  15میزان پروتئین تام در سطح  یشترینکه ب طوري هب د،در میزان پروتئین تام ش دار یمعن
در مجموع نتایج نشان داد که افزودن سطوح مختلف اسانس آویشن  مشاهده شد.در کیلوگرم جیره 

بقاء  و رهاي رشد از قبیل نرخ رشد ویژه، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذاییبر پارامت داري یتغییر معن
سرمی  يها ایجاد شده، اثر مثبت آن بر گلبول سفید و فراسنجه دار ینداشته است. تنها تفاوت معن

 ،اسانس بر کیلوگرم جیره بود گرم یلیم 500که بهترین سطح، بود شامل پروتئین تام و لیزوزیم 
تواند با افزایش ایمنی سلولی و همورال در ماهی در جیره، شاید باسانس استفاده از این  بنابراین

گردد. البته این زاي احتمالی  یماري، سبب مقاومت باالتر ماهی در مقابله با عوامل بکمان ینرنگ يآال قزل
از قبیل امر نیازمند تحقیقات بیشتري جهت بررسی اثر اسانس آویشن بر سایر فاکتورهاي ایمنی 

  . باشد یها و مواجهه با عوامل بیماریزا م کمپلمان
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