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چکیده
در اين مطالعه ،تأثیر عصاره الكلی و نانوريزپوشانی شده گیاه گزنه ( )Urtica dioicaبر رشد و شاخصهای خونی قزلآالی
رنگـینکمان ( )Oncorhynchus mykissبـررسی شد .تعداد  225قطعـه قزلآالی رنگینکمان با میانگین وزن اولیه 0/16
( 22/93 ±میانگین  ±انحراف معیار) با جیرههای فاقد عصاره گیاه گزنه ( ،)Cواجد  %1عصاره الكلی اين گیاه ( %2 ،)A1عصاره
الكلی ( %1 ،)A2عصاره نانوريزپوشانی شده ( )N1و  %2عصاره نانوريزپوشانی شده ( )N2به مدت  8هفته تغذيه شدند .نتايج
نشان داد که ماهیان تغذيه شده با جیره حاوی  %2عصاره الكلی و نانوريزپوشانی شده گزنه به طور معنیدار وزن نهايی و نرخ
رشد ويژه باالتری نسبت به ديگر تیمارها داشتند ( .)p>0/05نتايج مربوط به شاخصهای خونی نشان داد که جیرههای آزمايشی
اثر معنیداری بر برخی از آنها داشتند و باالترين میزان گلبول سفید ،لنفوسیت ،پروتئین تام ،آلبومین و فعالیت لیزوزيم در
ماهیانی که با جیره حاوی  %2عصاره الكلی و نانوريزپوشانی شده گیاه گزنه تغذيه شدند ،مشاهده شد ( .)p>0/05اين نتايج
پیشنهاد میکند که استفاده از سطح  %2عصاره الكلی و نانوريزپوشانی شده گیاه گزنه در جیره غذايی ماهی قزلآال سبب بهبود
دستگاه ايمنی و تحريک رشد میشود.
کلمات کلیدی :قزلآالی رنگین کمان ،گیاه دارويی گزنه ،رشد ،ايمنی
نويسنده مسئولgraily1975@yahoo.com :
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مقدمه
مقاومت دارويی ريزموجودات که ناشی از مصرف بیرويه
داروها ،خود درمانی و تجويز آنتیبیوتیک توسط افراد
غیرمتخصص است ،يكی از معضالت مهم صنعت آبزی
پروری به حساب میآيد .عدم موفقیت در درمان بسیاری از
بیماریهای مزمن و حاد ،اثرات جانبی مضر داروهای
شیمیايی و آنـتیبیوتیکها و مـقاومت روز افـزون
باکـتریهای مختلف در برابر برخـی از داروهـا بهخصوص
آنتیبیوتیکهای رايج ،گرايش محققان را نسبت به مطالعه
در زمینه استفاده از محرکهای ايمنی با منشأ گیاهی به
دلیل در دسترس بودن ،خطرات کمتر برای محیط زيست
و آبزی و همچنین قیمت پايینتر ،افزايش داده است
( .)Dugenci et al. 2003اين مكملهای خوراکی عالوه
بر بهبود شاخصهای رشد ،منجر به تحريک دستگاه ايمنی
غیراختصاصی ،افزايش تحمل تنشهای محیطی و مقاومت
در برابر برخی بیماریهای عفونی آبزيان میشوند و همه
اين عوامل در نهايت ،منجر به اقتصادیتر شدن تولید آبزيان
پرورشی میشود (.)Rao et al. 2006
قزلآالی رنگینکمان يكی از با ارزشترين ماهیان اقتصادی
و مهمترين گونه سردآبی در صنعت آبزیپروری کشور است
که تالش برای بهبود شاخصهای رشد و افزايش قدرت
ايمنی اين ماهی در برابر بیماریهای متعدد باکتريايی
افزايش فزايندهای يافته است (.)Alishahi et al. 2010
مطالعات متعددی پیرامون استفاده از محرکهای گیاهی در
افزايش رشد و قدرت ايمنی ماهی قزلآالی رنگـین کـمان
انجـام شده است که از جمله میتوان به گیاه دارواش
( ،)Viscum albumزنجبیل ()Zingiber offcinale
( ،)Dugenci et al. 2003آويشن شیرازی ( Zataria
 )Ghareghanipoor et al. 2014( )multifloraو
نعناع فلفلی (Adel et al. ( )Mentha piperita
 )2016اشاره کرد .همچنین ،تغذيه ماهیان قزلآالی
رنگینکمان با مرزنجوش (Diler ( )Origanum onites
 ،)et al. 2017روغن گیاهان کنجد ،بذرکتان و آفتابگردان
( )Yildiz et al. 2015باعث افزايش رشد اين ماهی شده
است.
گیاه دارويی گزنه از خانواده  Urticaceaeاست که در
اروپا ،آسیا ،آفريقا و آمريكای شمالی و در نواحی مرطوب
میرويد ( .)Borchers et al. 2000برگ اين گیاه سرشار
از ترکیبات فعال زيستی است .ترکیبات فیتوشیمیايی گزنه

شامل فالنوئیدها ،لیگنان ،اسیدهای چرب ،استرول ،پلی-
ساکاريدها ،گلیكوپروتئینها ،کاروتنوئیدها ،پالستوسیانینها
و لكتین است ( )Sajfrtova et al. 2005که میتوان از
آن برای پیشگری و درمان بیماریها در انسان و حیوانات
استفاده کرد ( .)Dar et al. 2012گزارش های متعددی
مبنی بر تأثیر عصاره گیاه گزنه بر بهبود عملكرد فیزيولوژيک
و دستگاه ايمنی ماهی ارائه شده است ( Dugenci et al.
;2003; Awad et al. 2013; Binaii et al. 2014
.)Chelladurai et al. 2014
عصارههای گیاهان دارويی به دلیل داشتن ترکیبات ضد
اکسايشی به حیوانات در غلبه بر شرايط تنشزا و بهبود
کارايی خوراک کمک میکنند ،اما بخش عمدهای از خواص
ضد اکسايشی آنها هنگام عبور از شرايط اسیدی معده
تخريب شده و در نتیجه ،ظرفیت ضد اکسايشی آنها کاهش
میيابد (مخدوم و همكاران .)1394 ،از اين رو ،برای حفاظت
از اين ترکیبات از روشهای نوينی همانند ريزکپسولسازی
استفاده میشود .میكروکپسوالسیون يا ريزپوشانی روشی
برای قرار دادن مواد جامد ،مايع و گاز در کپسولهای
کوچک است .کپسولهايی که میتوانند محتويات خود را
به صورت کنترل شده و در شرايط خاصی آزاد کنند .اين
فناوری با حفاظت مواد در برابر اکسیده شدن در طول مدت
تولید و نگهداری از ايجاد عطر و طعم نامطلوب جلوگیری
کرده و مانع از دست رفتن ارزش تغذيهای و سوخت و سازی
آنها میشود .فرايند نانوريزپوشانیکردن مواد باعث
تأثیرگذاری بیشتر و مؤثرتر مواد غذايی برای رسیدن به
نقاط خاصی در بدن میشود (حاتمیان و قاسمزاده.)1393 ،
ترکیبات فعال عصاره و اسانسهای گیاهی فرار است .برخی
از آنها به سختی محلول در آب هستند و همچنین ،به
راحـتی اکسیـده میشوند .يكی از راهكارها برای غلبه بر
اين محدوديتها کپسوله کردن است .برخی از مطالعات
نشان می دهد که فرايند کپسوله کردن قادر است خاصیت
ضد میكروبی و ضد اکسايشی ترکیبات را افزايش میدهد و
همچنین ،سبب حفظ پايداری خواص آن برای مدت
طوالنیتر شود (.)Hogan et al. 2001
از آنجا که قزلآالی رنگینکمان جزء گونههای مهم تجاری
ايران است و سهم مهمی در تأمین پروتئین حیوانی مورد
نیاز جمعیت رو به رشد کشورمان دارد و همچنین ،با توجه
به اينكه باال بودن تراکم در واحد سطح يا حجم برای افزايش
تولید اين گونه باعث تضعیف دستگاه ايمنی و کاهش
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عملكرد رشد آنها میشود ،نیاز به استفاده از محرکهای
غذايی برای بهبود رشد احساس می شود که در اين بین،
تأثیر مثبت عصارههای هیدروالكلی گیاهان بر روند رشد و
ضريب تبديل غذايی گونههای مختلف ماهیان ثابت شده
است ،اما مطالعهای در مورد عصاره نانوريزپوشانی شده
گیاهان در داخل کشور انجام نشده است .لذا ،اين آزمايش
برای مقايسه اثرات عصاره الكلی و نانوريزپوشانی شده گزنه
بر عملكرد رشد و دستگاه ايمنی قزلآالی رنگینکمان
طراحی شد.
مواد و روشها
اين مطالعه در يک دوره  8هفتهای در پايیز سال  1398در
دانشكده علوم دامی و شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی ساری انجام شد .در ابتدای آزمايش و برای
سازگاری ماهیان با شرايط جديد پرورشی 225 ،قطعه قزل-
آالی رنگینکمان با میانگین وزنی ( 22/93 ± 0/16میانگین
 ±انحراف معیار) گرم در  15آکواريوم  200لیتری به تعداد
 15قطعه در هر آکواريوم ( 1/7گرم در لیتر) با شرايط
يكسان از نظر حجم آب و فراسنجههای کمی و کیفی مشابه
توزيع شدند .میانگین  ±انحراف معیار شاخصهای فیزيكی
و شیمیايی آب در طی دوره پرورش شامل اکسیژن محلول
 7/8 ± 0/6میلیگرم در لیتر ،دما  14/2 ± 1/2درجه
سانتیگراد 7/2 ± 0/4 pH ،و هـدايت الكتريكی ± 127/2
 5736میـلیموس در سانتیمتر بود .برای تأمین آب مورد
نیاز از آب چاه بعد از  24ساعت هوادهی استفاده شد و
هوادهی در هر اکواريوم با يک سنگ هوا انجام میشد که
به هواده مرکزی متصل بودند .آب اکواريوم به هنگام سیفون
کردن به میزان يک سوم تعويض میشد .سیفونکردن هر
يک روز در میان صبح قبل از غذادهی انجام میشد.
تهیه و آمادهسازی عصاره الکلی گزنه
ابتدا قسمتهای هوازی گیاه گزنه به صورت تازه از
رويشگاههای طبیعی استان مازندران جمعآوری ،و توسط
بخش گیاهشناسی دانشگاه کشاورزی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری تائید میشد (حیدری و
همكاران .)1398 ،گیاه جمعآوری شده در سايه تاريک و به
دور از نور خورشید و در جريان هوا خشک میشد .برای
تهیه عصاره الـكلی 100 ،گرم از هـر گیاه بهصورت خشک-
شده توسط آسیاب برقی نیمکوب ،و به آن  500میلیلیتر

اتانول  %96اضافه می شد .بعد از  2روز ،تعلیق
(سوسپانسیون) حاصله با استفاده از قیف بوخنر صاف شد و
محلول زير صافی در دستگاه روتاری (مدل ،STRIKE30
کمپانی  ،WIGGENSايتالیا) در شرايط خالء در دمای
 40درجه سانتیگراد تغلیظ میشد .عصاره تلغیظی به-
دستآمده تا زمان استفاده در يخچال نگهداری میشد
(عالیشاه و همكاران.)1398 ،
تهیه عصاره نانوریزپوشانیشده
موادی که به عنوان پوشش استفاده شد ،شامل کیتوزان و
آلژينات سديم (نانو شیمی ياخته ،ايران) بود .ابتدا محلول
 %1کیتوزان و  %1آلژينات سديم تهیه شد .برای تهیه
محلول  %1کیتوزان ،ابتدا اسید استیک  %1تهیه و سپس
کیتوزان به آن اضافه شد و به مدت  3ساعت در دمای 45
درجه سانتیگراد بههم زده شد .برای تهیه آلژينات سديم
 ،%1ابتدا آلژينات سديم به آب مقطر ديونیزه اضافه و سپس
در دمای  60درجه سانتیگراد تا حل شدن کامل بههم زده
شد .بعد از آمادهسازی اين ترکیبات ،نسبت پوشش ها به
همديگر  50به  50انتخاب شد .برای نانوريزپوشانیکردن
عصاره گزنه دو غلظت استفاده شد و برای افزايش پايداری
و رهايش تدريجی ،نسبت پوشش ها (کیتوزان و آلژينات
سديم ) به هسته (عصاره گزنه)  2به  1در نظر گرفته شد.
برای تولید نانوکپسول ،از دستگاه اولتراسوند (شرکت نوين،
ايران) با طول موج  40کیلوهرتز به مدت  15دقیقه و تعداد
 6دور (زمان هر دور  30ثانیه و زمان استراحت  15ثانیه
بین دورها) استفاده شد .برای کاهش بیشتر اندازه ذرات و
افزايش بازده ذرات نانوکپسوله ،از دستگاه هموژنايزر
( ،D500شرکت  ،Diggenآلمان) با دور  10000در دقیقه
برای مدت  15دقیقه استفاده شد .محلـول حاصل از فرآيند،
در دمای  -18درجه سانتیگراد منجمد ،و با استفاده از
دستگاه خشککن انجمادی ( ،Martin Christآلمان) در
فشار  0/051میلیبار و دمای  -50درجه سانتیگراد خشک
شد .نمونههای تهیه شده با استفاده از دستگاه خشککن
انجمادی خشک ،و به صورت پودری به جیره اضافه شد
(حقجو و همكاران .)1394 ،برای تأيید درصد فراوانی
هسته و پوششها و اندازه آنها از دستگاه پارتیكل سايز
آنااليزر و بر اساس روش تفرق نور لـیزر استفاده شد (حقجو
و همكاران .)1394 ،همچنین ،برای تأيید اندازه ،ريخت-
شناسی ذرات نانو ريزپوشانیشده ،از میكروسكوپی
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الكترونی نگاره )(Scanning electron microscopy
استفاده شد .بازده نانو ريزپوشانی گزنه  %73/41بود که
نشان دهنده کارآيی باالی اين روش در ريزپوشانی گزنه

است .اندازه متوسط گزنه نانوريزپوشانیشده 96/11 ± 397
نانومتر بوده است (شكل .)1

شکل  1تصویر SEMکپسولهای تشکیل شده از پوشش کیتوزان – آلژینات سدیم و محتوی عصاره گزنه

آمادهسازی جیره
پس از سازگاری ماهیان با شرايط پرورش جديد ،ماهیان به
مدت  8هفته با غذای تجاری (کارخانه خوراک آبزيان،
مازندران) تغذيه شدند ترکیب جیره پايه مورد استفاده در
اين مطالعه بهطور خالصه در جدول  1ارائه شده است .برای
تهیه جیرههای آزمايشی ،سطوح صفر ( %1 ،)Cعصاره الكلی
( %2 ،)A1عصاره الكلی ( %1 ،)A2عصاره نانوريزپوشانی
( )N1شده و  %2عصاره نانوريزپوشانی شده گزنه ( )N2به
جیره پايه فرموله (عصاره نانوريزپوشانی شده بهصورت پودر
و عصاره الكلی بهصورت اسپری) و به طور يكنواخت و همگن

با جیره پايه مخلوط شد .میزان غذای روزانه بچه ماهیان
برحسب درصد وزن بدن ،دمای آب و براساس جدول
غذادهی قزلآالی رنگین کمان تعیین شد و ماهیان به مدت
 8هفته و  3بار در روز (صبح ،ظهر و عصر) تا  %5وزن بدن
از جیرههای تهیه شده تغذيه شدند .اين بررسی در قالب
يک طرح کامالً تصادفی انجام شد و برای هر تیمار  3تكرار
در نظر گرفته شد .در طی دوره ،هر روز مدفوع و ديگر مواد
باقیمانده از کف حوضچهها سیفون و حدود يک سوم آب
هر آکواريوم تعويض شد .میزان انرژی قايل هضم جیره پايه
بر اساس دستور شرکت سازنده  4600کیلوکالری بر کیلوگرم
بوده است.
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جدول  1تجزیه تقریبی جیره پایه مورد استفاده در مطالعه حاضر بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده
ترکیبات شیمیايی جیره پايه

میزان ()%
46/2
12/9
9 /8
4/76
15/26

پروتئین خام
چربی خام
خاکستر
رطوبت
عصاره عاری از ازت

انفرادی توزين و شاخصهای رشد و بقا محاسبه شد .اين
برای بررسی شاخصهای رشد در پايان آزمايش ماهیان به
شاخصها شامل موارد زير بودند ( Qinghui et al.
میزان  100میلیگرم پودر گل میخک به ازای هر لیتر آب
:)2004
بیهوش شدند ( )Nazerian et al. 2017و بهطور
نرخ رشد ويژه ( ،SGRدرصد /روز) = [(لگاريتم وزن نهايی – لگاريتم وزن اولیه)  /مدت زمان آزمايش] × 100
ضريب تبديل غذايی ( = )FCRمقدار غذای مصرفی (گرم)  /وزن تر بهدست آمده (گرم)
شاخص چاقی ([ = )CFوزن ماهی (گرم) 3 /درازای کل (سانتیمتر)] × 100
اندازهگیری شاخصهای خونی
در پايان دوره پرورش ،تعداد  4قطعه ماهی از هر تكرار به
طور تصادفی برای خونگیری و سنجش شاخصهای خونی
انتخاب شد .بعد از بیهوشی با پودر گل میخک ( 200میلی-
گرم بر لیتر) ،خونگیری از ساقه دمی انجام شد .بعد از
خونگیری ،نمونههای جمعآوری شده به دو بخش تقسیم
شدند .بخشی از خون به لوله خونگیری حاوی مواد هپارينه
منتقل شد تا شمارش گلبول سفید ،لنفوسیت ،مونوسیت و
بازوفیل انجام شود .بخش ديگر خون به لولههای فاقد ماده
ضد انعقاد انتقال يافتند و پس از تشكیل لخته ،سرم خون
با استفاده از سانتريفیوژ ( به مدت  15دقیقه با سرعت
 6000دور در دقیقه) توسط سمپلر از لخته جدا ،و به لوله-
های کوچک (میكروتیوب) جداگانه منتقل شد.
شمارش گلبولهای سفید با استفاده از الم هموسیتومتر و
محلول رقیقکننده نات انجام شد .اين محلول حاوی 3/88
گرم کلريد سديم 2/50 ،گرم سولفات سديم 1/74 ،گرم
فسفات سديم 0/25 ،گرم فسفات پتاسیم 7/50 ،میلیلیتر
فرمالین  37درصد و  0/1گرم متیل ويوله در  1000میلی-
لیتر آب مقطر است ( .)Stoskopf, 1993سرم استحصال
شده از خون به منظور سنجش فراسنجههای بیوشیمیايی
سرم و ايمنی به فريزر  -70درجه سانتیگراد انتقال يافت.
پروتئین تام و آلبومین به روش  )1976( Bradfordتوسط
کیتهای آزمايشگاهی تجاری (زيست شیمی ،تهران ،ايران)
و گلوبولین از تفاضل غلظتهای پروتئین تام و آلبومین

اندازهگیری شد ( .)Nayak et al. 2008فعالیت لیزوزيم
با استفاده از روش  Kumariو همكاران ( )2006براساس
تجزيه باکتری گرم مثبت حساس به لیزوزيم
)Sigma, M3770( Micrococcus lysodeikticus
اندازهگیری شد .برای سنجش فعالیت انفجار تنفسی گلبول
سفید ( ،)NBTمقدار  0/1میلیلیتر از خون هپارينه در
داخل لولههای کوچک (میكروتیوب) قرار داده شد و 0/1
میلیلیتر نیز محلول  NBT %0/2به آن اضافه شد .سپس،
به مدت  30دقیقه در دمای  25درجه سانتیگراد گرمخانه-
گذاری شد و  0/1میلیلیتر از مخلوط برداشته و به يک لوله
آزمايش حاوی  1میلیلیتر دی متیل فرمآمید اضافه شد.
پس از سانتريفیوژ کردن نمونه ،جذب نوری مايع رويی در
طول موج  540نانومتر اندازهگیری شد.
تحلیل آماری
برای بررسی آماری دادهها ،ابتدا نرمال بودن آنها توسط
آزمون  Kolmogorov-Smirnovارزيابی و همگنی
واريانسها با آزمون  Leveneبررسی شد .در صورت
همگنی ،برای تجزيه و تحلیل دادهها از آنالیز واريانس يک-
طرفه ( )One-Way ANOVAاستفاده شد و اختالف
میانگینها توسط آزمون چند دامنهای توکی در سطح
معنیداری p<0/05بررسی شد .تجزيه و تحلیل دادهها
توسط نرم افزار ) SPSS (version 16.0انجام شد.
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دادهها در متن بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده
است.
نتایج
شاخصهای رشد و بقا
عملكرد رشد و ضريب تبديل غذايی ماهیان قزلآالی
رنگینکمان پس از  8هفته تغذيه با جیرههای آزمايشی در
جدول  2ارائه شده است .استفاده از سطوح مختلف عصاره-
های الكلی و نانوريزپوشانی شده گزنه در جیره غذايی اين
ماهیان تأثیر معنیدار بر شاخصهای رشد داشت
( .)p>0/05در پايان آزمايش ،باالترين میانگین وزن نهايی
و نرخ رشد ويژه مربوط به تیمار  A2بود که با تیمار N2
اختالف معنیداری نداشت ( .)p<0/05کمترين میانگین
وزن نهايی و نرخ رشد ويژه در گروه شاهد بهدست آمد که
با ديگر تیمارها اختالف معنیدار داشت ( .)p>0/05اختالف
معنیداری بین تیمارهای آزمايشی در ضريب تبديل غذايی
مشاهده شد ( ،)p<0/05به طوری که بـیشترين مقدار آن
در گروه شاهد و مناسبترين مقدار آن در تیمارهای  A2و
 N2بهدست آمد .اختالف معنیداری بین تیمارها در ضريب
چاقی در پايان هفته هشتم مشاهده نشد (.)p<0/05
شاخصهای خونی
نتايج حاصل از تأثیر عصارههای الكلی و نانوريزپوشانی شـده
گزنـه بر شاخـصهای خونی بچه ماهـیان قزلآالی رنگین
کمان پس از هشت هفته تغذيه با جیرههای آزمايشی در
جدول  3ارائه شده است .اختالف معنیداری بین تیمارهای

آزمايشی در میزان گلبول سفید ،لنفوسیت و مونوسیت
ماهیان مشاهده نشد ،ولی باالترين میزان گلبول سفید در
تیمار  A2و  N2مشاهده شد ( .)p<0/05درصد سلولهای
نوتروفیل در تیمار  Cبهطور معنیداری باالتر از ديگر
تیمارها بود ( .)p>0/05کمترين میزان سلولهای نوتروفیل
در تیمارهای  A2و  N2مشاهده شد که با ديگر تیمارها
اختالف معنیدار داشت (.)p>0/05
شاخصهای بیوشیمیایی و ایمنی
بر اساس جدول  ،4در پايان آزمايش بیشترين میزان
پروتئین تام در تیمار  A2و  N2مشاهده شد که در مقايسه
با گروه شاهد و ديگر تیمارهای آزمايشی ،اختالف معنیدار
داشت ( .)p<0/05همچنین ،بیشترين میزان آلبومین در
تیمارهای  A2و  N2مشاهده شد که با ديگر تیمارها
اختالف معنیدار نداشت ( .)p<0/05از لحاظ میزان
گلوبولین تیمارهای  A2و  N2افزايش معنیداری نسبت
به ديگر گروهها نشان دادند .بیشترين میزان فعالیت لیزوزيم
و فعالیت انفجار تنفسی (جدول  )4در تیمارهای  A2و N2
مشاهده شد که با تیـمار شاهـد اختالف معنیدار داشت
( .)p>0/05اختالف معنیداری بین تیمارها در فعالیت
دستگاه کمپلمان  C3و  C4مشاهده نشد (.)p<0/05
میزان ايمونوگلوبین در تیمارهای آزمايشی تحت تأثیر
جیرهها قرار گرفت و بیشترين مقدار آن در تیمارهای A2
و  N2مشاهده شد که با ديگر تیمارها اختالف معنیدار
داشت (.)p>0/05

جدول  2شاخصهای رشد (میانگین  ±انحراف معیار) ماهیان قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با جیرههای آزمایشی در
طول هشت هفته پرورش در سطح معنیداری p<0/05
شاخصهای رشد
وزن اولیه (گرم)
وزن نهايی (گرم)
نرخ رشد ويژه ( %در روز)
ضريب چاقی
ضريب تبديل غذايی

C
22/95 ± 0/07
80/2 ± 0/98bc
2/14 ± 0/08c
1/5 ± 0/29a
1/03 ± 0/01a

A1
22/89 ± 0/34
81/23 ± 1/24b
2/64 ± 0/05b
1/3 ± 0/03a
0/98 ± 0/01b

تیمارهای آزمايشی
A2
22/86 ± 0/72
84/03 ± 1/81a
3/17 ± 0/04a
1/39 ± 0/98a
0/95 ± 0/01c

N1
22/97 ± 0/24
81/94 ± 1/05b
2/76 ± 0/16b
1/39 ± 0/07a
0/99 ± 0/02b

N2
23 ± 0/16
83/1 ± 1/03a
3/07 ± 0/11a
1/36 ± 0/05a
0/94 ± 0/09c

حروف متفاوت در هر سطر نشاندهنده اختالف معنیدار بین تیمارهاست ( .)p<0/05سطوح صفر ( %1 ،)Cعصاره الكلی ( %2 ،)A1عصاره
الكلی ( %1 ،)A2عصاره نانوريزپوشانی ( )N1شده و  %2عصاره نانوريزپوشانی شده گزنه ()N2
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جدول  3برخی از شاخص های خونی (میانگین  ±انحراف معیار) ماهیان قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با جیرههای آزمایشی
بعد از هشت هفته پرورش در سطح معنی داری p< 0/05
تیمارهای آزمايشی
A2

N1

N2

20/86 ± 8/91

22/62 ± 6/36

23/34 ± 7/59

22/12 ± 11/12

24/38 ± 7/49

85/71 ± 3/41
5/16 ± 0/51
8/83 ± 0/44a

89/49 ± 1/22
5/80 ± 1/04
5/39 ± 1/27b

90/37 ± 3/52
6/46 ± 1/13
3/15 ± 0/78c

89/33 ± 2/94
5/87 ± 1/69
5/94 ± 0/94b

90/42 ± 2/95
6/15 ± 3/18
3/22 ± 1/16c

شاخصهای هماتولوژی
گلبول سفید × 103
(عدد در میلیمتر مكعب)
لنفوسیت ()%
مونوسیت ()%
نوتروفیل ()%

C

A1

حروف متفاوت در هر سطر نشاندهنده اختالف معنیدار بین تیمارهاست ( .)p<0/05سطوح صفر ( %1 ،)Cعصاره الكلی ( %2 ،)A1عصاره
الكلی ( %1 ،)A2عصاره نانوريزپوشانی ( )N1شده و  %2عصاره نانوريزپوشانی شده گزنه ()N2
جدول 4شاخصهای بیوشیمیایی و ایمنی (میانگین  ±انحراف معیار) ماهیان قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با جیرههای
آزمایشی بعد از هشت هفته پرورش در سطح معنیداری p< 0/05
C

شاخصهای بیوشیمیايی

تیمارهای آزمايشی
A2

A1

3/26 ± 0/11
3/16 ± 0/05
2/10 ± 0/2
2/06 ± 0/05
b
1/13 ±0/30
0/96 ±0/10b
1/85 ±0/97
2/14 ± 0/20
a
0/44 ± 0/02
0/35 ± 0/04b
25/48 ± 0/15
26/6 ± 0/13
a
7/49 0/14
7/50 ± 0/12
ab
83/36 ± 0/25
80/76 ± 0/55b

پروتئین تام ()g/dL
آلبومین ()g/dL
گلوبولین ()g/dL
آلبومین/گلوبولین
فعالیت انفجار تنفسی
)U/mL( C3
)U/mL( C4
)mg/dL( IgM

b

b

لیزوزيم ()U/mg protein/min

2/88 ± 0/02b

3/12 ± 0/09a

N2

N1

3/43 ± 0/05
3/22 ± 0/36 3/48 ± 0/05
2/13 ±0/43
2/08 ± 0/2
2/16 ± 0/15
a
b
1/40 ±0/4
1/06 ±0/15
1/43 ±0 /11a
1/52 ±0/61
1/86 ±0/28
1/51 ±0/33
a
a
0/48 ± 0/01
0/47 ± 0/02
0/48 ± 0/01a
25/35 ± 0/28 25/3 ± 0/11 25/59 ± 0/19
7/44 ± 0/34 a 6/61 ±0/08a
7/42 ±0/66 a
87/70 ± 0/55a 84/70 ± 0/4ab 87/26 ± 0/2a

a

b

a

3/27 ± 0/08a

3/18 ± 0/12a

3/22 ± 0/35a

حروف متفاوت در هر سطر نشاندهنده اختالف معنیدار بین تیمارهاست ( .)p<0/05سطوح صفر ( %1 ،)Cعصاره الكلی ( %2 ،)A1عصاره
الكلی ( %1 ،)A2عصاره نانوريزپوشانی ( )N1شده و  %2عصاره نانوريزپوشانی شده گزنه ()N2

بحث
بسیاری از محققان علوم شیالتی در طی دهههای اخیر،
تحقیقات بسیاری را بر روی افزايش رشد و توان دستگاه
دفاعی آبزيان در مقابل عوامل بیماریزا انجام دادهاند
( .)Abolaji et al. 2007يكی از روشهای معمول،
استفاده از محرکهای رشد و دستگاه ايمنی است .اين
ترکیبات شامل انواع مواد صنايع شیمیايی ،انواع
پروبیوتیکها و ترکیبات طبیعی با منشاء گیاهی هستند
( .)Mohammadi et al. 2019در مطالعه حاضر عصاره
الكلی و نانوريزپوشانی شده گزنه تأثیر معنیداری بر
شاخصهای رشد و ضريب تبديل غذايی داشتند .در مطالعه
حاضر در پايان هفته هشتم وزن نهايی و نرخ رشد ويژه

ماهیان تغذيه شده با جیرههای حاوی  %2عصاره های الكلی
و نانوريزپوشانی شده ( A2و  )N2گزنه باالتر از تیمـار
شاهـد بود .اگـرچه ،تاکـنون مـطالعـهای درباره بهکارگیری
عصاره نانوريزپوشانی شده گزنه در جیره غذايی آبزيان انجام
نشده است ،اما عصاره الكلی اين گیاه و ديگر گیاهان بررسی
شدهاند .دلیل اثر مثبت عصارههای گیاهی بر روند رشد
ماهیان ،وجود ترکیباتی مانند لیمونن ،کارواکرول و انتول
است که در ماهیان محرک رشد و اشتهاآور هستند و با باال
بردن مصرف غذا سبب افزايش وزن نهايی میشوند
( .)Moghanlou et al. 2018افزودن  %1عصاره الكلی
يونجه در جیره غذايی بچهماهی قزلآالی رنگینکمان به-
طور معنیدار منجر به افزايش رشد شد (نجفی و همكاران،
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 Wang .)1397و همكاران ( )2011گزارش کردند که
کاربرد سطوح  %0/1و  %1عصاره آلوئهورا در جیره قزلآالی
رنگین کمان اثر مثبتی بر عملكرد رشد اين ماهی داشته
است Gabor .و همكاران ( )2012نیز اثر مثبت ترکیبات
گیاهی سیر ( )Allium sativumو زنجبیل ( Zingiber
 )officinalisرا بر روند رشد ماهی قزلآالی رنگینکمان
گزارش کردند .در مطالعه حاضر ،تفاوت معنیداری بین
تیمارهای  %2عصاره الكلی و عصاره نانوريزپوشانی شده گزنه
مشاهد نشد .اين نتايج نشان داد که ترکیبات گزنه در طی
فرايند عصارهگیری حفظ می شوند .لذا تفاوتی در ترکیبات
عصاره الكلی و نانوريزپوشانی شده گزنه وجود ندارد.
شناخت شاخصهای خونی ،هم از نظر تشخیص و هم از نظر
اقتصادی ممكن است در شناسايی نوع تغذيه و تعیین
شرايط بهداشتی و سالمت ماهی مفید باشد (بیرگانی و
همكاران .)1397 ،در پايان آزمايش ،اختالف معنیداری بین
تیمارها و تیمار شاهد در میزان گلبول سفید خون مشاهده
نشد ،اما باالترين میزان گلبول سفید در تیمارهای  A2و
 N2مشاهده شد .مطالعات نشان داد که گیاه گزنه حاوی
ترکیباتی از جمله فالونوئیدها ،اسیدهای چرب و تانن است
(  .)Bombardelli and Morazzoni, 1997استفاده
از گیاهان دارويی در مطالعات متعدد سبب افزايش تعداد
گلبول سفید شده است که آن را ناشی از وجود ترکیباتی
مانند تريپنیولن ،سیننول ،لینالول ،ترپینئول ،لینالین،
استات ،تانن و فالونوئید میدانند .اين مواد سبب بهبود روند
تولید گلبول سفید و يا موجب تحريک تكثیر آنها میشوند
) .)Sadeghi et al. 2014مطالعات نشان دادند که گزنه
غنی از ويتامین  Cو آهن است ( .)Allardice, 1993در
مطالعه حاضر ،حضور اين ترکیبات در عصاره الكلی و
نانوريزپوشانی شده ،اثرات مثبتی بر میزان گلبول های سفید
داشت و باعث افزايش آنها در تیمارهای  A2و  N2شد که
نشاندهنده اثر مطلوب اين ترکیبات بر میزان گلبول سفید
است .در پايان هفته هشتم اگرچه اختالف معنیداری بین
تیمارها در تعداد لنفوسیت مشاهده نشد ،اما باالترين میزان
آن در تیمارهای  A2و  N2مشاهده شد .در مطالعه انجام
شده توسط  Saeidiو همكاران ( ،)2017در بچهماهیان
قزلآالی رنگینکمان تغذيه شده با جیره حاوی  %3عصاره
الكلی گزنه ،افزايش میزان لنفوسیت گزارش شده است .اين
نتايج پیشنهاد میکند که عصارههای گیاهی سبب تحريک
دستگاه ايمنی و بهبود عملكرد آن میشود ( Saeidi et

 .)al. 2017در مطالعه حاضر ،تعداد نوترفیلها در
تیمارهای حاوی عصاره الكلی و نانوريزپوشانی شده کمتر از
تیمار شاهد بود .در مطالعه حاضر سطج پروتئین تام ،میزان
گلوبولین و آلبومین در تیمارهای آزمايشی نسبت به گروه
شاهد افزايش پیدا کرد و باالترين مقدار در تیمارهای A2
و  N2ثبت شد .نتايج اين تحقیق با نتايج به دست آمده
توسط  Bianiiو همكاران ( )2014و  Ngugiو همكاران
( )2015همسويی داشت .پروتئینهای خون يكی از
شاخصهای مكانیسم دفاع هومورال محسوب میشوند و به
عنوان يک شاخص بالینی در ارزيابی سالمت و وضعیت
استرس در گونههای آبزيان مطرح هستند ( Peyghan et
 .)al. 2014آلبومین سرم فراوانترين پروتئین در پالسمای
خون است و حامل انواع مواد مغذی ،متابولیتها و البته
حامل اصلی عنصر روی در پالسما است (.)Peters, 1995
در نتیجه ،افزايش میزان آلبومین ،نشانهای از بهبود
فراسنجههای بیوشیمايی در ماهی است ( Ngugi et al.
 .)2015در مطالعه حاضر افزايش شاخصهای بیوشیمیايی
شامل پروتئین تام ،آلبومین و گلوبولین در تیمارهای  A2و
 N2باالتر از ديگر تیمارهای آزمايشی بود که نشاندهنده
مؤثر بودن عصاره گیاه گزنه است .در برخی مطالعات پیشین
نیز گیاه گزنه سبب افزايش سطح پروتئین پالسما ،آلبومین
و گلوبولین در گونههای مختلف شده است ( Gabor et
al. 2010; Awad et al. 2013; Binaii et al.
 .)2014; Saeidi et al. 2017لیزوزيم يكی از ترکیبات
هومورال دستگاه ايمنی غیراختصاصی است که با تخريب
جداره باکتریها باعث فعـالسازی دستــگاه کمپـلمان و
افـزايش فعـالیت بیـگانهخـواری بهعـنوان اپسونـین
(تـسهـیلکـننده بیگانهخواری) در ماهی میشود ( Sakai,
 .)1998نتايج تحقیق حاضر نشان داد که فعالیت لیزوزيم
سرم در تیمارها افزايش معنیداری نسبت به گروه شاهد
داشته است .اين افزايش را میتوان به قدرت تحريکپذيری
مواد مؤثره موجود در عصاره گیاه گزنه نسبت داد که سبب
افزايش سطح لیزوزيم شده است و باالترين مقدار آن در
تیمارهای  A2و  N2مشاهده شد Awad .و همكاران
( )2013در بررسی اثر بخشی غذايی روغن سیاهدانه
( )Nigella sativaو عصاره گزنه بر پاسخ ايمنی ماهی
قزلآالی رنگین کمان گزارش کردند که فعالیت لیزوزيم در
ماهیان تغذيه شده با سطح  %1عصاره گزنه و  %3روغن سیاه
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دانه طی  14روز به طور معنیدار باالتر از گروه شاهد بود
که با نتايج مطالعه حاضر مطابقت داشت.
نتايج مطالعه حاضر براساس دادههای رشد و خون شناسی
نشان داد که گیاه گزنه میتواند تأثیر مثبتی بر روند رشد و
شرايط فیزيولوژيک ماهی داشته باشد .مقايسه عصاره الكلی
و نانوريزپوشانی شده گزنه نشان داد که اختالف معنیداری
بین دو روش عصاره الكلی و نانوريزپوشانی شده از نظر
شاخصهای مختلف مشاهده نمیشود .لذا میتوان نتیجه
گرفت که ترکیبات محرک رشد و دستگاه ايمنی موجود در
گیاه گـزنه در طی فرايند عصارهگیری حفظ میشود .لذا
نیازی به استفاده از روش نانوکپسولهکردن برای حفظ اين
ترکیبات و بهبود عملكرد رشد و ايمنی وجود ندارد.
تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر در سالن تكثیر و پرورش آبزيان و آزمايشگاه
فیزيولوژی آبزيان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ساری انجام شد .از همكاران در اين آزمايشگاه برای
همكاری و فراهم کردن تسهیالت ،کمال سپاس و قدردانی
را داريم.
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Abstract
This study was carried out to evaluate the effects of alcoholic and nanoencapsulated nettle
(Urtica dioica) extracts on growth performance and hematological indices of rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss). A total of 225 rainbow trout with an average initial weight of 23 ± 0.16
g (mean ± standard deviation) were fed with five diets supplemented with 0% (control group),
1% alcoholic extract (A1), 2% alcoholic extract (A2), 1% nanoparticle extract (N1) and 2%
nanoparticle extract (N2) for 8 weeks. The treatments A2 and N2 showed significantly higher
final weight and specific growth rate compared to the control as well as A1 and N1. The
experimental diets exhibited significant effects on some hematological indices, such that the
highest levels of white blood cells, lymphocytes, total protein, albumin and also lysozyme
activity were observed in A2 and N2. These results suggested that supplementing diet with the
alcoholic and nanoencapsulated nettle extracts enhance immunity, and promote fish growth.
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