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 چکیده

آالی های خونی قزل( بر رشد و شاخصUrtica dioicaنانوريزپوشانی شده گیاه گزنه )عصاره الكلی و ثیر أت ،در اين مطالعه

 16/0کمان با میانگین وزن اولیه آالی رنگینه قزلـقطع 225. تعداد شدررسی ـب (Oncorhynchus mykiss)کمان ینـرنگ

عصاره  %2(، A1)اين گیاه عصاره الكلی  %1 واجد (،C) گزنه عصاره گیاه فاقدهای انحراف معیار( با جیره ±)میانگین  93/22 ±

هفته تغذيه شدند. نتايج  8( به مدت N2عصاره نانوريزپوشانی شده ) %2( و N1) عصاره نانوريزپوشانی شده %1(، A2الكلی )

ن نهايی و نرخ دار وزعصاره الكلی و نانوريزپوشانی شده گزنه به طور معنی %2نشان داد که ماهیان تغذيه شده با جیره حاوی 

های آزمايشی هخونی نشان داد که جیر هایشاخص(. نتايج مربوط به p<05/0تیمارها داشتند ) ديگرباالتری نسبت به  رشد ويژه

داشتند و باالترين میزان گلبول سفید، لنفوسیت، پروتئین تام، آلبومین و فعالیت لیزوزيم در آنها داری بر برخی از اثر معنی

(. اين نتايج p<05/0مشاهده شد ) ،عصاره الكلی و نانوريزپوشانی شده گیاه گزنه تغذيه شدند %2ماهیانی که با جیره حاوی 

آال سبب بهبود شانی شده گیاه گزنه در جیره غذايی ماهی قزلعصاره الكلی و نانوريزپو %2کند که استفاده از سطح پیشنهاد می

 شود.ايمنی و تحريک رشد می دستگاه
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 مقدمه

رويه بی مصرف از ناشی کهريزموجودات  دارويی مقاومت

 توسط افراد یوتیکبآنتی تجويز و درمانی خود داروها،

 آبزی صنعتمهم  معضالت از يكی است، غیرمتخصص

 از بسیاری در درمان موفقیت عدم .آيدبه حساب می پروری

 داروهای جانبی مضر اثرات حاد، و مزمن هایبیماری

 زونـروز اف قاومتـم و هابیوتیکتیـآن و شیمیايی

 خصوصبه اـداروه از یـرخب بربرا در مختلف هایتریـباک

 مطالعهبه  نسبت را نامحقق گرايش رايج، هایبیوتیکآنتی

 به گیاهی أمنش با ايمنی هایمحرک از استفاده زمینه در

 زيست برای محیط کمتر خطرات بودن، دسترس در دلیل

افزايش داده است  ،ترپايین قیمت چنینهم و آبزی و

(Dugenci et al. 2003اين مكمل .) های خوراکی عالوه

ايمنی  دستگاههای رشد، منجر به تحريک بر بهبود شاخص

های محیطی و مقاومت غیراختصاصی، افزايش تحمل تنش

همه  وند شوزيان میبهای عفونی آدر برابر برخی بیماری

تر شدن تولید آبزيان منجر به اقتصادی ،اين عوامل در نهايت

 .(Rao et al. 2006) شودپرورشی می

ترين ماهیان اقتصادی ارزشکمان يكی از با رنگینآالی قزل

 استپروری کشور ترين گونه سردآبی در صنعت آبزیو مهم

های رشد و افزايش قدرت بهبود شاخص برایکه تالش 

های متعدد باکتريايی ايمنی اين ماهی در برابر بیماری

(. Alishahi et al. 2010ای يافته است )افزايش فزاينده

های گیاهی در از محرکمطالعات متعددی پیرامون استفاده 

مان ـین کـآالی رنگافزايش رشد و قدرت ايمنی ماهی قزل

توان به گیاه دارواش است که از جمله می ام شدهـانج

(Viscum album( زنجبیل ،)Zingiber offcinale )

(Dugenci et al. 2003( آويشن شیرازی ،)Zataria 

multiflora( )Ghareghanipoor et al. 2014 و )

 .Mentha piperita( )Adel et alنعناع فلفلی )

آالی تغذيه ماهیان قزل ،. همچنینکرد( اشاره 2016

 Origanum onites( )Dilerکمان با مرزنجوش )رنگین

et al. 2017 روغن گیاهان کنجد، بذرکتان و آفتابگردان ،)

(Yildiz et al. 2015 باعث افزايش رشد اين ماهی شده )

 است. 

است که در  Urticaceaeگیاه دارويی گزنه از خانواده 

اروپا، آسیا، آفريقا و آمريكای شمالی و در نواحی مرطوب 

گیاه سرشار اين برگ  (.Borchers et al. 2000رويد )می

ترکیبات فیتوشیمیايی گزنه  .از ترکیبات فعال زيستی است

-فالنوئیدها، لیگنان، اسیدهای چرب، استرول، پلیشامل 

ها تنوئیدها، پالستوسیانینوها، کارینساکاريدها، گلیكوپروتئ

از  توان( که میSajfrtova et al. 2005) استو لكتین 

ها در انسان و حیوانات برای پیشگری و درمان بیماری آن

متعددی  های (. گزارشDar et al. 2012) کرداستفاده 

ثیر عصاره گیاه گزنه بر بهبود عملكرد فیزيولوژيک أی بر تمبن

 .Dugenci et alايمنی ماهی ارائه شده است ) دستگاهو 

2003; Awad et al. 2013; Binaii et al. 2014; 

Chelladurai et al. 2014 .) 

ضد های گیاهان دارويی به دلیل داشتن ترکیبات عصاره

زا و بهبود به حیوانات در غلبه بر شرايط تنش اکسايشی

ای از خواص اما بخش عمده ،کنندکارايی خوراک کمک می

آنها هنگام عبور از شرايط اسیدی معده  ضد اکسايشی

آنها کاهش  ضد اکسايشیظرفیت  ،تخريب شده و در نتیجه

برای حفاظت  ،(. از اين رو1394يابد )مخدوم و همكاران، می

سازی های نوينی همانند ريزکپسولاز اين ترکیبات از روش

 روشیيا ريزپوشانی  شود. میكروکپسوالسیوناستفاده می

های گاز در کپسول و دن مواد جامد، مايعبرای قرار دا

توانند محتويات خود را هايی که می. کپسولاستکوچک 

شرايط خاصی آزاد کنند. اين  دربه صورت کنترل شده و 

در طول  مدت  ه شدنبا حفاظت مواد در برابر اکسید فناوری

تولید و نگهداری از ايجاد عطر و طعم نامطلوب جلوگیری 

 سوخت و سازیای و ست رفتن ارزش تغذيهکرده و مانع از د

کردن مواد باعث نانوريزپوشانیفرايند . شودمی آنها

تأثیرگذاری بیشتر و مؤثرتر مواد غذايی برای رسیدن به 

(. 1393 زاده،شود )حاتمیان و  قاسمنقاط خاصی در بدن می

برخی  است.های گیاهی فرار ترکیبات فعال عصاره و اسانس

 به ،و همچنین هستندمحلول در آب  سختی به هااز آن

. يكی از راهكارها برای غلبه بر شوندمی هدـاکسی تیـراح

مطالعات  برخی از له کردن است.ها کپسواين محدوديت

است خاصیت  قادرله کردن کپسوفرايند که   می دهدنشان 

 دهد وترکیبات را افزايش می ضد اکسايشیمیكروبی و  ضد

سبب حفظ پايداری خواص آن برای مدت  ،همچنین

 (. Hogan et al. 2001تر شود )طوالنی

های مهم تجاری گونه ءکمان جزآالی رنگینجا که قزلآناز 

مین پروتئین حیوانی مورد أو سهم مهمی در ت استايران 

با توجه  ،نیاز جمعیت رو به رشد کشورمان دارد و همچنین

به اينكه باال بودن تراکم در واحد سطح يا حجم برای افزايش 

ايمنی و کاهش  دستگاهتولید اين گونه باعث تضعیف 
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های نیاز به استفاده از محرک ،شودها میعملكرد رشد آن

 ،که در اين بین احساس می شودبهبود رشد  برایغذايی 

وند رشد و ی گیاهان بر رلهای هیدروالكثیر مثبت عصارهأت

های مختلف ماهیان ثابت شده ضريب تبديل غذايی گونه

 نانوريزپوشانی شده ای در مورد عصارهاما مطالعه ،است

اين آزمايش  ،لذا .گیاهان در داخل کشور انجام نشده است

شده گزنه نانوريزپوشانی مقايسه اثرات عصاره الكلی و  برای

کمان گینرنآالی ايمنی قزل دستگاهبر عملكرد رشد و 

 طراحی شد.

 

 هاروشمواد و 

در  1398ای در پايیز سال هفته 8اين مطالعه در يک دوره 

دانشكده علوم دامی و شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و 

 برایدر ابتدای آزمايش و . شدمنابع طبیعی ساری انجام 

-قزلقطعه  225 ،سازگاری ماهیان با شرايط جديد پرورشی

)میانگین  93/22 ± 16/0 کمان با میانگین وزنیآالی رنگین

لیتری به تعداد  200آکواريوم  15گرم در انحراف معیار(  ±

گرم در لیتر( با شرايط  7/1کواريوم )آ در هر قطعه 15

کمی و کیفی مشابه  هایفراسنجهيكسان از نظر حجم آب و 

 یهای فیزيكشاخصانحراف معیار  ±میانگین توزيع شدند. 

ی آب در طی دوره پرورش شامل اکسیژن محلول یايو شیم

درجه  2/14 ± 2/1گرم در لیتر، دما میلی 8/7 ± 6/0

 ±  2/127دايت الكتريكی ـو ه pH 4/0 ± 2/7گراد، سانتی

مین آب مورد أمتر بود. برای تدر سانتی موسلیـمی 5736

و  شدساعت هوادهی استفاده  24نیاز از آب چاه بعد از 

شد که هوادهی در هر اکواريوم با يک سنگ هوا انجام می

به هواده مرکزی متصل بودند. آب اکواريوم به هنگام سیفون 

هر  کردنشد. سیفونن يک سوم تعويض میبه میزاکردن 

 .شدانجام میيک روز در میان صبح قبل از غذادهی 

 

 عصاره الکلی گزنهسازی و آمادهتهیه 

های هوازی گیاه گزنه به صورت تازه از ابتدا قسمت

و توسط  ،آوریمعهای طبیعی استان مازندران جرويشگاه

شناسی دانشگاه کشاورزی دانشگاه علوم بخش گیاه

شد )حیدری و میکشاورزی و منابع طبیعی ساری تائید 

تاريک و به در سايه آوری شده (. گیاه جمع1398، همكاران

 . برایشدمیدور از نور خورشید و در جريان هوا خشک 

-خشکصورت بهر گیاه ـگرم از ه 100 ،كلیـتهیه عصاره ال

لیتر میلی 500و به آن  ،کوبنیمآسیاب برقی  توسطشده 

تعلیق  ،روز 2. بعد از می شداضافه  %96اتانول 

حاصله با استفاده از قیف بوخنر صاف شد و  (سوسپانسیون)

، STRIKE30 محلول زير صافی در دستگاه روتاری )مدل

شرايط خالء در دمای  در( ، ايتالیاWIGGENS کمپانی

-به یعصاره تلغیظ. شدمیگراد تغلیظ درجه سانتی 40

 شدمیآمده تا زمان استفاده در يخچال نگهداری دست

 (.1398 عالیشاه و همكاران، )

 

 شده تهیه عصاره نانوریزپوشانی

شامل کیتوزان و  شد،عنوان پوشش استفاده ه موادی که ب

محلول  ابتدا .بود)نانو شیمی ياخته، ايران(  آلژينات سديم

لژينات سديم تهیه شد. برای تهیه آ %1و  کیتوزان 1%

و سپس تهیه  %1اسید استیک ابتدا  ،کیتوزان %1محلول 

 45ساعت در دمای  3مدت ه و بشد کیتوزان به آن اضافه 

آلژينات سديم  برای تهیه شد. م زدههبهگراد درجه سانتی

سپس و  ابتدا آلژينات سديم به آب مقطر ديونیزه اضافه ،1%

 هم زدههبتا حل شدن کامل گراد سانتیدرجه  60در دمای 

نسبت پوشش ها به سازی اين ترکیبات، بعد از آمادهشد. 

کردن نانوريزپوشانیانتخاب شد. برای   50به  50همديگر 

 يداریپا يشافزا برایو  شداده عصاره گزنه دو غلظت استف

کیتوزان و آلژينات )نسبت پوشش ها  ،يجیتدر يشو رها

 در نظر گرفته شد. 1به  2هسته )عصاره گزنه(  ( بهسديم 

 ين،دستگاه اولتراسوند )شرکت نونانوکپسول، از  تولید برای

 و تعداد یقهدق 15هرتز به مدت یلوک 40( با طول موج يرانا

ثانیه  15ثانیه و زمان استراحت  30 دور)زمان هر  دور 6

کاهش بیشتر اندازه ذرات و  . برایشد( استفاده هادوربین 

ذرات نانوکپسوله، از دستگاه هموژنايزر  بازدهافزايش 

(D500 شرکت ،Diggenبا دور ، آلمان )در دقیقه  10000

فرآيند، ول حاصل از ـ. محلشددقیقه استفاده  15برای مدت 

و با استفاده از  ،گراد منجمددرجه سانتی -18در دمای 

( در ، آلمانMartin Christکن انجمادی )دستگاه خشک

گراد خشک درجه سانتی -50بار و دمای میلی 051/0فشار 

کن از دستگاه خشکهای تهیه شده با استفاده نمونهشد. 

اضافه شد  یرهبه ج یبه صورت پودر و ،انجمادی خشک

 یدرصد فراوان يیدأت یبرا (.1394جو و همكاران، حق)

 يزسا یكلاز دستگاه پارت هاآن اندازه و هاهسته و پوشش

 جو)حقشد  استفاده یزرـل نور تفرق روش اساس بر و يزرآناال

-ريختاندازه،  يیدأت برای ،همچنین .(1394 همكاران، و

 میكروسكوپی از شده،ريزپوشانی نانو ذرات یشناس
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 (Scanning electron microscopy) نگاره الكترونی

بود که  %41/73 گزنه ريزپوشانی نانو بازده .شد استفاده

گزنه  يزپوشانیروش در ر ينا یباال يیکارآ دهنده نشان

 11/96 ± 397شده ريزپوشانینانواندازه متوسط گزنه  .است

 .(1)شكل  است بوده نانومتر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 سازی جیرهآماده

پس از سازگاری ماهیان با شرايط پرورش جديد، ماهیان به 

 ،تجاری )کارخانه خوراک آبزيانهفته با غذای  8مدت 

جیره پايه مورد استفاده در  ترکیب مازندران( تغذيه شدند

 برایاست.  ارائه شده 1خالصه در جدول  طوربهاين مطالعه 

 عصاره الكلی 1%(، Cهای آزمايشی، سطوح صفر )تهیه جیره

(A1) ،2% ( عصاره الكلیA2) ،1%  عصاره نانوريزپوشانی

(N1 ) 2شده و% ( عصاره نانوريزپوشانی شده گزنهN2 ) به

صورت پودر بهجیره پايه فرموله )عصاره نانوريزپوشانی شده 

صورت اسپری( و به طور يكنواخت و همگن بهو عصاره الكلی 

. میزان غذای روزانه بچه ماهیان شدبا جیره پايه مخلوط 

برحسب درصد وزن بدن، دمای آب و براساس جدول 

نگین کمان تعیین شد و ماهیان به مدت آالی رغذادهی قزل

 وزن بدن %5تا بار در روز  )صبح، ظهر و عصر(  3هفته و  8

تغذيه شدند. اين بررسی در قالب  تهیه شدههای جیرهاز 

تكرار  3تصادفی انجام شد و برای هر تیمار  يک طرح کامالً

مواد  ديگردر نظر گرفته شد. در طی دوره، هر روز مدفوع و 

ها سیفون و حدود يک سوم آب مانده از کف حوضچهباقی

 هر آکواريوم تعويض شد. میزان انرژی قايل هضم جیره پايه

کیلوکالری بر کیلوگرم  4600 بر اساس دستور شرکت سازنده

 ت.بوده اس
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 شرکت سازنده العملبر اساس دستورحاضر تجزیه تقریبی جیره پایه مورد استفاده در مطالعه  1جدول 

 میزان )%( ايی جیره پايهیترکیبات شیم

 2/46 پروتئین خام

 9/12 چربی خام

 8/9 خاکستر

 76/4 رطوبت

 26/15 عصاره عاری از ازت

 

به ماهیان های رشد در پايان آزمايش شاخصبررسی  برای

به ازای هر لیتر آب پودر گل میخک گرم میلی 100میزان 

طور و به (Nazerian et al. 2017) بیهوش شدند

د. اين شمحاسبه بقا های رشد و انفرادی توزين و شاخص

 .Qinghui et al) شامل موارد زير بودندها شاخص

2004) : 

  100  ×لگاريتم وزن اولیه( / مدت زمان آزمايش[ –، درصد/ روز( = ])لگاريتم وزن نهايی SGRنرخ رشد ويژه )

 دست آمده )گرم(ه( = مقدار غذای مصرفی )گرم( / وزن تر بFCRضريب تبديل غذايی )

 100متر([ × کل )سانتی درازای3( = ]وزن ماهی )گرم( / CF) شاخص چاقی

 

 های خونیشاخصگیری اندازه

 بهماهی از هر تكرار  قطعه 4پرورش، تعداد  در پايان دوره

خونی های شاخصگیری و سنجش خون برایطور تصادفی 

-میلی 200بعد از بیهوشی با پودر گل میخک ). شدانتخاب 

گیری از ساقه دمی انجام شد. بعد از گرم بر لیتر(، خون

آوری شده به دو بخش تقسیم های جمعنمونه ،گیریخون

گیری حاوی مواد هپارينه لوله خون بهشدند. بخشی از خون 

تا شمارش گلبول سفید، لنفوسیت، مونوسیت و  منتقل شد

ماده  های فاقدلوله به. بخش ديگر خون انجام شودبازوفیل 

و پس از تشكیل لخته، سرم خون  انتقال يافتندضد انعقاد 

دقیقه با سرعت  15با استفاده از سانتريفیوژ ) به مدت 

-لوله بهو  ،دور در دقیقه( توسط سمپلر از لخته جدا 6000

 .شد منتقلجداگانه   ب(میكروتیوهای کوچک )

 هموسیتومتر وهای سفید با استفاده از الم شمارش گلبول

 88/3حاوی  اين محلول .انجام شد کننده ناتمحلول رقیق

گرم  74/1گرم سولفات سديم،  50/2گرم کلريد سديم، 

یتر لمیلی 50/7گرم فسفات پتاسیم،  25/0فسفات سديم، 

-میلی 1000گرم متیل ويوله در  1/0درصد و  37فرمالین 

(. سرم استحصال Stoskopf, 1993) استلیتر آب مقطر 

های بیوشیمیايی شده از خون به منظور سنجش فراسنجه

گراد انتقال يافت. درجه سانتی -70و ايمنی به فريزر  سرم

 توسطBradford (1976 )پروتئین تام و آلبومین به روش 

های آزمايشگاهی تجاری )زيست شیمی، تهران، ايران( کیت

های پروتئین تام و آلبومین و گلوبولین از تفاضل غلظت

(. فعالیت لیزوزيم Nayak et al. 2008گیری شد )اندازه

( براساس 2006و همكاران )  Kumariاستفاده از روش  با

باکتری گرم مثبت حساس به لیزوزيم  تجزيه

Micrococcus lysodeikticus (Sigma, M3770 )

گلبول سنجش فعالیت انفجار تنفسی  برایگیری شد. اندازه

لیتر از خون هپارينه در میلی 1/0(، مقدار NBT) سفید

 1/0قرار داده شد و  ب(میكروتیوهای کوچک )لولهداخل 

 سپس، .شدبه آن اضافه  NBT %2/0لیتر نیز محلول میلی

-گرمخانهگراد درجه سانتی 25دقیقه در دمای  30به مدت 

لیتر از مخلوط برداشته و به يک لوله میلی 1/0شد و  گذاری

آمید اضافه شد. متیل فرملیتر دی میلی 1آزمايش حاوی 

نمونه، جذب نوری مايع رويی در  کردنفیوژ يپس از سانتر

 گیری شد.نانومتر اندازه 540طول موج 

 

 آماریتحلیل  

ها، ابتدا نرمال بودن آنها توسط برای بررسی آماری داده

ارزيابی و همگنی  Kolmogorov-Smirnovآزمون 

. در صورت شدبررسی  Leveneها با آزمون واريانس

-ها از آنالیز واريانس يکتجزيه و تحلیل داده برای، همگنی

( استفاده شد و اختالف One-Way ANOVAطرفه )

ای توکی در سطح آزمون چند دامنه توسطها میانگین

ها بررسی شد. تجزيه و تحلیل داده >05/0pداریمعنی

 شد.انجام   SPSS (version 16.0)توسط نرم افزار 
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شده  ارائهانحراف معیار  ±صورت میانگین همتن ب درها داده

 .است

 

 نتایج

 و بقا  های رشدشاخص

آالی عملكرد رشد و ضريب تبديل غذايی ماهیان قزل

های آزمايشی در تغذيه با جیره هفته 8کمان پس از رنگین

-عصارهاستفاده از سطوح مختلف شده است.  ارائه 2جدول 

گزنه در جیره غذايی اين  شدهنانوريزپوشانی الكلی و های 

داشت  رشدهای شاخصدار بر ثیر معنیأماهیان ت

(05/0>p .)نهايی وزن  میانگین باالترين ،در پايان آزمايش

 N2که با تیمار  بود  A2 تیمار به مربوطو نرخ رشد ويژه 

 میانگین کمترين. (p>05/0) نداشتداری اختالف معنی

که  دست آمدهبشاهد  گروه در نهايی و نرخ رشد ويژهوزن 

ختالف ا. (p<05/0) دار داشتتیمارها اختالف معنی ديگربا 

داری بین تیمارهای آزمايشی در ضريب تبديل غذايی معنی

یشترين مقدار آن ـب به طوری که ،(>05/0pمشاهده شد )

و  A2 هایتیمارترين مقدار آن در مناسبگروه شاهد و در 

N2 ضريب داری بین تیمارها در اختالف معنی .ددست آمهب

 (.p>05/0در پايان هفته هشتم مشاهده نشد ) چاقی

 

 های خونی شاخص

ده ـنانوريزپوشانی ش والكلی های عصاره ثیرأت از حاصل نتايج

 رنگین آالیقزل یانـماه بچه یخون هایصـشاخ بر هـگزن

 های آزمايشی دربا جیره تغذيه هشت هفته پس از کمان

داری بین تیمارهای اختالف معنی .ارائه شده است  3 جدول

گلبول سفید، لنفوسیت و مونوسیت  آزمايشی در میزان

در گلبول سفید  میزانولی باالترين  ،مشاهده نشد ماهیان

های (. درصد سلولp>05/0) مشاهده شد N2و  A2تیمار 

 ديگرداری باالتر از طور معنیبه Cنوتروفیل در تیمار 

ای نوتروفیل ه(. کمترين میزان سلولp<05/0تیمارها بود )

 تیمارها ديگربا که مشاهده شد  N2و  A2 هایتیماردر 

  .(p<05/0) تداش داراختالف معنی

 

 های بیوشیمیایی و ایمنیشاخص

، در پايان آزمايش بیشترين میزان 4جدول  اساسبر 

مشاهده شد که در مقايسه  N2و  A2پروتئین تام در تیمار 

دار اختالف معنی ،تیمارهای آزمايشی ديگربا گروه شاهد و 

بیشترين میزان آلبومین در  ،(. همچنین>05/0pداشت )

تیمارها  ديگرمشاهده شد که با  N2و  A2تیمارهای 

(. از لحاظ میزان p>05/0دار نداشت )معنیاختالف 

داری نسبت افزايش معنی N2و  A2گلوبولین تیمارهای 

میزان فعالیت لیزوزيم  بیشترين .ندها نشان دادگروه ديگربه 

 N2و  A2در تیمارهای ( 4و فعالیت انفجار تنفسی )جدول 

دار داشت اختالف معنی دـمار شاهـتیمشاهده شد که با 

(05/0>pا .)در فعالیت  تیمارهاداری بین ختالف معنی

(. p>05/0مشاهده نشد ) C4و  C3کمپلمان  دستگاه

ثیر أآزمايشی تحت ت تیمارهاینوگلوبین در وميمیزان ا

 A2های ها قرار گرفت و بیشترين مقدار آن در تیمارجیره

دار تیمارها اختالف معنی ديگرمشاهده شد که با  N2و 

 (.p<05/0داشت )

 

های آزمایشی در کمان تغذیه شده با جیرهآالی رنگینانحراف معیار( ماهیان قزل ±های رشد )میانگین شاخص 2جدول 

 >05/0p یداریطول هشت  هفته پرورش در سطح معن

عصاره % 2، (A1) عصاره الكلی 1%(، Cسطوح صفر ). (>05/0pست )دار بین تیمارهادهنده اختالف معنیحروف متفاوت در هر سطر نشان

 (N2عصاره نانوريزپوشانی شده گزنه ) %2شده و ( N1عصاره نانوريزپوشانی ) 1%، (A2الكلی )

 

 آزمايشی تیمارهای
 رشد  هایشاخص

N2 N1 A2 A1 C 

 (گرم) یهوزن اول 95/22 ± 07/0 89/22 ± 34/0 86/22 ± 72/0 97/22 ± 24/0 23 ± 16/0
a03/1 ± 1/83 b05/1 ± 94/81 a81/1 ± 03/84 b24/1 ± 23/81 bc98/0 ± 2/08 گرم( نهايی وزن( 

a11/0±    07/3    b61/0  ± 67/2 a04/0  ± 17/3  b05/0±   64/2   2/14 ± 0/08c  در روز( %)نرخ رشد ويژه 
a05/0  ±  36/1 a07/0±  39/1 a98/0 ± 39/1 a03/0  ± 3/1 a29/0±  5/1 چاقی ضريب 
c09/0 ± 94/0 b02/0 ± 99/0 c01/0 ± 95/0 b01/0 ± 98/0 a01/0 ± 03/1 غذايی تبديل ضريب 
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های آزمایشی کمان تغذیه شده با جیرهآالی رنگینانحراف معیار( ماهیان قزل ±میانگین خونی )های شاخص برخی از  3جدول 

 >p 05/0 یدار یبعد از هشت هفته پرورش در سطح معن

عصاره % 2، (A1) عصاره الكلی  1%(، Cسطوح صفر ).  (>05/0pست )تیمارهادار بین دهنده اختالف معنیحروف متفاوت در هر سطر نشان

 (N2عصاره نانوريزپوشانی شده گزنه ) %2شده و ( N1عصاره نانوريزپوشانی ) 1%، (A2الكلی )
 

های کمان تغذیه شده با جیرهآالی رنگینانحراف معیار( ماهیان قزل ±میانگین های بیوشیمیایی و ایمنی )شاخص 4جدول

 >p 05/0 یداریآزمایشی  بعد  از هشت  هفته پرورش در سطح معن

عصاره % 2، (A1) عصاره الكلی 1%(، Cسطوح صفر ). (>05/0pست )تیمارهادار بین دهنده اختالف معنیحروف متفاوت در هر سطر نشان

 (N2عصاره نانوريزپوشانی شده گزنه ) %2شده و ( N1عصاره نانوريزپوشانی ) 1%، (A2الكلی )

 

 بحث

های اخیر، ن علوم شیالتی در طی دههابسیاری از محقق

 دستگاهتحقیقات بسیاری را بر روی افزايش رشد و  توان 

اند زا انجام دادهدفاعی آبزيان در مقابل عوامل بیماری

(Abolaji et al. 2007يكی از روش .)های معمول، 

اين  .ايمنی است  دستگاههای رشد و استفاده از محرک

شیمیايی، انواع  عيصناترکیبات شامل انواع مواد 

 هستندها و ترکیبات طبیعی با منشاء گیاهی پروبیوتیک

(Mohammadi et al. 2019 در مطالعه حاضر عصاره .)

داری بر ثیر معنیأالكلی و نانوريزپوشانی شده گزنه ت

رشد و ضريب تبديل غذايی داشتند. در مطالعه های شاخص

حاضر در پايان هفته هشتم وزن نهايی و نرخ رشد ويژه 

الكلی  های عصاره %2های حاوی ماهیان تغذيه شده با جیره

ار ـباالتر از تیم گزنه (N2و  A2و نانوريزپوشانی شده )

کارگیری هب بارهای درهـطالعـنون مـتاک ،رچهـد بود. اگـشاه

ه نانوريزپوشانی شده گزنه در جیره غذايی آبزيان انجام عصار

بررسی گیاهان  ديگراما عصاره الكلی اين گیاه و  ،نشده است

های گیاهی بر روند رشد . دلیل اثر مثبت عصارهاندشده

ترکیباتی مانند لیمونن، کارواکرول و انتول  وجود ،ماهیان

و با باال  هستندمحرک رشد و اشتهاآور در ماهیان که  است

 ندوشمیبردن مصرف غذا سبب افزايش وزن نهايی 

(Moghanlou et al. 2018.)  عصاره الكلی  %1افزودن

-کمان بهرنگینآالی ماهی قزلبچهيونجه در جیره غذايی 

دار منجر به افزايش رشد شد )نجفی و همكاران، طور معنی

 آزمايشی تیمارهای
 هماتولوژی هایشاخص

N2 N1 A2 A1 C 

49/7 ± 38/24  22/12 ± 11/12 23/34 ± 7/59 22/62 ± 6/36 20/86 ± 8/91 
  310×  یدسف گلبول

 مكعب(  مترمیلی در)عدد 

 لنفوسیت )%( 3/41 ± 85/71 1/22 ± 89/49 3/52 ± 90/37 2/94 ± 89/33 2/95 ± 90/42

 مونوسیت )%( 0/51 ± 5/16 1/04 ± 5/80 1/13 ± 6/46 1/69 ± 5/87 3/18 ± 6/15

3/22 ± 1/16c 5/94 ± 0/94b 3/15 ± 0/78c 5/39 ± 1/27b 8/83 ± 0/44a )%( نوتروفیل 

  آزمايشی تیمارهای

 N2 N1 A2 A1 C بیوشیمیايی هایشاخص

3/43 ± 0/05a 3/22 ± 0/36b 3/48  ± 0/05a 3/26 ±  0/11b 3/16  ± 0/05b تام پروتئین (g/dL) 

 (g/dL) آلبومین 0/05 ±  2/06 10/2 ± 2/0 16/2 ± 15/0 08/2 ± 2/0 ±0/43 2/13

 1/40  ±0/4a 1/06  ±0/15b 1/43  ±0 /11a 1/13 ±0/30b 0/96 ±0/10b ینگلوبول (g/dL) 

 نیگلوبول/نیآلبوم 0/20 ± 2/14 ±0/97  1/85 51/1 33/0±  ±0/28 1/86 ±0/61 1/52

0/48 ± 0/01a 0/47 ± 0/02a 0/48 ± 0/01a 0/44 ± 0/02a 0/35 ± 0/04b یتنفس انفجار تیفعال   

28/0 ± 35/25 11/0 ± 3/25 19/0 ± 59/25 15/0 ± 48/25 26/6 ± 0/13 C3 (U/mL) 

7/44 ± 0/34 a 6/61 ±0/08a 7/42 ±0/66 a 7/49 0/14a 7/50 ± 0/12  C4 (U/mL) 

87/70 ± 0/55a 84/70 ± 0/4ab 87/26 ± 0/2a 83/36 ± 0/25ab 80/76 ± 0/55b IgM (mg/dL) 

3/22 ± 0/35a 3/18 ± 0/12a 3/27  ± 0/08a 3/12 ±  0/09a 2/88  ± 0/02b لیزوزيم (U/mg protein/min) 
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1397 .)Wang ( 2011و همكاران )که  گزارش کردند

آالی ورا در جیره قزلعصاره آلوئه %1و  %1/0کاربرد سطوح 

رنگین کمان اثر مثبتی بر عملكرد رشد اين ماهی داشته 

اثر مثبت ترکیبات  نیز( 2012و همكاران ) Gaborاست. 

 Zingiber( و زنجبیل )Allium sativumگیاهی سیر )

officinalis ) کمان آالی رنگینقزلبر روند رشد ماهی را

داری بین تفاوت معنیدر مطالعه حاضر، . گزارش کردند

عصاره الكلی و عصاره نانوريزپوشانی شده گزنه  %2تیمارهای 

ترکیبات گزنه در طی که اين نتايج نشان داد  .مشاهد نشد

لذا تفاوتی در ترکیبات  می شوند.گیری حفظ فرايند عصاره

 ی شده گزنه وجود ندارد.عصاره الكلی و نانوريزپوشان

هم از نظر تشخیص و هم از نظر  ،خونی هایشاخصشناخت 

در شناسايی  نوع تغذيه و تعیین  ممكن استاقتصادی 

شرايط بهداشتی و سالمت ماهی مفید باشد )بیرگانی و 

داری بین اختالف معنی ،(. در پايان آزمايش1397همكاران، 

گلبول سفید خون مشاهده تیمارها و تیمار شاهد در میزان 

و  A2اما باالترين میزان گلبول سفید در تیمارهای  ،نشد

N2  مشاهده شد. مطالعات نشان داد که گیاه گزنه حاوی

 استترکیباتی از جمله فالونوئیدها، اسیدهای چرب و تانن 

 (Bombardelli and Morazzoni, 1997 استفاده .)

ب افزايش تعداد از گیاهان دارويی در مطالعات متعدد سب

گلبول سفید شده است که آن را ناشی از وجود ترکیباتی 

مانند تريپنیولن، سیننول، لینالول، ترپینئول، لینالین، 

سبب بهبود روند . اين مواد داننداستات، تانن و فالونوئید می

شوند ها میتولید گلبول سفید و يا موجب تحريک تكثیر آن

Sadeghi et al. 2014)ند که گزنه عات نشان داد(. مطال

در  .(Allardice, 1993و آهن است ) Cغنی از ويتامین 

عصاره الكلی و در  اين ترکیباتحضور مطالعه حاضر، 

سفید  های اثرات مثبتی بر میزان گلبول ،نانوريزپوشانی شده

شد که  N2و  A2در تیمارهای  هاداشت و باعث افزايش آن

بر میزان گلبول سفید  ترکیباتاين  اثر مطلوب دهندهنشان

داری بین . در پايان هفته هشتم اگرچه اختالف معنیاست

اما باالترين میزان  ،تیمارها در تعداد لنفوسیت مشاهده نشد

مشاهده شد. در مطالعه انجام  N2و  A2آن در تیمارهای 

ماهیان بچه(، در 2017و همكاران ) Saeidiشده توسط 

عصاره  %3يه شده با جیره حاوی کمان تغذرنگینآالی قزل

شده است. اين گزارش افزايش میزان لنفوسیت  ،الكلی گزنه

های گیاهی سبب تحريک کند که عصارهنتايج پیشنهاد می

 Saeidi etشود )ايمنی و بهبود عملكرد آن می دستگاه

al. 2017در  هاتعداد نوترفیل ،(. در مطالعه حاضر

تیمارهای حاوی عصاره الكلی و نانوريزپوشانی شده کمتر از 

تیمار شاهد بود. در مطالعه حاضر سطج پروتئین تام، میزان 

در تیمارهای آزمايشی نسبت به گروه لبومین آگلوبولین و 

 A2شاهد افزايش پیدا کرد و باالترين مقدار در تیمارهای 

دست آمده ه ثبت شد. نتايج اين تحقیق با نتايج ب N2و 

و همكاران  Ngugi( و 2014و همكاران ) Bianiiتوسط 

های خون يكی از داشت. پروتئین سويیهم( 2015)

شوند و به مورال محسوب میوهای مكانیسم دفاع هشاخص

عنوان يک شاخص بالینی در ارزيابی سالمت و وضعیت 

 Peyghan et) هستندهای آبزيان مطرح استرس در گونه

al. 2014ترين پروتئین در پالسمای (. آلبومین سرم فراوان

ها و البته خون است و حامل انواع مواد مغذی، متابولیت

(. Peters, 1995حامل اصلی عنصر روی در پالسما است )

ای از بهبود ، نشانهلبومینآافزايش میزان  ،در نتیجه

 .Ngugi et alهای بیوشیمايی در ماهی است )فراسنجه

ايی یهای بیوشیمدر مطالعه حاضر افزايش شاخص (.2015

و  A2شامل پروتئین تام، آلبومین و گلوبولین در تیمارهای 

N2  دهنده نشانتیمارهای آزمايشی بود که  ديگرباالتر از

. در برخی مطالعات پیشین استثر بودن عصاره گیاه گزنه ؤم

آلبومین نیز گیاه گزنه سبب افزايش سطح پروتئین پالسما، 

 Gabor etاست )های مختلف شده و گلوبولین در گونه

al. 2010; Awad et al. 2013; Binaii et al. 

2017 et al.Saeidi ; 2014.)  لیزوزيم يكی از ترکیبات

ايمنی غیراختصاصی است که با تخريب  دستگاهورال موه

لمان و ـکمپ گاهــدستسازی الـها باعث فعجداره باکتری

ین ـنوان اپسونـعبهواری ـخگانهـالیت بیـزايش فعـاف

 ,Sakai) شودمیخواری( در ماهی ننده بیگانهـکیلـسهـ)ت

نشان داد که فعالیت لیزوزيم حاضر (. نتايج تحقیق 1998

داری نسبت به گروه شاهد افزايش معنی هاسرم در تیمار

پذيری توان به قدرت تحريکداشته است. اين افزايش را می

ثره موجود در عصاره گیاه گزنه نسبت داد که سبب ؤاد ممو

افزايش سطح لیزوزيم شده است و باالترين مقدار آن در 

و همكاران  Awadمشاهده شد.  N2و  A2تیمارهای 

دانه ( در بررسی اثر بخشی غذايی روغن سیاه2013)

(Nigella sativa و عصاره گزنه بر پاسخ ايمنی ماهی )

که فعالیت لیزوزيم در  گزارش کردندآالی رنگین کمان قزل

روغن سیاه  %3عصاره گزنه و  %1ماهیان تغذيه شده با سطح 
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دار باالتر از گروه شاهد بود روز به طور معنی 14دانه طی 

 که با نتايج مطالعه حاضر مطابقت داشت. 

 خون شناسیهای رشد و نتايج مطالعه حاضر براساس داده

 ثیر مثبتی بر روند رشد وأتواند تگیاه گزنه می نشان داد که

شرايط فیزيولوژيک ماهی داشته باشد. مقايسه عصاره الكلی 

داری اختالف معنیکه و نانوريزپوشانی شده گزنه نشان داد 

 از نظربین دو روش عصاره الكلی و نانوريزپوشانی شده 

توان نتیجه لذا می .دوشمیمختلف مشاهده ن های شاخص

ايمنی موجود در  دستگاهترکیبات محرک رشد و که گرفت 

لذا  شود.میگیری حفظ زنه در طی فرايند عصارهـگیاه گ

حفظ اين  برای کردنلهنانوکپسونیازی به استفاده از روش 

 ترکیبات و بهبود عملكرد رشد و ايمنی وجود ندارد.

 

 تشکر و قدردانی

پرورش آبزيان و آزمايشگاه پژوهش حاضر در سالن تكثیر و 

فیزيولوژی آبزيان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 برای ساری انجام شد. از همكاران در اين آزمايشگاه

کمال سپاس و قدردانی  ،تسهیالتن کردهمكاری و فراهم 

 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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