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ABSTRACT 

This study was carried out to determine the effects of Echinacea 

purpurea extract on growth indices, hematological indices and innate 

immunity of Siberian sturgeon (Acipenser baerii). So, 120 of 

Siberian sturgeon with an average weight of 53.12 ± 0.08 g were 

divided into four groups with three replicates. The fish were fed with 

experimental diets containing 0, 0.5, 1 and 1.5% (T0%, T0.5%, T1% 

and T1.5%, respectively) E. purpurea extract for eight weeks. The 

results of this study showed that T1.5% had the highest final weight, 

weight gain, specific growth rate and condition factor (p<0.05). The 

best feed conversion ratio was also observed in T1.5% (p<0.05). In 

hematological examinations, results also exhibited enhancement in 

all indices including white and red blood cells count, hemoglobin, 

hematocrit and hematological indices in all treatments and the best 

results were observed in T1.5% (p<0.05). Significant differences 

were found in innate immunity indices between the experimental 

treatments (p<0.05). The highest levels of lysozyme, complement 

and respiratory burst activities were found in T1.5%. According to 

the results, adding 1.5% E. purpurea to fish diet can improve growth 

rate, hematological indices and innate immunity of Siberian sturgeon. 
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 پروری ایران دانشگاه گیالن با مشارکت انجمن آبزی 

 تغذیه آبزیان 

 13-25، صفحات  1399سال ششم، شماره اول، بهار  

 

 "مقاله پژوهشی"

، خون شناسی و ایمنی ذاتی  های رشدشاخصبر (  Echinacea purpurea)  گلسرخار گیاه خوراکی  عصاره ثیرأت

 (Acipenser baerii) ماهی سیبری در تاس

 

 * پور، سید روح اهلل جوادیانعلی عمران خواجه

 ، ایران مازندرانقائم شهر،  شهر،قائم واحد ،آزاداسالمی شیالت، دانشگاه گروه
 

 25/01/99تاریخ پذیرش:                      10/09/98تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 

ت بررسی  منظور  به  حاضر  شاخصأ مطالعه  بر  سرخارگل  عصاره  رشد،  ثیر  های 

انجام    (Acipenser baerii)شناسی و ایمنی ذاتی در بچه تاسماهی سیبری  خون 

منظور،  شد بدین  وزنی    120.  میانگین  با  سیبری  تاسماهی  بچه   ± 08/0قطعه 

مدت    12/53 به  ماهیان  شدند.  تقسیم  تکرار  سه  با  گروه  چهار  در  با    8گرم  هفته 

حاویجیره  آزمایشی  شدند.  %  5/1و    1،  5/0  صفر،    های  تغذیه  سرخارگل  عصاره 

ماهیان   که  داد  نشان  تحقیق  این  از  بانتایج حاصل  حاوی  تغذیه شده  %  5/1  جیره 

وزن نهایی، درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه و شاخص    بیشترینسرخارگل دارای  

( بودند  تیمارp<05/0وضعیت  در  نیز  غذایی  تبدیل  ضریب  بهترین   .)  5/1 %

های  شاخص(. نتایج خون شناسی نیز بهبود تمامی  p<05/0سرخارگل مشاهده شد )

بررسی   و  تعداد    مانندمورد  هماتوکریت  هموگلوبین،  قرمز،  و  سفید  گلبول 

دریافتشاخص تیمارهای  در  را  گلبولی  بهترین  های  و  داد  نشان  سرخارگل  کننده 

تیمار در  آمدبهسرخارگل  %  5/1  نتایج  معنیp<05/0)  دست  اختالف  در (.  داری 

)شاخص شد  مشاهده  آزمایشی  تیمارهای  بین  در  ذاتی  ایمنی  به  p<05/0های   ،)

که ال  طوری  میزان  در بیشترین  تنفسی  انفجار  و  کمپلمان  سطح  باالترین  یزوزیم، 

سرخارگل %  5/1  سطح   ،دست آمدهدست آمد. طبق نتایج بهسرخارگل به%  5/1  تیمار

برخی  می بهبود  به  منجر  خونشاخصتواند  رشد،  ذاتی  های  ایمنی  و  شناسی 

 تاسماهی سیبری شود.

 کلیدی   کلمات

  سرخارگل
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 مقدمه 

  مشکل بر آمدن فائق و رویارویی برای پروری آبزی صنعت

 واحد  در تراکم افزایش به ناگزیر  آبی، منابع و  زمین کمبود

استفاده کاهش     و سطح  مسئله  این است. آب از میزان 

  یآبز ضعف و محیطی های تنشثیر  أ ت افزایش  موجب

 توان می باال  موارد  به شود.می هابیماری برابر  در پرورشی

 در خصوصهب آبزیان غذایی احتیاجات از کافی  شناخت عدم

 نیز را    خوراک نامطلوب کیفیت و محیطی نامناسب  شرایط

  (.1390همکاران، و )علیشاهی کرد اضافه

  طیف درمان در گیاهی و طبیعی  ترکیبات  گسترده کاربرد

  از استفاده امکان تا شد موجب  انسان  هایبیماری از وسیعی

  نیز زنده موجودات دیگرهای  بیماری  درمان در ترکیبات این

 طبیعی  ترکیبات  (.  1384 همکاران،  و  پورکاظم)  شود بررسی

  دیگر با   مقایسه در پایدارتری بسیار اثر،  کند  ثیرأ ت وجود با

  مختلف، ثرهؤم مواد بودن  دارا علت  به مواد  این  .دارند داروها

  داشته  کاربرد هابیماری  از  بسیاری  درمان در توانندمی

همواره  این ،همچنین.  باشند   تعادل   حالت یک از ترکیبات 

 جانبی اثرات و نشده انباشته بدن در  لذا .برخوردارند زیستی

  و  توکلی ؛  1388 همکاران، و شوهانی )  گذارندنمی جای بر

دارویی    ، بنابراین(.  1389 همکاران، گیاهان  از  استفاده  با 

ن بهبود هضم و جذب و  تواسنتی در جیره غذایی آبزیان می

پرورشی    ،نهایت  در آبزیان  در  را  داشت ایمنی  انتظار 

 (.1390همکاران، و )علیشاهی

طب   در  ارزشمند  گیاهان  جمله  یا    گلسرخار  ،سنتیاز 

گیاهی  است(  Echinacea purpurea)  سرخارگل   که 

از س آمریکا شمال  بومی  و چندساله گذشته  در    و  ریشه ت. 

درمان زیرزمینی ساقه برای  گیاه    عالئم  کاهش و  زخم این 

می عفونت استفاده  التهاب  )و   .Matthias et alشد 

توان می  سرخارگلترین ترکیبات موجود در  (. از اصلی2008

پلی   و اسیدکافئیک  آب، مشتقات  در محلول ساکاریدهایبه 

( کرد  اشاره  اینکه  (Bone, 1997فالونوئیدها  با   خواص. 

  مشخص نشده کامل طوربه مواد این از یک هر داروشناختی

(Thygesen, 2007  ،)  و  اما کنندگی  تعدیل  خاصیت 

  مشتقات کافئیک توسط دفاعی دستگاهضدالتهابی   خاصیت

آلکامیدها اسید شده   و   ,Matthias et al)است  ثابت 

تعداد اجزای.  (2008 افزایش  به  های  گلبول  اکیناسه، منجر 

افزایش    خون  گردش   در سفید نیز  فعال    خواریبیگانهو  و  

لنفوسیت نوع  شدن  )می  Tهای   .O’Hara et alشود 

که  (1998 است  داده  نشان  تحقیقات  ساکاریدهای  پلی. 

خاصیت   گلسرخار  شده تخلیص بودن  دارا  دلیل   به 

سلولتحریک  منجر هایکنندگی  افزایش  دفاعی  قدرت   به 

 هاییاخته  در تنفسی انفجار و کموتاکسی  ،خواریبیگانه

( وStimpel et al. 1984ماکروفاژ  شوند  می نوتروفیل ( 

(Wagner and Jurcic, 1991.)  متعدد   ، مطالعات 

از  أ ت استفاده  مثبت  مختلف    گلسرخارثیرات  ماهیان  در  را 

ب است،  داده  تحریک   کهطوریه  نشان  رشد،  اثرات  کنندگی 

ترین نتایج  از مهم هاایمنی و مقاومت در برابر بیماری دستگاه 

-Wagner et al. 1998; Alvarezاین تحقیقات است )

Pellitero et al. 2006; Aly et al. 2008; Aly 

and Mohamed, 2010; Guz et al. 2011 .) 

گونه ارزشمندترین  از  یکی  خاویاری  در  ماهیان  آبزیان  های 

ه توسط این د. گوشت و خاویار تولید شدنرودنیا به شمار می

جز جهان  قیمتگران  ءماهیان  دریایی  محصوالت  ترین 

(. در طی چند  1393د )مصلحی و همکاران، نشومحسوب می

ا زیستگاه  ،خیردهه  رفتن  بین  از  دلیل  این  به  طبیعی  های 

طبیعی    ،ماهیان است به  آنهاذخایر  یافته  کاهش  شدت 

(Nelson et al. 2012 ).  دلیل همین  کشورهای    ، به 

این ماهیان و   روند کاهش ذخایر  از  برای جلوگیری  مختلف 

نیز افزایش سود اقتصادی به پرورش مصنوعی این ماهیان با  

 Steffens et al. 1990; Williotارزش روی آورده اند )

et al. 2001 .) 

 ( Acipenser baerii Brandt, 1869سیبری ) ماهیستا

گونه از  ماهیکی  ارزشمند  بهـهای  خاویاری   دلیل یان 

  پرورشی، نرخ و محیطی شرایط به نسبت باال  پذیریانعطاف

  دستیابی  امکان و سازیذخیره باالی تراکم تحمل  باال،  رشد

  جلب خود به را توجه زیادی اسارت در جنسی رسیدگی  به

)  کرده  .Williot et al. 2002; Bronzi et alاست 

  راستای  در1383 سال ماه اسفند  اواخر در  گونه این  (.2011

ژنی دنکر  فراهم  کشور  از تاسماهیان هایگونه تمام بانک 

  هایروش  انواع  در برای پرورش و  شد ایران وارد مجارستان

است  تولیدی متوسط طوریهب ،مناسب   در  بدن   وزن که 

در انواع به نسبت پرورشی شرایط   طبیعی   هایآب مشابه 



 16 ( /  1399بهار ، اول، شماره ششمتغذیه آبزیان )سال 

)  بیشتر برابر  10 تا است ممکن  .Williot et alباشد 

2002  .) 

ماهیان خاویاری در ایران  پرورش  صنعت به اهمیت توجه با

 جمله   از مدیریتی، مختلف هایجنبه   بارهدر تحقیق و جهان،

 ضروری  و  الزم در این ماهیان  ایتغذیه  و  بهداشتی مدیریت

ایمنی با    هایبه اهمیت محرک  توجه با ،راستا این در است.

در  پایه از   پیشگیری و  دفاعی هایشاخص بهبود گیاهی 

 مزارع  در هاآن  کاربرد بودن عملی و آسان و هابیماری

آبزیان،   غذای  با هاآن   آمیختن طریق از خصوصبه پرورش 

 عنوان به گلسرخار ثیرأ ت بررسی به مطالعهاین   آبزیان،

و  محرک و شاخص بر ایمنی، رشد  هماتولوژی  رشد،  های 

 .است پرداخته ماهی سیبریتاس ذاتیایمنی 

 

 هاروش و مواد

 تهیه ماهیان و تیماربندی 

سال    مطالعه در  در    1398حاضر  ذخایر  و  بازسازی  مرکز 

اجرا شد.   شهید رجایی واقع در شهر ساری )مازندران، ایران( 

پرورشی با    ماهی سیبریبچه تاس  عدد  120  ،برای این منظور

وزنی   در    12/53  ±  08/0میانگین  مخزن   12گرم 

شدند.   توزیع  لیتری  هزار  دو  فایبرگالس  مدت  به  ماهیان 

  ، دوره سازگاری  یهفته با شرایط آزمایش سازگار شدند و ط

شاهد  جیره  شرکت  سرخارگل  فاقد )  با  دام،  آبزیان    خوراک 

شرایط (  مازندران با  ماهیان  سازگاری  از  بعد  شدند.  تغذیه 

های غذایی  تیمار با جیره  چهار  تیماربندی در قالب آزمایش،  

در   پرورش  سهمتفاوت  دوره  طول  در  شد.  انجام   ، تکرار 

و   اکسیژن  دما،  ترتیب    pHمیانگین    45/22  ±  51/0به 

  08/0گرم در لیتر و  میلی  89/6  ±  12/0درجه سانتی گراد،  

ساعت    12صورت استاندارد و    بهبود و دوره نوری    73/7  ±

 ساعت تاریکی تنظیم شد.   12روشنایی و 

 

 انتهیه عصاره و جیره بندی ماهی

هیدروالکلی   اسانس    سرخارگلعصاره  گیاه  شرکت  از 

تغذیه ماهیان از غذای تجاری   برای.  شدایران( تهیه  -)گرگان

  مبرای انجااستفاده شد.    شرکت خوراک دام آبزیان مازندران

که   شد  استفاده  تکرار  سه  با  تیمار  چهار  از  آزمایش  این 

عصاره    %5/1و    1،  5/0)شاهد(،    صفرتیمارها به ترتیب شامل  

اما    ، بودند. تیمار شاهد فاقد عصاره سرخارگل بود  سرخارگل

تیمار دوم   تیمار سوم یک گرم  گرم  5/0در  در  تیمار  ،  و در 

ل گرم    5/1چهارم   شـپودر  عصـیوفیلیزه  سرخـده  ارگل  ـاره 

  50در  ثره  ؤگرم ماده ممیلی  300و    200،  100با    ،ترتیببه

سطح  میلی به  و  شده  حل  آب  در شد  افشانهیره  جلیتر   .

از   ماده  این  پایداری  افزایش  برای   % 1ژالتین    افشانهنهایت 

خوراکدشاستفاده   از  .  پس  در   24ها  قرارگیری  ساعت 

خشک قابل استفاده بود. خوراک برای تازگی و  معرض هوای  

استفاده مورد  مواد  کیفیت  هفتگی  ،حفظ  صورت  تهیه   به 

 شد. می

 

 رشد  یهاشاخصرزیابی  ا

پایان   پرورش  8در  رشدشاخص  ،هفته  ضریب    مانند  ،های 

بدن وزن  افزایش  درصد  ویژه،  رشد  نرخ  غذایی،  و   تبدیل 

وضعیت فرمول  شاخص  با  محاسبه  مطابق  زیر  ند  شدهای 

(Hung and Lutes, 1989) :   

 وزن تر بدست آمده )گرم(  /( = مقدار غذای مصرفی )گرم( FCRضریب تبدیل غذایی ) 

 100  ×مدت زمان آزمایش[  /لگاریتم وزن اولیه(  –روز( = ])لگاریتم وزن نهایی /، درصدSGRنرخ رشد ویژه )

 100×وزن اولیه(  /وزن اولیه  –)وزن نهایی =( )%( BWIدرصد افزایش وزن )

 100متر([ × طول کل )سانتی 3 /( = ]وزن ماهی )گرم( CFوضعیت ) شاخص

 

 یخون شناس  یهاشاخص  یابیارز

نمونهارزیابی شاخص  برای ایمنی سرم،  و  برداری های خونی 

زمانبه در  ماهیان  خون  از  تصادفی  پایان  طور  و  صفر  های 

گیری، ماهیان به مدت  پیش از خون .  شد انجام    آزمایش دوره  

آغاز عملیات خون  ،ساعت قطع غذا شده و سپس  24 گیری 

خوندش عملیات  از  .  بعد  با  دن  کربیهوشگیری  ماهیان 

میزان به  میخک  گل  عصاره  از  در  میلی 350  استفاده  گرم 

 Gholipourلیتر و از طریق سیاهرگ دمی صورت گرفت )
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Kanani et al. 2013  .)خون از  بعد  با    ،گیریبالفاصله 

انسولین   سرنگ  از  به  یلیترمیلی  1استفاده  خون  دو ، 

شد.   میکروتیوب منتقل  غیرهپارینه  و  هپارینه 

غیرهپارینه  میکروتیوب  به   برایهای  خون  سرم  جداسازی 

دمای    5مدت   در  سانتی  4ساعت  و درجه  نگهداری  گراد 

دور   در  سانتری  rpm  2500سپس  دقیقه  ده  مدت  وژ  یفبه 

های جداگانه منتقل شدند. سرم با استفاده از سمپلر به ویال

زمان   تا  دمای  های  سنجشو  با  فریزر  در    -20بیوشیمیایی 

 Gholipour Kanani)  ندگراد نگهداری شددرجه سانتی

et al. 2013  .)  سرم پاسخ  برایشده  جدااز  های  سنجش 

بررسی    ،ایمنی بررسی  کمپلمان  آزمایش مانند  فعالیت  ، 

 استفاده شد.  انفجار تنفسی آزمایشیزوزیم سرم و ال

گلبول کلی  روش  شمارش  به  قرمز  و  سفید  های 

شدهموسیتومتری   هموگلوبین اندازه  برای.  انجام  گیری 

(Hbاز روش سیان )هموگلوبین استفاده شد. هماتوکریت  متو

(PVC  به روش میکروهماتوکریت ارزیابی ) بررسی   برای.  شد

( از میزان  MCHC, MCV, MCHگلبولی )های  شاخص

RBC  ،Hb  وPCV     تفریقی شمارش  شد.  استفاده 

آمیزی با  های سفید پس از تهیه گسترش خون و رنگ گلبول

گیمسا با شمارش صد گلبول سفید و تعیین درصد هر یک  

 Houston, 1990; Ghiasi)  شدها تعیین  گلبول این  از  

et al. 2010  .) 

 

 های ایمنی ذاتی شاخص

مورد  شاخص ایمنی  تحهای  این  در  شامل ـبررسی  قیق 

الگاندازه فعالیت  انفجار های  آزمایشیزوزیم،  یری  کمپلمان، 

گلبول تفریقی  شمارش  و  بودتنفسی  سفید  این    به  .های 

ال  ،منظور روش  فعالیت  با  مطابق  توسط یزوزیم  شده  ارائه 

Gholipour Kanani  ( همکاران  اندکی  2013و  با   )

 برای   .شدانجام    آزمایش  انجام  در مدت زمان مراحل  تغییرات

ت گلبولـشمارش  سفیدفریقی  خونی    های گسترش   ،های 

  تثبیت %95شده بر روی الم ابتدا خشک و توسط اتانول تهیه

رنگ  ،سپس  .شد گیمسا  میکروسکوپ  توسط  زیر  و  آمیزی 

تفریقی   شمارش   Gholipour)   شد انجام    آنها نوری 

Kanani et al. 2013  .)و    هایآزمایش انفجار  کمپلمان 

  Nazerianتنفسی نیز با استفاده از روش ارائه شده توسط  

 . شدند( ارزیابی 2017و همکاران )

 

 تجزیه و تحلیل آماری 

نرمال بودن و همگنی  برای تجزیه و تحلیل داده ابتدا  ها در 

آزمون واریانس از  استفاده  با  ترتیب  به  های  ها 

Kolmogorov-Smirnov    وLevene    شدبررسی  .

داده  ،سپس تحلیل  و  واریانس  تجزیه  آنالیز  از  استفاده  با  ها 

( طرفه  تفاوت  One-Way ANOVAیک  تعیین  برای   )

معنی از  اطمینان  از  پس  شد.  انجام  تیمارها  بودن بین  دار 

از آزمون دانکن برای   %95آنالیز واریانس در سطح اطمینان  

داده شد.  استفاده  مختلف  تیمارهای  میانگین  به  مقایسه  ها 

رسم    معیار  انحراف  ±میانگین    صورت شدند.  گزارش 

نرم از  استفاده  با  شد.    Excel  2010افزار  نمودارها  انجام 

نرم توسط  آماری  آنالیزهای  آماری  تمام   SPSSافزارهای 

 . شدانجام  20نسخه 

 

 نتایج 

تغذیه   ماهیان سیبریهای رشد در بچه تاستغییرات شاخص 

جیره با  در جدول  شده  آزمایشی  مختلف  داده    1های  نشان 

 300با    %5/1شده است. بر اساس نتایج، وزن نهایی در تیمار  

از    سرخارگلثره  ؤگرم ماده ممیلی بود و    دیگرباالتر  تیمارها 

(.  p<05/0)تیمارها مشاهده شد    دیگرداری با  اختالف معنی

معنی،  همچنین در  اختالف  نهایی،  داری  تبدیل  وزن  ضریب 

شاخص   و  ویژه  رشد  نرخ  بدن،  وزن  افزایش  درصد  غذایی، 

 (. p<05/0های آزمایشی مشاهده شد )وضعیت بین گروه

 

 شناسیهای خونشاخص

مقدار   در  تغییر  در سرخاربا  تغییرات  غذایی  جیره  گل 

شد شاخص مشاهده  نیز  شناسی  خون  به  ( 2)جدول    های   ،

گل  سرخارثیر  أ های یاد شده تحت تتمامی شاخص  کهطوری

معنی بهبود  و  گرفته  قرار  درخوراکی  را  تیمارهای    داری 

دادند  آزمایشی   نشان  خود  مقدار   (.p<05/0) از  بیشترین 

و   هماتوگریت  هموگلوبین،  قرمز،  کمترین   MCVگلبول  و 

گرم  میلی   300با     %5/1تیمار  در    MCHCو    MCHمقدار  

 (.p<05/0)سرخارگل دیده شد ه ثرؤماده م
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 هفته تغذیه 8پس از  سرخارگل( تغذیه شده با سطوح مختلف Acipenser baeriiماهی سیبری )تاس های رشدشاخص  1 جدول

 . (انحراف معیار   ±  میانگین)

 های رشد شاخص شاهد  % 5/0تیمار  %1تیمار  % 5/1 تیمار

a06/0 ± 10/92 b05/0 ± 45/84 c02/0 ± 24 /79 d04/0 ± 19/74  )وزن نهایی )گرم 

a3/0 ± 38/73 b1/0 ± 97/58 c2/0 ± 17/49 d1/0 ± 66/39  )%( افزایش وزن بدن 
a03/0 ± 99 /3 b02/0 ± 78/3 c05/0 ± 14 /3 d01/0 ± 19/2 روز(/)درصد نرخ رشد ویژه 
a02/0 ± 6/2 b01/0 ± 89/2 b02/0 ± 07/3 a01/0 ± 28 /3   ضریب تبدیل غذایی 
a05/0 ± 37 /0 b06/0 ± 36/0 b04/0 ± 36/0 c02/0 ± 33 /0  شاخص وضعیت 

 . (p<05/0)  استا  نشانه وجود اختالف معنی دار بین تیماره  ،* حروف متفاوت در هر ردیف

 

شاهد   گروهو  سرخارگلتغذیه شده با سطوح مختلف  ( Acipenser baerii)های خون شناسی تاسماهی سیبری شاخص  2جدول 

 . (انحراف معیار   ±  میانگین )  هفته تغذیه 8پس از 

 شاخص     شاهد  % 5/0تیمار  %1تیمار  % 5/1تیمار 

a07/0 ± 112/0 b02/0 ± 101/0 c06/0 ± 89/0 c01/0 ± 81 /0 
 ×گلبول قرمز )تعداد 

3mm/610 ) 
a01/0 ± 10 /3 b04/0 ± 97/2 c02/0 ± 44 /2 d03/0 ± 19/2 هموگلوبین (g/dL)  
a03/0 ± 99 /16 b07/0 ± 93/15 c05/0 ± 78 /14 d04/0 ± 09/14  هماتوکریت )%( 
a2/0 ± 26/151 b1/0 ± 59/140 c2/0 ± 17/135 d1/0 ± 08/128 (fl) MCV 
b05/0 ± 17/26 a06/0 ± 46/27 a04/0 ± 06/28 a02/0 ± 93 /28 (pg/cell) MCH 

c3/0 ± 52/12 b2/0 ± 06/14 b1/0 ± 37/14 a2/0 ± 33/15 MCHC (g/dL) 
 (. p<05/0)دار بین تیمارهاستمعنی* حروف متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختالف  

 

 سرخارگل نشان داد که استفاده از    3نتایج حاصل از جدول  

افزایش معنیدر جیره غذایی تاس دار ماهی سیبری منجر به 

گلبول خواهد شد    هایتعداد  لنفوسیت  و  (. p<05/0)سفید 

معنی آماری  اختالف  نتایج  تعداد  همچنین  در  را  داری 

کننده   دریافت  های  گروه  بازوفیل  و  نوتروفیل  مونوسیت، 

داد    گروهو    گلسرخار نشان  خود  از    (. p<05/0)شاهد 

و    تعدادین  بیشتر سفید  و  درصد  گلبول  کمترین  لنفوسیت 

  300با      %5/1  تیمارنوتروفیل، مونوسیت و بازوفیل در    درصد

 (. p<05/0)دیده شد   سرخارگلثره ؤگرم ماده ممیلی

 

 های ایمنی شاخص

اینه نتایج  دیگر  با  سو  از    مطالعه،  م  در   گلسرخاراستفاده 

تاس غذایی  شاخصجیره  بهبود  به  منجر  سیبری  های  ماهی 

ال  مانند   ،ایمنی و  کمپلمان،  شدیزوزیم  تنفسی    انفجار 

(05/0>p  بیشترین میزان .)تیمار های ذکر شده در  شاخص

  سرخارگل به ثبت رسید ثره  ؤگرم ماده ممیلی  300با     5/1%

 .  (4)جدول 

 

 

 

 



 ( جوادیانو  پورخواجه) سیبری تاسماهی در ذاتی ایمنی و شناسی خون رشد، هایشاخص بر خوراکی صورت به سرخارگل گیاه عصاره تاثیر/    19

 
 

سرخارگل و  ( تغذیه شده با سطوح مختلف  Acipenser baeriiاهی سیبری )مشناسی تاس های خونمقایسه شاخص  3جدول 

 . (انحراف معیار ±  میانگین) هفته تغذیه 8پس از  گروه شاهد

 شاخص شاهد  % 5/0تیمار  %1تیمار  % 5/1 تیمار

a07/0 ± 9110 b02/0 ± 8010 c06/0 ± 9100 d01/0 ± 7900 
  گلبول سفیدتعداد 

(3mm/610×)   
a003/0 ± 80 b003/0 ± 71 c004/0 ± 64 d002/0 ± 59 لنفوسیت )%( 

b004/0 ± 6 a001/0 ± 8 a002/0 ± 9   a005/0 ± 10 نوتروفیل )%(   
d005/0 ± 12 c002/0 ± 15 b008/0 ± 17 a006/0 ± 21 مونوسیت )%(  

c001/0 ± 2 b006/0 ± 6 a000/0 ± 10 a001/0 ± 10 بازوفیل )%(   

 (. p<05/0)  دار بین تیمارهاستمعنیحروف متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختالف  *  

 

و   سرخارگل( تغذیه شده با سطوح مختلف  Acipenser baeriiماهی سیبری )تاس های ایمنیمقایسه سنجش شاخص  4جدول

 . (انحراف معیار ±  میانگین) ههفته تغذی 8شاهد پس از  گروه

 شاخص شاهد  % 5/0تیمار  %1 ماریت % 5/1 ماریت
a3/0 ± 9/129 b2/0 ± 8 /120 c1/0 ± 1/115 d3/0 ± 7 /108 کمپلمان (U/mL)   

a1/0 ± 2/24 b3/0 ± 7 /21 c4/0 ± 1/19 d2/0 ± 5 /17 یزوزیمال (µg/mL)   
a4/0 ± 6/77 b1/0 ± 4/61 c2/0 ± 9/53 d5/0 ± 6/47 انفجار تنفسی (RLU)   

 (. p<05/0)  تیمارهاستدار بین  حروف متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختالف معنی*  

 

 بحث

  یپرورآبزی  در غذایی مطلوبیت بارهدر اطالعات داشتن

  که  ایجاد کند شناختی فیزیولوژی تغذیه خصوص در تواندمی

  .خواهد داشت سزایی به ریدهنده تأث  پرورش کی موفقیت در

جاذب عنوان  به زیادی  مواد از اخیر هایسال در  در ماده 

که آبزیان غذایی جیره است  شده    ها آن  جمله از استفاده 

آلدئیدها،الکل ها،آمین  آمینه، اسیدهای توان بهمی   مواد ها، 

نوکلئوسیدها، وتیدهائنوکل کالسیک، چشایی  دیگر  و شکر  و 

اشاره  مواد  این از مخلوطی و آلی اسیدهای ها،هیدروکربن

  .Sharif Rohani et al. 2016; Akbary et al)  کرد

2016; 2017; Nazerian et al. 2017.)   

افزودنید مطالعات متع انجام شده در خصوص  های گیاهی  د 

ماهیان   رشد  در  را  مواد  این  اثرگذاری  آبزیان،  جیره  به 

ت ایمنی و رشد  است. محرکه  کردیید  أ مختلف  های طبیعی 

های متعددی  گیاهی، مزیت  أهایی با منشمحرک  خصوصبه  

محرک  به  مهم   مصنوعیهای  نسبت  از  که  آن دارند  ها  ترین 

دسترس بودن، آسیب کمتر به محیط زیست و   توان به درمی

قیمت   با  وسیع  سطح  در  تولید  اشاره  امکان  در  دکرپایین   .

عنوان  به  گیاهی  مواد  از  استفاده  گذشته  دهه  چندین  طی 

آب در  ماهیان  غذایی  جیره  ترکیبات  از  با زیبخشی  پروری 

است،   بوده  همراه  افزایشی  کهروند  تقویتی   هرچند  اثرات 

عصاره یا  به  گیاهان  بستگی  ماهیان  رشد  روی  بر  آنان  های 

های مورد استفاده، ترکیب جیره  غلظت  مانند عوامل مختلفی  

( دارد  نیز  پرورش  و شرایط   .Farahi et alپایه، مدیریت 

2010  .) 

از   حاصل  حاضرنتایج  از  نشا  مطالعه  استفاده  که  داد  ن 

ماهی سیبری رشد تاسهای شاخص ثیر مثبتی بر أ ت سرخارگل

که درصد افزایش وزن، نرخ    بر جای گذاشته است، به طوری

بهبود  با  تبدیل غذایی  رشد ویژه، شاخص وضعیت و ضریب 

تیمارمعنی در  کننده  داری  دریافت  همراه    گلسرخارهای 

 300)  سرخارگل  %5/1و بهترین مقادیر در تیمار    بوده است

ممیکروگرم   شد  ( ثرهؤماده  در  مشاهده  وزن  افزایش  دلیل   .

با    ،ماهیان غذا  عواملمرتبط  ماهیان    ستدریافت  در  و 

تحریک   عوامل بویایی   دستگاه خاویاری  دریافت    ،  با  مرتبط 
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می بهبود  را  )غذا  (.  Nazerian et al. 2017بخشد 

وینیل، روغن  پلیاز جمله    گلسرخارترکیبات موجود در گیاه  

های گوارشی ثیر بر عملکرد آنزیمأ با ت   الکیالمید  و  فرار، رزین

در    کردنو خوش طعم   و  غذا  افزایش مصرف  به  منجر  غذا 

شاخص  ،نتیجه اینبهبود  بر  عالوه  شد.  خواهد  رشد    ، های 

  گلسرخارویژگی فعالیت اسیدی معده نیز پس از استفاده از  

می افزایش  ماهیان  افزایش  در  باعث  خود  که  و    بازدهیابد 

شده عنوان  مطالب  به  توجه  با  شد.  خواهد  معده    ،کارآیی 

واسطه به  گلارـسرخافت کننده  ـاهیان دریـافزایش وزن در م

 .Nazerian et alافزایش دریافت غذا قابل توجیه است )

2017; Dadras et al. 2019.) 

از   های رشد  بر روی شاخص  گل سرخاراثرات مثبت استفاده 

در مطالعات متعدد گزارش شده است. در این مطالعات که بر  

مختلفگونهروی   خاویاری  های    استه  شدانجام    ماهیان 

(Gholipour Kanani et al. 2013; Nazerian et 

al. 2017; Dadras et al. 2019)  ،  تمامی در  بهبود 

به ثبت رسید.    هایشاخص این  رشد    مطالعات، نتایج تمامی 

یافته از  با  حاصل  حاضرهای  دارد.  هم  مطالعه  خوانی 

بدن  شاخص وزن  افزایش  از  متأثر  رشد  این    استهای  که 

افزایش    عامل و  غذا  خوراکی  خوش  به  وابسته  خود  نیز 

است.   گیاهی  محرکغذاگیری  ایمنی    گلرسرخا  مانندهای 

د که این امر منجر  نشوسبب افزایش سوخت و ساز بدن می

  گلسرخار.  شودمیبه افزایش میزان جذب غذا و کارآیی آن  

پذیری از طریق بهبود عملکرد گوارش منجر به افزایش هضم

های رشد  بهبود عملکرد تغذیه و شاخص  ،در غذا و در نتیجه

 ;Gholipour Kanani et al. 2013)  دشومی

Nazerian et al. 2017; Alinezhad, 2019  .) 

ارتقا و  بهبود  برای  دارویی  گیاهان  از  استفاده    یتاریخچه 

به   ماهیان  در  غیراختصاصی  و  اختصاصی  دفاع  مکانیسم 

برای بررسی و ارزیابی    گردد و عموماًچندین دهه قبل باز می

آزمایش انجام  مواد  این  کاربرد  از  پس  ماهیان    های وضعیت 

و   پیشنهاد    سنجشخونی  سرم  شود  میاجزای 

(Gholipour Kanani et al. 2013.)  سی  ربر

خونی  شاخص در  مانند  های  قرمز  و  سفید  گلبول  تعداد 

اصلی از  به ترین بخشماهیان، که  ایمنی غیراختصاصی  های 

روند، پس از کاربرد گیاهان دارویی در ماهیان انجام  شمار می

گلبولدشومی ماهیان  .  قرمز  فصلی،  های  تغییرات   چرخه با 

داری  موارد فیزیولوژیک دچار تغییرات معنی  دیگرجنسی یا  

منشومی کمک  آن  ارزیابی  بنابراین  بررسی  ؤد،  در  ثری 

میوضعیت   ماهی   .Nazerian et al)  دکن فیزیولوژیک 

2017)  . 

گلبول  ،حاضر  مطالعه در   هموگلوبین،  میزان  قرمز،  های 

و   کننده    MCVهماتوکریت  با    گلسرخاردر گروه دریافت 

معنی بودافزایش  همراه  میزان    طوریبه  ،داری  بیشترین  که 

تیمار  شاخص در  شده  یاد    300)  گلارـسرخ  %5/1های 

ممیلی ماده  میزان  ثره(ؤگرم  شد.   و  هموگلوبین مشاهده 

  رابطه  و بوده قرمز لگلبو تغییرات از تابعی هماتوکریت

دارد. با مستقیم   قابلیت  بر هموگلوبین غلظت افزایش آن 

  وزن افزایش و قلب بازده درخون، تنفسی گازهای انتقال

دارد  ماهی  مطالعهدر  (.  Nazerian et al. 2017)  داللت 

از    ،حاضر تاس  گلسرخاراستفاده  غذایی  جیره    ی ماهدر 

  های ص ـشاخ در  داریمعنی زایشـاف به  منجر  ریـسیب

 و هموگلوبین  میزان  قرمز، گلبول  شامل شناختیخون

و   شاخهماتوکریت  امر   هایصـدیگر  این  که  شد   خونی 

  حاوی  تیمارهای  در  تنفسی وضعیت برتری دهندهنشان

  است. گلسرخار

برای   مطالعاتدر   از تعداد گلبول سفید در ماهیان  گذشته، 

ایمنی و نیز تقویت و یا افت   دستگاهارزیابی سرکوب یا بهبود 

این  ـب است   اهـ دستگازده  برابر  ع ـدر  یا  استفاده  ـرس  فونت 

های سفید در برابر  ند. به دلیل کاربرد حفاظتی گلبولردکمی

عوامل  بیماری از  ناشی  از    میکروبی، معموالًهای عفونی  پس 

محرک از  این  دستگاه های  استفاده  تعداد  ارزیابی  به    ایمنی 

 (. Nazerian et al. 2017پردازند ) های حیاتی میمولکول 

ماهیان سیبری در های سفید تاسن مطالعه سطح گلبولدر ای

داری بود.  دارای افزایش معنی گل سرخارتیمار دریافت کننده 

نیز با    گلبول های سفید  قیافترادر نتایج حاصل از شمارش  

میزان   غذایی  گلسرخارافزایش  جیره  تعداد    افزایش  ،در 

گلبول که بیشترین تعداد   ها مشاهده شد، به طوریلنفوسیت 

سفید لنفوسیت  های  تیمارو  در  گرم میلی  300)%  5/1  ها 

دهنده  تواند نشانمی  که  دست آمدبه  گلسرخارثره(  ؤماده م

وضعیت   باشد.    دستگاهبهبود  ماهیان  این  بدن  در  ایمنی 

ایمنی و  همچنین گلبول  افزایش  های سفید نقش مهمی در 
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تواند به عنوان ها مییا دفاع غیراختصاصی دارند و تعداد آن 

 (.  Nazerian et al. 2017)  شاخص سالمتی به کار رود

از    مطالعات استفاده  از  پس  ماه  گلسرخارمتعدد    ، یاندر 

توان به پژوهش  که میاند  هکرداثربخشی این ماده را گزارش  

Salah    وMohamed  (2010  اشاره تعداد    کرد (  که 

با  گلبول شده  تغذیه  تیالپیای  در  را  سفید    گلسرخارهای 

گزارش   شاهد  گروه  از  و همکاران   Bohlouli.  دندکرباالتر 

( بیشترین مقدار گلبول سفید را در قزل آالی تغذیه  2011)

با   غذایی    1در    گلسرخارگرم    5/0شده  جیره  کیلوگرم 

( 2013و همکاران ) Gholipour Kanani. ندکردمشاهده  

شاخص تمامی  در  بهبود  تعداد  نیز  نیز  و  شناسی  خون  های 

  گل رخارس  %5/0گلبول سفید فیل ماهی را پس از استفاده از  

 .  دندکربه صورت داخل صفاقی گزارش 

)  Nazerian  مطالعاتدر   همکاران  و    Akbary(،  2017و 

Kakoolaki  (2017( همکاران  و  علیشاهی  و   )1396 )

از   استفاده  از  پس  فیل    گلسرخارنتایج  غذایی  جیره  در 

ماهی، کفال خاکستری و کپور علفخوار مشابه با نتایج حاصل  

حاضراز   در    مطالعه  بهبود  و  افزایش  این  علت  و  است  بوده 

به   ، گلبول سفید و قرمز خصوصبهی ختشناخونهای شاخص

ساکاریدی این گیاه نسبت داده شد. هم راستا با  ترکیبات پلی

  Alinezhad( و  2019و همکاران )  Dadras  ،مطالعاتاین  

افزایش  2019) نیز  خون شاخص  همه  در(  را ی  ختشناهای 

از   استفاده  از  کپور   گلسرخارپس  و  ماهی  فیل  جیره  در 

 . دندکرمعمولی گزارش 

افز گلبولدلیل  سفید  ایش  تاسهای  سیبری در  ماهیان 

کننده   می  گلسرخاردریافت  محرک  را  مواد  وجود  به  توان 

آلکیلپلی  مانند  و  اسید  کافئیک  گیاه  ساکارید،  این  در  آمید 

داد.   از  این  نسبت  فعال  ؤم  عواملترکیبات  و  تحریک  در  ثر 

دستگاه ماهیان    کردن  در  اختصاصی  غیر  و    هستندایمنی 

این   تحریک  س  دستگاهسبب  تولید  ایمنی  لول به    مانند های 

سفید   با  (  Nazerian et al. 2017)ند  شومیگلبول  که 

 خوانی دارد. هم  مطالعه حاضرهای حاصل از یافته

ماهیان  ال در  مهم  دفاعی  عناصر  از  یکی  که    استیزوزیم 

متنوعی  فعالیت و  مهم  تجزیه  های  باکتریمانند  ها،  شدن 

ها  سلول   خواریبیگانهکمپلمان و افزایش    دستگاه فعال شدن  

واقع در  دارد.  عهده  بر  ال  ،را  موجوداتعملکرد  در   ، یزوزیم 

 .Nazerian et al)  استایمنی    دستگاهکارآیی    افزایش

ایمنی  2017 اصلی  عناصر  دیگر  از  نیز  کمپلمان   .)

کلیدی    عنوان مکانیسمبهغیراختصاصی در ماهیان است که  

شود.  به رسمیت شناخته می  رسانعوامل آسیبدر پاکسازی  

که   تنفسی  خاصیت  بهانفجار  لومینسانس "واسطه  با    "کمی 

شدهاندازه شناخته  اکسیداتیو  مسیر  تولیدات  در    ،گیری  هم 

میها  یلفنوترو ایجاد  ماهیان  ماکروفاژهای  در  هم  شود.  و 

ان تـمسیر  اکسید  بهنفسی  ـفجار  سوپر  یون  فعالیت  واسطه 

(-2O  طی و  ایجاد    خواری بیگانه(  د  شومیسلولی 

(Nazerian et al. 2017  نتایج حاصل از .) ،مطالعه حاضر  

معنی الرا  داری  افزایش  میزان  کمپلمان  در  یزوزیم، 

(ACH50  و )ماهیان سیبری تغذیه انفجار تنفسی سرم تاس

در مقایسه با گروه شاهد نشان   گلسرخارشده با جیره حاوی 

های ذکر شده در  شاخصکه بیشترین مقادیر    به طوری  ،داد

مشاهده    گلسرخارثره(  ؤگرم ماده ممیلی   300)  %5/1جیره  

 شد.  

Harikrishnan  ( همکاران  از 2011و  استفاده  از  پس   )

غذایی   سرخارگلگرم  میلی  800 جیره  زیتونی    در  کفشک 

(Paralichthys olivaceusمعنی افزایش  در (  داری 

ال فعالیت  مشاهده  میزان  شاهد  گروه  به  نسبت  سرم  یزوزیم 

همکار  Nazerian.  دندکر )و  در  2017ان  افزایش  با  نیز   )

از  ال  نمیزا استفاده  از  پس  ماهی  فیل  سرم   %5/0یزوزیم 

رو   گلسرخار ماهی  این  جیره  مشابه    در  نتایج  رو شدند.  به 

ال افزایش  خصوص  در  انفجار دیگری  و  کمپلمان  یزوزیم، 

در جیره ماهیان مختلف    سرخارگلتنفسی پس از استفاده از  

ن مختلف گزارش شده است که با نتایج حاصل  اتوسط محقق

حاضراز   همهم  مطالعه  و   Akbary and)  استسو  راستا 

Kakoolaki., 2017; Alinezhad, 2019; Dadras 

et al. 2019   .) 

( کمپلمان  میزان  تاسACH50افزایش  سرم  ماهیان  ( 

حاوی   جیره  با  تغذیه شده  می  گلسرخارسیبری  به را  توان 

  زیرا  ،ساکاریدی در این گیاهان نسبت دادوجود ترکیبات پلی

کمپلمان کننده  فعال  ترکیبات  جمله  ترکیبات    ، از 

یافت    هستندساکاریدی  پلی وفور  به  گیاهان  این  در  که 

نیز    گلسرخار(. گیاه  Nya and Austin, 2011)  دنشومی

پلی از  باالیی  مقادیر  وجود  جهت  و  ساکاریدبه  آلکامید  ها، 
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فعالیت  یکبکوراس انجام  در  باالیی  توانایی  های  اسید 

(.  Gholipour Kanani et al. 2013دارد )  یضداکسایش

ماهیان سیبری سیزوزیم سرم تاعالیت کمپلمان و الافزایش ف

دلیل وجود  بهتوان را می گلسرخارتغذیه شده با جیره حاوی 

فنیل  ضداکسایشی ترکیبات   جمله  اسیدهای  از  پروپانوئیدها، 

موجود در    یو فالنوئیدها  یک بکوراس  دیاس  خصوصفنلی به  

داد نسبت  گیاه  ترکیبات    زیرا  ، این  جمله  کننده  فعالاز 

ال و  هستند  ترکیبات  ،یزوزیم کمپلمان  در    ضداکسایشی  که 

منجر ضداکسایشی    د. ترکیباتنشووفور یافت میبهاین گیاه  

میزان  باالبه   سلول  خواری بیگانهرفتن  میدر  در    . دنشوها 

توان به باال  یزوزیم را میباال رفتن میزان کمپلمان و ال ،نتیجه

قدرت   نتیجه  در  فاگوسیتوزی  فعالیت    ضداکسایشی رفتن 

 این ماده نسبت داد. 

ای بر  ت  ،نـعالوه  رفتن  باال  سـبا  با  لولـعداد  مرتبط  های 

لنفوسیتبه  خواری،بیگانه تغذیه شده  خصوص  ماهیان  در  ها 

الگلسرخاربا   فعالیت  افزایش ،  سرم  کمپلمان  و  یزوزیم 

رفتن  می باال  برای  دیگری  دلیل  نیز  این  که  میزان یابد 

تاسال سرم  وکمپلمان  با  ماهی یزوزیم  شده  تغذیه  سیبری  ان 

حاوی بنابرایناست  گلسرخار  جیره    با  ایمنی هایمحرک  ،. 

برمی  که تأثیری داشته  بدن ایمنی دستگاه  روی  توانند 

  نامناسب  شرایط در و شده بیشتر آبزی مقاومت  باعث  ،باشند

است که  محیطی  همچون  خاصی هایاسترس  با ممکن 

  واقع مؤثر ،باشد  همراه عفونی و شیمیایی، فیزیکی  هایتنش

باشند  داشته پی در  را تولید بازده افزایش  ،نهایت  در و شده

(Nya and Austin, 2011; Nazerian et al. 

2017.) 

برنتیجه   در و  کلی  یافته  گیری  این  اساس    مطالعه، های 

باعث تحریک و   گلسرخارکه عصاره گیاه    کردتوان ادعا  می

ماهی سیبری شده  های رشد تاسشاخصری بر برخی  اثر گذا

از طرفی ع   ،است.  از  غذایی  استفاده  گیاه در جیره  این  صاره 

ی و  ختشناخونهای شاخصماهی سیبری منجر به بهبود  تاس

تواند به عنوان یک ایمنی ذاتی در این ماهی شده است و می

ماهی   این  در  گیاهی  رشد  و  ایمنی  محرک  مناسب  کاندید 

 مطرح باشد.  
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