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ABSTRACT 

The Lavandula angostifolia is a medicinal plant that has the property 

of strengthening the immune system. In the present study, the effects 

of different levels of L. angostifolia extract on growth performance, 

survival rate and blood indices of the grass carp (Ctenopharyngodon 

idella) (11.01 ± 0.05 g, 15.5 ± 0.3 cm) was investigated. The fish were 

didtributed in 4 treatments (0 (control), 0.1% (T1), 0.5% (T2) and 1% 

(T3)). The fish were fed for 8 weeks. The results showed highest and 

lowest weight in both leaves and lavender groups in T3 and control 

group, respectively (p<0.05). The highest and lowest FCR were 

observed in the control group and T3 treatment, respectively (p<0.05). 

WG, BWI and PER values in T3 had the highest value (p<0.05). CF in 

treatments containing common lavender was higher than control 

(p<0.05). There was no significant difference in HSI (p>0.05). The 

highest and lowest HSI was observed in control and T2 groups. No 

mortality was observed in the groups. The hematocrit, hemoglobin, 

RBC, WBC had significant difference (p<0.05) but lymphocytes, 

monocytes, neutrophils, MCH, MCV and MCHC showed no 

significant difference (p>0.05). The levels of lysozyme, IgM and 

globulin in experimental treatments were significantly higher than 

control (p<0.05). In general, the extract of common lavender has a 

positive effect on improving the biological status of grass carp. 

 

*Corresponding author: fadaimahdiye@yahoo.com 
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 "مقاله پژوهشی"

و سیستم     بر عملکرد رشد، نرخ بقاء (Lavandula angostifolia) اثرات گیاه دارویی اسطوخودوس

 (Ctenopharyngodon idella)  در ماهی آمور ایمنی
 

 3، جواد سپاهی2، طیبه عنایت غالم پور1*رها فدایی راینی
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 01/03/99تاریخ پذیرش:                                    11/11/98تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 

 یت خاص یاست که دارا ییدارو یاهان( از جمله گLavandula angostifoliaاسطوخودوس ) یاهگ

بر عملکرد رشد،    یاه گاین  مختلف عصاره    سطوح  تأثیر  حاضر،   مطالعهباشد. در  ی م  یمنیا  یستمس  یتتقو

)  یشناسخون  هایشاخصو    یمنیا  یستمس بررسCtenopharyngodon idellaآمور  . شد  ی( 

،   (T1)  %1/0صفر )شاهد(،  )  یماردر قالب چهار ت   (سانتیمتر  5/15  ±  3/0و   گرم  1/11  ±  05/0)  یانماه

5/%0  (T2  و )1%   (T3)  )یشترینب  نشان داد  یجشدند. نتا   یههفته تغذ   8به مدت  اسطوخودوس    هعصار  

نهاو کمترین   ترتیب  ییوزن  ت  به  بp<05/0)  یدو شاهد مشاهده گرد  T3  هاییماردر  و   یشترین(. 

  ،WG  قادیرم  یشترینب(.  p<05/0)  ید مشاهده گرد  T3شاهد و    هایدر گروه   یببه ترت  FCR  ینکمتر

IBW    وPER  ت در همه   یچاق  یبضر(.  p>05/0)   شددر شاهد مشاهده    ینو کمتر  T3  یماردر 

تفاوت    هاگروه  یندر ب  HSI(. مقدار  >05/0p)  بودگروه شاهد  از    یشترب  یاهیعصاره گ  یحاو  یمارهایت

 ین،هموگلوب  یت، . مقدار هماتوکرنگردید  مشاهده   ی (. در طول دوره تلفاتp>05/0نداشت )  یداریمعن

(، اما  p<05/0داشت ) دارییمختلف تفاوت معن یمارهای ت ین در ب ید سف های قرمز، گلبول یهاگلبول

مختلف، تفاوت    یمارهای ت  یندر ب  MCHCو  MCH  ،MCV  یل،نوتروف   یت،مونوس  یت،لنفوس  یرمقاد

  یمارهایت  در  ینو گلوبول  M  یمنوگلوبولینا  یزوزیم، ال  یر (. مقادp>05/0نداشت )  یکدیگربا    دارییمعن

  یان ب  ینگونها  توانیم   ی(. به طور کلp<05/0شاهد بود )  یماراز ت  یشترب  داریی طور معنه  ب  یشیآزما

 آمور دارد.     یماه یولوژیکب یتمثبت بر بهبود وضع یراسطوخودوس تاث یاه نمود که عصاره گ
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 مقدمه 

بسیار حائز  در آبزی پروری  دارویی  گیاهان  در حال حاضر نقش  

باشد  می  کنندگی  اهمیت  تحریک  خاصیت  دارای  گیاهان   .

د سبب نمیتوان  بر سالمت ماهی دارند و  رشد بوده و تاثیر مثبت

ایمنی در آبزیان گردد )  Reverterبهبود عملکرد سیستم 

et al. 2014  اخیرا  کلی طور به که ترکیباتی از  استفاده (. 

 کرده وفمعط خود به را زیادی توجه که شوندمی تلقی ضرربی

  جمله  از گیاهان ازدست آمده  ب فعال طبیعی ترکیبات.  است

از مواد باشندمی ترکیبات  این  مهمترین   و  هااسانس حاصل 

 مواد نگهداری و حفظ  جهت توانمی را گیاهی  عصاره های

 علیه جدید درمانی عنوان عوامل به داروسازی  درنیز   و غذایی

 .Cristea et alبرد ) کار به میکروبی   عفونتهای و بیماریها

  انواعی ویژه به رشد و ایمنی های محرك طبیعی (. انواع2012

به  نسبت متعددی های مزیت  دارند، گیاهی منشاء که

ها  مزیت این  از که دارند، ی تعصن رشد و ایمنی هایمحرك

محیط  ای بر کمتر  آسیب  بودن، دسترس در به  توان می

  قیمت پایین با وسیع سطح در تولید امکان و  جانور و زیست

 (.1386نمود )زرگری،  اشاره

مااهیاان گرماابی،    هندگاندماهیان موردپسند پرورش    از  یکی

آماور  کاواور  ماهی   یااا   Ctenopharyngodon)عالافاخاوار 

idella)    ،عماادی( علفخوار      کوورمااهی  (.  1390میباشد 

سالگی   2قادر اسات هنگامی که مواد غذایی فراوان باشاد در 

 اسات، اقتصاادی مهم های گونه از  یکی این ماهی  گردد.بالغ  

 دنیا نقاط اکثر در فرد به منحصاار  های ویژگی علت که به

ویژگی های مثبت ن  با توجه به داشاات.  شااودمی داده پرورش

نسابت به خصاوصایات فیزیکی   دامنه تحمل باالبسایار از جمله 

از    یکیرژیم غذایی مناسااب و تکثیر آسااان ، و شاایمیایی آ 

  ی گرمااب   یاانپرورش دهنادگاان مااه  ینپرطرفادار در ب  یاانمااه

 ،پروری مورد اساتفاده قرار می گیرد.  بنابراینآبزی بوده و در

ارائه راهکاری مناسااب در جهت افزایش رشااد، بقاء و تقویت  

کمک مو ثری در توسااعه پرورش و افزایش  ساایسااتم ایمنی

 ین ماهی خواهد بود.وری ابهره

 
1 Linalool asetate 
2 Boteric Acid 
3 Propionic Acid 

در زمیناه آبزی پروری مورد اساااتفااده قرار می گیرد، ارائاه  

راهکااری منااساااب در جهات افزایش رشاااد، بقااء و تقویات  

های تکثیر و سایساتم ایمنی آن یکی از نیازهای اصالی کارگاه

 پرورش کوور ماهیان می باشد.

اسطوخودوس گیاهی چندساله، همیشاه سابز، دارای سااقه 

متقابل باریک و نوك تیز باه رناگ   یهاقاعده، برگ   رچاوبی د

و  سابز است   خاکساتری  ویژه  عطر    دارای 

(Hajisamadiasl et al. 2011  .)  اسطوخودوس در درمان

ریه، مهبل، معالجه خروسک و آسم، سردرد، گزش   هایعفونت

-های معده استفاده می راحتینا  حشرات، آماس مثانه، بهبود

های گیاه به دست  گل  ها و اسطوخودوس از برگاسانس    .شود

اسید   ،1لینالیل  دارای ترکیبات مختلف شامل استات آید ومی

-می   5، لینالول آزاد 4، اسید والریک3پروپیونیک  اسید  ،2بوتریک 

( عمده    (.Ahmady-abchin et al. 2012باشد  ترکیب 

  . شیمیایی موجود در گیاه اسطوخودوس، استات لینالیل است

و   لینالول  که  است  شده  مشخص  گذشته  مطالعات  طبق  بر 

استرس   توجه  قابل  کاهش  موجب  آن  نتیجه مشتقات  در  و 

  (. Salamati et al. 2014)   شودمیهای رشد  بهبود شاخص

لینالول و استات لینالیل دارای فعالیت ضدالتهابی هستند. در  

از بعد  رتبه  در  ژرانیول  و  فالونوئیدها  حال  و  لینالول     عین 

گیاه عصاره  ترکیبات  عمده  از  لینالیل  اسطوخودوس   استات 

شده در گیاهان    است که دارای فعالیت آنتی اکسیدانی اثبات

( است  اسطوخودوس  و  نعناع   Modaresi andخانواده 

Arefian, 2016.)    آبزیان بسیار محدود این گیاه در  تاثیر 

 انجام شده است. 

( همکاران  و  تاثیر  1389عبدی  و   عصارهمثبت  (  اکیناسه 

بر را    ماهی  در  رشد  فاکتورهای   برخی   و   بازماندگی   آویشن 

)  نمودند.گزارش  اسکار   تاثیر  1389علیشاهی  بررسی  طی   )

طوطی   آلوئه  خام  عصاره بر  )ورا   Amphilophusماهی 

labiatus)،  ضریب    وزن،  افزایش  درصد  دار  معنی   افزایش

کرد  ویژه   رشد  نرخ  و   غذایی   تبدیل مشاهده  و    . را  سعیدی 

( عصاره1392همکاران  نمودند  بیان  بر   آلوئه  گیاه  (   ورا 

)   ماهی  بازماندگی   و   رشد   فاکتورهای  Astronatusاسکار 

4 Valeric Acid 
5 Linalol Free 



 4 ( /  1399  تابستان، دوم ، شماره ششمتغذیه آبزیان )سال 

ocellatus داری در افزایش( تاثیر مثبت دارد و افزایش معنی  

  تبدیل   ضریب  کاهش   و  چاقی   ضریب  ، ویژه  رشد  ضریب  وزن،

مشاهده    غذایی  آزمایشی  تیمارهای  و    د. شدر  بگلو  حاجی 

( با بررسی اثر عصاره اتانولی گیاه کتان هندی  1393همکاران )

(oliturius   Corchorusبر شاخص )  های رشد ماهی دم

( نمودند که  Xiphophorus helleriشمشیری  ( مشاهده 

دشاخص رشد  داری  های  معنی  بطور  آزمایشی  تیمارهای  ر 

( با بررسی  1393مورکی و همکاران )  بیشتر از تیمار شاهد بود.

جعفری گیاه  ماهی    بر  (Petroselinum sativum)  تاثیر 

( را Cyprinus carpioکوی  بقاء  و  رشد  نرخ  افزایش   ،)

( گزارش کردند  2010و همکاران )  Ahilan      مشاهده نمودند.

سبب   طالیی  ماهی   غذایی جیرهدر  یی دارو گیاهان کاربرد  که

ر  فزایشا است.  ماهی  ینا  شددر  و همکاران   Naji  گردیده 

 Vitexagnus( تاثیر مثبت عصاره گیاه پنج انگشت ) 2014)

castus  )های رشد در ماهی گورامی سه خال را بر شاخص

(Trichogaster trichopterus)    .نمودند مشاهده 

Hassanalizadeh  Chari  ( طی بررسی 2020و همکاران )

تاثیر عصاره گیاه اسطوخودوس، افزایش رشد و بهبود شاخص  

های ایمنی را در ماهی قزل آالی رنگین کمان گزارش نمودند.  

این تحقیقات و بسیاری تحقیقات دیگر نشاندهنده تاثیر مثبت 

 پروری است. گیاهان دارویی در آبزیعصاره 

گیاه   تاثیر  بررسی  منظور  به  حاضر  تحقیق  رو  این  از 

به عنوان یکی از گیاهان دارویی که نقش بسیار    اسطوخودوس

بر شاخص دارد،  ایمنی  تقویت سیستم  در  رشد،  مهمی  های 

های   شاخص  برخی  و  ایمنی  سیستم  تقویت  بقاء،  نرخ 

 .بیوشیمیایی خون در ماهی کوور علفخوار انجام گرفت

 

 هامواد و روش  
سال   در  حاضر  خصوصی    1398تحقیق  مراکز  از  یکی  در 

میانگین  )پرورش ماهی در استان گلستان انجام گرفت. ماهیان  

طول    1/11 ±  05/0وزن   میانگین   5/15 ±  3/0گرم، 

  آکواریوم شیشه ای )با ابعاد 12 در تصادفی طور به(  سانتیمتر

 قالبدر ( لیتر 70، حجم تقریبی سانتیمیتر 60 × 30 × 30

داده  قرار) ماهی قطعه  30 تکرار هر)  تکرار سه در تیمار   4

غذای  شدند.  با  عصاره  شامل سه سطح    کوورماهیان  ماهیان 

یک  و  درصد    1و    5/0   ،0/ 1به میزان  و    اسطوخودوس  گیاه

شدند )محمدی و    هفته تغذیه    هشت  گروه کنترل به مدت  

 .  (1395همکاران، 

ابتد ا حجم معینی غذای  جهت تهیه جیره غذایی مورد نیاز، 

با قطر     5/0کنسانتره  بیومار فرانسه مخصوص کوور ماهیان 

متر با ترازوی دیجیتالی وزن شد و سوس عصاره  گیاه  میلی

میزان  اسطوخودوس   اضافه    1و    5/0،  1/0به  غذا  به  درصد 

از    گردید یکی  که  پورسینا  داروسازی  شرکت  از  )عصاره 

شرکت میمعتبرترین  ایران  در  گیاهی  داروسازی  باشد،  های 

گردید( حالت   تهیه  به  رسیدن  تا  آ   از  مناسب  حجم  با  و 

(.  1394خمیری شکل مخلوط گردید )اسدی و عالف نویریان،  

به قطر   با صفحه مشبک  از چرخ گوشت  مواد  این    1سوس 

اسب با دهان ماهی( عبور داده شد. غذای گروه  میلی متر )متن

شد. غذای ساخته شده  کنترل نیز بدون عصاره گیاه ساخته  

داخل ظروف پالستیکی دربسته در یخچال نگهداری شد و در  

غذایی  وعده  بدن  7)  هر  وزن  های   (درصد  آکواریوم  درون 

. روزانه ضایعات ماهیان از کف آکواریوم  توزیع گردیدشیشه ای  

درصد(    50تا    30فون  گردید و با حجم معینی آ  تازه )  ها سی

 جایگزین شد. 

حاوی  پالستیک  آکواریوم،  شرایط  با  ماهیان  سازگاری  برای 

ساعت در آ  مخازن قرار داده شد و سوس   2ماهیان به مدت  

 به آرامی به دورن مخازن قرار گرفتند.  

ساعت آ  در درون تانک    24برای از بین بردن کلر آ  شر ،  

اکسیژن   500 تامین  لیتری ذخیره و هوادهی گردید. جهت 

مورد نیاز، هوادهی از طریق پمپ مرکزی صورت گرفت و در 

عدد سنگ هوا قرار داده شد. به منظور ایجاد    یکهر آکواریوم  

( بخاری  عدد  یک  آکواریوم  هر  در  یکسان  (  وات  100دمای 

طور ه  برقی گذاشته شد.  فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آ  ب

طور هفتگی برای ه  روزانه برای اندازه گیری درجه حرات و ب

 آ  انجام گردید.  pHمیزان اکسیژن محلول و 
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 تر وزن   صددر ساس ا آمور بر  ماهی)بیومار فرانسه(  پایه جیره تجزیه 1جدول 

 انرژی  درصد خاکستر رطوبتدرصد  درصد چربی درصد فیبر درصد پروتئین ترکیبات

 6/4598 ± 5/23 35/11 ± 82/0 12/8 ± 5/0 4/18 ± 18/0 5/8 ± 37/0 45/52 ± 2/3 مقدار

 

 ها  شیمیایی آب آکواریومدامنه تغییرات خصوصیات فیزیکی و  2جدول 

pH اکسیژن محلول (mg/L) نیتریت (mg/L) سختی کل (mg/L ) دما  (ºC) 

2/0 ± 8/7 1/1 ± 0/4 2/0 ± 0/1 1/8 ± 202 1 ± 5/24 

   
های رشد از روابط زیر محاسبه در پایان دوره آزمایش، شاخص

 (. 2017و همکاران،  Pourmozaffarگردیدند )
 

 (1) )%(: رابطه  (SGR)  ویژهنرخ رشد  = }لگاریتم طبیعی وزن نهایی( - طول دوره پرورش / )لگاریتم طبیعی وزن ابتدایی{× 100

 (2:رابطه ) (CF) میانگین وزن( = ضریب چاقی/ 3)میانگین طول استاندارد × 100

 (3) :رابطه  (FCR)ضریب تبدیل غذایی =خورده شده  غذایمیانگین   /میانگین وزن بدست آمده

                وزن اولیه )میلیگرم( – وزن نهایی )میلیگرم( = افزایش وزن بدن )میلی گرم( :رابطه )4(

( 5درصد بقاء :رابطه )  اولیه  ماهیتعداد    = / نهایی  ماهیتعداد   × 100  

 

 شناسی  آزمایشات ایمنی

 5 تعداد تکرار هر از صورت تصادفی بهپرورش   دوره پایان در

  پس و کرده را جدا ماهی 15 تیمار  هر از  مجموع  در و ماهی

  (Mehrabi, 1998)  %2  میخک گل پودر با کردن  بیهوش از

  در  خون انجام گرفت. سرم گیریخوناستفاده از سرنگ  با   و

 دقیقه  10 مدت به دور  5000   با قدرت سانتریفیوژ  دستگاه

شد ایمنی انجام جهت و جداسازی    به شناسیآزمایشات 

انتقال فاکتورهای آزمایشگاه  شدند.    قبیل  از ایمنی داده 

گلوبولین   فعالیت   ایمنوگلبولین  سطح تغیرات  و الیزوزیم، 

IgM  انجام شد  های سرمنمونه روی بر (Ellis, 1990). 

با   الیزوزیم و  نوری  از طریق جذ   از دستگاه  سرم  استفاده 

طبق  (  Sartorius DR6000, Germany)  بیوفتومتر و 

توصیه شداندازهEllis  (1990  )  توسط  شده  روش    .گیری 

روش  سرم گلوبولین گیریاندازه از  استفاده  و    Lowry  با 

  های قرمز یا برای شمارش گلبولانجام شد.  (  1951همکاران )

-رقیق  مالنژور قرمز و با مادهها با استفاده از پیوت  اریتروسیت

شمارش شد.    و با الم هموسیتومترکننده ریس، خون رقیق  

لولهجهت شمارش گلبول ابتدا  حاوی خون کامال     های قرمز 

شود و سوس با استفاده از    تکان داده شد تا خون یکنواخت

 5/0  های قرمز تا درجهشمارش گلبول  پیوت مالنژور مخصوص

  سوس محلول رقیق کننده ریس تا درجه  از خون پر نموده،

به دست آمد، سوس  مدنظر  که در نتیجه رقت  پر شد    101

گلبول قرمز  تعداد  نئوبارهای  الم  زیر  شد  در  از   شمارش  و 

 استفاده شد: های قرمز فرمول زیر برای محاسبه تعداد گلبول

 

 مربع کوچک 5های قرمز شمارش شده در  مجموع تعداد گلبول*  10000خون = های قرمز در یک میلیمتر مکعب تعداد گلبول

 مربع کوچک 5مجموع تعداد گلبولهای قرمز شمارش شده در *  000/10خون = های قرمز در یک میلیمتر مکعب تعداد گلبول

 

-لکوسیت  ای سفید یا ههای سفید: برای شمارش گلبولگلبول

ریس استفاده    ها از پیوت مالنژور سفید و ماده رقیق کننده

به همان ترتیبی که    های سفید نیزشد. جهت شمارش گلبول

گلبول مورد  توضیحدر  قرمز  شود    های  می  عمل  شد  داده 

(Stolen et al. 1994 .) 
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*    50خون =  در یک میلیمتر مکعب    سفیدهای  تعداد گلبول

گلبولمجموع   در    سفیدهای  تعداد  شده  مربع    4شمارش 

سیانمت    هموگلوبین استادارد  روش  مورد    هموگلوبینبه 

در   قرمز  گلبول  هسته  اثر  حذف  برای  گرفت.  قرار  سنجش 

میزان جذ  نوری، مخلوط نمونه خون و محلول درابکین ابتدا  

سانتریفیوژ و سوس  دردقیقه    2000دقیقه و با دور    10به مدت  

اسوکتروفتومتر جذ     میزان محلول  فوقانی  نوری 

(MiltonRoy, 20D., USAاندازه گردید  (  گیری 

(Feldman et al. 2000 .) 

دقیقه با   10هماتوکریت به روش میکروهماتوکریت به مدت  

اندازه  10000 -دور در دقیقه سانتریفیوژ میکروهماتوکریت 

 یری گردید.  گ

-لبولهای سفید: درصد هر یک از گشمارش تفریقی گلبول

گلبول سفید در گسترش خون    100های سفید با شمارش  

 رنگ آمیزی شده با رنگ گیمسا تعیین گردید. 

گلبولی  شامل   ی: خونای  هشاخص حجم  (،  MCV)  متوسط 

هموگلوبین )   متوسط  غلظت  (،  MCHگلبولی  متوسط 

گلبول بMCHC)  هاهموگلوبین  فرمول(  از  استفاده  های  ا 

 (. Svetina et al. 2002)  گردیدمحاسبه  استاندارد موجود

 
 ها داده  لیوتحل  هیتجز

نسخه   Microsoft office Excelثبت داده ها در نرم افزار  

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  انجام شده و  2013

SPSS 20    طرفه یک  واریانس  تجزیه  روش  از  –Oneو 

Way ANOVA    با ها  میانگین  مقایسه  شد.  استفاده 

از آزمون دانکن انجام و جود یا عدم وجود    پذیرفت  استفاده 

 . شد درصد انجام  95دار در سطح اطمینان اختالف معنی

 

 نتایج 

 های رشدشاخصتاثیر عصاره گیاه اسطوخودوس بر  

های رشد ماهیان در  نتایج حاصل از مقایسه میانگین شاخص

هفته( در سطوح مختلف عصاره گیاه    8)پایان دوره پرورش  

بیشترین   3اسطوخودوس، در جدول   نشان داده شده است. 

درصد عصاره   1)جیره حاوی    T3وزن نهایی ماهیان در تیمار  

و کمترین وزن در گروه شاهد مشاهده   گیاه اسطوخودوس(

غذای   طوریه  ب  ،گردید با  یافته  پرورش  تیمارهای  بین  که 

عصاره در مقایسه با گروه شاهد اختالف  درصد    1و    5/0حاوی  

بیشترین   ،(. همچنین>05/0pمعنی دار آماری مشاهده شد )

مشاهده    T3به ترتیب در گروه شاهد و تیمار    FCRو کمترین  

معنی آماری  اختالف  اینکه  ضمن  بین گردید.  در  نیز  داری 

(. در تحقیق  >05/0pتیمارها با گروه شاهد مشاهده گردید )

از بیشترین    T3در تیمار    PERو    WG  ،IBWحاضر مقادیر  

های مقدار برخوردار بوده و کمترین مقدار هر یک از شاخص

اختالف  اینکه  گردید؛ ضمن  مشاهده  شاهد  گروه  در  مذکور 

های آزمایشی  داری بین گروه شاهد و برخی گروهآماری معنی

( داشت  )>05/0pوجود  چاقی  بررسی ضریب   .)CF  نشان  )

ب چاقی در همه تیمارهای حاوی عصاره  داد که میزان ضری

از بیشترین مقدار برخوردار بوده و کمترین اسطوخودوس  گیاه  

 (.   >05/0pمقدار در گروه شاهد وجود داشت )

جدول   در  شده  ارائه  اطالعات  اساس  مقدار  3بر  بیشترین   ،

PER    تیمار ک  T3در  شاهد  مو  گروه  در  آن  مقدار  ترین 

بین   در  و  گردید  معنیگزارش  تفاوت  وجود تیمارها  داری 

های آزمایشی و  در بین گروه   HSI(. مقدار  >05/0pداشت )

معنی  تفاوت  شاهد  )گروه  نداشت  بیشترین <05/0pداری   .)

  T2در گروه شاهد و بیشترین مقدار آن در گروه   HSIمقدار  

گروه در  تلفاتی  آزمایش  دوره  طول  در  گردید.  ها  مشاهده 

بازمان و  نگردید  تیمامشاهده  در  گروه    رهایدگی  و  آزمایشی 

 درصد بود.  100شاهد 

 

 های خونیتاثیر عصاره گیاه اسطوخودوس بر فراسنجه

  آزمایش  دوره   پایان  در  خونی  های شاخص  میزان  سنجش   نتایج

مشخص گردید    نتایج  بر اساس.  است  شده  ارائه  4  جدول  در

)هماتوکریت، هموگلوبین،   فراسنجه های خونی  تعداد  مقدار 

های سفید در بین تیمارهای مختلف  های قرمز، گلبولگلبول

که مقدار (، به طوری>05/0pتفاوت معنی داری وجود داشت )

درصد عصاره گیاه اسطوخودوس( به   5/0)  T2آن در تیمار  

( بود  تیمارها  از سایر  بیشتر  داری  اما  .  (>05/0pطور معنی 

نوتروفیل،   مونوسیت،  لنفوسیت،   و   MCH  ،MCVمقادیر 
MCHC  با داری  تفاوت معنی  تیمارهای مختلف،  ( در بین 

 (. p>05/0) یکدیگر نداشت

  



 و همکاران( فدایی راینی )آمور  یدر ماه  یمنیا یستمس بقاء وبر عملکرد رشد، نرخ    اسطوخودوس ییدارو یاهاثرات گ/    7

 

 

 خطای استاندارد( ±میانگین شاخص های رشد در ماهی آمور در سطوح مختلف عصاره گیاه اسطوخودوس )میانگین  3جدول 

 T1 T2 T3 شاهد  شاخص 

 a  05/03  ± 0/11 a04/07  ± 0/11 a  05/93  ± 0/10 a  06/02  ± 0/11 وزن ابتدایی )گرم( 

 a  19/22  ± 2/61 a82/98  ± 2/64 b  34/01  ± 1/71 c  61/70  ± 2/75 وزن نهایی )گرم( 

 a  37/55  ± 0/15 a22/59  ± 0/15 a  50/41  ± 0/15 a  61/58  ± 0/15 طول ابتدایی )سانتیمتر( 

 a  24/11  ± 0/28 a22/17  ± 0/28 a  27/73  ± 0/28 b  24/49  ± 0/29 )سانتیمتر( طول نهایی  

 a  49/19  ± 0/50 ab40/91  ± 0/53 b  29/08  ± 0/60 c24/68  ± 0/64 ( )گرم( WGافزایش وزن )

 a  07/90  ± 0/2 a09/95  ± 0/2 b  06/20  ± 0/3 b  05/22  ± 0/3 ( )%( SGRنرخ رشد ویژه )

 b  007/30  ± 0/1 ab008/22  ± 0/1 a  006/07  ± 0/1 a  005/09  ± 0/1 (FCRضریب تبدیل غذایی )

 a  54/25  ± 9/473 a59/59  ± 6/492 b  79/11  ± 8/547 c  60/35  ± 9/585 %( IBWدرصد افزایش وزن بدن )

 a  007/27  ± 0/0 b005/31  ± 0/0 b  004/30  ± 0/0 b  006/33  ± 0/0 (CFضریب چاقی )

 a  16/37  ± 0/1 ab20/35  ± 0/1 b  19/40  ± 0/1 b  23/49  ± 0/1 ( PERضریب کارایی پروتئین )

 a  18/53  ± 0/2 a21/38  ± 0/2 a  19/40  ± 0/2 a  20/35  ± 0/2 (HSIشاخص کبدی )

 100 100 100 100 ( SRدرصد بازماندگی )

 (. p<05/0)  حروف التین متفاوت در هر سطر نشاندهنده وجود تفاوت معنی دار می باشد

 

    در پایان دوره عصاره اسطوخودوس مختلف  مقادیر حاوی  جیره با شدهتغذیه  ماهی آمور  خونی های فراسنجه بررسی 4 جدول

 (. p<05/0)  حروف التین متفاوت در هر سطر نشاندهنده وجود تفاوت معنی دار می باشد

 

بیوشیمیایی   هایتاثیر عصاره اسطوخودوس بر شاخص

 خون 

تیمارهای آزمایشی  الیزوزیم  ، میزان  5مطابق با نتایج جدول  

طوری که ماهیان تغذیه شده با  ه  ب  داشت، دار  معنیاختالف  

میزان    T3  و  T2های  جیره بودند  الیزوزیم  باالترین  دارا  را 

(05/0>p  .)ایمنوگلوبولین    میزان ،همچنینM    در  و گلوبولین

که  طوریه  داشت بداری  بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی

 (.  p<05/0گیری شد )اندازه T3بیشترین مقدار در تیمار 

 

 

 

 T1 T2 T3 شاهد  

ت یتوکراهم  
HCT (%) 

  29/42 ±  4/0a 29/57  ±  3/44a 32/83  ±  3/24b 29/87  ±  2/43a 

Hb (g/100) 3/17 ± 0/44a 3/03  ±  0/58a 4/85  ±  0/72b 3/33  ±  0/51a 

RBC×106(Tc/mm3) 0/88  ±  0/07a 0/91  ±  0/05ab 0/96  ±  0/1b 0/90  ±  0/06a 
WBC(TC/mm3) 7766/7  ±  351/2a 7833/33  ±  503/3a 8566/67  ±  378/6a 8733/33  ±  404/1a 

LYM 94/11  ±  3/61a 94/67  ±  3/21a 93/99  ±  1/53a 97/33  ±  0/58a 

Neu 5/33  ±  3/51a 5/67  ±  2/89a 5/20  ±  2/00a 4/97  ±  0/58a 

Mon 0/69  ±  0/05a 0/67  ±  0/08a 0/33  ±  0/03a 530  ±  0/06a 

MCV 382/96  ±  80/65a 311/69  ±  87/52a 283/49  ±  27/92a 341/20  ±  19/09a 

MCH 47/95  ±  2/50a 41/58  ±  8/45a 37/74  ±  7/73a 44/84  ±  6/82a 

MCHC 12/85  ±  2/35a 13/57  ±  1/26a 13/22  ±  1/5a 13/24  ±  2/64a 
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 عصاره اسطوخودوس در پایاین دوره   حاوی جیره  با شدهتغذیه مقایسه میانگین شاخص های ایمنی در ماهی آمور  5جدول 

 (. p<05/0)  حروف التین متفاوت در هر سطر نشاندهنده وجود تفاوت معنی دار می باشد

 درصد عصاره   1: حاوی  3Tدرصد عصاره،    5/0: حاوی  2Tدرصد عصاره ،    1/0حاوی  :  1Tشاهد: حاوی صفر درصد عصاره،  

 

 بحث و نتیجه گیری 

گردید  مشخص  ،  از تحقیق حاضر  به دست آمده  یج بر اساس نتا

ن وزن و کمتری  T3بیشترین وزن نهایی ماهیان در تیمار  که  

به    FCR. بیشترین و کمترین  در گروه شاهد مشاهده گردید

تیمار   و  شاهد  گروه  در  گردید  T3ترتیب    نتایج .  مشاهده 

سبب  گیاه این عصاره مثبت اثرات که  بود آن موید تحقیق

در  گردیده است و همچنین   ماهیان رشد هایشاخص افزایش

غذایی   جیره  به  عصاره  افزودن  اثر  در  تلفاتی  حاضر  تحقیق 

احتمال میرود چون تلفاتی در حین  ماهیان مشاهده نگردید.  

توان اینطور نتیجه گرفت  دوره آزمایش وجود نداشته است می

 باشد.  که احتماال این گیاه فاقد اثذات مضر می

بودنا  عواملاز    یکی   ضریب   مقدار  آبزیان  پرورش  قتصادی 

  کاهش   بر  ( است چرا که عالوه FCRتبدیل تبدیل غذایی )

 از  غذادهی،   کمتر  مقدار  سبب  به   غذادهی و    غذا  هزینه های 

پرورش   محیط  آ   ثانویه    کاهشآن    تبع  به و  آلودگی 

افزایش وزن    . کرد  خواهد  جلوگیریآ     کیفی   پارامترهای با 

  غذایی   تبدیل  ضریبآن،    با  ماهیان، مقادیر تغذیه و متناسب

  که   میدهد   نشان  می یابد، در واقع ضریب تبدیلغذایی  کاهش

شده    ماهی  وزن  غذای مصرف شده صرف افزایش   از  مقدار  چه

 (.Dimaggio et al. 2016است )

زمینه این  )  El-barbary  در  مطالعه  2009و همکاران  با   )

تاثیر گیاه جعفری بر ماهی تیالپیا مشاهده نمودند که کاربرد  

های رشد و  گیاه جعفری در جیره غذایی سبب بهبود شاخص

  ناشی  حتماال اشود. دستیابی به این نتایج  درصد بازماندگی می

ا گیاهان   ستا  ثراتیاز    بوجود  بدن  سازو    سوختروی    که 

     میآورند. 

اتانولی گیاه کتان    ( تاثیر عصاره1393حاجی بگلو و همکاران )

( را در ماهی دم شمشیری  oliturius  Corchorusهندی )

(Xiphophorus helleri  نمودند مشاهده  و  بررسی   )

بشاخص آزمایشی  تیمارهای  در  رشد  داری  طور معنیه  های 

   . بیش از تیمار شاهد بود

  T3در تیمار    PERو    WG  ،IBW  در تحقیق حاضر، مقادیر

از بیشترین مقدار برخوردار بوده و کمترین مقدار هر یک از  

میزان  شاخص گردید.  مشاهده  شاهد  گروه  در  مذکور  های 

( در همه تیمارهای حاوی عصاره گیاهی از  CFضریب چاقی )

بیشترین مقدار برخوردار بوده و کمترین مقدار در گروه شاهد  

های آزمایشی و گروه  در بین گروه  HSIوجود داشت. مقدار  

معنی تفاوت  مقدار  شاهد  بیشترین  نداشت.  در    HSIداری 

مشاهده گردید.   T2گروه شاهد و کمترین مقدار آن در گروه 

تلفاتی در گروه در طول د آزمایش  و  وره  نگردید  ها مشاهده 

آزمایشی و گروه شاهد   تیمارهای  درصد    100بازماندگی در 

 بود.  

( همکاران  و  تاثیر1393محمدی    گیاه   هیدروالکلی   عصاره   ( 

رشد قزل آالی   پارامترهای  ( برPlantago ovataاسفرزه )

داد   نشان  محققین  این  نتایج  نمودند.  بررسی  کمان  رنگین 

رشد در این ماهی دارد    تحریک  بر  اثرات مثبتی  گیاهی  صارهع 

افزایش  ویژه،  رشد  نرخ  کهطوری  به و   درصد  فاکتور   وزن 

 افزایش  اسفرزه  حاوی  با جیره  شده   تغذیه  تیمار  در  وضعیت

 . است داشته شاهد  به تیمار نسبت معنیداری

-شاخص  جعفری را بر  ( تاثیر گیاه1393مورکی و همکاران )

این    ماهی   بقایو    شد ر  ایه نتایج  نمودند.  بررسی  کوی 

های حاوی  محققین نشان داد که ماهیان تغذیه شده با جیره

  ( mg/dLالیزوزیم ) M   (µg/mL)ایمنوگلوبولین  (g/dL) گلوبولین

0/75 ± 0/5a 78/55 ± 7/46a 3/29 ± 0/55a  شاهد 

1/59 ± 0 /39b 80/06 ± 8/4a 4/35 ± 0 /49b T1 

1/64 ± 0/46 b 120/12 ± 8/77b 5/78 ± 0/62c T2 

1/72 ± 0 /55 b 130/01 ± 7/31c 5/60 ± 0/53c T3 
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ای و بقاء نسبت به  های رشد، تغذیهگیاه جعفری در شاخص

معنی تفاوت  )گروه شاهد  داشتند  به>05/0pداری   طوری   ( 

ویژه    فزایشا،  وزن  فزایشا  بیشترین  که رشد  میزان  طول، 

ووزنی،   طولی  ویژه  و    تبدیل  ضریب  کمترین  رشد  غذایی 

گرم   5/0نه در تیمار حاوی  روزا  شدر  صددر  میزان  بیشترین

جعفری مشاهده شد و در تحقیق حاضر نیز جیره حاوی عصاره 

گیاه نسبت به گروه شاهد در وضعیت رشد و بقاء باالتری قرار 

ماهیانی  در  (  CF)  ضعیتوداشتند. در تحقیق حاضر، فاکتور  

بطور   که بودند،  شده  تغذیه  گیاهی  عصاره  حاوی  جیره  با 

باالتر از گروه شاهد بود. استفاده از ضریب چاقی یا    داریمعنی

رابطه طول بیان  وضعیت جهت  روشی    -شاخص  ماهی  وزن 

توان از این شاخص به منظور بررسی  باشد که میمناسب می 

نمود  استفاده  پرورش  دوره  طول  در  ماهی  جثه  تغییرات 

همکاران،  )مور و  فاکتور شاخصی  1393کی  این  (. همچنین 

های رژیم غذایی ماهیان و مطالعات  مفید و مناسب در بررسی

باشد. اینگونه بیان شده است که هر چه  زیست شناختی می

میزان شاخص وضعیت در ماهیان بیشتر باشد، احتماال جذ   

است   شده  انجام  بهتر  ماهیان  در  متابولیسم  فرآیند  و  غذا 

(Ahilan et al. 2010 .) 

 استفاده  که  داد  گزارش(  1391)  غالموور  نتایج،   این  با  همسو

 یآالقزل  ماهی  جیره  در  فلفلی  نعناع  مختلف  سطوح  از

  قرمز،   هایگلبول  تعداد  کاهش  باعث   توانست  کمانینرنگ

  تعداد  در  تغییر.  شود  شاهد  تیمار  در  هموگلوبین  و  سفید

  عوامل  به  وابسته  هموگلوبین  غلظت  و  قرمز  هایگلبول

تحتمی  که  باشدمی  مختلفی   دمایی،   تغییرات  شرایط  تواند 

  قرمز  هایگلبول.  باشد   فصلی  تغییرات  حتی  و  اکسیژن  غلظت

ها  آن  تعداد  کاهش  و  دارند  اکسیژن  انتقال  در  مهمی   نقش

 Khaki)  باشد   داشته  بدن  متابولیسم  بر  منفی   اثرات  تواندمی

et al. 2009  .)گزارش   (1395رنجبر )  و  همچنین خدادادی 

 به (  Camellia sinensis)  سبز  چای  پودر  افزودن  که  دادند

  دارمعنی  کاهش  به  منجر  معمولی   کوور  ماهی   غذایی   جیره

  شاهد   تیمار  به  نسبت  آزمایشی  یمارهایت  در  لنفوسیت  درصد

  از  ماهی  خون  هانوتروفیل  تعداد  افزایش(.  >05/0p)  شد

ت  77/3  51/1± به    یماردر  ت  94/6  ± 19/1شاهد    یماردر 

 به  وابسته  درمنه،  گیاهی  محرك  درصد  یک  کنندهمصرف

  ایویژه  هایگیرنده  تشخیص  به  قادر  که  است  هاییبتاگلوکان

-Arredondo)  باشند می  خون  سفید  های گلبول  روی  بر

Figueroa et al. 2012.)    حاضر تحقیق  مقدار  در 

گلبولهماتوکریت،   تعداد  و  بین  هموگلوبین  در  قرمز  های 

که مقدار    طوریه  داری داشت بتیمارهای مختلف تفاوت معنی

ه درصد عصاره گیاه اسطوخودوس( ب  5/0)  T2آن در تیمار  

معنی بود  طور  تیمارها  سایر  از  بیشتر    (.>05/0p)داری 

های سفید، لنفوسیت، نتایج نشان داد میزان گلبول ،همچنین

در میان    MCHC  و  MCH  ،MCVمونوسیت، نوتروفیل،  

از  (.  p>05/0)  تیمارهای آزمایشی اختالف معنی داری نداشت

گیاه  فنول و فالونوئیدها در  پلی این رو وجود ترکیباتی مانند  

  هر   ، گردداسطوخودوس سبب بهبود سیستم ایمنی ماهیان می 

تر  انجام تحقیقات بیشتر و تخصصیچند ارائه نظریه نیازمند  

 می باشد. 

  دیگری  مشابه تحقیقات در حاضر تحقیق نتایج با تطابق در

) و   Misra  توسط که ی هند کوور در(  2006همکاران 

(Labeo rohita  )  وIspir    وMustafa  (2005  )در  

رنگینآالقزل علیرغم انجامکمان   ی   برخی  گزارش شد، 

  گیاهی،  یهافرآورده از تعدادی در تحریک ایمنی یهاشاخص

 سرم  گلوبولین و کل پروتئین میزان بر هاعصاره این تاثیر عدم

 د. گردی گزارش یبررس مورد یهاگونه  در

Hassanalizadeh Chari  ( طی بررسی  2020و همکاران )

لیتر در یک کیلوگرم  میلی  2و    1،  5/0تاثیر سطوح مختلف )

جیره اسطوخودوسغذایی(    از   Lavandula)  اسانس 

officinalisقزل ماهی  در  کمان (  رنگین  آالی 

(Oncorhynchus mykissب ،) ،یشترین درصد افزایش وزن  

طول، ضریب رشد ویژه، درصد بازماندگی و تولید خالص ماهی  

یلیلیتر اسانس در یک کیلوگرم جیره  م  2  و  1تیمارهای    در

مقادیر  .  نمودندمشاهده   افزایش  با  غذایی  تبدیل  ضریب 

بق با  که در تطا  ن دادداری کاهش نشا  طور معنی   نس، بهاسا

دلیل    این امر احتماال  به.  یافته های تحقیق حاضر می باشد

ها موجود در ها و مونوترپنها، تانن وجود ترکیباتی نظیر فنل

. همچنین این محققین گزارش  باشداسانس اسطوخودوس می

گلبولنمودند   میزان  قرمز،  باالترین  سفید،  گلبولهای  های 

مربوط نوتروفیل  و  هموگلوبین  متوسط  تیمار    غلظت   2به 

بودمیلی جیره  در  اسانس  میانگین    میزان.  لیتر  هموگلوبین، 

حجم متوسط گلبولی، هموگلوبین متوسط گلبولی، مونوسیت 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Fatemeh-Hassanalizadeh-Chari-2178204943
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تیمارهای مختلف اسانس در مقایسه   و ائوزینوفیل تحت تاثیر

محققین بیان نمودند که  در نهایت این  .  شاهد قرار نگرفت  با

قزل ماهی  ایمنی  رنگین  سیستم  فعالیت    آالی  نظیر  کمان 

آنزیم لیزوزیم،  آنزیمهای  پالسما،  سوپراکسید    کمولمان 

تام    سرم خون و ایمنوگلبولین  M  ایمونوگلوبولین  دیسموتاز،

 .  سرم با افزایش مقادیراسانس افزایش یافت

  وفوربه  حاضر تحقیق با مخالف و موافق نتایج کهین ا به توجه با

را این دالیل از یکی توانیم  شودیم مشاهده  در پدیده 

  انجام  بنابراین. دانست عصاره های گیاهی  در موجود ترکیبات

 شناختی یمنیا اثرات روی تری تخصصو   بیشتر تحقیقات

گیاه  در موجود  ترکیبات   آبزیان  در اسطوخودوس  عصاره 

 مختلفی   دوزهای به اینکه توجه با ،همچنین.  شودیم پیشنهاد

 استفاده  تحقیقات گونهینا در گیاهی یهاعصارهو    پودرها از

باشد، مطالعات نتایج بر تواندیم که شودیم   لذا   اثرگذار 

 اسطوخودوس   عصاره گیاه استفاده قابل دوزهای روی تحقیق

  بهینه  دوز  به رسیدن و جیره در گیاهی پودرهای سایر و

  و  رشد یهاشاخص بر ها آن  یراتتأث بررسی منظوربه

  پیشنهاد قابل ماهیان  مختلف یهاگونه  خون شناختییمنیا

 . باشدیم

شود که گیاهانی  در مجموع میتوان گفت که اگرچه بیان می

-همچون اسطوخودوس که حاوی پلی فنول و فالونوئیدها می

اکسیدانی آنتیباشند، دارای خواص بسیار زیاد از جمله خواص  

تواند موجب تقویت باشند که میهای آزاد میو دفع رادیکال

 سیستم دفاعی در موجودات مختلفی شود.  

 

 گیری نتیجه

  عصاره   که  رسد می  نظر   به  پژوهش،   این   یافتههای  به  توجه  با

در اسطوخودوس   اثرات   شده  برده  کار  به  غلظتهای  گیاه 

شد  ر  تحریکی  تاثیر   دارد. بقا    های رشد و شاخص  بر   مطلوبی

  باعث  کهداد،    نسبتآن    موثره  مواد  به  این گیاهان را میتوان

و    شده  ماهیان  توسط  مصرفی  غذای  مقداراز    بهینه  ستفادها

  هندهد  تشکیل  مواددر    حتماالا  .ستا  کرده  کمتررا    غذایی  پرت

گیاها  عصاره   تجویز  که  نددار  جودو  شدیر  محرك  مواد  ین 

درصد عصاره در هر کیلوگرم   1  غلظتدر   بویژه  هانآ  خوراکی

شده    باعثرا    شدر  فاکتورهایدار  معنی  فزایشاغذای ماهی،  

 از  بسیاری  بر  گیاه   این  مفید  اثرات  به  توجه  با   است. بنابراین

  در   متعادل  غلظت  در  گیاه   این  از  استفاده   بدن،   سیستمهای

.  باشد  نداشته  پی  در  جانبی  اثرات  آن  از  استفاده  و  غذایی  رژیم

  به   نیاز  راستا  این  در  نهایی   گیری  نتیجه  یک  ارائه  چند  هر

  نظر   نقطه  از  ویژه  به  گوناگون  ابعاد  در  ایگسترده  مطالعات

  .دارد فیزیولوژیک

 

 منابع 

اثر سطوح مختلف کلم    .  1394  عالف نویریان، ح..،  اسدی، ا

و  پوست  رنگ  تغییر  در  طبیعی  رنگدانه  عنوان  به  قرمز 

سورومشاخص ماهی  رشد  (.  Heros severus) های 

 .    12-25: 1 آبزیان بیوشیمی و تغذیه

جعفری، .س.م.  ،  حاجی بگلو، ع.، سوداگر، م.، حسینی، س.ع.

اتانولی 1393 عصاره  مختلف  سطوح  اثر  بررسی   .  

(Corchorus olitorius   )  فاکتورهای برخی  روی  بر 

شمشیری  دم  ماهی  در  رشد  و   تولیدمثلی 

(Xiphophorus helleri.)    جانوری زیست  : 6محیط 

47-56 . 

م.   خدادای،  ش.،  سبز.  1395رنجبر،  چای  پودر   تأثیر 

(Camellia sinensis  )شاخص برخی  خونی  بر  های 

  اکوبیولوژی (.  Cyprinus carpio)  ماهی کوور معمولی

 . 39-51: 8 تاال 

جلد دوم، انتشارات دانشگاه    .یی دارو  یاهانگ.  1386زرگری، ع.  

 .  25-36: تهران، صفحات

.  1392جلیلی، س.  ،  سعیدی، م.ع.، سلیمی،  .، محمودی، ن.

  و   رشد  فاکتورهای  روی  بر  ورا  آلوئه  گیاه  عصاره  تاثیر

)   ماهی  بازماندگی  (.  Astronatus ocellatusاسکار 

 . 55-66: 92علوم و تکثیر آبزی پروری 

م.  علیشاهی،  ا.،  م.  ،  عبدی،  مقایسه1389مصباح،   اثر   ی. 

  برخی   و   بازماندگی   بر  آویشن  و   اکیناسه  عصاره  لوامیزول،

)  ماهی   در  رشد  فاکتورهای  Astronatusاسکار 
ocellatus  27(. نخستین همایش ماهیان زینتی ایران-

20. 

  گیاه   خام  عصاره  مختلف  سطوح  . بررسی1389علیشاهی، م.  

 باکتری  عفونت با   برابر  در  مقاومت   میزان  و   رشد  بر  آلوئهورا

سیچالید    ماهی  در  هیدروفیال   آئروموناس
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(Amphilophus labiatusاولین .)  علوم    ملی  همایش

 بوشهر.   واحد  اسالمی آزاد دانشگاه  آبزیان،

آ     1390عمادی، ح.   آکواریومی  ماهیان  پرورش  و  تکثیر   .

 .فحهص 360شیرین. انتشارات علمی آبزیان. 

   هایایزوله  ژنتیکی  تنوع  مطالعه.  1391  .ه  ،غالموور
Lactococcus garviae     وStococcus iniae   از  

  هایاستان  برخی  در  آلوده  پرورشی  کمان  رنگین  آالیقزل

 .فحهص 58 ،تهران دانشگاه. پژوهشی طرح .کشور

ا.   آرمون،  م.،  علیشاهی،  م.ج.،  تاثیر1395محمدی،    عصاره . 

) گیاه دانه فاکتورهای Plantago ovataاسفرزه  بر   )  

رنگین قزل ماهی بچه غیراختصاصی  ایمنی کمان   آالی 

(Oncorhynchus mykiss در داموزشکی  نشریه   .)

 .97-105 :111 سازندگی  و پژوهش

-ر.، ظریف  تیغ،  جهان  آرمون، ا.،محمدی، م.ج.، علیشاهی، م.،  

  عصاره   . تاثیر1393دهدار، ه.    ،جوپاش، ا.   جو، م.، خواجه

)  گیاه   هیدروالکلی بر Plantago ovataاسفرزه   ،)  

کبد   پارامترهای آالی قزل  ماهیان  بچه  طحال  و  رشد، 

( کمان  زیستOncorhynchus mykissرنگین   .)  

 .31-41: 2تجربی  جانوری شناسی

ن.،   ص.  مورکی،  م،  نادری،  و  ش.  گیاه  1393دادگر،  اثر   .
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