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 23/12/1396 تاریخ تصویب:      25/7/1396تاریخ دریافت: 

 چکیده
 (4H)13 ( و3H) 2 (1H،) 5(2H،)8(،0H)0تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مکمل گیاهی )پودر گیاه آویشن و مرزه( در چهار سطح

روز با  60انجام گرفت. ماهیان به مدت کپورمعمولیماهی خون در  یبیوشیم و رشد، بقاء هایشاخصبر یره غذایی هر کیلوگرم ج درصد در
داری سبب افزایش بقاء نسبت به گروه شاهد طور معنیهای آزمایشی بهاستفاده از جیره که های آزمایشی تغذیه شدند. نتایج نشان دادجیره

 3Hیب تبدیل غذایی در تیمار (. بهترین ضرP>05/0مشاهده گردید ) 3H (. باالترین وزن نهایی و نرخ رشد ویژه در تیمارP>05/0) دش
(. با افزایش دوز P>05/0دست آمد )هب  0Hو  3H ترتیب در تیمارترین مقادیر شاخص وضعیت به(. باالترین و پایینP>05/0مشاهده شد )

اما به لحاظ آماری تفاوتی بین تیمارهای آزمایشی و گروه شاهد مشاهده نگردید. باالترین  ،کاهش پیدا کرد خون مکمل گیاهی مقدار گلوکز
(. مقادیر کلسترول و تری گلیسیرید >05/0Pوگرم مکمل گیاهی مشاهده شد )لیگرم در ک 13ین کل در ماهیان تغذیه شده با ئمقدار پروت

 .(P>05/0مشاهده گردید ) 3H که کمترین مقدار این فاکتورها در تیمارریطوه ب ،(P>05/0با افزایش دوز مکمل گیاهی کاهش پیدا کرد )
(. P>05/0مشاهده شد) 4H با افزایش دوز مکمل گیاهی، روند افزایشی نشان داد و بیشترین مقدار در تیمار C4و  C3مقادیر کمپلمانهای 

( و بیشترین >05/0Pداری بیشتر از تیمار شاهد بود )طور معنیهنتایج تجزیه الشه نشان داد پروتئین و خاکستر در تیمارهای مکمل گیاهی ب
( ولیکن مقادیر چربی و رطوبت در بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد تفاوت معنی P>05/0مشاهده گردید ) 4H مقادیر آنهادر تیمار

( 4Hو  3Hهای دارای غلظت باالی مکمل گیاهی )دار بین تیمارطور کلی با توجه به عدم وجود اختالف معنیبه (.P<05/0داری نداشت )
 شود.می پیشنهاد ماهی این در بیوشیمیایی شاخص های و تغذیه رشد، عملکرد بهبود به منظور 3H استفاده از تمیار

 

 .یمرزه، عملکرد رشد، کپور معمول یشن،آو یاهی،مکمل گ واژگان کلیدی:

 
 

                                                 
 ehsan.ahmadifar@uoz.ac.irایمیل:   +    543223260098تلفن:                         ول:   ئنویسنده مس *



        425                                                         6139زمستان ، 4، شماره 70شیالت، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 

 

 مقدمه  . 1
 ها به منابعبا توجه به افزایش جمعیت و نیاز آن

ته بایستی بیش از گذش پروریآبزی پروتئینی، صنعت
 ها باشد. از سویرشد نموده تا تامین کننده نیاز انسان

 اثرات حداقل دارای و سودآور باید پروریدیگر آبزی
های رو محققین در سالباشد. از این محیطی زیست

 اندهای گیاهی روی آوردهگذشته به استفاده از مکمل
پروری را توسعه بخشیده و از سوی تا از این راه هم آبزی

دیگر عالوه بر تامین عناصر ضروری و اساسی در جیره 
غذایی آبزیان، اثرات مضر بر محیط زیست را کاهش 

 (.Mahdavi et al., 2014دهند )
 یا وزن و اندازه، در یندهآفز تغییر شامل رشد

مهمترین  و است ماهی بدن انرژی محتوای در تغییر
 Khodadadi et)شود می محسوب پروریآبزی هدف

al., 2013 .) یکی از مهمترین ماهیان گرمابی پرورشی
باشد که می (Cyprinus carpio)ماهی کپور معمولی 
جمعیت بشری، این ماهی افزون  با توجه به رشد روز

-ها محسوب میناتامین کننده نیازهای غذایی انس

رو پرورش این ماهی و یافتن راهکارهایی گردد. از این
در جهت افزایش رشد و بهبود سالمتی آن، از مهمترین 

 باشد.پروری میاهداف آبزی
 مواد بر مزیت چند دارویی گیاهان از استفاده

 نظیر مواردی به توانمی جمله آن از که شیمیایی دارد

 ماهی، برای جانبی عوارض ایجاد بودن، عدم ارزان

مانند  یداروی گیاهان. کرد زیست اشاره محیط و انسان
دارای مواد محرک رشد و اشتها و  کهآویشن و مرزه 

بسیاری  نیز و افزایش دهنده سیستم ایمنی بدن و
 جایگزین مناسبی عنوانخواص مفید دیگر هستند، به

روند می کار به شیمیایی داروهای برای
(Akbarzadeh, 2003). 

نعناعیان  خانواده دارویی گیاهان
(Lamiaceaeبه )نظیر ترکیباتی داشتن واسطه 

 در دارو اسانس معطر ترکیبات ها،ساپونین آلکالوئیدها،

شیرازی  دارند. آویشن کاربرد مختلف صنایع
(Zataria multifloraیکی ) مهم هایجنس از دیگر 

 معطر و پایا گونه 18 ایران در که است خانواده این

دارند  رویش کشور مختلف مناطق و در دارد
(Jamzad, 1994این .) مواد چرب، مواد دارای گیاه 

 B ،A و  Eهای ویتامین و فراوان منگنز رزین، رنگی،

 کنندگی ضدعفونی اثر دارای گیاه این اسانس .است

 ماده به مربوط سمیت این .باشدمی کم سمیت و قوی

 به اسانس در که باشدمی کارواکرول و تیمول موثر

 است فنل نوعی دارد. تیمول وجود زیادی نسبتاً مقدار

 کننده ثابت ماده عنوان داروئی به هایفرآورده در و

 ,.Momeni and Shahrokhiشود )می مصرف

 خانواده تعلق بهم sp.  Satureja مرزه (. جنس1991

 پراکندگی ایمدیترانه مناطق اغلبر د بوده ونعناعیان

 Saturejaخوزستانی ) مرزه یاهدارد. گ

khuzistanicaایران بومی دارویی ( از جمله گیاهان 

-می ایران جنوبی نواحی در گسترده طور به که است

 (. Jamzad, 1991روید )

 در ییدارو نگیاها از دهستفاا ییاامز از یکی
 نگیاها در که ستا ینا شیمیایی هادارو با مقایسه

 ییگرد تترکیبا ،مؤثر ادمو یا دهما بر وهعال ،ییدارو
 بجذ ندرو تسریع موجب ستا ممکن که دمیشو یافت

 جانبی ارضعو کاهش نیز و مانیدر ثرا تقویت ،شیارگو
 Adams, 2005; Adedeji etها شود )آنسمیت  و

al., 2008). 

 عواملی لیلدهب طبیعی و گیاهی هایمکمل
 ها،آن تولید بودن هزینه کم و ارزش اقتصادی همچون
بر محیط زیست )داروهای  تخریبی اثرات نداشتن

 رد های گیاهیجانبی مکمل عوارض بودنارگانیک(، کم
ود بهب بودن انحصاری شیمیایی، هایمکمل با مقایسه

 دارویی گیاهان با های بیوشیمیایی خونبرخی شاخص
 و جایگاه ارزش از ارزشمند منابع این تا شده منجر

 .(Banaie et al., 2011)باشند  برخوردار خاصی
 مکمل گیاهی )آویشن اثر درباره تحقیقی تاکنون

تغذیه و  رشد، عملکرد بر غذایی جیره و مرزه( در
های بیوشیمیایی ماهیان صورت نگرفته است. شاخص

 که دادند ( نشان2007و همکاران ) Jiاز سوی دیگر، 
 Paralichthysزیتونی ) فالندر ماهی تغذیه

olivaceusشامل  دارویی گیاهان از مخلوطی ( با(
Crataegi fructus ،Massa medicata 

fermentata ،Cnidium officiale  وArtemisia 

capillaries.) افزایش کل ویژه، رشد افزایش باعث 
 اسیدهای کل کاهش الشه، اشباع غیر چرب اسیدهای

 پالسمای گلیسرید تری کاهش و الشه اشباع چرب
 تیمار نسبت به گروه شاهد گردید. تحت ماهیان

 باال بر مبنی پیشین مطالعات نتایج به توجه با
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 در تیمول یا و کارواکرول فنلی ترکیبات بودن میزان

 کمی عملکرد بررسی مرزه، و آویشن هایگونه اسانس

های خون شاخصها بر عملکرد رشد و بقاء، آن کیفی و
شناسی و ترکیب تقریبی الشه در ماهی کپور معمولی 

آبی پرورشی، گرم  به عنوان یکی از مهمترین ماهیان
 رسد.نظر میهضروری ب

 

 ها. مواد و روش2
کپور معمولی  هیانمااز  ،تحقیق نیانجام ا یبرا

گرم( استفاده گردید و  82±6/2میانگین وزن با )
تکرار در نظر  3و هر تیمار با  تیمار 4ماهیان در قالب 

طور هعدد ماهی ب 30گرفته شدند. در هر مخزن تعداد 
روز، با  60مدت تصادفی، قرار داده شد. ماهیان به

و در پایان دوره  های غذایی آزمایشی تغذیه شدندجیره
. تغذیه ماهیان عمل آمدآزمایش، خونگیری از ماهیان به

 سطح چهار ی درکه با مکمل گیاه اخته شدهسبا غذای 
درصد به ازای هر کیلوگرم جیره  13و  8، 5 ،2 ،صفر

غذایی غنی شده بودند، صورت گرفت. جهت ساخت 
 ارییو مرزه بخت یرازیش یشنآو یاهپودر گجیره غذایی، 

افه فرموله شده اض ییغذا یرهشده به ج یینتع یربا مقاد
 زیسادهمااز آ پس نظر ردمو ییاغذهای هجیر .یدگرد

 به یبیتقر ترکیبو  کیفیتاز  نطمیناا لحصو ایبر
از روش  دهستفاا با تئینوپر انمیزو  لمنتق همایشگاآز

 ،طوبتو ر سوکسلهروش  با مطابق مخا چربی ال،کجلد
 هشد ئهروش ارا به نیز راتکربوهید ،خاکستر ،فیبر

گیری شدند. جهت اندازهAOAC (2005 )توسط 
 ,Gerhardtآون )رطوبت از دستگاه میزان تعیین 

Type: Vap 40, Germany ) درجه  75با دمای
کوره ساعت و خاکستر با دستگاه 48مدت بهگراد سانتی

(Nabertherm, Germany در دمای )C˚500 
دال لجک با استفاده از روش پروتئینگیری شد. اندازه

(25/6N×) ( با استفاده از دستگاهGerhardt, 

Germanyسوکسله با استفاده از دستگاه چربی ( و 

(Behr, Serin-nr: 8070109, Germanyاندازه )-

خصوصیات فیزیکی  (.AOAC, 2005ند )شدگیری 
  Japanسنج )چکر و شیمیایی آب با دستگاه واتر

Horiba – U10 )صورت روزانه اندازه گیری شد هب

: اچ-گرم در لیتر، پیمیلی 5/4±2/0لول: )اکسیژن مح
گرم در لیتر، میلی 205±3/7، سختی کل: 1/0±4/7

 گراد(. درجه سانتی 24±1دما: 
-های مختلف از شاخصبرای ارزیابی اثرات جیره

ای استفاده گردید های رشد و تغذیه
(Pourmozaffar et al., 2017 تا نتایج آزمایش بر )

 قرار گیرد که عبارتند از:ها مورد بررسی مبنای آن

های رشد از روابط زیر محاسبه شدند شاخص
(Pourmozaffar et al., 2017:) 

طول دوره پرورش/  نرخ رشد ویژه = } (:1رابطه )
 لگاریتم طبیعی وزن -)لگاریتم طبیعی وزن ابتدایی

 100 × نهایی({
ضریب چاقی = )میانگین وزن/میانگین  (:2رابطه )

 100 ×( 3طول استاندارد

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

(: درصد بقاء = )تعداد الرو اولیه / تعداد الرو 4رابطه )
 100 ×نهایی( 

 

و مرزه و آماده  یشنآو یاهپودر گ یهته .2.1
 ییغذا یرهج یساز

گیاه آویشن شیرازی و مرزه بختیاری از عطاری 
ید و توسط کارشناس مورد تائید قرار گرفت. تهیه گرد

 آسیاب توسطسپس در فضای آزاد خشک شدند و 

-جهت ساخت جیرهند. شد تبدیل پودر صورتبه کامالً

 نیاز مورد گیاهی مکمل میزانهای غذایی آزمایشی، 

 با ومحاسبه و با غذا مخلوط گردید  تیمار هر برای

 خمیر حالت مقطر به آب مشخصی درصد نمودن اضافه

 شد داده عبور گوشت چرخ از خمیر. سپس شد تبدیل

 جیره و گردید خشک هوا مجاورت در پلت شکل به و

 -20 دمای در فریزر در استفاده زمان تا شده تهیه
 ,.Arulvasu et al) گردید نگهداری سانتیگراددرجه 

(. آنالیز ترکیب شیمیایی جیره غذایی پایه و 2013
آورده شده است.  1های آزمایشی در جدول جیره
 توده) بدن وزن درصد به توجه با روزانه غذای مقدار

 حد در عصر و صبح نوبت در و شد محاسبه( زنده

 قرار ماهیان الرو اختیار در (بدن وزن درصد 7)سیری 

 میان در روز یک صورتبه کردن سیفون عمل. گرفت

 مخازن ازیان ماه مدفوع و غذایی باقیمانده و انجام

 .گردید خارج
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 خون یوشیمیاییب هایشاخص .2.2
 ها،دمی ماهی یاز ورید ساقه گیریخون از پس

 و ریخته شد لیتری میلی 2 اپندروف درون به خون
 میکروسانتریفیوژ با دستگاه با هاآن سانتریفیوژ از پس

پالسما  دقیقه، 15مدت  به دقیقه در دور 6000 سرعت
مراحل  انجام تا نیز آمده دست به پالسمای گردید. تهیه

-درجه سانتی -21 فریزر در بیوشیمیایی هایآزمایش

 ,.Nafisi Bahabadi, et alگردید ) نگهداری گراد

 C3خون ) بیوشیمیایی فاکتورهای گیری(. اندازه2014
 شرکت از شده تهیه هایکیت از با استفاده (C4و 

 UV/Visاسپکتروفتومتری  دستگاه و با آزمون پارس
 سطح گرفت. آمریکا( صورت یونیکو 2100 )مدل

 پالسما نانومتر و گلوکز 540تام در طول موج  پروتئین

 موج طول در و گلوکز اکسیداز آنزیمی روش اساس بر

 روش به نیز کلسترول پالسما سطح نانومتر، 500

 و نانومتر 510موج  طول ( درCHO-PAPآنزیمی )
 موج طول در آنزیمی و روش اساس بر گلیسرید تری

گردید GPO-PAP  گیریاندازه نانومتر 510
(Thomas, 1998 .) 

 

 یمیاییشیوب یبترک یریگاندازه .2.3
 یآزمایش مخزن هر از، آزمایش دوره پایاندر 

و تعیین  تجزیه منظوربهعدد ماهی  4 تصادفی صورتهب
شیمیایی  تجزیهند. شد صید شیمیایی الشه ترکیب
 اساس بر (بخش خوراکی ماهی/عضله) الشه ترکیب

 پروتئین میزان .گرفت انجام AOAC استاندارد روش
 سوکسله روش از استفاده با چربی کلدال، روش از الشه

 طریق از رطوبت اتر، در چربی نمودن حل طریق از و
 و گرادیتسان درجه 105 دمای در نمونه دادن قرار

 خاکستراندازه گیری  و شدن خنک از بعد نمونه توزین

-یسانت درجه 550 دمای در نمونه سوزاندن طریق از
 از خنک پس نمونه توزین و ساعت 6 مدتهب گراد

 (.AOAC, 1989) شدند محاسبه شدن
 

 یآمار یزآنال .2.4
به ها ( دادهNormalityنرمالیتی )در ابتدا 

و تجزیه انجام شد.  Shapiro-Wilkن موآزسیله و
یانس یکطرفه وارتجزیه ن موآزطریق ا از هدادهتحلیل 

(One–Way Analysis of Variance, ANOVA )
نکن ن داموس آزسااها بر رمقایسه میانگین بین تیماو 
(Duncans multiple-range test .انجام گردید )
صد در 5سطح ر در دامعنیف ختالد اجوم ویا عدد جوو

 Excelو  24نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزارهای با 
در محیط ویندوز انجام گرفت و مقادیر  2010

(05/0P<معنی ).دار تلقی گردید 

 

 . نتایج  3
های نتایج حاصل از مقایسه میانگین شاخص

رشد ماهیان در دوره پرورش تحقیق حاضر، نشان داد 
طور مل گیاهی بهاستفاده از سطوح مختلف مککه 

داری سبب افزایش نرخ بازماندگی و بقاء بچه معنی
)جدول  (>05/0Pماهیان نسبت به گروه شاهد گردید )

. استفاده از مکمل گیاهی سبب افزایش وزن و نرخ (2
نسبت به گروه  رشد ویژه در ماهیان تیمارهای آزمایشی

که باالترین وزن نهایی و نرخ رشد طوریهشاهد گردید ب
گرم مکمل گیاهی مشاهده  8ویژه در تیمار حاوی 

تفاوت  4Hو  3Hولیکن بین تیمار (. P>05/0گردید )
بهترین ضریب (. <05/0Pداری مشاهده نگردید )معنی

(. P>05/0مشاهده شد ) 3Hتبدیل غذایی در تیمار 
رتیب تترین مقادیر شاخص وضعیت بهباالترین و پایین

(. نرخ رشد P>05/0)دست آمد هب 0Hو  3Hدر تیمار 
ویژه ماهیان، با افزایش مقدار مکمل گیاهی در جیره، 

 (.>05/0Pافزایش یافت )
 ، مالحظه3بر طبق اطالعات ارائه شده در جدول 

 .حاضر یقدر تحق یشمورد آزما ییغذا هاییرهج یمیاییش یبترک - 1جدول 

  تیمارهای غذایی )گرم /کیلوگرم عصاره گیاهی(
 5(2H) 8(3H) 13(4H) (1H)2 0 شیمیایی )درصد(ترکیب 

 71/50 68/50 59/50 75/50 70/50 خام پروتئین

 2/11 2/11 3/11 1/11 3/11 خام چربی

 7/12 5/12 6/12 4/12 5/12 خاکستر خام

 3/7 2/7 1/7 1/7 0/7 رطوبت
گرم مکمل گیاهی در هر کیلوگرم  2H: 5گرم مکمل گیاهی در هر کیلوگرم جیره غذایی،  1H :2:تیمار شاهد، 0Hمشخصات تیمارها: اعداد به 

 گرم مکمل گیاهی در هر کیلوگرم جیره غذایی. 4H :13گرم مکمل گیاهی در هر کیلوگرم جیره غذایی،  3H :8جیره غذایی، 
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گردد که با افزایش دوز مکمل گیاهی مقدار گلوکز می
کاهش پیدا کرد اما به لحاظ آماری تفاوتی بین مقدار 

آزمایشی و  هایگلوکز در ماهیان تغذیه شده با جیره
. مقدار (P>05/0)ماهیان گروه شاهد مشاهده نگردید 

پروتئین کل در بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد 
اختالف معنی داری داشت بطوریکه با افزایش دوز 
مکمل گیاهی، مقدار پروتئین کل افزایش یافت و 
بیشترین مقدار آن در ماهیان تغذیه شده با جیره 

مکمل گیاهی اندازه گیری شد گرم  13غذایی حاوی 
(05/0P<)گلیسیرید با . مقادیر کلسترول و تری

 (>05/0P) افزایش دوز مکمل گیاهی کاهش پیدا کرد
که کمترین مقدار این فاکتورها در تیمار حاوی طوریهب

غذایی گرم مکمل گیاهی در هر کیلوگرم جیره 8
-. همچنین مقادیر کمپلمان(>05/0P)مشاهده گردید 

با افزایش دوز مکمل گیاهی، روند  C4و  C3های 
افزایشی را نشان داد و بیشترین مقدار آن در تیمار 

گرم( مشاهده  13حاوی باالترین مقدار مکمل گیاهی )
 . (>05/0P)شد 

، مقادیر 4شده در جدول بر طبق اطالعات ارائه 

پروتئین و خاکستر الشه در تیمارهای مکمل گیاهی 
( >05/0Pبیشتر از تیمار شاهد بود )داری طور معنیهب

و بیشترین مقدار پروتئین و خاکستر الشه ماهیان در 
گرم(  13تیمار حاوی باالترین دوز مکمل گیاهی )

( ولیکن مقادیر چربی و >05/0Pمشاهده گردید )
رطوبت الشه در بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد 

  (.<05/0Pداری نشان نداد )تفاوت معنی
 

 گیریبحث و نتیجه. 4
با توجه به اهمیت دارویی و فواید بسیار زیاد گیاه 
آویشن و مرزه، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر 
استفاده از مکمل گیاهی )آویشن و مرزه( بر شاخص

 معمولی شناسی و عملکرد رشد ماهی کپورهای خون
 و کارهای پروریعنوان یک گونه بسیار مهم در آبزیبه

 روند گیریاندازه که جایی آن تحقیقاتی بود. از

 به تواندمی خون بیوشیمیایی فاکتورهای تغییرات

پیش  جهت مناسب بالینی و ابزار کلینیکی یک عنوان
شود  تلقی زنده موجود یک متسال تعیین و بینی

شده با سطوح  یه( تغذCyprinus carpio) یکپور معمول یدر ماه یشدوره آزما یانرشد در پا هایشاخص یانگینم -2جدول 
 .و مرزه( یشن)آو یاهیمختلف مکمل گ

 

 

 شاخص

 تیمارهای غذایی )گرم/کیلوگرم عصاره گیاهی( 

0(0H) 2(1H) 5(2H) 8(3H) 13(4H) 
 a0/2±6/85 b3/2±3/93 b2/2±5/94 b1/2±0/95 b0/2±9/95  درصد بازماندگی

 a 1/0±79/0 b 13/0±15/1 b 15/0±22/1 c2/0±90/2 c2/0±84/2 نرخ رشد ویژه 

 c13/0±4/2 b17/0±8/1 b15/0±7/1 a12/0±2/1 a09/0±3/1 ضریب تبدیل غذایی 

 a14/0±60/2 b23/0±52/3 b25/0±60/3 c25/0±20/4 c3/0±11/4 شاخص وضعیت

)مطابق  یمارها(. مشخصات تP>05/0باشند )یم داریوجود اختالف معن یانگراند. حروف متفاوت در هر سطر بشده یانب یارمع انحراف±یانگینصورت مهاعداد ب

 (.1جدول 

 

 .(و مرزه یشن)آو یاهیشده با سطوح مختلف مکمل گ یهتغذ یکپور معمول یخون ماه بیوشیمیایی هایشاخص یانگینم -3جدول 

 

 

 شاخص

 تیمارهای غذایی )گرم /کیلوگرم عصاره گیاهی(
0(0H) 2 (1H) 5 (2H) 8 (3H) 13 (4H) 

 a11/5±7/69 a 24/5±33/66 a 88/4±20/66 a65/5±60/64 a58/5±58/64 (mg/dl) گلوکز

 a35/0±20/3 a21/0±15/3 a 28/0±29/3 b24/0±21/4 b22/0±55/4 (g/dl)  پروتئین کل

 b26/10±54/98 b30/10±75/97 a18/11±49/84 a76/10±88/83 a20/11±37/84 (mg/dlکلسترول )

 b84/15±12/194 b11/16±95/192 a64/15±47/173 a35/16±82/172 a30/16±11/174 (mg/dlگلیسرید )تری

 a12/0±76/1 a10/0±80/1 b13/0±40/2 b13/0±86/2 b12/0±20/3 (mg/dlآلبومین )

 a1/0±86/0 a1/0±92/0 b18/0±18/1 b17/0±40/1 b18/0±58/1 (mg/dlگلبولین )

 a06/0±02/1 a08/0±14/1 a06/0±10/1 a09/0±20/1 a09/0±18/1 (mg/dlکراتینین )

 a18/1±21/10 b22/1±86/12 b37/1±93/12 c43/1±73/14 c32/1±80/14 (mg/dlالیزوزیم )

C3 (mg/ml) a20/3±42/30 b60/3±29/38 b02/4±30/37 b28/3±72/39 b10/3±11/40 

C4 (mg/ml) a10/1±45/10 b14/1±53/14 b2/1±50/14 b22/1±58/15 b18/1±50/15 

)مطابق  یمارها(. مشخصات تP>05/0باشند )یم داریوجود اختالف معن یانگراند. حروف متفاوت در هر سطر بشده یانب یارمع انحراف±یانگینصورت مهاعداد ب

 (.1جدول 
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(Mauri et al., 2011،) توانمی فاکتورها نیز این از 

 با رواین دارویی استفاده نمود. از سالمت تعیین برای

و  مکمل گیاهی )آویشن شیرازی تأثیر گرفتن نظر در
 ماهی کپور بیوشیمیایی فاکتورهای بر مرزه بختیاری(

این مکمل  از که استفاده کرد اذعان چنین توانمی
جهت بهبود وضعیت سالمتی، افزایش رشد  در گیاهی

 باشد.بالمانع می و تقویت سیستم ایمنی ماهیان 
 بازماندگی، نرخ، باالترین درصد طبق نتایجبر

رشد ویژه و شاخص وضعیت )ضریب چاقی( و بهترین 
های حاوی مکمل ضریب تبدیل غذایی ماهیان در جیره

گیاهی مشاهده گردید. بر اساس مطالعات انجام شده 
بر روی  (2016) و همکاران Mohamadi Saeiتوسط 

اثرات رژیم غذایی حاوی سطوح مختلف عصاره 
Myrtus communis L. وSatureja 

khuzestanica ای های رشد، بقاء و تغذیهبر شاخص
آالی رنگین کمان، باالترین ضریب تبدیل ماهی قزل

غذایی در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 
M. communis L.  وS. khuzestanica  ،دیده شد

 که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.
Nobahar تاثیر پودر سیر  (2013) و همکاران

های رشد در فیل درصد( را بر شاخص 3و  2، 5/1، 0)
( بررسی و مشاهده نمودند درصد Huso husoماهی )

افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه و درصد رشد روزانه 
درصد افزایش  5/1در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 

داری نسبت به گروه کنترل نشان داد. همچنین معنی
ققین بیان نمودند ضریب چاقی در همه ماهیان این مح
شده با جیره حاوی سیر افزایش معنی داری تغذیه 

نسبت به گروه کنترل داشته است. همچنین افزایش 
( در اثر تغذیه Danio rerioرشد در ماهی زبرا دانیو )

-وریطههای گیاهی نیز ثابت شده است ببا سایر عصاره

( طی 2017) همکارانو  Enayat Gholampourکه 

های رشد ماهی زبرا دانیو تغذیه شده با شاخصبررسی 
عصاره گیاهی، افزایش رشد و درصد بازماندگی را در 

 و همکاران  Zadmajidاین ماهی مشاهده نمودند.
 آویشن بر طبق نتایج خود بیان نمودند عصاره (2016)

گرم عصاره در هر میلی 800) باال هایغلظت در
 در کاهش تنش و رشد فاکتورهای ذا( برکیلوگرم غ

 تنش تحت( Carassius gibelioز )قرم ماهی

( 2013و همکاران ) Putra .دارد مثبت تاثیر نانونقره
 برگ عصاره درصد1 مقدار افزودن که نیز دریافتند

 جیره ( بهSauropus androgynousکاتوک ) گیاه

( Epinephelus coioidesگروپر ) ماهی غذایی
 ضریب کاهش و ویژه رشد نرخ وزن و افزایش موجب

وجود مواد  در را امر این علت شود ومی غذایی تبدیل
 بتاکاروتن، قبیل از باال ویتامینی محتوای و مغذی

مواد  و هاکربوهیدرات گیاهی، های، روغنCویتامین 
  .دانستند عصاره در موجود معدنی

های متعدد نشان داده نتایج حاصل از بررسی
آویشن شیرازی عبارتند از:  ترکیباتکه است 

درصد(  34/20درصد(، پاراسیمن ) 08/26کارواکرول )
 ,.Shahsavari et al)درصد(  23/17و تیمول )

در ارتباط با مرزه خوزستانی از مشخصات بارز (. 2008
درصد  8/92اسانس آن وجود مقادیر باالی کارواکرول 

ها، تری ترکیبات فنولی، فالون همراه با سایر
 Farsam) باشدها میا، استروئیدها و تاننترپنوئیده

et al., 2004 ) حضور این ترکیبات در گیاه آویشن و
مرزه سبب ایجاد محققین بیان نمودند عوامل مهم و 
تاثیر گذار بر ترکیب الشه شامل ترکیب جیره غذایی 

جیره غذایی مورد استفاده شده توسط جاندار، ترکیب 
(. در تحقیق Gawlicka et al., 2002باشد )می

حاضر، مقادیر پروتئین و خاکستر الشه در تیمارهای 
داری بیشتر از تیمار شاهد طور معنیهمکمل گیاهی ب

دوره  یانو مرزه( در پا یشن)آو یاهینسبت به اثر سطوح مختلف مکمل گ یکپور معمول یبدن ماه یمیاییش یبترک -4جدول 
 .یشآزما

 خاکستر )درصد( رطوبت )درصد( چربی )درصد( پروتئین )درصد( شاخص

 a17/2±35/42 a27/1±73/17 a4/2±18/68 a61/0±83/8 (0Hشاهد )

 b20/2±82/50 a31/1±09/18 a1/2±56/66 b70/0±97/10 (H1گرم مکمل گیاهی ) 2جیره حاوی 

 b53/2±70/51 a10/1±11/18 a7/1±20/67 b87/0±69/11 (H2گرم مکمل گیاهی ) 5جیره حاوی 

 b49/2±41/52 a34/1±63/17 a8/1±47/67 b51/0±40/11 (H3گرم مکمل گیاهی ) 8جیره حاوی 

 b67/2±92/52 a29/1±50/17 a6/2±58/66 b45/0±38/11 ((H4گرم مکمل گیاهی ) 13جیره حاوی 

)مطابق  یمارها(. مشخصات تP>05/0باشند )یم داریوجود اختالف معن یانگراند. حروف متفاوت در هر سطر بشده یانب یارمع انحراف±یانگینصورت مهاعداد ب

 (.1جدول 
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( و بیشترین مقدار پروتئین و خاکستر P>05/0بود )
الشه ماهیان در تیمار حاوی باالترین دوز مکمل گیاهی 

ولیکن مقادیر چربی  (P>05/0)د شهده گرم( مشا 13)
و رطوبت الشه در بین تیمارهای آزمایشی و تیمار 

  Azizi.(P>05/0)داری نشان نداد شاهد تفاوت معنی
با بررسی اثر جیره غذایی حاوی  (2016) و همکاران

بر عملکرد  (.Thymus vulgaris L) اسانس آویشن
ماهی های خونی و بیوشیمیایی سرم رشد، فراسنجه

( Oncorhynchus mykiss) آالی رنگین کمانقزل
نشان دادند که بین تیمارهای تحت اسانس آویشن و 

داری از لحاظ پارامترهای رشد گروه شاهد تفاوت معنی
که شامل وزن نهایی، اقزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی 
و نرخ رشد ویژه وجود نداشته و نیز تعداد گلبول سفید 

ماری بیشتر از گروه شاهد بود. به های تیتمامی گروه
طوری که بیشترین تعداد گلبول سفید در تیمارهای 
آویشن متعلق به تیمار حاوی بیشترین میزان اسانس 

 .بوده است
ان به توعدم تشابه نتایج تحقیقات مختلف را می

تفاوت در ترکیبات و درصد مواد موثره موجود در 
هی و گیاهان مختلف و همچنین تفاوت گونه ما

ترکیبات جیره غذایی پایه نیز مرتبط دانست. بنابر 
نتایج مطالعات اخیر شاید بتوان دلیل عدم تأثیر منفی 
اسانس آویشن در تحقیق حاضر را به ترکیب تیمول و 
کارواکرول موجود در عصاره مرتبط دانست. مدت زمان 

ای بر تواند تأثیر قابل مالحظهآزمایش نیز می
 ,.Aly et alررسی داشته باشد )پارامترهای مورد ب

حاکی از  (2014) و همکاران Raissy(. نتایج 2008
های ایمنی سلولی و همورال در ارتقاء برخی شاخص

ماهی استرلیاد متعاقب استفاده از اسانس گیاهان مرزه 
این محققین استفاده از  بنابراینباشد، و آویشن می

ارتقاء خصوص جهت ههای مورد بررسی را باسانس
 ایمنی ماهیان توصیه نمودند.

های گیری میزان گلوگز خون از فاکتوراندازه
عمومی برای بررسی میزان استرس در ماهیان است. 
 مطالعه حاضر نشان داد استفاده از جیره حاوی مکمل

گیاهی سبب کاهش میزان گلوگز در ماهیان تغذیه 
و همکاران   Varmaghaniشده با مکمل شده است.

( نیز نشان دادند جیره حاوی گیاه دارویی 2016)
( سبب کاهش میزان Prosopis farctaجغجغه )

شود که همراستا با نتایج تحقیق حاضر گلوگز خون می

 (2011) و همکارانGhasemi Pirbalouti . است
 آالی رنگینقزل هفته تغذیه ماهی 8دادند که  نشان

مرزه )اسانس چند گیاه دارویی  کمان با غذای حاوی
 ه وزرین گیا مرزه خوزستانی، آویشن دنایی، ، بختیاری

 و افزایش باعث تحریک سیستم ایمنی پونه کوهی(
 درصد فاگوسیتوز، تعداد جرم فاگوسیت شده و میزان

بر اثر  این تغییرات باالترین میزان. شودایمنوگلوبین می
تغذیه با اسانس پونه کوهی، مرزه خوزستانی و زرین 

اسانس  ماهیان تغذیه شده با آمد و در دستهگیاه ب
ها و افزایش مرزه بختیاری کاهش میزان لنفوسیت

 .های خونی مشاهده گردیدهتروفیل

Ji ( 2007و همکاران )تغذیه که دادند نشان 

 ( باParalichthys olivaceusزیتونی ) فالندر ماهی

 افزایش ( باعثZhumeria majdaeگیاه مورخوش )

 اشباع غیر چرب اسیدهای کل افزایش ویژه، رشد

 کاهش و الشه اشباع چرب اسیدهای کل کاهش الشه،

 به تیمار نسبت تحت ماهیان پالسمای گلیسرید تری

در مطالعه حاضر نیز استفاده از  .گرددمی شاهد گروه
گلیسرید ماهیان مکمل گیاهی منجر به کاهش تری

 راستا است.کپور معمولی گردید که با نتایج فوق هم

 فعالیت سطح افزایش طریق از گیاهان، از برخی عصاره

 هایسلول در هیدروکسیالز آلفا کلسترول 17آنزیم 

 و کلسترول میزان دفع افزایش انسان موجب کبدی
 امر همین که شوندمی سلولی سنتز کلسترول کاهش

ن خو گلیسریدتری و کلسترول سطح کاهش موجب
در پایان دوره  .(Asgary et al., 2000گردد )می

با  تیمار تحت هایماهی کل پروتئین آزمایش، سطح
داری بیشتر طور معنیهدوزهای باالی مکمل گیاهی ب

. نتایج تحقیق حاضر بر روی ماهی از سایر تیمارها بود
استفاده از جیره حاوی که کپور معمولی نشان داد 

مکمل گیاهی منجر به افزایش در میزان پروتئین کل 
سرم خون ماهیان شده است، که با نتایج مطالعه صورت 
گرفته در زمینه استفاده از جیره حاوی گیاه آویشن بر 

 Azizi) آالی رنگین کمان مطابقت داشتقزلروی  

et al., 2016.) 
 ی بهافزایش سطح آلبومین و گلبولین سرم

عنوان یک عامل افزایش دهنده ایمنی در ماهیان 
 (2012) و همکاران Aasadiشناخته شده است. 

 Nasturtium) دریافتند که عصاره گیاه شاهی آبی

nasturtium ) موجب افزایش میزان گلوبولین سرم
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رنگین کمان شده است، در  یآالخون ماهی قزل
داری در مطالعه حاضر بر روی کپور نیز تفاوت معنی

های حاوی مکمل میزان گلوبولین سرم خون در تیمار
  گیاهی در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده شد.

 الیزوزیم از مهمترین اجزای ایمنی غیر
اختصاصی ماهی محسوب میشود که موجب تخریب 

سازی کمپلمان و افزایش فعالیت ها، فعالجداره باکتری
میزان فعالیت  شود. افزایشخواری در ماهی میبیگانه

الیزوزیم سرم گویای بهبود وضعیت ایمنی ماهی است 
و افزایش آن به مقابله بهتر سیستم ایمنی ماهی در 

نماید. افزایش  زا کمک می برابر عوامل عفونی و استرس
های فعالیت الیزوزیم متعاقب تجویز برخی محرک

ها در ماهی مشاهده ها و برخی پربیوتیکایمنی، واکسن
 ,.Magnadottir, 2006; Adel et alت )شده اس

(. طبق نتایج فعالیت لیزوزیم با افزایش میزان 2015
دوز مصرفی در جیره افزایش یافته در مطالعات 

Soltani با بررسی تاثیر عصاره  (2010) و همکاران
پاسخ ایمنی ذاتی بر  (Zataria multifloraآویشن )

در تیمارهای  میزان فعالیت لیزوزیم کپور معمولی
دریافت کننده عصاره آویشن بسیار بیشتر از گروه شاهد 

داری میان گروه شاهد گزارش شده بود و تفاوت معنی
و گروه دریافت کننده عصاره آویشن مشاهده شده بود 

د. رکه با نتایج حاصل از این بررسی مطابقت دا
و همکاران  Talpurهمچنین نتایج مشابهی توسط 

اثر جیره حاوی گیاه نعناع فلفلی بر ( بر روی 2014)
دست هب Lates calcariferروی ماهی باس آسیایی 

 آمده است.

 بیش بر مشتمل ای مجموعه کمپلمان سیستم

 بسیار ارتباط که است سرمی پروتئین نوع 35 از

 های مولکول سایر یکدیگر و با شده کنترل و نزدیک

 جزء 9 (.Sunyer et al., 1997دارند ) ایمنی سیستم

این  و اندشده نامگذاری C9تا  C1 از آنها اصلی
دارند  اکتسابی و ذاتی ایمنی در کلیدی نقش ترکیبات

(Boshra and Sunyer, 2006سیستم .) کمپلمان 

 .باشد می دارانمهره اغلب استخوانی مشابه ماهیان در
 از شامل کمپلمان سیستم زیستی وظایف مهمترین

 همراهی و طریق شرکت از هامیکروارگانیزم بردن بین

 التهابی، هایواکنش فاگوسیتوز، فرآیندهای در

 هایپاسخ بهبود و القاء ایمنی، هایکمپلکس پاکسازی

(. در تحقیق Mauri et al., 2011است ) بادیآنتی

در تیمار حاوی  C4و  C3حاضر، باالترین مقادیر 
 گردید ( گرم مشاهده13بیشترین دوز مکمل گیاهی )

 .داد نشان را داریمعنی کنترل اختالف گروه با که
 ایمنی سیستم از حفاظت در کمپلمان سرم تغییرات

 باال و باشد می مهم بسیار ماهیان در غیراختصاصی

است  سالمتی ماهی بیانگر C4و  C3سطوح  بودن
(Yano, 1992 نتایج دیگر محققین نیز نشان داده .)

کمپلمان در  C4و  C3است تحریک فعالیت اجزای 
آالی رنگین کمان متعاقب مصرف گیاه ماهی قزل 
نعناع (، Pourgholam et al., 2013) سرخار گل

  به اثبات رسیده است. (Adel et al., 2015)فلفلی 
 و همکاران Salighehzadehهمچنین در تحقیقی 

اسپیرولینا  جلبک غذایی نشان دادند مکمل (2015)
(Spirulina platensis سبب )افزایش فعالیت 

 قد انگشت بنی در ماهی C4و  C3لیزوزیم و مقادیر 
(Mesopotamichthys sharpeyiمی ).شود 

 

 نتیجه گیری
طور کلی با توجه به نتایج حاصل از تحقیق هب

پودر  استفاده همزمان از که بیان نمود توانحاضر می
 موجود ترکیبات توام اثر به منجر گیاه آویشن و مرزه

 و هضم بهبود گوارشی، هایروی آنزیم بر هاآن در
گردد و همچنین می بهتر و رشد مغذی مواد جذب

سبب تقویت سیستم ایمنی ماهیان و افزایش ارزش 
رو تحقیق حاضر شود. از اینها میغذایی الشه آن

استفاده از مکمل گیاهی آویشن و مرزه را در غلظت 
یک  عنواندرصد در هر کیلوگرم جیره غذایی به 13

-ناسب در پرورش ماهیان پیشنهاد میجیره غذایی م

-عدم وجود اختالف معنیطور کلی با توجه بهبه نماید.

های دارای غلظت باالی مکمل گیاهی دار بین تیمار
(3H  4وHاستفاده از تمیار ) 3H منظور بهبود عملکرد به

های بیوشیمیایی در این ماهی رشد، تغذیه و شاخص
 .شودپیشنهاد می

 
 سپاسگزاری

این مقاله با حمایت مالی دانشگاه زابل )شماره  
 ( انجام گردیده است.UOZ-GR-9517-94گرنت : 
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