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اثر عصاره اتانولی گیاه شوید ( )Anethum graveolensبهعنوان
افزودنی غذایی بر پارامترهای رشد و فعالیت لیزوزیم و کمپلمان در ماهی
قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss
رضا ذیالب ،1عبدالمحمد عابدیان کناری* ،2امیر حسین اسماعیلی
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تکثیر وپرورش آبزیان ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور،
ایران.
 .2استاد گروه تکثیر وپرورش آبزیان ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.
 .3استادیار گروه تکثیر وپرورش آبزیان ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.
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چکیده
در این تحقیق اثر عصاره اتانولی شوید بر پارامترهای رشد و شاخصهای لیزوزیم و کمپلمان ماهی قزلآالی رنگینکمان با میانگین وزن
 12±0/32گرم بررسی شد .ماهیها به روش خوراکی با غلظتهای  1500 ،1000 ،500و  3000میلیگرم بر کیلوگرم عصاره شوید بهمدت
 56روز متوالی تغذیه شدند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ماهیان تغذیه شده با سطوح  1000و  1500میلیگرم برکیلوگرم
عصاره شوید در شاخصهای رشد نظیر افزایش وزن دارای تفاوت معنی داری با گروه شاهد بود ولی از لحاظ ضریب تبدیل غذایی و ضریب
رشد ویژه و کارایی پروتئین تفاوت معنیداری با گروه شاهد نشان نداد .همچنین همه تیمارها از درصد زندهمانی باالیی برخوردار بودند و با
همدیگر تفاوت معنیداری نشان ندادند .بیشترین میزان فعالیت لیزوزیم و کمپلمان نیز در گروه تغذیه شده با سطح  1500میلیگرم بر
کیلوگرم عصاره مشاهده شد و نسبت به گروه شاهد اختالف معنیداری نداشتند ( .)P<0/05براساس نتایج حاضر ،غلظتهای  1000و
 1500میلیگرم بر کیلوگرم عصاره شوید موجب افزایش وزن در این فاکتورها شده و برای افزایش ایمنی غلظت  1500میلیگرم بر کیلوگرم
غذا توصیه میشود.
واژگان کلیدی ، Anethum graveolens :سیستم ایمنی ،رشد ،تغذیه.
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 .1مقدمه
نقش سیستم ایمنی در حفظ سالمت آبزیان و
تضمین بقاء و رشد مناسب آنها در طول دوره
پرورش ،سبب شده تا محققین به استفاده از انواع
ترکیبات شیمیایی و طبیعی محرك و تقویت کننده
سیستم ایمنی تمایل نشان دهند ( Ahmadi et al.,
 .)2010ماهیها همانند سایر مهرهداران برای مبارزه
با عوامل بیماریزا عمدتاً به سیستم ایمنی
غیراختصاصی ذاتی متكی هستند .بنابراین محرك-
های ایمنی در ماهیهای پرورشی جهت افزایش
فعالیت مكانیسمهای دفاع غیراختصاصی و ایجاد
مقاومت در مقابل بیماریها ،مورد استفاده قرار گرفته
و بهعنوان جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیكها
معرفی شدهاند .افزایش باکتریهای مقاوم نسبت به
آنتی بیوتیكها ،و عوارض جانبی این داروها بر بدن
ماهی از جدیترین تهدیدهای استفاده از آنتیبیوتیك-
ها بوده است ( ;Harikrishnan et al., 2003
.)Ravelo et al., 2006; Alishahi et al., 2012
در بین محركهای ایمنی ،عصارههای گیاهی بهعلت
در دسترس بودن ،قیمت پایین ،عدم ایجاد مقاومت در
برابر عوامل بیماریزا و آسیب کمتر به ماهی و محیط
زیست مورد توجه قرارگرفتهاند ( Chen et al.,
.)2003; Jian and Wu, 2004; Rao et al., 2006
این مكملها عالوه بر افزایش مقاومت ماهی ،موجب
بهبود شاخصهای رشد میگردند که همهی این عوامل
در نهایت منجر به اقتصادیتر شدن این صنعت می-
گردد ( .)Rao et al., 2006مطالعات متعددی پیرامون
استفاده از محركهای گیاهی در ماهی قزلآالی
رنگینکمان صورت گرفته است که از جمله میتوان به
استفاده از گیاه گزنه ،دارواش ،آلوئهورا ،گون،
سرخارگل ،پونه کوهی ،چای سبز ،زنجبیل و مرزه
کوهی اشاره داشت ( Haghighi and Sharif
;Rohani, 2013; Pourgholam et al., 2013
.)Sheikhzadeh et al., 2011
گیاه شوید ،گیاهی یكساله یا دوساله است و تا
ارتفاع  90الی  120سانتیمتر رشد میکند و از خانواده
چتریان ( )Umbelliferaeو همچنین دارای 275
جنس و  2850گونه است ( .)Kaur et al., 2010این
گیاه بومی جنوب غربی آسیا بوده و در اروپا ،هند،
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ایاالت متحده کشت میشود (.)Shyu et al., 2009
عناصری که در گیاه شوید وجود دارد شامل اسانس،
اسیدهای چرب ،رطوبت ( ،)%39/3پروتئین (،)%15/68
کربوهیدرات ( ،)%36فیبر ( ،)%14/80خاکستر ()%9/8
و عناصر معدنی شامل کلسیم ،پتاسیم ،منیزیم ،فسفر،
سدیم ،ویتامین  Aو نیاسین است .میوههای این گیاه
حاوی روغن اسانس  1تا  4درصد و ترکیبات اصلی
کاروون ( ،)%30-60لیمونن ( ،)%36آلفافالندرن
( )%20/61و همچنین ترکیبات دیگری چون پینن،
دیترپن ،دیهیدروکورون ،سینوئل ،میرتیسن،
پارامیرسن ،دیالپیئول و ایزومیریستیسین میباشد
( .)Stavri and Gibbons, 2005ترکیب فنولیك
دیلپیول ،در عصاره و اسانس شوید منجر به افزایش
فعالیت آنتیاکسیدانی در مقابل  BHTو  BHAمی-
شود ( .)Singh et al., 2005آنتی اکسیدانها
ترکیباتی هستند که بهطور موثر و به طرق مختلف از
واکنش رادیكالهای آزاد به شكلهای اکسیژن و
نیتروژن فعال با بیومولكول هایی نظیر پروتئین ،آمینو
اسید ،لیپید و  DNAجلوگیری میکند ( Sharififar
.)et al., 2007
پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان طی سالیان
اخیر با شتاب زیادی توسعه یافته است .استخرهای
پرورشی جدید ساخته شدهاند و میزان تولید در واحد
سطح افزایش چشمگیری پیدا کرده است .با افزایش
تراکم و سطح پرورشی این ماهی ،انواع بیماریهای
عفونی با سرعت زیاد در جمعیت ماهیان پرورشی
گسترش یافته است .بنابراین تالش و روشهای
متعددی برای افزایش مقاومت در برابر بیماری در
سالیان متمادی صورت گرفته است ( Shouda et
 .)al., 2008اثرات مثبت این گیاه و فعالیت ضد
میكروبی آن علیه باکتریهای مختلف در جانوران
آزمایشگاهی به اثبات رسیده است ( Delaquist et
 )al., 2002اما تاکنون هیچ تحقیقی در خصوص تاثیر
این گیاه برشاخصهای رشد و سیستم ایمنی ماهیها
وجود ندارد .از اینرو هدف از مطالعه حاضر ،بررسی
اثر عصاره اتانولی گیاه شوید بر پارامترهای رشد و
فعالیت لیزوزیم و کمپلمان ماهی قزلآالی رنگینکمان
که بهعنوان یكی از گونههای مهم پرورشی میباشد.
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اثر عصاره اتانولی گیاه شوید بر ماهی قزلآالی رنگینکمان

جدول  - 1ترکیب مواد اولیه در جیرههای آزمایشی ( بر حسب گرم بر کیلوگرم).
تیمارها (میلیگرم عصاره در کیلوگرم غذا)

اجزای جیره آزمایشی
(گرم در کیلوگرم غذا)

شاهد

500

1000

1500

3000

پودر ماهی
پودر سویا
آرد گندم
روغن ماهی
روغن سویا
لسیتین
دیکلسیم فسفات
مكمل معدنی*
مكمل ویتامینه
ضد قارچ
آنتی اکسیدان
فیلر

450
215
146/3
58
58
5
5
30
20
2/5
0/2
10

450
215
146/3
58
58
5
5
30
20
2/5
0/2
9/5

450
215
146/3
58
58
5
5
30
20
2/5
0/2
9

450
215
146/3
58
58
5
5
30
20
2/5
0/2
8/5

450
215
146/3
58
58
5
5
30
20
2/5
0/2
7

* اقالم غذایی از کارخانه خوراك دام و آبزیان مازندران (ساری  -ایران) تهیه گردید.
* هر کیلوگرم مكمل معدنی حاوی آهن ( 6گرم) ،روی ( 10گرم) ،سلنیم ( 20میلیگرم) ،کبالت ( 100میلیگرم) ،مس ( 600میلیگرم)،
منگنز ( 5گرم)،ید ( 400میلیگرم) ،کولین کلراید ( 60گرم) هر  5کیلوگرم مكمل ویتامینه  0/5درصد حاوی ویتامینهای IU ،E=150
،B1=50gr ،B1=50gr ،B2=40gr ،B3 =150gr ،B5=200gr ،B6=80 gr،B12= 0/05 /gr ،A= 800000 IU ،D3=2000000
،C=500gr ،Enositol=500gr ،K3=50gr
* در جیره غذایی از آنتیاکسیدان بوتیل هیدروکسی تولوئن ( )BHTاستفاده گردید.

 .2مواد و روشها
این بررسی در زمستان سال  1396در دانشكده
علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد .تعداد
 180قطعه ماهی قزلآالی رنگینکمان با میانگین
وزنی  12±0/32گرم از مزرعه پرورش ماهی آقای
رحمتی در مازندران (تنكابی  -ایران) خریداری و قبل
از شروع آزمایش 10 ،روز با شرایط محیط سازگار
شدند .پس از انجام مرحله سازگاری ،ماهیان بهطور
تصادفی انتخاب و در  15تانك فایبرگالس (100
لیتری) با حجم آب  80لیتر به میزان  12عدد در هر
تانك توزیع گردیدند .آزمایش در یك سالن سرپوشیده
با دورهی نوری  14ساعت روشنایی و  10ساعت تاریكی
انجام پذیرفت (ساعت تاریكی و روشنایی براساس
شرایط آزمایشگاهی و امكانات موجود در نظر گرفته
شد) .اندازهگیری عوامل کیفی آب ،همچون دمای آب
(با دماسنج جیوهای) بهصورت روزانه ،اکسیژن محلول
(توسط اکسیژن متر) و ( pHاز طریق دستگاه  pHمتر)
بهصورت هفتگی انجام گرفت .میزان دمای آب،
اکسیژن محلول و  pHبهترتیب  14تا  18درجه
سانتیگراد 8 ،تا  9میلیگرم در لیتر و  7/4تا 8/4
اندازهگیری گردید.

 .1.2تهیه و آمادهسازی عصاره شوید
قسمتهای برگ و ساقه گیاه شوید از استان
کهگیلویه و بویراحمد ،شهرستان دنا ،تهیه و کامالً
توسط آب شسته شد و در دمای  25درجه سانتیگراد
بهمدت  24ساعت داخل خشكکن قرارگرفت تا کامالً
خشك شود ،سپس توسط آسیاب صنعتی تبدیل به
پودر و در محلی خشك و دور از رطوبت تا زمان مصرف
نگهداری شد .برای تهیه عصاره اتانولی 200 ،گرم از
پودر گیاه شوید را در داخل ارلن ریخته و  1/5لیتر
اتانول  70درصد به آن اضافه شد و پس از  48ساعت
عصارهها به وسیله کاغذ صافی ،صاف گردیده و حالل
(اتانول  70درصد) با استفاده از دستگاه روتاری در
دمای  40درجه سانتیگراد جداسازی شد ( Sajjadi
 .)et al., 1998سپس عصاره حاصل توسط دستگاه
فریز درایر بهصورت پودر درآمد و در دمای  4درجه
سانتیگراد نگهداری شد ( Arabshahi-Delouee
.)and Urooj, 2007

 .2.2آمادهسازی جیره
ابتدا مواد الزم جهت ساخت جیره از کارخانه
خوراك دام و آبزیان مازندران (ساری-ایران) تهیه
گردید .پس از آنالیز مواد اولیه ،جیرههای مورد نظر با
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جدول  - 2تجزیه تقریبی جیره پایه (شاهد).
ترکیب بیوشیمیایی جیره
پروتئین خام
چربی خام
خاکستر
کربوهیدرات
رطوبت
انرژی کل ()Kj/g

استفاده از نرم افزار  Lindoفرموله و ساخته شدند
(جدول  .)1کلیه مراحل ساخت غذا در آزمایشگاه
تغذیه دانشكده علوم دریایی تربیت مدرس انجام شد.
اجزای جیره غذایی با الك  0/5میلیمتری غربال شدند.
سپس کلیه مواد اولیه براساس فرمولهای نوشته شده
توزین شدند .برای ساخت جیرهها مواد خشك و روغن
با هم مخلوط شدند سپس به مخلوط آب اضافه و هر
جیره غذایی با استفاده از چرخ گوشت پلت شد .پس از
این مرحله پلتها در دمای  60درجه سانتیگراد به-
مدت  12ساعت در خشك کن نگهداری گردیدند تا
خشك شوند و تا زمان استفاده در فریزر  -20درجهی
سانتیگراد نگهداری شدند ( Abedian Kenari et
 .)al., 2011بهمنظور اطمینان از مطابقت جیرههای
ساخته شده با فرمول مورد نظر ،جیرهها دوباره مورد
سنجش شیمیایی قرار گرفتند (جدول .)2
جیرههای غذایی به کار رفته در این تحقیق شامل
تیمار  ( 1شاهد) که غذای پایهی بدون افزودنی بود،
تیمار  2با افزودن  500میلیگرم عصاره اتانولی گیاه
شوید بر کیلوگرم جیره غذایی ،تیمار 3با افزودن 1000
میلیگرم عصاره اتانولی گیاه شوید بر کیلوگرم جیره
غذایی ،تیمار 4با افزودن  1500میلیگرم عصاره اتانولی
گیاه شوید بر کیلوگرم جیره غذایی ،و همچنین تیمار
 5با افزودن  3000میلیگرم عصاره اتانولی گیاه شوید
بر کیلوگرم جیره غذایی بود ()Oskoii et al., 2012
(جدول  .)2ماهیها با تیمارهای فوق بهمدت  56روز
تغذیه شدند .غذادهی ماهیان براساس سیری و مشاهده
نحوه غذاگیری انجام شد .و همچنین غذادهی  3وعده
در روز در ساعات 14 ،9و  18انجام گرفت.

 .3.2ارزیابی فاکتورهای رشد
بهمنظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف عصاره اتانولی
گیاه شوید بر شاخصهای رشد بچه ماهیان قزلآالی

میزان ()%
51/99
15/50
10/21
13/96
8/34
20/70

رنگین کمان و مقایسه بین تیمارهای مختلف در ابتدای
دوره تمام بچه ماهیان با ترازوی دقیق توزین شده و
پس از آن در انتهای دوره نیز کل ماهیان مورد سنجش
وزنی و طولی قرارگرفتند ( به این منظور 24ساعت قبل
از زیستسنجی تغذیه ماهیان قطع شده و قبل از
زیستسنجی ماهیان با پودر گل میخك به میزان 5
گرم در  10لیتر آب ،بیهوش شدند) .درصد زندهمانی
و سایر شاخصهای رشد شامل افزایش وزن بدن
( ،)WGنرخ رشد ویژه ( ،)SGRضریب تبدیل غذایی
( ،)FCRکارایی پروتئین ( ،)PERتوسط روشهای
معمول و روابط مربوطه تعیین شدند ( Portz et al.,
2001; Peixoto et al., 2016; Fuchs et al.,
.)2015
افزایش وزن بدن (( = )WGوزن انتهایی به گرم  -وزن
ابتدای به گرم)
ضریب رشد ویژه ( × 100 = )SGRدوره پروش ( ]( /وزن
ابتدایی ماهی)( - lnوزن انتهایی ماهی)[ln
ضریب تبدیل غذایی ( = )FCRوزن تر ماهی به دست آمده
به گرم  /مقدار غذای خشك داده شده به گرم
کارایی پروتئین ( = )PERپروتئین مصرفی به گرم  /وزن
تر ماهی تولید شده به گرم
درصد زندهمانی ( ( × 100 = )SRتعداد اولیه ماهیان /
تعداد ماهیان باقی مانده )

 .4.2تعیین میزان فعالیت لیزوزیم و کمپلمان
( )ACH50در سرم خون
در پایان دوره آزمایش ،جمعآوری خون از تمام
ماهیها بهمنظور اندازهگیری فعالیت لیزوزیم و
کمپلمان صورت گرفت .برای تهیه سرم خون در انتهای
آزمایش از هر تكرار  3قطعه ماهی جدا و خون ماهیان
پس از بیهوشی با سرنگ  3سی سی غیرهپارینه
استحصال شد .سپس به مدت  10دقیقه با دور rpm
 3000سانتریفیوژ ،فاز رویی (سرم) جمعآوری و در
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جدول  - 3اثرات تیمارهای مختلف بر رشد و شاخصهای تغذیهایی ماهی قزلآالی رنگینکمان.
شاخص رشد
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن بدن
ضریب رشد ویژه
(گرم)
ضریب تبدیل غذایی
کارائی پروتئین
زنده مانی (درصد)

شاهد

 500میلیگرم

 1000میلی-
گرم

 1500میلی-
گرم

 3000میلی-
گرم

13/27±0/78

13/27±0/41

13/27±1/11

13/27±0/91

13/30±1/09

58/41±1/82b

25/77±4/68d

67/94±3/33a

66/33±2/89a

38/55±1/78c

45/13±2/38b

12/50±4/58d

54/66±3/12a

53/05±2/21a

25/21±0/91c

2/64±0/14a

1/16±0/32c

2/91±0/13a

2/87±0/07a

1/89±0/07b

0/80±0/04b

1/83±0/77a

0/78±0/04b

0/80±0/02b

1/13±0/03b

1/72±0/10a

0/83±0/32c

1/78±0/10a

1/75±0/08a

1/13±0/05b

94/44±4/81

97/22±4/81

100

100

100

دادهها به صورت  ME ± SDبیان شدهاند .حروف متفاوت نشان دهندهی تفاوت معنیدار بین میانگینها است (.)P>0/05
دقیقه در دمای  20درجه سانتیگراد قرار داده شد .به
میكروتیوب ریخته و در فریزر  -80درجه سانتیگراد
هر کدام از لولهها  3/15 mlمحلول  0/85درصد کلرید
نگهداری شد .جهت تعیین میزان لیزوزیم سرم با
سدیم اضافه گردید .نمونهها با دور  1600× gبهمدت
استفاده با استفاده از روش  Demersو Bayne
 10دقیقه و در دمای  4درجه سانتیگراد سانتریفیوژ
( )1997و بر مبنای لیز شدن باکتری گرم مثبت
گردید ،سپس میزان جذب نوری محلول رویی در طول
حساس به آنزیم لیزوزیم یعنی ( Micrococcus
موج  414نانومتر توسط دستگاه اسپكتوفتومتر
 )lysodeikticusانجام گرفت .بهطور خالصه از آنزیم
اندازهگیری گردید .حجمی از سرم که سبب  50درصد
لیزوزیم سفیدهی تخم مرغ با رقتهای مختلف (،5 ،0
همولیز شود ،عبارت است از فعالیت کمپلمان نمونه که
 100 ،50 ،25 ،10میكروگرم در میلیلیتر) در بافر
از رابطهی زیر برای محاسبه آن استفاده گردید.
فسفات سیترات (  0/1موالر و  )pH = 5/8بهعنوان
استاندارد استفاده گردید .مقدار  25میكرولیتر از نمونه
( × 0/5فاکتور رقت) ×ACH50 )u/ml( = K
استاندارد و سرم تیمارهای مختلف ،بهطور جداگانه در
 .5.2تجزیه و تحلیل آماری
هر یك از چاهكهای میكروپلیت  96خانهای ته صاف
ابتدا نرمال بوده دادهها با آزمون کالموگروف -
هر کدام با سه تكرار ریخته شد ،سپس  175میكرولیتر
اسمیرنوف و همگنی واریانسها با آزمون لون
از سوسپانسیون باکتری ( )M. lysodeikticusدر
( )Levenبررسی شد .تجزیه و تحلیل دادهها با
همان بافر ( )75 µg/mlبه هر چاهك اضافه و بالفاصله
استفاده از روش آنالیز واریانس یكطرفه ( One-Way
با نمونههای سرم مخلوط گردید و اجازه داده شد تا این
 )ANOVAو جهت مقایسه میانگینها از آزمون
واکنش در دمای  20درجه سانتیگراد صورت گیرد.
دانكن در سطح اعتماد  5درصد ( )P=0/05استفاده
جذب نوری نمونهها هر  30ثانیه یكبار تا پنج دقیقه
شد .تجزیه دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه
به کمك دستگاه الیزا در طول موج  450نانومتر قرائت
 16انجام گرفت.
گردید.
سنجش فعالیت کمپلمان جهت تعیین فعالیت
 .3نتایج
همولیتیك کمپلمان از روش ()Amar et al., 2000
براساس همولیز گلبولهای قرمز خرگوش ()RaABC
 .1.3شاخصهای رشد
استفاده گردید .بهطور خالصه ،گلبولهای قرمز
نتایج شاخصهای رشد و زندهمانی ماهی قزل
خرگوش سه مرتبه با بافر اتیلن گلیكول تترا استیك
آالی رنگینکمان تحت تأثیر افزودنی غذایی عصاره
اسید – منیزیوم – ژالتین ورنال شسته شده و تعداد
اتانولی گیاه شوید در جدول  3نشان داده شده است.
سلولهای آن به صورت تقریبی به کمك الم نئوبار روی
بیشترین و کمترین وزن نهایی ،افزایش وزن بهترتیب
 2×108در هر میلیلیتر بافر تنظیم شد .سپس
در تیمارهای  1000و  500میلیگرم عصاره اتانولی
نمونههای سرم ابتدا  100مرتبه با بافر فوق رقیق شد،
شوید مشاهده گردید و بین تیمارهای مختلف تفاوت
سرانجام به همه لولهها µ100گلبول قرمز خرگوش
معنیداری مشاهده شد ( .)P>0/05باالترین ضریب
اضافه ،و پس از انكوباسیون مخلوط حاصل بهمدت 90
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کمترین میزان فعالیت لیزوزیم بهترتیب مربوط به
تیمارهای  1500میلیگرم عصاره اتانولی شوید و شاهد
میباشد .شكل  2نیز نشان دهندهی فعالیت همولیتیك
کمپلمان سرم میباشد که میزان آن در تیمارهای
مختلف نیز معنیدار بود ( ،)P>0/05بهطوری که
بیشترین و کمترین میزان فعالیت همولیتیك کمپلمان
سرم به ترتیب مربوط به تیمارهای حاوی 1500
میلیگرم عصاره اتانولی شوید و شاهد میباشد.

شکل  – 1تغییرات میانگین فعالیت لیزوزیم در بین
تیمارهای مختلف.

شکل  – 2تغییرات میانگین فعالیت کمپلمان در بین
تیمارهای مختلف.

شاهد فاقد تفاوت معنیدار بود و کمترین میزان آن را
در تیمار  500میلیگرم عصاره اتانولی شوید مشاهده
گردید و بین تیمارها تفاوت معنیداری وجود داشت
( .)P>0/05از نظر ضریب تبدیل غذایی بین سطوح
 1000و  1500میلیگرم عصاره اتانولی شوید و شاهد
تفاوت معنیداری مشاهده نشد ولی با بقیه تیمارها
اختالف معنیدار وجود داشت ( .)P>0/05از لحاظ
کارایی پروتئین ،باالترین میزان را در تیمارهای 1000
و  1500میلیگرم بر کیلوگرم عصاره و شاهد رویت شد
ولی تفاوت معنیداری بین این  3تیمار مشاهده
نگردید .همچنین هیچ تفاوت معنیداری در زندهمانی
ماهیان بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد و کلیه
تیمارها از زندهمانی باالیی برخوردار بودند ولی
بیشترین تلفات مربوط به تیمار شاهد بود (جدول .)3

 .2.3بررسی فعالیت لیزوزیم و کمپلمان
شكل  1تغییرات میانگین فعالیت لیزوزیم را در
غلظتهای مختلف عصاره گیاه شوید نشان میدهد.
میزان فعالیت لیزوزیم سرم در تیمارهای مختلف
معنیدار میباشد ( ،)P>0/05بهطوری که بیشترین و

 .4بحث و نتیجهگیری
بهینهسازی فاکتورهای تغذیهای و میكروبی می-
تواند باعث سازگاری اکولوژیكی ،رشد بهتر و کاهش
تلفات سنگین در طی دوره پرورش در آبزیان گردد .از
آن جایی که ماهی قزلآالی رنگینکمان بهعنوان یكی
از باارزشترین ماهیان اقتصادی در صنعت آبزیپروری
کشور میباشد ،تالش در جهت بهبود شاخصهای رشد
و افزایش قدرت ایمنی این ماهی در برابر بیماریهای
متعدد ویروسی و باکتریایی که امروزه به مشكل جدی
این صنعت تبدیل شده ،افزایش فزایندهای داشته است.
اخیراً گرایش بیشتری به استفاده از عصارهها و
اسانس های گیاهی بهعنوان عوامل کنترل کنندهی
زیستی در آبزیان صورت گرفته است .نتایج تحقیق
حاضر نشان داد که تغذیه ماهی قزلآالی رنگینکمان
با عصاره اتانولی گیاه شوید اثرات مثبتی روی
پارامترهای رشد ماهی قزلآالی رنگینکمان داشته و
در پایان دوره آزمایش باعث بهبود رشد شده است .در
انتهای دوره ماهیان تغذیه شده با سطح  1000و 1500
میلیگرم بر کیلوگرم غذا بیشترین وزن را داشتند که
اختالف وزن آنها با تیمارهای دیگر معنیدار بود .نتایج
مشابهی نیز در رابطه با ضریب رشد ویژه به دست آمد.
این نتایج بیانگر آن است که سطوح مختلف عصاره
شوید روی وزن کسب شده تاثیر گذار بوده که میتواند
ناشی از بهبود وضعیت فیزیولوژیك ماهی و نیز احتماالً
بهدلیل بهبود وضعیت ایمنی باشد که زمینهساز کاهش
آلودگیها ،عفونتها و هدایت انرژی به سمت تولید
پروتئین بیشتر بوده است .نتایج مشابه تحریكکنندگی
رشد به هنگام استفاده از گیاه آلوئهورا ( Heidarieh
 )et al., 2012aو ارگوسان ( Heidarieh et al.,
 )2012bدر قزلآالی رنگینکمان گزارش شد .یكی از
عوامل اقتصادی بودن پرورش آبزیان ضریب تبدیل غذا
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است ،چرا که موجب کاهش هزینههای غذا و مقدار
غذادهی و به تبع آن موجب کاهش آلودگی آب محیط
پرورشی و کاهش عفونتهای ثانویه خواهد شد .نتایج
تحقیق حاضر نشان داد که تجویز خوراکی عصاره شوید
در سطح  1000میلیگرم بر کیلوگرم غذا باعث کاهش
ضریب تبدیل غذایی شد ولی در مقایسه با تیمار شاهد
معنیدار نبود .شاید بتوان بیان نمود که عصاره اتانولی
شوید باعث بهبود قابلیت هضم و جذب مواد غذایی،
کاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش ساخت پروتئین
میشوند که در نهایت موجب افزایش رشد میگردد.
نتایج مطالعه حاضر با نتایج سایر محققین روی دیگر
مواد گیاهی از جمله سیر ( Nya and Austin,
 ،)2009aگیاه زنجبیل ()Nya and Austin, 2009b
در رژیم غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان ،رژیم
غذایی حاوی  %1دارچین ()Ahmad et al., 2011
مطابقت دارد .کارایی پروتئین نیز دارای تفاوت معنی-
داری بین تیمارها بود و بهترین کارایی پروتئین نیز در
تیمارهای  1000و  1500میلیگرم بر کیلوگرم
مشاهده شد ،ولی تفاوت معنیداری با گروه شاهد نشان
نداد .این نتایج نیز با نتایج دیگر ( Nya and Austin,
 )2009a, b; Ahmad et al., 2011مطابقت دارد.
درصد زندهمانی یكی از پارامترهای مهم در آبزیپروری
است و میتواند تحت تاثیر رژیم غذایی قرار گیرد .در
این تحقیق هیچ تفاوت معنیداری بین گروه کنترل و
تیمارهای مختلف مشاهده نشد .کلیه تیمارها آزمایشی
از زندهمانی باالیی برخوردار بودند که نشان دهندهی
شرایط مناسب تغذیهای در تمام گروهها بود.
استفاده ازمحركهای ایمنی میتواند منجر به
افزایش پاسخ سیستمایمنی و بهبود وضعیت سالمت
ماهی در برابرمیكروارگانیسمهای بیماریزا گردد
(.)Tort et al., 2004; Atamanalp et al., 2008
نتایج مطالعه حاضر حاکی از افزایش معنیداری فعالیت
لیزوزیم سرم بهعنوان یكی از شاخصهای مهم وضعیت
ایمنی در تیمارهای تغذیه شده با عصاره شوید بود،
بهطوری که بیشترین میزان فعالیت لیزوزیم سرم در
تیمار  1500میلیگرم عصاره شوید مشاهده شد و با
افزایش میزان این عصاره فعالیت لیزوزیم هم افزایش
پیدا کرد ولی در سطح  3000میلیگرم کاهش نشان
داد .رادیكالهای آزاد مشتقات اکسیژن فعال هستند
که تولید مداوم آنها طی فعالیت طبیعی سلول
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مخصوصاً در میتوکندری ،میكروزومها ،غشاهای هسته
و فاگوسیتها صورت میگیرد (.)Mates, 2000
مقادیر باال و یا حذف نامناسب  ROSمنجر به استرس
اکسیداتیو میشود که ممكن است عامل اختالالت
متابولیكی شدید باشد و در نهایت سالمت ماهی را
تحت تأثیر قرار میدهد .با توجه به اینکه گیاه شوید
دارای خواص آنتیاکسیدانی است ( Singh et al.,
 )2005میتواند از این تخریب جلوگیری کند .آنتی
اکسیدانها با خنثی کردن اثرات اکسیداسیون و
رادیكالهای آزاد از به خطر انداختن سالمت ماهی
جلوگیری میکنند .بررسیها نشان میدهد که با
افزایش تعداد سلولهای بیگانهخوار ،میزان لیزوزیم نیز
افزایش مییابد ( ،)Sahoo et al., 2005که با نتایج
بهدست آمده از این تحقیق همخوانی دارد .احتماالً
ترکیبات عصاره شوید موجب افزایش تعداد فاگوسیت-
های ترشح کننده لیزوزیم شده است ( Soltani et al.,
.)2010
نتایج مطالعه نشان داد استفاده از عصاره گیاه
شوید نیز منجر به افزایش فعالیت سیستم کمپلمان در
ماهی قزلآالی رنگینکمان میشود که شاید دلیل آن
حضور کارتنوئیدها و فراوانی ترکیبات فنولی و
توکوفرولی موجود در عصاره این گیاه دانست .اثبات
شده وجود این ترکیبات منجر به تقویت سیستم ایمنی
و مقاوم شدن ماهی در مقابل عوامل عفونی میگردد.
 Harikrishnanو همكاران ( )2010در مطالعه خود
به بررسی تاثیر عصاره انار بر سیستم ایمنی کفشك
ماهی پرداختند .در این تحقیق اثر روش تزریقی با
مقادیر  50و  100میلیگرم بر کیلوگرم از این عصاره
استفاده شد که موجب تقویت سیستم ایمنی ( فعالیت
لیزوزیم وکمپلمان) گردید که با نتایج ما همراستا می-
باشد.
بهطور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره
شوید با غلظت  1500میلیگرم بر کیلوگرم بیشترین
توانایی را برای حفظ رشد و ارتقای ایمنی
غیراختصاصی این ماهی دارد .البته مطالعات بیشتری
در زمینه نقش هر یك از ترکیبات موجود در عصاره
شوید بر افزایش فعالیت سیستم ایمنی نیاز است.

تشکرو قدردانی
بدینوسیله از دانشگاه تربیت مدرس بهمنظور
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آقای کمالی و نورانی به جهت فراهم نمودن کلیه امكانات
.وتسهیالت برای اجرای پروژه قدردانی میگردد

1397  پاییز،3  شماره،71  دوره، مجله منابع طبیعی ایران،شیالت

پشتیبانیهای این تحقیق و کارشناسان محترم مرکز
آزمایشگاه دانشكده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
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