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تاثیر استفاده برخی از عصارهای گیاهی بر رشد و تغذیه ،آنزیمهای گوارشی و
پارامترهای ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss
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چکیده
تاثیر عصارههای کونوکارپوس ( ،)Conocarpus erectus L.پالونیا ( )Paulownia fortuneiو مخلوط آنها (50%
کونوکارپوس 50% +پالونیا) بر کارایی رشد و تغذیه ،فعالیت آنزیمهای گوارشی و ایمنی غیر اختصاصی ماهی قزلآالی
رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissمورد مطالعه قرار گرفت .ماهیان به  4گروه تغذیهای با رژیم غذایی 1% ،)T1( 0%
عصاره کونوکارپوس ( 1% ،)T2عصاره پالونیا ( )T3و مخلوط آنها ( )T4بهمدت  30روز تقسیم شدند 180 .قطعه ماهی
( 57±4/09گرم) به طور تصادفی در  12آکواریوم  70لیتری قرار گرفتند که به  3تیمار و  1شاهد تقسیم شدند .عملکرد رشد
ماهیان در همه تیمارهای تغذیه شده با عصارههای گیاهی در مقایسه با شاهد افزایش معنیدار آماری داشت ()p<0/05؛ بیشترین
مقدار در تیمار  4بدست آمد .ضریب تبدیل غذایی ( )FCRدر تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد بهبود یافت .سطوح
آنزیم های گوارشی افزایش معنیداری در تیمار  3ماهی تغذیه شده با  1%عصاره پالونیا در مقایسه با سایر تیمارها و شاهد نشان
داد .اختالف معنیداری بین تیمارهای آزمایشی مختلف و شاهد در سطح پروتئین و آلبومین سرم خون ماهی وجود نداشت
( )p>0/05در حالیکه مقادیر گلوکز و هموگلوبین در ماهیان مصرف کننده عصاره گیاهی افزایش معنیداری آماری داشتند.
نتای ج این آزمایش نشان داد که استفاده از عصارهای کنوکارپوس و پالونیا در جیره ماهی قزلآالی رنگینکمان منجر به بهبود
رشد ،آنزیمهای گوارشی و ایمنی غیر اختصاصی خون شود.
لغات کلیدی :ماهی قزلآالی رنگین کمان ،عصارههای گیاهی ،رشد ،فعالیت آنزیمهای گوارشی ،ایمنی غیر اختصاصی
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مقدمه
آبزیپروری با سرعت بیشتری در مقایسه با سایر بخش-
های تولید منابع غذایی حیوانی در حال پیشرفت است و از
چندین دهه گذشته به سرعت به یک صنعت پویا و رو به
رشد تبدیل شده است ولی در کنار این رشد همواره با
مشکالتی روبرو بوده است که از جمله آن میتوان به
تغییرات کیفیت آب ،عوامل نامساعد محیطی ،شیوع
بیماریها و مشکالت تغذیهای اشاره کرد .ماهی قزلآالی
رنگین کمان یکی از مهمترین گونههای تجاری در دنیاست
که به دلیل داشتن قابلیت تکثیر مصنوعی آسان و تولید
انبوه تخم ،الرو و بچه ماهی ،تغذیه فعال در محیطهای
پرورشی با ضریب تبدیل غذایی مناسب ،قابلیت سازگاری
باال در محیطهای پرورشی ،کیفیت گوشت و بازار پسندی
مناسب به طور گسترده در بسیاری از کشورهای جهان به
میزان  814091تن پرورش داده میشود (.)FAO, 2018
یکی از مشکالت صنعت پرورش ماهیان سردآبی در ایران،
کاهش بازدهی و باال بودن هزینههای تولید است .لذا،
محققین زیادی به دنبال استفاده از محرکهای رشد و
ایمنی در راستای افزایش بازدهی در کوتاهترین بازده
زمانی و کاهش هزینههای تولید میباشند .از اینرو،
استفاده از محرکهای گیاهی میتواند قابل توجه باشد.
گیاه پالونیا فورتونی ( )Paulownia fortuneiاز تیره گل
میمون ( )Schrophulariaceaeاست .پالونیا گونه بومی
کشور چین از  2600سال پیش بخوبی شناخته شده است
( .)Jimenez et al., 2005برگ این گیاه با داشتن
ترکیبات پلیساکارید با خواص آنتیاکسیدانی جهت تولید
داروهای گیاهی ( ،)Wang et al., 2019با داشتن 25
درصد پروتئین به عنوان خوراک دام و نیز در تولید
کودهای آلی استفاده میگردد (.)Bashir et al., 2015
کنوکارپوس ارکتوس ( )Conocarpus erectus L.از
خانواده کامبرتاسه ( )Combretaceaeیکی از گیاهان
زینتی رایج در مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری است.
این درخت در آفریقا به شکل علوفه سبز در مخلوط جیره
نشخوارکنندگان استفاده شده است .برخی گزارشها
حاکی از این است که شاخ و برگ کنوکارپوس خوش
خوراک بوده و گیاهی جذاب برای خوراک حیوانات است
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( .)Bashir et al., 2015میزان پروتئین آن  7-11درصد
گزارش شده است (.)Baroon & Mohamed, 2012
در سالهای اخیر محققین برای جایگزینی محرکهای
ایمنی گیاهی به جای محصوالت شیمیایی از عصارههای
مختلف گیاهی جهت بهبود و تقویت سیستم ایمنی آبزیان
استفاده مینمایند که در این راستا میتوان به استفاده از
عصاره الکلی یونجه ) (Medicago sativaعملکرد رشد،
مصرف غذا ،ترکیب بدن و برخی از فراسنجههای سرمی
بچهماهی قزلآالی رنگینکمان (نجفی و همکاران،
 ،)1397اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه آنغوزه (Ferula
) assafoetidaدر جیره غذایی بر بیان ژنهای مرتبط با
ایمنی (صفری ،)1397 ،بکارگیری عصاره نعنا فلفلی
( )Mentha piperitaبر شاخصهای بیوشیمیایی و ایمنی
ماهی قزلآال باعث تقویت ایمنی غیراختصاصی (عادل و
همکاران ،)1394 ،افزودن سطوح مختلف عصاره سرخارگل
( )Echinacea purpureaبه عنوان محرک ایمنی بچه
ماهی قزلآال در برابر بیماری استرپتوکوکوزیس (پورغالم و
همکاران ،)1392 ،استفاده از مکمل گیاهی خارمریم
( )longterm silymarinدر جیره غذایی ماهی قزلآالی
رنگین کمان ( )Banaee et al., 2011و اثرات استفاده از
روغن استخراج شده از میوه لیمو تلخ ( )Citrus limonبر
عملکرد رشد ،وضعیت فاکتورهای بیوشیمیایی و
هماتولوژی خون بچه ماهی Labeo victorianus
( )Okoth et al., 2016اشاره کرد .هدف از این مطالعه
افزودن عصارههای کنوکارپوس و پالونیا به جیره غذایی
ماهی قزلآالی رنگین کمان به میزان  1درصد جهت
بررسی فاکتورهای رشد ،تغذیه ،ترشح آنزیمهای گوارشی و
سنجش برخی پارامترهای ایمنی غیر اختصاصی بود.
مواد و روشها
تهیه ماهی و شریط آزمایشگاهی
تعداد  250قطعه ماهی قزلآالی رنگینکمان به همراه آب
تازه از کارگاه آقای رزاقی شهر دابودشت شهرستان آمل
استان مازندران ،ایران تهیه و توسط ماشین حمل ماهی
زنده به مخازن پرورش آزمایشگاه بهداشت آبزیان دانشگاه
گنبد کاووس انتقال یافت .برای سازگاری با شرایط
آزمایشگاهی ماهیان جوان به مدت  10روز نگهداری
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شدند .تعویض آب روزانه  10درصد از کف مخازن انجام
پذیرفت .در طول دوره پرورش هر سه روز یکبار
فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب شامل؛ دما ،اکسیژن
محلول و اسیدیته آب با دستگاه  HACHمدل 2000
ساخت آمریکا اندازهگیری شد که بترتیب برابر
 18/20±0/39سانتیگراد 7/15±0/43 ،میلیگرم در لیتر،
 8/19 ±0/10بود .روزهای  20 ،10و  30آزمایش مقادیر
آمونیاک ( ،)TANنیترات ( )NO3-Nو نیتریت (NO2-
 )Nبا روش استاندارد آزمایشگاهی توسط دستگاه
فتومتریک سنجیده شد ()APHA 1998که بترتیب برابر
 0/014 ±0016میلیگرم در لیتر 16/56 ±0/21 ،میلی-
گرم در لیتر و  0/020 ±0/0094میلیگرم در لیتر به ثبت
رسید.
طرح آزمایش
برگ گیاه پالونیا از محوطه دانشگاه گنبد کاووس و برگ
گیاه کونوکارپوس از اهواز تهیه و توسط مرکز هرباریوم
دانشگاه گنبد کاووس مورد تایید قرار گرفت .برای
عصارهگیری ،برگهای گیاه پس از شستشو در سایه
خشک و توسط آسیاب برقی کامالا خرد گردید .به ازای هر
 100گرم پودر گیاه خشک نیز  500میلیلیتر الکل اتانولی
 80درصد ( 400میلیلیتر الکل 100 +میلیلیتر آب
مقطر) اضافه گردید .برای ترکیب و استخراج مواد موثره،
به مدت  72ساعت بر روی دستگاه شیکر قرار داده شد.
محتویات از کاغذ صافی عبور داده شد تا عصاره از پودر
برگ جدا شود ( .)Haghighati et al., 2003عصارههای
کونوکارپوس و پالونیا با کمک دستگاه روتاری مدل
 HS2005Sساخت کشور کره در دمای  40درجه
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سانتیگراد تغلیظ شد .عصاره بدست آمده در ظرف
شیشهای تیره رنگ درون یخچال در دمای  4درجه
سانتیگراد برای افزودن به رژیم غذایی ماهی قزلآالی
رنگینکمان جوان نگهداری گردید.
تعداد  180قطعه ماهی در  12آکواریوم ( 4تیمار و هر یک
با  3تکرار) با حجم آبگیری  70لیتر ذخیرهسازی شدند .در
قالب طرح کامالا تصادفی ماهی قزلآالی رنگینکمان با
میانگین وزنی  57/00 ±4/09گرم و طول17/50 ±0/60
سانتیمتر در  4تیمار بهمدت  30روز مورد آزمایش قرار
گرفتند که شامل تیمار شاهد بدون عصاره (1% ،)T1
عصاره کونوکارپوس ( 1% ،)T2عصاره پالونیا ( )T3و
مخلوط  0/5%عصاره کونوکارپوس و  0/5 %عصاره پالونیا
( )T4بودند .جهت پایداری عصاره در آب از محلول ژالتین
 5درصد در جیرههای غذایی استفاده شد (صفری و
همکاران .)1397 ،غذای آماده هر تیمار به طور مجزا درون
ظروف دربدار در یخچال  4درجه سانتیگراد دور از نور
نگهداری شد .در طول دوره آزمایش میزان غذادهی به
میزان  2درصد وزن زنده و در  3نوبت بود .هر روز قبل از
غذادهی ،عمل سیفون کردن آب برای خروج مدفوع انجام
شد.
اندازهگیری فاکتورهای رشد و تغذیه
پایان دوره آزمایش برای بررسی روند رشد و تغذیه زیست
سنجی ماهی قرلآالی رنگینکمان توسط ترازوی
دیجیتالی با دقت  0/01گرم و خط کش با دقت  1میلی-
متر انجام شد .معیارها محاسباتی شامل افزایش وزن،
درصد رشد روزانه ،نرخ رشد ویژه ،ضریب چاقی ،ضریب
تبدیل غذایی ،کارایی تبدیل غذا و نسبت کارایی پروتئین
انجام شد:

افزایش وزن ( =)WG, gمیانگین وزن نهایی (گرم) -میانگین وزن اولیه (گرم)
میانگین رشد روزانه (([ =)ADG, %وزن نهایی -وزن اولیه) /مدتزمان پرورش]× 100
ضریب رشد ویژه ( ln(( =)SGR, %day-1وزن نهایی (گرم) ln -وزن اولیه (گرم)) /مدتزمان پرورش (روز))× 100
ضریب چاقی (( =)CFوزن نهایی (گرم) /توان سوم طول کل ماهی (سانتیمتر))× 100
ضریب تبدیل غذایی ([ =)FCRمقدار غذای مصرفشده (گرم)( /وزن نهایی (گرم) -وزن اولیه (گرم))]
کارایی تبدیل غذا (( =)FCE, %وزن بدست آمده /مقدار غذای مصرف شده (گرم))× 100
نسبت کارایی پروتئین (( =)PERوزن بدست آمده (گرم) /مقدار مصرف پروتئین (گرم))
نسبت کارایی چربی (( =)LERوزن بدست آمده (گرم) /مقدار مصرف چربی (گرم))
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شد .نمونههای هر تکرار درون میکروتیوبهای استریل
درب دار قرار داده و سپس به فریزر با دمای  -80درجه-
سانتیگراد انتقال داده شد .نمونهها پس از خروج از فریزر
سریعاا با ترازوی دیجیتال با دقت  0/001گرم و سپس به
نسبت وزنی -حجمی ( 1به  )9محلول بافر هموژنز شد
( .)Cahu et al., 1999جهت تهیه عصاره آنزیمی ابتدا
بافر ساخته شد که بدین منظور  100میلیموالر Tris-
 0/1 ،Hclمیلیموالر  0/1 ،EDTAدرصد  Tritonدر pH
 7/8با هموژن شدند .نمونهها در دستگاه سانتریفیوژ
یخچالدار با دمای  4درجهسانتیگراد قرار داده شد که در
نهایت مایع رویی بدست آمده بهعنوان عصاره آنزیمی برای
سنجش جدا گردید (.)Rungruangsak et al., 2002
مقدار فعالیت آنزیم آمیالز به روش دستی با استفاده از
کیتهای آزمایشگاهی و مقدار فعالیت آنزیم لیپاز به روش
آنزیمی ،کالریمتری با استفاده از کیتهای آزمایشگاهی
شرکت پا رس آزمون و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر
انجام شد .طبق دستورالعمل شرکت سازنده ،آمیالز و
پروتئاز بر اساس روش ورتینگتون Worthington,
) )1993و لیپاز براساس روش ایجیما و همکاران (Iijima
) et al., 1998اندازهگیری شد .در این تحقیق اندازهگیری
آنزیم های گوارشی بر حسب فعالیت کل آنزیمی انجام
شد.

خونگیری و سنجش فاکتورهای ایمنی
 24ساعت از قبل عملیات نمونهبرداری غذادهی متوقف
گردید .ماهیان با عصاره میخک به مقدار  30گرم در یک
لیتر آب که از کاغذ صافی عبور داده شده بود نیز بیهوش
شدند .بعد از عمل زیست سنجی بهصورت تصادفی 5
قطعه ماهی از هر تکرار صید گردید و عمل خونگیری از
ساقهی دمی با استفاده از سرنگ استریل انجام شد .خون
درون میکروتیوبهای استریل قرار گرفت و با استفاده از
سانتریفیوژ یخچالدار به مدت  10دقیقه با سرعت ×
 3000rpmدور در دمای  4درجه سرم خون جداسازی
شده و درون میکروتیوبهای دربدار استریل قرار گرفت
که برای سنجش فاکتورهای خونی در دمای  -80درجه
سانتیگراد نگهداری شد .برای تعیین میزان فعالیت
لیزوزیم سرم از روش ارائهشده توسط (ELLIS )1990
استفاده شد .بدین منظور از لیزوزیم سفیده تخممرغ ( 1
 )mg/ Lysozyme.mL-1منظور ترسیم منحنی بهعنوان
استاندارد استفاده شد .مقدار  25میکرولیتر از پالسما به
پلیتهای  96خانهای شکل االیزا افزوده شد .سپس مقدار
 175میکرولیتر از سوسپانسیون باکتریایی میکروکوکوس
لیزودیکتیکوس ( )Micrococcus Lysodeikticusدر
غلظت  0/02میلیگرم در لیتر در  0/5موالر بافر فسفات با
پیاچ  6/2اضافه شد .با استفاده از دستگاه االیزاریدر مارک
 Bio-Tekآمریکا جذب نوری اولیه در طولموج 530 nm
قرائت و پس از یکساعت نگهداری در دمای  22درجه
سانتیگراد اتاق ،مجدداا جذب نوری اندازهگیری شد .هر
واحد از فعالیت لیزوزیم بر اساس کاهش جذب ( 0/001در
دقیقه) تعیین شد .پروتئین و گلوکز سرم خون با استفاده
از کیت تشخیصی شرکت پارس آزمون اندازهگیری شد
( .)Borges et al., 2004میزان ایمنوگلوبولین و
هموگلوبین توسط کیت مخصوص به روش کدورتسنجی
و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد.

تجزیه و تحلیل دادهها
برای آنالیز دادهها از نرم افزار  Excelنسخه  2010و
محیط نرم افزار  SPSSنسخه  16استفاده شد .از آزمون
تجزیه واریانس یکطرفه ( )One-Way ANOVAبرای
مقایسه آماری تیمارها و از روش دانکن برای بررسی وجود
یا فقدان اختالف معنیدار بین میانگینها تیمارهای
مختلف آزمایشی استفاده شد .در آزمون های آماری سطح
معنی دار  0/05در نظر گرفته شد (.)P0/05

نمونهبرداری و آنالیز آنزیمهای گوارشی
برای تخلیه مواد اضافی از روده ماهیان بهمدت  24ساعت
قطع غذادهی شدند .محوطه شکم با الکل ضدعفونی سپس
کل روده از بدن جدا و توسط سرم فیزیولوژی شستوشو

نتایج
آنالیز عملکرد رشد و تغذیه ماهی قزلآالی رنگینکمان
تغذیهشده با عصارههای کونوکارپوس ،پالونیا و مخلوط 50
درصدی از هر یک در جدول  1ارائه شده است.

50
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جدول  :1فاکتورهای رشد و تغذیه ماهی قزلآالی رنگین کمان تغذیه شده با  1درصد از عصارههای گیاهی
Table 1: Feed and Growth factors of rainbow trout fed with 1% of herbal extracts

تیمارها
معیارها
وزن نهایی (گرم)
طول نهایی (سانتیمتر)
وزن بدست آمده (گرم)
نرخ رشد روزانه(درصد)
ضریب چاقی
ضریب تبدیل غذایی
کارایی پروتئین
کارایی چربی
شاخص کبدی
شاخص روده

T1

T2

T3

T4

(شاهد بدون عصاره)

کونوکارپوس

پالونیا

کونوکارپوس+پالونیا

85/85±4/74
20/52±1/25a
28/47±7/12a
1/66±0/49a
1/00±0/17a
1/21±0/30b
0/72±0/18a
4/74±1/18a
2/42±0/25a
1/74±0/29b

89/66±6/42
20/50±1/47a
32/61±7/19a
1/91±0/44a
1/07±0/28a
1/05±0/28b
0/82±0/18a
5/43±1/19a
2/34±0/30a
2/19±0/17ab

70/0±1/27
21/30±0/67a
13/03±3/81b
0/77±0/25b
0/72±0/05b
2/72±0/90a
0/32±0/09b
2/17±0/63b
2/14±0/53ab
2/67±0/80a
b

84/40±9/17
20/65±0/58a
27/15±7/71a
1/57±0/41a
0/95±0/03ab
1/30±0/42b
0/68±0/19a
4/52±1/28a
1/73±0/13b
1/75±0/20b
a

a

a

حروف غیر یکسان در هر ردیف نشان از تفاوت معنیدار در سطح  0/05است.

پایان دوره آزمایش وزن نهایی بین تیمار شاهد با
تیمارهای آزمایشی با عصارهها تفاوت معنیدار آماری
داشت ( )p<0/05بطوریکه بیشترین وزن در تیمار 4
( 89/66±6/42گرم) و کمترین وزن در تیمار 1
( 70/0±1/27گرم) بدست آمد .نرخ رشد روزانه و ضریب
چاقی بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد تفاوت معنیداری
مشاهده شد ( .)p<0/05در مطالعه حاضر ،ضریب تبدیل
غذایی بین تیمار شاهد و تیمارهای مصرفکننده عصارهها
تفاوت معنیدار آماری داشت ( .)p<0/05کمترین و
بیشترین آن بترتیب در تیمار  4و در تیمار ( 1شاهد) بود.
نسبت کارایی پروتئین و چربی بین تیمارهای مختلف
آزمایشی در مقایسه با تیمار ( 1شاهد) اختالف معنیداری
آماری مشاهده شد ( )p<0/05بطوریکه بیشترین مقادیر
آنها در تیمار  4و کمترین آن در تیمار ( 1شاهد)
مشاهده شد .باالترین مقدار شاخص کبدی در  T3و
باالترین شاخص روده در ( T1شاهد) به ثبت رسید.
نتایج بدست آمده از سنجش آنزیمهای روده ماهی قزلآال
رنگینکمان تغذیه شده با عصاره گیاهان در جدول  2ارائه
شده شده است .افزودن عصاره پالونیا به رژیم غذایی ماهی
قزلآال رنگینکمان باعث افزایش معنیداری در میزان
آنزیم آمیالز و لیپاز نسبت به تیمار شاهد شد (.)p>0/05
بیشترین و کمترین مقدار آن بترتیب در تیمارهای  3و 1

بدست آمد .مقدار آنزیم پروتئاز در تیمارهای مصرفکننده
مجزا عصاره کونوکارپوس و پالونیا در مقایسه با تیمار
شاهد تفاوت معنیداری داشت در حالیکه بین تیمارهای 1
و  4اختالف آماری وجود نداشت ( .)p>0/05بیشترین
مقدار این پارامتر در تیمار  )162/00±18/35(3و کمترین
آن در تیمار ( 1شاهد) ( )82/0±6/55بدست آمد.
تاثیر بکارگیری  1درصد از عصارهها کونوکارپوس ،پالونیا و
مخلوط آنها در جیره غذایی بر پارامترهای ایمنی
غیراختصاصی ماهی قزل آالی رنگینکمان در جدول 3
ارائه شده است .نتایج نشان داد که بیشترین مقدار فعالیت
لیزوزیم در تیمار  53/66±4/50( 4واحد /میلیلیتر/
دقیقه ) در مقایسه با دیگر تیمارهای آزمایشی بدست آمد.
مقدار گلوکز در تیمار ( 1شاهد) افزایش معنیدار آماری
نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی داشت (.)p>0/05
بیشترین و کمترین مقدار آن بترتیب در تیمار شاهد
( 80/00±2/64میلیگرم بر دسیلیتر) و تیمار 2
( 63/66±2/51میلیگرم بر دسیلیتر) بدست آمد.
پروتئین کل و آلبومین سرم خون بین تیمارهای مختلف
آزمایشی اختالف نداشت ( .)p >0/05مقادیر هموگلوبین
خون بین تیمار شاهد با سایر تیمارهای آزمایشی تفاوت
آماری معنیدار داشت ( )p>0/05بطوریکه بیشترین مقدار
آن در تیمار  T3برابر  12/96±0/28بدست آمد.
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خادمی حمیدی و همکاران

جدول  :2آنزیمهای گوارشی ماهی قزلآالی رنگین کمان تغذیه شده با  1درصد از عصارههای گیاهان
Table 2: Rainbow trout digestive enzymes fed with 1% extracts of herbs

تیمارها
معیارها
آمیالز (واحد /گرم بافت)
لیپاز (واحد /گرم بافت)
پروتئاز (واحد /گرم بافت)

T1

T2

T3

T4

(شاهد بدون عصاره)

کونوکارپوس

پالونیا

کونوکارپوس+پالونیا

643/0±44/44
132/33±14/18a
162/00±18/35a

440/33±40/51
71/66±10/50b
90/0±9/84b

406/0±10/14
62/33±5/13b
82/0±6/55b

b

604/33±54/04
74/33±5/03b
142/0±14/93a

a

a

b

حروف غیر یکسان در هر ردیف نشان از تفاوت معنیدار در سطح  0/05است.
جدول  :3برخی فاکتورهای ایمنی غیر اختصاصی ماهی قزلآالی رنگین کمان تغذیه شده با  1درصد از عصارههای گیاهی
Table 3: Some non-specific immunity of rainbow trout fed with 1% of herbal extracts

تیمارها
معیارها
لیزوزیم (واحد/میلیلیتر/دقیقه)
گلوکز (میلیگرم بر دسیلیتر)
پروتئین (گرم بر دسیلیتر)
آلبومین (گرم بر دسیلیتر)
هموگلوبین

T2

T1

(شاهد بدون عصاره)
30/66±4/04
80/00±2/64a
4/18±0/03a
1/89±0/07a
8/32±0/28c

bc

T3

کونوکارپوس
24/33±4/50
63/66±2/51b
4/28±0/06a
1/88±0/06a
11/01±0/28b
c

T4

پالونیا

کونوکارپوس+پالونیا

34/33±3/51
69/33±2/08b
3/95±0/31a
1/79±0/11a
12/96±0/28a

53/66±4/50
68/00±6/55b
4/26±0/03a
1/95±0/09a
10/75±0/28b

b

a

حروف غیر یکسان در هر ردیف نشان از تفاوت معنیدار در سطح  0/05است.

بحث و نتیجهگیری
از هزاران سال قبل محصوالت طبیعی از جمله گیاهان با
داشتن ترکیبات فعال موثره با اهداف مختلفی مورد
استفاده قرار میگرفت که میتوان به خاصیت درمانی،
محرک رشد و تحریک اشتها و همچنین بهبود دهنده
کیفیت آب اشاره کرد .گزارشهای جدید مبنی بر این
است که گیاه پالونیا با داشتن پلیساکارید میتواند ایمنی
سلولی و همورال را در ماکیان افزایش دهد ( Wang et
 ،)al., 2019همچنین از این گیاه در تولید کمپوست و
تغذیه دام استفاده میشود .برگ گیاه کنوکارپوس خوش
خوراک بوده و گیاهی جذاب برای خوراک حیوانات است
( .)Bashir et al., 2015در این مطالعه عملکرد رشد،
تغذیه ،آنزیمهای گوارشی ،برخی از فاکتورهای سرمی
خون و کیفیت آب محیط پرورش ماهی قزلآالی رنگین
کمان مورد بررسی قرار گرفت .فاکتورهایی همچون وزن
نهایی ،وزن بدست آمده ،درصد رشد روزانه و نرخ رشد
ویژه اختالف آماری معنیداری بین تیمار شاهد و
تیمارهای استفادهکننده از عصارههای گیاهی داشتند
( .)p<0/05اگرچه تاکنون مطالعهای در خصوص بکارگیری
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عصارههای گیاهان پالونیا و کنوکارپوس در جیره غذایی
آبزیان (ماهی و میگو) انجام نشده است اما عصاره سایر
گیاهان نیز مورد تحقیق قرار گرفته است که در این مبحث
به آن اشاره میشود .اثرات استفاده از روغن اسانس ()EO
استخراج شده از میوه لیمو تلخ ( )Citrus limonتوانست
بر عملکرد رشد بچه ماهی  Labeo victorianusاثر
مثبت گذاشته و مقدار  5درصد آن باعث بهبود معنیدار
وضعیت فاکتورهای بیوشیمیایی و هماتولوژی خون شد
( .)Okoth et al., 2016هر یک از گیاهان دارای طیف
گستردهای از ساختار شیمیایی و فعالیتهای بیولوژیکی
هستند که شناخت و پردازش خواص هر یک از آنها
نیازمند پژوهشهای پایه و کاربردی در زمینههای مختلف
است ( .)Silva & Fernandes Júnior, 2010در این
مطالعه تیمار شاهد بدون استفاده از عصاره در مقایسه با
تیمارهای استفادهکننده از دو عصاره گیاهی به میزان 1
درصد از ضریب تبدیل غذایی باالتری برخودار بود
بطوریکه دامنه آن برای ماهی قزلآالی رنگین کمان
 1/05-2/72بترتیب در تیمارهای  4و  1بدست آمد .در
همین راستا گزارش شده است که افزودن  1درصد عصاره
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الکلی گیاه یونجه در جیره غذایی بچه ماهی قزلآال به طور
معنیداری منجر به افزایش رشد و کاهش ضریب تبدیل
غذایی میشود (نجفی و همکاران .)1397 ،وجود تانن در
برخی گیاهان همچون کونوکارپوس و دانه انار میتواند
عامل تحریک غذایی باشد که در همین ارتباط گزارش
شده که افزودن  3درصد آرد هسته دانه انار به جیره
غذایی ماهی قزلآالی رنگین کمان باعث افزایش
فراسنجههای رشد میگردد که با افزایش آن به سطح 4
درصد این روند کاهش یافت .استفاده بیش از حد تانن در
جیره غذایی آبزیان میتواند اثر معکوس بر رشد داشته
باشد (عمادی و همکاران.)1395 ،
تاننهای موجود در برگ کونوکارپوس با کاهش اتصال
میکروارگانیسمها به ذرات غذایی ،مهار رشد
میکروارگانیسمها و آنزیمهای میکروبی میتوانند باعث
هضم مواد مغذی شوند ( .)Goel et al., 2005آنالیز
آنزیمهای گوارشی نشان داد که بیشترین مقدار آمیالز و
پروتئاز در تیمارهای مصرفکننده کونوکارپوس ( )T2و
پالونیا ( )T3بدست آمد که حاکی از اثربخش بودن عصاره
برگ این دو گیاه است .برگهای پالونیا با  25درصد
پروتئین دارای ارزش غذایی برای دامها میباشد که باید
توجه داشت که وجود اسیدهای چرب در این گیاه میتواند
منجر به افزایش کلسترول خون شود ( Beare–Rogers
 )et al., 1971از اینرو ،افزایش ترشح آنزیم لیپاز در تیمار
 3مصرفکننده عصاره برگ پالونیا به مقدار
 132/33±14/18را به این موضوع ارتباط داد.
برگ گیاه پالونیا دارای ترکیبات فیتوشیمیایی با خواص
آنتیاکسیدانی است که در تولید داروهای گیاهی نیز
استفاده می گردد .بر این اساس در این پژوهش از عصاره
برگ گیاه پالونیا و کونوکارپوس بهعنوان تقویتکنندگان
ایمنی در جیره ماهی قزلآالی رنگینکمان استفاده شد.
آزمایشات هماتولوژی سرم خون بهمنظور تشخیص
اختالالت متابولیک ،ارزیابی وضعیت سالمت ماهیان و
واکنش به استرسهای محیطی مانند وضعیت تغذیه،
کیفیت آب محیط پرورش و تغییرات فصلی و دستکاری
مورد استفاده قرار میگیرد .شرایط پرورش و استفاده از
افزودنیهای غذایی فاکتورهای خونی از جمله گلوکز خون
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را تحت تاثیر قرار میدهد (.)Prasad & Charles, 2010
در این مطالعه استفاده از عصارههای گیاهی در تیمارهای
آزمایشی در مقایسه با تیمار شاهد منجر به کاهش گلوکز
خون گردید که با نتایج بدست آمده از بکارگیری مکمل
گیاهی خارمریم ( )longterm silymarinدر جیره غذایی
ماهی قزلآالی رنگین کمان همسو بود ( Banaee et al.,
 .)2011هموگلوبین پروتئینی است که در گلبولهای قرمز
خون نقش حمل نقل اکسیژن و دی اکسیدکربن در خون
را دارد .استفاده از عصاره برگ گیاهان کنوکارپوس و
پالونیا به میزان  1درصد در جیره غذایی سبب افزایش
معنی دار میزان هموگلوبین خون در مقایسه با تیمار شاهد
شد .در این راستا ،استفاده از  2و  3درصد عصاره نعنا
فلفلی ( )Mentha piperitaدر جیره ماهی قزلآال باعث
افزایش هموگلوبین و لیزوزیم سرم خون شد (عادل و
همکاران .)1394 ،همچنین افزودن  1/5گرم بر کیلوگرم از
عصاره سرخارگل ( )Echinacea purpureaدر جیره
غذایی بچه ماهی قزلآال باعث بهبود وضعیت سالمت و
افزایش دوبرابری مقدار لیزوزیم سرم خون گردید (پورغالم
و همکاران .)1392 ،لیزوزیم یکی از مهمترین فاکتورهای
سنجش ایمنی غیراختصاصی آبزیان است که افزایش آن
گویای بهبود وضعیت ایمنی ماهی در برابر عوامل عفونی و
استرسیزا میباشد (عادل و همکاران .)1394 ،در این
مطالعه بیشترین میزان لیزوزیم در تیمار مخلوط عصاره
گیاه کنوکارپوس و پالونیا ( )T4بدست آمد که نشان از
اثربخش بودن استفاده مخلوط این دو گیاه است .همچنین
افزودن  1درصد عصاره پالونیا ( )T3در جیره غذایی ماهی
قزلآال در مقایسه با تیمار شاهد منجر به افزایش مقدار
لیزوزیم سرم خون شد که با نتایج افزایش ایمنی بدست
آمده از بکارگیری گیاه پالونیا در جیره ماکیان همخوانی
داشت .آنان پیشنهاد میکنند که از گیاه پالونیا بدلیل
داشتن پلیساکارید به عنوان محرک ایمنی جدید در جیره
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The effect of some herbal extracts on nutrition and growth performance, digestive
enzymes activity and immune parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
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Abstract
The effects of Conocarpus erectus, Paulownia fortunei extracts and their mixture (50%+50%) on the
growth performance, digestive enzymes activity and non-specific immunity of rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss) were studied. Fish were divided into 4 four experimental groups fed diets with
0% (T1), 1% of conocarpus extract (T2), 1% of paulownia extracts (T3) and their mixture (T4) for 30
days. One- hundred and eighty fish (57.00± 4.09 g) were randomly stocked in twelve 70-L Aquarium
assigned into three treatments and a control group. The growth performance was significantly
increased in all herbal extracts fed fish compared to the control (P < 0.05); the highest value was
obtained by treatment 4. The food conversion ratio (FCR) was improved in all experimental treatments
compared to control. The digestive enzymes levels revealed significant increment in fish fed 1%
Paulownia extract (T3) in comparison with the other treatments and control. There were no significant
difference in protein and albumin levels of fish blood serum in different experimental treatments and
control (P > 0.05). While, glucose and hemoglobin levels were significantly increased in fish fed diets
containing plant extract. The results of this experiment showed that the use of conocarpus and
paulownia extracts can improve the growth, digestive enzymes and non-specific immunity of the O.
mykiss.
Keywords: Rainbow trout, Plant extracts, Growth, Digestive enzymes activity, Non-specific
immunity
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