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 چکیده
با هدف تاثیر استفاده از پودر گیاه پنیرك به عنوان یک نوع محرك ایمنی طبیعی بر پارامترهاي رشد و  1396این پژوهش در سال 

روز در مرکز تحقیقات تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز اجرا  60به مدت شاخص هاي خونی ماهی کپور معمولی 
قرار  )گرم 10/18±18/0با وزن اولیه  قطعه 30لیتري (هر کدام حاوي  300تانک  12هی پس از سازگاري در قطعه ما 360 در مجموعشد.

 درصد) بودند. 6( 4درصد) و تیمار   4( 3درصد)، تیمار  2( 2(بدون پودر پنیرك)، تیمار  1داده شدند. تیمارهاي مورد مطالعه شامل تیمار 
ها مشاهده شدند. باالترین میزان لنفوسیت 1و  2ها  فقط در تیمارهاي ها و بازوفیلکه مونوسیتنتایج بررسی سلول هاي دفاعی نشان داد 

کشی و قدرت باکتري کمپلمانفاکتور باالترین مقادیر  درصد به دست آمد. 16/48،  2ها در تیمار و نوتروفیل 5/95به ترتیب  3در تیمار 
) مشاهده شد g/dI 54/55( 3باالترین مقدار در تیمار  لیزوزیم)، اما درمورد P>05/0د (نسبت به تیمار شاهد به دست آم 2در تیمار  سرم

)05/0<P .( باالترین مقادیر مربوط به فاکتورهاي خونیMCH ،MCV ،MCHC ،ي قرمز، هموگلوبین و هاگلبولي سفید، هاگلبول
 )3µm( 12/1 ،1-10)3µm( 59/5 ،1-10)3µm( 37/3 ،)3-cell.mm310( 33/173 ،)3-cell.mm610(10-1به ترتیب  3هماتوکریت در تیمار 

36/1) ،g/dI (3/8  معمولی نشان نداد کپور و بقاي ماهی گیاه پنیرك تاثیر معنی داري بر روي رشد  پودر درصد به دست آمد. 66/40و
)05/0P> درصد بقاء مشاهده شد. 100به میزان  ) در ماهی کپور مانند تیمار شاهد، 3و  2، 1)، البته در تیمارهاي مورد بررسی (تیمار 

  2درصد پودر گیاه پنیرك در جیره غذایی ماهی کپور معمولی سبب بهبود فاکتورهاي خونی گردید. همچنین فرموله کردن  4میزان 
 شد. معمولی قدرت باکتري کشی سرم بدن ماهی کپور درصد جیره از این گیاه دارویی سبب افزایش فاکتور کمپلمان و

   
 .یمعمول ،کپوریخون يرشد، بقاء، شاخص ها رك،یپن کلیدي: ژگانوا

 
 مقدمه

 صنعت و يبخش در حال رشد کشاورز يپروريآبز
 ,.Gephart et al( است ایرا در سراسر دن التیش

 يپروريآبز قیاز طر یماه يتقاضا شیفزاا). 2020
 ت،یجمع عیرشد سر لیگذشته به دل يهادر سال

 یماه تیارجح نیو همچن تیفعال نیاز ا یدرآمد ناش
 يهادر سال .است بوده یوانیح يهانیپروتئ ریبر سا

 و یاجتماع مسائل علت بهصنعت  نیرشد ا لیدل ریاخ
 يهایآلودگ شیافزا ،یماه گوشت سالمت ،یفرهنگ

و کاهش  یعیطب يهاستمیاکوس در ستیزطیمح
 باشدیم نیریو آب ش ییایدر انیآبز ریذخا

)Amenyogbe et al., 2020 در صنعت .(
دهنده کاهش لزا از عواميماریعوامل ب يپروريآبز

مشکل امروزه از  نیحل ا يبرا و باشدیم دیتول
کنند. نقش یاستفاده م یمنیا ستمیس يهامحرك
 نیتضم و انیظ سالمت آبزحف در یمنیا ستمیمهم س

ها در طول دوره پرورش، سبب آن مناسب رشد و بقا
 ییایمیش باتیبه استفاده از انواع ترک نیشده تا محقق

 لیتما یمنیا ستمیس کنندهتیمحرك و تقو یعیو طب
). Dijkstra and Dixon, 2021( دهندینشان م
 یمنیا ستمیس تیبا تقو یمنیا يهامحرك

 يهايماریرا در برابر ب انیماه مقاومت ،یراختصاصیغ
عنوان عوامل مواد به  نی. ادهندیم شیافزا یعفون
 يادیز تیاز اهم هايماریکنترل ب يبرا ییدارو

 یمنف تهرگونه اثرا دفاق رایزبرخوردار هستند، 
هستند و  ستیزطیبر مح هاکیوتیبیموجود در آنت
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 کنندینم جادینامطلوب ا ییدارو يهاماندهیباق
)2020., et alSampantamit مهم  ي). از عملکردها

قدرت  شیبه افزا توانیم یمنیا يهامحرك
 دیتول شیافزا ،يبادیآنت دیتول شی، افزايخوارگانهیب
اشاره  دیسف يهامهاجرت گلبول شیافزا م،یزوزیل

 ).Ismail and Al-Hamdani, 2019نمود (
استفاده از  يپروريآبزدر  ریاخ يهاسال در

جهت  یمنیا يهامحرك عنوان به ییدارو اهانیگ
 یپرورش انیماه یراختصاصیغ یمنیا ستمیس تیتقو

 هاآن يهايماریبو کنترل  يریشگیجهت پ یو روش
 اهانیمتعدد گ يهاتیمزشده است. با توجه به  جیرا

کمتر به موجود زنده و  یخطرات جانب رینظ ییدارو
 داریپا ارزان، ،ییدارو مقاومت جادیا عدم ست،یزطیمح

 و جهان در را يادیز توجهات بودن دسترس در و
و همکاران،  ي(خداداد اندکرده جلب خود به رانیا

از جمله  ییهاتیبا داشتن مز ییدارو اهانی). گ1393
 ع،یها در سطح وسآن دیدر دسترس بودن و امکان تول

و  ستیزطیمح يکمتر برا رمناسب و خط متیق
 جادیعدم ا ست،یزطیاصطالح دوستار محبه ای انجانور

 یاهیگ يزا به داروهايماریعوامل ب یمقاومت نسب
 يداروها يمناسب برا نیگزیعنوان جاهمواره به

 ,.Mohammadi et alمورد توجه هستند ( ییایمیش
2020., et alAlagawany ; 2019يها). در سال 

 یدر خصوص بررس يادیز قاتیمطالعات و تحق ریاخ
رشد،  يهادر بهبود شاخص ییدارو اهانیاثرات گ

در  یخون يو پارامترها یمنیا يبقا، فاکتورها ه،یتغذ
 et alHasanpour ,.2017; شده است (انجام انیماه

; Hamdani, 2019-Ismail and Al
., et al; Hoseinifar ., 2019et alMohammadi

2021., et alHe ; 2020پارامترها  نیا رای)، ز
 راتییتغ صیتشخ يبرا یخوب اریشاخص بس

 طیشرا ریسرعت تحت تأثبوده و به یکیولوژیزیف
را  یسالمت ماه تیکرده و وضع رییتغ یطیمح
 ,Dijkstra and Dixon( کنندیم حیتشر یخوببه

2021.( 
 یاهیگMalva sylvestris  یبا نام علم ركیپن

که به  ایو پا متریسانت 60به ارتفاع تا  ،یاست علف
 يو برا دیرویاز نقاط م ياریصورت خودرو در بس

 Mohammad Eini et( گرددیکشت م زیاستفاده ن
al., 2014; Bilen et al., 2020 قسمت مورد .(

. البته در اکثر باشندیبرگ و گل م ركیاستفاده پن
 Imtiaz et( شودیماستفاده  زین ركیگل پن ،ینواح

al., 2012; Yarijani et al., 2019در اهیگ نی). ا 
 نام به آن به کینزد گونه و ندارد شیرو رانیا

M. neglecta به  ران،ی. گونه موجود در اباشدیم
 دهیخواب باًیو به حالت تقر ستیاول ن يگونه يبلند

. شودیمرتفع م متریسانت 40است و حداکثر تا 
ها، دار و گلو دندانه يارهیحالت دا يها دارابرگ

رنگ و کوچک هستند. قسمت مورد استفاده بنفش
شده آن  رنگ خشک بنفش يهاگل ران،یدر ا ركیپن
البرز،  ینواح رانیدر ا اهیگ شی. محل روباشدیم

آستارا،  جان،یآذربا ران،یاطراف تهران، شمال ا
خراسان، دامغان،  ران،یا يمرکز یاصفهان، نواح

نقاط  ریکرمان، بلوچستان و سا ران،یسمنان، جنوب ا
 و يخداداد؛ 1392 همکاران، و رنجبر( باشندیم

درصد  8حدود  ي). برگ حاو1393 همکاران،
 يقندها دیتول ز،یدرولیکه پس از ه باشدیم الژیموس
 دیگلوکز، رامنوز، گاالکتوز و اس نوز،یآراب

مقدار  يحاو نی. همچنکندیم دیاس کیگاالکتورون
et al., Mirghias 2015 ;است (نیز  دیتانن و فالونوئ

2019 et al.,Bilen ; 2017 et al.,Keyrouz .( 
 یگورام یماه قطعه 210 از مطالعه کیر د

 نیانگی) با مTrichogaster trichopterus( ییطال
 قیتحق نیا جیشده است. نتا گرم استفاده 5 یوزن

در کنار خوراك  ركیکه از پن ییمارهاینشان داد ت
 داشتند،رشد را  نیشتریب ،استفاده نمودند وماریب

با  شدههیتغذ انیها (ماهنمونه نیاگرچه متوسط وزن ا
شاهد نشان داد  ماریبا ت يداری) تفاوت معنركیپن
)05/0<Pیدر بررس ).1393و همکاران،  ي) (خداداد 
درصد در  6در سطح  ركیاستفاده از پن با يگرید
رشد در ماهی  يهاشاخص شیباعث افزا رهیج

 زانیم شیباعث افزا زیو ن ییطال یپاسگانم



 و همکاران داداديخ                                                  کپور  یماه یخون يهابر رشد، بقا و شاخص ركیپن اهیگ ریتاث

95 

 

 ركیگردید. پن یماه نیا در پوست يدهایکارتنوئ
 یقرمز در ماه-یبیشتر باعث افزایش رنگ نارنج

 يهایماه شیدوره آزما انیدر پابود.  دهیگرد
ها) در کنار (در همه غلظت ركیپن رهیبا ج شدههیتغذ

دانه را در حداکثر تجمع رنگ وماریب يتجار رهیج
 تحقیق این نتایج به توجه با پوست نشان دادند.

 ماهی در مناسب رنگ القاء براي ركیپن از استفاده
عنوان جایگزین به تواندمی مواد این و گرددمی توصیه

مناسب براي آستاگزانتین که قیمت بسیار باالیی 
توجه به  با ).1392دارد، قرار گیرد (رنجبر و همکاران، 

 تیو تقو يریشگیدر پ یمنیا يهامحركنقش 
 دیتول شیکه سبب کاهش تلفات و افزا یمنیا ستمیس

 ریتأثمطالعه  نیدر ا شوند،یم یکپور معمول یماه
نوع محرك  کی عنوانبه ركیپن اهیاستفاده از پودر گ

 يهاشاخصرشد و  يبر پارامترها یعیطب یمنیا
 قرار یبررس مورد یپرورش یکپور معمول یماه یخون

 است. گرفته
 

 هامواد و روش
روز در  60به مدت  1396این تحقیق در تابستان 

دانشگاه آزاد  انیو پرورش آبز ریتکث قاتیمرکز تحق
 رهیبا ج هیتغذ از شیواحد اهواز اجرا شد. پ یاسالم

روز جهت  7به مدت  نایماه ،موردمطالعه ییغذا
با  هیروز تغذ 60شدند و  هیتغذ هیپا رهیج از سازگاري

 نیانجام شد. در ا ركیپن اهیخشک گ پودراستفاده از 
 يتریل 300 یکیعدد تانک پالست 12از  قیتحق

نور،  نیهاسرباز بوده و منبع تأمتانک نیاستفاده شد. ا
بوده است. در هر  شیدر طول دوره آزما یعینور طب
 هیبا وزن اول یمعمولکپور  یعدد ماه 30تانک 

 یماه 360تانک  12گرم و درمجموع  18/0±10/18
شاهد در نظر  يهاعنوان تانکتانک به 3قرار داده شد. 

 نیا ازین مورد هیمواد اول هیته ازپس  گرفته شد.
 2و سپس از الک  ابیآس یدر ابتدا آرد ماه ش،یآزما

 ونیعبور داده شد، سپس مطابق فرموالس يمتریلیم
 يوزعمده با ترا هیمواد اول ،یشیآزما يهارهیج
 نیتوز يکه برا شده نیتوز گرم کی دقت با تالیجید

از  ینیتامیو و یمخلوط مواد معدن رینظ یباتیترک
استفاده شد.  گرم 01/0با دقت  تالیجید يوزترا

 یبا کمک روغن ماه هارهیخشک ج هیسپس مواد اول
درآمده و به مدت  ریکن به شکل خمو آب در مخلوط

کرد.  دایادامه پ يعمل مخلوط ساز قهیدق 35تا  25
که مواد حالت  یتا زمان باتیترک يریپذپس از شکل

گوشت حالت گرفتند، با استفاده از چرخ يریخم
ها را متر آنیلیم 2 یخزر با قطر شبکه خروج پارس
پلت  نیدست آمد. ا هب ییغذا يهاکرده و پلتچرخ

 هیدر سا ینومیآلوم يتورها يپس از پهن شدن بر رو
شده پس از خرد شدن  خشک يخشک شدند. غذاها

 يمخصوص نگهدار یکیبا دست درون ظروف پالست
خشک و خنک  یطیشده و در مح ختهیر یماه رهیج

از مزارع  ركیپن اهیپژوهش گ نیشدند. در ا ينگهدار
و  يآورواقع در شهرستان سوسنگرد جمع يکشاورز

 ,.Du et al( شدند پودر ه،یپس از خشک شدن در سا
با سطوح صفر  ییهارهیج هیته ي). سپس برا2005

 فرموله ركیپودر پن رهیج از درصد 6و  4، 2(شاهد)، 
. در )1393و همکاران،  ي(خداداد )1(جدول  شد

شده است. نشان داده  یمصرف يغذا زیآنال 2جدول 
سطوح مختلف پودر  یشیآزما رهیبرحسب نوع ج

اضافه و همراه  رهیصورت پودر داخل به جبه ركیپن
شده تا  آماده يهاپلت انیشد. در پا ریمواد خم ریسا

 نیدر ا .شدند ينگهدار خچالیزمان استفاده در 
در چهار نوبت و در  هیدفعات تغذ زانیم قیتحق

 بر یغذاده زانیبود. م 19و  15، 11، 7 يهاساعت
 ،انجام شد یمعمول کپور یاهم بدن وزن اساس

اندازه سه درصد  که از هفته اول و دوم به بیترتنیابه
صورت گرفت. در طول دوره  یوزن بدن غذاده

پرورش، میانگین دماي آب در استخرهاي پرورشی 
آب  ضیگراد بود. تعودرجه سانتی 26±02/1معادل 

آب  ضیانجام شد. نحوه تعو انیروز در م کیصورت به
ها که در تانک يرهایکردن آب از ش یخال قیاز طر

کردن مواد و فضوالت  فونیس نیقرار داشت و همچن
موتور برق و  قیاز طر ی. هوادهشد امانج انیماه

ها انجام جهت انتقال هوا به داخل تانک یکشکانال
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بار  3منظور بررسی میزان رشد بچه ماهیان، شد. به
) 60و روز  30روزه (روز صفر، روز  60در طول دوره 

انجام شد. درهر مرحله براي  نبچه ماهیا يومتریب
گرم  یلیم 100بیهوشی از پودر گل میخک به میزان 

). 1392و همکاران،  یشاهیاستفاده شد (عل تریدر ل
نمونه بچه ماهی از هر یک از  3بدین ترتیب که 

ها با و طول آن شده دیصورت تصادفی صها بهتانک
و وزنشان با ترازویی با دقت یک  یسنجستیتخته ز

متوسط وزنی و طولی بچه  سپسگرم تعیین گردید. 
  ماهیان هر تکرار محاسبه و ثبت شد.

مطالعه و  مورد انیبدن ماه يومتریب يهاشاخص
 Body( وزن شیها شامل افزاآن ياهیتغذ يفاکتورها

weight increase(، وزن شیدرصد افزا 
)Percentage Weight Gain(، طول شیافزا 
)Length Gain(، تیفاکتور وضع )Condition 

factor(، روزانه وزن شیافزا زانیم ،یچاق بیضر 
)DGR( ییغذا لیتبد بی)، ضرFeed 

Conversation Ratio(، ژهیو رشد بیضر 
)Specific Growth Ratio(، یخوراك مصرف 
)Feed intake(، ییکارا ) (درصد) غذاFeed 

efficiency) و درصد بقا (SR (کمک به بیترت به 
 11 و 9،10، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 يهارابطه

 ,Sayed, and El‐El; 1988Cui‐( شدند محاسبه
2011Ghobashy, :( 
 هیـ وزن اول ییوزن بدن = وزن نها شیافزا: 1 رابطه
(گرم) ـ  ییوزن = متوسط وزن نها شیافزا درصد: 2 رابطه

 هیمتوسط وزن اول / 100× (گرم)  هیمتوسط وزن اول
 (گرم)
 هیطول ثانو نیانگیطول بدن = م شیافزا:  3 رابطه
 )متری(سانت هیاول طول نیانگیم ـ) متری(سانت
(طول  3 /(گرم)  ی= وزن ماه تیوضع فاکتور: 4 رابطه

  100× ) متریبرحسب سانت
طول  / 100× (گرم)  ی= وزن ماه یچاق بیضر: 5 رابطه
 )متری(سانت
(گرم) ـ  ییوزن روزانه = متوسط وزن نها شیافزا: 6 رابطه

 پرورش يتعداد روزها /(گرم)  هیمتوسط وزن اول
خورده شده  ي= مقدار غذا ییغذا لیتبد بی: ضر7 رابطه

 وزن بدن (گرم) شیافزا /(گرم) 
(گرم) ـ وزن  هی(وزن ثانو Ln= ژهیو رشد بی: ضر8 رابطه

 100× پرورش  يتعداد روزها /(گرم)  هیاول
 يخورده شده به ازا ي%=کل غذایمصرف خوراك: 9 رابطه
وزن ×  یی(وزن نها /پرورش  يتعداد روزها ×یهرماه

 )هیاول
وزن  /(گرم)  یوزن ماه شی% = افزا غذا ییکارا: 10 رابطه

 100× خورده شده (گرم)  يغذا
 انیپا در انی% =تعداد بچه ماه بقا درصد: 11 رابطه

 .یشیآزما ماریشده در چهار تساخته رهیج زیآنال – 1جدول 

 تیمار چهارم تیمار سوم  تیمار دوم تیمار اول (درصد) مواد
 درصد 25 درصد 25 درصد 25 درصد 25 آرد ماهی
 درصد 36 درصد 36 درصد 36 درصد 36 آرد سویا
 درصد 20 درصد 20 درصد 20 درصد 20 آرد گندم

 درصد 8 درصد 8 درصد 8 درصد 8 روغن ماهی
 درصد 6 درصد 4 درصد 2 درصد 0 پودر پنیرك

 درصد 5/2 درصد 5/2 درصد 5/2 درصد 5/2 مالس
 درصد 5/1 درصد 5/1 درصد 5/1 درصد 5/1 پرمیکس ویتامین

 درصد 1 درصد 1 درصد 1 درصد 1 مواد معدنیپرمیکس 
 0 درصد 2 درصد 4 درصد 6 پرکننده
 1/36 ± ۲۰/۰ 97/35 ± ۶۱/۰ 96/35 ± ۳۱/۰ 78/35 ± ۳۲/۰ پروتئین
 64/12 ± ۵۶/۰ 97/12 ± ۴۴/۰ 36/13 ± ۶۴/۰ 36/13 ± ۱۱/۰ چربی

 30/29 ± ۲۰/۰ 83/29 ± ۹۶/۰ 60/28 ± ۲۶/۰ 83/28 ± ۳۰/۰ نیتروژن عاري از ازت 
 قابل هضم  انرژي

 کیلو کالري بر کیلو گرم
12±12/37868 21±56/37848 15±12/37981 29±62/37536 
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 100×  شیآزما يدر ابتدا انیتعداد بچه ماه  /شیآزما
در  یماه یشناسخون يهاپارامتر يریگاندازه

و  اهواز چمران دیشه دانشگاه یدامپزشک شگاهیآزما
انجام شد.  یساقه دم يدیور اهرگیاز س يریگخون

 يهابا استفاده از لوله PCV ای یحجم فشرده گلبول
 10نمونه به مدت  فوژیو سانتر تیکروهماتوکریم

با استفاده از  قهیدور در دق 10000در  قهیدق
 02/0کردن . پس از مخلوطآمد دست به فوژیسانتر

و  نیدرابک یمحلول تجارت یسیس 5خون با  تریلیلیم
شده به مدت  مخلوط نمونه قه،یدق 10پس از گذشت 

منظور رسوب ذرات هسته با سرعت به قهیدق10
. سپس جذب شد فوژیسانتر قهیدور در دق 2000

نانومتر  540موج در طول  یمحلول فوقان يورن
 زانیو م يریگدستگاه اسپکتروفتومتر اندازه لهیوسبه

. دش محاسبه تریل یبرحسب گرم در دس نیهموگلوب
و  یبه روش دست یقرمز ماه يهاگلبول یشمارش کل

نئوبار صورت گرفت.  یتومتربا استفاده از الم هماس
پت یپ 5/0قرمز تا درجه  يهاشمارش گلبول يبرا

 101شد و سپس تا درجه  یدهمالنژور قرمز خون کش
(نسبت رقت  یقرق یکنات ـ هر کنندهیقبا محلول رق

به الم  شدهیق) و سپس نمونه رق200به  1
 5نئوبار منتقل و پس از صرف زمان  یتومترهماس

قرمز، تعداد  يهاشدن گلبول یننشته يبرا یقهدق
 يدر پنج مربع ثانو 40 یینماز با بزرگقرم يهاگلبول

شمارش و تعداد سلول  يمرکز یهاز مربع اول
 10000عدد  یعنیرقت  یبشده در ضرشمارش

مکعب  یترلیلیقرمز در م يهاشد و تعداد گلبولضرب
 ).Thrall, 2004( گردیدخون محاسبه 

گسترش  دیسف يهاگلبول یقیشمارش تفر يبرا
نمودن کار و قبل از مخلوط نیا ي. براشد هیتهخون 

قطره خون  کی ماًیضد انعقاد مستق نمونه خون با ماده
-گسترش هیو سپس اقدام به ته گرفتالم قرار يبر رو
 تیتثب کیلیبا الکل مت شدههیته يها. گسترشدیگرد

به مدت  مسای) و سپس با استفاده از رنگ گکسی(ف
-رنگ انیو پس از پا شدند يزیآمرنگ قهیدق 20
شدن گسترش با خشک و الم يشستشو و يزیآم

مورد  دیسلول سف صدکیتعداد  یروغن یعدس
ها محاسبه و ثبت از سلول کیشمارش و درصد هر 

به  دیسف يهاگلبول یشمارش کل ).12(رابطه  دیگرد
کردن خون به  قی) با رقتومتری(هماس میروش مستق

 کیکننده نات ـ هرقیبا محلول رق 200به  1نسبت 
با استفاده از  یگلبول هايیس. اندصورت گرفت

 ,Thrallمحاسبه شدند ( 15تا  12 يهارابطه
2004:( 

 يها(تعداد کل گلبول = دیسف يهاگلبولتعداد: 12 رابطه
 200 ×) درصد 10مربع بزرگ+ 9شده در شمارش دیسف

در  یلیون(م قرمز يهاتعداد گلبول = MCV: 13 رابطه
 (درصد)یتهماتوکر × 10 / مکعب) متریلیم

در  یلیونقرمز(م يهاتعداد گلبول = MCH: 14 رابطه
 )یترل ی(گرم در دس ینهموگلوب×  10 / مکعب) متریلیم

×  100 /(درصد) یتهماتوکر =MCHC : 15 رابطه
 )یترل ی(گرم در دس ینهموگلوب

)، Hb، 1-g/dl( نیهموگلوب يریگاندازه جهت
و  Blaxhallدرصد) به روش  ،HCT( تیهماتوکر

Daisley )1973شدند.  يریگ) اندازه 
 شیآزما از کمپلمان تیفعال يریگجهت اندازه

 يریگاندازه جهت. شد يریگبهره آگار ژل در زیهمول
-بهره آگار ژل در زیهمول شیآزما از کمپلمان تیفعال

 pH=2/7( فسفات بافر در %5/1 آگارز ابتدا. شد يریگ
مول  یلیم 5/1و  میزیمن دیمول کلر یلیم 5/0 يحاو
درجه  50-55 يشد. در دما هی) تهمیکلس دیکلر
درصد از گلبول قرمز  5/1 زانیبه مگرادیسانت

 1× 810خرگوش شسته شده با بافر فسفات (با تراکم 
 مخلوط. شد اضافه آگارز به) تریلیلیسلول در هر م

 تیقرمز خرگوش داخل پل يهاگلبول يحاو آگارز
 4 خچالیدر  شبکیها به مدت تیپل. دیگرد عیتوز

قرار داده شدند و سپس حفرات به  گرادیدرجه سانت
از هم در  متریسانت 2و بافاصله  متریلیم 3قطر 

 تریلکرویم 20 زانیو به هر گوده م جادشدهیها اتیپل
مرطوب و  طیها در محتیاز سرم نمونه اضافه شد. پل

ساعت انکوبه شده و قطر  48درجه به مدت  25 يدما
 تیسنجش فعال يشد. برا يریگاندازه یگلبول زیهاله ل
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و پودر  تیزوپلیسرم از روش آگارز ل میزوزیال یمیآنز
) گمای(س کوسیکتیزودایل کروکوکوسیم يباکتر
) استفاده 1998و همکاران ( Ellisتوسط  شدههیتوص
 سرم یکش يقدرت باکتر يریگاندازه يبراد. یگرد

ساعت  48به مدت الیدروفیهآئروموناس يابتدا باکتر
هاي کشت داده شد و سپس سلول TSBدر محیط 

دور در دقیقه به مدت  3000باکتریایی با سانتریفوژ 
آوري و با افزودن مقداري بافرفسفات دقیقه جمع 15

ها جذب نوري سوسپانسیون سدیم استریل به آن
 میتنظ 1نانومتر برابر  540موج طولحاصله در 

 حاصل شمارش ونیدر سوسپانس يگردید. تعداد باکتر
بر  یمتوال يهارقت هیشده و با استفاده از روش ته

در  يباکتر cfu/ml 510 ونیده، سوسپانس يمبنا
و  pH5/7 =( لیدرصد استر 1/0ورونال بافر  نیژالت
 15/0 و میکلس ونی تریلیلیمول در میلیم 5/0 يحاو

 .دیگرد هی) تهمیزیمن ونی تریلیلیمول در میلیم
 قیبا بافر فوق رق 1:3به نسبت  یسرم يهانمونه
حاصل به نسبت  ییایباکتر ونی. سوسپانسدندیگرد
 90مدت مخلوط شده و به  شدهقیبا سرم رق 1:1
 میبا حرکت مال گرادیدرجه سانت 25 يدر دما قهیدق

فعال، همان مقدار  يهانمونه. عالوه بر دندیانکوبه گرد
-ریدرجه غ 65 يدر دما يمارسرم از هر نمونه در بن

 زیفعال نریغ يهانمونه يفعال شده و همان روش برا

لوپ کامل از مخلوط سرم و  کیسپس ، شد انجام
 یداده شد. تمامکشت  TSA کشت طیدر مح يباکتر

ها طیمح. شد انجام شعله کنار و هود ریمراحل در ز
گراد یدرجه سانت 25 يساعت در دما 24مدت به

کانتر یکلون دستگاه کمک به سپس و دهیانکوبه گرد
 طیمح يرو در افتهی رشد ییایباکتر يتعداد پرگنه

صورت متوسط تعداد به جینتا. دیگرد شمارش کشت
شده و هر نمونه مشخص يشده براشمارش يباکتر

نسبت به  ماریشده در هر تشمارش يتعداد باکتر
  ).Thrall, 2004( دیگرد سهیشاهد مقا ماریت

 SPSSافزار ها به کمک نرممحاسبات داده و زیآنال
 و هیانجام شد. تجز 2007و اکسل نسخه  18نسخه 

با استفاده از  یطرح تصادف کیدر قالب ها داده لیتحل
 نی، اختالف موجود بطرفهکی انسیوار زیتست آنال

مشخص، سپس با  یمورد بررس يهاماریت نیانگیم
 نیبودن تفاوت ب داریاستفاده از آزمون دانکن معن

 .دیدرصد مشخص گرد 95در سطح  مارهایت
 

  نتایج
 يپارامترها يبر رو ركیپن اهیعصاره گ ریتأث جینتا

 نشان داده 3در جدول  یکپور معمول یرشد و بقا ماه
ن، طول، وز يبخش پارامترها نیشده است. در ا

 ژه،یرشد و بیوزن، ضر شیوزن، درصد افزا شیافزا

روز پرورش (سال  60) طی Cyprinus carpio( بر رشد و بقا ماهی کپور معمولی )Malva neglecta( گیاه پنیرك یرنتایج تأث – 2جدول 
1396.( 

 3 ماریت 2 ماریت 1 ماریت شاهد 
 a 35/76±1/38 a 15/93±1/40 a 75/43±1/40 a 15/10±1/40 وزن (گرم)

 a 52/15±0 a 85/33±0/15 a 86/33±0/15 a57/66±0/15 )متریطول (سانت

 a 15/76±1/20 a26/93±1/22 a 10/5±1/22 a 75/10±1/22 (گرم) وزن شیافزا

 a 84/37±10/115 a 21/41±13/127 a 29/46±9/125 a 19/77±14/122 (%) وزن شیدرصد افزا

 a 08/27±0/1 a 07/36±0/1 a 09/35±0/1 a 08/33±0/1 (درصد/روز) ژهیو رشد بیضر
 a 08/87±0/1 a 07/70±0/1 a 05/73±0/1 a 03/76±0/1 ییغذا لیتبد بیضر

 a 03/53±0/0 a 05/58±0/0 a 05/57±0/0 a 04/56±0/0 یینسبت بازده غذا
 a 07/45±0/1 a 07/60±0/1 a 05/57±0/1 a 07/55±0/1 (%) نیبازده پروتئنسبت 

 a 07/97±0/1 a 10/12±0/2 a 09/09±0/2 a 08/04±0/2 (%) ژهیو رشد شیافزا بیضر
 a 04/14±0/1 a 12/14±0/1 a 12/12±0/1 a 11/04±0/1 تیفاکتور وضع
 a100 a 100 a 100 a100 بقا (%)

 را نشان می دهد. 05/0در سطح  داریاختالف معن) در هر ردیف a, b, c, d( یرمشابهغ حروف
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نسبت بازده  ،یینسبت بازده غذا ،ییغذا لیتبد بیضر
وزن  شیدرصد افزا ژه،یرشد و شیدرصد افزا ن،یپروتئ

 و 3، 2 ماریشاهد و سه ت ماریت نیروزانه و درصد بقا ب
 اهیگ ریکه نشان داد که تاث است شده سهیمقا 4
کپور  یماه هیرشد و تغذ يبر شاخص ها ركیپن

 یمورد مطالعه اختالف معن يمارهایدر ت یمعمول
 پودر درمورد گریبه عبارت د .)<05/0Pنداشت ( يدار
کپور  یماهرشد  يبر رو يدار یمعن ریتاث ركیپن اهیگ

 نشد مشاهده پرورش روش 60 یط یمعمول
)05/0P> .(يداریمعن اختالف زین بقا فاکتور درمورد 

)، <05/0P( نداشت وجود مطالعه مورد يمارهایت در
 يدرصد بقا 100 زین 3و  2، 1 يمارهایاما در ت

 انیتوان ب یمشاهده شد که م یکپور معمول انیماه

 ریتاث یماه نیا يبقا ير روب ركیپن اهیکرد که گ
نشود (جدول  جادیا یداشته و سبب شده تا تلفات ماه

2  .( 
 یکپور معمول یبدن ماه یدفاع يهاسلول جینتا

 فقط بیترت به هالیبازوف و هاتیمونوسنشان داد که 
 زانیم نیباالتر. شدند مشاهده 1 و 2 يمارهایت در

درصد به دست آمد.   5/95، 3 ماریدر ت هاتیلنفوس
نشدند  مشاهده مارهایاز ت کیچیدر ه هالینوفیائوز

 ).3(جدول 
 یکش يکمپلمان و قدرت باکتر فاکتور درمورد

اختالف  مطالعه مورد يمارهایتشاهد با  ماریسرم در ت
 میزوزیل) و درمورد P>05/0داشت ( وجود يداریمعن

  يداریمعن  اختالف   شاهد    ماریبا ت 3 ماریدر ت زین

روز پرورش (سال  60) طی Cyprinus carpio( ماهی کپور معمولی ي دفاعیهابر سلول )Malva neglecta( گیاه پنیرك یرأثت – 3جدول 
1396(. 

 3 ماریت 2 ماریت 1 ماریت شاهد 
 14/93 33/50 5/91 16/90 تیلنفوس
 7/0 51/1 84/2 51/4 تیمنوس

 16/6 16/48 33/5 33/5 هانوتروفیل
 0 0 33/0 0 لیبازوف

 0 0 0 0 لینوفیائوز
 

روز پرورش (سال  60) طی Cyprinus carpio( ماهی کپور معمولی فاکتورهاي ایمنیبر  )Malva neglecta( گیاه پنیرك یرتأث – 4 جدول
1396.( 

 3 ماریت 2 ماریت 1 ماریت شاهد 
 g/dI( a 00/150±0 b 77/33±26/253 c 91/50±20/312 d 55/67±20/286کمپلمان (

 a 27/180±37 b 77/33±26/228 c91/50±20/312 d 55/33±25/253 سرم یکشيقدرت باکتر

 g/dI( a40/12±7/49 a 15/38±4/46 a 74/16±5/47 b04/54±6/55( میزوزیل

 را نشان می دهد. 05/0در سطح  داریاختالف معن) در هر ردیف a, b, c, d( یرمشابهغ حروف
 

) طی دوره Cyprinus carpio( ماهی کپور معمولی MCHبر روي فاکتور ) Malva neglecta( عصاره گیاه پنیرك  یرتأث – 1شکل 
 دهد).را نشان می 05/0در سطح  داریاختالف معن) در هر ستون a, b, c, d( یرمشابهغ حروف( 1396روز در سال  60پرورش 
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) طی دوره پرورش Cyprinus carpio( ماهی کپور معمولی  MCVفاکتور يبر رو) Malva neglecta( عصاره گیاه پنیرك  یرتأث – 2شکل 
 دهد).را نشان می 05/0در سطح  داریاختالف معن) در هر ستون a, b, c, d( یرمشابهغ حروف( 1396روز در سال  60
 

) طی دوره Cyprinus carpio( ماهی کپور معمولی MCHC فاکتور يبر رو) Malva neglecta( عصاره گیاه پنیرك  یرتأث – 3شکل 
 دهد).را نشان می 05/0در سطح  داریاختالف معن) در هر ستون a, b, c, d( یرمشابهغ حروف( 1396روز در سال  60پرورش 

 

) طی دوره پرورش Cyprinus carpio( ماهی کپور معمولی ي سفیدهاگلبول يبر رو) Malva neglecta( عصاره گیاه پنیرك  یرتأث –4شکل 
 دهد).را نشان می 05/0در سطح  داریاختالف معن) در هر ستون a, b, c, d( یرمشابهغ حروف( 1396روز در سال  60
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 فاکتور ریمقاد نی). باالترP>05/0مشاهده شد (
نسبت  2 ماریدر ت سر یکش يکمپلمان و قدرت باکتر

)، اما درمورد P>05/0ست آمد (شاهد به د ماریبه ت
) g/dI 54/55( 3 ماریمقدار در ت نیباالتر میزوزیل

  ).4(جدول  )P>05/0( شد مشاهده
 یخون يفاکتورها ریمقاد درموردپژوهش  نیا در

MCH، MCV، MCHC، د،یسف يهاگلبول 
 به نسبت 3 ماریت در نیهموگلوبقرمز و  يگلبول ها

وجود داشت  يداریمعن اختالف شاهد ماریت
)05/0P<يمارهایدر ت تیهماتوکر ریمقاد نی)، اما ب 

مشاهده نشد  يدار یمورد مطالعه اختالف معن
)05/0P> ارائه  7تا  1 يشکل ها در). همان طور که

 یخون يفاکتورهابه  مربوط ریمقاد نیباالترشده است 
MCH، MCV، MCHC، د،یسف يهاگلبول 

 ماریدر ت تیو هماتوکر نیقرمز، هموگلوب يهاگلبول
، 3µm (12/1 ،1-10)3µm (59/5(10-1 بیبه ترت 3
1-10)3µm (37/3) ،3-cell.mm310 (33/173 ،
)3-cell.mm610 (36/1) ،g/dI (3/8  درصد  66/40و

 .آمد دست به
 

 بحث 
و پرورش  يپرور يصنعت آبز شرفتیبا پ همزمان

و پروش  ریدر مراحل تکث انیماه يرشد و بقا ان،یماه
 ستمیس مقاومت شیافزا با که دارد ییباال تیاهم

 در توان یم زین یماه یخون يفاکتورها و یمنیا
 اقدام فروش و يپرواربند جهت مناسب رشد يراستا
et ; He 2019Hamdani, -Ismail and Al( کرد

2021, al. .(در مطالعه مورد يهامحرك از یکی 

) طی دوره پرورش Cyprinus carpio( معمولیماهی کپور  نیهموگلوببر روي ) Malva neglecta( عصاره گیاه پنیرك  یرتأث – 6شکل 
 دهد).را نشان می 05/0در سطح  داریاختالف معن) در هر ستون a, b, c, d( یرمشابهغ حروف( 1396روز در سال  60

 
 

) طی دوره Cyprinus carpio( ماهی کپور معمولیقرمز  يهاگلبولبر روي ) Malva neglecta( عصاره گیاه پنیرك  یرتأث – 5شکل 
 دهد).را نشان می 05/0در سطح  داریاختالف معن) در هر ستون a, b, c, d( یرمشابهغ حروف( 1396روز در سال  60پرورش 
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توانند یهستند که م ییدارو اهانیگ ر،یاخ يهاسال
 بر آن ریتاثاضافه شده و  انیماه ییغذا رهیدر ج

 et Alagawany( گردد یبررس مختلف يها شاخص
2020, al..(  
 يداریمعن ریتأث ركیپن اهیگ پودر قیتحق نیا در
کپور نداشته است.  يرشد يهاشاخص يبر رو

در  یکپور معمول یماه ژهیرشد و بیضر گریدعبارتبه
نشان داد، اما  شیشاهد افزا مارینسبت به ت 3 ماریت
نداشت  يداریرشد اختالف معن شیافزا نیا
)05/0P> .(اهیافزودن گ زین گرید يامطالعه در 

 یمعمول کپور یماه ییغذا رهیج در ركیپن
)Cyprinus carpio بیدر ضر يریتأث که) نشان داد 

 جینتابا  و) Bilen et al., 2020نداشت ( ژهیرشد و
 يبر رو يگرید قیتحق دردارد.  یخوانپژوهش هم نیا

افزودن  )Amphiophus labiatus( دیکلیس یماه
 يریتأث یماه نیا هیآلوئه ورا در تغذ اهیخام گ عصاره

 نیهمچن ).1389 ،یشاهیعلدر رشد آن گزارش نشد (
Perez-Jimenez ) نشان دادند که 2013و همکاران (

 یدر ماه دیسف يبا چا شده هیتغذ ماریدر ت رشد
Sparus aurata قیتحق نیا جیکمتر بود که با نتا 

 210 يرو بر گرید يار مطالعهمطابقت داشتند. د
 ركیپن اهیگ ییدارو ریتأث ،ییطال یگورام یقطعه ماه

)Malva neglecta6و  4، 2مختلف  يها) در غلظت 
 ییمارهایت کهنشان داد  هیروز تغذ 60درصد به مدت 

استفاده نمودند  وماریدر کنار خوراك ب ركیکه از پن

 نیاگرچه متوسط وزن ا داشتند،رشد را  نیشتریب
) تفاوت ركیبا پن شده هیتغذ انیها (ماهنمونه

) P<05/0( نددادنشاهد نشان  ماریبا ت يداریمعن
 يگرید یدر بررس ).1393و همکاران،  ي(خداداد

در  ركیپژوهشگران نشان دادند که استفاده از پن
 يهاشاخص شیباعث افزا رهیدرصد در ج 6سطح 

(رنجبر و  گردید ییطال یگورام ماهی در رشد
 یخوانحاضر هم قیتحق جی) که با نتا1392همکاران، 

به  ریس اهیگ افزودن با که يگرید یبررس درنداشت. 
 ازشده،  انجامآال قزل انیبچه ماه ییغذا رهیج

 زانیسطوح م نیاز ب برخوردار بوده و ییباال تیمطلوب
از  مجموع دردرصد  1 يحاو رهیج شده استفاده ریس

 یکم زانیدر خصوص اثر بر روند م يباالتر تیمطلوب
 یماه بچه در یو طول یرشد وزن يهامشخصه یفیوک

 استفاده ریو مقاد ریفاقد س رهینسبت به ج آالقزل
و  ي(خداداد است بوده برخوردار هارهیدر ج ریس شده

 ).1391همکاران، 
 در یمعمول کپور انیماه يبقا یبررس نیا در

درصد به  100 زیشاهد ن ماریمانند ت 3و  2، 1 ماریت
است  شده گزارش قاتیاز تحق ياریدست آمد. در بس

 انیماه ییغذا رهیبه ج ییدارو اهانیکه افزودن گ
 et al.,Hoseinifar ( شودیم هاآن يسبب بقا
., 2021; et al., 2021; Acar et alHe ; 2020

2021, et al.Avazeh  .(Ji  و همکاران)زی) ن2007 
 يحاو يمارهایت در بقاء نیبهترنشان دادند که 

) طی دوره پرورش Cyprinus carpio( ماهی کپور معمولی تیهماتوکربر روي ) Malva neglecta( عصاره گیاه پنیرك  یرتأث – 7شکل 
 دهد).را نشان می 05/0در سطح  داریاختالف معن) در هر ستون a, b, c, d( یرمشابهغ حروف( 1396روز در سال  60
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 قیتحق نیا جیبا نتا که آمد دست به ییدارو اهانیگ
 یمنبع ركیپن ییایمیش بیاز نظر ترکدارد.  یخوانهم
 نیتامیکه و باشدیم Cو  A، B يهانیتامیاز و یغن
C هیو مقاومت عل یمنیا شینوبه خود باعث افزابه زین 
مواد با ارزش  ركیپن يهابرگ در. شودیم هايماریب

(حدود  فنل رینظ يقو يهادانیاکسیفراوان مانند آنت
(حدود  دیفالونوئ)، گرم بر گرمیلیم 45/386
 19/0(حدود  دیکاروتنوئ)، گرم بر گرمیلیم 81/1210

چرب  يدهایتوکوفرول و اس ،)گرم بر گرمیلیم
 يسبز آن دارا يهانشده وجود دارد. برگاشباع
. باشدیدرصد) م 84(در حدود  UFAسطح  نیباالتر

 )218C:( کینولئیل ركیچرب عمده در پن يدهایاس
 کیپالمت دیو اس 3W ای )318C:( کینولنیو ل 6W ای
):016C( ازیموردن یرشد و سالمت يکه برا باشدیم 

 ).Shale et al., 2005؛ 1372 ،يزرگر( است
شامل  یخون يفاکتورها ریپژوهش مقاد نیا در
MCH، MCV، MCHC، د،یسف يهاگلبول 
 ماریدر ت تیو هماتوکر نیقرمز، هموگلوب يهاگلبول

مورد مطالعه باالتر به  يمارهایت رینسبت به سا 3
 فاکتور کمپلمان و نیهمچن ).>05/0Pدست آمد (
 نیباالتر 2 ماریدر ت زیسرم ن یکش يقدرت باکتر

افزودن  گریدبه عبارت  ).>05/0P(را داشتند  مقدار
 یمنیو ا یخون يسبب بهبود فاکتورها ركیپن اهیگ

 Rashidian یشد. در بررس یکپور معمول یبدن ماه
 ركیدرصد عصاره پن 5) استفاده از 2020و همکاران (

در  شیکمان افزا نیرنگ يآالقزل یماه رهیدر ج
RBC  وWBC در  شیمشاهده نمودند و افزا

 ریمقاد به یدسترس لیرا به دل یخون يهاشاخص
 ستمیس در آهن و میکلس کاروتن، ،C نیتامیباالتر و
 در روده در شتریب جذب جهینت در خون گردش

 یبررس نیا جیکه با نتا باشدیم ركیپن يمارهایت
 افزودن)، با 2020همکاران ( و Bilenمطابقت داشت. 

 نشان یمعمول کپور یماه ییغذا رهیج در ركیپن اهیگ
 رینظ یخون يدر فاکتورها يریتأث که دادند

و  نیقرمز، هموگلوب يهاگلبول د،یسف يهاگلبول
 یخوانپژوهش هم نیا جهیکه با نت نداشت تیهماتوکر

 لیدل به تواند یم یخوانعدم هم نیا . احتماالًندارد
 و پرورش طیمح کیاکولوژ و یستیز طیشرا در تفاوت

 طیشرا ه،یتغذ زمان ه،یتغذ دفعات رینظ یماه هیتغذ
 تراکم و زا يماریب عوامل نوع آب، ییایمیش و یکیزیف

 و بدن ساز و سوخت نیهمچن. باشد آب در هاآن
-Perez( است رگذاریتاث زین انیماه کیولوژیزیف

Jimenez et al., 2013; Bilen et al., 2019 در .(
کپور  ییغذا رهیسبز به ج يافزودن پودر چا یبررس

نشان داد  یخون يهاشاخص یبررس جینتا ،یمعمول
 نیهموگلوب و تیهماتوکر د،یسف يهاگلبول زانیکه م

 است داشته مارهایت ریرا با سا يداریمعن اختالف
)05/0P< ،(ریقرمز تحت تأث يهالتعداد گلبو اما 
). <05/0P( نگرفت قرار یشیآزما موارد از کدامچیه
 درصد 5/1 سطح در سبز يچا پودر زیتجو یطورکلبه
 يهاشاخص یبرخ کیتحر باعث یخوراک صورتبه

 ).1395 ،يخداداد و رنجبر( دیگرد یخون
کپور  ییغذا رهیسبز به ج يافزودن چا یدر بررس

 میزوزیال تیفعال زانینشان داد که م جینتا یمعمول
شاهد داشته است.  ماریرا با ت يداریاختالف معن

 درصد 5/1سبز در سطح  يپودر چا زیتجو یطور کلبه
 تیفعال زانیم کیباعث تحر یصورت خوراکبه
 یمنیعنوان محرك اماده به نیو ا گرددیم میزوزیال

 رنجبر( تاستفاده اسقابل  یکپور معمول یدر بچه ماه
تام  نیدر فاکتور پروتئ نیهمچن ).1394 ،يخداداد و

مشاهده شد  يداریمعن ریتأث زین نیمنوگلوبولیو ا
)05/0<P(سبز در  يپودر چا زیتجو یطورکل. به

 کیباعث تحر یصورت خوراکدرصد به 5/1سطح 
 نیو ا گرددیم یراختصاصیغ یمنیا يفاکتورها یبرخ

کپور  یدر بچه ماه یمنیعنوان محرك اماده به
 رنجبر، و يخداداد( تاستفاده اسقابل یمعمول
در  سرخارگلاثرات  زین گرید قاتیدر تحق ).1395

 یماه يکپور علفخوار و بر رو یماه یمنیا کیتحر
است (پورغالم و  شده دییتأ کماننیرنگ يآالقزل

 ).1396و همکاران،  یشاهی؛ عل1392همکاران، 
که اسانس  ند) نشان داد1393و همکاران ( يزدیا
قابل  یکروبیاثرات ضدم يسرخارگل دارا اهیگ
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 ینیگزیعنوان جابه تواندیو م باشدیم يامالحظه
که مقاومت  يسنتز يهاکیوتیبیآنت يمناسب برا

 اهیگ .داست، به کار رو شیها رو به افزابه آن یکروبیم
 یمنیا ستمیس بر کنندهتیتقو اثرات يدارا سرخارگل

 آن باالتر يهاغلظت و بوده کماننیرنگ يآالقزل یذات
 توانیم ضمناً دارد. همراه به يبهتر جینتا گرم) 5/1(

 بر گرم 5/1( سرخارگل عصاره از استفاده نمود ادعا
 انیماه بچه مقاومت شیافزا باعث غذا) لوگرمیک

 از توانیم و شده سیاسترپتوکوکوز برابر در آالقزل
 استفاده ییغذا رهیج در یمنیا محرك عنوانبه آن

 نیا جینتا که) 1392 ن،(پورغالم و همکارا نمود
دارند. در  یخوانهمپژوهش  نیا جینتا با قاتیتحق
 ركیپن اهیگاست که  شده گزارش زین گرید یقاتیتحق
 يبرا متیق ارزان و یعیطب یمنیا کننده کیتحر

 يبرا زايماریب عوامل و هايماریب برابر در مقاومت
 Bilen et al., 2019; Bilen et(  هستند انهیماه

al., 2020; Rashidian et al., 2020 .(رونیا از 
 عنوانبه يپروريآبز صنعت در  اهیگ نیا از توانیم
 Benso et( کرد استفاده یمنیا کننده کیتحر کی

2017 et al., ; Delfine2015 al.,.( 
 

 گیرينتیجه
درصد  6 زانینشان داد که م جیپژوهش نتا نیا در

سبب بهبود  ییغذا رهیبه ج ركیپن اهیگ پودر
. شودیم یکپور معمول یماه یخون يفاکتورها

 ییدارو اهیگ نیدرصد  از ا 4فرموله کردن  نیهمچن
 یکش يقدرت باکتر و کمپلمان فاکتور شیسبب افزا

 اهیعصاره گ قیتحق نیا در کپور شد. یسرم بدن ماه
 يرشد يهاشاخص يبر رو يداریمعن ریتأث ركیپن

 یکپور معمول انیماه يبقا یکپور نداشته است ول
  3و  2، 1 ماریپژوهش در ت نیشده در ا یبررس

 .آمد دست به درصد 100 شاهد ماریتهمانند 
 

 منابع
، .م.ع.ثانوي س، مدرس.ع ،زادهسروشز.،  ایزدي

بررسی اثرات ضد  .1393داودي پ.  ،.عشري ماثنی

 Echinacea( میکروبی اسانس گیاه سرخارگل
purpurea (هاي شیمیایی آنو شناسایی ترکیب .

 .69-58 ):1( 17 ،طب جنوب نشریه
، .ا.، سعیدي ع.صفري ر م.، شریف روحانی ر.، پورغالم

 ،.، بانکه ساز ز.، تقوي م.ج.، نجفیان ر.بینایی م
 اثر عصاره سرخار گل .1392سپهداري ا. 

)Echinacea purpurea (يهابر برخی شاخص 
کمان ینرنگ يآالایمنی و بازماندگی قزل

)Oncorhynchus mykiss (کوك. در برابر با استرپتو
 . 12-1 ):3(22 ،مجله علمی شیالت ایران

. بررسی تأثیر 1391حمیداوي ا.  ،خدادادي م.، پیغان ر.
بر  Alliumsativumافزودنی خوراکی پودر سیر خام 

هاي رشد ماهی کپور معمولی روي شاخص
Cyprinus carpio نشریه علوم درمانگاهی و .

 .26-17): 2(6دامپزشکی ایران، 
مقایسه  .1393رنجبر ش.  ،کیسمی م. خدادادي م.، آوخ

 Trichogaster( رشد ماهی گورامی طالیی
trichopterus (با خوراندن پنیرك )Malva 

neglecta (و گشنیز )Coriandrum sativum( .
-152): 2(6مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، 

143. 
خدادادي م.، شاپوري م.، جواهري بابلی م.، علمداري ر. 

و کلم ) Beta vulgaris( چغندر لبویی اثر. 1394
هاي بر شاخص) Brasissica oleraceaز (برگ قرم

مجله  ).Carassius auratus( رشد ماهی گلدفیش
 .20-32): 2(10ي علوم و فنون دریایی، هاپژوهش
تأثیر افزودن پودر چاي  .1395رنجبر ش.  ،خدادادي م.

برخی غذایی بر  به جیره )Camellia sinensis( سبز
هاي سرم در ماهی کپور فاکتورهاي ایمنی و پروتئین

مجله دامپزشکی  ).Cyprinus carpio( معمولی
 .43-54): 2( 12ایران، 

 .1392ع.  پور، صالحکیسمی م.رنجبر ا.، خدادادي م.، آوخ
هاي طبیعی گیاه مقایسه اثر استفاده از کاروتنوئید

 و گشنیز) Malva neglecta( پنیرك
)Coriandrum sativum (صورت جداگانه بر به

 پوست ماهی گورامی طالیی یريپذمیزان رنگ
)Trichogaster trichopterus.(  مجله آبزیان و

 .8-15): 14(4شیالت، 
بررسی اثر افزودن پودر . 1394م. خدادادي  ،.رنجبر ش
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 .50-39):1(8تاالب.  یولوژيب

. گیاهان دارویی ایران، جلد چهارم، چاپ 1372زرگري ع. 
-612و 115پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات 

605. 
. بررسی اثر سطوح مختلف عصاره خام 1389 .علیشاهی م
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Abstract 
This survey was done to study the effect of the powder of Malva neglecta as a natural immune stimulant on 
growth factors and heamatological in Cyprinus carpio in summer 2016 during 60 days rearing period in 
aquaculture center of Islamic azad university, Ahvaz Branch. After adaptation, a totalof 360 fish were placed in 
12 300-liters tanks, that 30 of fish (initial weight, 18.10±0.18 gr) were in every tank. The treatments were 
included control (0 gr/Kg), treatment 1 (2%), treatment 2 (4 %) and treatment 3 (6%) of Malva neglecta powder. 
The results of defence cells in Cyprinus carpio were showed that Monocyts and Basiphyls observed just in 
treatment 1 and 2. The highest Lymphocyts and  Noutrophilsw were  counted respectively 95.5% (treatment 3) 
48.16% (treatment 2). The Eosinophyls were not present in any of treatments. MCH (1.12 µm310-1) was showed 
in treatment three. The  highest of complement factor and killing bacterial serum power were caculated in 
treatment 2 comparison to control (P<0.05) but the highest of Lysosim observed in treatment 3 (55.54 g/dI) 
(P<0.05). The highest MCV, MCHC, WBC, RBC, Hg and HCT in treatment 3 were calculated respectively 1.12 
(µm3)10-1, 5.59 (µm3)10-1, 3.37 (µm3)10-1, 173.33 (103cell.mm-3), 1.36 (106 cell.mm-3) 8.3 (g/dI) and 40.66%. 
The Malva neglecta powder were showed no significant difference in growth factor and survival in Cyprinus 
carpio (P>0.05) but were observed 100% survival in fish in treatment 1, 2 and 3. The Value of 4% of powder 
Malva neglecta in diet caused improvement heamatological factors in Cyprinus carpio. Also 2 percent of 
powder in diet were cause of increasing complement factor and killing bacterial  serum in this fish. 
 
Keywords: Malva neglecta, Growth, Survival, Hematological indices, Common carp.
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