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 چکیده
ویژه هاي ایمنی، انواع طبیعی بهباشد. در بین محركهاي مهم پیشگیري و تحریک رشد میاز روشبهبود کارایی سیستم ایمنی ماهی یکی 

اند. در این مطالعه اثرات تحریک رشد هاي گیاهی، به علت آسیب کمتر به ماهی و محیط زیست اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفتهمحرك
روز مورد  60گرم به مدت 79/15±36/3کمان با میانگین وزن رنگینآاليقزل هیما گیاهی در ایمنی محرك عنوان به و ایمنی گروفیت،

 گرم به ازاي کیلوگرم غذا پودر گروفیت به غذاي ماهیان افزوده و به 5/1و  1، 5/0 مقادیر سازگاري هفته 2 از پس  بررسی قرار گرفت.
هاي رشد و بار و تلفات به صورت روزانه ثبت و شاخصروز یک 10بیومتري هر  .استفاده گردید فاقد گروفیت غذایی جیره از شاهد عنوان

ها جدا گردید و پس از هاي کبد، طحال و کلیه ماهیبافت گیري میزان الیزوزیم،منظور اندازهبه هاي مختلف مقایسه شد.بقاء بین گروه
 کدام هیچ در غذایی جیره به گروفیت افزودن داد نشان نتایج ن شد.هموژن کردن و با استفاده از روش کدورت سنجی، میزان الیزوزیم تعیی

 میزان بودند نموده دریافت را گروفیت غذا همراه به که هاییگروه تمامی ). در<05/0P(داري ایجاد نکرد رشد تغییر معنی هايشاخص از
 بافت در موجود الیزوزیم در میزان تنها اختالف این اما داشت قرار کنترل گروه به نسبت باالتري سطح در مختلف هايبافت در الیزوزیم

 گروفیت افزودن نتایج، امکان اساس بر .)>05/0P(بود داريمعنی تفاوت داراي تیمار دو و کنترل گروه به نسبت تیمارهاي سه و چهار کلیه
 .دارد وجود کمان رنگین آاليقزل غذایی جیره به ایمنی محرك یک عنوانبه
 

 .کمان ینرنگ يآالقزل یت،گروف یاهی،گ یمنیمحرك ا یمنی،ا یستمس کلیدي: واژگان

 
 مقدمه

 هايماهی در ایمنی هاياستفاده از محرك اخیراً
 دفاع هايمکانیسم فعالیت افزایش جهت پرورشی

 رایج هابیماري برابر در مقاومت ایجاد و غیراختصاصی
 براي مناسب جایگزین عنوان به مواد این. است شده
 توجه با ).Sakai, 1999( اندشده معرفی هابیوتیکآنتی

 یمنیا به نسبت یاختصاصریغ یمنیا شتریب تکامل به
 یمنیا يهامحرك ژهیو تیاهم و یماه در یاختصاص

 يهامحرك کاربرد ،یراختصاصیغ یمنیا کیتحر در
 تیاهم از گرمخون واناتیح به نسبت انیآبز در یمنیا
 يهامحرك). Zapata, 2006( است برخوردار يشتریب
 از ها،يماریب برابر در مقاومت شیافزا بر عالوه یمنیا

-شوند و از آنیم زینرشد  کیتحر سببمختلف  قیطر
 يپروريآبز در اهداف نیمهمتر از رشد شیافزا که جا

و رشد  یمنیا يهامحرك از استفاده به شیگرا است،

 در. )Sakai, 1999(است  داشته يرشد به روروند 
-یآنت يهایژگیو با میآنز کی عنوان به الیزوزیم ،یماه

 دارانپستان به نسبت يشتریب تیفعال و است یکیوتیب
 یمنیشاخص عملکرد ا عنوانبهدارد و در اکثر موارد 

  Shailesh, 2008( شودیماستفاده  یراختصاصیغ
Sahoo and (يهابافت در اغلب الیزوزیم انیماه در 

-بافت و هیکل یقدام قسمت مانند هاتیلکوس از یغن
 شود،یم افتی گوارش دستگاه و آبشش پوست، يها

 يکمتر زانیم به و هاتیمونوس و هالینوتروف توسط
). 1387(سلطانی،  شودیم دیتول ماکروفاژها توسط
 باکتریایی ضد قدرت نیز و میزان بر متعددي عوامل

 جنسی، رسیدگی جمله از گذارد،می تأثیر میزوزیال
 مواد مصرف همچنین و محیط دماي سن، فصل،

 با). Soltani and Pourgholam, 2007( محرك
 یمنیا يهامحرك مثبت ریتأث و هاتیمز به توجه
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 خصوصبه ،یمنیا و رشد يهاشاخص ارتقاء بر یاهیگ
-يآالقزل یماه تیاهم و یماه یراختصاصیغ یمنیا

 اثر پژوهش نیدرا ران،یا يپروريآبز در کماننیرنگ
 شنیازآو یمخلوط که تیگروف یاهیگ یمنیا محرك

 یکوه پونه ،)Thymus vulgaris( یباغ
)Origanum vulgare ،(مرکبات، پودر عصاره 

 يرزمار)، Cinnamomum verum( نیدارچ
)Rosmarinus officinalis ،(مرزنجوش 
)Origanum majorana ،(یگل میمر )Salvia 

officinalis ( یکاسن) وCichorium intybus به (
 یمنیرشد، بقا و ا ياست بر فاکتورها ينسبت مساو

 يریگاندازه با کماننیرنگيآالقزل یماه یاختصاصریغ
 قرار گرفت. یابیالیزوزیم مورد ارز زانیم
 

 هامواد و روش
از مزارع  یکی در قیتحق نیا: هایماه يبند ماریت

واقع در  ياریاستان چهارمحال و بخت یپرورش ماه
 يانجام شد. برا یشهرستان کوهرنگ بخش صمصام

 ينگهدار یومینیموآل يهاترافها از  یماه ينگهدار
با آب و مواد  هاتراف نی. ادیاستفاده گرد انیبچه ماه

 یضدعفون نیو سپس با نمک طعام و کلرام ندهیشو
مخازن  نیا هایماهساعت قبل از ورود  24. دندیگرد
 هیدر ثان تریل میهر تراف ن یدب زانیشدند و م يریآبگ

با  یطرح تصادف کیدر قالب  شیشد. آزما يریگاندازه
قطعه بچه  140در هر تکرار تعداد  تکرار  و 3و  ماریت 4

روز  60به مدت  79/15±36/3وزن  نیانگیبا م یماه
 هیمزرعه ته نیاز ا یهمگ انیانجام گرفت. بچه ماه

به مدت  یپرورش طیبا شرا يسازگار منظوربهشدند و 
شرکت فرادانه  FFT1 يکه غذا هیپا رهیهفته با ج 2

 هایماه يقرار گرفتند. پس از سازگار هیبود مورد تغذ
با  تالیجید يترازو لهیوسبه دیجد یپرورش طیبا شرا
منتقل  يو به مخازن نگهدار نیگرم توز 5دقت 

وزن  نیب يداریمعنکه اختالف  ياگونهبه  دندیگرد
با مقدار  یاهیگ پودر. نداشت وجود مخازن  در هایماه

هر  در) مخلوط و یترگرم بر ل 30(با غلظت ینژالت یکم
 2 یغذا ده یزان. میداضافه گرد یماه يوعده به غذا

 60به مدت  عصر، و صبح نوبت دو در و تودهزيدرصد 
 یببه ترت یمارهر ت يبرا یتاستفاده از گروف یزانروز و م

بود.  یماه يغذا یلوگرمهر ک يگرم به ازا 5/1و  1، 5/0
 به نیز تحقیق در استفاده مورد آب کیفی فاکتورهاي

 :بود زیر قرار
 گرادیدرجه سانت 02/17 ± 81/0: دما

 یتربر ل گرمیلیم 1/7 – 2/8محلول:  اکسیژن
pH :21/0 ± 39/7 

 روزه ده فواصل در يومتریب بقا: و رشد هايشاخص
 شیافزا درصد شامل رشد يهاشاخص و گرفت انجام
 لیتبد بیضر و ژه،ی)، شاخص رشد وی(رشد نسب وزن
شد.  سهیمختلف مقا يهاگروه نیب و يریگاندازه ییغذا
 و ثبت روزانه صورت به تلفات بقا، زانیم نییتع يبرا
 يهاگروه نیب دوره کل در تلفات نسبت دوره انیپا در

 رشد هايشاخص محاسبه براي. گردید سهیمقا مختلف
 زیر استفاده گردید:  يو درصد بقاء از فرمول ها

=درصد افزایش وزن
وزن اولیه−وزن نهایی 

وزن اولیه
× 100      

نرخ رشد ویژه =
لگاریتم وزن اولیه−لگاریتم وزن نهایی

تعداد روزهاي غذا دهی
×

100                                    
ضریب تبدیل غذایی =

غذاي مصرفی   
 وزن نهایی بدن– وزن اولیه بدن

× 100  

درصدبقاء   =
تعداد ماهی هاي موجود در پایان آزمایش

تعداد ماهی ها در شروع آزمایش
× 100 

 زانیم يریگاندازه منظوربه :الیزوزیم میزان سنجش
 ماریاز هر ت یماه 10دوره تعداد  انیالیزوزیم، در پا

گرم  5( خکیبا پودر گل م یهوشیانتخاب و پس از ب
-بافت .شدند آماده يریگنمونه ي) براآب تریل 10در 
 يشد و برا يجداساز هایماه هیکبد، طحال و کل يها

دانشگاه تهران  یدانشکده دامپزشک به يبعد شاتیآزما
گرم  1الیزوزیم،  زانیم يریگاندازه ي. برادیگردمنتقل 
 به و يآورجمع ماریفوق از هر ت يهااز بافت کیاز هر 
 فسفات میسد بافر با(وزن/حجم)  2 به 1 نسبت

هموژن  یدست زریدستگاه هموژنا لهیوسبهو  ،لیراست
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در  قهیدق 30به مدت یبافت يهانمونه. دیگرد
 يبرا سپس. گرفتند قرارگرم  7000 وژیفیسانتر

. دیگرد جدا نمونه هر ییرو عیما الیزوزیم سنجش
با استفاده از روش  شده جدا عیماسطح الیزوزیم 

الیس  شده توسط هیکدورت سنجی و به روش توص
)Ellis( )1990انجام  يبراشد.  نیی) با اندکی تغییر تع

 يباکتر محلول از تریلکرویم 175هر تست 
گرم در یلیم /375میکروکوکوس لیسودیکتیکوس ( 

 با 2/6: اچپی موالر، 05/0 میبافر فسفات سد تریل یلیم
 کاهش سپس و شدهر نمونه مخلوط  از تریکرولیم 25

 دستگاه توسط هیثان 180و15 از پس آن کدورت
. شد خوانده نانومتر 670در طول موج  اسپکتروفوتومتر

 از مشخص مقادیر و بالنک عنوان به سدیم فسفات بافر
 استاندارد عنوان به(سیگما)  مرغ تخم سفیده الیزوزیم

 کاهش اساس بر الیزوزیم فعالیت. شدند گرفته نظر در
ها پس از جمع کلیه داده.شد گیرياندازه نوري جذب

ها توسط آوري در نرم افزار ثبت و کنترل همگنی آن
 یک واریانس آنالیز ویلک، انجام شد. از-آزمون شاپیرو

 به درصد 5 احتمال در سطح آزمون دانکن طرفه و
 اختالف بررسی و هاتحلیل داده و تجزیه جهت ترتیب
گردید.  استفاده هاي مورد بررسی داري بین گروهمعنی

 19نسخه  SPSSآماري  فزارانرم در آماري هايپردازش
 .انجام شد

 نتایج
ارایه شده  1 و جدول 4تا  1هاي نتایج تحقیق در شکل

 ییغذا رهیج به گروفیت افزودن داد نشان جینتا است.
 يداریمعن تغییر رشد يهاشاخص از کدامچیه در

 به که ییهاگروه یتمام در). <05/0P( نکرد جادیا
 زانیم بودند نموده افتیدر را تیگروف غذا همراه

 نسبت يباالتر سطح در مختلف يها بافت در میزوزیل
 در تنها اختالف نیا اما داشت قرار کنترل گروه به
 چهار و سه يمارهایت هیکل بافت در موجود میزوزیال

یمعن تفاوت يدارا 2 ماریت و کنترل گروه به نسبت
 .)>05/0P( بود يدار

 
 بحث
 در گیاهان اولیه نقش )،Gao  )2012 و Lee  نظر طبق

 بر که است دهنده طعم و معطر مواد عنوان به تغذیه

 غذاي کل و گوارشی مایعات ترشح مانند تغذیه الگوهاي

 از گوارشی ترشحات تحریک .گذاردمی تأثیر دریافتی

 به مخاط و صفرا گوارشی، هايآنزیم بزاق، ترشح جملع

-می گرفته نظر در هافیتوبیوتیک مهم کاربرد یک عنوان
 به غذایی اجزاي بویایی خواص دیگر، سوي از .شود

 بیشتر تغذیه سبب ماهی تغذیه هايدهنده بهبود عنوان

 ,Adams(  گرددمی بیشتر رشد آن دنبال به و ماهی

). حروف همنام روي میله انحراف معیار نشان دهنده عدم Mean±SDدر تیمارهاي مختلف (مقایسه درصد افزایش وزن در طول دوره  -1شکل 
 ها است.بین میانگین 05/0دار در سطح تفاوت معنی
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 ریسا با حاضر تحقیق جینتا سهیمقا در ).2005
 نمودند بیان ،)Fall )2011 و Ndong العات،مط

 شیافزا بر تأثیري ییغذا جیره در سیر مختلف ریمقاد
 سطح در حتی و ندارد تیالپیا دیهیبر ماهیان بچه رشد

 درصدي 20 کاهش باعث غذا کیلوگرم در گرم 5/0
  .شود می هفته 4 تا 2 گذشت از بعد رشد

Asadi روي را ترهآب گیاه اثر)، 2010( همکاران و 
 مورد کمانرنگینآاليقزل ماهی در رشد فاکتورهاي

مطالعه عدم  نیمشابه با ا یجیدر نتا .دادند قرار بررسی
 نیرشد را ب يهادار در شاخصیوجود اختالف معن

و  Jayaprakasمختلف مشاهده کردند.  يمارهایت
Euphrasia )2007( رشد، بقاء، بر سیر تأثیر بررسی با 

دریافتند که اضافه  لینتیالپیاي ماهی کیفیت و مقاومت
کردن سیر به مدت دو ماه به غذا موجب افزایش قابل 
توجهی در وزن ماهیان تیمارهاي آزمایشی در زمان 

طی یک  هاآنولی با ادامه نگهداري  شودنمیتغذیه 

). حروف همنام روي میله انحراف معیار نشان دهنده عدم تفاوت Mean±SD(مقایسه نرخ رشد ویژه در طول دوره در تیمارهاي مختلف  -2شکل 
 ها است.بین میانگین 05/0دار در سطح معنی

ي میله انحراف معیار نشان دهنده عدم تفاوت ). حروف همنام روMean±SDضریب تبدیل غذایی در طول دوره در تیمارهاي مختلف (مقایسه  -3شکل 
 ها است.بین میانگین 05/0دار در سطح معنی
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 . آیدمی دستبهماه، افزایش وزن خوبی  8دوره به مدت 
Seung-cheol پودر ترکیب اثر )2007( همکاران و 

 و ژاپنی فالندر ماهی ییغذا جیره در ییدارو گیاه چند
 پایان در .نمودند بررسی را ماهی نیا رشد بر آن تأثیر

 گرم در گرم 1 و 5/0 ،3/0 حاوي جیره با که ماهیانی
 نسبت را بیشتري وزن شیافزا بودند شده هیتغذ جیره

 گرم 1/0 حاوي جیره با که تیماري و شاهد تیمار به
 نشان بود شده هیتغذ جیره گرم 100 در گیاهی پودر

 دنبال به رشد فاکتورهاي بهبود از گزارشاتی. دادند
-رنگینآاليقزل ماهی در گیاهی هاي محرك تجویز
؛ فرهی و 2011 همکاران، و اسکویی(بهلولی کمان

اثرات تقویتی گیاهان یا  ). وجود دارد.2010همکاران، 
ها بر روي رشد بستگی به عوامل عصاره هاي آن

هاي مناسب، ترکیب پایه جیره، مختلفی نظیر غلظت
 ,.Farahi et alمدیریت و شرایط پرورش دارد (

 تأثیر به عدم توجه با در این مطالعه بنابراین). 2010

-آاليماهی قزل رشد هايشاخص بر گروفیت دارمعنی
 دز بهینه نبودن تواندمی مساله این کمان، دالیلرنگین
 شیمیایی ترکیبات ماهیت یا و جیره در استفاده مورد

 تأثیر عدم باعث که باشد در این ترکیب گیاهی موجود
 غذا دریافت کاهش یا و رشد ماهی هايشاخص بر

 .است شده ماهیان توسط
 گروفیت از که ماهیانی بچه میزان بقاء، خصوص در

بقاء بیشتر  بود میزان شده استفاده هاآن غذایی جیره در
 داريمعنی آماري تفاوت از گروه کنترل بود. هرچند

 انجام مطالعه در نگردید. این امر مشاهده بین تیمارها
)، در بررسی Priyanka  )2011 و Prasadتوسط  شده

بقاء  بر  Garcinia gummi-guttaتأثیر عصاره میوه 
  Pangasianodon hypophthalmusماهی  گربه
 شود.دیده می نیز

 و Pratheepaحاضر  تحقیق نتایج با در تناقض
 بر گیاه بکرایی را برگ عصاره )،  تاثیر2010همکاران (

 است). 05/0در سطح  یدارهمنام نشان دهنده تفاوت معن یرمختلف (حروف غ يبافت ها یزوزیمال یزانم یسهمقا -1جدول 

 ماریت
 گیاهی مخلوط غلظت
 )غذا کیلوگرم بر(گرم 

 کبد میزوزیل نیانگیم
(μg/ml) 

Mean±SD 

 طحال میزوزیل نیانگیم
(μg/ml) 

Mean±SD 

 هیکل میزوزیل نیانگیم
(μg/ml) 

Mean±SD 
 a26/84±1/18 a22 /46±1/126 a09/36±2/161 کنترل 1

2 5/0 a56/56±2/19 a97/96±0/126 a16/65±1/164 

3 1 a49 /17±3/24 a86/ 5 127/57± b7/17±0/176 

4 5/1 a63 /84±1/23 a70 /14±4/128 b7/51±0/175 

 

). حروف همنام روي میله انحراف معیار نشان دهنده عدم Mean±SDء در طول دوره در تیمارهاي مختلف (مقایسه درصد افزایش بقا -4شکل 
 ها است.بین میانگین 05/0دار در سطح تفاوت معنی
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 پایان در که دادند قرار بررسی مورد کپور ماهی روي
غلظت با که تیمارهایی در بقاء شد درصد مشخص دوره
 شده تغذیه عصاره از غذا کیلوگرم بر گرم 10و 5هاي 
 تحقیق است. در تیمارها بوده سایر از بیشتر بودند،

سعی شد تا  حاضر به جهت کاربردي شدن مطالعات
حتی االمکان شرایط پرورشی بر مطالعات حاکم باشد 

هاي اولیه و همچنین شرایط ولی با توجه به سازگاري
مساعد پرورشی درصد بازماندگی تمامی تیمارها درصد 

تیمارهاي  بقاء میزان باالیی بود. از این رو مقایسه
 هنگام پودر گیاهی ینا حاوي جیره کننده دریافت
 از استرس انواع تحمل شرایط در و باکتریایی چالش
 و حمل استرس استرس تراکم، دمایی، استرس قبیل
 قابل خصوص این در آینده مطالعات براي غیره و نقل

 است. پیشنهاد
قوي موجود در  کنندهالیزوزیم یک آنزیم تجزیه

داراي  آنزیمهاي لنفوئید ماهیان است. این خون و بافت
نقش زیادي در ایمنی ماهی بوده و یکی از مهمترین 

شود فاکتورها در مقاومت طبیعی ماهی محسوب می
). مطالعات نشان 1390قاسمی پیربلوطی و همکاران، (

دهد عوامل متعددي بر میزان و نیز قدرت ضد می
هاي مختلف ماهیان تاثیرگذار باکتریایی الیزوزیم بافت

توان به برخی مواد محرك مله میاست که از آن ج
ایمنی اشاره کرد که موجب افزایش سطح الیزوزیم در 

 ).1387شود (سلطانی، ماهیان می هايبافت
با توجه به نتایج مطالعه حاضر مشخص گردید که 
مقدار فعالیت الیزوزیم تحت تاثیر مقادیر مختلف 
گروفیت بوده و این مورد خصوصاً در بافت کلیه و تیمار 

با توجه . باشدداري میملموس و داراي اثر معنی 3و 2
ساز اصلی در ماهیان که کلیه به عنوان اندام خون به این

عنوان اندام لنفوئیدي نیز استخوانی عملکرد مهمی به
دارد و تأثیرگذاري گروفیت بر میزان لیزوزیم ترشح 
شده در این بافت بیشتر از سایر بافت ها بوده است، 

وفیت در تقویت ایمنی غیراختصاصی ماهی تأثیر گر
 قزل آالي رنگین کمان بیشتر آشکار می گردد.

دهد مطالعات انجام شد توسط محققین نشان می
هاي گیاهی در جیره که به دنبال استفاده از عصاره

غذایی ماهی، میزان الیزوزیم افزایش یافته که این 
بسته  دار بوده کهافزایش در برخی از مواقع نیز معنی

به گونه ماهی، غلظت عصاره گیاهی و نوع عصاره مورد 
 ). Yin et al., 2009 بوده است ( استفاده متفاوت

) 1391این امر در مطالعات پورغالم و همکاران (
شود که میزان تغییرات الیزوزیم در می نیز دیده

ماه  2کمان پس از رنگینآاليهاي قزلتیمارهاي ماهی
گل افزایش غذایی حاوي عصاره سرخارتغذیه با جیره 

داشته ولی این افزایش معنی دار نبوده و با افزایش 
غلظت عصاره در جیره غذایی ماهیان، فعالیت الیزوزیم 
نیز افزایش بیشتري یافته است به طوري که نتایج 
تغییرات الیزوزیم در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوي 

ترل بوده و تغییرات عصاره سرخار گل بیشتر از گروه کن
 معنی دار بوده است. 

Asadi روي تره راگیاه آب ثر ) ا2010همکاران ( و 
مورد  کمانرنگینآاليقزل ماهی در ایمنی فاکتورهاي

عصاره موجب  این که داد نشان نتایج .دادند قرار بررسی
 نتایج تحقیقات .شودمی الیزوزیم فعالیت افزایش
Ardó میزان که دهدمی نشان )،2008( همکاران و 
چینی  گیاهان که با تیالپیا ماهی براي الیزوزیم فعالیت

 شد تغذیه و آستراگالوس ممبراناسئوس لنیکرا جاپنیکا
 است.  افزایش داشته

Yin تأثیر دو گیاه چینی 2006( و همکاران ،(
) را بر کسیراد ایاسکوتالرو  کسیراد آستراگالوس(

نیل بررسی کردند.  تیالپیايایمنی غیراختصاصی ماهی 
نتایج نشان داد تغذیه  با جیره حاوي آستراگالوس 

درصد سبب  1و  5/0هاي رادیکس در جیره با غلظت
 گردد.بهبود فعالیت الیزوزیم می

اسانس  که ) بیان نمودند1391سلطانی و همکاران (
 آاليآویشن شیرازي بر میزان الیزوزیم سرم ماهی قزل

داري ندارد و علت این امر را یر معنیکمان تأثرنگین
 چنین بیان کردند که افزایش میزان الیزوزیم عموماً
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خوار است و هاي بیگانهسلول تعداد افزایش نتیجه در
 آویشن اسانس تغذیه با سرم مقدار الیزوزیم که جاآن از

توان نتیجه گرفت که است می نکرده تغییر شیرازي
 تعداد آویشن شیرازي اسانس ممکن است ترکیبات

تغییر نداده  را الیزوزیم کننده ترشح هايفاگوسیت
باشد یا مقدار الیزوزیم سنتز شده در سلول افزایش پیدا 
نکرده باشد که این امر در مطالعه شیخ زاده و همکاران 

)، در برررسی اثر اسانس اکالیپتوس بر ایمنی 1388(
 معمولی نیز به مشاهدهغیراختصاصی ماهی کپور

داري در شود که اسانس اکالیپتوس تغییرات معنیمی
میزان الیزوزیم گروه هاي تغذیه شده با اکالیپتوس 

 نسبت به تیمار کنترل ایجاد نکرده است.
-با توجه به نتایج مطالعه حاضر و تغییرات شاخص

عنوان یک هاي مورد نظر، امکان افزودن گروفیت به
رنگین کمان به آاليمحرك ایمنی به جیره غذایی قزل

گرم به ازاي هر کیلوگرم غذا وجود  5/1تا  5/0میزان 
ترین نتیجه در این پژوهش مربوط دارد. اگرچه مطلوب

باشد اما اظهار نظر قطعی گرم گروفیت می 1به تیمار 
ترین میزان مصرف این محرك ایمنی در مورد مناسب

کمان نیازمند مطالعات آالي رنگینگیاهی در غذاي قزل
تکمیلی در خصوص نحوه تأثیر این مخلوط گیاهی بر 

هاي ایمنولوژیک و فیزیولوژیک و همچنین شاخص
بررسی تأثیرات ترکیبات بیوشیمیایی موجود در این 

هاي ایمنی ماهی مخلوط گیاهی بر سایر شاخص
 آالي رنگین کمان است. قزل
 

 تشکر و قدردانی  
ز مدیریت الزم است مراتب  قدردانی و سپاس خود را ا

محترم شرکت فرادانه، جناب آقاي فرود یداللهی و 
همچنین جناب آقاي شیرمردي، مالک مزرعه پرورش 
ماهی به سبب همکاري  در اجراي این تحقیق اعالم 

 داریم.
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Abstract  
Improving the efficiency of the fish's immune system is one of the most important ways to prevent disease and 
improve growth. Among the safety stimuli, natural types, especially plant stimulants, have recently received more 
attention due to less damage to fish and the environment. In this study, the effects of improving the growth and 
immune stimulation of graphite as a plant safety stimulant in rainbow trout with an average weight of 15.79±3.36 
g for 60 days were investigated. After 2 weeks of adaptation, 0.5, 1.5 and 1.5 g of graphite powder were added to 
each kg of fish feed and a graphite-free diet was used as a control. Biometrics were recorded every 10 days and 
mortality was recorded daily and growth and survival indices were compared between different groups. In order 
to measure the amount of lysozyme, the tissues of liver, spleen and all fish were isolated and after homogenization 
and using turbidity method, the amount of lysozyme was determined. The results showed that the addition of 
graphite to the diet did not cause a significant change in any of the growth indices (P>0.05). In all groups that 
received graphite with food, the amount of lysozyme in different tissues was higher than the control group, but 
this difference was only in the amount of lysozyme in the tissue of all treatments of 1.5 and 1.5 g of graphite 
compared to the group. There was a significant difference between control and two treatments (P<0.05). 
According to the results of this study, the addition of graphite to the salmon diet improves the innate immunity of 
kidney tissue. 

Keywords: Herbal immunostimulant, Rainbow trout, Aquaculture, Lysozyme. 
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