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 چکیده

 36( مطالعه شد. برای این منظور Acipenser baeriiهای رشد و خونی تاسماهی سیبری )در این تحقیق اثر عصاره هیدروالکلی گیاه دارواش بر شاخص

های صفر تکرار تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل غلظت 3تیمار و هر تیمار با  3گرم در  6/721±8/119قطعه تاسماهی سیبری با وزن متوسط 

هفته غذادهی شدند. هر  12د سیری به مدت بار در ح 3ها روزانه گرم عصاره به ازای هر کیلوگرم غذای پایه بود. ماهیمیلی 500و  50)گروه کنترل(، 

های گیری شد و میزان شاخصماهی در هر تیمار به صورت تصادفی خون 6ها انجام شد و در پایان دوره آزمایش از سنجی ماهیدو هفته یکبار زیست

گیری شده در بین تیمار شاهد های رشد اندازهصداری در هیچ یک از شاخگیری شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معنیهای خونی اندازهرشد و شاخص

داری باهم نداشت های خونی در هیچ یک از تیمارها اختالف معنی(. میزان شاخصP>05/0و تیمارهای تغذیه شده با عصاره دارواش وجود ندارد )

(05/0<Pنتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از عصاره هیدروالکلی دارواش با غلظت .)کار رفته در این تحقیق به صورت خوراکی تأثیر معنیبه های-

 های رشد و خونی تاسماهی سیبری ندارد.داری روی شاخص

 .یخون هایشاخص یاهی،عصاره گ یه،تغذ یاری،خاو یانماه کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

پرورش متراکم  با مشکالتی از جمله افزایش استرس، 

کاهش اکسیژن محلول در آب، افزایش مواد دفعی، 

آمونیاک و غیره همراه است که این عوامل بر 

فیزیولوژی ماهیان اثر گذاشته و احتمال مواجه شدن 

 دهد و اینزا را افزایش میها با عوامل بیماریآن

شرایط برای سالمت ماهیان مخاطره آمیز خواهد بود 

(Sakai, 1998 .)دستگاه و ارتقای تقویت بنابراین 

 با هایگونه در مخصوص ماهیان بدن دفاعی و ایمنی

 تریناصلی از اقتصادی از جمله تاسماهیان و ارزش

 دهندگان است. ماهیان خاویاری از پرورش نیازهای

قدیمی و با ارزشی  اربسی استخوانی-غضروفی ماهیان

میلیون  250آیند که با قدمتی حدود به حساب می

 ,Hungشوند )می نامیده نیز زنده فسیل عنوانبه سال

1991; Baker et al., 2005دالیل به (. امروزه 

 کاهش آلودگی، رویه،بی صید همچون مختلفی

 حال در ماهیان این جمعیت سدها، احداث و زیستگاه

(. تاسماهی Karagöz et al., 2003کاهش است )

های خانواده تاسماهیان است که سیبری یکی از گونه

هایی همچون سرعت رشد باال، سن بلوغ کم، مزیت

سازگاری راحت با شرایط محیط پرورشی و 

(. Adamek et al., 2007خاویاردهی سریع دارد )

های اخیر با توجه به ارزش باالی تخم در سال

های قابل ت تاسماهیان پیشرفت)خاویار( و گوش

 Safarpourها ایجاد شده است )ای در تولید آنتوجه

et al., 2011 افزایش توان پاسخ ایمنی این ماهیان .)

در استخرهای پرورشی، یعنی مکانی که عوامل 

توانند به راحتی از یک ماهی به ماهی زا میبیماری

دیگر منتقل شوند و دمای محیط موجب تکثیر سریع 

 شود، امری ضروری است. بینی میموجودات ریز

های ایمنی با افزایش قدرت دفاعی و متوقف محرک  

طلب موجب کردن فعالیت عوامل آسیب رسان فرصت

ده شوند، بنابراین استفابهبود رشد و بقای آبزیان می

ها در مزارع نقش مهمی در سالمت گسترده از آن
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(. استفاده از Sakai, 1998کند )آبزیان ایفا می

اختصاصی در های ایمنی در تحریک ایمنی غیرمحرک

ماهیان نسبت به حیوانات خونگرم نقش مؤثرتری 

توانند جایگزین مناسبی برای ها همچنین میدارد. آن

یون در پیشگیری و ها و حتی واکسیناسبیوتیکآنتی

(. در Swain et al., 2006باشند ) کنترل بیماری

خصوص واکسیناسیون نیز اگرچه واکسینه کردن 

-های کنترل بیماریماهیان یکی از موثرترین روش

های عفونی است، اما عالوه بر گرانقیمت بودن، هنوز 

های هایی با کارایی باال علیه برخی از بیماریواکسن

ی، ویروسی و انگلی تولید نشده است و مهم باکتریای

علت عدم تکامل های تجاری بهاستفاده از واکسن

ایمنی اختصاصی و پاسخ پادتنی ضعیف ماهیان، 

(. در بین Ardo et al., 2008باشد )مرسوم نمی

های های ایمنی مختلف، استفاده از محرکمحرک

های متعدد از دلیل مزیتایمنی با منشاء گیاهی به

محیطی، عدم ایجاد کاهش خطرات زیست جمله

مقاومت دارویی، ارزان و در دسترس بودن ارجحیت 

 Raa, 1996; Chen and Yin, 2003; Ardo) دارد

et al., 2008)های . با در نظر گرفتن بیماری

خورد متعددی که در مزارع پرورش ماهی به چشم می

-رویه و کنترل نشده از آنتیو همچنین استفاده بی

ها، چنانچه عصاره یا عفونی کنندهها و ضدتیکبیو

-های گیاهی قادر به پیشگیری از بروز بیماریاسانس

ها باید توصیه شود های عفونی باشند استفاده از آن

 (.1393)رئیسی و همکاران، 

های مختلف های گیاهی بر گونهتأثیر تجویز عصاره  

و یا خوراکی  وریصورت درون صفاقی، غوطهآبزی به

توسط محققین متعددی در سراسر جهان بررسی 

رسد که گیاهان دارویی، اثرات نظر میشده است. به

ای بر دستگاه ایمنی و پیشگیری از موثر و اثبات شده

-های موجودات مختلف داشته باشند )امیدبیماری

-(، چرا که استفاده از گیاهان دارویی به1390بیگی، 

 Ebrahimzadehضد قارچی ) علت داشتن ترکیبات

Mousavi et al., 2005 ضد باکتریایی و در نهایت ،)

دهنده توان دستگاه ایمنی عنوان محرک و افزایشبه

ماهیان گسترش زیادی یافته است )اخالقی و انبارکی 

 (. 1383مطلق، 

های گیاهی است که در دارواش یکی از محرک  

کند. میتحریک دستگاه ایمنی نقش مهمی را ایفا 

گیاهی نیمه  Viscum albumدارواش با نام علمی 

فیت، چند ساله و همیشه سبز است که در انگلی، اپی

شود. از دیرباز اکثر مناطق جنگلی کشور یافت می

های خواص درمانی این گیاه مورد توجه بوده و گزارش

متعددی از اثرات درمانی آن از جمله ضد سرطانی 

(Zarkovic et al., 2001; Maier and Fiebig, 

 Deliorman etمیکروبی و باکتریایی )، ضد(2002

al., 2001ضد ،)( ویروسیKaragöz et al., 2003 ،)

 Büssing andالقاء کنندگی آپوپتوزیس )

Schietzel, 1999( و تحریک دستگاه ایمنی )Jurin 

et al., 1993; Karagöz et al., 2003 ارائه شده )

 دارواش شامل آلکالوئیدها،است. عصاره گیاه 

 و هاساپونین ها،آنتراکوئینون ها،تانن فالونوئیدها،

 است کولیناستیل و ترپنوئیدها  هاآمین گلوکوزیدها،

متعددی مانند فعالیت  شناختیزیست که تأثیرات

ویروسی، ضد  اکسیدانی، ضد باکتریایی، ضدآنتی

د باشالتهابی و تحریک کنندگی دستگاه ایمنی می

 ,Finkel and Holbrook؛ 1380)قاسمی دهکردی 

2002 .)Yoon ( با استفاده از اثر 2008و همکاران )

ای در مار ماهی ژاپنی تزریق عصاره دارواش کره

(Anguilla japonica گزارش دادند که سیستم )

ایمنی ماهیان تزریق شده با افزایش سطح فعالیت 

کلیه، تحریک  خوارهای بیگانهالیزوزیم خون و یاخته

همچنین مطالعه ذوالفقاری و فیروزبخش  شده است.

( نشان داد که افزودن عصاره آبی ریحان به 1392)

کمان موجب بهبود آالی رنگینجیره غذایی ماهی قزل

-های خونی شده اما تأثیری در میزان شاخصفاکتور

و همکاران  Alishahiهای رشد نداشته است. 

الکلی گیاه دارواش را باعث ( نیز تجویز عصاره 2012)

های ایمنی ماهی کپور معمولی تحریک برخی شاخص

 دانستند.
که مطالعات انجام شده درباره تأثیر با توجه به این  
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های دستگاه ایمنی بر ماهیان خاویاری بسیار محرک

ای نیز در مورد اثرات عصاره کم است و هیچ مطالعه

نشده است،  دارواش بر روی ماهیان خاویاری انجام

بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات به 

کارگیری عصاره دارواش خوراکی بر عملکرد رشد و 

های خونی در تاسماهی سیبری انجام شده شاخص

 است. 

 

 هامواد و روش

های این تحقیق در بین ماه: ماهی و شرایط پرورش

در کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان  1396آبان تا بهمن 

روز  90مدت طبیعی دانشگاه گیالن بهنشکده منابعدا

قطعه تاسماهی سیبری سالم با وزن  36انجام شد. 

صورت تصادفی بعد از گرم به 6/721±8/119متوسط 

 دو هفته سازگاری با شرایط پرورش، در مخازن

تکرار  3گروه و  3لیتر در  450فایبرگالس با ظرفیت 

بندی شدند. قطعه ماهی تقسیم 4و هر تکرار شامل 

تأمین آب مخازن از طریق چاه انجام شد. میانگین 

ترتیب آب به pHدما، دبی، اکسیژن محلول و 

لیتر در  7/8±7/2گراد، درجه سانتی 6/0±6/16

بود.  3/8±2/0گرم در لیتر و میلی 6±9/0دقیقه، 

ساعت روشنایی و  12دوره نوری برای پرورش شامل 

 ساعت تاریکی بود. 12

گیاه دارواش از  : تهیه عصاره هیدروالکلی دارواش

کیلومتری شمال  50منطقه جنگلی شاندرمن در 

غربی شهر رشت واقع در استان گیالن تهیه شد و 

شو در سایه خشک و سپس پودر شد. وپس از شست

گرم از پودر دارواش را با مخلوطی از سپس یک کیلو

به  20درصد به نسبت  96محلول آب مقطر و اتانول 

روز برای حل شدن مواد  3مدت مخلوط کرده و به 80

(. 1393)زرگری،  ه شدندمؤثره آن در محلول قرار داد

عصاره با کاغذ صافی فیلتر و حالل با استفاده از یک 

 ,Korea Gimpoدستگاه تبخیر در خالء چرخشی )

Hahnshin, دور 50و گراد درجه سانتی 45( با دمای 

 گرم در لیتر رسید 400در دقیقه به غلظتی معادل 

(Ghasemi Pirbaluti et al., 2011.) تقطیر، از پس 

 اتوکالو در بسته هایشیشه در نظر مورد گیاه عصاره

 پیچیده آلومینیومی در فویل هاشیشه و ریخته شده

 گراد تا زمان مصرفدرجه سانتی 4 دمای در و شد

 (. 1393شد )زرگری،  نگهداری

عصاره دارواش مورد : سازی جیره غذاییآماده

عنوان گرم بهمیلی 500و  50مطالعه با دو دوز 

های پایین و باالی عصاره دارواش به ازای هر غلظت

کیلوگرم جیره غذای تاسماهی سیبری اضافه شد 

(Park and Choi, 2012 در هر تیمار، مقدار .)

یابی به محاسبه شده عصاره دارواش برای دست

 100دوزهای مورد نظر، ابتدا با آب مقطر به حجم 

لیتر رسانده شد و سپس به صورت جداگانه بر میلی

، %15، چربی %42روی غذاهای فرموله شده )پروتئین 

( شرکت %5و خاکستر  %11، رطوبت %4فیبر 

متر میلی 4گان، ایران( با اندازه پروتئین ایمن تاب )گر

منظور یکسان سازی شرایط، در مورد اسپری شد. به

لیتر میلی 100تیمار شاهد )فاقد عصاره دارواش( نیز 

آب مقطر )فاقد عصاره دارواش( بر روی یک کیلوگرم 

 3غذا اسپری شد. غذاهای آماده شده در آون به مدت 

شدند. گراد خشک درجه سانتی 50ساعت در دمای 

منظور محافظت غذاها و جلوگیری از رها شدن به

عصاره دارواش و ورود آن به محیط آب، غذاهای آماده 

ای از ژالتین گاوی پوشانده شدند. شده توسط الیه

درصد ژالتین گاوی  10بدین ترتیب که ابتدا محلول 

در آب مقطر تهیه شد و بعد از جوشاندن و شفاف 

گراد بر درجه سانتی 50شدن ژالتین در دمای حدود 

روی هر یک از انواع غذاها )یک کیلوگرم( به میزان 

صورت یکنواخت لیتر از محلول ژالتین بهمیلی 100

(. در پایان Ramsden et al., 2009اسپری شد )

درجه  50ساعت دیگر در دمای  3غذاها به مدت 

نوبت  3ها روزانه در گراد خشک شدند. ماهیسانتی

( و در حد سیری با 18:30و  13:30 ،8:30)ساعات 

 غذای آماده شده تغذیه شدند.

بررسی : های رشد و تغذیهگیری شاخصاندازه

های رشد و تغذیه از جمله وزن کسب شده شاخص

(WG( افزایش وزن بدن ، )BWI شاخص وضعیت ،)
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(CFنرخ رشد ویژه ،) (SGR و ضریب تبدیل غذایی )

(FCRبر اساس فرمول )های سنجیستهای زیر و زی

 Wangmi etانجام شده در طول دوره محاسبه شد )

al., 2009گرسنه نگه  از پس که ترتیب (. بدین

ساعته ماهیان، میزان وزن با ترازوی  24داشتن 

متر میلی 1گرم و طول با دقت  1/0دیجیتال با دقت 

گیری شدند. ماهیان قبل از صورت انفرادی اندازهبه

گرم میلی 400با پودر گل میخک به میزان  بیومتری

 (. 1391در لیتر بیهوش شدند )پورسعید و همکاران، 
WG (g) =  )وزن نهایی )گرم( -وزن اولیه )گرم  

BWI (%) = یه میانگین وزن اولیه / ]میانگین وزن اول

  100× میانگین وزن ثانویه )گرم([  -)گرم( 

CF = 100 × ])3طول )سانتیمتر( / وزن نهایی )گرم[ 

SGR (% / day) =  ×100 یه لگاریتم طبیعی وزن اول 

لگاریتم طبیعی وزن نهایی )گرم([ –)گرم(  ]تعداد  

پرورش / روزهای  

FCR = گرم( افزایش وزن )گرم(/غذای مصرف شده(  

 دوره پایان در : های خونیگیری شاخصاندازه

تصادفی  طوربه ماهی عدد 2 مخزن هر از آزمایش

 میخک گل پودر عصاره با ماهیان شد. خونگیری

-میلی 5 سرنگ هپارینه با شده و خونگیری بیهوش

شد و  انجام لیترمیلی 3 میزانبه دمی سیاهرگ از لیتر

لیتر میلی 5/1های ها در داخل میکروتیوپنمونه

 4های خونی در دمای حدود نمونه ریخته شدند.

شگاه های بیشتر به آزمایگراد برای بررسیدرجه سانتی

 دانشکده منابع طبیعی گیالن انتقال یافت.
( با استفاده RBCهای قرمز )شمارش تعداد گلبول  

سازی از پیپت مالنژور قرمز انجام شد. بعد از رقیق

 99لیتر فرمالین، میلی Lewis (1خون در محلول 

لیتر آب مقطر( میلی 900لیتر سیترات سدیم و میلی

های قرمز با استفاده بولتوسط پیپت مالنژور، تعداد گل

 40از الم هماسیتومتر و با عدسی با بزرگنمایی 

 (.Blaxhall and Daisley, 1973شمارش شد )

( از WBCهای سفید )برای شمارش تعداد گلبول  

های پیپت مالنژور سفید استفاده شد. تعداد گلبول

سفید با استفاده از الم هماسیتومتر و عدسی با 

سازی خون هپارینه به ، پس از رقیق40 بزرگنمایی

شمارش شد  Lewisدر محلول  20به  1نسبت 

(Blaxhall and Daisley, 1973.) 

-منظور تعیین حجم هماتوکریت با استفاده از لولهبه  

  دقیقه در 7مدت های موئینه و سانتریفیوژ نمونه به

g3500 ( در دستگاه میکروسانتریفیوژ مدلHettich, 

Kirchlengem, Germany انجام شد و حجم )

-های خونی به صورت درصد با استفاده از خطسلول

 ,Řehulkaگیری شد )کش میکروهماتوکریت اندازه

2000 .) 

مت  گیری هموگلوبین به روش استاندارد سیاناندازه  

از محلول درابکین  لیترمیلی 5هموگلوبین انجام شد. 

مخلوط و پس از  نمونه خون هپارینه لیترمیکرو 20با 

دقیقه نگهداری در محیط تاریک، مقدار جذب  10-5

 ,Unico, New Jerseryدر دستگاه اسپکتروفتومتر )

USAگیری و میزان هموگلوبین بر حسب گرم ( اندازه

لیتر بر اساس رابطه زیر محاسبه شد بر دسی

(Řehulka, 2000:)                                       

HB (g/dl) = (نمونه OD × استاندارد   OD) x  غلظت

 استاندارد

(، میانگین MCVمیانگین حجم یک گلبول قرمز )  

( و میانگین MCHهموگلوبین یک گلبول قرمز )

درصد غلظت هموگلوبین در یک گلبول قرمز 

(MCHC بر اساس روابط زیر محاسبه شد )

(Klinger et al., 1991):  
MCV (fl) = [ -ی)میلیون در میل های قرمزتعداد گلبول
(درصد)هماتوکریت  / متر مکعب( ] x 10 
 
MCH (pg/cell) = [ های قرمز )میلیون تعداد گلبول

متر مکعب(در میلی لیتر(هموگلوبین )گرم در دسی /  ] x 

10 

 
MCHC (%) = [)هموگلوبین  / هماتوکریت )درصد

لیتر()گرم در دسی ] x 100 

های سفید )لنفوسیت، برای شمارش افتراقی گلبول  

مونوسیت، نوتروفیل و ائوزینوفیل(، از روش رنگ 

 تهیه گسترش از  پس  شد.   استفاده گیمسا  آمیزی 
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خونی آن را با الکل اتانول تثبیت و با رنگ گیمسا 

صورت حرکت زیگزاگ ها بهآمیزی شد. نمونه رنگ

عدسی میکروسکوپ بر روی الم مشاهده و درصد 

های بندی انواع مختلف گلبولواسطه طبقهافتراقی به 

های شکلی و خواص متفاوت سفید بر اساس تفاوت

 ,Blaxhall and Daisleyپذیری تعیین شد )رنگ

1973.)  

 ,SPSS (Version 18افزار  نرم از :روش آماری

IBM, Armonk, NY, USA )آماری آنالیز برای 

 روش از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه .شد استفاده

( One–Way ANOVAطرفه ) یک واریانس آنالیز

 آزمون ها باداده بودن نرمال شد. ابتدا انجام

 توسط هاواریانس همگنی و اسمیرنف کولموگروف

 هامیانگین مقایسه آزمایش شد. برای Leveneآزمون 

 استفاده درصد 5 سطح درTukey آزمون آماری  از

  شد.

 

 نتایج

روند رشد ماهیان در طول مدت آزمایش در تیمارهای 

داری را نشان نداد متفاوت یکسان بود و اختالف معنی

های رشد تاسماهی (. شاخصP>05/0، 1)شکل 

متفاوت  هایروز پرورش با جیره 90سیبری بعد از 

نشان داده شده است.  1عصاره دارواش در جدول 

مختلف رشد ماهیان از جمله وزن نهایی، های شاخص

افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت، درصد 

افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی با تیمارهای 

داری نداشتند مختلف دارواش تغییر معنی

(05/0<P .) 

تاسماهی سیبری در جدول های خونی نتایج شاخص  

 داریشود. بر اساس نتایج، تفاوت معنیمشاهده می 2

  یانگینروز پرورش )م 90 ی( در طA. baerii) یبریس یتاسماه یهرشد و تغذ هایبر شاخص یرهاثر سطوح مختلف عصاره دارواش ج -1جدول 

 .استاندارد( خطای ±

 ( mg/kgمیزان عصاره دارواش )                                                       
 500 50 صفر های رشدشاخص
 47/14±55/717 40/7±50/723 95/6±81/723 (g) هیوزن اول

 54/45±68/1049 34/95±27/1083 56/50±60/1132 (g) ییوزن نها

 72/0±92/61 28/1±17/61 76/0±08/62 (cm) هیطول اول

 04/1±92/66 25/2±25/66 89/1±17/67 (cm) ییطول نها

 48/33±06/322 10/88±77/359 92/52±79/408 (gوزن کسب شده )

 50/56±51/7 65/49±75/11 24/46±99/3 (%وزن بدن ) شیافزا

 37/0±02/0 37/0±02/0 35/0±01/0 تیفاکتور وضع

 03/0±42/0 09/0±45/0 05/0±50/0 (day/%) ژهینرخ رشد و

 76/1±14/0 01/2±39/0 01/2±08/0 ییغذا لیتبد بیضر

 

  خطای±یانگینروز پرورش )م 90 یشده با سطوح مختلف عصاره دارواش در ط یه( تغذA. baerii) یبریس یروند رشد تاسماه - 1شکل 

 .استاندارد(
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-های خونی شامل تعداد گلبولدر هیچ یک از شاخص

، حجم های قرمز و سفید، هموگلوبین، هماتوکریت

یک گلبول قرمز، میانگین هموگلوبین یک گلبول 

میانگین درصد غلظت هموگلوبین در یک قرمز و 

گلبول قرمز بین تیمارهای مختلف وجود نداشت 

(05/0<Pبا توجه به داده .) در شمارش 2های جدول ،

 500های سفید، درصد لنفوسیت تیمار افتراقی گلبول

 50ائوزینوفیل تیمار گرم عصاره، نوتروفیل و میلی

گرم عصاره و مونوسیت تیمار شاهد نسبت به میلی

داری دیگر تیمارها افزایش داشت اما تفاوت معنی

  (.P>05/0مشاهده نشد )

 

 بحث 

در این تحقیق تأثیر دریافت خوراکی عصاره گیاه 

 های رشد و خونی تاسماهیدارواش بر شاخص

داری سیبری بررسی شد. بر اساس نتایج تفاوت معنی

کننده عصاره دارواش از نظر در بین تیمارهای دریافت

روز  90های رشد در طول دوره و پس از شاخص

پرورش مشاهده نشد. با توجه به اینکه وضعیت 

سالمت ماهی، تأثیر مستقیمی بر سرعت و روند رشد 

ره در جیره غذایی کار بردن این عصاهدارد از این رو ب

دلیل تاسماهی سیبری در محدوده وزنی مورد نظر، به

یکسان بودن روند رشد ماهیان در تیمارهای متفاوت 

شود. در مقایسه نتایج تحقیق حاضر با توصیه نمی

( گزارش 1391دیگر مطالعات، علیشاهی و مصباح )

درصد از عصاره دارواش در  5/0کردند که مقدار 

دانه و تیمار مقدار از عصاره سیاهمقایسه با همین 

داری در افزایش نرخ رشد ویژه، شاهد، تأثیر معنی

درصد افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل غذایی 

( با میانگین Carassius auratusبر ماهی طالیی )

(، اثر 1391گرم دارد. علیشاهی و همکاران ) 9/1وزنی 

هر کیلوگرم غذا از عصاره  ازایگرم بهمیلی 500

دانه را با ورا، سرخارگل، دارواش و سیاهگیاهان آلوئه

، لوامیزال، ارگوسان و شاهد بر ماهی برزم Cویتامین 

(Barbus barbulus با میانگین وزنی )گرم  9/1

هفته  8بررسی کردند. نتایج این مطالعه که به مدت 

صاره انجام شد نشان داد که تیمار تغذیه شده با ع

دارواش در مقایسه با تیمار کنترل دارای تفاوت 

داری در افزایش نرخ رشد ویژه، درصد افزایش معنی

وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل غذایی شده است. از 

سویی دیگر، تنها در یک تحقیق به اثبات رسید که 

-میزان نرخ رشد ویژه و شاخص وضعیت ماهی قزل

( با Oncorhynchus mykissکمان )آالی رنگین

هفته تغذیه با عصاره  3گرم پس از  41میانگین وزنی 

داری گیاهان دارواش، زنجبیل و گزنه تفاوت معنی

و  Prasad(. Dügenci et al., 2003پیدا نکرد )

 خطای±یانگینروز پرورش )م 90( پس از A. baerii) یبریس یتاسماه یخون هایبر شاخص یرهاثر سطوح مختلف عصاره دارواش ج -2جدول 

 .استاندارد(

 

 های خونیشاخص

 (mg/kgمیزان عصاره دارواش )                                       

 500 50 صفر

 (%هماتوکریت )

 (g/dlهموگلوبین )

 ( ×3cell/mm 310تعداد گلبول قرمز )

 (3cell/mmتعداد گلبول سفید )

MCV (fl) 
MCH (pg/cell) 

MCHC (%) 
 (%لنفوسیت )

 (%نوتروفیل )

 (%مونوسیت )

 (%ائوزینوفیل )

17/1±17/42 

26/0±48/10 

36/17±7/705 

00/501±00/4950 

06/3±17/597 

05/1±50/148 

15/0±80/24 

21/1±33/77 

26/1±00/18 

84/0±50/4 

41/0±17/0 

64/1±50/42 

38/0±52/10 

58/23±7/706 

16/1222±67/5316 

97/4±33/601 

98/0±83/148 

29/0±72/24 

56/3±67/76 

32/2±17/18 

05/1±50/4 

82/0±67/0 

27/3±33/44 

65/0±97/10 

07/48±7/736 

39/1688±33/5133 

07/9±50/601 

37/1±67/148 

41/0±73/24 

26/4±83/77 

08/3±50/17 

21/1±33/4 

52/0±33/0 

 



 و همکاران مرادی                                              یبریس یتاسماه شناسیرشد و خون هایدارواش  بر شاخص یاهاثر گ 

7 

 

Priyanka (2011 گزارش کردند که مقادیر ،)

بر  Garcinia gummi-guttaمختلف عصاره میوه 

( با دامنه Pangasius hypophthalmusماهی )گربه

گرم موجب کاهش رشد و کاهش  5/17-5/30وزنی 

شود و دلیل این کاهش را به ویژه می رشد نرخ

ترکیبات موجود در عصاره این میوه از جمله 

اسید نسبت دادند. دلیل مغایرت هیدروکسی سیتریک

توان به گونه های مختلف را میدر پاسخ رشد در گونه

وژنی، اختصاصات دستگاه ماهی، وزن اولیه گونه، فیل

گوارش، دوز مورد استفاده عصاره، نوع عصاره )آبی، 

الکلی و هیدروالکلی( ترکیبات جیره و اثرات متقابل 

ها و شرایط پرورش شامل دما، نور، روش نگهداری آن

های کمی و کیفی آب اشاره کرد، همچنین و شاخص

 کیفیت گیاه و فصل تهیه نمونه گیاه نیز در مورد مواد

مؤثره آن قابل اهمیت است. از دالیل احتمالی عدم 

های رشد مطالعه حاضر را دار در شاخصتفاوت معنی

توان به عدم جذب مواد مؤثره موجود در عصاره می

توسط ماهی و عدم تأثیرپذیری دوزهای مورد استفاده 

 اشاره کرد.  

خون شاخص خوبی برای تعیین سالمت بدن است.   

خونی شاخص مناسبی برای های همچنین شاخص

های ارزیابی نوع ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره

(. Sunmonu and Oloyede, 2010گیاهی است )

های سفید و در مطالعه حاضر، از نظر تعداد گلبول

-هماتوکریت تفاوت معنیقرمز، سطح هموگلوبین و 

داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد، گرچه 

ایش سطح عصاره دارواش در جیره ها با افزمقدار آن

افزایش یافت. عوامل مختلفی بر روی فاکتورهای 

گذارند که شامل عوامل محیطی خونی ماهیان اثر می

گیری، )دما و فصل(، استرس ناشی از صید و نمونه

جیره غذایی، شرایط پرورشی )اکسیژن و شوری(، 

های ژنتیکی، سن، مرحله رسیدگی، جنسیت و تفاوت

(. Knowles et al., 2006باشد )لیت میسطح فعا

و همکاران  Fazlolahzadehمطابق با نتایج حاضر، 

(، تأثیر افزودن پودر سیر در جیره را بر روی 2011)

و آالنین  فعالیت پالسمایی آسپارتات آمینوترانسفراز

آالی های خونی در ماهی قزلآمینو ترانسفراز، شاخص

روز بررسی کردند  58گرمی در طول  50 کمانرنگین

داری در میزان هماتوکریت در بین اما تفاوت معنی

های مختلف تیمار آزمایش و گروه شاهد مشاهده گروه

نکردند. همچنین بر خالف نتایج حاضر، شفیعی و 

(، اثر عصاره الکلی پوست انار 1395همکاران )

(Punica granatum را بر روی فاکتورهای خونی )

( با میانگین Cyprinus carpioماهی کپور معمولی )

گرم بررسی کرده و دریافتند که این  7/11وزنی 

های داری در برخی از شاخصعصاره افزایش معنی

در تیمارهای حاوی  RBCو  Hb ،HCTخونی چون 

ها دلیل آن را دهد. آنعصاره نشان میگرم میلی 600

جود در پوست های مواکسیدانوجود آهن یا اثر آنتی

و همکاران  Dadrasانار برشمردند. همچنین 

(، گزارش کردند که افزودن پودر گل رز 2016)

(Rosa canina( و گلرنگ )Carthamus 

tinctoriusداری در میزان ( موجب افزایش معنی

 Husoهماتوکریت و تعداد گلبول سفید فیل ماهی )

huso شود.گرم می 26( با میانگین وزنی 

داری در مورد درصد مطالعه حاضر اختالف معنیدر   

و  MCV ،MCHCهای سفید و مقدار افتراقی گلبول

MCHC  مشاهده نشد. مطالعه مشابهی نیز در مورد

( Zhumeria majdaeتأثیر عصاره گیاه مورخوش )

 45مدت پنگوسی به ماهیهای خونی گربهبر شاخص

-اخصداری در این شولی تفاوت معنی ،روز انجام شد

(. 1392ها مشاهده نشد )رضایی و همکاران، 

(، 1395همچنین در تحقیق اسدی و همکاران )

های گلبولی، داری در مقدار شاخصتفاوت معنی

درصد لنفوسیت، نوتروفیل، مونوسیت، ائوزینوفیل و 

( تغذیه Barbus sharpeyiبنی )بازوفیل در ماهی 

ل شده با جیره حاوی مقادیر متفاوت عصاره زنجبی

محمدی و  مشاهده نشد. در بررسی که توسط مجد

روز بر روی تأثیر  60مدت (، به1392همکاران )

( بر Calendula officinalisبهار )همیشهعصاره گل

فاکتورهای خونی ماهی قرمز انجام شد، دریافتند که 

، درصد لنفوسیت، MCV ،MCH ،MCHCمقادیر 
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داری عنیهتروفیل، مونوسیت و ائوزینوفیل افزایش م

دهد. رئیسی و در مقایسه با تیمار شاهد نشان می

(، در تحقیقی اثر اسانس چندین 1393همکاران )

گیاه را بر ایمنی غیراختصاصی ماهی استرلیاد 

(Acipenser ruthenus به مدت )روز بررسی  30

کردند و دریافتند که درصد نوتروفیل در بین 

افزایش تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد 

داری در داری داشته است اگرچه تفاوت معنیمعنی

های سفید مشاهده نشد. آنچه که از تعداد گلبول

های مختلف ماهی به نتایج مطالعات دیگران روی گونه

خونی  هایمؤید این است که شاخص ،دست آمده

ای از عوامل زیست شناختی ماهی تحت تأثیر مجموعه

(Benfey and Biron, 2000 ،)ای، محیطی تغذیه

(Luskova, 1969 گونه، سن، جنس، اندازه و ،)

وضعیت فیزیولوژیک قرار دارد که از بین این عوامل 

نیز، تأثیر جیره غذایی بر فاکتورهای خونی از اهمیت 

(. با توجه Barnhart, 1969ای برخوردار است )ویژه

های خونی در تحقیق دار شاخصبه نبود تفاوت معنی

توان عدم تأثیرپذیری ل این مسأله را میحاضر، دالی

های خونساز و به تبع آن بر مواد مؤثره عصاره بر بافت

شاخص های خونی و یا بهینه نبودن دوز عصاره مورد 

استفاده و ماهیت ترکیبات شیمیایی موجود در آن نام 

 برد. 

مطالعه حاضر نشان داد که مقدار عصاره گیاه   

العه تأثیری بر رشد و دارواش در محدوده مورد مط

های خونی تاسماهی سیبری ندارد و با توجه شاخص

های ایمنی از طریق افزایش تعداد که محرکبه این

های سفید و تولید پادتن موجب بهبود عملکرد گلبول

توان شوند، بنابراین نمیدستگاه ایمنی جانور می

عنوان یک کاندید مناسب عصاره گیاه دارواش را به

ستگاه ایمنی در این ماهی مطرح کرد. به محرک د

رسد که تأثیر این عصاره در این ماهی بسیار نظر می

تر از دیگر ماهیان، از جمله ماهیان استخوانی ضعیف

انجام مطالعات تکمیلی بر روی عصاره  بنابراینباشد. 

های گیاهی و یا ترکیب گیاه دارواش و دیگر عصاره

به دوز بهینه به  چند عصاره در جیره برای رسیدن

های رشد ها بر روی شاخصمنظور بررسی تأثیرات آن

های مختلف ماهیان پیشنهاد و خونشناسی در گونه

 شود.می

 

 تشکر و قدردانی

بدینوسیله نویسندگان مقاله از تمامی کسانی که در 

مراحل انجام پژوهش حاضر همکاری و مساعدت 

 کردند، مخصوص آقایان میثم پسندیده، مهندس

 عرفان اکبری نرگسی، محمد محمدی و سرکار خانم

 مهندس ساره قیاسی کمال تشکر را دارند.
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Abstract  
The persent study was carried out to investigate the effect of different levels of dietary mistletoe (LM) on 

growth performance and hematological parameters of Siberian sturgeon (Acipenser baerii). Thirty six fish 

(mean initial weight 721.6±119.8 g) were fed 3 times a day with three different diets including 0, 50 and 500 

mg/kg LM for 12 weeks. Biometry was done to calculate growth and nutritional indices every two weeks 

interval and six fish were randomly sampled at the end of experiment to measure hematological parameters. The 

obtained results showed that no significant difference in growth performance in comparison with the control 

group (P>0.05). However, the hematological parameters were not affected by LM hydroalcoholic extract 

(P>0.05). This study showed that using dietary LM did not have a significant effect on growth and 

hematological parameters of Siberian sturgeon. 

Keywords: Sturgeon, Nutrition, Herbal extract, Blood indices.

 


