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 چکیده
شود. در این پژوهش اثر عنوان محرک ایمنی، رشد و تقویت کننده سيستم فيزیولوژیک آبزیان استفاده میامروزه از گياهان دارویی به
بر فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. برای این هدف ( Diospyros kaki)عصاره برگ درخت خرمالو 

ره عصا .صورت تصادفی تقسيم شدندگرم در چهار تيمار با سه تکرار به 11/16±75/2قطعه بچه ماهی کپور معمولی با ميانگين وزنی  400
وعده  3درصد وزن بدن و در  3روز به ميزان  60مدت درصد به جيره غذایی پایه اضافه و ماهيان به 5و  3، 1، 0برگ خرمالو به مقدار 
خونی نشان داد که باالترین مقادیر هموگلوبين، هماتوکریت و گلبول قرمز در تيمار حاوی باالترین  هایشاخص تغذیه شدند. مقایسه

سفيد نشان داد بيشترین مقادیر مونوسيت، لنفوسيت و نوتروفيل در  هایگلبول (. شمارش افتراقیP<05/0ه است )غلظت عصاره بود
کل و گلوکز در بين تيمارهای  بيوشيميایی نشان داد، مقادیر پروتئين هایشاخص درصد عصاره وجود داشته است. مقایسه 5تيمار حاوی 

درصد بيشتر از سایر تيمارها  5داری در تيمار طور معنی(، مقدار کلسترول به<05/0Pنداشت )داری آزمایشی و تيمار شاهد تفاوت معنی
موکوس ماهيان در تيمارهای  و همچنين مقادیر ایمونوگلوبين و ليزوزیم در فسفاتاز آلکالين و های پروتئاز(. فعاليت آنزیمP<05/0بود )

 نتایج به توجه (. باP<05/0درصد مشاهده گردید ) 5د و بيشترین مقدار آن در تيمار داری بيشتر از تيمار شاهد بوطور معنیآزمایشی به
معمولی های ایمنی در ماهی کپورتقویت شاخص جهت مفيد غذایی مکمل یک عنوانبه توانددرخت خرمالو می برگ تحقيق عصاره این

 مورد استفاده قرار گيرد. 

 

 .یکپور معمول ی،شناسخون یمنی،عصاره برگ خرمالو، شاخص ا کلیدي: واژگان

 
 مقدمه

پروری منجر به ایجاد استرسامروزه گسترش آبزی
موجب های اجتناب ناپذیری بر ماهيان پرورشی و به

است، در نتيجه  آن حساسيت نسبت به بيمارها شده
-استفاده از مواد تقویت کننده سيستم ایمنی در آبزی

پروری رو به گسترش است. ترکيبات مختلفی از قبيل 
های های رشد و عصارههای شيميایی، فاکتوردارو

های ایمنی را تقویت کرده و توانند مکانيسمگياهی می
پروری شوند منجر به باال رفتن راندمان آبزی

(Kumar et al., 2017 طی ساليان گذشته .)
ها بيوتيکاستفاده غير اصولی و بيش از حد از آنتی

های مقاوم باکتریایی شده است. منجر به ایجاد سویه
همچنين ورود این مواد به طبيعت موجب آلودگی 
محيط زیست و گوشت ماهيان پرورشی شده که در 
نتيجه آن خطر مصرف آبزیان برای انسان افزایش 

 (. عصارهPohlenz and Gatlin, 2014است )یافته 
های دور برای درمان بيماریگياهان دارویی از گذشته

اند. ترکيبات فعال موجود های مختلف استفاده شده
در این گياهان دارای خواص زیستی مختلفی بوده و 

پروری ها در آبزیامروزه تمایل زیادی به استفاده از آن
( Awad and Awaad, 2017ایجاد شده است )

های متعدد، از استفاده از گياهان دارویی دارای مزیت
جمله خطرات جانبی کمتر بر موجود زنده و محيط 
زیست، عدم ایجاد مقاومت دارویی، قيمت کم و 

باشد، در نتيجه توجه زیادی را در دسترسی آسان می
خود جلب ویژه کشورهای پيشرفته بهسطح جهان به

های ایمنی ها در بين محرکو استفاده از آن کرده
 Iwama andباشند )می مختلف دارای ارجحيت

Nakanishi, 1996.) 
متعلق به  (Diospyros kaki)درخت خرمالو 

طور و بومی کشور چين است و به Ebenaceaخانواده 
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 گرددای در هند، ژاپن وکره نيز یافت میگسترده
(Funayama and Hikino, 1979; Sun et al., 

برگ درخت خرمالو دارای طيف وسيعی از (. 2011
خواص بيولوژیک و دارویی از قبيل آنتی اکسيدانی، 

تومور و  ایی، ضد سرطان، ضدیضد باکتر
عنوان دارو، صورت سنتی بهایمينيولوژیک بوده و به

شود. از نوشيدنی و محصوالت آرایشی استفاده می
برگ این گياه برای درمان سرفه، ایجاد همواستازی، 
التهاب ریه و فشار خون، استفاده شده است. همچنين 
با توجه به غنی بودن عصاره برگ این گياه از 

عنوان نوشيدنی ضد پيری نيز استفاده به  Cویتامين
(. مطالعات نشان داده Xie et al., 2015) شودمی

تواند ود در عصاره این میاست فالونویيدهای موج
های روده متابوليزه شده و از طریق توسط باکتری

با وجود  .(Bae et al., 2015) روده جذب شوند
انجام مطالعات گسترده بر روی این گياه در زمينه 

پروری استفاده از عصاره برگ آن در صنعت آبزی
 ایی انجام نشده است.مطالعه

افزایش راندمان  تاکنون از گياهان مختلفی برای
زا و تحریک سيستم رشد، مقابله با عوامل بيماری

توان به ایمنی ماهيان استفاده شده است، که می
در  (Zingiber officinale)استفاده از پودر زنجبيل 

 Zoheiri et) جيره غذایی ماهی سفيد دریای خزر

al., 2016 استفاده از عصاره خرما در جيره کپور ،)
(، استفاده از Hoseinifar et al., 2015معمولی )

در جيره غذایی ماهی باس  (Allium sativum)سير 
 ,.Lates calcarifer (Talpur et alآسيایی 

(،  استفاده از جنسينگ در جيره غذایی ماهی 2012
Oreochromis niloticus (Goda et al., 2010 )

در  (Camellia sinensis)و استفاده از چای سبز 
 Sheikhzadehی قزل آالی رنگين کمان )جيره غذای

et al., 2011.اشاره کرد ) 
ترین ماهيان عنوان یکی از مهمکپور معمولی به

پرورشی، نقش مهمی در افزایش نرخ توليدات آبزی
 Sharif Zadehکند )پروری در سطح جهان ایفا می

et al., 2016 با این حال، افزایش توليد این گونه .)
موجب بروز مشکالت مختلفی از قبيل در واحد سطح 
های عفونی در نتيجه استفاده بيش از شيوع بيماری

ها و مواد شيميایی و در نتيجه به حد از آنتی بيوتيک
 خطر افتادن سالمت مصرف کنندگان شده است

(Nakanishi et al., 2002از .) کاهش که جاییآن 
 نهگو زندگی اوليه مراحل در ماندگاری و بقاء ميزان
 پرورش روی پيش معضالت مهمترین از پرورشی های

 ایمنی و دفاعی سيستم تقویت است، ماهی دهندگان
 دهندگان پرورش نيازهای اصلی ترین از ماهيان بچه

 Liu et al., 2014; Pohlenz et) شودمی محسوب

al., 2014) ترکيباتی  یافتن برای در نتيجه جستجو
و ایمنی بچه جایگزین برای تقویت سيستم دفاعی 

با توجه به اهميت باالی  ماهيان اهميت شایانی دارد.
پروری و همچنين کپور معمولی در صنعت آبزی

ها، جستجو برای ترکيبات جایگزین برای آنتی بيوتيک
برگ درخت  عصاره از استفاده تأثير مطالعه در این
فاکتورهای ایمنی و آنتی  بر غذایی جيره در خرمالو

 ماهی کپور معمولی مطالعه خواهد شد.  اکسيدانی
 

 هامواد و روش
تحقيق حاضر در بخش آبزی شرایط آزمایش: 

ای استان گلستان حرفهپروری اداره کل فنی
صورت گرفت.  1396)شهرستان گرگان( در تابستان 

قطعه ماهی کپور معمولی از مرکز پرورش  400تعداد 
زمایشگاه کپور ماهيان در استان گلستان تهيه و به آ

هفته جهت سازگار  2انتقال داده شدند و به مدت 
های پرورشی نگهداری شدن با محيط جدید در تانک

شدند. در طی دوره آداپتاسيون ماهيان با غذای ویژه 
 زیست و دمایی هم از کپور ماهيان تغذیه شدند. پس

-کل( و تعيين زی طول و وزن گيری سنجی )اندازه

عدد ماهی کپور معمولی با ميانگين  360توده، تعداد 
عدد آکواریوم با حجم  12گرم به  11/16±75/2وزن 

عدد ماهی در هر آکواریوم  30ليتر با تراکم  60
روز یک بار  2منتقل شدند. برای حفظ کيفيت آب هر 

درصد حجم آب آکواریوم تعویض و به صورت  40
، pHهای فيزیکی و شيميایی آب شامل روزانه ویژگی

سيژن محلول، نيتریت، سختی کل و دمای آب اک
 کنترل و ثبت گردید.

عصاره برگ خرمالو سازي جیره و غذا دهی: آماده
( تهيه 2014و همکاران ) Estebanبر طبق روش 

گرم برگ درخت خرمالو  200این منظور  رایشد. ب
 قطعات به و شده شستشو آب استریل از استفاده با

 شده اضافه آن به آب ml500سپس  شد. خرد کوچک
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 گراددرجه سانتی 55 دمای در ساعت 2 به مدت و
 دقيقه 15 مدتبه آمده دستهب نمونه همزده، سپس

 جدا سوپرناتانت و دقيقه سانتریفيوژ در دور 3500 در
استفاده  برگ درخت خرمالو عصاره عنوانبه و شده

 های غذایی آزمایشی، جيرهشد. جهت ساخت جيره
 عصاره درصد 5و  3، 1سطوح  با شده پایه فرموله

 افزودن از و پس شده مکمل برگ درخت خرمالو 
چرخ  سپس از درآورده، خميری صورت به آب مقداری
 ایاستوانه هایپلت غذا به تا شد داده عبور گوشت
 در کن خشک در هاپلت نهایت در گردد. تبدیل شکل

 خشک ساعت 24 مدتبه گراددرجه سانتی 50 دمای
 آزمایشی هایجيره فوق انجام مراحل از پس .شدند

 و یخچال در و بندی بسته جداره دو هایپالستيک در
 نگهداری مصرف زمان تا گراددرجه سانتی 4 دمای در

(. غذادهی Abdel-Tawwab et al., 2008شدند )
درصد وزن توده  3دستی و بر اساس  صورتماهيان به
 Yanbo)شد  روز انجام 60نوبت به مدت  3زنده در 

and Zirong 2006.)  
 ساعت 24 ماهيان تغذیهگیري: گیري و خوننمونه

 2سرنگ  از استفاده با  و قطع گيریخون از قبل
 باله پشت واقع در دمی ساقه رگ طریق ليتری ازميلی

( نمونه 12 مجموعاً) ماهی عدد 3 تيمار هر از مخرجی
-خون هنگام در .شدند خونگيری تصادفی صورتبه

 بر تأثير احتمال علت به کننده بيهوش مواد از گيری

 Torrecillas et) نگردید استفاده خونی هایشاخص

al., 2011 .)5/0 شده آوری جمع خون های نمونه از 
 اپندورف هایلوله در سرم جداسازی برای ليترميلی
لوله در ليتريلیم 5/0و  هپارین انعقاد ضد ماده فاقد
 10) هپارین انعقاد ضد ماده حاوی اپندورف های

 .گردید تقسيم( ليترخونميلی 5/0 ازای ليتربهميکرو
-لوله در موجود خون مطالعات سرولوژی انجام جهت

 توسط هپارین انعقاد ضد ماده فاقد اپندورف های
شرکت  ساخت Labofugeسانتریفوژ )مدل 
Heraeus Sepatch )با دور  آلمانg3000 دقيقه در 

 در و جدا سرم شده، تریفوژسان دقيقه 10مدت به
-شاخص .شد نگهداری گرادسانتی درجه -80دمای 

(، RBCقرمز ) هایگلبول تعداد شامل خونی های
 هماتوکریت (،WBCسفيد ) هایگلبول تعداد

(PCVهموگلوبين ،) (Hb،) گلبول افتراقی شمارش-

مونوسيت  و لنفوسيت، نوتروفيل سفيد شامل های

 ,Klontzشدند ) گيریاندازه استاندارد هایروش طبق

1994 .) 
 و Ross روش اساس بر موکوس آوریجمع
بيهوشی  از ماهيان پس شد. انجام (2000) همکاران

 صورتميخک به گل پودر گرم در ليترميلی 5با 
 10اتيلنی حاوی  پلی کيسه های درون جداگانه

 و گرفته موالر قرارميلی 50کلرید  ليتر سدیمميلی
 شدند. خارج ها کيسه از هاماهی دقيقه 2از  پس

 سانتریفيوژ های به لوله شده آوریجمع موکوس
 در دقيقه 10مدت  به ليتری منتقل،ميلی 15 استریل

 و شده گراد سانتریفيوژ سانتی درجه 4دمای 
ميکروتيوپ  به بيشتر هایبررسی جهت سوپرناتانت

 انجام زمان تا هاگردید. نمونه ليتری منتقلميلی 5/1
 گراد ذخيرهدرجه سانتی -80فریزر  درون آزمایش

 قليایی فسفاتاز آنزیم سطح فعاليت تعيين برای شدند.
 )پارس تجاری کيت و اسپکتروفتومتر دستگاه از

 ,Roosta and Hoseinifar) گردید آزمون( استفاده

 کدورت روش به ليزوزیم آنزیم سنجش (. برای2006
 انجام اسپکتروفتومتر هاز دستگا استفاده با و سنجی
-اندازه (. جهتSubramanian et al., 2007شد )

و   Siwickiروش کل از ایمونوگلبولين گيری
Anderson (1993استفاده ) .فعاليت همچنين شد 

 آزوکازئين هيدروليز روش اساس بر پروتئازی موکوس
( 2008همکاران ) و Palashka توسط شده پيشنهاد

 شد. گيریاندازه
جهت سنجش گلوکز، کلسترول و پروتئین کل: 

آناليز ميزان گلوکز، کلسترول و پروتئين کل، نمونه 
 5های خون بالفاصله در دمای اتاق سانتریفيوژ )

دور در دقيقه( و پالسما جدا شده و در  5000دقيقه، 
تا زمان آناليز نگهداری  گراددرجه سانتی20دمای 

ين کل با استفاده شد. ميزان گلوکز، کلسترول و پروتئ
از دستگاه اسپکتروفتومتر و کيت های تجاری )پارس 

 گيری شد.آزمون، ایران( اندازه
ابتدا نرمال روش آماري و تجزیه و تحلیل داده ها: 

اسميرنوف بررسی  -ها با آزمون کولموگرافبودن داده
ها از تجزیه منظور تجزیه و تحليل دادهشد. سپس به
( و برای One- way ANOVAطرفه )واریانس یک

دار ها از آزمون دانکن در سطح معنیمقایسه ميانگين
 19نسخه  SPSSدرصد استفاده گردید. از نرم افزار  5

 برای آناليزهای آماری استفاده گردید.
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  نتایج
 شيميایی ترکيبات و دهنده تشکيل اجزای نتایج آناليز

 شده آورده 1 جدول در شده استفاده جيره)درصد( 
های نتایج تاثير پودر برگ خرمالو بر شاخص .است

نشان داده شده است.  3و  2 هایخونی در جدول
نتایج حاصل از مقدار هموگلوبين، هماتوکریت و تعداد 

 2/22±4/2، 52/7±61/0ترتيب معادل گلبول قرمز به
درصد عصاره خرمالو  5مربوط به تيمار  69/1±12/0و 

داری با سایر تيمارها داشت بود و تفاوت معنی
(05/0>P .) 

 4در جدول های بيوشيميایی نتایج آناليز شاخص

های پروتئين کل و نشان داده شده است. در شاخص

داری در بين تيمارهای آزمایشی گلوکز تفاوت معنی
(. ميزان کلسترول در <05/0Pمشاهد نشد )

درصد پودر برگ خرمالو به  5و  3تيمارهای 
و تفاوت  38/164±61/2و  10/131±20/3ترتيب
پودر  داشت 1داری با تيمارهای شاهد و تيمار معنی

  (.P<05/0برگ خرمالو داشت )
های ایمنی موکوس )ایمونوگلوبين، نتایج شاخص

آورده  5ليزوزیم، پروتئاز و آلکالين فسفاتاز( در جدول 
شده است. طبق نتایج بين تيمارهای آزمایشی با 

داری وجود داشت تيمار شاهد تفاوت معنی
(05/0>P.)  

 .(استفاده شده يرهج يمياییش يباتو ترک دهندهيلتشک یاجزا -1جدول 

 دهنده تشکيل اجزای )درصد( ميزان

40 
21 

5/13 
5/5 

6 
6 
3 
2 
2 
5/0 
5/0 

 ماهی آرد
 گندم آرد
 سویا آرد

 گلوتن
 سویا روغن
 ماهی روغن
   یمعدن مکمل
 ویتامينی مکمل
 همبند

 قارچ ضد
 اکسيدان آنتی

 ترکيب نوع )درصد( ميزان

22/92 
70/36 
13/11 
48/3 

 خشک ماده
 خام پروتيين

  خام چربی
 خاکستر

 .یشدوره آزما یانمختلف در پا ی( درتيمارهاCyprinus carpioکپور ماهيان ) یخون یهامقایسه شاخص -2جدول  

 خرمالو گياه برگ عصاره مختلف سطوح خونی های شاخص
 درصد 5 درصد 3 درصد 1   (درصد 0) شاهد

 b82/0±95/3 b35/0±18/3 b40/0±25/3 a61/0±52/7 )ليتر دسی در گرم ( هموگلوبين

 b50/1±2/13 b1/1±3/10 b1/1±2/10 a4/2±2/22 )درصد( هماتوکریت

 b03/0±25/1 b10/0±33/1 b11/0±40/1 a12/0±69/1 (610×)تعداد قرمز گلبول

 a42/220±21/22951 a10/260±30/23485 a24/271±42/23578 a11/240±62/23860 (610×)تعداد سفيد گلبول

 .است دارینشان دهنده عدم وجود اختالف معن یفحروف مشترک در هر رد

 (.ميانگين±يار)انحراف مع یکپور معمول یماه يدهای سفگلبول یشمارش افتراق -3جدول 

 نوتروفيل )درصد( لنفوسيت )درصد( مونوسيت )درصد( یشیآزما يمارهایت
 92/17±48/1 15/72±40/1 78/4±82/0 درصد( 0شاهد )

 56/20±44/1 67/74±36/1 40/5±88/0 درصد 1

 14/22±19/1 80/72±53/1 72/5±79/0 درصد 3

 80/21±35/1 71/74±50/1 62/6±20/0 درصد 5
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 بحث 

در مطالعه حاضر از عصاره برگ درخت خرمالو در 
شد. برگ جيره غذایی ماهی کپور معمولی استفاده 

دليل دارا بودن ترکيبات مختلفی از این درخت به
ها، اسيدهای ارگانيک ها، فنولقبيل فالونویيدها، تانين

، مورد توجه بسياری از محققين بوده Cو ویتامين 
های گيری شاخص(. اندازهSun et al., 2011است )

خونی اطالعات ارزشمندی در زمينه سالمت ماهيان 
دهد. نتایج مطالعه دهندگان قرار میدر اختيار پرورش 

حاضر نشان داد تغذیه ماهيان با جيره حاوی عصاره 
-درصد( موجب افزایش معنی 5برگ درخت خرمالو )

دار ميزان هموگلوبين و درصد هماتوکریت نسبت به 
 1های دارای مقدار کمتر عصاره )تيمار شاهد و تيمار

ایی با های غذدرصد( شده. استفاده از افزودنی 3و 
تواند منجر به افزایش تعداد خواص ضدميکروبی می

های قرمز شود. در مطالعات صورت گرفته بر گلبول
 Aeromonasروی ماهيان آلوده به باکتری

hydrophila  نشان داده است، در ماهيان آلوده به
چنين عدم فعاليت های قرمز و همدليل تخریب گلبول

وگلوبين خون ساز ميزان همهای خونمناسب بافت
یابد، در حالی که پس از استفاده از عصاره کاهش می

، ميزان هماتوکریت به Azadirachta indicaگياه 
دارای افزایش یافت، که آن را با خواص صورت معنی

تنظيم کنندگی هموستازی عصاره استفاده شده در 
 Harikrishnan and) جيره مرتبط دانستند

Balasundaram, 2003ش ميزان هماتوکریت (. افزای
و هموگلوبين در مطالعه حاضر بر روی کپور معمولی 

توان مرتبط با خواص تنظيم کنندگی را نيز می
هموستازی و همچنين ضد باکترایی عصاره برگ 

(. هم راستا با Xie et al., 2015خرمالو دانست )
، نتایج مطالعات انجام شده بر دست آمدهنتایج به

( Oreochromis niloticusماهی تيالپيای نيل )
سازی شده با گياه تغذیه شده با جيره غذایی غنی

جنسينگ نشان دهنده تاثير این گياه بر افزایش تعداد 
 Ashraf andگلبول های قرمز و هماتوکریت است )

Goda, 2008.)  همچنين نتایج مطالعه حاضر نشان
که در ماهيان تيمار شده با جيره رغم آنداد علی
های عصاره برگ درخت خرمالو تعداد گلبولحاوی 

سفيد نسبت به ماهيان شاهد بيشتر بود، اما تفاوت 
داری دیده نشد. نکته قابل توجه آن است که با معنی

افزایش غلظت عصاره اضافه شده به جيره تعداد 
تواند نشان های سفيد نيز بيشتر شد، این میگلبول

های غلظت دهنده آن باشد که در صورت استفاده از
دار نيز وجود باالتر عصاره امکان ایجاد تفاوت معنی

های های گياهی بر گلبولدارد. استفاده از مکمل
گانه سفيد و پالسمای خون ماهيان دارای اثرات دو

عنوان مثال اضافه کردن عصاره گياه است. به
در جيره گربه ماهی  Zhumeria majdaeمورخوش 

Pangasianodon hypophrhalusتاثير معنی ،-

 Rezaei etداری بر تعداد گلبول های سفيد نداشت )

al., 2013 نتایج مشابهی نيز در اضافه کردن پودر ،)

 .یشیآزما یهايرهشده با ج یهتغد یکپور معمول ی( خون ماهميانگين±يار)انحراف مع يوشيمياییهای بشاخص یسهمقا - 4جدول 

 خرمالو گياه برگ عصاره مختلف سطوح شاخص

 درصد 5 درصد 3 درصد 1 (درصد 0) شاهد

 a32/0±72/4 a29/0±12/4 a38/0±85/4 a35/0±74/4 (g/dl) کل پروتئين

 a42/6±2/90 a31/4±8/79 a50/4±3/82 a34/5±4/85 (mg/dl) گلوکز

 b92/3±37/152 b40/2±24/155 c20/3±10/131 a61/2±38/164 (mg/dl) کلسترول

 .دار استینشان دهنده عدم وجود اختالف معن یفحروف مشترک در هر رد          

 .یشیآزما یها يرهشده با ج یهتغد یکپور معمول یموکوس ماه یمنیهای اشاخص – 5جدول 

 

 یمنیا یها شاخص

 خرمالو ياهمختلف عصاره برگ گ سطوح

 درصد 5 درصد 3 درصد 1 درصد( 0شاهد )

 b1/1±2/8 a3/1±3/12 a2/1±7/13 a2/1±2/15 (mg/ml) یمونوگلوبينا

 b50/4±2/37 a1/5±6/52 a0/6±1/58 a7/5±4/61 (mg/pr) يزوزیمل

 b1/6±5/36 a1/8±36/52 a9/7±9/59 a0/8±8/65 (mg/prپروتئاز )

 b6/12±3/122 a3/14±28/198 a5/14±37/208 a9/13±82/211 (يترل یبه ازا یالملل ينفسفاتاز )واحد ب ينآلکال

 .دار استینشان دهنده عدم وجود اختالف معن یفحروف مشترک در هر رد    
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دست آمده آالی رنگين کمان بهسير به جيره قزل
(، با این وجود Fazlolahzadeh et al., 2011است )

دار استفاده از برخی از مطالعات بيانگر اثرات معنی
ی گياهی بر  گلبول های سفيد است هاعصاره

(Chobkar et al., 2017.)  
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ميزان گلوکز 
خون در ماهيان تيمار شده با جيره حاوی عصاره برگ 
درخت خرمالو نسبت به تيمار شاهد کمتر بود، اگر 

که داری دیده نشد. با توجه به آنچه اختالف معنی
مختلف  لو دارای فالونویئدیعصاره برگ درخت خرما

از قبيل کوئرستين و کامپفرول هستند و این ترکيبات 
 Liuباشند )ها دخيل میها و چربیدر متابوليسم قند

et al., 2006; Van et al., 2013 خواص ضد ،)
این ترکيبات در عصاره  وجودتوان بهدیابتی آن را می

برگ درخت خرمالو نسبت داد. همچنين بر اساس 
تحقيقات انجام شده، عصاره برگ خرمالو با جلوگيری 

( و آلفا Bae et al., 2015گلوکوزیداز )از فعاليت آلفا
( منجر به کاهش Kawakami et al., 2010آميالز )

 ميزان حاضر مطالعه در شوند. همچنينقند خون می
 5 و 3  هایغلظت با شده تيمار ماهيان در ولکلستر
 دارای تيمار و شاهد تيمار نسبت حاوی جيره درصد
 و داد نشان داریمعنی اختالف عصاره کم غلظت
 درصد 3 غلظت با شده تغذیه ماهيان در آن مقدار
 .بود کمتر هاتيمار دیگر به نسبت خرمالو برگ عصاره

-مختلف را میهای تغيير ميزان کلسترول در تيمار

ها ها بر متابوليسم چربیتوان به دليل نقش فالونویيد
دانست. نتایج تحقيقات انجام شده نشان داده است که 

تواند منجر به استفاده از برگ درخت خرمالو می
های دیابتی شود کاهش ميزان کلسترول در موش

(Bae et al., 2015 .) 
های مهم سيستم ایمنی موکوسی از بخش

 ها است. نتایجایمنی غيراختصاصی در ماهی سيستم
 فعاليت در دارمعنی افزایش از حاکی حاضر مطالعه

 کپور ماهيان بچه پوست موکوس در ليزوزیم آنزیم
 خرمالو برگ عصاره حاوی جيره با شده تغذیه معمولی

بود. عصاره برگ خرمالو دارای خواص تحریک کننده 
(. Kotani et al., 2000سيستم ایمنی است )

سيستم ایمنی توسط جيره غذایی استفاده شده، مانند 
-های موجود در جيره غذایی تحریک میفالونویيد

ایی از ترکيبات ها گروه گستردهشوند. فالونویيد

های ثانویه شيميایی با وزن کم هستند و متابوليت
فنولی گياهان محسوب شده و نقش مهمی در سالمت 

 ,Middleton and Kandaswamiکنند )ایفا می

 قبيل مختلفی از فالونویئدی (. ترکيبات1992
خرمالو  گياه برگ در کوئرسين و کامپفرول کاتچين،

 آنزیم فعاليت دارمعنی افزایش .شناسایی شده است
 خواص دليلبه توانمی را حاضر ليزوزیم در مطالعه

 وجود خصوصبه و ایمنی سيستم کننده تحریک
 مرتبط خرمالو برگ عصاره در فالونویيدها از باال مقدار

گزارش کردند  (2016) و همکاران  Zoheiri.دانست
که به کارگيری پودر زنجبيل در جيره غذایی ماهی 

دار فعاليت آنزیم ليزوزیم سفيد سبب افزایش معنی
ها، شود. هم راستا با این گزارشموکوس می

Dehghanian ( در مطالعه2014و همکاران )بر  ایی
روی بچه ماهيان کپور معمولی گزارش کردند که 
افزودن پودر سياه دانه به جيره غذایی سبب افزایش 

 شود.دار فعاليت آنزیم ليزوزیم پوست میمعنی
های طبيعی بوده، ها جز آنتی بادیایمونوگلوبين

شوند و در غياب محرک آنتی ژنيک خارجی توليد می
ای را در برابر محافظت فوری، بالفاصله و گسترده

ها را کنند و این مورد آنزا ایجاد میعوامل بيماری
های حياتی سيستم ایمنی غير عنوان یکی از بخشبه

اختصاصی ماهی تبدیل کرده است. تغيير در سطوح 
تبع ایمونوگلوبين سرم خون در مطالعات بسياری به

استفاده از محرک های ایمنی گزارش شده است 
(Nayak et al., 2003 اگر چه تا کنون اثرات پودر .)

برگ خرمالو جيره بر سطوح ایمنوگلوبين کل موکوس 
های کپور بررسی نشده است. پوست در بچه ماهی

دار سطوح نتایج این تحقيق موید افزایش معنی
های ایمونوگلوبين کل موکوس پوست در بچه ماهی

کپور تغذیه شده با پودر برگ خرمالو بود. به نظر می
د افزایش سطوح ایمونوگلوبين موکوس پوست رس

نشان دهنده اثرات مثبت پودر برگ خرمالو بر ایمنی 
 است.  معمولی موکوس پوست ماهی کپور

در مطالعه حاضر فعاليت آنزیم فسفاتاز قليایی در 
موکوس پوست بچه ماهی کپور تغذیه شده با پودر 

داری را نسبت به گروه برگ خرمالو افزایش معنی
نشان داد. آنزیم فسفاتاز قليایی به دليل فعاليت  شاهد

عنوان یک عامل ضد باکتریایی هيدروليتيکی به
های شناخته شده و همچنين در بهبود زخم و عفونت
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 ,.Subramanian et alانگلی نيز دخيل است )

2007; Ross et al., 2000 اطالعات محدودی در .)
ایمنی بر ميزان فعاليت  هایرابطه با تاثير محرک

آنزیم فسفاتاز قليایی در موکوس ماهيان وجود دارد و 
تاکنون گزارشی در خصوص اثرات احتمالی پودر برگ 
خرمالو گزارش نشده است. مطالعات انجام شده نشان 

های غذایی که محرک داده است استفاده از مکمل
باشند منجر به افزایش فعاليت این سيستم ایمنی می

 Roosta andشود )یم در موکوس ماهيان میآنز

Hoseinifar, 2016; Zoheiri et al., 2016; 

Sheikhzadeh et al., 2011 افزایش ميزان .)
توان مرتبط فعاليت این آنزیم در مطالعه حاضر را می

با خواص تحریک کنندگی سيستم ایمنی توسط 
 مکانيسم عصاره استفاده شده دانست. اگرچه

قليایی نياز به  فسفاتاز آنزیم فعاليت بر آن اثرگذاری
 مطالعه دقيق دارد.

پروتئازها یکی دیگر از عوامل موجود در موکوس 
ها هستند، پروتئازهایی مانند تریپسين، ماهی

دی ال )سيستين پروتئاز(، کاتپسينبیکاتپسين
ها در موکوس )اسپارتيک پروتئاز( و متالو پروتئاز

است. در خصوص اثرات پوست ماهيان شناسایی شده 
مکمل غذایی بر فعاليت پروتئاز موکوس 

Sheikhzadeh ( گزارش کردند 2011و همکاران )
آالی رنگين کمان با جيره حاوی که تغذیه ماهی قزل

چای سبز سبب افزایش فعاليت پروتئاز موکوس شد. 
( نشان 2016همکاران )  Khodadadianاز طرفی

( قارچ Agaricus bisporusدادند جيره حاوی پودر )
سبب تحریک سيستم ایمنی غيراختصاصی ماهی 

داری در پروتئاز شد و افزایش معنیمعمولی کپور 
موکوس در تيمارهای آزمایشی در مقایسه با تيمار 
شاهد مشاهده شد که با نتایج تحقيق حاضر همخوانی 

 رسد افزایش پروتئاز موکوسنظر میدارد. چنين به
-ناشی از بهبود وضعيت ایمنی موکوسی باشد، به

های ایمنی نيز روند که در بررسی سایر شاخصطوری
 مشابهی مشاهده شد.

در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از 
آن است که استفاده از عصاره برگ خرمالو بر روی 

های خونی و ایمنی کپور معمولی برخی از شاخص
این استفاده از این گياه دارویی تاثيرگذار است. بنابر

عنوان محرک سيستم ایمنی در جيره غذایی کپور به

-شود، انجام مطالعات بيشتر بهمعمولی توصيه می

منظور تعيين سطح بهينه استفاده از این عصاره در 
های جيره غذایی، اثر گذاری آن بر فعاليت آنزیم

گوارشی، فعاليت آنتی اکسيدانی، ترکيبات بدن و 
زای های بيماریيزان مقاومت ماهی در برابر باکتریم

 رسد.شایع ضروری به نظر می
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Abstract  
Nowadays the herbal drugs products and their derivates are used as an immunostimulants, growth promoters and 
physiological booster in aquatic animals. In this research, the effect of persimmon leaf extract (Diospyros kaki) 
on the hematological and immunity indices of juvenile’s common carp have been investigated. For this purpose, 
a total of 400 juvenile common carp with an average weight of 16.11±2.75 were randomly divided into four 
groups with three replicates. Persimmon leaf extract in values of 0, 1, 3 and 5% were added into diets and fish 
were fed with 3% of body weight for 60 days at 3 times. Comparison of the blood parameters indicated that the 
highest levels of hemoglobin, hematocrit and red blood cell were observed in the treatment containing the high 
concentration of persimmon leaf extract (P<0.05). The differential count of white cells indicated that highest 
concentrations of monocytes, lymphocytes and neutrophils were found in the treatment containing 5% of leaf 
extract. There was no significant difference between total protein and glucose in experimental and control 
treatments (P>0.05). The level of cholesterol was significantly higher in 5% treatment (P<0.05). The activity of 
protease and alkaline phosphatase enzymes, as well as the levels of immunoglobulin and lysozyme in mucus of 
fish, were significantly higher in treatments than in control and the highest amount was observed in 5% 
treatment (P<0.05). Based on the results, it can be concluded that the leaf extract can be used as a nutritional 
supplement to strengthen safety indicators in common carp.  
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