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 چکیده
مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر رژیم غذایی حاوی عصاره یوکا بر رشد و تغذیه، ایمنی غیر اختصاصی و کیفیت آب محیط پرورش ماهی 

 40/12±77/0میانگین طولی  و گرم 89/18±65/1ماهیان با میانگین وزنی ( انجام شد. Oncorhynchus mykissآالی رنگین کمان )قزل
روز بدون استرس آمونیاک( و )دوره دوم  50)دوره اول آزمایش:  روز 60 مدتهب تکرار 3 با یک هر و آزمایشی تیمار 4 در مترسانتی

آزمایش قرار گرفتند. سطوح مختلف عصاره گیاهی به گرم در لیتر( مورد میلی 024/0روز تحت استرس آمونیاک به میزان  10آزمایش: 
بر روی غذای تجاری اسپری شد. نتایج نشان داد که ماهیان تغذیه شده در درصد ( Y3) 5/1( و Y2) 1(، Y1) 5/0)شاهد(،  %0میزان  
داری داشت معنی د اختالفاز نظر وزن نهایی، افزایش وزن، درصد رشد روزانه و سرعت رشد ویژه در مقایسه با تیمار شاه Y3تیمار 

(05/0P<( کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی .)FCR در رژیم غذایی حاوی )1% ( عصاره گیاهیY2 مشاهده شد. در پایان دوره )
ساعت یکبار صورت گرفت. آمونیاک آب  4برداری از آب محیط پرورش هر ساعت تعویض آب انجام نشد. در این مدت، نمونه 24آزمایش، 

گذارد. بر اساس های مختلف عصاره یوکا بر عملکرد رشد و آمونیاک آب اثر میافزایش یافت. نتایج نشان داد که غلظت 24تا  16ساعت از 
توان اظهار داشت که عصاره یوکا باعث تحریک ایمنی شده اما در برخی موارد تاثیر نتایج سنجش فاکتورهای ایمنی غیر اختصاصی می

 تری دارد.ته است که نیاز به مطالعات جامعدار آماری نداشمعنی
 .یمنیرشد و ا یآب، پارامترها یبازگردش یستمکمان، س ینرنگ یآالقزل یپرورش ماه یوکا،عصاره  کلیدی: واژگان

 
 مقدمه

منظور تامین اخیر به هایپروری طی دههصنعت آبزی
 خصوص در کشورهای توسعهنیاز پروتئینی جهان، به

یافته، از رشد نسبتاً باالیی برخوردار بوده است 
(Mahanand et al., 2013آبزی .)کنار در پروری 

 از که بوده روبرو مشکالتی با همواره توجه،قابل رشد
-شیوع بیماری آب، تغییرات کیفیت به توانمی جمله

 شیوع که ایگونهبه کرد، اشاره ایتغذیه مشکالت و ها

باشد. پروری میآبزی مشکل عمده عنوانبه هابیماری
 هابیوتیکآنتی از بعضی که دهندمی نشان تحقیقات

 هاآن و شوندمی آبزیان ایمنی سیستم تضعیف باعث

سازند می ترحساس هابیماری مقابل را در
(Harikrishnan et al., 2011این .) باعث  موارد

 از کمتر استفاده راستای در شده تا قوانین
سیاست داروسازی نوین نیز  ها وضع شود.بیوتیکآنتی

سوی توجهی بهدر طی دو دهه اخیر به شکل قابل
گیاهان دارویی و درمان با داروهای گیاهی و طبیعی 

دهد که مصرف پیش رفته است. آمار جهانی نشان می

دلیل افزایش مقاومت عوامل دارویی بهسالیانه گیاهان 
زا به داروهای مصنوعی در کشورهای اروپایی و بیماری

های اخیر توسعه در سالنیز کشورهای درحال
پیشرفت چشمگیری داشته است )قاسمی پیر بلوطی، 

1388.)  
 Oncorhynchus)کمان آالی رنگینماهی قزل

mykiss )های تجاری ترین گونهیکی از مهم
نیاز مبرم به آب در  آزادماهیان در جهان است.

پروری و کاهش منابع آبی، بسیاری از متخصصان آبزی
را بر آن داشته تا در پی یافتن راهکارهایی جهت به 
حداقل رسانیدن مصرف آب در فرایند پرورش آبزیان 

های جدید مثل پرورش باشند. استفاده از فناوری
-اربسته نقش بههای مدمتراکم آبزیان در سیستم

ها داشته است. سزایی در باال بردن راندمان تولید آن
 =RASاستفاده از سیستم مداربسته )

Recirculating Aquaculture System برای )
باشد که آال دارای فوائد میپرورش متراکم ماهی قزل

توان به کاهش مصرف آب و افزایش تراکم تولید می
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تاثیر زیادی بر  سازیتراکم ذخیره اشاره کرد.
 Braun etوساز بدن، رشد و استرس دارد )سوخت

al., 2010).  ،با افزایش تراکم در سیستم پرورش
یابد که این امر منجر به میزان غذادهی افزایش می

گردد. حد مجاز آمونیاک کل افزایش آمونیاک آب می
(3NH  و+

4NH 50( بر اساسLC ساعت  96مدت به
-گرم بر لیتر برای ماهی قزلیلیم 1/1تا  16/0بین 

های معمولی گزارش شده آالی رنگین کمان در آب
است. ترکیبات نیتروژنی موجود در آب به دو شکل 

( و فرم یونیزه یا آمونیوم 3NHمولکولی یا آمونیاک )
مشاهده است و همواره امکان تبدیل این دو شکل قابل

-طوریهبه یکدیگر تحت شرایط محیطی وجود دارد ب

گیری آمونیاک اچ میزان شکله با افزایش دما و پیک
(. Robert et al., 1997یابد )از آمونیوم افزایش می

 دلیل قابلیتآمونیاک مولکولی برخالف آمونیوم به

 ماهیان آبشش اپیتلیوم طریق از باال بسیار نفوذپذیری
دستگاه گردش  و عصبی سیستم بر سمی اثرات و

 از حاد مقادیر در و زاستشدت مسمومیتبه خون
 ,.Shingles et alاست ) برخوردار باالیی کشندگی

2001.)   
های اخیر محققین برای کنترل و کاهش در سال

آمونیاک آب و تقویت سیستم گوارش آبزیان استفاده 
دهنده آمونیاک از برخی گیاهان محرک رشد و تقلیل

 اند.مانند گیاه یوکا را در جیره غذایی پیشنهاد داده
 از علفی ( گیاهیYucca schidigeraیوکا ) گیاه

 ایاالت غربی جنوب هایبیابان بومی آگاواسه، خانواده
(. Cheeke, 1999) باشدمی مکزیک شمالی و متحده

 گلیکو استروئیدی و ساپونین جزء دو دارای که
(. Cheeke, 2000; Kaya et al., 2003) باشدمی

 ساقه خشک ماده درصد 10 استروئیدی هایساپونین

 ترینغنی از یکی را آن که، شودمی شامل را یوکا گیاه

عنوان ها بهساپونین سازد.می ساپونینی منابع
ها دارای اثرات فنولهای ثانویه گیاهی و پلیمتابولیت

زیادی از جمله کاهش غلظت آمونیاک و تحریک 
 باشدسیستم ایمنی و جذب مواد غذایی می

(Cheeke et al., 2006 .) عمده مطالعات انجام شده
در مورد عملکرد بیولوژیکی یوکا در رژیم غذایی بر 

(. در Gaber, 2006دام و طیور متمرکز شده است )
این ارتباط، بررسی اثر سطوح مختلف عصاره یوکا و 
آنتی بیوتیک بر برخی از عملکردهای سیستم ایمنی 

 در جوجه گوشتی مورد بررسی قرار گرفت )رنجبر و
(. در آبزیان مطالعات محدودی 1393همکاران، 

اثرات افزودن عصاره توان به صورت گرفته است که می
الکلی یوکا را بر رشد و متابولیسم ماهی کپور معمولی 

(Francis, 2001،)  تاثیر سطوح مختلف عصاره یوکا
بر عملکرد رشد، راندمان تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی 

( و Cyprinus carpioبدن ماهی کپور معمولی )
(، 1397)آدینه و همکاران،  کیفیت آب محیط پرورش

بررسی اثرات عصاره گیاه یوکا بر رشد، میزان دفع و 
 Kelly and) یسمیت آمونیاک در گربه ماهی کانال

Kohler, 2003 بررسی گیاه یوکا بر کیفیت آب و ،)
کارایی رشد بچه ماهی تیالپیای نیل 

(Oreochromis niloticus( )El-Saidy and 

Gaber, 2004 ،) بکارگیری سطوح مختلف عصاره
وری تغذیه، ترکیبات بدن، یوکا بر عملکرد رشد، بهره

ترشح آمونیاک و پارامترهای خونی گربه ماهی 
(hypophthalmus Pangasianodon) (Güroy 

2014et al.,  مطالعه بررسی ( اشاره کرد. هدف از این
تاثیر سطوح مختلف عصاره گیاه یوکا بر روند رشد و 
تغذیه، ایمنی غیر اختصاصی و کیفیت آب محیط 

 آالی رنگین کمان بود.پرورش ماهی قزل
 

 هامواد و روش
 تهیه ماهی و طراحی سیستم بازگردشی آب:

آالی رنگین کمان با قطعه ماهی قزل 160تعداد 
گرم از مرکز پرورش  89/18±65/1میانگین وزنی 

بی آقای یوسفی شهرستان ساری آماهیان سرد
خریداری شد. ماهیان با تانکر مخصوص حمل بچه 
ماهی مجهز به مخزن اکسیژن به آزمایشگاه مهندسی 

مدت یک آبزیان دانشگاه گنبدکاووس منتقل و به
لیتری قرنطینه شد.  400هفته در دو مخزن بتونی 

یط آزمایشگاهی، ماهیان با پس از سازگاری با شرا
درصد نمک ضدعفونی شدند. ماهیان در  2محلول 

 قالب طرح کامالً تصادفی بین چهار تیمار آزمایشی هر
سازی شدند. برای این آزمایش تکرار ذخیره 3یک با 

قطعه  10مخزن  در هر ولیتری آماده  50مخزن  12
ماهی قرار داده شد. برای استفاده بهینه از آب، 

بدین طریق که  ،بازگردشی آب استفاده شد سیستم
وارد تکرار(  -مخزن 3خروجی آب پرورش هر تیمار )

پمپ جا توسط لیتری شده در آن 10مخزن مرکزی 
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عمل جذب مواد دارای فیلتر از جنس ابر متخلخل 
شد. در طول دوره مانده غذا و مدفوع انجام معلق، باقی

درصد تعویض آب انجام شد. آب فیلتر  22آزمایش 
مخزن  3شده همراه با آب تازه توسط یک پمپ به 

سیستم  4طور کلی هپرورشی هر تیمار پمپاژ شد. ب
 تیمار آزمایشی طراحی و اجراء گردید. 4مجزا برای 

سازی جیره تهیه عصاره هیدروالکلی و آماده
فروشی تهیه و جهت گرفتن گیاه یوکا از گل :غذایی

عصاره از آن به آزمایشگاه مهندسی آبزیان انتقال داده 
های گیاه را از سایر گیری، برگشد. برای عصاره

 30ها جدا و پس از شستشو در آون با دمای قسمت
گراد قرار داده شد. برگ خشک گیاه سانتیدرجه

با  10:  1توسط آسیاب کامالً خرد گردید و به نسبت 
درصد درون ارلن ریخته و درب آن بسته  98اتانول 

 72مدت و استخراج مواد موثره، بهبرای ترکیب  شد.
محتویات ساعت بر روی دستگاه شیکر قرار داده شد. 

عبور تا عصاره از  1ارلن از کاغذ صافی واتمن شماره 
پودر برگ جدا شود. عصاره یوکا با کمک دستگاه 

ور کره در دمای ساخت کش HS2005Sروتاری مدل 
دست آمده هعصاره ب گراد تغلیظ شد.درجه سانتی 40

 4ای تیره رنگ درون یخچال در دمای در ظرف شیشه
برای افزودن به جیره غذایی تجاری گراد سانتیدرجه 

(. غذای تجاری Lee et al., 2012نگهداری گردید )
آالی رنگین کمان از شرکت فرادانه با ماهی قزل

ی )بر حسب درصد( تهیه شد که در ترکیب تقریب
  آورده شده است. 1جدول 

 5/0)شاهد(،  0ترتیب هسطوح مختلف عصاره یوکا ب
(Y1 ،)1 (Y2 و )5/1 (Y3 ) به جیره پایه تهیه درصد

درصد اتصال  4شده از شرکت فرادانه توسط ژالتین 
سازی غذا به یافت. برای یکسان شدن شرایط آماده

تیمار شاهد تنها ژالتین اضافه شد. پس از خشک 

های طور مجزا در کیسهههای غذایی بشدن غذا، جیره
گذاری شده و در بندی شمارهدار پالستیکی بستهزیپ

-روز یکبار آماده 3دمای یخچال نگهداری شد. هر 

سازی جیره برای تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد 
غذای مصرفی بر اساس دمای آب و انجام شد. مقدار 

میزان سیری در اختیار وزن ماهی محاسبه و به
نوبت تا  4ماهیان پرورشی قرار داده شد. غذادهی در 

روز  60مدت ( به20و  15، 11، 7حد سیری )ساعات 
 انجام شد. 

 60در طی  :(CL4NHاسترس مزمن آمونیاک )
روز دوره آزمایش ماهیان با سطوح مختلف عصاره 

یدروالکلی یوکا تغذیه شدند و برای بررسی تغییرات ه
روز پایان آزمایش تحت  10ایمنی غیر اختصاصی 

تاثیر دوز مزمن آمونیاک قرار گرفتند. برای تعیین 
غلظت مزمن ابتدا پیش تست انجام شد و میزان 

 %10حساسیت ماهیان به آمونیاک محاسبه گردید و 
برای ماهی غلظت میانه کشنده آمونیاک غیریونیزه 

گرم در میلی 024/0آالی رنگین کمان در حدود قزل
لیتر تعیین شد. پس از مواجهه ماهی با غلظت مزمن 

ها تغییر و از دلیل وجود استرس پوست آنهآمونیاک ب
  رنگ روشن به خاکستری مات تبدیل شد.

-هر سه روز یک :آنالیز کیفیت آب محیط پرورش

یمیایی آب شامل بار برخی از فاکتورهای فیزیکوش
اچ، هدایت درجه حرارت، اکسیژن محلول، پی

-اندازه  Hack (Model 2000)الکتریکی با دستگاه

 24مدت گیری شد. در پایان دوره آزمایش، ماهیان به
ساعت در شرایط بدون تعویض آب قرار گرفتند. در 

برداری از آب محیط پرورش ساعت نمونه 4هر 
( انجام شد. آنالیز 24و  20، 16، 12، 8، 4های )زمان

فاکتورهای آمونیاک و نیترات از طریق روش کار 
استاندارد آزمایشگاهی ارائه شده توسط انجمن 

 کمان. ینرنگ آالیقزل یخوراک اکسترود ماه یبیتقر یزآنال -1جدول 

 پرواری پرواریپیش ترکیبات بیوشیمیایی
 1FFT           2FFT 1GFT 

 38 -42 40 -44 پروتئین خام
 13 -17 12 -16 چربی خام
 2 -4 2 -4 فیبر خام
 7 -11 7 -11 خاکستر
 5 -11 5 -11 رطوبت
 1 -5/1 1 -5/1 فسفر

 50-100 25-50            15-25 وزن ماهی )گرم(
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 ,APHAبهداشت عمومی آمریکا صورت گرفت )

2005.) 
منظور به :رشد و تغذیه گیری پارامترهایاندازه 

روزه،  60سنجی در خاتمه دوره پرورش انجام زیست
ساعت قطع گردید.  24مدت غذادهی به ماهیان به

گرم و  1/0وزن کل توسط ترازوی دیجیتال با دقت 
متر میلی 1کش مدرج با دقت وسیله خطهطول کل ب

های رشد شامل: افزایش وزن، محاسبه گردید. شاخص
درصد رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، ضریب چاقی، 

یل غذا بر اساس ضریب تبدیل غذایی و کارایی تبد
برای هر تیمار محاسبه شد که به شرح  زیرهای فرمول

 ذیل بود:

 -= میانگین وزن نهایی )گرم( (WG, gافزایش وزن )
 میانگین وزن اولیه )گرم(
وزن  -= )وزن نهایی ( ,ADGمیانگین رشد روزانه )%

 100× اولیه(/  مدت زمان پرورش 
وزن نهایی  ln=  (day%, SGR-1ضریب رشد ویژه )

وزن اولیه )گرم(/ مدت زمان پرورش )روز(  ln -)گرم(
 ×100 

توان سوم = وزن نهایی )گرم(/  (CFضریب چاقی )
 100×  طول کل ماهی )سانتی متر(

= ]مقدار غذای مصرف  (FCRضریب تبدیل غذایی )
 وزن اولیه )گرم(([ - شده )گرم(/ )وزن نهایی )گرم(

دست آمده/ هوزن ب=  (% ,FCEکارایی تبدیل غذا )
 100× مقدار غذای مصرف شده )گرم( 

دست آمده ه= وزن ب (PERنسبت کارایی پروتئین )
 )گرم(/ مقدار مصرف پروتئین )گرم(

دست آمده ه= وزن ب (LERنسبت کارایی چربی )
 )گرم(/ مقدار مصرف چربی )گرم(

پایان دوره آزمایش همزمان  :سنجی ماهیانایمنی
ماهی از هر  4، از ورید ساقه دمی سنجیبا زیست

تکرار توسط سرنگ خونگیری شد. برای جداسازی 
دار پالسما، نمونه خون هر تکرار در سانتریفیوژ یخچال

دقیقه با دور  10مدت گراد بهسانتیدرجه 4با دمای 
rpm  3000 گیری در دمای قرار داده و تا زمان اندازه

رای تعیین گراد نگهداری شد. بسانتیدرجه -80
شده توسط میزان فعالیت لیزوزیم سرم از روش ارائه 

ELLIS (1990 ) استفاده شد. بدین منظور از
mg/ Lysozyme.mL 1-مرغ )لیزوزیم سفیده تخم

عنوان استاندارد استفاده ترسیم منحنی به منظوربه( 1

میکرولیتر از پالسما و سپس مقدار  25شد. مقدار 
 از سوسپانسیون باکتریایی میکروکوکو میکرولیتر 175

( Micrococcus lysodeikticusسلیزودیکتیکوس )
اضافه شد. با استفاده ازدستگاه االیزاریدر جذب نوری 

 گیری و پس از یکاندازه nm 530موج اولیه در طول
گراد اتاق، سانتیدرجه 22ساعت نگهداری در دمای 

ر مقدا .گیری شدمجدداً جذب نوری اندازه
 و Siwicki ایمونوگلوبولین با روش ارائه شده توسط

Anderson (1993 ) 1/0سنجیده شد. بر این اساس 
اتیلن گلیکول لیتر پلیمیلی 1/0لیتر از سرم با میلی

ساعت انکوباته شده تا  2مدت درصد مخلوط و به 12
شود. سپس در نشین های ایونوگلوبولین تهمولکول
سانتریفیوژ  5000د و با دور گراسانتیدرجه 4دمای 

شد. کورتیزول بر اساس پروتوکل ارائه شده توسط 
Molinero  وGonzalez (1995)  با استفاده از کیت

-آزمایشگاهی پارس آزمون و با دستگاه اسپکتو
گیری شد. پروتئین تام سرم خون به فتومتری اندازه
( با استفاده از کیت Lawrence, 1986روش بیورت )

نانومتر  540آزمایشگاهی زیست شیمی در طول موج 
با دستگاه اسپکتوفتومتری سنجیده شد. برای سنجش 

ی رنگین آالهای کبدی در سرم خون ماهی قزلآنزیم
از کیت تشخیص کمی شرکت پارس آزمون با کمان 

 DGKCروش فتومتریک بر اساس روش پیشنهادی 
یمی آلمان( برای آنزیم آلکالین )استاندارد انجمن بیوش

)فدراسیون  IFCC(، روش پیشنهادی ALPفسفاتاز )
بین المللی شیمی بالینی و طب آزمایشگاهی( برای 

( و آنزیم آسپارتات ALTآنزیم آالنین آمینوترانسفراز )
 ,.Moss et al( انجام شد )ASTآمینوترانسفراز )

1999.)  
 تحلیل و قبل از تجزیه :آماری تحلیل و تجزیه
 Shapiro Wilkها با تست نرمال بودن داده ،آماری

 با تحقیق این از حاصل هایداده بررسی شد. آنالیز

 One-Way) طرفهیک واریانس آنالیز از استفاده

ANOVA) به تیمارها میانگین مقایسه آزمون و 
 کلیه .گرفت صورت (Tukey) آزمون توکی وسیله

صورت  >05/0P دارمعنی سطح در آماری آنالیزهای
 معیار خطای همراه به ها داده میانگین و گرفت

(mean±SD) شده است. کلیه آنالیزها با ارائه 
و رسم نمودارها  16نسخه  SPSSافزار نرم از استفاده
 انجام شد. 2010نسخه  Excelافزار در نرم
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  نتایج

آالی رنگین آنالیز عملکرد رشد و تغذیه ماهی قزل

کمان تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره یوکا در 

است. شروع آزمایش ماهیان با  ارائه شده 2جدول 

گرم و میانگین طول کل  89/18±65/1میانگین وزنی 

روز  60متر بودند. در پایان سانتی 23/0±40/12

پرورش در سیستم بازگردشی آب، وزن نهایی بین 

ی داشت دارمارهای مختلف تفاوت معنیتی

(05/0P<ب )که بیشترین وزن در تیمار طوریهY3 

گرم( و کمترین وزن در تیمار  10/16±33/121)

دست آمد. درصد رشد هب گرم( 08/95±77/10شاهد )

روزانه، نرخ رشد ویژه و ضریب چاقی بین تیمارهای 

(. <05/0Pداری نداشت  )آزمایشی تفاوت معنی

ضریب تبدیل غذایی بین تیمار شاهد و تیمارهای 

ی داشت دارعصاره یوکا تفاوت معنیمصرف کننده 

(05/0P< کمترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار .)

( برابر  Y3د عصاره یوکا )درص 5/1مصرف کننده 

و بیشترین مقدار این معیار در تیمار  16/0±98/0

 25/1±16/0بدون مصرف عصاره یوکا )شاهد( برابر 

-هیابد، بکه ضریب تبدیل غذایی کاهش می. زمانیودب

طور معکوس کارایی تبدیل غذا رو به افزایش است که 

در این آزمایش بیشترین مقدار این فاکتور در تیمار 

Y3 (47/16±91/103 به ثبت رسید. نسبت کارایی )

پروتئین و چربی بین تیمارهای مختلف آزمایشی 

-طوری( به>05/0Pداری داشت )تفاوت آماری معنی

و کمترین آن  Y3که بیشترین مقادیر آنها در تیمار 

 در تیمار شاهد مشاهده شد. 

میانگین برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب 

-گراد(، پیسانتی 04/17±10/1مانند درجه حرارت )

  65/876±44/17(، هدایت الکتریکی )11/8±20/0اچ )

محلول  مواد جامد متر(، کلمیکروزیمنس بر سانتی

 18/8±07/1اکسیژن محلول )( و 61/8±9/429)

آورده شده است. این  3گرم در لیتر( در جدول میلی

ی داررهای آزمایشی تفاوت معنیفاکتورها بین تیما

-پرورش ماهی قزل دامنه مناسب براینداشت و در 

 آالی رنگین کمان قرار داشت.

 .یوکاشده با سطوح مختلف عصاره  یهکمان تغذ ینرنگ آالیقزل یماه یهعملکرد رشد و تغذ -2جدول 

 Y1 Y2 Y3 شاهد 

 a59/1±87/18 a71/1±90/18 a82/1±27/18 a51/1±09/19 وزن اولیه )گرم(

 b77/10±08/95 ab66/16±99/114 ab39/15±40/105 a10/16±33/121 وزن نهایی )گرم(

 b77/10±21/76 ab62/16±07/96 ab30/16±68/86 a 55/15±24/102 دست آمده )گرم(بهوزن 

 a25/1±78/6 a72/1±52/8 a93/1±84/7 a42/1±94/8 درصد رشد روزانه

 a22/0±69/2 a26/0±99/2 a34/0±87/2 a21/0±07/3 نرخ رشد ویژه

 a11/0±23/1 a11/0±25/1 a10/0±28/1 a05/0±26/1 ضریب چاقی

 a16/0±25/1 ab16/0±00/1 ab20/0±12/1 b16/0±98/0 تبدیل غذاییضریب 

 b41/11±75/80 a61/17±80/101 ab27/16±84/91 a47/16±91/103 کارایی تبدیل غذا

 b25/0±26/2 ab39/0±73/2 ab36/0±50/2 a38/0±88/2 نسبت کارایی پروتئین
 b71/0±33/6 ab11/1±66/7 ab02/1±02/7 a07/1±08/8 نسبت کارایی چربی

 (.P<05/0است ) یشیآزما یمارهایت ینب دارمعنی اختالف دهندهنشان یفدر هر رد یرهمسانوجود حروف غ

 .یاکتحت استرس آمون یافتهکمان پرورش  ینرنگ آالیقزل یپرورش ماه یطآب مح یفیو ک یکم یاتخصوص -3جدول 

 Y1 Y2 Y3 شاهد 

 56/16±30/1 93/16±90/0 50/17±85/0 20/17±37/1 گراد(درجه حرارت )سانتی

 10/8±20/0 10/8±21/0 12/8±27/0 15/8±14/0 اچپی

 80/875±57/19 60/877±12/13 00/879±59/16 20/874±49/20 (مترمیکروزیمنس بر سانتی) هدایت الکتریکی

 40/429±83/9 40/430±38/6 00/431±81/7 80/428±42/10 (گرم در لیترمیلی) محلول مواد جامد کل

 71/8±91/0 62/7±44/1 73/7±36/1 69/8±60/0 گرم در لیتر(اکسیژن محلول )میلی
 (.P<05/0است ) یشیآزما یمارهایت ینب دارمعنی اختالف دهندهنشان یفدر هر رد یرهمسانوجود حروف غ        
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ساعت آب محیط  24در خاتمه دوره آزمایش 

آال در سیستم بازچرخشی بدون پرورش ماهی قزل

، 8، 4های در زمانتعویض باقیماند. آنالیز کیفیت آب 

 (. از زمان1صورت گرفت )شکل  24و  20، 16، 12

برداری، میزان نمونه 16شروع آزمایش تا ساعت 

آمونیاک آب در همه تیمارهای آزمایشی در محدوده 

گرم در لیتر بود اما بعد از آن با میلی 066/0تا  015/0

گذشت زمان میزان آمونیاک افزایش یافت. مقدار 

( %0آمونیاک آب محیط پرورش در تیمار شاهد )

 1، 5/0نسبت به تیمارهای مصرف کننده عصاره یوکا )

گرم در میلی 448/0یشتر بود که برابر درصد( ب 5/1و 

-نمونه 4لیتر به ثبت رسید. مقدار نیترات از زمان 

افزایش چشمگیری داشت. از زمان  8 نبرداری تا زما

تقریباً روند افزایش چشمگیری نداشت. در  24تا  20

نسبت  Y2و  Y1بین تیمارهای آزمایشی، تیمارهای 

ن و کمترین به تیمار شاهد برخوردار بودند. بیشتری

)زمان  93/0ی  مقدار نیترات بین تیمارها در محدوده

گرم ( میلیY1تیمار  24)زمان  43/6( تا Y3تیمار  4

 در لیتر بود.

آالی فاکتورهای ایمنی غیراختصاصی ماهی قزل

رنگین کمان تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره 

آورده  4یوکا در سیستم بازگردشی آب در جدول 

منوگلوبولین کل بین تیمار شاهد و شده است. ای

-تیمارهای مصرف کننده عصاره یوکا اختالف معنی

( اما بین سطوح مختلف >05/0Pداری داشت )

استفاده از عصاره هیچ تفاوتی مشاهده نشد. بیشترین 

 Y1و کمترین مقدار این معیار بترتیب در تیمارهای 

لیتر( و شاهد میلیگرم/میلی 97/0±79/22)

دست آمد. هلیتر( بمیلیگرم/میلی 25/0±26/17)

فعالیت لیزوزیم بین تیمارهای مختلف آزمایشی 

( اما از نظر <05/0Pداری نداشت )تفاوت معنی

 Y1 (56/4±14/46عددی بیشترین آن در تیمار 

لیتر/ دقیقه( و کمترین مقدار آن در تیمار واحد/ میلی

ثبت  لیتر/ دقیقه( بهواحد/ میلی 64/36±13/3شاهد )

رسید. آنالیز آماری نشان داد که مقدار کورتیزول بین 

ی داشت دارتفاوت معنی Y2تیمار شاهد با تیمار 

 یستمدر س یوکابا سطوح مختلف عصاره  شدهیهکمان تغذ ینرنگ یآالقزل یپرورش ماه یطمح یتراتو ن یاکآمون یزانم یانگینم - 1شکل 

 .آب یبازگردش
 

 .یاکتحت استرس آمون یوکاشده با سطوح مختلف عصاره  یهکمان تغذ ینرنگ یآالقزل یماه یمنیا یپارامترها -4جدول  

 Y1 Y2 Y3 شاهد 

 b25/0±26/17 a97/0±79/22 a12/1±67/21 a35/0±90/21 (لیترمیلیگرم/ میلیکل) وگلوبولیننایم

 a13/3±64/36 a56/4±14/46 a52/5±80/39 a28/3±01/44 (دقیقهلیتر/ واحد/ میلی) فعالیت لیزوزیم

 a19/3±50/51 ab27/3±50/42 b66/2±84/35 ab38/7±58/41 لیتر(کورتیزول )نانوگرم/ میلی

 b07/0±26/3 a13/0±06/4 a52/0±34/4 a07/0±15/4 لیتر()گرم/ دسی پروتئین کل

 b63/12±77/322 a06/49±46/547 a23/30±92/538 ba87/13±65/494 المللی/ لیتر()واحد بین فسفاتاز آلکالین

 a70/1±04/10 ab39/0±57/7 b00/1±98/5 b62/0±45/5 المللی/ لیتر()واحد بین آمینوترانسفراز آالنین

 a81/34±16/591 b75/31±98/376 b77/24±63/396 b13/35±24/643 المللی/ لیتر()واحد بین آمینوترانسفراز آسپارتات

 (.P<05/0است ) یشیآزما یمارهایت ینب دارمعنی اختالف دهندهنشان یفدر هر رد یرهمسانجود حروف غو  
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(05/0P<)، که بیشترین مقدار آن در تیمار طوریهب

نانوگرم/  50/51±19/3بدون یوکا در جیره برابر 

درصد یوکا  1لیتر و کمترین مقدار آن در تیمار میلی

-هلیتر بنانوگرم/ میلی 84/35±66/2در جیره برابر 

آالی دست آمد. پروتئین کل در سرم خون ماهی قزل

رنگین کمان تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره 

(. >05/0Pی داشت )داریوکا و شاهد تفاوت معنی

( و ALTهای کبدی آالنین آمینوترانسفراز )آنزیم

( بین تیمار شاهد و ASTآسپارتات آمینوترانسفراز )

دار تیمارهای مصرف کننده عصاره یوکا تفاوت معنی

(. تیمار شاهد بیشترین >05/0Pآماری داشتند )

المللی در واحد بین 04/10±70/1برابر  ALTمقدار 

 16/591±81/34 برابر ASTلیتر و بیشترین مقدار 

 المللی در لیتر بود.واحد بین
 

 بحث 

تواند با کاهش موجود در گیاه یوکا می هایساپونین

کشش سطحی شیره موجود در دستگاه گوارش مانند 

های گوارشی( معده و روده )مخلوط غذا و آنزیم

ها در غذا شده و از این طریق موجب نفوذ بیشتر آنزیم

پذیری و کارایی تبدیل غذا افزایش دهد هضم

(Ramachandran et al., 2005گزارش .)های 

ی از اثربخشی عصاره و پودر گیاه یوکا در جیره متعدد

ماهیان، دام، طیور و آبزیان از جمله کپورماهیان، گربه

؛ 1397تیالپیا و میگو وجود دارد )آدینه و همکاران، 
Yang et al., 2015; Hernández-Acosta et 

al., 2016 که دلیل آن نوع رژیم غذایی، روش )

باشد. ها میتغذیه و کیفیت آب محیط پرورش آن

آالی رنگین کمان از نظر رژیم اگرچه ماهی قزل

-های فوق الذکر نمیغذایی و روش تغذیه مانند گونه

های بازچرخشی اما پرورش این گونه در سیستم ،باشد

شود تا کیفیت آب محیط پرورش آب موجب می

کاهش پیدا کند که در این تحقیق با افزودن سطوح 

ه غذایی اهدافی دنبال شد، مختلف عصاره یوکا به جیر

تواند باعث اوالً ساپونین موجود در عصاره یوکا می

بهبود رشد و تغذیه و همچنین ایمنی غیراختصاصی 

ساپونین  آالی رنگین کمان شود و ثانیاً اینماهی قزل

تواند باعث بهبود کیفیت آب در سیستم می

 ساعت بدون تعویض شود. 24بازچرخشی آب طی 

دست آمده بین نشان داد که وزن بهمطالعه حاضر 

ی داشت. بر خالف دارختلف تفاوت معنیتیمارهای م

( گزارش 1391نتایج حاضر، چگینی و همکاران )

دادند که افزودن مکمل ساپونین تام کویالجا 

(Quillaja saponaria در جیره غذایی الرو ماهی )

های رشد و تغذیه ندارد. الرو آال تاثیری بر شاخصقزل

آالی رنگین کمان قابلیت ماهیان گوشتخوار مانند قزل

بسیار کم در هضم و جذب مواد کربوهیدرات را دارند 

تواند بر عملکرد رشد و تغذیه بنابراین این ماده نمی

داشته باشد. اما در این مطالعه،  یدارتاثیر مثبت معنی

کا )حاوی استفاده از سطوح مختلف عصاره یو

آالی رنگین کمان در ساپونین( در جیره ماهیان قزل

دار پرواری و پرواری باعث افزایش معنیمرحله پیش

در فاکتورهای رشد و بهبود تغذیه گردد. در پرورش 

آالی رنگین کمان( برای کاهش ماهیان سردآبی )قزل

هزینه تولید توجه به ضریب تبدیل غذایی بسیار حائز 

. مقایسه میانگین ضریب تبدیل غذایی باشداهمیت می

بین تیمارهای آزمایشی  یدارنشان از اختالف معنی

که کمترین و بیشترین مقدار این طوریهت، بداش

(  و 16/0±98/0) Y3ترتیب در تیمارهای همعیار ب

دست آمد. بهبود عملکرد رشد ه( ب25/1±16/0شاهد )

و تغذیه حیوانات ممکن است در نتیجه فعالیت 

های استروئیدی و سایر مواد فعال سطحی ساپونین

های تواند ساختار غشای سلولی سلولباشد که می

اپیتلیال دستگاه گوارش حیوان را تغییر دهد و در 

های سطحی در روده و نتیجه باعث کاهش تنش

(. Citarasu, 2010شود )افزایش جذب مواد مغذی 

-ینکنندگی رشد ساپونکه تحریکاست گزارش شده 

باشد، بنابراین این ترکیبات بیوتیک میها همانند آنتی

توانند خاصیت ضد میکروبی داشته که از بروز می

ها از طریق کند. ساپونینعفونت در روده جلوگیری 

متقابل با غشای اپیتلیالی  خواص شویندگی و اثر

توانند موجب دهند که مینفوذپذیری را افزایش می
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یمنی گردند )رنجبر و افزایش تحریک سیستم ا

(. در این تحقیق برخی از فاکتورهای 1393همکاران، 

ایمنی مورد آنالیز و بررسی قرار گرفت. اگرچه 

های ایمنوگلوبولین کل و پروتئین سرم خون شاخص

آالی رنگین کمان بین تیمارهای مصرف ماهی قزل

اما بین شاهد و  ،کننده عصاره یوکا تفاوت نداشت

ی مشاهده شد. دارآزمایشی اختالف معنیهای تیمار

عنوان یک هورمون استروئیدی هورمون کورتیزول به

ترین هورمون مترشحه از گلوکوکورتیکوئیدی و مهم

عنوان شاخص اولیه بخش قدامی کلیه است که به

شود و عمدتاً با استرس در ماهیان نیز شناخته می

ی زاقرارگیری موجود زنده در معرض عوامل استرس

 Ramsay etیابد )حاد یا مزمن، مقدار آن افزایش می

al., 2006 در مطالعه حاضر، استفاده از سطوح .)

یوکا نتوانست بر سیستم ایمنی مختلف عصاره گیاه 

آالی رنگین کمان در مواجهه اختصاصی ماهی قزلغیر

داری با استرس مزمن آمونیاک تاثیر مثبت معنی

بین تیمار شاهد گذارد و تنها مقدار کورتیزول 

 Y2لیتر( و تیمار نانوگرم بر میلی 19/3±50/51)

دار لیتر( تفاوت معنینانوگرم بر میلی 66/2±84/35)

کورتیزول در تیمار شاهد به بیشترین میزان  .داشت

خاطر عدم تطابق تواند بهخود رسید که دلیل آن می

فیزیولوژیکی ماهی در مواجهه با وجود استرس مزمن 

در محیط پرورشی باشد. نتایج تحقیق حاضر آمونیاک 

و همکاران  Sinhaبا گزارشات حاصله از تحقیقات 

 Wafeekو  Metwally( بر ماهی گلدفیش و 2012)

( بر ماهی تیالپیا همخوانی داشت. در ماهی، 2014)

های کرومافین و کورتیزول باعث آزاد شدن سلول

ه آمین شده که این امر موجب افزایش تجزیکاتکول

شود. این فرایندها مقدار گلوکز را افزایش گلیکوژن می

دهد تا انرژی مورد نیاز بدن تأمین شود بنابراین، می

های وارد شده، پس از پاسخ اولیه ماهی به استرس

های ثانویه ازقبیل افزایش میزان یکسری پاسخ

قندخون، افزایش الکتات، افزایش کلسترول، تغییر در 

 ها،السمای خون و غلظت یونهای پفعالیت آنزیم

کاهش مقدارگلیکوژن ماهیچه و کبد، افزایش نرخ 

شناسی و متابولیسم و تغییرات در پروفایل خون

های ماهی شناسی در خون و بافتظرفیت ایمنی

 (.Staurnes et al., 1994شود )ایجاد می

در مراحل اولیه استرس افزایش میزان ترانس 

( و ALTآمینوترانسفراز )آمینازها مانند آالنین 

( نشان از یک ASTآسپارتات آمینوترانسفراز )

ها شرایط الزم مکانیسم ایمنی است چراکه این آنزیم

و کافی جهت فرآیند گلوکونئوژنز و تامین انرژی مورد 

کنند که نیاز جانور در شرایط اولیه استرس فراهم می

با (. Lin et al., 1997باید به حالت طبیعی برگردد )

-هکه مقادیر بگذشت زمان از بروز استرس در صورتی

های کبدی باال بود نشان از وجود دست آمده از آنزیم

باشد. در این مطالعه ماهیان آسیب بافتی در بدن می

روز تحت استرس مزمن آمونیاک قرار  10مدت به

و  ASTهای دست آمده از آنزیمهگرفتند و مقادیر ب

ALT داری طور معنیهیوکا ب نشان داد که عصاره

های در مقایسه با تیمار شاهد باعث کاهش این آنزیم

زای محیط پرورش مانند تراکم شد. شرایط استرس

-سازی ماهی، تغییرات دمایی و استرسباالی ذخیره

-هها، پایین بودن کیفیت آب بهای ناشی از دستکاری

توانند باعث کاهش شدید دلیل وجود آمونیاک، می

اما برای کنترل و  ،های ایمنی ذاتی شوندفاکتور

ها محققین استفاده از جلوگیری از بروز این آسیب

های ایمنی که توانایی های خوراکی و محرکافزودنی

بهبود عوامل دخیل در ایمنی ذاتی دارند را توصیه 

(. در موافقت با Magnadottir, 2010نمایند )می

ره یوکا تحقیق حاضر مشخص شده که بکارگیری عصا

در جیره میگوی پا سفید باعث بهبود سیتم ایمنی 

 2/0که استفاده از طوریهب .شودغیر اختصاصی می

درصد عصاره منجر به افزایش میزان پروتئین و 

 گزارش(.  et al.,Yang 2015آلکالین فسفاتاز شد )

محققین حاکی از این است که بکارگیری ساپونین در 

جیره غذایی باعث کاهش آمونیاک تولیدی حاصل از 

-هیدرولیز اوره در مخاط روده شده که این فرایند می

ها جلوگیری نماید دیدگی سطح سلولتواند از آسیب

(Wrong, 1981از طرفی به .)رسد که کاهش نظر می
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وارشی و به طبع کاهش آمونیاک و اوره در دستگاه گ

تواند منجر به توسعه سالمت این معیارها در خون می

 ,.Johnston et alحیوان و افزایش رشد گردد )

1981 .) 

یکی از فاکتورهای محدودکننده افزایش تولید در 

واحد سطح، افزایش ترکیبات ازته و کاهش اکسیژن 

تواند با باشد. ترکیبات فعال در ساپونین میآب می

ونیوم تشکیل پیوند داده و در طول دوره پرورش آم

ماهی از میزان آزادسازی غلظت آن در آب محیط 

(. آمونیاک از Makkar et al., 1999پرورش بکاهد )

ترین ترکیبات نیتروژنی است که مهمترین و خطرناک

با ایجاد اختالالت عصبی، تنفسی و کبدی باعث 

و ایمنی  کاهش اشتها به غذا و در نتیجه کاهش رشد

گردد بنابراین کنترل و مدیریت آن در صنعت می

 Benli etگیرد )پروری بسیار مورد توجه قرار میآبزی

al., 2008 در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر .)

آالی عصاره یوکا افزوده شده در غذای ماهی قزل

مدت رنگین کمان بر کیفیت آب محیط پرورش، به

نشد. نتایج حاصل از  ساعت تعویض آب انجام 24

، 8، 4های های مختلف )زمانبرداری در زماننمونه

، 16( نشان داد که تا قبل از ساعت 24و  20، 16، 12

تدریج در آب حل شده آمونیاک مترشحه ماهیان به

دلیل تجمع هطور طبیعی بهاما با افزایش زمان ب

ترکیبات نیتروژنی دفعی ماهیان، میزان آمونیاک 

رشد  24تا  16آب محیط پرورش از زمان  ترشحی در

صعودی چشمگیری دارد. این میزان ترشح و افزایش 

درصد( از کاتابولیسم آمینواسیدها،  60-80آن )

 Salin andشود )ها حاصل میها و پریمیدینپورسن

Williot, 1991توان بیان داشت (. بر اساس نتایج می

اره یوکا موجود در عص که ترکیبات فعال در ساپونین

در مقایسه با تیمار شاهد در کاهش میزان  توانستند

آب اثربخش باشند. اما با گذشت زمان )زمان آمونیاک 

دلیل زیاد شدن میزان ترکیبات هبه بعد( ب 16

نیتروژنی، دیگر ترکیبات ساپونین قادر به تشکیل 

پیوندهای بیشتر برای حذف آمونیاک نیستند. بنابراین 

ه میزان آمونیاک افزایش یافته گردد کمشاهده می

است. اما با این حال به میزان قابل توجه کمتر از 

مقدار آمونیاک موجود در تیمار شاهد است. نیترات 

در تمامی تیمارها همواره دارای نوساناتی بوده است. 

عمده نیترات تولیدی در آب مخازن پرورش ماهی 

نده کنهای هتروتروف تجزیهناشی از عملکرد باکتری

های نیتریفایر دار و نیز باکتریمواد آلی نیتروژن

)تبدیل آمونیاک به نیترات، طی عمل نیتریفیکاسیون( 

(. با افزایش et al., Davidson 2014باشد )می

آمونیاک آب، نیترات نیز به تبع آن افزایش یافته 

تری نسبت به است. نیترات گروه شاهد از سطح پایین

که میزان آمونیاک ، همچنانبودها برخوردار سایر گروه

تواند به این آن باالتر از سایرین است. این امر می

های نیتریفایر توانایی یا فرصت دلیل باشد که باکتری

اند. احتماالً تبدیل آمونیاک به نیترات را پیدا نکرده

دلیل عدم ترشح بیشتر آمونیاک توسط این گروه )به

ر جیره(، این پدیده را تشدید وجود عصاره یوکا د

ها این پدیده نموده است. اما در  مورد سایر گروه

برعکس رخ داده است. آمونیاک موجود در این 

تیمارها کمتر از شاهد بوده و در عین حال، نیترات 

ها باالتر است. به بیان دیگر تبدیل آمونیاک به آن

نیترات با سرعت و سهولت بیشتری انجام شده است. 

ین عمل )نیتریفیکاسیون( یک عمل مطلوب در ا

آید چراکه یک ترکیب شدیداً مخازن به شمار می

سمی )آمونیاک( به یک ترکیبی با سمیت بسیار کمتر 

 Tidwellدر همین راستا، )نیترات( تبدیل شده است. 

 750( گزارش دادند که افزودن 1992و همکاران )

هی تیالپیای گرم یوکا بر کیلوگرم جیره غذایی مامیلی

نیل باعث کاهش آمونیاک و نیتریت آب و افزایش 

وری تغذیه ماهی تیالپیا شد. عملکرد رشد و بهره

مشابه با گزارش قبلی، کیفیت آب و عملکرد رشد 

ماهی تیالپیای نیل تغذیه شده با گیاه یوکا نشان بچه

گرم در کیلوگرم یوکا به میلی 750داد که افزودن 

تواند باعث کاهش رش متراکم میجیره در سیستم پرو

سطح آمونیاک و نیتریت آب و همچنین تحریک رشد 

-Elوری تغذیه گردد )برای بهبود کارایی رشد و بهره

Saidy and Gaber, 2004افق با نتایج تحقیق (. مو
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نشان از تاثیر بکارگیری عصاره یوکا  هاحاضر، گزارش

قد بر کیفیت آب محیط پرورش ماهی انگشت

گرم  1که استفاده از طوریهیای نیل بوده است بتیالپ

گرم بر  5/0و  25/0ویژه میزان هدر کیلوگرم غذا و ب

لیتر باعث کاهش میزان آمونیاک و نیتریت و افزایش 

(. در همین Khalil et al., 2015نیترات آب شد )

راستا، گزارشات حاکی از این است که بکارگیری 

( و سنبله Y. schidigeraمخلوط عصارهای یوکا )

( در رژیم غذایی گربه Quillaja saponariaآبی )

باعث  Pangasianodon hypophthalmusماهی 

 Güroy etشود )کاهش آمونیاک محیط پرورش می

al., 2014دست آمده از افزودن ه(. همچنین نتایج ب

 گرم بر کیلوگرم عصاره یوکا در جیره میگوی وانامی 2

نشان از ارتقاء رشد و کاهش آمونیاک کل در محیط 

 (.Martínez et al., 2008باشد )پرورش میگو می

های آالی رنگین کمان یکی از گونهماهی قزل

-باشد که در سالاصلی و مهم پرورشی در ایران می

های اخیر با توجه به کاهش ذخایر آبی بایست به 

بتوان از  هایی باشیم کهدنبال استفاده از تکنیک

طور طبیعی تقویت هطرفی سیستم ایمنی ماهی را ب

کرد تا رشد ماهی در زمان کوتاه انجام شود و اطرف 

های دیگر کیفیت آب در زمان پرورش در سیستم

 .بازچرخشی دچار نوسانات شدید کیفی نگردد

درصد  5/1بنابراین این تحقیق نشان داد که افزودن 

آالی پرواری ی قزلعصاره یوکا در جیره غذایی ماه

-تواند باعث بهبود عملکرد رشد، تغذیه شود. با اینمی

که رشد ماهی در تیمار شاهد نسبت به تیمارهای 

آزمایشی بسیار کمتر بود اما میزان آمونیاک در این 

که تاثیر این گیاه بر تیمار )شاهد( بیشتر شد. برای این

ام طور کامل مشخص گردد نیاز به انجهایمنی ماهی ب

 باشد.  تر میمطالعات تخصصی و جامع

 

 منابع
تاثیر سطوح مختلف  .1397. ناظر ع .،هرسیج م .،آدینه ح

بر عملکرد رشد،  (Yucca schidigera) عصاره یوکا

راندمان تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی کپور 

ط و کیفیت آب محی  (Cyprinus carpio)معمولی

 .11-21(: 3)27، ایران مجله علمی شیالتپرورش. 

چگینی ح.ر.، کرامت امیرکالیی ع.، جعفرپور س.ع.، 

 اثر سطوح مکمل ساپونین. 1391فیروزبخش ف. 

(Quillaja saponaria ) بر پارامترهای رشد و ترکیب

 آالی رنگین کمان شیمیایی الشه الروهای قزل

(Oncorhynchus mykiss .) برداری و بهرهمجله
 .1-14(: 1)1، پرورش آبزیان

. اثر 1393. ا.کریمی ترشیزی م .،شریعتمداری ف .،رنجبر ز

بیوتیک بر بعضی از سطوح مختلف عصاره یوکا و آنتی

عملکردهای سیستم ایمنی و فاکتورهای خونی در 

تحقیقات گیاهان دارویی و مجله . های گوشتیجوجه
 .675-682(: 5)30 ،معطر ایران

دارویی و معطر  . گیاهان1388قاسمی پیربلوطی ع. 

)شناخت و بررسی اثرات آنها(. شهر کرد، انتشارات 
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Abstract  
The present study was aimed at determining the effects of dietary Yucca schidigera extract on growth, feed and 

water quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish with an average weight of 18.89±1.65 g and 

12.40±0.77 cm was tested in four treatments, each with three replicates for 60 days (First period: 50 days 

without ammonia stress) and (Second period: 10 days under ammonia stress of 0.024 mg /L). Different levels of 

plant extract 0% (control), 0.5% (Y1), 1% (Y2) and 1.5% (Y3) were spread on the commercial diet. The results 

showed that fish fed in Y3 experimental had significant difference in final weight, weight gain, daily growth rate 

and specific growth rate compared with control (P<0.05). The lowest feed conversion ratio (FCR) observed in 

group fed diet containing 1% plant extract (Y2). At the end of experiment, 24 hours water was not replaced and 

water sampled every 4 hours. Ammonia (TAN) increased from 16 to 24 hours. The results indicate that different 

concentrations of Yucca extract affect the growth performance and Ammonia water. Based on the results 

obtained from the measurement of non-specific immune factors can be stated that Yucca extract stimulates the 

immune but not statistically significant effect in some cases there is need for further studies. 

Keywords: Yucca schidigera extract, Rainbow trout culture, Recirculating system, Growth and immunity 

parameters. 
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