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 چکيده 
تاثير عصاره یک گياه هاي ایمني گياهي در تقویت سيستم ایمني و رشد آبزیان، محركبا توجه به اثرات 

هاي رشد و ایمني  بر برخي شاخص Zhumeria majdaeمورخوش بومي و دارویي استان هرمزگان به نام 

 92/9±92/8با ميانگين وزني  hypophthalmus Pangasianodonغيراختصاصي گربه ماهي پنگوسي 

از عصاره گرم در کيلوگرم غذا  ميلي 088و  088، 958، 8 ماهيان با چهار جيره غذایي حاويبررسي شد. 

روز تغذیه شدند و در پایان دوره، شاخص هاي رشد،  25به مدت  0و  9، 9به ترتيب در تيمارهاي کنترل 

اختالف معني داري بين تيمارهاي آناليز شد. با استفاده از آزمون دانكن خون شناسي و ایمني شناسي 

ي رشد ضریب رشد ویژه، کارایي غذا و شاخص رشد روزانه در روز پانزدهم، سي ام مختلف از نظر فاکتورها

بيشترین درصد بود.  988حاوي عصاره  هايو چهل و پنجم دوره مشاهده نشد. ميزان بازماندگي در تيمار

( و سفيد 98/0±0/8×980(، بيشترین تعداد گلبول قرمز )02/20±02/2ميزان هماتوکریت در تيمار سوم )

بيشترین ميزان ( و همچنين بيشترین مقدار پروتئين کل و آلبومين در تيمار کنترل، 0/8±28/2×980)

در تيمار دوم به  MCHCو ميزان  NBTدر تيمار اول و بيشترین فعاليت  MCHو  MCVهموگلوبين، 

الترین باالترین درصد نوتروفيل در تيمار کنترل، باهاي سفيد خون،  در شمارش تفریقي گلبول دست آمد.

بيشترین ميزان درصد لنفوسيت در تيمار اول و باالترین درصد منوسيت در تيمار سوم مشاهده گردید. 

 .(P< 85/8ترتيب سوم و کنترل و کمترین ميزان در تيمار دوم محاسبه شد )ه ليزوزیم خون در تيمارهاي ب

 

: کلمات کليدي  
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  خون شناسي
 

 

 مقدمه
شود تا مقدار ها مورد پرورش قرار گرفته و همواره تالش ميو قفس مخازندر فضاهاي بسته مانند استخرها،  معموالًماهيان 

توليد در واحد حجم یا واحد سطح افزایش یابد. از طرفي افزایش تراکم با ایجاد شرایط تنش به خصوص کاهش اکسيژن، 

 هها را با عوامل بيماریزا افزایش داد آن مواجه شدنا ضعيف نموده و احتمال افزایش مواد دفعي و... از نظر فيزیولوژي ماهيان ر

ز عمده ترین مخاطراتي که ا(. Sakai, 1998) براي سالمت ماهيان خواهد شدآميز منجر به ایجاد شرایط مخاطره در نهایت که 
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و  تقویتباشد. لذا در مراحل اوليه زندگي مي خصوصاً زنده مانيپرورش دهندگان ماهي با آن مواجه هستند، کاهش ميزان 

هاي با ارزش و اقتصادي از اصلي ترین نيازهاي پرورش دهندگان ژه در گونه ارتقاي سيستم ایمني و دفاعي بدن ماهيان به وی

کم، ثابت شده است که فاکتورهایي از قبيل صفات ژنتيكي، فصل، درجه حرارت، آلودگي، دستكاري و استرس تراباشد. مي

توانند روي ها و نيز تاثيرات بيماري و واکسيناسيون ميهاي ایمني و پروبيوتيکهاي غذایي نظير محركترکيب جيره و افزودني

 (.Magnadottir, 2006سيستم ایمني غيراختصاصي یا ذاتي تاثيرگذار باشند )

وجود دارد که از جمله دگي هاي باکتریایي آلو هاي مختلف ماهيان خصوصاًتجویزهاي دارویي متعددي براي درمان آلودگي

ها در مقابل مواجهه با موضوع مقاومت باکتري ،با این حالمهمترین آنها مي توان به استفاده از آنتي بيوتيک ها اشاره نمود. 

ان پرورشي و در بدن ماهيآنتي بيوتيكي تجمع و باقي ماندن مواد هاي باکتري مقاوم درآینده،  و توسعه گونه هاآنتي بيوتيک

از مهمترین هاي ویروسي ها در درمان بيماريو عدم تاثير آنتي بيوتيک همچنين اثرات آالیندگي این داروها بر محيط زیست

در خصوص واکسيناسيون نيز اگرچه واکسينه کردن  (.Aoki, 1992مي شود )ها قلمداد مشكالت استفاده از آنتي بيوتيک

هاي تجاري با کارایي مناسب عليه هاي عفوني ماهي است، اما هنوز واکسني کنترل بيماريهاماهيان یكي از موثرترین روش

 (.Ardo et al., 2008ند )اهاي مهم ویروسي، باکتریایي و یا انگلي توليد نشدهبرخي از بيماري

هاي ایمني انواع محرك امروزه یكي از روشهاي موثر در پيشگيري و کنترل این گونه بيماري ها و آلودگي ها استفاده از

فاقد هر گونه اثرات منفي موجود در داروهاي ضد باکتریایي و اغلب محرك هاي ایمني مورد استفاده در آبزیان باشد.  مي

هاي دارویي نامطلوب ایجاد شوند، باقيماندهجزو ترکيبات طبيعي محسوب مي ها بر محيط زیست هستند و چون اکثراَ واکسن

هاي  فعاليت پاتوژنخنثي کردن و دفاعي  قدرتمحرکهاي ایمني قادر به افزایش . (Dugenci et al., 2003نمي کنند )

به و بنابراین  دنشوميدر آبزیان از این رو باعث بهبود رشد و کاهش مرگ و مير در سرتاسر دوره توليد  بوده وطلب  فرصت

از  اخيراً در آبزي پروري استفاده .(Raa, 2000) گيرندقرار ميصورت گسترده در مزارع به منظور مدیریت سالمت مورد استفاده 

 هاي ایمني جهت تقویت سيستم ایمني غيراختصاصي ماهيان پرورشي رایج شده است ترکيبات گياهي به عنوان محرك

 (Rao et al., 2006)پپتيدها  پونين ها و پلي. برخي گياهان منبعي غني از تانن ها، پلي ساکاریدها، آلكالوئيدها، فالوونوئيدها، سا

ميكروبي و تقویت سيستم ایمني ماهيان براي آنها مشخص شده است.  هاي مختلفي از جمله داشتن اثرات ضد هستند که نقش

با مروري بر مطالعات انجام شده در این زمينه به نظر مي رسد استفاده از گياهان دارویي به عنوان محرك هاي ایمني جایگزین 

 (.;Rao et al., 2006 Ardo et al., 2008)نتي بيوتيک ها، واکسن ها و ترکيبات سنتزي باشند مناسبي براي آ

 Siluriformesي ، از راستهhypophthalmus Pangasianodonبا نام علمي اي از خانواده گربه ماهيان  گربه ماهي آسيایي گونه

این گونه در کشور ما به عنوان ماهي زینتي و در بسياري (. 9مي باشد )شكل Pangasiidae (www.fishbase.org )ي و خانواده

پسندي بسيار باال  از کشورها از جمله کشورهاي جنوب شرقي آسيا به عنوان غذا مطرح بوده و داراي ارزش خوراکي با بازار

و در کشورهاي جنوب شرقي آسيا  کندمي ایفانقش مهمي را در آبزي پروري آسيا و صيد تجاري  پنگوسيباشد. گربه ماهي  مي

طور ه بگربه ماهي پنگوسي گونه آب شيرین بوده و گونه  .بخش زیادي از توليدات آبزي پروري را به خود اختصاص مي دهد

انجام مهاجرت ساليانه  ریزي مكان تخم یافتنبزرگ حاره اي است که به باالدست رودخانه براي  ماهيان سایز ومعمول جز

بر اساس بررسي هایي که از کارگاه هاي پرورش ماهيان (. So et al., 2006) نمایددشتهاي سيالبي نيز تغذیه مي درو  دهد مي

ماهي زینتي با آن مواجه هستند تلفات زیاد آن خصوصاً  زینتي به عمل آمده است، یكي از مشكالتي که پرورش دهندگان این

در مراحل الروري و بچه ماهي مي باشد که به نظر مي رسد به دليل ضعف در سيستم ایمني این گونه در سيستم تكثير و 

 پرورش مصنوعي باشد. 
 

 

 

 hypophthalmus Pangasianodonپنگوسي  ماهي . گربه9شكل 
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از خانواده نعناعيان یک گونه منحصر به فرد در ایران است که تنها در مناطق   Zhumeria majdaeگياه مورخوش با نام علمي 

جغرافيایي محدودي در جنوب ایران از جمله استان هرمزگان یافت مي شود و انحصاري این استان است. این گياه تنها گونه 

ي زیادي به عنوان دارو توسط مردم محلي جنوب کشور است. برگ هاي این گياه سال ها Zhumeriaموجود در ایران از جنس 

براي تسكين دردهاي معده و به عنوان داروي ضد عفوني کننده استفاده مي شده است. با توجه به مطالعات انجام شده نوع و 

و مونوترپن طوري که ده مقدار ترکيبات موجود در اسانس برگ مورخوش با بقيه گياهان متعلق به تيره نعناع متفاوت بوده ب

مرتبط با حضور  درصد حجم اسانس را تشكيل مي دهند. بوي خوش و تند گياه مورخوش احتماالً 25لينالول و کامفور بيش از 

موادي مانند ليمونن، کامفور و لينالول و خاصيت ضد نفخ آن به علت وجود لينالول است و کامفور نيز ترکيبي آنتي سپتيک و 

ه مورخوش داراي اثرات ضد ميكروبي و ضد عفوني کننده مي باشد که به دليل وجود کامفور و مقوي قلب است. همچنين گيا

کنندگي عصاره الكلي این گياه نيز در موش گزارش شده است  عفوني درد و ضد . خاصيت ضد(Majroohi, 2008)لينالول است 

(Hosseinzadeh et al., 2002 در مطالعاتي که توسط .)Arman ( بر روي این گياه انجام گردید، فعاليت ضد 9882و همكاران )

، Escherichia coli ،Staphylococcus aureusنوع باکتري گرم مثبت و گرم منفي شامل  2ميكروبي عصاره این گياه بر روي 
Bacillus subtilis ،Klebsiella pneumoniae ،Pseudomonas aeruginosa ،Staphylococcus epidermidis ،

Enterococcus faecalis  نوع قارچ  0و همچنينCandida albicans ،Saccharomyces cerevisiae  وAspergillus niger 

حاکي از آن بود که عصاره این گياه داراي یک اثر قوي بر  MICبررسي شد. نتایج به دست آمده طبق روش انتشار دیسكي و 

 باشد. ها مي ر مالیم تري بر باکتري هاي گرم منفي به جهت کنترل فعاليت ضد ميكروبي آنباکتري هاي گرم مثبت و داراي اث

تاکنون گزارشي در مورد استفاده از این گياه به عنوان محرك سيستم ایمني در آبزیان ارائه نشده است. با توجه به اهميت 

براي ميكروبي عصاره آن، در تحقيق حاضر استفاده از عصاره این گياه  استان هرمزگان و تایيد فعاليت ضددارویي این گياه در 

سي قرار     مورد برر hypophthalmus Pangasianodonبه عنوان محرك سيستم ایمني در آبزیان در ماهي گونه نخستين بار 

 مي گيرد.

  ها مواد و روش

 آماده سازي سالن تکثير

قطعه بچه ماهي پنگوسي از  088پرورش ماهيان زینتي شهرستان شيراز و با خرید هاي تكثير و  تحقيق حاضر در یكي از سالن

درجه سانتيگراد  99/08±95/8روز در دماي  92کشور تایلند آغاز شد. بچه ماهي هاي پنگوسي دوره سازش پذیري را به مدت 

گذراندند. طي دوره سازش پذیري بچه ماهيان روزي  85/0±99/8برابر با  pHو  ppm22/8±22/0 و اکسيژن محلول برابر با 

هاي  پس از پایان دوره سازش پذیري، بچه ماهي که خاص گربه ماهيان است تغذیه شدند. cpیک وعده با غذاي تجاري 

زاي قطعه به ا 02متر شمارش شده و با تراکم سانتي 5/5±25/8گرم و ميانگين طولي  92/9±92/8پنگوسي با ميانگين وزني 

هاي پرورش منتقل شدند. تيمارهاي مورد استفاده در تحقيق حاضر شامل چهار جيره غذایي با سطوح  هر تانک، به آکواریوم

 958عدد آکواریوم  99روزه در  25مختلف از عصاره گياه مورد آزمایش بودند که با سه تكرار براي هر تيمار در طي یک دوره 

 قرار گرفتند. مورد استفاده 9ليتري به شرح جدول 

 
 . تعداد تيمارها و سطوح مختلف عصاره گياه مورخوش در جيره گربه ماهي پنگوسي در تحقيق حاضر9جدول 

 تيمار شماره تيمار

 به عنوان تيمار شاهد cpغذاي کنسانتره  )شاهد( 1    

2 (Z1)  غذاي کنسانترهcp +958  ميلي گرم عصاره گياه مورخوش به ازاي هر کيلوگرم جيره غذایي 
3 (Z2)  غذاي کنسانترهcp +088 ميلي گرم عصاره گياه مورخوش به ازاي هر کيلوگرم جيره غذایي 
4 (Z3)  غذاي کنسانترهcp +088 ميلي گرم عصاره گياه مورخوش به ازاي هر کيلوگرم جيره غذایي 
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 عصاره گيري، تهيه جيره و غذادهی به ماهيان 

بندرعباس انجام شده و سپس این خيرآباد  به منظور عصاره گيري از گياه مورخوش، ابتدا جمع آوري این گياه از منطقه

هاي مورد نياز شامل ساقه و برگ گياهان توسط آسياب  گياهان در شرایط کنترل شده خشک شدند. در مرحله بعد قسمت

 عبور. سپس محلول حاصل از کاغذ صافي (Citarasu et al., 2006قرار گرفتند ) 28ساعت در متانول % 20ده و به مدت پودر ش

دستگاه فریزدرایر به صورت  سازي شد. عصاره حاصل توسطدرجه سانتيگراد جدا 28ي در دماي و الكل آن توسط دستگاه روتار

ابتدا یک کيلوگرم غذاي (. Arabshahi-Delouee and Urooj, 2007) شددرجه سانتيگراد نگهداري  2و در دماي درآمده  پودر

، ویژه گربه ماهيان )ساخت کشور تایلند( توزین گردید. پس از محاسبه ميزان عصاره گياهي مورد نياز براي هر cpکنسانتره 

صورت همگن ه غذا مخلوط گردید. سپس مخلوط به هم زده شد تا بتيمار، مقدار عصاره محاسبه شده در آب حل شده و با 

درآید و سپس در مجاورت جریان هواي مالیم که توسط فن ایجاد گردیده بود خشک شد. جيره تهيه شده تا زمان استفاده در 

ه غذایي در آزمایشگاه آمده است. آناليز جير 9نگهداري گردید. آناليز تقریبي غذاي ساخته شده در جدول  -08فریزر در دماي 

 دامپزشكي دانشگاه شيراز صورت گرفت. دانشكده
 

 . آناليز تقریبي غذاي ساخته شده براي بچه ماهي پنگوسي در تيمارهاي تحقيق و گروه کنترل9جدول 

 ماده خشک )%( خاکستر )%( چربي )%( پروتئين )%(

22/08 2 00/98 2/29 
       

% وزن بدن )در 2درصد وزن بدن )توده زنده( محاسبه شده و در دو نوبت صبح و عصر، به ميزان مقدار غذاي روزانه با توجه به 

ساعت  90ساعت تاریكي و  0حد سيري( در اختيار بچه ماهيان قرار گرفت. دوره نوري جهت پرورش بچه ماهيان، به صورت 

باقيمانده غذایي و مدفوع ماهي ها از مخازن صورت یک روز در ميان انجام شده و ه روشنایي اجرا شد. عمل سيفون کردن ب

هاي کيفي آب شامل  گردید. همچنين تلفات بچه ماهيان در آکواریوم ها به صورت روزانه ثبت مي شد. شاخص خارج مي

روز یک بار سنجيده شد. ميانگين  0ي آزمایش و به صورت هر روزه 25ي در طول دوره pHاکسيژن، دما، مواد جامد محلول و 

 ارائه شده است. 0هاي کيفي آب در جدول  صشاخ
 

 ي تحقيقروزه 25ي ميانگين شاخص هاي کيفي آب در طول دوره .0جدول 

 (mg/l)مواد جامد محلول  pH (°Cدما ) (ppmاکسيژن محلول )

22/8±22/0 95/8±99/08 99/8±85/0 80/90±22/005 

 

 هاماهیزیست سنجی و بررسی شاخص هاي رشد و درصد بازماندگی بچه 

ها، اندازه گيري وزن با ترازوي دیجيتالي با دقت جهت بررسي اثر عصاره مصرفي در غذاي بچه ماهيان پنگوسي بر رشد آن

هاي رشد ماهيان شامل کارایي غذا  ميلي متر انجام شد. شاخص 89/8گيري طول با کوليس با دقت  گرم و اندازه 889/8

(9
FER( شاخص رشد روزانه ،)9

DGIب رشد ویژه )( و ضریSGR
دوره تحقيق و همچنين درصد  25و  08، 95( در روزهاي 0

2بازماندگي )
SP( در پایان دوره از طریق فرمول زیر مورد محاسبه قرار گرفتند )Whittington et al., 2005.) 

 وزن ثانویه = کارایي غذا -وزن اوليه × )وزن خشک غذاي مصرفي(  -9

                                                             
1 Feed Efficiency Ratio 
2 Daily Growth Index 
3 Specific Growth Rate 
4Survival Percentage 
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 وزن نهایي = شاخص رشد روزانه -وزن اوليه ×  )تعداد روزها(  -9

 = ضریب رشد ویژه Ln] گرم(( )وزن نهایي )ميلي -  Lnگرم(( )وزن اوليه )ميلي [× )تعداد روزها(  -9× 988

 )تعداد الروهاي ثانویه( = درصد بازماندگي× )تعداد الروهاي اوليه(   -9 ×988

 ایمنی بچه ماهيانهاي خونی و  بررسی شاخص 

ماهيان، در پایان دوره پرورش از طریق قطع ساقه دمي از ماهيان خونگيري  و ایمني بچه خوني هاي جهت بررسي شاخص

قطعه ماهي از هر تكرار به صورت تصادفي صيد شده و پس از بيهوشي با استفاده از عصاره گل  5گردید. بدین منظور تعداد 

 MCV (nm3) ،MCHبراي اندازه گيري شاخص هاي به خونگيري از ماهيان اقدام شد. نسبت  ppm  958ميخک با غلظت 

(g/cellµ و )MCHC (g/dL:از روابط ذیل استفاده شد ) 

 

 

 
 

ميزان درصد هماتوکریت خون بچه ماهيان در آخر دوره اندازه گيري شد. براي این منظور پس از قطع ساقه دمي، از ماهي ها 

دقيقه انجام گرفت. براي  5به مدت  g0888  ميزان هماتوکریت خون توسط سانتریفيوژ در دور خونگيري شده و تعيين

( از روش سيان مت هموگلوبين استفاده شد که بدین منظور با استفاده از دستگاه نيمه g/dLگيري هموگلوبين ) اندازه

 528گيري و با مقایسه با منحني استاندارد، مقدار هموگلوبين در طول موج  محلول اندازه ODاتوماتيک اسپكتروفتومتر، 

هاي قرمز و سفيد خون، مقداري هپارین را جهت جلوگيري از انعقاد  به منظور شمارش تعداد گلبولنانومتر تعيين گردید. 

ر کنار یخ به آزمایشگاه منتقل خون درون ميكروتيوپ ریخته و به همان ميزان خون ماهي به آن اضافه شد. سپس نمونه ها د

دقيقه در محلول رنگ ائوزین قرار گرفته و توسط الم نئوبار شمارش گلبول ها انجام شد. شمارش  98 -95شده و به مدت  

یند آبررسي فر ي برايبه عنوان شاخص NBTتست هاي سفيد نيز از روي الم رنگ شده با گيمسا انجام گرفت.  افتراقي گلبول

به  ،ها است  نوتروفيل يهاي مفيد در بررسي اختالالت عملكرد هاي خوني است. این تست یكي از آزمون سلول فاگوسيتوز در

یند آفراین صورت که با اندازه گيري آن قبل و بعد از انجام آزمایش و مقایسه آن با یكدیگر مي توان مشاهده کرد که 

که  يهای سلولخوني افزایش یا کاهش داشته است. عملكرد این تست به این صورت است که هاي  سلولفاگوسيتوزي در 

مانند و با شمارش  ها بي رنگ مي فاگوسيتوز در خون انجام مي دهند را به رنگ آبي در مي آورد در حاليكه بقيه سلولیند آفر

دستگاه ، با NBTفاگوسيتوزي خون به وسيله تست یند آفرتوليد اکسيژن در  .توان ميزان آن را به دست آورد ها مي افتراقي آن

( و 9889و همكاران )  Yanروشفعاليت ليزوزیم نيز طبق (. Wijendra and Pathiratne, 2007گيري شد ) اندازهاسپكتروفتومتر 

 از طریق نورسنجي اندازه گيري گردید. 

 هاتجزیه و تحليل داده 

ها ( انجام شد. ابتدا نرمال بودن دادهOne–Way ANOVAروش آناليز واریانس یک طرفه )با استفاده از ها تجزیه و تحليل داده 

ها از آزمون تست گردید. براي مقایسه ميانگين Levenوسيله آزمون ه ها ببا آزمون کولموگروف اسميرنف و همگني واریانس

براي رسم  Excelبراي آناليز آماري و از  SPSS (Version 16)درصد استفاده شد. از نرم افزار  5آماري دانكن در سطح 

 نمودارها استفاده گردید.

 جـنتای

 فاکتورهاي رشد ماهيان

در روزهاي  DGIو شاخص رشد روزانه  FER، کارایي غذا SGRشامل ضریب رشد ویژه ماهيان نتایج سنجش فاکتورهاي رشد 

داري بين تيمارهاي مختلف حاوي  ارائه شده است. بر اساس آناليز آماري اختالف معني 2دوره تحقيق در جدول  25و  08، 95
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 ...در جيره غذایی Zhumeria majdae تأثير عصاره گياه مورخوش و همکارانرضایی 

  



 

شود عصاره مورخوش از نظر فاکتورهاي رشد سنجيده شده در روز پانزدهم، سي ام و چهل و پنجم دوره تحقيق مشاهده نمي

(85/8 <P). 

 
 شاخص هاي رشد بچه ماهي پنگوسي در تيمارهاي مختلف عصاره مورخوش در طول دوره تحقيق. ميانگين 2جدول 

 تيمار روز
 فاکتورهاي رشد

 SGR DGI FER (cmطول کل ) وزن تر )گرم(

 Z1 روز پانزدهم
a99/8±89/9 a90/8±22/0 a00/8±00/2 a89/8±90/8 a88/8±80/8 

Z2 a90/8±99/9 
a92/8±52/0 

a02/8±02/2 
a89/8±92/8 

a88/8±80/8 

Z3 a92/8±80/9 
a92/8±55/0 

a00/8±05/2 
a89/8±92/8 

a88/8±80/8 

 a90/8±82/9 شاهد
a95/8±29/0 

a50/8±09/2 
a89/8±92/8 

a88/8±80/8 

 Z1 a55/8±29/0 روز سي ام
a99/8±02/2 

a92/8±92/0 
a89/8±99/8 

a89/8±82/8 

Z2 a00/8±08/0 
a09/8±52/2 

a00/8±90/0 
a89/8±99/8 

a88/8±82/8 

Z3 a08/8±20/0 
a92/8±00/2 

a90/8±98/0 
a89/8±99/8 

a88/8±82/8 

 a52/8±52/0 شاهد
a95/8±28/2 

a92/8±92/0 
a89/8±99/8 

a89/8±82/8 

 Z1 a20/8±29/0 روز چهل و پنجم
a90/8±92/98 

a99/8±00/2 
a89/8±98/8 

a89/8±80/8 

Z2 a59/8±99/2 
a95/8±22/98 

a90/8±28/2 
a89/8±98/8 

a88/8±80/8 

Z3 a02/9±52/2 
a52/8±50/98 

a09/8±58/2 
a80/8±99/8 

a89/8±80/8 

 a25/9±29/2 شاهد
a22/8±52/98 

a00/8±22/2 
a80/8±99/8 

a89/8±82/8 

 (.P> 85/8)حروف مشابه در جدول نشان دهنده عدم تفاوت معني دار آماري مي باشد            

 

 درصد بازماندگی

 988بازماندگي در جيره غذایي آنها استفاده شده بود  به دست آمده، بچه ماهياني که از عصاره گياه مورخوشبر اساس نتایج 

درصد نشان دادند که در مقایسه با گروه کنترل بيانگر درصد باالتري از بازماندگي بود هر چند تفاوت محاسبه شده از نظر 

 (. P>85/8)( 9)شكل آماري معني دار نبود 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . ميانگين درصد بازماندگي بچه ماهي پنگوسي در تيمارهاي مختلف عصاره مورخوش 9شكل 

 (.P> 85/8در پایان دوره تحقيق، حروف مشابه در جدول نشان دهنده عدم تفاوت معني دار آماري مي باشد )

 

 شاخص هاي خون شناسی و ایمنی شناسی ماهيان

ميزان هماتوکریت، ميانگين تعداد گلبول قرمز و سفيد، ميزان هموگلوبين، ميزان پروتئين کل، ميزان آلبومين، ميزان ليزوزیم و 

ارائه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، ميزان ليزوزیم در تيمارهاي مختلف  5در پایان دوره در جدول  NBTفعاليت 

 Z2کمترین مقدار ليزوزیم مربوط به تيمار و کنترل و  Z3دار ليزوزیم مربوط به تيمار به طوریكه بيشترین مقمتفاوت بود 

مشخص مي شود بيشترین ميزان هماتوکریت در تيمار سوم )تغذیه شده  5هاي جدول  . همانگونه که از داده(P< 85/8باشد ) مي
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ميلي گرم عصاره گياهي به ازاي هر کيلوگرم جيره غذایي(، بيشترین تعداد گلبول قرمز و سفيد و همچنين بيشترین  088با 

ميلي گرم عصاره  958بيشترین ميزان هموگلوبين در تيمار اول )تغذیه شده با مقدار پروتئين کل و آلبومين در تيمار کنترل، 

ميلي گرم عصاره گياهي  088در تيمار دوم )تغذیه شده با  NBTو بيشترین فعاليت ( گياهي به ازاي هر کيلوگرم جيره غذایي

 دست آمده است.ه ( ببه ازاي هر کيلوگرم جيره غذایي

 
 ي تحقيق روزه 25پایان دوره در  در تيمار مورخوش ميانگين شاخص هاي خوني بچه ماهي پنگوسي. 5جدول 

 تيمار

 شاخص
Control Z1 Z2 Z3 

)درصد(هماتوکریت   00/25 ± 90/2  a 02/20 ± 59/5 a 02/22 ± 85/0  a 02/20 ± 02/2 a 

 (980 )× (cell/ml) 98/0 تعداد گلبول قرمز ± 0/8  a 20/9 ± 0/8  a 02/9 ± 0/8  a 02/9 ± 0/8  a 

 (980 )× (cell/ml) 28/2 تعداد گلبول سفيد ± 0/8  a 00/2 ± 0/8  a 08/0 ± 0/8  a 92/2 ± 0/8  a 

  (g/dl) ميزان هموگلوبين a82/8±25/98 a05/8±58/99 a20/8±80/99 a98/8±98/99 

 (µg/ml) 89/0 ميزان پروتئين کل ± 29/8 a 88/0 ± 92/8  a 29/9 ± 82/8  a 20/9 ± 99/8  a 

 (µg/ml) ميزان آلبومين    22/8 ± 92/8 a 20/8 ± 92/8 a 00/8 ± 80/8 a 08/8 ± 85/8 a 

 (µg/ml) ميزان ليزوزیم    829/8 ± 880/8 a
 805/8 ± 880/8 b

 895/8 ± 889/8 c 858/8 ± 889/8 a 
NBT فعاليت    20/8 ± 09/8 a  02/8 ± 98/9 a 00/9 ± 82/9 a 02/8 ± 00/8  a 

 (.P> 85/8)حروف مشابه در جدول نشان دهنده عدم تفاوت معني دار مي باشد        
       

ارائه  0نتایج شمارش افتراقي گلبول هاي سفيد شامل درصد نوتروفيل، لنفوسيت و منوسيت در تيمارهاي مورخوش در جدول 

، باالترین درصد نوتروفيل در تيمار کنترل، باالترین درصد لنفوسيت در تيمار اول و 0شده است. با توجه به داده هاي جدول 

 .(P> 85/8)اهده گردید هرچند این تفاوتها معني دار نبود باالترین درصد منوسيت در تيمار سوم مش

 
 . نتایج شمارش افتراقي گلبول هاي سفيد گربه ماهي پنگوسي در پایان دوره در تيمارهاي مختلف0جدول 

 تيمار                      

  شاخص          
Control Z1 Z2 Z3 

02/09 درصد نوتروفيل ± 59/0  a 88/90 ± 08/0  a 88/92 ± 88/9  a 02/90 ± 58/5  a 
00/00 درصد لنفوسيت ± 59/9  a 02/20 ± 85/0  a 00/29 ± 95/9  a 02/22 ± 22/5 a 

a 98/8±88/9 a 00/8±50/8 a 98/8±88/9 02/9 درصد منوسيت ± 50/8 a 

 (.P> 85/8)حروف مشابه در جدول نشان دهنده عدم تفاوت معني دار مي باشد      

       

ارائه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده  2روزه در جدول  25در پایان دوره  MCV ،MCHC ،MCHنتایج سنجش ميزان 

هرچند ميزان  (P> 85/8)تفاوت معني داري از این لحاظ بين سطوح مختلف عصاره مورخوش در جيره مشاهده نمي شود 

MCV  وMCH  در تيمار اول و ميزانMCHC .در تيمار دوم بيشتر بود  
 

 روزه 25 پایان دورهمورخوش در در تيمارهاي  MCV ،MCHC ،MCH. مقادیر شاخص هاي 2جدول 

 Control Z1 Z2 Z3 شاخص خوني

MCV (nm3) a00/99±55/922 a82/5±909 a22/0±02/920 a29/0±9/950 

MCHC (g/dl) a20/9±25/08 a09/2±02/09 a25/9±22/09 a09/9±2/09 

MCH (µg/cell) a29/8±0/22 a55/0±85/59 a80/9±2/20 a89/8±20 

 (.P> 85/8)حروف مشابه در جدول نشان دهنده عدم تفاوت معني دار مي باشد             
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 بحث

تاثير تجویز عصاره هاي گياهي بر گونه هاي مختلف آبزي به صورت تزریق درون صفاقي، حمام و یا خوراکي توسط محققين 

قرار گرفته است. در این تحقيق نيز تاثير دریافت خوراکي عصاره گياه بومي مورخوش بر متعددي در سطح جهان مورد بررسي 

 hypophthalmus Pangasianodonپنگوسي  ي و تقویت سيستم ایمني بچه ماهيشناس هاي رشد و بازماندگي، خون شاخص
( بيان نمودند مقادیر مختلف 9889)  Fallو Ndongدر مقایسه نتایج تحقيق حاضر با سایر مطالعات،  مورد بررسي قرار گرفت.

گرم ندارد و حتي در سطح  95سير در جيره غذایي تاثيري بر افزایش رشد بچه ماهيان هيبرید تيالپيا با ميانگين وزن حدود 

نتایج تحقيق دیگري که توسط هفته مي شود.  2تا  9درصدي رشد بعد از گذشت  98گرم در کيلوگرم غذا باعث کاهش  5/8

Prasad   وPriyanka (9899 ) بر روي عصاره ميوهGarcinia gummi-gutta  0888و  9888، 9888، 588، 8با سطوح 

منتشر شد، کاهش وزن و کاهش  Pangasianodon hypophthalmusگرم بر کيلوگرم جيره در گربه ماهي پنگوسي گونه  ميلي

به ترکيبات موجود در عصاره این ميوه از جمله هيدروکسي نرخ رشد ویژه را نشان داد. دليل این کاهش وزن و نرخ رشد ویژه 

( نسبت داده شد. از جمله اثرات این اسيد کاهش سنتز اسيدهاي چرب، کاهش hydroxy citric acidسيتریک اسيد )

 ليپوژنزیز، کاهش دریافت غذا و بنابراین افزایش گليكوژنز و کاهش وزن مي باشد.

بر رشد مولدین گربه ماهي  Garcinia kola( انجام شد، تاثير عصاره الكلي گياه 9882)  Ikuerowoو Dadaدر تحقيقي که توسط 

گرم مورد بررسي قرار گرفت. براي این منظور عصاره این گياه با غلظت هاي  9/925 -958با دامنه وزني Clarias gariepinusآفریقایي 

در پایان مشخص برخالف نتایج فعلي، روز خورانده شد و  50هيان به مدت گرم عصاره در هر کيلو گرم جيره به ما 9و  9، 5/8، 95/8، 8

گرم عصاره در هر کيلو گرم جيره تغذیه شده بودند تفاوت معني داري را نسبت به دیگر تيمارها نشان  9شد که تيماري که از جيره حاوي 

 و همكاران اثر ترکيب پودر چند گياه دارویي در جيره غذایي ماهي فالندر ژاپني  Seung-cheol،9882داده است. در سال 

 Japanese flounder بررسي نمودند. در این تحقيق پودر گياهان دارویيرا  و تاثير آن بر رشد این ماهي Crataegi fructus 

 Massa medicata fermentata ،Artemisia capillaries  وCnidium officinale 5/8، 0/8، 9/8هاي  با هم ترکيب شده و با غلظت 

گرم در  9و  5/8، 0/8هفته خورانده شد. ماهياني که با جيره حاوي  0گرم جيره غذایي به ماهيان انگشت قد به مدت  988گرم در  9و 

 988گرم پودر گياهي در  9/8ي گرم جيره تغذیه شده بودند افزایش وزن بيشتري را نسبت به تيمار شاهد و تيماري که با جيره حاو 988

  Red seabreamدر ماهي  9882گرم جيره تغذیه شده بود نشان دادند. آزمایش مشابهي توسط دانشمندان فوق در سال 

(Pagrus major با ميانگين وزني )هفته صورت گرفت که در پایان تحقيق ماهيان تغذیه شده با جيره داراي  99گرم به مدت  92±9/8

گرم جيره غذایي نرخ رشد ویژه بهتري را نسبت به تيمار کنترل نشان دادند. با توجه به  988رم پودر ترکيبي گياهان در گ 5/8غلظت 

هاي رشد گربه ماهي پنگوسي در تحقيق حاضر دالیل این مساله مي تواند بهينه  ي دار عصاره گياه مورخوش بر شاخصعدم تاثير معن
هاي رشد  جيره و یا ماهيت ترکيبات شيميایي موجود در عصاره باشد که باعث عدم تاثير بر شاخصنبودن دوز عصاره مورد استفاده در 

ماهي و یا کاهش دریافت غذا توسط ماهيان شده است. بررسي دقيق ترکيبات موجود در عصاره این گياه و تعيين دوز بهينه براي مطالعات 

 آینده در این زمينه پيشنهاد مي گردد.

 988ميزان بازماندگي، بچه ماهياني که از عصاره گياه مورخوش در جيره غذایي آنها استفاده شده بود بازماندگي در خصوص  

داري بين درصد را نشان دادند که در مقایسه با گروه کنترل بيانگر درصد باالتري از بازماندگي بود هرچند تفاوت آماري معني

( در 9899)  Priyankaو Prasadنتایج این تحقيق، در مطالعه انجام شده توسط موافق (. P> 85/8تيمارها مشاهده نگردید )

 5/92با وزن  Pangasianodon hypophthalmusبر بازماندگي گربه ماهي  Garcinia gummi-guttaبررسي تاثير عصاره ميوه 

نتایج تحقيق موید آن بود که عليرغم داري بين تيمارهاي اصلي و کنترل مشاهده نگردید. آماري معنيگرم نيز تفاوت  5/08تا 

هاي ایمني شناختي خون ماهيان، این عصاره فاقد اثرات سمي و مضر بر  اثرات مثبت عصاره این ميوه در افزایش برخي شاخص

در سالمت ماهيان مي باشد که این اثرات مضر ممكن است باعث تلفات در بچه ماهيان به هنگام استفاده در جيره غذایي شود. 

، 98، 5را در دوزهاي  Aegle marmelos( تاثير عصاره برگ گياه 9898و همكاران ) Pratheepaاقض با نتایج تحقيق حاضر، تن

گرم بر کيلوگرم غذا در جيره ماهيان بر روي ماهي کپور مورد بررسي قرار دادند که در پایان دوره مشخص شد  58و  95، 98

گرم بر کيلوگرم غذا از عصاره تغذیه شده بودند، بيشتر از سایر تيمارها  98و  5هاي  درصد بازماندگي در تيمارهایي که با غلظت

کنترل شده و در حالت بهينه  بوده است. در تحقيق حاضر به دليل اینكه شرایط نگهداري ماهيان پنگوسي در آکواریوم کامالً
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 988طوریكه تيمارهاي اصلي، بازماندگي ه ردید بقرار داشت تلفات قابل توجهي در تيمار کنترل و سایر تيمارها مشاهده نگ

هاي مشابه در شرایط کارگاهي نگهداري بچه  درصد نشان دادند. انجام آزمایش 22درصد و تيمار کنترل بازماندگي باالي 

و  دهندگان تلفات زیادي را در مقایسه با شرایط آکواریوم به همراه دارد و مقایسه رشد ماهيان پنگوسي که براي پرورش

بازماندگي در شرایط کارگاهي با شرایط استفاده از تيمارهاي بهينه گياهي و همچنين مقایسه ميزان بازماندگي تيمارهاي 

دریافت کننده جيره حاوي این عصاره هنگام چالش باکتریایي و در شرایط تحمل انواع استرس از قبيل استرس دمایي، استرس 

 مطالعات آینده در این خصوص قابل پيشنهاد است. تراکم، استرس حمل و نقل و غيره براي 

در تحقيق حاضر که اثرات عصاره هاي گياهي بر هماتوکریت خون گربه ماهي پنگوسي مورد بررسي قرار گرفت، تفاوت هاي 

( تاثير 9899و همكاران ) Fazlolahzadeh .معني داري در ميزان هماتوکریت خون در بين تيمارهاي مختلف مشاهده نگردید

گرمي مورد  58هاي پالسما در ماهي قزل آالي رنگين کمان  هاي خوني و فعاليت افزودن پودر سير در جيره را بر روي شاخص

بررسي قرار دادند. همانند نتایج تحقيق حاضر تفاوت معني داري در ميزان هماتوکریت بين گروه هاي مختلف مورد آزمایش و 

  Nigella sativa سياه( اثر دانه هاي زیره 9882و همكاران )  Dorucuدر تحقيق دیگري که  البته. اهده نگردیدتيمار شاهد مش

ميزان هماتوکریت و تعداد گرم بررسي نمودند  02را بر روي پاسخ ایمني ماهي قزل آالي رنگين کمان با ميانگين وزن 

درصد زیره سياه تغذیه شده بودند به طور معني داري بيشتر از  5/9هاي لكوسيت خون در ماهياني که با جيره حاوي  سلول

 .گروه شاهد بود

هاي  هاي خون شناسي نتایج موافق و مخالف تحقيق حاضر به وفور یافت مي شود. در مورد تاثير عصاره در خصوص سایر شاخص

( در مورد تاثير عصاره گياه خار مریم 9899و همكاران ) Alishahiهاي سفيد خون مي توان به تحقيق  گياهي بر تعداد گلبول

(Silybum marianum در ماهي کپور معمولي و )مطالعهHarikrishnan  ( در ماهي طالیي9882و همكاران ) 

 (Carassius auratus به عنوان نتایج مخالف )وWatanuki  ( در ماهي کپور و 9880و همكاران )Tatina  ( 9898و همكاران )

 تاس ماهي به عنوان نتایج مطابق با تحقيق حاضر اشاره نمود. در

( نيز تحقيقات مشابه، نتایج موافق و متناقضي داشته اند به طوریكه MCHCو  MCV ،MCHهاي گلبولي ) در مورد اندیس

Ekanem   وYusuf (9880 تغيير این فاکتورها و )Harikrishnan  ( عدم تغيير این فاکتورها را گزارش 9882و همكاران )

 نموده اند. 

( افزایش درصد نوتروفيل و لنفوسيت در قزل آالي رنگين کمان تغذیه شده با پودر گياه 9882)  Austinو Nyaهمچنين 

ي قزل آالي رنگين ( افزایش درصد لنفوسيت و کاهش درصد نوتروفيل را در ماه9899و همكاران ) Fazlolahzadehزنجبيل و 

 کمان تغذیه شده با پودر سير نشان دادند. 

گياه دارویي مختلف بر فاکتورهاي خون شناسي و ایمني  99در بررسي تاثير عصاره  Sudagarو  Hajibeglou، 9898در سال 

ير عصاره برگ گياه تاث ( در بررسي9898و همكاران ) Pratheepa ماهي کپور معمولي، افزایش ميزان هموگلوبين و آلبومين و

Aegle marmelos  بر فاکتورهاي خوني ماهي کپور معمولي، افزایش ميزان هموگلوبين و ميزانNBT  را در مقایسه با تيمار

 شاهد گزارش نمودند. 

هاي سرم خون شاخص مناسبي براي بررسي وضعيت ایمني شناسي ماهي مي باشد. در تحقيق حاضر  سنجش سطح پروتئين

ميزان پروتئين کل سرم خون تفاوت معني داري را بين تيمارهاي مختلف دریافت کننده عصاره مورخوش نشان نداد. در 

مورد تاثير تجویز خوراکي عصاره گياه خار ( در 9899و همكاران ) Alishahiتناقض با نتایج تحقيق حاضر مي توان به تحقيق 

( در مورد تاثيرات ایمني 9880و همكاران ) Dugenci( بر پاسخ هاي ایمني ماهي کپور معمولي، Silybum marianumمریم )

بر ماهيان قزل آالي  Zingiber officinaleو زنجبيل  Urtica dioica، گزنه Viscum albumشناختي عصاره سه گياه دارواش 

بر پاسخ ایمني ماهي قزل آالي   Nigella sativaسياهدر بررسي اثر دانه هاي زیره ( 9882و همكاران ) Dorucuرنگين کمان، 

بر روي ماهي کپور معمولي  Aegle marmelosمطالعه تاثير عصاره برگ گياه  ( در9898همكاران ) وPratheepa رنگين کمان و 

( در قزل آالي 9880و همكاران ) Misraاشاره نمود. در تطابق با نتایج تحقيق حاضر در تحقيقات مشابه دیگري که توسط 

هاي تحریک  انجام شد، عليرغم گزارش برخي شاخص labeo rohita( در کپور هندي 9885) Mustafaو   Ispirورنگين کمان 
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 ...در جيره غذایی Zhumeria majdae تأثير عصاره گياه مورخوش و همکارانرضایی 

  



 

ها بر ميزان پروتئين کل و گلوبولين سرم در گونه هاي مورد  فرآورده هاي گياهي، عدم تاثير این عصارهایمني در تعدادي از 

 بررسي گزارش گردید. 

هاي ایمني ذاتي که از مشخصه NBTهاي نوتروفيل خون از طریق تست  در تحقيق حاضر سنجش فعاليت فاگوسيتوزي سلول

ميلي گرم عصاره گياهي نسبت به تيمار کنترل  088فعاليت در تيمار تغذیه شده با در ماهيان مي باشد بيانگر افزایش این 

  وWijendra باشد هر چند به علت دامنه تغييرات در تيمارهاي مختلف این تفاوت معني دار نبود. نتایج مشابهي توسط  مي

Pathiratne (9882 در کپور هندي )Labeo rohita وراکي محرك ایمني گزارش شد بدین صورت که تجویز خlevamisole 

در تيمارهاي دریافت کننده این محرك گردید اما به علت دامنه تغييرات زیاد بين تيمارها،  NBTهرچند باعث افزایش فعاليت 

 Cotinus coggygria در کپور معمولي پس از دریافت عصاره درخت پر  NBTدار ميزان  دار نبود. افزایش معني این تفاوت معني

( و همچنين افزایش این شاخص در ميگوي سفيد Bilen et al., 2013گرم در کيلوگرم جيره غذایي ) 5/9و  9، 5/8يزان م به

 Debaryomyces hanseniiتغذیه شده با جيره حاوي عصاره مخمر دریایي  Fenneropenaeus indicusهندي 

 (Sarlin and Philip, 2011 از جمله جدیدترین تحقيقات داراي ).نتایج متفاوت با تحقيق فعلي در مورد این شاخص مي باشند 

بر اساس نتایج به دست آمده، تيمارهایي که با جيره حاوي عصاره گياه مورخوش تغذیه شده بودند، تفاوت معني داري را در 

صي در ماهي مي باشد ميزان ليزوزیم نشان دادند. ميزان فعاليت ليزوزیم سرم به عنوان یک شاخص با اهميت ایمني غير اختصا

(Sakai, 1999.)  تحقيقدرAlishahi  ( 9899و همكاران ،)از تجویز خوراکي عصاره گياه خار مریم پسروز  98 

Silybum marianum .افزایش معني داري در فعاليت ليزوزیم سرم ماهي کپور معمولي نسبت به تيمار شاهد مشاهده گردید ،

 Large yellow croaker ، ماهي (Chen et al., 2003)در ماهي کاراس همچنين افزایش فعاليت ليزوزیم سرم 

 (Jian and Wu, 2003)  و ماهي کپور معمولي(Jian and Wu, 2004) هاي گياهي بومي گزارش  بعد از تجویز خوراکي عصاره

توان یكي از دالیل این پدیده شده است. با توجه به این که نتایج موافق و مخالف با تحقيق حاضر به وفور مشاهده مي شود مي 

هاي مختلف و یا به عبارتي ماهيت عصاره ها دانست. بنابراین انجام تحقيقات بيشتر و  را در ترکيبات موجود در عصاره

به ر بر روي اثرات ایمني شناختي ترکيبات موجود در عصاره مورخوش در آبزیان پيشنهاد مي شود. همچنين با توجه ت تخصصي

هاي گياهي در این گونه تحقيقات استفاده مي شود که مي تواند بر نتایج مطالعات اثرگذار  مختلفي از عصاره اینكه دوزهاي

گياهي در جيره و رسيدن به دوز بهينه به هاي  عصارهباشد، لذا تحقيق بر روي دوزهاي قابل استفاده عصاره مورخوش و سایر 

 ني شناختي خون گونه هاي مختلف ماهيان قابل پيشنهاد مي باشد.هاي رشد و ایم منظور بررسي تاثيرات آنها بر شاخص
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