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تأثیر مکملسازی پودر آویشن شیرازی ) (Zataria multifloraبر شاخص رشد و فاکتورهای
سرمی ماهی کپور معمولی )(Cyprinus carpio
نسرین چوبکار ،*1شاپور کاکولکی ،2محیا رضاییمنش ،3فروغ محمدی ،4لیال

صفرخانلو5

-1استادیار گروه شیالت ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
-2دانشیار گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،تهران ،ایران.
 -3دانشآموخته کارشناسی ارشد اکولوژی آبزیان ،گروه علوم محیط زیست ،دانشکده محیط زیست ،دانشگاه محیط زیست ،کرج ،ایران.
-4استادیار گروه دامپزشکی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
 -5دانشآموخته دکتری گروه شیالت ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتبات:

nchoobkar20@iauksh.ac.ir

(دریافت مقاله 55/13/33 :پذیرش نهایی)59/5/4 :

چکیده
استفاده از گیاهان دارویی می تواند در افزایش رشد آبزیان و ارتقاء سطح ایمنی غیراختصاصی به منظور افزایش مقاومت در برابر بیماریهاا
در بخش آبزیپروری مؤثر باشد .گیاه آویشن شیرازی ( )Zataria multifloraاز خانواده نعناعیان یکی از این گیاهاان اسات کاه بیشاترین
ترکیبات آن شامل تیمول و کارواکرول بوده و خواص ضد میکروبی و ضد قارچی آن بهخوبی شناخته شده است .لذا هدف از انجاا ایان
مطالعه بررسی تأثیر دوزهای مختلف خوراکی پودر آویشن شیرازی بر شاخصهای رشد و پارامترهای سارمی کپاور معماولی (

Cyprinus

 )carpioجوان بوده است .از اینرو تعداد  242قطعه ماهی کپور با وزن اولیه  22/5±22/13گر در  4گروه برابر باهطاور تصاادفی توزیا
گردیدند و با مکملسازی پودر آویشن شیرازی در قالب  4فرمول غذایی با میزان ( 2کنترل یا گروه  ( 52 ،)1گروه دو )( 122 ،گروه سو )
و نهایتاً ( 152گروه چهار ) در میلیون غذا ،با اندازه  3-4میلیمتر و در  3تا  4نوبت در روز و به میزان  3-4درصد وزن بادن باه مادت 8
هفته غذادهی شدند .نرخ رشد ویژه و پارامترهای سرمی مشتمل بر پروتئین تا  ،آلبومین و گلوبولین مورد سنجش قرار گرفت و با استفاده از
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه اختالف مقادیر متغیرهای مورد بررسی در تیمارهای مختلف مورد مقایسه واق شد .میانگین وزنی در گروه
 52/11±4/32( 3گر ) بهطور معنیداری ) )p2/25از گروه شاهد ( 38/44±2/11گر ) با کمینه میانگین وزنی و سایر گروهها بیشتر بود .نرخ
رشد ویژه نیز از این الگو تبعیت کرده و میانگین آن در گروه  1/83±2/12( 3درصد) از سایر گروهها از جمله گروه کنترل با کمیناه مقادار
میانگین نرخ رشد ویژه ( 1/28±2/14درصد) بهطور معنیداری ( )p2/25بیشتر بود .وجود اختالف معنیدار در میازان فاکتورهاای سارمی
پروتئین تا ( )p=2/225و گلوبولین ( )p=2/212بین همه گروهها محرز بود .بر اساس نتایج بهدست آمده ،پودر آویشن شیرازی نقش نسابتاً
مؤثری در بهبود رشد و شاخصهای سرمی کپور ماهی معمولی دارد.
کلیدواژهها :آویشن شیرازی ،ماهی کپور معمولی ،شاخصهای رشد ،فاکتورهای سرمی.

123

تأثیر مکملسازی پودر آویشن شیرازی ) (Zataria multifloraبر شاخص رشد ...

نسرین چوبکار و همکاران

شرایط ایمنی از طریق ارتقاء روند فاگوسییتوزی ،،مییزان

مقدمه
استفاده از گیاهان دارویی مییتوانید در افیزایش رشید

لیزوزیم و انفجار تنفسی در ماهی قیزلآالی رنگیینکمیان

ماهی مؤثر باشد ( .)Kakoolaki et al., 2016قیرنهاسیت

) (Oncorhynchus mykissدر شرایط تجربی ( Akbary et

گیاهیان داروییی و تی ثیر آن بیر انسیان و دام

 ،)al., 2015کاهش و یا پیشگیری از عفونتهیای قیارچی

شناخته شده است ( .)Sakai et al., 2001همچنین گیاهان

در تخمهای چشمزده ماهی قزلآالی رنگینکمان ( Sharif

دارویی مختلفی بهمنظور ارتقیاء رشید میاهی ( Bureau et

 ،)Rohani, 2006ارتقاء شرایط ایمنی و بهبود فاکتورهیا و

 )al., 1998و یا ارتقاء سطح ایمنی غیراختصاصی بهمنظور

شییاخ

هییای خییونی و سییرمی در کپورمییاهی معمییولی

افزایش مقاومت در برابر بیمیاریهیا ()Sahu et al., 2007

) (Cyprinus carpioدر شرایط تجربی ( Sheikhzadeh et

در بخش آبزیپروری اسیتفاده شیده اسیت .گییاه آویشین

 ،)al., 2011افزایش ضریب هچ و نرخ زندهمانی تخمهای

شیرازی ( )Zataria multifloraاز خانواده نعناعیان اسیت

هییچشییده قییزلآالی رنگییینکمییان و ممانعییت از رشیید

که خوا

خوراکی و دارویی فراوان داشته و در آسیا بیه-

باکتریهای موجود در فیلههای ماهی شیور و دودی ماننید

خصییو

در ایییران ،پاکسییتان و افنانسییتان میییروییید

اسیییتافیلوکوکوت اور یییوت و لیسیییتریا مونوسیییایتوژنز

که خیوا

) (Mozaffarian, 1996; Hosseinzadeh et al., 2000و

( ،)Choobkar et al., 2010مت ثر از اضافه نمودن اسیان،

آن ،درمییان نفییم ،اسپاسییم ،اسییهال و

گیاه آویشن شیرازی به غذای آبزی یا فیله میاهی ،بررسیی

از جملییه خییوا

سرماخوردگی بوده که به همین دالیل سدههای متمادی در

شده است.

اییران کیاربرد فیراوان داشیته اسیت ( Iran Ministry of

هییدا از انجییام اییین مطالعییه ،بررسییی تی ثیر آویشیین

 .)Health and Medicine, 2002بررسییی شیییمیا ی دال

شیییرازی ( )Z. multifloraدر غلظییتهییای متفییاوت بییر

برحضیور میواد مختلیز از جملیه لوتئیولین ( Ali et al.,

شاخ

های رشد و فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی

 ،)2000کو رستین ( ،)Shafiee et al., 1999ترپنو ییدها از

( )C. carpioدر شرایط تجربی میباشد

جمله پاراسیمن ( )Ali et al., 1999و روغنهای فرار مثل
تیمییول ( )Mohagheghzadeh et al., 2000در آویشیین

مواد و روشها

شیرازی میی باشید .بیر اسیات تحقیقیات صیورتگرفتیه،

 -ماهی :تعداد  243قطعه ماهی با وزن اولیه 23/22±5/13

بیشییترین ترکیبییات آویشیین شیییرازی شییامل تیمییول و

گییرم از شییرکت ران گیییالن تهیییه گردییید و بییه مزرعییه

ضد میکروبی و ضید قیارچی

تحقیقاتی مسیتقر در پووهشیکده بیوتکنولیوژی اییران ،در

آن ( )Can Baser, 2008بهخوبی شناخته شده است .بهبود

پاییز سال 1355منتقل گردیید .بیهدلییل اسیترت حمیل و

فاکتورهای خونی و سیرمی  ،Acipenser persicusمیاهی

نقل ،ماهیهیا پی ،از  24سیاعت ،بیرای میدت  4روز بیا

خاویاری قرهبرون ( ،)Sharif Rohani et al., 2013بهبیود

غذای جیره پایه بدون پودر آویشین کیه در لییل توضییح

کارواکرول بوده که خوا
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داده شده است ،تنذیه شدند .میاهیهیا پی ،ازعیادت بیه

در جداول  1و  2و نمودار  1آمده است .در انتهیای دوره

شرایط جدید ،به صورت تصادفی بین  12مخزن پالستیکی

نیز بیا تیوزین میاهیهیا و بیا مقایسیه آنهیا و اسیتفاده ار

یک تنی ( 23ماهی به ازاء هر مخزن شیامل  4تیمیار در 3

فرمول های زیر وضعیت رشد ماهیها مت ثر از غلظتهیای

تکرار) که با  933لیتر آب تمیز (ت مینشده از چاه منطقیه)

متفاوت آویشن شیرازی در مقایسه با خود و گروه کنتیرل

بییا میییزان اکسیییون  9در میلیییون ،نیتریییت کمتییر از 3/31

ارزیابی گردید (.)Harikrishnan et al., 2012

میلیگرم در لیتر ،دمای  12-23درجه سلسییوت ،اسییدیته

نرخ رشد ویوه(درصد)=×133

 2/3پر شده بودند ،توزیع گردیدند.

 LnWFبرابر است بیا لگیاریتم نپیرین وزن نهیایی میاهی،

 -خوراک ماهیان و اضافه نمودن آویشن شیرازی :غذای

 LnWIبرابر است با لگاریتم نپرین وزن اولیه ماهی.

ماهی بر اسات روش کاکولکی و همکاران در سیال 2319
با غذای پایه شیرکت کیمییاگران تنذییه (پیروتئین 33-35
درصد ،کربوهیدرات  35-43درصید ،چربیی 9-2درصید،
فیبر 2-8درصد ،خاکستر  13درصد ،رطوبت  13درصد) و
با اضافه نمودن پودر آویشن شیرازی تهییهشیده از بخیش

ضریب تبدیل غذایی=
 CFCبرابر است با میزان غذای مصیراشیده و  WGوزن
بهدست آمده را نشان میداد.
وزن بدست آمده (درصد)=×133

خصوصی در قالب  4فرمول غذایی با میزان ( 3کنتیرل ییا

 -خونگیری و آزمایشات خونشناسی :از هیر مخیزن 3

گروه  ( 53 ،)1گروه دوم)( 133 ،گروه سوم) و نهایتاً 153

ماهی (جمعاً  5ماهی در هیر تیمیار) بیهصیورت تصیادفی

در میلیون (گروه چهارم) غذایی بیا انیدازه  3-4میلییمتیر

برای نمونه برداری خونی و سرمی استفاده شید .میاهیهیا

تهیه شد و گروهها در  3تا  4نوبت در روز و به مییزان -4

ابتدا با  33میلی گرم در لیتر روغن میخک بیهیوش شیدند.

 3درصد وزن بدن آنها به مدت  8هفته غذادهی شدند.

خونگیری از طریق ورید ساقه دمی انجیام و نمونیههیا در

 -نمونااهباارداری :مییاهیهییا در ابتییدای دوره بییهصییورت

ویالهای استریل هپارینه در دمای  4درجه سلسیوت نگه-

تصادفی بین  4گروه از مخازن توزیع گردیدند و مییانگین

داری شدند .نمونه های خیونی بیرای میدت  15دقیقیه در

وزنی گروهها (جدول  )1هیچگونه اخیتالا معنییداری را

 9333 gدر دمای  4درجیه سلسییوت سیانتریفیوژ شیدند.

نشان ندادند .در پایان دوره ،نمونهبرداری بهمنظور بررسیی

پالسمای حاصله تا انجیام آزمایشیات بیوشییمی در دمیای

فاکتورهای رشد و نیز شاخ

هیای خیونی سیرمی انجیام

 -21درجه سلسیوت نگهداری شد (.)Grant, 2015

گردید و در طول دوره نیز میزان غذادهی روزانه ثبت شد.

 -پارامترهای خونی :گسیترش خیونی بیا محلیول رقییق

 -فاکتورهای رشد :در ابتدا ،میانه (صرفا جهیت ارزییابی

کننییده نییات -هریییک ) )1:233( )Natt-Herrickبییرای

میانگین وزنی) و انتهای مطالعه از هر تیمار و  3تکیرار5 ،
ماهی ( 15ماهی در کل) بیومتری انجام شید کیه نتیایج آن

-3

اندازه گیری هر دو تیپ گلبولهیای خیونی سیفید ( mm
4

-3

9

 )13و قرمز (  )13 mmبا کمک الم نئوبار تهیه شید .از
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رنگآمیزی گیمسا برای تشخی

تفریقی گلبولهای سفید

(درصد) بهره گرفته شد ،بهطیوریکیه  233گلبیول سیفید
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یافتهها
میانگین وزن ماهیها و مقایسیه آنهیا قبیل از شیرو

شامل لنفوسیت ،مونوسیت و گرانولوسیت از هر گسیترش

مطالعه در جدول  1آمیده اسیت .در ایین مرحلیه تفیاوت

آماده شده زیر میکروسکوپ نوری شمارش و ثبت گردید

معنی داری بین میانگین وزنی گیروه هیای مختلیز وجیود

(.)Dacie and Lewis, 2001

نداشت ( .)p=3/582با توجه به نتایج درج شده در جدول

برای انیدازهگییری هماتوکرییت ،نمونیههیای هپارینیه

 2و نمودار  ،1حداقل ییک اخیتالا بیین ییک گیروه بیا

بییهمییدت  5دقیقییه در  ،13333 gسییانتریفیوژ شییدند و

رشید (وزن نهیایی ،نیرخ

پارامترها با مقیات صیفحه مخصیو

گروهی دیگر در هر  3شیاخ

هماتوکرییتخیوان

رشد ویوه و ضریب تبدیل غذا) وجود داشت (.)p=3/333

محاسییبه گردیدنیید .هموگلییوبین نیییز بییا روش فتومتریییک

بهنظر میرسد تفاوت معنییداری ) )p3/35بیین مییانگین

سیانومتهموگلوبین اندازهگییری گردیید ( Kakoolaki et

وزنی گیروه هیای مختلیز در پاییان دوره تحقییق وجیود

هیای خیونی در

داشت .بیشینه مییانگین وزنیی در گیروه 52/11±4/32( 3

 .)al., 2016روش محاسبه سایر شیاخ
لیل آمده است:

)MCV (fL) = [Hct (%)×10]/(RBC
)MCH (pg cell-1) = [(Hb, g/dL)×10]/(RBC
)MCHC (%) =[Hb, g/Dl)×100]/(Hct, %

 اندازهگیری پروتئین تا  ،گلوباولین و آلباومین سار :به منظور اندازهگییری مییزان آلبیومین و پیروتئین از روش
اسپکتروفتومتری با کیتهای تجاری (پارت آزمون ،تهران،
ایران) استفاده گردید .مقدار گلوبولین نیز از تفرییق مقیدار
آلبومین از پروتئین تام بهدست آمد.
 تحلیل آماری دادههاا :دادههیای بیهدسیت آمیده کمییبهصورت میانگین±خطای استاندارد ( )mean± SEMارا ه
شده و با اسیتفاده از نیرم افیزار  SPSSنسیخه  18و روش
آماری تحلیل واریان ،یکطرفیه ()One-Way ANOVA
و آزمون تعقیی چندگانه بینفرونیی ( )Bonferroniمیورد
تحلیل آماری قرار گرفت.
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گییرم) بییهطییور معنیییداری ) )p3/35از گییروه شییاهد
( 38/45±2/91گرم) با میزان کمینه میانگین وزنی و سیایر
گروه ها بیشتر بود .نرخ رشد ویوه نیز از این الگیو تبعییت
کرده و میانگین بیشینه آن در گروه  1/83±3/12( 3گرم) با
سایر گروهها از جمله گروه کنترل به عنیوان کمینیه مقیدار
میانگین نرخ رشید وییوه ( 1/38±3/14درصید) بیه طیور
معنیداری ( )p3/35بیشتر بیود .مقیدار مییانگین ضیریب
تبدیل غذایی در گروه  )2/3±39/34( 3به عنیوان کمینیه و
مقدار آن در گروه کنترل ( )3/35±3/35بیه عنیوان مقیدار
بیشینه با هر سه گروه دیگیر اخیتالا معنییداری داشیتند
( )p3/35ولییییی گییییروههییییای  )3/33±3/33( 2و 4
( )2/88±3/34در این زمینه با یکدیگر اختالا معنییداری
نداشتند.
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جدول  -1مقایسه میانگین وزن ماهیان در گروههای مورد مطالعه قبل از شرو دوره
گروه

تعداد نمونه

میانگین

انحراا معیار

خطای استاندارد

1

15

23/23a

4/52

1/22

2

15

21/28a

3/25

3/52

3

15

23/12a

5/23

1/34

4

15

23/15a

4/22

1/13

کل

93

23/22

5/13

3/99

حروا مشابه نشاندهنده عدم اختالا معنیدار بین گروهها است (.)p3/35

جدول  -2مقایسه وزن نهایی ،نرخ رشد ویوه و ضریب تبدیل غذایی در گروههای مورد مطالعه در پایان دوره

وزن نهایی (گرم)

نرخ رشد ویوه

()%

ضریب تبدیل غذا

وزن بهدست آمده ()%

گروهها

نمونه

میانگین

خطای استاندارد

1

15

38/45a

2/91

2

15

45/23a

1/3

3

15

b

52/11

4/32

42/58a

2/25

4

15

1

15

a

1/38

3/14

2

15

1/39a

3/38

3

15

1/83b

3/12

4

15

1/33a

3/14

1

3

a

3/35

2

3

b

3/33

3/33

3

3

2/39c

3/34

4

3

2/88b

3/34

a

3/35

52/45

19/21

1

15

2

15

a

115/29

3

15

a

155/15

28/44

4

15

123/93a

12/92

11/84

حروا مشابه نشاندهنده عدم اختالا معنیدار بین گروهها است (.)p3/35
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گروهها
نمودار  -1مقایسه میانگین وزن بر حسب گرم در گروههای مورد مطالعه
و سه زمان نمونهبرداری؛ آغاز دوره ،میاندوره و پایاندوره

تنییییرات فاکتورهییای سییرمی خییون ماهیییان کپییور

( 2/92±3/39گرم در دسیلیتر) در گروه  3می باشد .کمینه

تندیهشده بیا غلظیت هیای مختلیز آویشین شییرازی در

مقییدار گلوبییولین سییرم در ماهیییان کپییور مییورد آزمییایش

جدول  3آورده شده است .بر اسات نتایج حاصیله وجیود

( 2/34±3/39گرم در دسیلیتر) مربوط بیه تی ثیر دوز 153

اختالا معنیدار در میزان فاکتورهای سرمی پروتئین تیام

در میلیون آویشن (گروه  )4و گروه کنترل میباشد کیه بیا

( )p=3/335و گلوبییولین ( )p=3/312در هییر  4گییروه در

یکدیگر اختالا معنی داری ندارند .مصرا مقادیر مختلز

مقایسه با یکدیگر محرز است .نتایج حاکی از مقدار بیشینه

پودر آویشن شیرازی بر مقدار آلبومین سرم کپور معمیولی

پروتئین تام ( 4/39±3/19گرم در دسییلیتیر) و گلوبیولین

ت ثیر معنیداری نداشت.

جدول  -3تنییرات پارامترهای سرمی در گروههای مورد مطالعه در پایان دوره
پارامترهای سرمی

گروهها

تعداد

1

5

a

3/94

3/32

پروتئین تام سرم

2

5

3/92a

3/34

(گرم در دسیلیتر)

3

5

b

3/19

4

5

a

جمع

121

39

میانگین

4/39

خطای معیار

3/58

3/35

3/23

3/35
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ادامه جدول 3
1

5

2/34a

3/39

گلوبولین

2

5

ab

3/32

(گرم در دسیلیتر)

3

5

b

4

5

a

2/32

2/92

3/39

2/34

3/39

39

2/42

3/33

1

5

1/33

3/39

آلبومین

2

5

1/24

3/35

(گرم در دسیلیتر)

3

5

1/44

3/15

4

5

1/24

3/32

1/33

3/34

جمع

جمع

39

حروا غیرمشابه نشاندهنده اختالا معنیدار بین گروهها است (.)p3/35

نتایج آزمایشات خون شناسی در جدول  4آمده است.

افزایش تعداد گلبیول هیای قرمیز خیون نییز هم یون

در مورد فاکتورهای سرمی ( WBCگلبیول سیفید)RBC،

گلبول های سفید بهطور معنی داری ت ثیرپذیری بیشیتری از

(گلبول قرمز)( Hct ،هماتوکریت)( MCV ،حجم متوسیط

مکمیلسییازی بییا دوز  133در میلییون آویشیین (گییروه )3

هموگلییوبین)( Hb ،هموگلییوبین)( MCH ،وزن متوسییط

داشت ( ،)p3/35بهطیوریکیه مییزان آن در گیروه فیوق

هموگلییوبین) و ( MCHCغلظییت متوسییط هموگلییوبین)

( 2/53±3/11 ×139در میلیییمتییر مکعییب) بییهطییور قابییل

اختالا معنیداری بین گیروههیای میورد مطالعیه وجیود

مالحظهای از گروههای دیگر ازجمله گیروه کنتیرل بیشیتر

داشت .بر اسات این نتایج ،بیشترین ت ثیر بر افزایش تعداد

بود .بر همین منیوال مییزان هماتوکرییت خیون کپورهیای

گلبولهیای سیفید متی ثر از مکمیلسیازی بیا دوز  133در

تیمییارشییده بییا پییودر آویشیین بییا دوز  133در میلیییون

میلیون آویشن (گروه  )3میباشید ( 92/83±3/21 ×134در

( 28/28±3/92درصد) افزایش معنیداری نسبت بیه سیایر

میلیمتر مکعب) که با مقیادیر گیروههیای دیگیر اخیتالا

گروه ها نشان داد .به همین ترتیب مقدار هموگلوبین گروه

معنیییداری داشییت ) .)p3/35بییر همییین اسییات تعییداد

 5/25±3/23( 3گییرم در دسیییلیتییر) افییزایش معنیییداری

گلبول های سفید مت ثر از مکملسازی با آویشن با دوزهای

( )p3/35نسییبت بییه سییایر گییروههییا داشییت .بییرخالا

 53در میلیون (گروه  )2و  153در میلیون (گروه  )4نیز بیا

فاکتورهییای اشییاره شییده بییاال ،کمینییه  MCVو  MCHبییه

گروه کنترل اختالا معنیی داری داشیتند ( ،)p3/35ولیی

ترتیب  119/35±4/15فمتیولیتر و  32/52±1/41پیکیوگرم

این دو گروه ضمن اختالا با گروه  ،3با یکدیگر اختالا

در هر سلول در گروه تیمارشده بیا پیودر آویشین بیا دوز

معنیداری نداشتند.

 133در میلیون (گروه  )3و بیشینه این فاکتورها به ترتییب
 194/2±51/55فمتولیتر و  53/31 ± 1/32پیکوگرم در هیر
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سلول در گروه کنترل قرار داشیت کیه بیا سیایر گیروههیا

مختلز از لحاظ میزان  MCHCتفاوت معنییداری وجیود

اختالا معنیداری نشان دادنید ( .)p3/35در گیروههیای

نداشت.

جدول  -4مقایسه میانگین مقادیر فاکتورهای خونی کپور ماهی بین گروههای مورد مطالعه

WBC
)(×104/ mm

RBC
)(×106/ mm

Hct
)(%

MCV
)(fL

Hb
)(g/dL

MCH
)(pg cell-1

MCHC
)(%

میانگین

گروهها

تعداد

1

5

a

53/29

3/28

2

5

55/48b

3/23

3

5

c

92/83

3/21

59/33b

1/32

4

5

1

5

a

1/53

3/33

2

5

1/83ab

3/32

3

5

2/53c

3/11

2/33b

3/39

4

5

1

5

ab

2

5

b

29/28

3/43

3

5

28/28c

3/92

24/59a

3/53

25/22

3/22

4

5

1

5

a

2

5

b

3

5

c

119/35

4/15

123/33c

3/35

194/51
145/21

2/55
3/32

4

5

1

5

a

8/13

2

5

a

8/99

3

5

b

5/25

3/23

4

5

8/23a

3/23

1

5

53/31a

1/32

2

5

b

1/24

3

5

c

32/52

1/41

4

5

41/13c

3/23

1

5

32/13a

3/22

2

5

b

3/25

3

5

c

32/28

3/21

4

5

33/41d

3/54

48/42

32/33
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در تحقیقیی ( )Sharif Rohani et al., 2013مییزان
پروتئین تام سرم خون ماهی خاویاری قرهبرون تنذیهشیده

بحث و نتیجهگیری
استفاده از گیاهان دارو ی به منظیور کیاهش اسیترت،
ارتقییا سییطح ایمنییی و نهایتییاً کییاهش تلفییات در بییین
پرورشدهندگان ماهی بسیار رایج گردیده اسیت ( Xie et

 ،)al., 2008ولی منیابعی کیه نشیاندهنیده تی ثیر آویشین
شیرازی بر ماهی ،بهخصو

رشد ماهی کپور باشد ،بسیار

کم است .آنتراکینون به عنوان ییک ترکییب گییاهی باعی
ارتقاء شیاخ

هیای رشید از جملیه وزن نهیا ی (گیرم)،

درصد نرخ رشد ویوه و درصد وزن بهدست آمده در کپور
مییاهی معمییولی گردیییده اسییت ( .)Xie et al., 2008در
مطالعه حاضر ،شاخ

های رشد در اثر مکملسازی تنذیه

با آویشن شیرازی با دوز  133در میلیون نسیبت بیه گیروه
کنترل و سایر گروه هیا افیزایش بیشیتری را نشیان داد .بیر
اسات نتایج نمودار  ،1مشیخ

شید کیه تیا وسیط دوره

تحقیییق ،پیی ،از گییروه ( 3مکمییلسییازی بییا دوز  133در
میلیون پودر آویشن) ،مؤثرترین غلظیت پیودر آویشین در
افزایش میانگین وزنی ماهی کپور معمولی  153در میلییون
آویشن میباشد .البته با افزایش دوره تحقییق ،ت ثیرگیذاری
غلظت  153در میلیون آویشن در افیزایش مییانگین وزنیی
کاهش داشته و بالعک ،گروه ( 2مکملسیازی بیا دوز 53
در میلیون پودر آویشن) با افزایش رشد نسبی روبرو شیده
است .در مطالعهای دیگر توسیط پیاکروان و همکیاران در
سال  2312این شاخ

ها هیچ تنییری را نسبت بیه گیروه

شییاهد در مییاهی کپییور معمییولی از خییود نشییان ندادنیید
(.)Pakravan et al., 2012

با جیره غذایی مکملسازیشده با روغین آویشین بیا دوز
 133گرم در کیلوگرم غذا 1/48±3/12 ،گرم در دسییلیتیر
محاسییبه گردیییده اسییت کییه در مقایسییه بییا گییروه شییاهد
( 2/28±3/32گرم در دسیلیتر) ،عمالً مقدار پیروتئین تیام
کمتری از گروه کنترل داشته است .ایین مقیادیر مییتوانید
نشان از ت ثیر منفی آویشن شیرازی بر پروتئین تام پالسیما
در ماهی خاویاری ایرانی باشد .نتیجه تحقیق میا نشیان داد
که  133گرم پودر آویشن در کیلوگرم غذا باعی

افیزایش

قابییل توجییه پییروتئین تییام سییرم از  3/94±3/32گییرم در
دسیلیتر در گروه کنترل به  4/39±3/19گرم در دسییلیتیر
شده است که نشیان از تی ثیر مثبیت آویشین شییرازی بیر
پروتئین تام پالسمای کپور معمولی حداقل در شکل پیودر
آن دارد .این احتمال وجود دارد که در آزمایشیی کیه روی
ماهی قره بیرون انجیام شیده ،مییزان میواد میؤثره آویشین
شیرازی که به صورت عصاره ،مکملسازی گردییده بییش
از حد تصور بوده است.
در مطالعهای کیه توسیط اکبیری و همکیاران در سیال
 2315انجییام شییده ،اثیر آویشیین شیییرازی روی قییزلآالی
رنگینکمیان بررسیی گردییده و بیشیترین مییزان فعالییت
فاگوسیتوزی و انفجار تنفسی در گروه تنذیهشده با غلظت
 53میلیگرم عصاره آویشیین شیییرازی در کیلیوگرم غیذا
مشاهده شده است .بیشترین تعداد گلبیول سیفید و مییزان
فعالیییت لیییزوزیم در گییروه تنذیییه شیده بییا غلظییت 133
میلی گرم عصاره آویشن شیرازی در کیلوگرم غذا مشیاهده
شده ولی گلبولهای قرمز در بین گروه شاهد و گروههیای
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تیمار تفیاوت معنییداری را نداشیتهانید ( Akbary et al.,

سرمی است .به هر حال ،در بررسی میا در پیی اسیتفاده از

 .)2015در مطالعه حاضر نیز بیشترین میزان گلبیول سیفید

آویشن شیرازی که در قالیب پیودر بیه غیذا اضیافه شید،

مربوط به گروه تیمار با دوز  153در میلیون پودر آویشین

شاخ

های فوق رونید نسیبتاً صیعودی نشیان دادنید .در

بود که با گروه کنترل تفاوت معنیداری داشت .بر اسیات

تحقیقی مشابه ( )Sharif Roohani, 2007مشیخ

نتایج مطالعه ما ،آویشن شیرازی ت ثیر مناسیبی بیر افیزایش

است که افزودن غلظت  53-133در میلیون روغن آویشن

میزان گلبولهای سفید و قرمز خون دارد و بهنظر میرسید

شیییرازی در آب محیییط مییاهی اثییر بیهییوشکننییدگی بییر

در ارتقاء سطح کیفی حیاتی ماهی کپور مؤثر باشد.

قزلآالی رنگینکمان و آزادماهی دریای خزر طیی  2تیا 3

در هر حال بر خالا این یافتیههیای میا ،در تحقیقیی

شیده

دقیقه دارد.

دیگر ( )Soltani et al., 2010تفاوت معنیداری بین گروه

بر اسات نتایج بهدست آمده ،پیودر آویشین شییرازی

کنترل و تیمارهیای غیذایی مکمیلسیازیشیده بیا روغین

هیای خیونی

آویشن شییرازی ،در خصیو

فاکتورهیای پالسیمایی از

نقش نسبتاً موثری در بهبود رشید و شیاخ
کپورماهی معمولی ) (Cyprinus carpioدارد.

جمله پیروتئین تیام ،آلبیومین و گلوبیولین و نییز فعالییت
لیزوزیمی تفاوت معنییداری مشیاهده نشید .طیی مطالعیه
شیمزاده و همکاران در سال  2311شیاخ

سپاسگزاری

هیای خیونی

نویسییندگان مقالییه از دانشییگاه آزاد اسییالمی واحیید

ماهی کپور معمولی مت ثر از روغن آویشن شیرازی نسیبت

کرمانشاه بهدلیل ت مین منابع مالی مورد نییاز بیرای اجیرای

به گروه کنترل افزایش معنیداری داشیتند ( Sheikhzadeh

طرح پووهشی مصوب با کید  1525538243353قیدردانی

 .)et al., 2011ایشان دریافتند میزان فعالیت انفجار تنفسی

مینمایند.

در گروه تیمار در روز بیست و دوم مطالعیه کمتیر از روز
اول بوده است .یافتههای این پووهش در مشابهت با نتایج
تحقیقی که روی ماهی قرهبیرون ()Sharif Rohani, 2006
انجام شده ،نشان میدهد که روغن آویشین بیه دلییل بیاال
بودن مواد میؤثره ،دارای تی ثیر کاهشیی بیر شیاخ
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Abstract
The use of medicinal plants can be effective in increasing the growth of aquatic organisms and
to promote a non-specific immune level to increase resistance to diseases in aquaculture. Zataria
multiflora, a plant of the Lamiaceae family, is an example of such medicinal plants containing
mainly thymol and carvacrol, with well-known antimicrobial and anti-fungal properties.
Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of different doses of thyme powder
(Zataria multflora) on growth performance and serumic parameters of young common carp
(Cyprinus carpio). Therefore, two hundred and forty fish, with initial weight of 20/27±5.13 g,
were distributed among the treatments. Food was made with adding the powdered thyme in 4
formulations with 0 (control or Group 1), 50 (Group II), 100 (Group III) and eventually 150
ppm (Group IV) with a size of 4.3 mm. It was fed to the fish 3 to 4 times a day at a rate of 3-4%
of their body weight, for 8 weeks. Specific growth rate and serumic parameters including total
protein, albumin and globulin were measured and one-way ANOVA was used to compare the
differences in the values of the variables studied in different treatments. Results showed that the
average weight in group 3 (57/11±4/37) was significantly (p<0/05) increased compared to the
control group (38/49±2/61) and other treatments. Specific growth rate followed this pattern and
the average of group 3 (1/87±0/17) was significantly (p<0/05) greater than the control as the
minimum value (1/08±0/14) and the other groups. There was a significant difference in the
amounts of total protein (p=0/005) and globulin (p=0/017) between the 4 groups. Based on the
results, powdered thyme is effective in improving growth and serumic parameters of common
carp (C. carpio).
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