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  مقاله پژوهشی

 و زنجبیل (Zataria multifloraتاثیر مکمل خوراکی آویشن شیرازی )

(Zingiber officinale) های خونیایمنی و فراسنجه رشد، بر عملکرد 

 (Cyprinus carpio)معمولی  ماهی کپور
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 99 بهمنتاریخ پذیرش:  99 دیتاریخ دریافت: 

 چکیده
 لیزنجبپودر ( و Zataria multiflora) یرازیش شنیآواسانس  یمکمل خوراک ریتاثمطالعه حاضر به منظور بررسی 

(Zingiber officinaleبر عملکرد ) ،معمولی کپور یماه یخون یهاو فراسنجه یمنیا رشد (Cyprinus carpio)  صورت

به  مترسانتی 01/20±08/0 و گرم 08/107±58/0  بیبه ترت یو طول یوزن نیانگیبا ممعمولی  گرفت. ماهیانی کپور

(، اسانس آویش شیرازی 1با سه تکرار شامل گروه شاهد )تیمار  تیمار آزمایشی 3 روز تحت آزمایش تغذیه شدند. 35مدت 

های شاخص در نظر گرفته شد. جیرههر کیلوگرم  یگرم به ازا 10( هر کدام با غلظت 3( و پودر زنجبیل )تیمار 2)تیمار 

به دست نتایج  گیری شد.اندازه های گوارشی، ایمنی غیراختصاصی و آنزیمشناسیهای خونشاخص، تغذیهکارایی  و رشد

چربی اختالف پروتئین و نشان داد که وزن نهایی ماهی، نرخ رشد ویژه، کارایی تبدیل غذایی و نسبت کارایی آمده 

کمترین مقدار ضریب تبدیل غذایی در تیمار تغذیه شده . (P<05/0) داری را در بین تیمارهای آزمایشی نشان دادمعنی

پروتئاز و لیپاز در تیمار حاوی  های(. باالترین مقدار آنزیمP<05/0بود ) 38/1با دست آمد که برابر ه با پودر زنجبیل ب

باالترین مقدار هموگلوبین (. P<05/0داری داشت )اهد اختالف معنیدست آمد که در مقایسه با گروه شه پودر زنجبیل ب

داری داشت که در مقایسه با تیمار شاهد اختالف آماری معنی دست آمدبه در تیمار حاوی پودر زنجبیل  ورپخون ماهی ک

(05/0>P .)درصد هماتوکریت خون در تمام تیمارهای آزمایشی کمتر از تیمار شاهد بود  همچنین(05/0>P) طبق .

های رشد و شاخصمقایسه با آویشن شیرازی بر  توان نتیجه گرفت عملکرد پودر زنجبیل درهای این مطالعه مییافته
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مقدمه

 Cyprinusماهی کپور معمولی با نام علمی 

carpio پروری در های مهم آبزییکی از گونه

اروپایی و آسیایی است. این گونه کشورهای 

های آب شیرین همچون معموال در محیط

استخرهای  ها وها، تاالبها، رودخانهدریاچه

های شود و بندرت در محیطپرروشی دیده می

. (Rahman, 2016) کندلب شور نیز زیست می

    «مهندس اکولوژیک»ماهی کپور به عنوان 

کولوژیکی ا هایویژگیمعرفی شده است، زیرا 

Bajerتواند اصالح کند )های آبی را میزیستگاه  

and Sorensen, 2015 استفاده از ترکیبات .)

آبزیان طی  و ات دام، طیوردگیاهی در تولی

 طوریه ب ،های اخیر رشد زیادی داشته استسال

استفاده از ترکیبات  مطالعات نشان داده است که

تر شدن تولیدات دام و گیاهی سبب بهینه

آبزیان، تقویت ایمنی و خاصیت ضدمیکروبی 

(. البته Cristea et al., 2012شده است )

استفاده از گیاهان دارویی تنها با هدف مقابله با 

زا نیست و در عصر حاضر از این عوامل بیماری

تم های رشد و سیسگیاهان به عنوان محرک

ایمنی، تقویت کننده توان فیزیولوژیک در مقابل 

و همچنین  زای محیطیعوامل استرس

های ویروسی و باکتریایی در از عفونت پیشگیری

برداری قرار گرفته جیره غذایی آبزیان مورد بهره

. (Aleksic and Knezevic, 2014)است 

اثرات مثبت  گوناگونی نیز درباره هایآزمایش

جمله آن  ی صورت گرفته است، ازهان دارویگیا

 توان به اثرات مثبت ضدویروسی آلوئه ورامی

(Aloe vera) علیه ویروس A H7N9 (Li et 

al., 2014)،  آلوئه  اهیگاثرات مثبت ضدقارچی

 Candida parapsilosis مخمر علیه ورا

(Dasa et al., 2011)،  اثرات مثبت

 یباکتر هیآلوئه ورا عل اهیگضدباکتریایی 

Shigella flexneri (Habeeb et al., 2007) ،

          اثرات ضدباکتریایی پوست سیر علیه 

 Aeromonas hydrophila باکتری

(Thanikachalam et al., 2010)  و همچنین

دار ضدباکتریایی عصاره سیر اثرات مثبت معنی

 شاملدریایی زا بیماریعلیه چهار نوع 

Aeromonas hydrophila ،Vibrio 

anguillarum ،Vibrio alginolyticus  و

Vibrio harveyi (Natasya-Ain et al., 

        مطالعات گوناگونی نیز  اشاره کرد. (2018

 Zingiber) اثرات مثبت گیاه زنجبیل درباره

officinale)  .عنوان مثال به صورت گرفته است

اثرات مثبت ضدباکتریایی گیاه  توان بهمی

 A. hydrophila (Nyaزنجبیل علیه باکتری 

and Austin, 2009) و همچنین اثرات 
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ماهی اکسیدانی گیاه زبجبیل در ماهی آنتی

 Ahmadifar et)( Danio rerioگورخری )

al., 2019 .اسانس آویش  درباره( اشاره کرد

نیز مطالعات ( Zataria multiflora) شیرازی

که هر کدام  صورت گرفته استمجزایی 

اثربخشی مثبتی را بر رشد، ایمنی و میزان 

دهد ها نشان میمقاومت در برابر باکتری

؛ سپیدنامه، 1390همکاران،  اختیارزاده و)

 یعباس؛ 1395پور و همکاران، ؛ رمضان1394

        زارعی نوذری؛ 1397یی و همکاران، کالیقاد

 Barkhori-Mehni  et  ؛1399  ،همکاران  و

al., 2017 ؛Pilevar et al., 2020) .این حال  اب

های کاربرد همزمان مکمل اطالعات الزم درباره

بسیار اندک  صورت اشکال مختلفبه گیاهی 

های مختلف است. گرچه عملکرد شکل

پودر و  های گیاهی همچون عصاره، اسانسمکمل

عالوه تواند ها میولی مقایسه آن ،متفاوت است

ها )رشد، ایمنی( بر عملکردهای اختصاصی آن

ها در اشکال مختلف بیانگر کآریی بیشتر مکمل

باشد. از آنجا که رشد شامل تغییرات فزآینده در 

یر در محتوای انرژی بدن ماهی اندازه، وزن و تغی

شمار به پروری ترین هدف آبزیکه مهماست 

های غذایی همچون گیاهان مکمل و رودمی

رویی بر روی رشد و افزایش مقاومت نقش دا

؛ 1399د )عبدالمنافی و همکاران، نبسزایی دار

Samavat et al., 2019مقایسه  (، از این رو

های گیاهی آویشن و پودر علمکرد اسانس

تواند بیانگر وضعیت طور مجزا میبه زنجبیل 

رشد بهینه و افزایش مقاومت ماهی کپور در برابر 

د و نهایتا اثرات شوهر مکمل مورد استفاده 

های تواند استفاده از مکملسودمند آن می

غیرشیمیایی را که نیاز به مصرف داروهای 

. با کنددهد، توجیه بیوتیکی را کاهش میآنتی

عملکرد  مقایسه برایمطالعه حاضر  ،این فرض

مکمل گیاهی اسانس آویشن شیرازی و پودر 

های رشد، ایمنی شاخصطور مجزا بر به زنجبیل 

های خونی صورت غیراختصاصی و فراسنجه

 گرفت.

 

 هاروش و مواد

 تهیه ماهی

به منظور انجام آزمایش از ماهیان کپور 

( با میانگین وزنی Cyprinus carpioمعمولی )

 گرم و 08/107±58/0 و طولی به ترتیب

از متر استفاده شد. ماهیان سانتی 08/0±01/20

کارگاه پرورش ماهی واقع در سد وشمگیر 

پس از انتقال به )استان گلستان( تهیه و 

های آبزیان دانشگاه آزمایشگاه بهداشت و بیماری

روز تحت شرایط  10گنبد کاووس، به مدت 

در این دوره سازگاری با محیط قرار گرفتند. 
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های ساعت پس از انتقال به وان48 غذادهی

به و ( ، ایرانفرادانهتجاری )ایه پپرورشی با جیره 

در سه نوبت صورت  ،درصد وزن بدن 3میزان 

 گرفت.

 

 تیمارهای آزمایشی

با سه تکرار شامل گروه  ماریت 3در  انیاهم

با  تغذیه(، 1تیمار  ،ایهپتغذیه با جیره )شاهد 

 Zataria)شیرازی اسانس آویشن اوی حجیره 

multiflora ) هر  یگرم به ازا 10با غلظت

اوی حتغذیه با جیره ( و 2)تیمار  جیرهکیلوگرم 

با غلظت ( Zingiber officinale)پودر زنجبیل 

( 3)تیمار  جیرههر کیلوگرم  یگرم به ازا 10

؛ 1399شدند )زارعی نوذری و همکاران  تقسیم

Chitsaz et al., 2108انماهی یسازرهیخ(. ذ 

لیتر آب  120های فایبرگالس با گنجایش واندر 

 ماهی صورت گرفت.قطعه  15و تراکم 

 

 های غذاییسازی مکملآماده

با  یشیآزماهای جیره یسازنظور آمادهه مب

تجاری  شنیاسانس آواز  ،های گیاهیمکمل

درصد  85با خلوص  ، ایران(اسانس کاشان جیبار)

ابتدا  ل،یپودر زنجب هیتهو برای  شد استفاده

و بعد از  شد هیته یاز عطارزنجبیل مورد نیاز 

با استفاده از دستگاه  کردنشست و شو و خشک 

ها در طول دوره مکملاین خردکن پودر شد. 

 خچالی در داردرب رهیت ایشهیدرون ظروف ش

افزودن به  یبرا گرادسانتی درجه 4 یبا دما

 هایمکملهر یک از  . شد ینگهدارایه پ رهیج

)جدول  پایه به جیره درصد 1گیاهی در مقادیر 

 اضافه شد. (1

 

 : ترکیبات اصلی جیره1جدول 

 )%(مقدار  ترکیب

 42 پروتئین خام

 14 چربی خام

 3 فیبر خام

 9 خاکستر

 5/1 فسفر

 10 رطوبت

 

یاد شده مقدار ابتدا  سازی جیرهبرای آماده

پایه  مخلوط و سپس به بقیه  جیرهگرم از  50با 

دقیقه با همزن  20جیره اضافه شد و به مدت 

د تا همگن شود. شبرقی به طور کامل مخلوط 

افزودن آب به ترکیب و تشکیل خمیر،  پس از

به  دست آمده توسط چرخ گوشتبه مخلوط 

 ها. سپس پلتدر آمدای های استوانهپلتصورت 

درجه  30کن در دمای در درون خشک

ساعت خشک شدند  24مدت به گراد نتیسا

منظور به (. 1399همکاران،  )زارعی نوذری و
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 جیرههای گیاهی در سطح همبند شدن مکمل

 ,.Lee et alدرصد استفاده شد ) 5از ژالتین 

حفظ یکسان بودن شرایط آزمایش  برای(. 2014

ژالتین  همان مقدار به جیره گروه شاهد نیز

های با جیره روز 35 ماهیان به مدت .اضافه شد

 آزمایشی تغذیه شدند.

 

 های رشد و تغذیهشاخص

در طول دوره پرورش در سه مرحله 

سنجی صورت گرفت. برای این منظور زیست

 50با غلظت   ،خکیپودر گل مماهیان توسط 

        لیتر در لیتر بیهوش شدند )زارعیمیلی

     وزن و طول( و 1399نوذری و همکاران، 

های گیری شد. بر اساس دادهاندازه انیماه

به منظور بررسی عملکرد سنجی، زیست

 اسانسهای های آزمایشی حاوی مکملجیره

آویشن شیرازی و پودر زنجبیل بر رشد ماهی، 

، (fL) (، طول نهاییfW) ن نهاییوز یهاشاخص

شاخص وضعیت  ،( FCR) ییغذا لیتبد بیضر

(CFنرخ رشد ویژه ،) (SGR)،  کارآیی نسبت

و   (LER(، نسبت کارآیی چربی )PERپروتین )

های اساس فرمول بر (SRدرصد بازماندگی )

 (2010و همکاران ) Luoارایه شده توسط 

 شدند. اسبهحو م گیریاندازه

 

 های خونیشاخص

ساعت قبل از  24پس از اتمام دوره پرورش، 

و سپس شد گیری غذادهی ماهیان قطع خون

 50میخک به میزان  با عصاره گلماهیان 

در حالت  لیتر در لیتر بیهوش شدند.میلی

بیهوشی با استفاده از سرنگ انسولین و با زاویه 

گیری ساقه دمی خونسیاهرگ درجه از  45

های هپارینه منتقل ها به ویالانجام شد. نمونه

گیری، سنجش شدند. بالفاصله بعد از خون

بعد از  شناسی انجام شد.خونهای شاخص

آوری شده به های خون جمعگیری، نمونهونخ

 بهخون از بخش . یک دو بخش تقسیم شدند

 K3EDTAهای حاوی ماده ضدانعقاد لوله

(KIMA )تا شمارش منتقل شد ، ایتالیا

گیری میزان قرمز و اندازهو  سفیدهای گلبول

هماتوکریت و هموگلوبین صورت گیرد. شمارش 

سفید و قرمز خون با استفاده از الم  هایگلبول

رقیق  لولحو م( Hoston, 1990سیتومتر )وهم

گیری میزان هماتوکریت و اندازه مارکانوکننده 

 خون به روش میکروهماتوکریت  صورت گرفت

(Rehulka, 2002 میزان هموگلوبین به .)        

       در طول موج هموگلوبین متروش سیان

(، با استفاده از Drobkin, 1945نانومتر ) 540

و  ، ایران(پارس آزمون) آزمایشگاهی کیت
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 CE2502 ،Cecil) اسپکتروفتومتردستگاه 

Instruments ،د.ش( تعیین انگلستان 

های فاقد ماده لوله بهبخش دوم خون 

و پس از تشکیل لخته، سرم  منتقل شدضدانعقاد 

 SVH320 ،PRP)خون با استفاده از سانتریفوژ 

          ،rpm6000دقیقه و دور  15به مدت ین( چ

در توسط سمپلر و  از لخته جدا شد

های . نمونهریخته شدهای جداگانه بمیکروتیو

گیری سرم جداسازی شده تا زمان اندازه

 -20های سرمی در فریزر در دمای فراسنجه

 گراد نگهداری شد.درجه سانتی

و بر گیری پروتئین تام به روش بیوره اندازه

، (1952و همکاران ) Lowryالعمل  طبق دستور

 Ellisاساس روش پیشنهادی  لیزوزیم بر

آزمایشگاهی  (، گلوکز با استفاده از کیت1990)

 بر طبق دستور IgM ،، ایران(پارس آزمون)

(، 1999و همکاران ) Sahooالعمل پیشنهادی 

( بر ACH50) کمپلمان سرمین ئپروت تیفعال

Tort (1995 )و  Sunyerطبق روش پیشنهادی 

 صورت گرفت. 

 هایتعیین میزان فعالیت آنزیم منظور به

ایان دوره پلیپاز، پروتئاز و آمیالز گوارشی در 

  پس از قطع غذادهی و اطمینان از آزمایش، 

ها، کالبد شکافی و جداسازی خالی بودن روده

. (Chang et al., 2012) صورت گرفت روده

    میکروتیوب، در فریزرروده درون  هاینمونه

به س پسنگهداری و گراد درجه سانتی -80

 رشتآزمایشگاه تشخیص تخصصی ویرومد 

اساس  مقدار فعالیت آنزیم آمیالز بر ارسال شدند.

( و 1998و همکاران ) Iijima پیشنهادیروش 

درصد نشاسته و محلول  3/0با استفاده از محلول 

شد.  گیریاندازه pH 4/7 در 4PO2NaHبافر 

مقدار فعالیت آنزیم لیپاز با استفاده از نیتروفنول 

          گراد و محلولدرجه سانتی 30در دمای 

گیری اندازه pH 9با  Tris–HClموالر  25/0

بر اساس روش  پروتئازشد. همچنین آنزیم 

( در دمای 1984) Walterپیشنهادی توسط 

گراد و با استفاده از محلول درجه سانتی 25

موالر  2/0کیسین و محلول بافر فسفات درصد 1

ین به ئپروت گیری و برحسب واحداندازه pH 7با 

 شد. گیریگرم اندازهمیلی

 

 تجزیه و تحلیل آماری

ها، ابتدا با استفاده برای تجزیه و تحلیل داده

از آزمون کالموگراف اسمیرنوف نرمال بودن 

تحلیل شد. در ادامه از آزمون  بررسیها داده

( و One-way ANOVAطرفه )واریانس یک

آزمون چند سپاز مقایسه میانگین تیمارها  برای

درصد  95اطمینان ای دانکن در سطح دامنه
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(05/0>P)  استفاده شد. تجزیه و تحلیل کلیه

 انجام شد. SPSS2019افزار ها توسط نرمداده

 

 نتایج

 های رشد و تغذیهشاخصبررسی نتایج 

 نتایج مطالعه نشان داد که وزن نهایی ماهیان

 09/115±47/0در تیمار شاهد  ور معمولیپک

گرم  81/131±57/0گرم، در تیمار پودر زنجبیل 

گرم  29/120±38/0و در تیمار آویشن شیرازی 

بود. باالترین مقدار افزایش وزن در تیماری 

داری که اختالف معنی حاوی پودر زنجبیل بود

(. 2 جدول؛ P<05/0داشت ) ی دیگربا تیمارها

همچنین در پایان دوره طول نهایی ماهیان در 

متر، در یسانت 41/21±29/0به  تیمار شاهد

متر یسانت 47/23±32/0 به تیمار پودر زنجبیل

 92/21±39/0و در تیمار آویشن شیرازی به 

مقدار  باالترینبه طوری که د، رسیمتر سانتی

حاوی پودر زنجبیل بود  افزایش طول در تیمار

داری را با تیمار شاهد نشان داد که اختالف معنی

داری با ولی تیمار آویشن شیرازی اختالف معنی

(.P<05/0گروه شاهد نداشت )

 

 روزه 35های رشد وتغذیه ماهی کپور تغذیه شده با مکمل گیاهی طی دوره : مقایسه شاخص2جدول 

 خطای استاندارد( ±ن )میانگی

 هاشاخص
 تیمارهای آزمایشی

 پودر زنجبیل آویشن شیرازیاسانس  شاهد

 c 47/0±09/115 b 38/0±29/120 a 57/0±81/131 )گرم(وزن نهایی 

 b 29/0±41/21 b 39/0±92/21 a 32/0±47/23 متر()سانتیطول نهایی 

 c 02/0±24/0 b 02/0±38/0 a 02/0±69/0 روز(در  )درصدنرخ رشد ویژه 

 a 04/0±19/1 a 06/0±18/1 a 04/0±04/1 متر مکعب()گرم بر سانتی ضریب چاقی

 a 68/1±54/4 b 15/0±60/3 c 14/0±18/3 ضریب تبدیل غذایی

 c 02/0±20/0 b 02/0±32/0 a 02/0±62/0 نسبت کارایی پروتئین

 c 13/0±33/1 b 13/0±15/2 a 13/0±13/4 نسبت کارایی چربی

 100 100 100 بقادرصد 

 (.P<05/0داری است )در هر ردیف حروف التین غیرمشترک نشان دهنده وجود اختالف معنی
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در مطالعه حاضر، در مقدار ضریب چاقی بین 

تیمارهای آزمایشی و گروه شاهد تفاوت 

(. بررسی نرخ P>05/0داری مشاهده نشد )معنی

نشان داد که بیشترین مقدار آن در رشد ویژه 

درصد  69/0±02/0تیمار حاوی پودر زنجبیل )

در روز( بود که با گروه شاهد و تیمار آویشن 

(. 2 ؛ جدولP<05/0داری داشت )اختالف معنی

های گیاهی طی دوره آزمایش و تغذیه با مکمل

 گونه تلفاتی مشاهده نشد.هیچ 

 

 کپور های گوارشی ماهینتایج بررسی آنزیم

های گوارشی ماهی کپور نتایج بررسی آنزیم

آمده است. بررسی نشان داد،  3 در جدول

باالترین مقدار آنزیم پروتئاز و لیپاز در تیمار 

دست آمد که در مقایسه ه حاوی پودر زنجبیل ب

داری داشت تالف آماری معنیبا تیمار شاهد اخ

(05/0>P مکمل گیاهی اسانس آویشن .)

معنی داری را از نظر آمیالز و  شیرازی اختالف

 .(3 لیپاز با گروه شاهد نشان نداد )جدول

 

 خونی ماهی کپورهای شاخصنتایج بررسی 

های نتایج به دست آمده از بررسی شاخص

آمده است. در  4خونی ماهی کپور در جدول 

مطالعه حاضر باالترین مقدار هموگلوبین خون 

 به ماهی کپور در تیمار حاوی پودر زنجبیل

دست آمد که در مقایسه با تیمارهای دیگر 

(. P<05/0داری داشت )اختالف آماری معنی

کمترین میزان هماتوکریت خون ماهی کپور در 

تیمار حاوی اسانس آویشن شیرازی و پودر 

زنجبیل و بیشترین میزان آن در گروه شاهد بود 

(05/0>Pباالترین تعداد گلبول .) های سفید

ی اسانس آویشن شیرازی بود خون در تیمار حاو

و کمترین میزان نیز در تیمار حاوی پودر 

زنجبیل و شاهد به دست آمد که اختالف آماری 

های (. تعداد گلبولP<05/0داری داشتند )معنی

قرمز خون در تیمار حاوی عصاره اسانس آویشن 

شیرازی و پودر زنجبیل افزایش نشان داد که با 

داری را نشان معنیگروه شاهد اختالف آماری 

 (.P<05/0داد )

 

های ایمنی غیراختصاصی نتایج بررسی شاخص

 ماهی کپور

های نتایج به دست آمده از بررسی شاخص

 5ایمنی غیراختصاصی ماهی کپور در جدول 

آمده است. مطالعه حاضر نشان داد که افزودن 

داری در افزایش معنیسبب های گیاهی مکمل

شد  وکز خونمقادیر پروتئین کل و گل

(05/0>P گرچه بین تیمار اسانس آویشن ،)

داری شیرازی و پودر زنجبیل اختالف معنی

های فوق (. نتایج بررسیP>05/0مشاهده نشد )
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نشان داد که افزودن مکمل پودر زنجبیل به 

جیره غذایی ماهی کپور سبب افزایش 

و  Mهای ایمنی لیزوزیم، ایمنوگلوبین شاخص

شد که در مقایسه با گروه شاهد و  50کمپلمان 

(. P<05/0دار بود )اسانس آویشن شیرازی معنی

استفاده از اسانس آویشن شیرازی تاثیر 

های باال نسبت به گروه داری را در شاخصمعنی

 (.P>05/0شاهد نشان نداد )
 

 

 روزه 35دوره  یط یاهیشده با مکمل گ هیکپور تغذ یماه گوارشیهای آنزیم سهیمقا :3جدول 

 خطای استاندارد( ±)میانگین 

 تیمار
 آنزیم

 (گرممیلی در)واحد لیپاز  گرم()واحد در میلی پروتئاز گرم()واحد در میلیآمیالز 

 a 7/1±33/391 c 00/1±00/42 b 10/1±33/17 شاهد

 b 91/8±83/134 a  05/1±66/58 a  27/3±50/20 پودر زنجبیل

 a 42/5±89/378 b 01/3±83/48 b 40/4±60/15 آویشن شیرازی

 (.P<05/0داری است )در هر ستون حروف التین غیرمشترک نشان دهنده وجود اختالف معنی

 
 روزه 35های خونی ماهی کپور تغذیه شده با مکمل گیاهی طی دوره : مقایسه شاخص4جدول 

 خطای استاندارد( ±)میانگین 

 هاشاخص
 تیمارهای آزمایشی

 اسانس آویشن شیرازی پودر زنجبیل شاهد

 c 88/3±07/11 a 48/10±58/21 b 15/2±07/15 (g/dL)هموگلوبین 

 a 25/0±87/4 b 67/0±84/3 b 88/0±70/3 )%(هماتوکریت 

 c 17/0±17/1 b 40/0±67/1 a 15/0±58/4 (×3mm/cell 310) گلبول سفید

 b 47/0±67/0 a 35/0±18/1 a 48/0±18/1 (×3mm/cell 610)گلبول قرمز 

 (.P<05/0داری است )در هر ردیف حروف التین غیرمشترک نشان دهنده وجود اختالف معنی

 

  



 1400(، 3)9ی و بیوتکنولوژی آبزیان: فیزیولوژ                                          رضوی امری و همکاران                        [76]

 

 35های ایمنی غیراختصاصی ماهی کپور تغذیه شده با مکمل گیاهی طی دوره : مقایسه شاخص5جدول 

 خطای استاندارد( ±روزه )میانگین 

 هاشاخص
 تیمارهای آزمایشی

 اسانس آویشن شیرازی پودر زنجبیل شاهد

 c 31/2±92/73 b 13/4±43/82 ab 33/4±74/92 (g/dL)گلوکز 

 c 04/0±17/3 bc 20/0±25/3 b 12/0±75/3 (g/dL)پروتئین کل 

 b 87/0±38/24 b 63/0±06/25 a 60/2±70/37 (U/mL) فعالیت لیزوزیم

 M (mg/dL) b 18/1±73/21 b 83/0±61/20 a 62/1±25/42 یمنوگلوبولینا

 b 62/0±77/111 b 61/3±49/109 a 88/0±68/139 50کمپلمان 

 (.P<05/0داری است )در هر ردیف حروف التین غیرمشترک نشان دهنده وجود اختالف معنی
 

 

 

 بحث

های مهم تجاری ماهی کپور یکی از گونه

 و دارای تنوع رژیم غذایی سریعرشد با مقاوم، 

ای در م و تک گونهاصورت پرورش توه باست که 

شود. میرورش داده پپروری کشور صنعت آبزی

پژوهان در تکاپوی این امر هستند امروزه دانش

های رشد را با استفاده از مصرف انواع که شاخص

گیاهان دارویی در قالب پودر، انواع عصاره و 

اسانس به عنوان عوامل کنترل کننده زیستی و 

     غیراختصاصی ایمنی ارتقاع دهنده سیستم 

(. Ahmadifar et al., 2019ارتقا دهند )

به  ییدارو نگیاها ثرا رهبادر دییاز هایشارگز

مختلف  یگونهها در تغذیه رشد و کمحر انعنو

 ,.Ebrahimi et al) ستا هثبت شد نبزیاآ

2012; Inoue et al., 2016; Samavat et 

al., 2019 ) حاضر مطالعه که همسو با نتایج

نشان داد تغذیه مطالعه این نتایج  .است

از ترکیبات اسانس درصد  1سطح با  کپورماهیان

باعث تفاوت آویشن شیرازی و پودر زنجبیل 

، وزن نهایی مانندهای رشد دار در شاخصمعنی

نرخ رشد  طول نهایی، ضریب تبدیل غذایی و

توان اظهار می اساس مطالعه باال . بردشویژه 

در های گیاهی مورد استفاده داشت که مکمل

 عنوان عاملبه  تواندغذایی ماهیان، می جیره

های گوارشی آنزیم کننده اشتهاآور و تحریک

دهد  افزایشرا قابلیت هضم جیره  و ندکعمل 

(Manoppo et al., 2016.)  این امر خود سبب

مشابه  مطالعات. افزایش رشد ماهیان شده است

های گیاهی است نیز بیانگر اثربخشی عصاره

(Mabrouk et al., 2011; Manoppo et al., 
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( اثرات 1395صادقیان و همکاران ) (.2016

مثبت استفاده از عصاره گیاه آویشن بر رشد 

ماهی کپور را بیان کردند که همسو با مطالعه 

( با 1399حاضر بود. زارعی نوذری و همکاران )

مطالعه اثرات اساسن آویشن شیرازی و پودر 

های رشد شاخصدرصد بر  1زنجبیل با سطح 

بیان کردند گرچه  کمانآالی رنگینماهی قزل

های گیاهی مورد استفاده توانست مکمل

 ، امارشد و تغذیه را بهبود ببخشدهای شاخص

داری را نشان ندادند. در تضاد با مطالعه اثر معنی

( بیان کرد استفاده از 1394حاضر، سپیدنامه )

درصد مکمل غذایی پودر آویشن در  1سطح 

 جیره ماهی کپور معمولی، نتوانست اختالف

رشد در مقایسه با های شاخصرا در داری معنی

مطالعه حاضر  مقایسهبا شاهد نشان دهد.  گروه

توان نتیجه می ،(1394سپیدنامه )و مطالعه 

گرفت که اسانس اثر بخشی بیشتری نسبت به 

که عملکرد مکمل غذایی با  طوریبه پودر دارد. 

درصد اسانس آویشن شیرازی در  1سطح 

داری معنیشکل به ذیه رشد و تغهای شاخص

( با 2020همکاران ) و Jafarinejadمثبت بود. 

مطالعه اثرات جیره حاوی زنجبیل بر 

 خونی و ظرفیتهای شاخصرشد، های شاخص

ماهی کپور بیان کردند اکسیدانی در آنتی

درصد جیره زنجبیل  5و  2استفاده از مقادیر 

داری را بر توانست اثرات مثبت معنی

ضریب تبدیل  رشد و تغذیه همچونهای شاخص

ه و افزایش وزن ماهی غذایی، ضریب رشد ویژ

 داشته باشد.

های گیاهی با توجه به اثرات مثبت مکمل

وزن  مانندهای رشد شاخص مورد استفاده بر

توان چنین اظهار داشت می ییو طول نها یینها

 رهیمورد استفاده در ج یاهیگ هایمکمل که

آور اشتها لعنوان عامبه تواند یم ان،یماه ییغذا

 قیاز طر یگوارش هایمیکننده آنز کیو تحر

 ،یگوارش یهامیآنز زانیم شیترشح بزاق، افزا

پانکراس و موکوس،  یهامیآنز تیفعال شیافزا

 دهد شیرا افزا رهیهضم ج تیعمل کرده و قابل

(Jang et al., 2007.)  گوارش و  یطور کلبه

جانوران  سمیمتابول رد یدیکل ندیفرا کیهضم 

 ییعناصر غذا یدسترس تیتواند قابلیاست که م

 کیو کند  نییتع یستیز یهاتیفعال یرا برا

و  یاهیتغذ طیمطالعه شرا یبرا یدیابزار کل

است  ییغذا رهیج راتییجانداران به تغ یسازگار

(Gisbert et al., 2009افزدون مکمل گ .)یاهی 

 یهامیآنز شیسبب افزا زین حاضر شیدر آزما

 تیبردن قابل شد که خود سبب باال یگوارش

رشد  زانیدر م شیهضم و جذب و متعاقبا افزا

 یهامیآنز تیفعال نیشتریب که یطوربه شد، 

 پودر زنجبیل یحاو ماریو پروتئاز در ت پازیل
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راستا با هم زیمشابه ن مطالعاتمشاهده شد. 

 یهاعصاره یاثربخش انگریحاضر ب هایشیآزما

 زانیم شیهضم و افزا تیلبر قاب یاهیگ

 ,Shubha Ratna) است یگوارش یهامیآنز

2017) .Shubha Ratna (2017در ) 

 یهامیآنز زانیم شیخود افزا هایشیآزما

به  یاهیمکمل گ یحاو رهیرا در ج یگوارش

و  Chitsazاساس مطالعات  دست آورند. بر

 Huso) یانیماهلیف ، در(2018همکاران )

huso) هیتغذ ریپوست س ییغذا رهیکه با ج    

طور به  یگوارش یهامیآنز تیشده بودند فعال

و همکاران  Jang نشان داد. شیافزا یداریمعن

 یهاکردند که استفاده از مکمل انی( ب2007)

 یگوارش یهامیآنز شیافزا ببس یاهیگ

 نیشد که ا الزیو آم نیپسیپانکرانس همچون تر

 .شد یرشد ماه بودامر خود سبب به

شناسی خون مطالعاتاز  دست آمدهبه  نتایج

 ایمنیدر ارزیابی وضعیت سالمت، ارزیابی  آبزیان

و همچنین به عنوان شاخص  غیراختصاصی

فیزیولوژیک استرس در تغییرات محیط داخلی 

شود )بهشتی و ها استفاده میو خارجی آن

تعداد مانند های (. شاخص1398همکاران، 

 ستمیس یهااز بخش یکسفید یهای گلبول

هستند که نوسان  یسلول یراختصاصیغی منیا

شاخص  کیتواند به عنوان یها مدر تعداد آن

به عوامل  انیمناسب در ارتباط با پاسخ ماه

مطرح باشد. از طرفی افزایش  استرس

رسانی به های متابولیسمی نیاز اکسیژنفعالیت

ن رو تعداد دهد، از ایهای مهم را افزایش میبافت

 هموگلوبین و متعاقب آن حهای قرمز، سطگلبول

و  بهشتییابد )میسطح هماتوکریت افزایش 

(. در مطالعه حاضر نیز افزایش 1398همکاران، 

سطوح گلبول قرمز در تیمارهای مورد آزمایش 

 با گروه شاهد موید این امر است.

از  یخون تابع نیهموگلوب زانیاصوال م

قرمز خون است و با آن  یهاگلبول راتییتغ

و  Chitsazدر مطالعه دارد.  میرابطه مستق

 راتییروند تغ یبررس، (2018همکاران )

 انگریب ،یشیآزما یارهایخون در تم نیهموگلوب

 یحاو یمارهایدر ت نیهموگلوب شتریغلظت ب

 تیوضع یبرتر امر نشان دهنده نیبود و ا ریس

. بودنسبت به گروه شاهد  مارهایت نیدر ا یتنفس

غلظت  شیتوان به افزایامر را م نیا یاصل لیدل

انتقال  شیافزا جهیخون و در نت نیهموگلوب

 Chitsaz et) دانستمرتبط  یتنفس یگازها

al., 2018های (. در مطالعه حاضر افزودن مکمل

و  های قرمزغذایی سبب افزایش تعداد گلبول

به طوری که متعاقب آن هموگلوبین شد، 

به تیمار  دست آمده مربوطبه بیشترین میزان 

پودر زنجبیل بود. با این حال سطح هماتوکریت 
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با  بنابراین،خون نسبت به گروه شاهد کمتر بود. 

دست آمده در به توجه به ضریب تبدیل غذایی 

های رشد در مطالعه حاضر و افزایش شاخص

تیمارهای مکمل غذایی که خود بیانگر افزایش 

، افزایش در میزان استبولیسمی فعالیت متا

های قرمز امری بدیهی هموگلوبین و گلبول

( سطوح 1396. ظهیری و همکاران )است

گرم در  10و  5، 1) مختلفی از پودر زنجبیل

کیلوگرم( را در جیره غذایی بچه ماهی سفید 

استفاده کردند. ( Rutilus kutum)دریای خزر 

ها بیان داشتند که استفاده از پودر زنجبیل آن

 خونی همچونهای شاخصسبب افزایش در 

گلبول قرمز، گلبول سفید، هماتوکریت و 

هموگلوبین در ماهیان شد. همچنین مطالعات 

شده با  هیتغذ یمارهاینشان داد که ت هاآن

 زانیم نیشتریب یدارا لیزنجب زانیم نیشتریب

 نیپروتئ ،ییایفسفاتاز قل نیالکال میآنز تیفعال

در موکوس بود و اختالف  یزوزمیل تیکل و فعال

 نشان دادند مارهایت نیبی را در داریمعن

 .(1396، )ظهیری و همکاران

 Arulvasuمطالعات دست آمده از به نتایج 

( بیانگر افزایش در سطح 2013و همکاران )

هندی  بزرگ هموگلوبین خون ماهی کپور

(Catla catla ).تغذیه شده با پورد زنجبیل بود 

Nya و Austin (2009 بیان کردند که استفاده )

های غذایی از سطوح باالی زنجبیل در جیره

کمان توانست بیشترین آالی رنگینماهی قزل

خونی نسبت به های شاخصمیزان اثرگذاری را 

شاهد داشته باشد. در مطالعه حاضر نیز در 

افزایش در تعداد تیمارهای حاوی پودر زنجبیل 

های قرمز و سفید و همچنین غلظت گلبول

متوسط هموگلوبین خون ماهیان کپور معمولی 

نسبت به تیمار شاهد دیده شد که با مطالعات 

های خونی مقایسه دادهراستا بود. شده هم یاد

های مختلف امری بین افراد یک گونه و گونه

و خون  یفیزیولوژیک هایویژگیزیرا  استدشوار 

خون ماهیان با تغییرات محیطی، اختالف  سرم

برداری، مرحله رشد و نمونه هایها، روشگونه

Bani and Haghi) هانمو، اندازه نمونه  

Vayghan, 2011از صید  سترس ناشی(، ا       

اری، رژیم غذایی، سن، مرحله بردو نمونه

 شرایط های فردی،مثلی، جنسیت، فعالیتتولید

 اکسیژن محلول و شوریپرورش، تراکم، 

(Hoseinifar et al., 2011ب ،) ه آسانی تغییر

 شناسیخونهای مقدار داده روی که برکند می

سرعت حرکت ماهیان، رگذار باشد.  ثیاتتواند می

مرحله رسیدگی جنسی، فعالیت زیاد و شکل 

خون ارتباط دارد  های قرمـزها با گلبولبدن آن

(Satheeshkumar et al., 2011 از طرف .)

 دیگر مقادیر باالی گلبول قرمز و غلظـت
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هموگلوبین خون پاسخی به افزایش تقاضای 

باالی نیاز  تقاضایدنبال به ، سوختوساز در بدن

 برایاکسیژن بیشتر  اکسیژنی برای دستیابی به

 ;Zhou et al., 2009) استسوخت و ساز 

Satheeshkumar et al., 2011در نتیجه با .) 

ول، سن، مرحله جنسی و تغذیه ماهی زایش طاف

های قرمز و هموگلوبین نیز افزایش تعداد گلبول

 .(Satheeshkumar et al., 2011) یابدمی

های شاخصبر  شنیآو ییدارو اهیمثبت گ ریثات

گزارش دادند که  یمعمول رکپو یرشد ماه

 جیپژوهش حاضر است. نتا یهاافتهیمطابق 

استفاده از پودر مطالعه حاضر نشان داد که 

 میآنز تیفعال زانیم شیباعث افزا لیزنجب

کپور  انیماه و کمپلمان سرم در بچه میزوزیل

شد، با این حال استفاده از اسانس آویشن 

را در سطح داری معنیشیرازی نتوانست عملکرد 

و کمپلمان سرم نشان دهد.  آنزیم لیزوزیم

های زارعی نوذری و مطالعه حاضر با یافته

صورت  در هر ( همخوانی دارد.1399همکاران )

 پروتئینو  میزوزیل میآنز تیفعال زانیم شیافزا

 ستمیس تیتقوبیانگر  تواندمی کمپلمان سرم

به  توانیرا م شیافزاماهی باشد و این  یمنیا

ثره موجود در ومواد م یریپذکیقدرت تحر

 و کارواکرول مولیتهمچون  شنیعصاره آو

 لیو پودر زنجب (1397)مطلبی و همکاران، 

 (1394)امیری و همکاران،  ولجینجرهمچون 

حاضر پودر  به طوری که در مطالعه. نسبت داد

زنجبیل نسبت به اسانس آویشن شیرازی اثرات 

های ایمنی داری بر شاخصمثبت و معنی

 M نیمنوگلوبولیاهمچون گلوکز، پروتئین کل و 

 داشت.

Subramanian ( بیان 2007مکاران )و ه

کردند که پروتئین کمپلمان سرمی یک مکانیسم 

دفاعی غیراختصاصی قوی برای حفاظت ماهی 

 های مهاجم است.در برابر انواع ارگانیزم

Haghighi  وSharif Rohani (2013)  با

 یمنیپاسخ ا یرو لیپودر زنجب ریثات یبررس

آالی قزل یماه یراختصاصیو غ یاختصاص

بیان کردند که استفاده از پودر کمان رنگین

زنجبیل از طربق افزایش سطح آنزیم لیزوزیم و 

های خونی توانست سبب تقویت سیستم شاخص

در مطالعه حاضر، پودر ایمنی ماهی شود. 

توانست  اسانس آویشن شیرازی زنجبیل و

پروتئین  را در سطوح گلوکز،داری معنیافزایش 

ین خود داشته باشد. ا M کل و ایمنوگلوبین

دلیلی بر افزایش سطح ایمنی غیراختصاصی ماده 

پودر زنجبیل در موثر اسانس آویشن شیرازی و 

 .استماهی 

یی دارو اهانیگاز در هر صورت استفاده 

 پودر زنجبیل به ویژهی و رازیش شنیآوهمچون 
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و اقتصادی  دییهای تولاز جنبه انیماه رهیدر ج

ه بو با توجه  دارد انیدر رشد ماه یمثبت ریثات

سوء  ریثامختلف از جمله عدم مشاهده ت لیدال

در طول مصرف، سهولت  انیماه یبر سالمت

 دیو امکان تول هیته نییپا هاینهیمصرف، هز

.است هیو قابل توص یعمل کامال یداخل
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Abstract  

The aim of this study was to evaluate the effects of herbal supplements including 

Zataria multiflora essential oil and ginger (Zingiber officinale) powder in order to achieve 

goals such as growth performance, immunity system and blood parameters of common 

carp. The fishes with the average weight and length of 107.08±0.58g and 20.01±0.08cm 

respectively, were fed during 35 days. The experiment was done with 3 treatments with 

triplicate including a control (T1), Z. multiflora essential oil (T2) with 10g/kg feed and 

ginger powder (T3) with 10g/kg feed. Growth indices and nutrition performance, 

hematological parameters, immunity system and digestive enzymes were measured. 

Results showed there were significant differences in Wf, SGR, FCR, PER and LER in the 

treatments (P<0.05). The lowest value of FCR was obtained in treatments fed with ginger 

powder which was 1.38 (P<0.05). The results revealed that the highest amount of protease 

and lipase enzymes were obtained in the ginger powder treatment which had a significant 

difference compared to the control treatment (P<0.05). The highest hemoglobin content 

of common carp was obtained in the treatment containing ginger powder, which was 

statistically significant compared to the control treatment (P<0.05). The percentage of 

blood hematocrit in both experimental treatments was lower than control (P<0.05). 

However, findings of this study suggest that ginger powder performance was positive and 

significant on growth indices and immunity system compared to oregano essential oil. 
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