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 چكیده

 Hemichromis)جوئل ماهی . استپروری در جهان در حال گسترش با رشد آبزی همراهصنعت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی 

bimaculatus)  و گونهه کردداران را بسیار به خود جلب و در ایران نیز توجه آکواریوم است هلیدکسی خانوادهاز ماهیان زینتی

ایمنی و زیره سیاه به عنوان یک محرک رشد و  مانندهای گیاهی امروزه کاربرد بسیاری از عصاره .آیدپسند به حساب میای بازار

مطالعه حاضر با هدف بررسی . های ماهی به اثبات رسیده استمرگ و میر برخی از گونهثر در کاهش ضریب تبدیل غذایی و ؤم

ماهیان بچهدر افزایش بازماندگی ایمنی و بیوشیمیایی و  ،خونی هایشاخص، رشد و تغذیههای ثیر گیاه زیره سیاه بر شاخصأت

تیمار به  4توزیع شدند و  آکواریوم 12در گرمی  5جوئل قطعه ماهی  120تعداد  ،هفته انجام شد. بدین منظور 8در طی جوئل  

 3 ( و تیمارزیره سیاه 1%) 2(، تیمار زیره سیاه 0%/5) 1(، تیمار زیره سیاه درصد صفر)شاهد  گروهدر نظر گرفته شد:  زیرشرح 

گیری شد. ایمنی و نحوه عملکرد رشد اندازههای خونی و . طی دوره آزمایش شاخصتکرار انتخاب شدند 3در ( زیره سیاه 5/1%)

در نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت، درصد افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی بهترین عملکرد  ،های رشددر میان شاخص

خونی، تیمار دوم های شاخصچنین، از لحاظ (. هم>05/0pدار بود )تیمار دوم وجود داشت که این افزایش دارای تفاوت معنی

، پروتئین کل، لیزوزیم، MCHC ،IgMتعداد گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، بیشترین  ارای شرایط بهتری بود ود

(. بنابراین، >05/0pدار بود )این افزایش دارای تفاوت معنی و شدمشاهده دوم  در تیمارHDL کلسترول و  کل ایمونوگلوبین

های شاخصایمنی ماهی جوئل و بهبود  دستگاهاثر مطلوبی بر افزایش کارایی  %1زیره سیاه به میزان افزودن  که شدمشخص 

 .استرشد و تغذیه این ماهی داشته 
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 مقدمه

 زیادی هایبه سالمربوط انسان  توسط انگهداری ماهین

چندان ماهیان زینتی تغذیه و نیازهای غذایی به اما  ،است

 نجا کهآاز (. 1393، پور و همکاران)گرجی است نشدهتوجه 

کمتر اهمیت اقتصادی ماهیان زینتی از ماهیان خوراکی 

 استامری مهم های مختلف پرورش جنبه مطالعه، نیست

(Cerezuela et al. 2008 .)سه  درعلم و فناوری  توسعه

دارویی را در تأمین نیازهای انسان  دهه اخیر نقش گیاهان

است.  کرده ترپر رنگدارو و درمان  زمینهدر  خصوصبه

سبب شناسایی و استخراج تخصصی، های روش استفاده از

. شده استداروها  تولیدترکیبات مؤثره این گیاهان و 

در  را های ثانویهمتابولیت نقشترکیبات شیمیایی که 

باکتری، ضد  ضد مانندی خواص ،گیاهان دارویی دارند

-بروز مید را ـرش کـتحرید انگل و ـقارچ، ض دـویروس، ض

های (. استفاده از افزودنی1394الهی و جوهری، )فتح دهند

ابی یدست برایهای معمول از روشدر زمان پرورش غذایی 

ای و مقاومت در به افزایش وزن نهایی، بهبود کارایی تغذیه

در های متعددی ین منظور، افزودنیه اب. ستهابرابر بیماری

. (Javed et al. 2009است ) شدهغذای آبزیان مطالعه 

رشد، افزایش وزن، تحریک اشتها و هایی مبنی بر گزارش

ایمنی، خواص ضد باکتری، ضد ویروس،  دستگاهتحریک 

 نتوسط گیاهان دارویی در ماهیا استرس ضد انگل و ضد

این خواص  و (Reverter et al. 2014) استموجود 

آلکالوئیدها،  مانندحضور موادی  ممکن است به علت

ها، دیفالونوئیدها، زها، گلیکوها، ساپونینترپنوئیدها، تانن

 مواد های روغنی باشد.ها، استروئیدها و اسانسفنولیک

شده و با افزایش افزایش رشد  سببالقای رونویسی  باگیاهی 

تولید  ،در ادامهاسیدهای آمینه کل و  مقادیر RNAمیزان 

 گیاهی سبب مواداین . یابدها افزایش میسلول پروتئین

این  و به علت شدهایمنی غیراختصاصی در آبزیان  افزایش

ها و ساکاریدها، پروتئوگلیکانپلی، هافنول که حاوی

یا کنترل در پیشگیری  اساسینقش  ،فالونوئیدها هستند

تجزیه دیواره  مانندعواملی . های میکروبی دارندعفونت

و جلوگیری از  DNAسلولی، توقف سنتز پروتئین و 

های ضد باکتریایی باعث بروز فعالیت ،ترشحات آنزیمی

رونویسی و  ممانعت از چنین،هم. شوندگیاهان دارویی می

های میزبان ها در سلولها و کاهش تعداد آنتکثیر ویروس

. شودی در میزبان میایمنی غیراختصاص سبب افزایش

های گیاهی از طریق تخریب دیواره سلولی، تغییر عصاره

ساز و  و خاصیت نفوذپذیری )تراوایی( و تأثیر بر سوخت

. هستندو پروتئین دارای عملکرد ضد قارچی  RNAسنتز 

های اکسیژن و به علت ممانعت از تولید آنیونترکیبات این 

ی ضد اکسایشهای آزاد دارای خاصیت رادیکالاز بین بردن 

های گیاهان مختلف با تحریک . عصارههستندو ضد تنش 

میکروفلور  برمستقیم  ثیرأبا تای یا فعالیت و ترشحات روده

ند شوفزایش کارایی رشد در آبزیان میا سببروده 

(Citaracu, 2010.) 

جهانی و سابقه دارویی  پراکنشی بادارویی  گیاهیزیره سیاه 

 ,Jayaprakas and Sambhu) استدوران باستان   از

قارچی و  فعالیت ضدبا دارا بودن سیاه  دانه زیره. (1996

 ناشی ازاحساس نفخ یا سیری سبب کاهش میکروبی  ضد

. شودمیرشد ماهی ش به نوبه خود باعث افزای ، وسوء هاضمه

 ضد، نفخ ضد، سمسپااضد اتثرا یها دارادانه نیا ن،یچنهم

ر آوشتهاا(، نتراسپکتو)ا آور خلط، ینسرطا ضدو  باکتریایی

امروزه  (.Carvalho et al. 2006) هستند بخشونیرو 

عنوان یک بهزیره سیاه  مانند ،های گیاهیعصاره اثربخشی

کاهش ضریب تبدیل غذایی و  برایمحرک رشد و ایمنی 

ثابت شده است های ماهی از گونه در تعدادیمرگ و میر 

فاز  (.1395ادهمی و همکاران،  ؛1394)روحی و همکاران، 

ترکیبات  دهنده وجودزیره سـیاه نشـانآبی ترکیبات 

منوترپنوئید و انواع ترکیبـات آروماتیـک، فالونوئیدها، 

 .Matsumura et al) است گلوکز، ید و نوکلئوزید

حاللیت ترکیبات فنولیک و به لحاظ  . این ترکیبات(2002

 هستند ضداکسایشیفعالیت  یدارا ،فالونوئیدی در فاز آبی

(Padmashree et al. 2007 .)ترکیبات  به علت وجود

دیگر آلدهید، آلفاپنین، گاماترپنین و  کومین،، فالونوئیدی

 زیستیدر عصاره آبی زیره سیاه، وجود خواص  ثرؤمواد م

است )دادخواه و همکاران، پیش بینی  قابلاین عصاره 

1390.) 

 از یکی( Hemichromis bimaculatusجوئل ) یماه

 Noble and) است یدهلکیس خانواده ینتیز انیماه

Curtis, 1939) ومیه آکوارـتوج ،بوده اـقیآفر یـبوم هـک-

-بازار اریبسکرده و  به خود جلب رانیدر ارا  یاریبسداران 

 (.1395و همکاران،  ی)ادهم استپسند 

نجام ا تغذیه آنجوئل و  درخصوص ماهیمطالعاتی تاکنون 

انواع  دیگرای گیاه زیره سیاه یا ثیر تغذیهأت دربارهاما  ،شده

، وجود ایناست. با  انجام نشدهای زیره بر این ماهی مطالعه

های ماهیان انجام شده گونه دیگرمطالعات محدودی در 
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 اثرات( روی 1393قائدی )مطالعات توان به که میاست 

 بیوشیمیایی ترکیب و تغذیه بر رشد، سبز زیره الکلی عصاره

 ،(Cyprinus carpioجوان کپور معمولی ) ماهی الشه

اثر سطوح مختلف زیره سیاه ( روی 1394)روحی و همکاران 

(Carum carvi بر عملکرد رشد و برخی )های شاخص

اثر ( روی 1395)روحی و همکاران  ،خونی در کپور معمولی

 Trigonellaسیاه و شنبلیله ) های گیاهی زیرهمکمل

foenum graecumباکتریایی و پروتئین  ت ضد( بر فعالی

روحی و  ،ماهیان کپور معمولی محلول موکوس در بچه

غذای ماهی کپور ثیر زیره سیاه در أت ( روی1396)همکاران 

معمولی بر پاسخ به تنش شوری، بقا، پارامترهای 

اثر  ( روی1396)یاسمی و همکاران  ،بیوشیمیایی و خونی

و ترکیبات الشه بدن های رشد بر برخی شاخص زیره سیاه

( 1397و همکاران ) صارمی ،(Huso huso) ماهیبچه فیل

های گوارشی و زیره سبز بر آنزیم اثرات عصاره الکلیروی 

 ،انگشت قد سرمی ماهی کپور معمولیهای فراسنجهبرخی 

( روی اثرات سطوح مختلف عصاره 1398قائدی و همکاران )

و  معمولی کپور تغذیه ماهیانزیره سبز بر عملکرد رشد و 

Yilmaz ( روی 2013و همکاران )سطوح  استفاده از

 ی موزامبیکتیالپیای غذای جیره بهزیره سبز  مختلف پودر

(Oreochromis mosambicus )مقابله با بیماری  برای

 اشاره کرد.استرپتوکوکال 

 رهیز اهیگ خصوصبه یاهیگ یداروها راتیثأبا توجه به ت

 ،انیماه جمله از انیآبز یمنیا دستگاهدر بهبود رشد و  اهیس

-شاخص بر اهیس رهیز اهیگ ریثأت یبررس هدف با قیتحق نیا

 ییایمیوشیو ب یمنیا ،یخون شاخص های، هیرشد و تغذ یها

 انجام شد.  جوئل انیماهبچهدر  یبازماندگ شیافزاو 
 

 هامواد و روش

 پرورش طیو شرا یماه

 توـسطـسرپوـشیده  یدر محیط هفته 8 مدت به شیآزما نیا

ســـتـفاده ا آب ـچاه  یگرم 5جوـئل  یقطـعه ـماه 120 زو ـبا ا

. ـشدندبندی ـسازگار و ـسورت انیتدا ماهــــاب در. ـشدانجام 

ـبدون ـماهـیان دهی ـماهـیان ـبه محیط پرورش، بـعد از ـعادت

شـــتن اختالف معنی  آکواریوم 12در  ،دار آـماری در وزندا

ـسان  بالیتری  50 هر یک . ندـشدتوزیع ـشرایط محیطی یک

ـستگاهها دارای آکواریوماز  هوادهی بود و دمای مورد نیاز  د

ســط هیتر برقی تامین  ســب آن تو ســنجه. شــدمنا  هایفرا

ســیژن و  شــامل اک شــیمیایی آب  ســتفاده از  دمافیزیکو با ا

ســه بار ســیژن متر  ســتگاه اک ســتفاده از  pHدر روز و  د با ا

ســتگاه شــد. در طیک بار در روز اندازه متر  pHد  یگیری 

ســـانتی 24-28 بینانـجام تحقیق دـمای آب  گراد و درـجه 

pH  ســیژن محلول  7آب نیز برابر با بود. میانگین میزان اک

شــد. گرم در لیتر اندازهمیلی 6نیز  ، ماهیان چنینهمگیری 

ـساعات  3 ـشباع تغذیه 20و  14، 8بار در روز )در  ( تا حد ا

 شدند. 

 

 شیآزما یطراح

ـشاهد تیمار ـسه  انجام این تحقیق برای ـشرح ذیل و یک  به 

ـشد:  ـسیاهبدون )ـشاهد  گروهدر نظر گرفته  که هیچ ( زیره 

شـــد ســـیاه به آن افزوده ن  0%/5) 1، تیمار مقداری از زیره 

زیره   %5/1) 3( و تیمار زیره سیاه 1%) 2تیمار (، زیره سیاه

ســیاه بســیاه شــده به ه( که در آن زیره  غذا صــورت پودر 

ـشد )روحی و همکارن،  ـسمی و همکاران، 1394افزوده  ؛ یا

ـمار  ،چنینهم(. 1396 ـته  3برای هر تی تکرار در نظر گرف

ـغذایی جیرهپس از تنظیم  .شـــد ـبهـهای  ـجه   روش ـبا تو

 از برنامه جیره نویـسی خطی(، Lovell, 1989اـستاندارد )

Excel ســتفاده جیره کردنلهفرمو برای . شــدهای غذایی ا

ســـیدها شـــیمیایی اجزای غذایی، پروفیل ا ی پس از آنالیز 

ـعات مرل و پروفـیل  آمیـنه ضـــای ـیدـهای چرب پودر  ســـ و ا

ـیدـها ســـ ـنها ـماهی،  ی آمی جیره ـغذایی )ـیک جیره  4پودر 

ـیاه و  ســـ ســـطوح  3ـغذایی ـفاـقد زیره  جیره ـغذایی ـحاوی 

ـسیاه ـشد. (مختلف زیره  ـساخت غذا ابتدا  به منظور ـساخته 

ســـویا، آرد کلیه ترکیبات )پودر گندم، پودر  ماهی، کنجاله 

ضــایعات مرل، مالس و  شــک، پودر  شــیرخ شــت،  ( غیرهگو

 20به مدت و پودر در آمد ـصورت دـستگاه آـسیاب به توـسط

ســر با یکدیگر مخلوط  ســتگاه میک ســتفاده از د دقیقه با ا

ر مواد دیگپریمیکس ویتامینی، معدنی و  ســـپس،شـــدند. 

شـــک در  میلی   700افزودنی به ازای هر کیلوگرم جیره خ

دقیـقه ـبا جیره  20و ـبه ـمدت شـــد ب مقطر مخلوط آ لیتر

پس از افزودن روغن . شدندهمگن مخلوط  صورتبهخشک 

ـبه ـکل ترکـیب مـجددا  )گـیاهی و ـجانوری( ـبه مخلوط ـجدـید، 

ســاز دقیقه  15مدت  ســتگاه غذا با یکدیگر مخلوط و وارد د

. ـشدخارج میلی متر  3هایی با قطر ـصورت گرانولـشده و به

شــکها در گرانول ســتگاه خ ســاعت در  24کن به مدت د

ســانتی 50دمای  شــک  درجه  . غذاها پس از ندشــدگراد خ

ســته شــدن، ب شــک  شــمارهخ گذاری و در فریزر در بندی و 

ســـانتی -20دمای  صـــرف، نگهداری  گراددرجه  تا زمان م
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http://isfj.ir/browse.php?a_code=A-10-1598-1&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
http://isfj.ir/browse.php?a_code=A-10-1598-1&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
http://isfj.ir/browse.php?a_code=A-10-1598-1&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
http://isfj.ir/browse.php?a_code=A-10-1598-1&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
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ـساعت قبل از  از فریزر خارج و غذادهی، غذاها ـشدند. یک 

ـشدن  ـشدند.در دمای اتاق نگهداری   دمایپس از متعادل 

ـشده و  ـستفاده از ترازوی دیجیتال وزن  ـسانتره، با ا غذای کن

زیره سیاه پودر شده، به میزان مشخص شده برای هر تیمار 

ســپربه کمک ســپس و  ،نیوزت روغن به غذا افزوده و با  یا

شـــد. با تو جه به میزان غذای آن مخلوط و به ماهیان داده 

شــده به غذای  ســیاه افزوده  مورد نیاز هر تیمار و دوز زیره 

 5/1و  33/0، 16/0مـقادیر ـمار در ـیک روز ـبه ترتـیب یهر ت

 افزوده شد.  3و  2، 1تیمارهای  گرم زیره سیاه به

ـغذادهی،  ـبل از  ـجام  ـهاکف آکواریوم کردنفیلترهر روز ق ان

ـضوالت از محیط  ـشد ـشده و ف ـصرف ن تا غذای احتمالی م

ماهیان به مدت ابتدا ســازگاری،  برای. شــودپرورش خارج 

ســپس در ،های غذایی مورد نظر تغذیهیک هفته با جیره  و 

بــه ـهواده  10هــای آـکوارـیوم ـپرورش  ـبرایـلـیـتری ـمـجـهز 

 . ندشدتقسیم 

 

 رشد یرگیاندازه

های غذایی و چگونگی رشد آگاهی از عملکرد جیره برای

دوره تحقیق هر ماه یکبار تمام ماهیان  یبچه ماهیان، در ط

با کش شده و با خط نـیوزتگرم  01/0با ترازویی با دقت 

)عبدی شد گیری ها اندازهکل آن درازایمتر، دقت یک میلی

سنجی ابتدا ماهیان هر زیست منظوربه. (1388و همکاران، 

)مهرابی،  ppm10  عصاره گل میخک با دوزتوسط مخزن 

توسط پارچه تنظیف خشک شدند  ،( بیهوش و سپس1378

ده بعد از . یک روز قبل و یک وعانجام شدسنجی و زیست

رشد و های شاخص .شدمیسنجی غذادهی قطع زیست

ضریب (، SGRرشد ویژه ) نرخ شاملتغذیه مورد بررسی 

 (،PBWIدرصد افزایش وزن بدن )(، FCRتبدیل غذایی )

بر اساس  (SRدرصد بازماندگی )( و CFشاخص وضعیت )

 :ندشد محاسبه زیر هایفرمول

SGR = (LnW2 – LnW1) / }100× }دوره پرورش به روز (Ronyai et al. 1990) 

FCR = )افزایش وزن بدن )گرم( / مقدار غذای خورده شده )گرم (Ronyai et al. 1990) 

PBWI = 100وزن نهایی بدن( -× )وزن اولیه بدن( / )وزن اولیه بدن  (Bekcan et al. 2006) 

CF = [3طول به توان  / وزن ماهی ] ×100 (Ai et al. 2006) 
SR = [تعداد کل ماهیان در ابتدای دوره / تعداد ماهیان زنده مانده در انتهای دوره] ×100 (Grisdale-Helland et al. 2009) 

 .است نهایی )گرم( تودهزی= میانگین 2W و اولیه )گرم( تودهزی= میانگین 1Wهای باال رمولفدر 

 

 خونیهای شاخص

ـهای دوره،  ـنهدر انت ـیان نمو ـماه  هر تکراردر گیری از خون 

ـصادفی  ـصورتبه برای جلوگیری از . ـشدماهی انجام  3از ت

ســـترس،  غذادهی ماهیان گیری ســـاعت قبل از خون 24ا

پودر گل  با استفاده از انابتدا ماهی منظور،ین ه اب. قطع شد

شــدمیلی 10میخک با دوز  ســپس ندگرم در لیتر بیهوش   .

ـشک ،ـسطح بدن ماهی ـساقه  ـسیاهرگگیری از و خون ،خ

ـستفاده ازدمی  )کاظمی  انجام ـشد لیتریمیلی 2گ ـسرن با ا

ســـی،   برایاز هر تکرار  لیترمیلی 5/0(. مـقدار 1389و ـقد

 برایو  ،های هپارینهبه ویال خونیهای شــاخصســنجش 

 شد منتقلآزمایش غیر هپارینه های جداسازی سرم به لوله

حاوی یخ خـشک به آزمایـشگاه انتقال و با اـستفاده از ظروف 

ـکاران،  ـند و هم ـفت )فرحم ـگاه 1393ـیا شـــ ـمای (. در آز

ـساخت  Labofugeوژ )مدل یـشناـسی پس از ـسانتریفخون

Heracus  )ـمان دقیـقه  5در دقیـقه ـبه ـمدت دور  3000آل

ســـرم جدا و  ســـطدر دمای اتاق،  های ســـمپلر در لوله تو

ـند ـتهواپ ـتازه ریخ ـمایش و  ،رف  ـجام آز ـمان ان ـمای ـتا ز در د

ســـانتی -20 شـــد )ـعامری مـهاـبادی، گراد درـجه  نگـهداری 

ـشاخص(. اندازه1378 ـشگاه گیری کلیه  های خونی در آزمای

 گرفت. تشخیص دامپزشکی ویرومد انجام

ســتفاده از محلول گلبول ســفید با ا و با  Reesهای قرمز و 

ـستفاده از  ـشدند ا ـشمارش   ,Klontz)مالنژور و الم نئوبار 

1994). 

 = تعداد گلبول قرمز در میلی متر مکعب خون Xمربع کوچک(  5× )تعداد گلبول قرمز در  10000

 متر مکعب خون= تعداد گلبول سفید در میلی Xمربع کوچک(  4× )تعداد گلبول سفید در  50
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ـس به نیهموگلوب یریگاندازه با و  نیمت هموگلوب وانیروش 

ســتفاده از ســپکتروفتومتر )مدل  ا ســاخت  VIS-2100ا

ـنانومتر انـجام  540( ـبا طول موج ـکایآمر Unicoشـــرـکت 

 و اـستاندارد منحنی کیاز  ـسپس،. (Klontz, 1994)ـشد 

ســـتفاده ریز رابطه  ,Blaxhall and Daisley) شـــد ا

1973):

 

 Hb( g/dlنمونه( = ) ODاستاندارد / OD غلظت استاندارد × )

 

ســـانتریفیوژ  ـیک میکرو ـیت و  ـماتوکر ـهای میکروه ـله  از لو

Hettich  ـبا دورrpm 7000  ـبه منظور دقیـقه  5در ـمدت

ـندازه شـــد. گیریا ـفاده  ســـت ، MCVمیزان  هـماتوکرـیت ا

MCH وMCHC  ســبه ســتفاده از روابط زیر محا  دشــبا ا

(Houston, 1990): 

 = MCV هماتوکریت×  RBC / 10 )میلیون(

 = MCH هموگلوبین × RBC / 10)میلیون( 

 = MCHC هماتوکریت/ هموگلوبین × 100

 

 %96سفید از متانول های آمیزی گلبولرنگتثبیت و  برای

( استفاده شد Merck, Germanyگیمسا ) %10 و محلول

ها، نوتروفیل مانند سفیدهای و شمارش انواع گلبول

ها به روش زیگزاگ و ائوزینوفیل هاها، مونوسیتلنفوسیت

 .(Klontz, 1994؛ 1378 مهابادی،)عامری انجام شد
( از روش IgM) Mایمونوگلوبولین  گیریاندازه برای

-پادتن ن روش،ـ. در ایفاده شدـریک استـمتایمونوتوربیدی

تامپون تشکیل کمپلکس های کلونال در محلولپلیهای 

-بهشدت این کدورت . داده و سبب کدورت محلول شدند

( VIS-2100 مدل دستگاه اسپکتروفتومتر وسیله

(Unico, USA ) نانومتر با بالنک )آب  340در طول موج

 75/1گیری سطوح لیزوزیم، اندازه برای. مقطر( خوانده شد

 Micrococcusلیتر سوسپانسیون باکتری میلی

lysodeikticus  میکرولیتر نمونه سرم  250)سیگما( با

سنجی جذب نوری روش طیف با استفاده ازمخلوط شده و 

 با استفاده ازشد و مقادیر  انجامثانیه  180و  15پس از 

 خواندهنانومتر  670دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

 (.Ellis, 1977) شد
لیتر نمونه میلی 1/0ایمونوگلوبولین کل، گیری اندازه برای

مخلوط  %32اتیلن گلیکول لیتر محلول پلیمیلی 1/0سرم با 

(PEG, 10 000 MW, Sigma chemical, St 

Louis, Mo, USA ساعت  2مدت  به گرمخانه گذاری( و

رسوب . انجام شدپایین آوردن مولکول ایمونوگلوبولین  برای

 Eppendorfسانتریفیوژ ) توسطایمونوگلوبولین 

Centrifuge 5415R, EppendorfAG, 

Hamburg, Germany درجه  4دور در  5000( در

مقدار  سنجشگراد جدا شد و از فرمول زیر برای سانتی

 Siwicki and) شداستفاده  ایمونوگلوبولین

Anderson, 1993; Amar et al. 2000): 

 لیتر( ایمونوگلوبولین کلگرم در هر میلیپروتئین کل در نمونه سرم = )میلی -اتیلن گلیکول پروتئین کل تیمار شده با پلی

 

، کلسترول (LDL) کل، کلسترول، کلسترول بدین ئپروت

دستگاه  توسطگلیسرید و گلوکز (، تریHDLخوب )

با و  (رف آلمانوساخت شرکت اپند)بیوشیمی آنالیزراالن 

گیری های آزمایشگاهی پارس آزمون اندازهاستفاده از کیت

به روش آنزیمی، کلسترول  HDLو  LDLهای شد. آنزیم

کسیداز، پروتئین به روش بیوره، به روش آنزیمی کلسترول آ

به روش آنزیمی گلیسور فسفات دهیدروژناز و د یگلیسرتری

 شدند گیریاندازهگلوکز به روش آنزیمی گلوکز اکسیداز 

(Olesen and Juorgensen, 1986). 

 

 یآمار زیآنال

 و SPSS 22ر افزاها از نرمکلیه دادهبرای تجزیه و تحلیل 

. دشاستفاده Excel 2013  برای رسم نمودارها از برنامه

ها دادهتصادفی انجام شد.  این تحقیق در قالب طرح کامال 

با آزمون  اطمینان از نرمال بودن برایابتدا 

Kolmogorov-Smirnov صورت  در. بررسی شدند

، با استفاده از آزمون تجزیه هانرمال بودن توزیع داده

در سطح  (One-Way ANOVA) طرفه یکواریانس 



 (خاراو  میرفالح)جوئل  یماه ییایمیوشیو ب یمنیا ،یخون یفاکتورها یرشد و برخ بر اهیس رهیمختلف ز ریاثر مقاد/    88

ها مشخص و ، ابتدا اختالف کلی بین میانگین%95اطمینان 

ها از یکدیگر تفکیک (، گروهDuncanسپس با آزمون دانکن )

ها نرمال نبودند، از آزمون ناپارامتری و در مواقعی که دادهند شد

مقایسه  برای( Kruskal-Wallis testوالیس )- کروسکال

( Mann-Whitney U testویتنی )-تیمارها و از آزمون من

 برای مقایسه جفتی بین تیمارها استفاده شد.

 

 نتایج

-دست آمده، با توجه به آزمون کروسکالطبق نتایج به

والیس، بین تیمارهای مورد بررسی از نظر میانگین وزن 

اولیه، طول نهایی و درصد بازماندگی اولیه، وزن نهایی، طول 

، چنینمه. (<05/0p)د شندار آماری مشاهده اختالف معنی

بین طرفه و آزمون دانکن با توجه به آزمون واریانس یک

تیمارهای مورد بررسی از نظر میانگین نرخ رشد ویژه و 

دار آماری مشاهده شد شاخص وضعیت اختالف معنی

(05/0p<). بین والیس -با توجه به آزمون کروسکال

تیمارهای مورد بررسی از نظر میانگین درصد افزایش وزن 

دار آماری مشاهده بدن و ضریب تبدیل غذایی اختالف معنی

-که بین شاهد ویتنی نشان داد-آزمون من. (>05/0p)شد 

درصد افزایش از نظر  3تیمار -2تیمار همچنین، و  2تیمار 

همچنین، و  2تیمار -، شاهد1تیمار -و بین شاهدوزن بدن 

دار اختالف معنیضریب تبدیل غذایی از نظر  3تیمار -شاهد

در مجموع، بهترین عملکرد وزن اولیه  آماری وجود داشت.

اولیه، طول نهایی در  درازایشاهد، بهترین عملکرد  گروهدر 

ی، نرخ رشد ویژه، تیمار اول و بهترین عملکرد وزن نهای

درصد افزایش وزن بدن، شاخص وضعیت، ضریب تبدیل 

در  غذایی و درصد بازماندگی در تیمار دوم مشاهده شد.

ترین عملکرد ضریب تبدیل غذایی و درصد مقابل، ضعیف

ترین عملکرد وزن اولیه و شاهد، ضعیف گروهبازماندگی در 

 درازایعملکرد  ترینضعیفشاخص وضعیت در تیمار اول، 

عملکرد وزن نهایی، طول ترین ضعیفاولیه در تیمار دوم و 

رخ رشد ویژه در تیمار نهایی، درصد افزایش وزن بدن و ن

 (.1جدول سوم بود )

 

 لماهی جوئ در تیمارهای مورد بررسی های رشدشاخصمیانگین  1جدول 

 ماریت

 پارامترها

بدون )شاهد  گروه

 (اهیس رهیز افزودن

 رهیز 0%/5) 1 ماریت

 (اهیس

 رهیز %1) 2 ماریت

 (اهیس

 رهیز %5/1) 3 ماریت

 (اهیس

 22/5 ± 34/1  89/4 ± 36/2 78/4 ± 32/1 29/5 ± 57/0 )گرم( هیوزن اول

 56/8 ± 5/2  89/10 ± 7/2 78/9 ± 66/2 86/8 ± 5/2 )گرم( یینهاوزن 

 13/7 ± 23/1  87/6 ± 5/1 28/7 ± 16/1 11/7 ± 9/0 (متری)سانت هیطول اول

 34/8 ± 4/1  89/8 ± 38/1 08/9 ± 2/1 64/8 ± 28/1 (متری)سانت یینهاطول 

 b 71/0 ± 90/0 ab 1/1 ± 26/1 a 9/0 ± 44/1 b 88/0 ± 86/0 (روز در %) ژهینرخ رشد و

 56/65 ± 11/45  26/130 ± 111 93/110 ± 7/101 52/69 ± 2/50 (%) بدن وزن شیدرصد افزا

 ab 34/0 ± 37/1 b 6/0 ± 22/1 a 54/0 ± 63/1 ab 4/0 ± 48/1  تیشاخص وضع

 61/2 ± 36/0  58/2 ± 21/0 68/2 ± 36/0 99/2 ± 3/0 ییغذا لیتبد بیضر

 67/94 ± 3/82  56/95 ± 5/72 89/94 ± 43/80 00/94 ± 00/68 (%) یدرصد بازماندگ

 .است >05/0pدار بین تیمارهای مختلف در سطح دهنده وجود اختالف معنیحروف انگلیسی غیر مشترک، نشان

 

-دست آمده، با توجه به آزمون کروسکالطبق نتایج به

، MCHوالیس، بین تیمارهای مورد بررسی از نظر میانگین 

دار آماری اختالف معنی LDLلنفوسیت، ائوزینوفیل و 

-با توجه به آزمون واریانس یک. (<05/0p) نشدمشاهده 

بین تیمارهای مورد بررسی از نظر میانگین مونوسیت طرفه 

 ،همچنین. (<05/0p) نشددار آماری مشاهده اختالف معنی

بین طرفه و آزمون دانکن با توجه به آزمون واریانس یک

تعداد گلبول سفید، تیمارهای مورد بررسی از نظر میانگین 

،  MCVتعداد گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت،

MCHC،  ،نوتروفیلIgM ایمونوگلوبولین کل، پروتئین ،

دار آماری مشاهده شد اختالف معنیگلوکز و  HDLکل، 

(05/0p<). بین والیس -با توجه به آزمون کروسکال

کلسترول و تیمارهای مورد بررسی از نظر میانگین لیزوزیم، 

دار آماری مشاهده شد اختالف معنی گلیسریدتری

(05/0p<) .گروه که بین  ویتنی نشان داد –آزمون من

و  2تیمار -1، تیمار 3تیمار - شاهدگروه ، 2تیمار -شاهد
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-شاهد گروهبین  و همچنین، ؛لیزوزیماز نظر  تیمار-2 تیمار

-2، تیمار 3تیمار -1، تیمار 2تیمار -شاهدگروه ، 1تیمار 

 -شاهدگروه بین طور همینو  ؛از نظر کلسترول 3تیمار 

-2تیمار  و 3تیمار -1، تیمار 2تیمار -شاهدگروه ، 1تیمار 

دار آماری وجود اختالف معنی گلیسریدتریاز نظر  3تیمار 

 شاهد گروهبیشترین لنفوسیت در در مجموع،  داشت.

سفید،  بیشترین تعداد گلبول ،اول بیشترین گلوکز در تیمار

، MCHCتعداد گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، 

، کل ینول، پروتئین کل، لیزوزیم، ایمونوگلوبIgMنوتروفیل، 

ن بیشتری ،دوم در تیمارگلیسرید و تریHDL کلسترول 

MCV  وMCH و بیشترین مونوسیت ،در تیمار سوم 

LDL در تیمار بیشترین ائوزینوفیلاول و دوم و  در تیمار 
 تعداد گلبول کمتریندر مقابل،  مشاهده شد.اول و سوم 

، ، هموگلوبین، هماتوکریتسفید، تعداد گلبول قرمز

MCHCنوتروفیل ، ،IgM ،پروتئین کل، لیزوزیم ،

در و گلوکز   LDL،HDL، کلسترولکل،  ینولایمونوگلوب

 ،در تیمار دوم MCHو  MCVکمترین  ،شاهدگروه 

کمترین  ،سوم در تیمار گلیسریدتری، مونوسیتکمترین 

کمترین لنفوسیت در و  ،شاهد و دوم گروهائوزینوفیل در 

 (.2جدول بود ) اول و دوم تیمار
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 ماهی جوئل در تیمارهای مورد بررسی های خونیشاخصمیانگین  2جدول 

 ماریت

 

 پارامترها

 (اهیس رهیز % 5/1) 3 ماریت (اهیس رهیز % 1) 2 ماریت (اهیس رهیز % 5/0) 1 ماریت (اهیس رهیز بدون)شاهد  ماریت

 b 00/0 ± 00/6800 ab 71/1276 ± 00/7800 a 58/264 ± 00/8800 b 50/624 ± 00/7300 (mm³/) دیتعداد گلبول سف

 c 00/10000 ± 00/1350000 b 49/45092 ± 7/1446666 a 49/78102 ± 00/1580000 c 11/25166 ± 7/1356666 (/mm³)تعداد گلبول قرمز 

 b 10/0 ± 10/6 b 26/0 ± 50/6 a 38/0 ± 07/7 b 10/0 ± 20/6 (g/dL) نیهموگلوب

 c 00/0 ± 00/30 b 58/0 ± 33/31 a 58/0 ± 33/33 c 58/0 ± 33/30 (%) تیهماتوکر

MCV (fl) a 00/2 ± 00/222 ab 36/4 ± 00/216 b 66/6 ± 67/210 a 65/2 ± 00/223 

MCH  (pg/cell) 00/0 ± 00/45 00/1 ± 00/45 58/0 ± 67/44 00/0 ± 00/46 

MCHC (%) 07/0 ± 26/20 30/0 ± 93/20 73/0 ± 16/21  17/0 ± 4/20 

 c 00/0 ± 00/13 ab 52/2 ± 33/16 a 00/1 ± 00/17 bc 00/1 ± 00/14 )%( لینوتروف

 33/81 ± 58/0 00/78 ± 00/1 00/78 ± 00/3 00/82 ± 10/1 )%( تیلنفوس

 00/4 ± 00/1 00/5 ± 00/1 00/5 ± 00/1 67/4 ± 58/0 )%( تیمونوس

 67/0 ± 58/0 00/0 ± 00/0 67/0 ± 58/0 00/0 ± 00/0 )%( لینوفیائوز

IgM (mg/dL) c 00/1 ± 00/26 b 00/1 ± 00/29 a 53/1 ± 33/31 bc 16/1 ± 67/27 

 d 12/0 ± 47/2 b 13/0 ± 29/3 a 28/0 ± 88/3 c 05/0 ± 91/2 (g/dL) کل نیپروتئ

 00/0 ± 00/20 00/1 ± 00/21 08/6 ± 00/28 00/1 ± 00/22 (u/ml/min) میزوزیل

 c 80/0 ± 20/15 b 67/0 ± 93/17 a 95/0 ± 80/20 bc 20/0 ± 70/16 (mg/mL) کل نیمونوگلوبولیا

 00/3 ± 00/127 51/5 ± 33/153 03/5 ± 67/162 53/1 ± 33/131 (mg/dLکلسترول )

LDL (mg/dL) 00/2 ± 00/72 36/4 ± 00/78 65/2 ± 00/78 58/0 ± 67/72 

HDL (mg/dL) c 00/2 ± 00/32 b 00/3 ± 00/55 a 06/3 ± 67/61 c 53/1 ± 33/41 

 b 53/1 ± 67/71 a 61/3 ± 00/87 a 63/8 ± 33/91 b 00/1 ± 00/70 (mg/dLگلیسرید )تری

 b 00/3 ± 00/70 a 03/5 ± 33/90 a 25/6 ± 00/88 b 65/2 ± 00/73 (mg/dLگلوکز )

 .است >05/0pدار بین تیمارهای مختلف در سطح دهنده وجود اختالف معنیحروف انگلیسی غیر مشترک، نشان
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 بحث

ثیر گیاه زیره سیاه بر شاخصأبررسی تبا هدف این مطالعه 

آبزیان غذای  .شدماهیان جوئل  انجام بچهو خون رشد های 

شامل مواد غذایی عمدتا  تخوار های گوشگونه وصـخصبه

ت اصلی لعکه  استپودر و روغن ماهی قیمتی نظیر گران

(. Hardy, 2000)آبزیان است  یافزایش قیمت غذا

-شاخصبهبود عملکرد  برایهای گیاهی عصاره بکارگیری

سالمت و بقای ماهیان، مبحث  نهایتا ای و رشد و تغذیههای 

ثر أمترشد  بهبود. استپروری جدیدی در علم و صنعت آبزی

گونه ماهی، وضعیت  مانندهای گیاهی به عواملی افزودنی از

موجود فیزیولوژیک ماهی، غلظت مناسب، ترکیبات -ایتغذیه

 Cho et) بستگی داردگیاه، مدیریت و شرایط پرورشی  در

al. 2007 .) بوده محرک گوارش محصوالت گیاهی طبیعی

ثیرگذار أت لوزالمعدههای ترشح صفرا و فعالیت آنزیم و بر

 ;Platel and Srinivasan, 2000) هستند

Srinivasan, 2005) . گیاهان دارویی ترکیبات موجود در

ها و جذابیت بوی اسیدهای چرب ضروری، ویتامین مانند

شوند بهبود اشتها و کارایی هضم غذا می سبب، هاناشی از آن

(Azeez, 2008; Barreto et al. 2008 و ) رشد  نهایتا

یابد رشی افزایش میهای گوانیز متاثر از فعالیت آنزیم

(Srinivasan, 2005; Yu et al. 2008.) 
-عت آبزیـی در صنـش سوددهـافزای رایـبی ـاساس لـعام

(. 1388)ذاکری،  استمطلوب  یبه رشد دستیابی ،پروری

تولید تجاری ماهیان از عواملی است که بر یکی رشد 

از جمله (. 1389روحانی و ایران، )شریف ثیرگذار استأت

دمای آب، میزان تغذیه و اندازه  ،ثر بر رشد ماهیانؤعوامل م

 .(Sener et al. 2006)  استماهی 
 اولیهدرازای داری درحاضر اختالف معنی مطالعهدر ابتدای 

 درازایوزن و  چنین،هم. مشاهده نشدماهیان وزن اولیه  و

آماری نشان ندادند و ماهیان در دار نهایی نیز اختالف معنی

این، وجود با یکدستی داشتند.  همه تیمارها رشد نسبتا 

درصد افزایش وزن  آمده در نرخ رشد ویژه،دست  نتایج به

نشان داد که بیشترین مقادیر این  شاخص وضعیتبدن و 

یاسمی و همکاران  است.ها در تیمار دوم بوده شاخص

 پودر زیره سیاه به غذای فیل %15( با افزودن مقدار 1396)

( با افزودن مقدار 1394همکاران ) ماهی پرورشی و روحی و

پودر زیره سیاه در جیره غذایی کپور معمولی این مقادیر  1%

رشد در این های شاخصبهبود  برایترین دوز را مناسب

. استفاده از دوزهای مختلف زیره سیاه گزارش کردندماهیان 

های مختلف با توجه به اندازه و گونه پرورشی و در بررسی

ثر امری ؤرسیدن به دوزی م برایتفاوت در مقادیر مصرفی 

این است مشخص است اما آنچه در مطالعات  .استمنطقی 

های رشد شاخصثیر مثبتی بر بهبود أکه پودر زیره سیاه ت

العه روی کپور معمولی نشان داد که مکمل مطو تغذیه دارد. 

طور شاهد به گروهغذایی زیره سیاه رشد ماهیان را نسبت به 

ره ـتغذیه شده با جیکپور ماهیان داری افزایش داد. معنی

داری باالترین طور معنیاه بهـزیره سی %1حاوی 

نرخ رشد ویژه( را داشتند و  و )افزایش وزن رشد عملکرد

ترین رشد ماهیان در گروه شاهد مشاهده شد )روحی و کم

. مطابقت دارد حاضرکه با نتیجه مطالعه  (1394همکاران، 

( به 2011) Abdel-Tawwabو   Ahmad،چنینهم

ی نیل ثیر مثبت زیره سیاه در جیره غذایی ماهی تیالپیاأت

(Oreochromis niloticus) افزایشی دـو رون 

 تیمارها در وزن افزایش و نهایی وزن مانند هاییصــشاخ

 حاصلافزایش رشد این امر محتمل است که . دندکراشاره 

منجر  ،افزایش جذب مواد مغذی در اثراز مصرف زیره سیاه 

رشد بهتر ماهی  باعث ا که نهایتشود به بهبود مصرف غذا 

و  Kasiriمطالعات  (.1396)یاسمی و همکاران،  شودمی

 Pterophyllum) آنجل روی ماهی( 2011همکاران )

scalare)  وFarahi ( روی قزل2010و همکاران ) آالی

-نشاننیز ( Oncorhynchus mykiss) کمانرنگین

های گیاهی بر دار افزودنیدهنده تأثیر مثبت و معنی

 عاملی تاجادویه ،طور کلیبه .استهای رشد شاخص

کنندگی باالیی بر و اثر تحریک هستندهضم غذا محرک در 

 Platelفعالیت آنزیمی ترشحی صفرا و لوزالمعده دارند )

et al. 2002.) بهبود رشد ممکن  ربزیره سیاه  ثیر مثبتأت

اسانس ضروری باشد که  %7تا  3است به علت وجود 

( %30-20ونن )ـ( و لیم%50-85اروون )ـن را  کآبیشترین 

 ,Ahmad and Abdel-Tawwab)د نشول میـامـش

 Acipenserماهی ایرانی )ای روی تاسدر مطالعه(. 2011

persicusافزودن اسانس زیره  ،( عامل اصلی افزایش رشد

گزارش  (کاروون و مقداری کارول %65ا ت 45محتوی )سیاه 

عالوه بر  (.Sayed Hassani et al. 2011) است شده

و اسیدهای   Eمانند هاییزیره سیاه حاوی ویتامین این،

که ( Abdel-Latif et al. 2004) استچرب ضروری 

قائدی و  باشند. داشتهدر رشد  اثربخشیممکن است نقش 

 گزارشمعمولی  کپور( با مطالعه روی 1398همکاران )

 بدن، وزن افزایش به منجر سبز زیره کردند که عصاره
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 شاهد گروه با مقایسه در ویژه رشد نرخ و روزانه رشد ضریب

 حاوی تیمار ها درشاخص این مقادیر بیشترین شود ومی

 مشاهده شد. شاهد گروهدر مقدار نیز کمترین و صارهع 2%

گرم در  5چوبه به میزان زرد مقادیر مکمل زیره سیاه و

هفته سبب بهبود عملکرد رشد ماهی کفال  6کیلوگرم طی 

(Mugil cephalus )شد (El Bahr and Saad, 

های خشک مرزنجوش، پودر از برگاده ـفــاست (.2008

 در غذایو پودر تخم رازیانه  زیره سیاه، پودر گل بابونه

دار وزن نهایی بدن، تیالپیای نیل سبب افزایش معنی

ها نسبت به گروه افزایش وزن و نرخ رشد ویژه در همه گروه

افزودن سطوح متفاوت  (.Khalafalla, 2015) شد شاهد

نیز موزامبیک  یماهی تیالپیا غذاییپودر زیره سبز به جیره 

وزن نهایی و افزایش  مانندهای رشد شاخصباعث افزایش 

 .(Yilmaz et al. 2013وزن در تیمارها شد )

 مطالعه حاضر در در غذایی ضریب تبدیل مقادیر بیشترین

داری با تیمارهای شاهد مشاهده شد که تفاوت معنی گروه

ثیر مطلوب أدهنده تاین امر نشان .داشت سومو  دوم، اول

 زیره سیاه در کاهش ضریب تبدیل غذایی ماهی جوئل است.

ای آزمایش، تعدادی مرگ و میر هفته 8طی دوره ، چنینهم

داری در اوت معنیـاما تف ،در همه تیمارها مشاهده شد

روحی . دشنتیمارهای مختلف مشاهده  بیندرصد بازماندگی 

کردند گزارش ( با بررسی کپور معمولی 1394و همکاران )

زیره  %1داری در جیره طور معنیکه ضریب تبدیل غذایی به

معمولی  کپور ای دیگر رویدر مطالعه سیاه کاهش یافت.

 کمترین ،تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره زیره سبز

 با که شد مشاهده عصاره %2 تیماردر غذایی  تبدیل میزان

دار داشت )قائدی و همکاران، یاختالف معن شاهد گروه

افزایش قابلیت  باعثدر جیره غذایی موجود زیره  (.1398

ز مواد مغذی فاده اـبهبود است نهایتا هضم مواد مغذی و 

وضعیت بهبود  ،که به نوبه خود شودمی)چربی و نیتروژن( 

مطالعات  (.Yilmaz et al. 2013) را به همراه داردرشد 

جات، ادویه در ترکیبات مختلف فعالدهد که نشان می

 با افزایش غلظت اسیدهای صفراوی ها و گیاهانچاشنی

باعث تحریک  ،در نتیجهکرده و  حریکمیزان هضم را ت

ی )لیپاز، آمیالز های گوارشترشح آنزیم و افزایش لوزالمعده

 ،این. عالوه بر (Srinivasan, 2005) شوندمیو پروتئاز( 

وجود دارد که  سبز بر رشد اثرات زیرهدرباره  دالیل احتمالی

. بوی مواد اشاره کردجاذب بودن زیره سبز توان به می

)ریحان، زیره سبز و  جاتادویه مانندموادی دهنده تشکیل

رشد  افزایش سبب ،دهنده تغذیهبه عنوان افزایش( غیره

 El Dakar et al. 2008; Ahmad andد )نشومی

Abdel-Tawwab, 2011 .)اثر احتمالی  ،چنینهم

ضروری، اسیدهای چرب  هایروغنبعضی ترکیبات مانند 

و  ها، ویتامینی )لینولئیک، لینولنیک و آراشیدونیک(ضرور

ضروری بر رشد انواع چرب  اسیدهای خصوصبه مواد معدنی

 ;Abdel Latif et al. 2004ت )اس شدهثابت ان ماهی

Azeez, 2008.) در اثرتواند رشد می هایبهبود شاخص 

یا اثرات  انمورد نیاز ماهی ضروری آمینه فراوانی اسیدهای

زیره مصرف از  حاصلمقاومت سلولی  ضد میکروبی و افزایش

و منتول ترکیبات موجود در تیمول (. Amal, 1997د )باش

و شده افزایش ترشحات معدی  تیمول سبب .زیره هستند

سبب مجموع، که در  دارد آوراشتهاثیری أنیز تمنتول 

 بوی زیرهچنین، همشوند. افزایش رشد می وهضم تحریک 

ترشح  کنندهتحریک است، کومین آلدهید در اثرسبز که 

 Sharifi) کندآسان میهضم را  ،نوبه خود به است وبزاق 

et al. 2011.)  سببافزودن گیاهان دارویی به جیره غذایی 

مواد  برداری ازبهره و اصالحافزایش مواد مغذی قابل هضم 

صفراوی و تحریک  افزایش اسیدهای شود.میمغذی 

بهبود فرآیند  نیزگوارشی  هایو افزایش آنزیم لوزالمعده

 را به همراه داردضریب تبدیل غذایی هضم و 

(Srinvasan, 2005; Ahmad and Abdel-

Tawwab, 2011; Yilmaz et al. 2013.) همچنین، 

-اثر فعالیت در ایهای تغذیهبهبود شاخصاحتمال دارد که 

و تحریک  ، ضد باکتریایی و ضد قارچیایشیهای ضد اکس

-Abdelد )باشتوسط زیره  ساز  فرآیند سوخت و

Maksoud et al. 2002.) 

طور کلی، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از به

سبب جوئل پودر زیره سیاه در جیره غذایی ماهی  %1مقدار 

مقدار البته  .شودرشد و تغذیه میهای شاخصعملکرد بهتر 

داری با تیمار ها تفاوت معنیشاخصر بسیاری از نیز د 5/0%

های رشد در تیمارها را علت افزایش شاخص نداشت. 1%

زیره دارای  کرد که احتماال  تفسیرتوان این گونه می

به  کرده وکه فرایند هضم و جذب را تسهیل  است ترکیباتی

ایی را در ماهیان کمیت و کیفیت مصرف مواد غذ ،خود نوبه

 بخشد.بهبود می

 Bani and) وضعیت سالمتی دهندهنشانترکیبات خونی 

Haghi-Vayghan, 2011انزی( و فیزیولوژی آب 

(Hued and Bistoni, 2002 )شاخصابی ـارزی بوده و-
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 انماهیدر روشی برای تعیین واکنش استرس  یخونهای 

 . (Atmadi et al. 2016) است

برابر کننده در عوامل محافظت ءجزهای سفید خون گلبول

و  خواریبیگانهدر عمل و نقش مهمی  بوده زاعوامل بیماری

پاسخ ایمنی نسبت به عوامل انگلی، ویروسی، باکتریایی و 

گیری دیده دارند. اندازه آسیبهای کمک به ترمیم بافت

 ها در تعیین وضعیتهای سفید، درصد و نوع آنگلبول

در  (.Sakai, 1999)عمومی ماهی بسیار پر کاربرد است 

-طور معنیتیمار دوم بهزان گلبول سفید ـمی ،حاضر مطالعه

-فاوت معنیشاهد و تیمار سوم بود اما تتیمار دار بیش از 

مطالعه  با سوهم. از جمله تحقیقات داری با تیمار اول نداشت

( اشاره 1391تحقیق علیشاهی و همکاران )توان به می حاضر

که افزودن عصاره خار مریم در جیره دند کر گزارشها . آندکر

های سفید معمولی سبب افزایش تعداد گلبولغذایی کپور 

افزودن زیره  ،مغایر با تحقیق حاضرای در مطالعهشود. اما می

-معنی کاهشجیره غذایی ماهی کپور معمولی سبب  سیاه به

سیاه  در ماهیان تغذیه شده با زیرهدار تعداد گلبول سفید 

از (. 1394شد )روحی و همکاران، در مقایسه با گروه شاهد 

های سفید در زمان بروز استرس، تعداد گلبولآنجا که 

 ,Hastuti and Subandiyonoیابد )افزایش می

 استدهنده التهاب نشان های سفیدگلبول( و وجود 2018

(Czech et al. 2009) افزایش مقادیر گلبول سفید در ،

 متعارفامری در مطالعه حاضر های حاوی زیره سیاه جیره

توان به وجود ترکیبات احتمالی این امر را می. علت نیست

طور کلی، هب ناشناخته موجود در زیره سیاه نسبت داد.

گلبول سفید، گلبول قرمز، هماتوکریت،  مانندهایی شاخص

دهنده نشان MCH و  MCHC،MCVهموگلوبین، 

 .Michael et al) هستندماهیان در وضعیت سالمتی 

 ( نیز اظهار کردند که1394. ندایی و همکاران )(2019

های قرمز، درصد هماتوکریت و میزان تعداد گلبول

بیان ظرفیت انتقال  برایهای مناسبی شاخص هموگلوبین

کاهش  باعثاسترس اکسیژن و سالمت در ماهیان هستند. 

، سطوح هماتوکریت و هموگلوبین های قرمزتعداد گلبول

از این  (.Hastuti and Subandiyono, 2018د )شومی

میزان گلبول قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت در  افزایشرو، 

ثیر مطلوب زیره أدهنده تنشان زیره سیاه( %1)تیمار دوم 

 های خونی ماهی جوئل است.سیاه در بهبود وضعیت شاخص

نشان داد که مکمل غذایی کپور معمولی نتایج مطالعه روی 

سیاه اثر مثبتی بر هماتوکریت دارد )روحی و همکاران،  زیره

( 2010و همکاران ) Pratheepa مطالعهدر  (.1396

که افزودن عصاره برگ گیاه بکرایی در جیره  شدمشخص 

-غذایی کپور معمولی سبب افزایش میزان هموگلوبین می

 این،وجود با است. مطالعه حاضر سو با نتایج شود که هم

کپور روی ماهی  ( با مطالعه1394)ن روحی و همکارا

 ی در رابطه با تعداد گلبول قرمز،دارتفاوت معنی معمولی

شاهد و تیمارهای  گروهمقادیر هموگلوبین و هماتوکریت در 

 .گزارش نکردنداز زیره سیاه  مصرف کرده

تیمار در MCH و  MCVمیزان  نکمتریدر مطالعه حاضر، 

ها در هیچ یک از تیمار  MCHCاما میزان دوم مشاهده شد

( 1392نژاد و همکاران )سوری .داری نشان ندادتفاوت معنی

گرم گیاه میلی 150دوز افزودن  با که گزارش کردند

  MCHدر سطوح ماهی جیره غذایی گربهمورخوش در 
های که تا حدی مشابه یافته داری مشاهده نشدتفاوت معنی

 است. مطالعه حاضر

مشخص شد که میزان نوتروفیل  حاضر مطالعهدر  ،همچنین

تیمارهاست.  دیگربیش از به طور معنی دار در تیمار دوم 

داری در میزان لنفوسیت، تفاوت معنی ، عالوه بر این

مشاهده نشد. ل در تیمارهای مختلف مونوسیت و ائوزینوفی

داری را میزان لنفوسیت کاهش معنینتایج تحقیقی درباره 

های غذایی حاوی عصاره هایه با جیرهشد تغذیهدر ماهیان 

که میزان لنفوسیت طوری به ،دادانگشت و رازیانه نشان  پنج

که  تیمارها بیشتر بوده است دیگربه  در گروه شاهد نسبت

 Nya ،چنینهم. دارد سوییهمبا نتایج تحقیق حاضر 
-زلق( افزایش درصد نوتروفیل در ماهی 2009)  Austinو

پودر کمان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی  نگینرآالی 

که با نتایج تحقیق حاضر  کردندگیاه زنجبیل را گزارش 

 .استسو هم

های ایمنی خون همچون شاخص مطالعه حاضر در بارهدر 

IgMنوگلوبولین کل مشخص شد که تیمار و، لیزوزیم و ایم

 گروهبا  دارای مقادیر بیشتری از این عوامل در مقایسه دوم

ثیر أدهنده تکه این امر نشان تیمارهاست دیگرشاهد و 

تر بودن و مناسبها شاخصمثبت زیره سیاه در بهبود این 

نتایج این  .است( زیره سیاه %1) دومدوز مصرفی در تیمار 

سو است که هم( 2003و همکاران ) Dugenciهای با یافته

 ماننداستفاده از عصاره گیاهان دارویی  گزارش کرده بودند

یل سبب افزایش سطح ایمنی در دارواش، گزنه و زنجب

شده با عصاره آبی تغذیهطوری که ماهیان به ،شودمیماهیان 

 دیگرایمنی را در مقایسه با  تقویت دستگاهزنجبیل بیشترین 



 (خاراو  میرفالح)جوئل  یماه ییایمیوشیو ب یمنیا ،یخون یفاکتورها یرشد و برخ بر اهیس رهیمختلف ز ریاثر مقاد/    94

 روی کپور معمولیانجام شده  مطالعهدر  .تیمارها نشان داد

اده از زیره ـشد که استف گزارش( 1395)روحی و همکاران، 

داری بر افزایش ایمنی ت معنیـثیر مثبأت %1اه به میزان ـسی

و  %5/0که در مقادیر در حالی ،ماهی کپور معمولی دارد

شاهد مشاهده نشد. نتایج گروه داری با معنیتفاوت  5/1%

-می ،. از این رواستمشابه نتایج تحقیق حاضر  مطالعه آنها

رایی ثری به بهبود کاؤکه زیره سیاه کمک م کردوان ادعا ـت

هم شامل  دستگاهاین کند. یان میـایمنی ماه دستگاه

 بخش غیر. استاختصاصی و هم غیر اختصاصی  یاجزا

شامل بخش  است کهایمنی طبیعی یا ذاتی  هماناختصاصی 

اژها مرتبط با ماکروف خواریبیگانههای ای از مکانیسمعمده

حمله  برای است و هامانند نوتروفیلی سفیدی هاو گلبول

اختصاص پوست یا موکوس  مهاجم به ریزموجوداتبه 

محلول  عوامل ، احتمال داردخواریبیگانهاند. عالوه بر یافته

عوامل به تخریب  نیز نلیزوزیم و کمپلمادیگری مانند 

 دستگاهجزء اختصاصی  .کنندمهاجم کمک  رسانآسیب

 شاملکه  استورال و سلولی ـهای هومامل پاسخایمنی ش

 Iwamaماهیان است )اختصاصی  شناختیایمنیحافظه 

and Nakanishi, 1996.) و مختلف های ایمنی پاسخ

مواد  ثر ازأمتهم  ممکن استمقاومت به بیماری در ماهیان 

جیره باشد )ندایی و همکاران، مغذی  غیر و هم اجزایمغذی 

1394.) 

 ،جوئلبیوشیمیایی خون ماهی  عوامل مطالعه حاضر رویدر 

ار ـگلیسرید و گلوکز در تیمتری بیشترین میزان کلسترول،

 چگالکمرول ـکلستزان ـمی ،چنینهم .ده شدـمشاه دوم

(LDLتفاوت معنی )اما میزان  ،داری در تیمارها نداشت

 دومدار در تیمار طور معنی( بهHDL) پرچگالکلسترول 

رسد که مصرف زیره به نظر می .تیمارها بود دیگربیش از 

مقادیر چربی و حتی میزان استرس  ،فواید بسیاررغم بهسیاه 

 شاهد افزایش داده گروه نظر نسبت به را در تیمارهای مورد

گلوکز یک اثر سو داشته است.  ماهیانو بر فیزیولوژی بدن 

 Artacho et) استهای بدن منبع انرژی برای تمام سلول

al. 2007) وری برای ساختار کلسترول نیز ترکیبی ضر و

ای وضعیت تغذیهبررسی  برایغشای سلولی است که 

 (.Sancho et al. 1997شود )گیری میجانوران اندازه

سطوح مختلف زیره ( با بررسی اثر 1394روحی و همکاران )

 گزارش ولیـی در کپور معمـخونهای شاخصسیاه بر برخی 

بیوشیمیایی خون ماهیان  های فراسنجهد که بین ـکردن

سیاه در مقایسه با گروه شاهد تفاوت تغذیه شده با زیره 

داری وجود داشت و باالترین سطوح گلوکز و کلسترول معنی

و همکاران   AL-Dubakelاما ،در گروه شاهد مشاهده شد

( افزایش گلوکز در اثر افزودن سیاه دانه به جیره 2012)

و همکاران  صارمی .دندرکغذایی کپور معمولی را گزارش 

اثرات عصاره الکلی زیره سبز بر برخی ( با مطالعه 1397)

گزارش  سرمی ماهی انگشت قد کپور معمولی های شاخص

دار گلوکز و کاهش معنی های انجام شده،آزمایشکردند که 

ای حاوی هرا در ماهیان تغذیه شده با جیره کلسترول سرم

نشان آنها د. نتایج حاصل از تحقیق عصاره زیره سبز نشان دا

خصوص بههای غذایی حاوی عصاره زیره سبز داد که جیره

های گوارشی و د فعالیت آنزیمتوانمی های باالدر غلظت

جوان کپور معمولی را بهبود  سرمی ماهیانهای شاخص

 Lateolabrax) دریایی باس مطالعه روی د.بخش

japonicus)  زردچوبه و ترکیب ه، سیاه دانتغذیه کرده از

-تری سطوح این دو نشان داد که این ترکیبات سبب کاهش

پایین  خیلیی چگال با ییهاگلیسرول و لیپوپروتئین آسیل

روحی و  نتایج مطالعه (.Saad et al. 2013د )شومی

نشان داد که مکمل کپور معمولی روی ( 1396همکاران )

گلوکز و مقاومت کپور معمولی غذایی زیره سیاه اثر مثبتی بر 

بیشترین مقادیر پروتئین کل  نسبت به تنش شوری دارد.

روحی و . شددر مطالعه حاضر نیز در تیمار دوم مشاهده 

 تیماردر باالترین میزان پروتئین کل را ( 1394همکاران )

غلظت  .کردندمشاهده  در کپور معمولیسیاه زیره  1%

دفاع دستگاه در مهم خصی شا ،پروتئین سرم و آلبومین سرم

-و در ماهیان تغذیه شده با عصاره هستندهومورال ماهیان 

د. غلظت پروتئین کل نیابافزایش می به شدت های گیاهی

. داردیم ـه مستقــرابط رمـد سـگلیسریریـسرم با غلظت ت

دلیل گلیسریدها و پروتئین کل احتماال  به این اط تریـارتب

عدم حاللیت در آب قادر  تعلگلیسریدها به که تری است

 به همین دلیل با بعضی از .نیستندبه انتقال در پالسما 

 می دهندی را تشکیل اها و کلسترول مجموعهلیپوپروتئین

افزایش احتمال دارد که که قابل انتقال در پالسما باشند و 

بر غلظت پروتئین کل  هایا کاهش ساخت این لیپوپروتئین

 احتماال  (.1385گذار باشد )شاهسونی و همکاران، تاثیر

ترکیبات سمی، سطوح  مرتبط بااثرات منفی گیاهان دارویی 

که  اما زمانی ،زا باشده و شرایط حساسیتبیش از انداز

ثیر منفی روی رشد و أت ،دشواستفاده ها غلظت بهینه آن

 (.Bandaranayake, 2006ندارند )ماهی سالمت 
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بیان کرد که افزودن زیره توان گیری کلی میدر یک نتیجه

دار و مطلوبی بر تواند اثر معنیغذا می %1سیاه به میزان 

ایمنی ماهی جوئل و بهبود  دستگاهافزایش کارایی 

-هم ی داشته باشد.ـای این ماههـرشد و تغذیهای صـشاخ

تا د شومیبا توجه به نتایج این تحقیق توصیه چنین، 

-شاخصود ـثیر گیاه زیره سیاه در بهبأمطالعاتی در زمینه ت

های ایمنی گونه دستگاهای و نیز کارایی رشد و تغذیههای 

اثر ، آالاویاری و قزلـماهیان خ مانندی ـخوراکی پرورش

های رشد محرک دیگراستفاده از عصاره زیره سیاه به همراه 

ارزیابی اقتصادی استفاده از انواع و  غذایی ماهیاندر جیره 

انجام  ها با یکدیگرهای گیاهان دارویی و مقایسه آنعصاره

 .شود
 

 تشكر و قدردانی

از نگارندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را وسیله  ینبه ا

ابراز آزمایشگاه ویرومد  همکاری صمیمانه مسئولین محترم

 دارند.می

 

 منابع

. اثر 1395کناری، س. جعفریادهمی، ب.، یگانه، س.، 

ازماندگی و بگاماروس دریای خزر بر پارامترهای رشد، 

ای بیوشیمیایی سرمی در بچه ماهی هفراسنجه

-37: 5 شناسی جانوری تجربیکواریومی جوئل. زیستآ

31 . 

. اثر حافظتی 1390داوودیان، ن.  ،.، فاطمی، ف.دادخواه، ا

دست آمده از زیره سیاه در آسیب عصاره هیدروالکلی به

. مجله دانشگاه CLPبافت قلب و کلیه در مدل التهابی 

 .5-13 :5 علوم پزشکی قم

. اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره و 1388 ذاکری، م.

چربی در عملکرد بیولوژیکی در مولدین 

Acanthopagrus latus .نشگاه دا ،یه دکتررسال

 .ص 205 ،علوم و فنون دریایی خرمشهر

. اثر 1394، و. زادهتقی، ، و.جعفری، .، م.حایمانپور، ز.، روحی

بر عملکرد ( Carum carvi) سطوح مختلف زیره سیاه

ی رشد و برخی پارامترهای خونی در کپورمعمول

(Cyprinus carpio) .7 محیط زیست جانوری: 

112-105 . 

سلمانیان ، ع. ، حاجی مرادلو،.، م.حایمانپور، ز.، روحی

 سیاه های گیاهی زیره. اثر مکمل1395م.  فهدریجانی،

(Carum carvi ) شنبلیله و(Trigonella 

foenum graecum )باکتریایی و  بر فعالیّت ضد

 .ماهیان کپور معمولی پروتئین محلول موکوس در بچه

 .128-136 :6 نم شناسی آبزیابو

. اثر 1396، و. زادهتقی ،، و.جعفری .،، م.حایمانپور.، روحی، ز

مترهای بیوشیمیایی و خونی در تنش شوری بر بقاء پارا

بچه ماهی کپور معمولی تغذیه شده با مکمل گیاهی 

 .47-54 :4 های نوین در علوم زیستیزیره سیاه. یافته

زادی، م. انیان، س.، یوسفنژاد، ا.، رضایی، م.، سلطسوری

غذایی بر  تاثیر عصاره گیاه مورخوش در جیره. 1392

 شناسی گربهیـایمناسی و ـشننهای رشد، خوشاخص

 .8-19: 3 شناسی آبزیان. بومماهی

. تعیین مقادیر 1385مازندرانی، م. ، شاهسونی، د.، مهری، م.
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محصولی. جلد: چهارم، ماهیان خاویاری. -موضوعی

وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و 

 84 ،ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات شیالت ایران
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 ،، ن..، زنگویی، مذاکریس.م.،  موسوی،، ن.، صارمی

اثرات عصاره الکلی زیره سبز بر . 1397، ع. شهریاری

های گوارشی و برخی پارامترهای سرمی ماهی آنزیم

. (Cyprinus carpioانگشت قد کپور معمولی )

 .51-69 :12 پروری )علوم زیستی(توسعه آبزی

های آزمایشگاهی روش. 1378 م. مهابادی،عامری

 126 ،انتشارات دانشگاه تهران. هماتولوژی دامپزشکی

 .صفحه
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تهران، ، های کاربردی در کشاورزیالمللی پژوهش

 .1394خرداد 

دره، ح.، میرواقفی، انفرحمند، ح.، یاراحمدی، پ.، کلنگی می

مطالعه پروفایل هماتولوژی و بیوشیمی سرم . 1393ع. 

مجله کمان تغذیه شده با ایمونوژن. نگینآالی رقزل

 .445-465 : 67 منابع طبیعی ایران

 تغذیه بر رشد، سبز زیره الکلی عصاره . اثرات1393قائدی، 

معمولی  جوان کپور ماهی الشه بیوشیمیایی آنالیز و

(Cyprinus carpioپایا .)د،ارش کارشناسی امهنن 

 .ص 92ر، شهدریایی خرم فنون و علوم دانشگاه

. 1398، م. ذاکری، س.م. موسوی،، ن.، زنگویی، ف.، قائدی

 رشد بر عملکرد سبز زیره عصاره مختلف سطوح اثرات

 Cyprinusکپور معمولی ) جوان ماهی و تغذیه

carpio) .23-34 :8 شناسی جانوری تجربیزیست . 

های اسید الکتیک و باکتری. 1389ر.، قدسی، م.  کاظمی،

تولید مواد ضد میکروبی. اولین همایش کشوری 

 7 ،ویی عوامل اجتماعی موثر بر سالمت. تهراندانشج

 صفحه.

های نیازمندی. 1393پاکزاد، ک. ، ع.، قائدی، ع. پور،گرجی

 .25-39 :1 نتییزماهیان زینتی. مجله آبزیان غذایی 

اثر بیهوشی پودر گل  مقدماتی . مطالعه1377هرابی، ی. م

بر روی ( Syzygium aromaticum)میخک درخت 

کمان. مجله پژوهش و سازندگی ینرنگ یآالماهی قزل

42: 162-160. 

زا و عوامل عفونت. 1394علی، م. .، ندایی، ش.، پیربیگی، ع

های ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی در تحریک پاسخ

های مختلف. ها از طریق واکسیناسیون با عصارهماهی

کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه 

 .1394فروردین  27، کوهدشت، روستایی

. م پارسا، ،گی، م.درهخوش م.، سرپناه، ع.، محمودی یاسمی،

بر ( Carum carviه )لعه اثر زیره سیا. مطا1396

-های رشد و ترکیبات الشه بدن بچه فیلبرخی شاخص

 .169-172 :26 نمجله علمی شیالت ایرا ماهی.
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Abstract 

Jewel fish (Hemichromis bimaculatus) is a well-known and market-freindly ornamental fish in 

Iran. This work aimed to investigate the effects of caraway (Carum carevi) as a plant extract on 

growth, blood and immune indices in jewel fish in an 8-week period. So, 120 fish (5 g in weight) 

were distributed in 12 aquariums. A control group and 3 treatments were considered as follows: 

control group fed diet with no supplementation, treatment 1 (0.5%), treatment 2 (1%) and 

treatment 3 (1.5% caraway) in 3 replicates. Immunological and biochemical indices as well as 

growth performance were measured during the experiment. Among the growth indices, there 

was the best performance of SGR, PBWI, CF and FCR in treatment 2, exhibiting significant 

differences (p<0.05) with other groups. In additoin, treatment 2 displayed better results in terms 

of hemological indices. So that, the highest number of red blood cells, hemoglobin, hematocrit, 

MCHC, IgM, total protein, lysozyme, total immunoglobulin and HDL cholesterol were 

observed in treatment 2, exhibiting significant differences (p<0.05) with other groups. 

Therefore, it was found that adding 1% caraway to the diet can elevate the efficiency of immune 

system and also enhance the growth and nutritional indices in jewel fish. 
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