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 مقدمه  .1
 

بوم نظام های آبزی پروری بخش اساسی و در حال رشد از 

افزایش . را در سراسر دنیا تشکیل می دهدپروری و دامکشاورزی 

رآمد ناشی از تقاضای ماهی در ابتدا به دلیل رشد سریع جمعیت، د

 های حیوانی چنین ارجحیت ماهی بر سایر پروتئیناین فعالیت و هم

رشد این صنعت را ( سالمتی)و سپس دالیل فرهنگی و بهداشتی 

های آبزی ینده نیاز به توسعه فعالیتآبرای . ه استتسریع کرد

صنعت آبزی . پروری و افزایش تولید قابل پیش بینی خواهند بود

داقل اثرات زیست محیطی حر و سودآور و دارای موثپروری باید 
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 چکيده                                       مقاله يشناسه
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 21/3/0931: رش مقالهیخ پذیتار

 پژوهشی: نوع مقاله

 پزشی سنتیدام :موضوع
 

از یک  آبزی پروری ایرانصنعت در  Oncorhynchus mykissاهمیت ماهی قزل آال رنگین کمان : مقدمه و هدف 

شیوع بیماری های عفونی و عدم تأثیر داروهای سنتزی از سوی تلفات ناشی از تنش های مختلف مانند سو و افزایش 

تحقیق حاضر را به منظور بهبود سیستم ایمنی و کاهش تلفات این ماهی با استفاده از ما را بر آن داشت تا ، دیگر

  .به مرحله اجرا درآوریم طبیعی مانند اسانس گیاهان داروییرکیبات ت

در آزمایشی به منظور بررسی اثر چند گیاه دارویی بر سیستم ایمنی ماهی قزل آالی رنگین کمان، : تحقيق روش

ماهی با قطعه  212با در مجموع قطعه ماهی  02تکرار و در هر تکرار  9تیمار و  0تصادفی با  یک طرح کامالًقالب 

آویشن  ،مرزه بختیاری اسانس% 0تیمار آزمایش شامل هفت . هفته انجام گرفت 8گرم به مدت 11± 1میانگین وزن 

 . بود( شاهد)جیره معمولی و روغن زیتون +جیره معمولی ،پونه کوهی ،زرین گیاه ،مرزه خوزستانی ،دنایی

ایمنی یعنی درصد شاخص های  مربوط به صفات باالترین میزان که پژوهش نشان داداین نتایج  :و بحثنتایج 

گیاه پونه کوهی، مرزه خوزستانی، زرین  9اسانس اثر تغذیه در  Igmو میزان فاگوسیتوز و تعداد جرم فاگوسیته شده 

جیره حاوی اسانس مرزه ماهی های تغذیه شده با میزان لنفوسیت ها و هتروفیل های خون (. p<11/1)گیاه بود 

 (. p<11/1) مشاهده گردیدبه ترتیب کاهش و افزایش شاهد سه با در مقایبختیاری 

به خصوص اسانس گیاهان دارویی % 0در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن  :صنعتي /توصيه کاربردي

ایمنی تقویت سیستم جیره غذایی ماهی قزل آالی رنگین کمان سبب روغن زیتون به همراه به و مزره بختیاری پونه 

 .دوشمی ماهی 

 :د واژگانيکل
 

 سيستم ایمني 

 قزل آالي رنگين کمان  

 پونه کوهي 

 مرزه بختياري 
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مین عناصر اساسی در پایداری، أغذاها، عملیات غذادهی و ت. باشد

 ،سودآوری و مناسب بودن آبزی پروری مدرن تعیین کننده هستند

از کل هزینه های عملیاتی را % 01تا % 91های غذا، حدود زیرا هزینه

است که تغذیه نقش شده ، مشخص آنعالوه بر . شوندشامل می

مهمی را در عملکرد سیستم ایمنی و مقاومت در برابر بیماری ها ایفا 

در نتیجه، کیفیت غذا و مدیریت تغذیه بسیار حساس و . می کند

 (.0981ابراهیمی، ) گرددحائز اهمیت می

زا از عوامل کاهش دهنده پروری عوامل بیماریدر صنعت آبزی

های سیستم شکل امروزه از محركبرای حل این م .باشدتولید می

جایی که برخی گیاهان دارویی دارای کنند و از آنایمنی استفاده می

سیستم تقویت واص مفید از جمله تحریک و طیف وسیعی از خ

ها در مزارع پرورش ماهی استفاده از آن لتایمنی هستند به همین ع

  (.0988 کاران،شجیعی و هم) گرددتولید میبهبود سبب 

یاست داروسازی نوین در طی دو دهه اخیر به شکل قابل س

طبیعی  توجهی به سوی گیاهان دارویی و درمان با داروهای گیاهی و

های جدیدی را پیش رفته است، طبیعت این منبع غنی از دارو افق

پروری گشوده داروسازی و دام پزشکی،برای جامعه پزشکی، دام

رف ساالنه گیاهان دارویی به آمار جهانی نشان می دهد که مص .است

به داروهای ( پاتوژن) دلیل افزایش مقاومت عوامل بیماری زا

مصنوعی در کشورهای اروپایی و نیز کشورهای در حال توسعه در 

 (.0988قاسمی، )های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است سال

در حال حاضر برخی از جوامع بومی و سنتی کشورهای در حال 

های ه به تجربیات و دانش بومی انتقال یافته از نسلتوسعه با توج

ها از گیاهان دارویی و برخی منابع جانوری یا معدنی قبلی به آن

به طور نمونه  .کنندبرای درمان و سالمت دام ها و آبزیان استفاده می

در این روش درمان، کشاورزان و دامداران از اندام تازه، دم کرده، 

صمغ و مرهم برخی از گونه های دارویی در  جوشانده، روغن، شیره،

. کنندجنگل، مراتع یا مزارع بدون پرداخت هزینه بهره برداری می

اگرچه درمان دام با گیاهان دارویی به صورت سنتی سریع نمی باشد 

اما با  ،نباشدهای اپیدرمی چندان مناسب و ممکن است برای بیماری

چون ارزش ل عواملی هماین حال داروهای گیاهی و طبیعی به دلی

ها، نداشتن اثرات تخریبی بر اقتصادی و کم هزینه بودن تولید آن

کم بودن عوارض جانبی داروهای  ،(داروهای ارگانیک)محیط زیست 

گیاهی در مقایسه با داروهای شیمیایی، عدم ایجاد مقاومت نسبی 

انحصاری بودن درمان برخی  عوامل بیماری زا به داروهای گیاهی،

ها با گیاهان دارویی و وجود تجربیات مختلف بالینی در رابطه ماریبی

با گیاهان دارویی منجر شده تا این منابع ارزشمند دارویی از ارزش و 

 .(0988قاسمی، ) جایگاه خاصی در درمان برخوردار باشند

در بررسی اثرات  ((Dugenci et al., 2003کاران داگنسی و هم

ماهی قزل آال به این نتیجه سطح ایمنی  برچند گونه گیاه دارویی 

گزنه  ،((Viscum album گیاهانی نظیر دارواشعصاره رسیدند که 

(Urtica dioica  ) و زنجبیلZingiber officinale) )سبب 

گیاهان این اثر عصاره . گرددبدن ماهی میدر افزایش سطح ایمنی 

-الیتخون، فع یهاصفات مختلفی نظیر فاگوسیتوز در لکوسیت بر

های تنفس بین سلولی و درون سلولی، سطح پروتئین پالسمای 

بین گروه های آزمایشی و شاهد ( SGR)سرعت رشد ویژه  و خون

در گروه ماهی قزل آالی تغذیه . مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت

ایمونولوژی مورد بررسی در صفات شده با پودر عصاره آبی زنجبیل، 

های پالسما بیشترین سطح پروتئین و فتیامقایسه با شاهد افزایش 

 . دست آمدهدرصد زنجبیل ب 0از گروه تغذیه ماهی با عصاره 

گزارش (  (Guanghoug et al., 2007کارانگانگوگ و هم

( (Qompyeچند گیاه دارویی سنتی چینیترکیبی کردند که عصاره 

فعالیت فاگوسیتوز ماکروفاژها، محتوای پروتئین پالسمای خون، 

بولین و لیزوزیم سرم را افزایش می دهد که منجر به افزایش گلو

 . سطح ایمنی ماهی کپور می شود

( 0988)کاران در مطالعه دیگری که توسط علیشاهی و هم

دارای اثرات  انجام گرفت مشخص شد که عصاره گیاه دارواش

تحریک ایمنی می باشد که باعث تقویت تولید آنتی بادی در ماهی 

می گردد و تولید آنتی بادی های سرمی را در ماهی واکسینه شده 

لذا استفاده از . تحریک می کند  (Cyprinus carpio)کپور معمولی

آن قبل و بعد از واکسیناسیون ماهی ها و در مواقع شیوع بیماری در 

 . مزارع پرورش ماهی توصیه می گردد

 اثر گیاه سیر بر برخی از در بررسی( 0988)کاران شجیعی و هم

 در ماهی قزل آالی رنگین( گلبول سفید و انواع آن)خونی  صفات

گرم پودر گیاه سیر به ازای  6/1و  41/1،  9/1کمان با دوزهای 

روزه منقطع در شرایط  01غذای مصرفی روزانه در دو دوره زمانی 
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 ،های سفیدبه این نتیجه رسیدند که بین تعداد گلبول تنش

معنی دار مشاهده افزایش ه شاهد های گروها و نوتروفیللنفوسیت

  .شد

ثیر أدر بررسی ت( 0988)کاران هم زاده رودسری ووهاب

الی رنگین کمان آبر شاخص های رشد قزل واناگن پروبیوتیک 

که اضافه کردن آن به جیره بچه ماهیان سبب نتیجه گیری کردند 

های ویروسی، تحریک سیستم ایمنی، مقاومت بیشتر در برابر عفونت

را افزایش  تنشکتریایی و حتی انگلی شده و نیز مقاومت در مقابل با

افزایش  ون را بهبود می بخشد که نهایتاًیداده و کارآیی واکسیناس

، درصد افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، نسبت بازده یرشد، بقا

 .و کاهش ضریب تبدیل غذایی را سبب می گردد (PER) پروتئین

رنگین کمان در آبزی پروری  یاهمیت ماهی قزل آال دلیلبه 

یکی از قطب های )استان چهارمحال و بختیاری در به ویژه  ایران

خصوصیات بیولوژیک اثرات و مطالعه ( تولید ماهیان سردآبی کشور

بر سیستم ایمنی ایران ( اندمیک)انحصاری گیاهان دارویی از رخی ب

بود به منظور جلوگیری از کاهش مرگ و میر و بهو ماهی قزل آال 

 .گرفت انجاماین تحقیق  ،هاتولید آن
  

 

 هاواد و روشم. 2
 

اوایل )ای و آزمایشگاهی این پژوهش عهرکلیه مراحل مز

در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی و ( 31اردیبشت ماه تا اواخر تیر ماه 

ان دارویی و معطر دانشگاه آزاد اسالمی واحد هگیاهای پژوهشمرکز 

 .ل و بختیاری انجام شدشهرکرد در استان چهارمحا
 

 جمع آوري گياهان دارویي و شناسایي آن ها .2-1

ایمنی و رشد سیستم به منظور بررسی اثرات گیاهان دارویی بر 

اقدام به جمع آوری گونه های مورد  ی رنگین کمانماهی قزل آال

 Thymus daenensis)در همین راستا آویشن دنایی . نظر شد

Celak.) پونه کوهی ،Mentha longifolia (L.) Hudson)) مرزه ،

، زرین گیاه ((.Satureja bachtiarica Bungeبختیاری 

(Dracocephalum multicaule Benth.) مرزه خوزستانی ،

(Satureja khuzestanica Jamzad.)  از تیره نعناعیان

(Lamiaceae )ای قرق چهار طاق، تنگ صیاد و سبز کوه هاز کوه

ای چهار محال و بختیاری و مرزه خوزستانی واقع در جنوب استان ه

پس . خوزستان جمع آوری شدز نواحی شمالی اندیمشک در استان ا

از شناسایی دقیق گیاهان با استفاده از کلیدهای شناسایی و مشاوره 

شناس اقدام به خشک کردن سر شاخه گلدار با متخصصین گیاه

 .گیاهان مورد نظر شد
 

 ياسانس گير خشک کردن و. 2-2

 21از روش خشکاندن در دمای  کردن گیاهان به منظور خشک

پس از . گراد و در سایه با تهویه استفاده شددرجه سانتی 91تا 

اسانس گیری با استفاده  .آسیاب نمونه ها شد، اقدام به شدن خشک

 01کلونجر در دمای  با استفاده از دستگاهروش تقطیر با آب از 

-پس از تهیه اسانس .عت انجام شدسا 9درجه سانتی گراد به مدت 

 0/1با استفاده از فیلتر والتمن اسانس ها اقدام به فیلتراسیون 

 .گردیدمیکرون 
 

 تيمارهاي آزمایش. 2-3

ن با مواد شوینده آو پس از های فایبر گالس با آب ابتدا وان

کلرامین و نمک طعام مخلوط ضدعفونی گردید و سپس با 

ز ورود ماهی، شرایط بهینه پرورش و ساعت قبل ا 24. عفونی شدضد

قطعه ماهی قزل آالی  212سپس تعداد . آب گیری اعمال گردید

گرم به صورت انفرادی توزین  11±1رنگین کمان با وزن اولیه 

 . شدند

تکرار  9تیمار و  0آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی با 

 .ام گرفتهفته انج 8قطعه ماهی به مدت  02و در هر تکرار ( وان)

دمای آب به طور روزانه اندازه گیری و در مدت انجام آزمایش در 

بار هر هفته یک. گراد قرار داشتدرجه سانتی 1/02-1/04دامنه 

و  01مقدار اکسیژن ، 84/6 برابر pHو  سی شدرکیفیت آب بر

  .گرم در لیتر بودمیلی 98/1غلظت یون آمونیوم 

ماهی ها به مدت دو هفته . شد تهیهشرکت فرادانه از جیره پایه 

و پس از سازگاری، در شروع آزمایش به  ندبا جیره شاهد تغذیه شد

گرم  1قطعه ای با ترازوی دیجیتال با دقت  02صورت گروه های 

ای اختصاص یافتند که وان به گونه هرتوزین و به صورت تصادفی به 

های  اسانس .ها تفاوت معنی داری نداشتانگین وزن ماهی وانمی

گیاهان دارویی مورد نظر پس از حل کردن در روغن زیتون با 

به پلت های غذایی اضافه گردید و تا در روغن زیتون % 0غلظت 
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در شرایط درجه سانتی گراد  4زمان استفاده در یخچال و در دمای 

خوراك دهی در کل دوره به صورت دستی . نگهداری گردیدتاریکی 

ر سه نوبت صبح، ظهر و عصر انجام و بر اساس اشتها در روز و د

هفته با جیره های آزمایشی تغذیه شدند  8ماهی ها به مدت . گرفت

و زیست سنجی انفرادی ماهی ها شامل اندازه طول استاندارد با 

گرم در شروع  0/1سانتی متر و وزن ماهی با دقت با دقت  2/1دقت 

گرم در  1)هوشی با پودر گل میخک و در پایان دوره و پس از بی

قطعه ماهی  2در پایان آزمایش از هر وان . انجام گرفت( لیتر آب 01

های گیری از ورید دمی با سرنگو خون  به صورت تصادفی انتخاب

برای ( گرممیلی 0)ی شامل یهادر داخل تیوب انسولین انجام شد و

 .آزمایش های خونی ریخته شد
 

 صفات مورد ارزیابي. 2-4

های شامل مطالعه شمارش گلبولعه مورد مطالخونی  صفات

به روش همی )وبین ، غلظت هموگل(به روش شمارشگر سلولی)قرمز 

، (وینتروببه روش ماکرو)، میزان هماتوکریت (گلوبین سیانید

، هانوسیتوم ،ها، لنفوسیتها، هتروفیلهای سفیدشمارش گلبول

یک بر فتومتر)توتال ، پروتئین (سایتومتریبه روش فلو)ها ائوزوفیل

، درصد (به روش بروموکروزل گرین)آلبومین  ،(طبق روش بیورت

 .اندازه گیری شدندفاگوسیتوز و تعداد جرم در فاگوسیتوز 
 

 تجزیه و تحليل آماري. 2-5

 9تصادفی با  داده های این تحقیق در قالب یک طرح کامالً

یک طرفه با استفاده از نرم افزار تجزیه واریانس به روش تکرار 

SPSS ver 17  برای مقایسه  .مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند

 1آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال روش میانگین از 

 . درصد استفاده شد

 نتایج و بحث. 3

فاکتورهای ایمنی باالترین میزان که  نشان می دهد 0جدول 

در  Igmیعنی درصد فاگوسیتوز، تعداد جرم فاگوسیته شده و میزان 

را  قدار، زرین گیاه و پونه کوهی بیشترین مسه گیاه مرزه خوزستانی

تعداد جرم فاگوسیته معنی  با جیره معمولی برایتفاوت آن دارد که 

 Igmالبته در مورد درصد فاگوسیتوز و میزان  ،بود (p<11/1)دار 

لذا چنین به نظر می رسد که  .دانکن بود خون تفاوت در آزمون

عث ، زرین گیاه و پونه کوهی بامرزه خوزستانی سه گیاهاسانس 

افزایش عملکرد ایمنی ماهی قزل آالی رنگین کمان در مقایسه با 

نتایج حاصل از این آزمایش با نتایج . گروه شاهد گردیده است

که نشان  ((Dugenci et al., 2003کاران تحقیقات داگنسی و هم

دارواش، گزنه و  می دهد استفاده از عصاره گیاهان دارویی نظیر

زنجبیل منجر به افزایش سطح ایمنی بدن در ماهی گردید، مطابقت 

با پودر عصاره آبی شده تغذیه ماهی های گروه در به طوری که . دارد

و  داشتزنجبیل پارامترهای ایمنولوژی در مقایسه با شاهد افزایش 

به افزایش منجر واش و گزنه رمصرف عصاره دو گونه گیاه دارویی دا

 .گردیدها سطح پروتئین پالسمای خون در ماهی 

از ترکیبات فنلی و مهم موجود در اسانس  2و تیمول 0کارواکرول

نتایج مطالعات متعددی در خصوص اثر . گیاه مرزه خوزستانی است

اسانس مرزه خوزستانی نشان داده است که به دلیل وجود این دو 

ی قوی دارد ترکیب در اسانس مرزه خوزستانی اثرات ضدمیکروب

(Ghasemi Pirbalouti et al., 2011 .)های عمده در ترکیب

 4سینئول-8،0، %(0/43) 9اسانس برگ پونه کوهی پیپریتون

های عمده در اسانس گل و ترکیب%( 8/01) 1، پیپریتنون%(4/08)

سینئول  -8،0و %( 3)، پیپریتنون %(2/01)پونه کوهی پیپریتون 

اسانس این گیاه (. 0981کاران، مجایمند و ه)می باشند %( 8/0)

باشد ی کننده و یک آنتی بیوتیک قوی میعفونخاصیت ضددارای 

(Duck, 1985). شیمیایی موجود در زرین گیاه شامل  های ترکیب

ها و قند از نوع گلوکز و های اشباع شده، تاننفالونوئید، استرول

ترین  طی بررسی فیتوشیمیایی انجام شده مهم. گاالکتوز می باشد

، متا 6را ترکیباتی نظیر تری سیکلنزرین گیاه مواد متشکله اسانس 

-، آلفا0فالت، پاراسیمندی ان، دی هیدرومتیل سیترو 8و 6و منتا 

دی ان، کاروئول و بورنیل  8و0، نرال، 8وربنولکامفولن آلدئید، 

 (. 0909سجادی، )استات تشخیص داده اند 

                                                 
1 -Carvacrol 
2-Thymol  
3- Piperitone 
4- Cineole 
5- Piperitenone 
6- Tricyclne 
7- Paracymen 
8- Verbenole 
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یگری اجزای تشکیل این در حالی است که مطالعات مشابه د

دهنده اسانس را سیترال، میرسن، کاریوفیلن و ترپینیل استات 

 .(Yaghmai and Taffazoli, 1988)معرفی کرده است 

وجود ترکیبات مختلف فنلی، ترپنوئیدی و غیره در اسانس 

گیاهان دارویی پونه، مرزه و زرین گیاه می توانند تا حدودی توجیه 

یستم ایمنی ماهی قزل آالی رنگین کننده افزایش فاکتورهای س

البته نتیجه نهایی نیاز به بررسی . باشدمی کمان در تحقیق حاضر 

تر ترکیبات موثره و مکانیسم اثر آن بر فیزیولوژی بدن ماهی دقیق

 . دارد

 

 خونی ماهی قزل آالی رنگین کمان  صفات سیستماثر اسانس چند گیاه دارویی بر  .1جدول 
 

مرزه  فاکتور

 ياريبخت

آویشن 

 دنایي

مرزه 

 خوزستاني

پونه  زرین گياه

 کوهي

روغن  +عموليمجيره 

 زیتون

 احتمال SEM جيره معولي

 c60/296 ab21021 ab6/26940 a6/28830 9/26099 9/29918 20101 0/2943 ns گلبول سفید

 a 99/28 3/4 1060/1 4060/4 1111/1 6066/4 4/6899 186/1 ns پروتئین کل

 ns 989/1 2/2911 1911/2 4600/2 3111/0 2289/2 1199/2 00 پروتئین کل

 c 60 ab1/96 ab60/41 a 289/4 00/41 06/90 91 09/4 ns فاگوسیتوز

 ab93 a11/99 ab99/90 89/41 06/44 89/41 91/4 ns 11/4 هماتوکریت

 ab99/41 ab93 89/9 11/9 11/9 11/9 99/9 312/1 ns مونوسیت

 ab 90 bc89/60 abc89/01 لنفوسیت
abc60/01 89/00 1/04 1/02 10/2 * 

 ** c99/00 a1/20 ab02/24 1/06 06/02 1/00 24/4 1800/2 جرم

 * abc1/ ab231 a00/904 231 1/290 9/219 10/22 8060/4 گلوبولین

 a 99/28 ab20 bc11/29 هتروفیل
c00/29 29/99 60/03 60/29 64/0 ** 

 a21/00 ab66 /01 b00/8 هموگلوبین
ab0/3 61/00 28/00 31/01 12/0 ns 

 ab 89/0 b99/0 ab89/0 ab66/0 11/0 89/2 1/0 194/1 ns ائوزوفیل

 b00/2 00/2 39/0 49/2 32/0 31/0 210/1 ns 11/2 آلبومین

 

 

 حروف غیر مشابه در هر سطر بیانگر وجود تفاوت معنی دار است
ns :غیر معنی دار 
 درصد 1معنی دار در سطح احتمال : *

 درصد 0معنی دار در سطح احتمال : **

SEM: خطای استاندارد میانگین 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

Ghasemi Pirbalouti et al., Journal of Herbal Drugs, Vol. 2, No. 2: 149-155, 2011 

 

954 

 

میزان لنفوسیت های خون  0با توجه به نتایج موجود در جدول 

گروه شاهد  در مقایسه بامرزه بختیاری ماهی های تغذیه شده با 

آن ها افزایش های خون درصد هتروفیلیافت، در حالی که کاهش 

ه نظر می رسد که جیره حاوی مرزه چنین ب. معنی دار داشت

بختیاری توانسته است درصد هتروفیل ها که اولین سلول خونی 

البته الزم به ذکر  .جهت مبارزه با عوامل عفونی است را افزایش دهد

است که در این دوره پرورشی هیچ بیماری عفونی ماهی ها را درگیر 

کیبات فنلی ی در اسانس مرزه بختیاری ترعمده ترکیب های. نکرد

نتایج تحقیقات مختلف . به خصوص کارواکرول و تیمول است

(Ghasemi Pirbalouti et al., 2010a; Ghasemi Pirbalouti 

et al., 2010b; Ghasemi Pirbalouti et al., 2011; ) نشان

 .  استبختیاری دهنده اثر ضد میکروبی بسیار قوی اسانس مرزه 

ان داد که تغذیه اسانس های نتایج تجزیه واریانس آزمایش نش

 و ائوزوفیل ونوسیت، م، هماتوکریتهموگلوبینمختلف گیاهی بر 

 . ماهی قزل آال تأثیر معنی داری نداشت
 

 نتيجه گيري. 4
 

به که افزودن اسانس گیاهان دارویی نشان داد  همطالعنتایج این 

جیره غذایی ماهی قزل آالی رنگین کمان سبب تقویت سیستم 

وجود ترکیبات مختلف فنلی، ترپنوئیدی و . هی می شودایمنی ما

تواند تا حدودی توجیه کننده غیره در اسانس این گیاهان دارویی می

افزایش شاخص ایمنی ماهی قزل آالی رنگین کمان در تحقیق 

تر ترکیبات موثره البته نتیجه نهایی نیاز به بررسی دقیق. حاضر باشد

 .بدن ماهی دارد و مکانیسم اثر آن بر فیزیولوژی
 

 گزاريسپاس. 4

از ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی، آقای مهندس صفدر 

دریغ در اجرای این تحقیق کمال نیازی، به جهت حمایت های بی

 . سپاس را داریم

 منابع.  5

تغذیه و نیازهای غذایی ماهیان در آبزی پروری،  .0981. ابراهیمی،ع

 .صفحه 914عتی اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صن

 یبررس. 0981. باهر، ز و فاکر. ، جمزاد، ز.م رزا،ی، م.ك مند،یجا

 .Mentha  longifolia (L.) Hud. Var  بایاسانس پونه ز

calliantha  .0: 00 و معطر ییدارو اهانیگ قاتیتحق فصلنامه-

3 . 

نامه  انیپا اه،یگ نیزر ییایمیتوشیف یبررس. 0909. ا ،یسجاد 

دانشگاه علوم  ،یداروساز دانشکده  ،یفارماکوگنوز یدکترا

  .اصفهان یپزشک

  bachtiarica اسانس . 0989. م.، برازنده، م.، جمزاد، ز.ف دکن،یسف

 Satureja     فصلنامه. از کارواکرول یغن  یبه عنوان منبع 

-493 :4، شماره 21، جلد و معطر ییدارو اهانیگ قاتیتحق

421.  

بررسی . 0988، . ، پیغان ، ر.، مصباح ،م .انپور، م ، قرب.علیشاهی ، م

 آئروموناساثر عصاره گیاه دارواش بر عیار پادتن ضد باکتری 

توسعه صنعت گیاهان  همایش علمی ،ماهی کپور معمولی

 .دارویی ایران

شناخت و )و معطر  ییدارو اهانیگ. 0988. ع ،یربلوطیپ یقاسم

 111 ،یاه آزاد اسالمدانشگ ، انتشارات (ها اثرات آن یبررس

 . صفحه

 .، م، عباس زاده مزرعه خلف.، زمینی، ع.هاب زاده رودسری، حو

های رشد و بر شاخص Vanagenثیر پروبیوتیک تأ. 0988

نخستین همایش ملی  .آالی رنگین کمانبازماندگی قزل 

صنعت پرورش قزل آالی رنگین کمان،  های اقتصادیبیماری

 .شهرکرد، شهرکرد، ایرانواحد  یدانشگاه آزاد اسالم
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