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کمان رنگینآاليهاي دفاعی در ماهی قزلارزیابی تغییرات برخی از شاخص
)Oncorhynchus mykiss( تغذیه شده با

)Echinacea purpurea(و سرخارگل ) Allium satvium(سیر عصاره

57153-165: غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستیگروه بهداشت و مواد:سعید مشکینی

57153-165:، دانشگاه ارومیه، صندوق پستیمنابع طبیعی، دانشکده شیالتگروه :*یعقوب قیاسی

1393بهمن: تاریخ پذیرش1393آبان: تاریخ دریافت

چکیده
عی غیراختصاصی در ماهی هاي دفاهدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر عصاره سیر و عصاره سرخارگل بر برخی از پاسخ

صورت کامالً تصادفی  در قالب بهگرم،47±5قطعه ماهی با وزن متوسط  1050براي این منظور، تعداد . کمان بودرنگینآالي قزل
هار ، تیمار چ)%1عصاره سیر (، تیمارسه )%5/0عصاره سیر(، تیمار دو )گروه شاهد(تیمار یک: ترتیب زیر تقسیم شدندهفت تیمار به

و تیمار ) %5/0عصاره سرخارگل + %5/0عصاره سیر (، تیمار شش )%1عصاره سرخارگل (، تیمار پنج )%5/0عصاره سرخارگل (
روز 15مدت هاي فوق تغذیه شدند و سپس بهترتیب با جیرهروز به30مدت ماهیان به). %1عصاره سرخارگل+ %1عصاره سیر (هفت 

طوربه7و 3تیمارهاي 30و 15نتایج نشان داد که میزان فعالیت لیزوزیم در روزهاي . دنددیگر فقط غذاي تجاري دریافت کر
از لحاظ میزان فعالیت کمپلمان در روزهاي . دار نبوداین اختالف معنی45باالتر از تیمار شاهد بود، اما در روز ) P>05/0(داري معنی
جز با سایر تیمارها به3تیمار 45ر از سایر تیمارهاي مورد آزمایش بودند و در روز داري باالتطور معنیبه7و 3در تیمارهاي 30و 15

با سایر تیمارها 3مطالعه تیمار 15از لحاظ میزان ایمنوگلوبولین تام سرم در روز . داشت) P>05/0(داري اختالف معنی6با تیمار 
چنین هم. داشتند) P>05/0(دار با سایر تیمارها اختالف معنی7و 3رهاي تیما30داري داشت و در روز اختالف معنی7جز با تیمار هب

توان نتیجه گرفت میبنابراین،). P>05/0(داري داشت اختالف معنی6جز با تیمار با دیگر تیمارهاي آزمایشی به3تیمار 45در روز 
.گرددکمان میرنگینآاليان قزلهاي دفاعی در ماهیکه استفاده از عصاره سیر و سرخارگل باعث بهبود پاسخ

هاي دفاعیکمان، عصاره سیر، عصاره سرخارگل، پاسخرنگینآالي قزل:کلمات کلیدي

Ghiasi_63@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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مقدمه
مهم اقتصاديهايگونهازیکیکمانرنگینآاليقزلماهی

متراکمپرورش.شودمیدادهپرورشدنیانقاطاکثردرکهاست
درراماهیکهباشدمیمختلف همراهيهااسترسباماهیاین
و همکاران، Bahram(نماید میمستعدمختلفهايبیماريبرابر

ها و تأثیر هاي مقابله با بروز انواع بیماريیکی از روش). 2005
هايكمحرعنوانگیاهی بهداروهاياستفاده ازبر ماهیهااسترس
وترایمنمیاییشیموادبهباشد که نسبتایمنی میسیستم
ازواکسیناسیونبامقایسهدرهاآنو تأثیرباشندمیترمطمئن

). 1388فقانی و همکاران، (است تري برخورداروسیعدامنه
تولیدبودنهزینهکموارزش اقتصاديچونهمعوامل متعددي

زیست بر محیطتخریبیاثراتنداشتنداروهاي گیاهی،
درداروهاي گیاهیجانبیعوارضنبودکم)ارگانیکداروهاي(

نسبی عواملمقاومتایجادعدمشیمیایی،داروهايبامقایسه
برخیدرمانبودنانحصاريگیاهی،داروهايبهزابیماري
دربالینیمختلفتجربیاتوجودوداروییگیاهانباهابیماري
داروییارزشمندمنابعاینتاشدهمنجردارویی،گیاهانرابطه با

باشندبیماري ها برخورداردرماندرخاصیو جایگاهارزشاز
).1388پیربلوطی،قاسمی(

از جمله ) Allium  sativa(در بین گیاهان خوراکی، سیر 
گیاهان مورد استفاده در طب سنتی است که از قدیم در چین، 

سیر حاوي مواد . گرفتروم باستان و مصر مورد استفاده قرار می
سدیم، پتاسیم، فسفر، آهن، (از قبیل مواد معدنی مختلفی 

ها، هیدرات کربن، چربی، ترپنوئیدها، آنزیم(و مواد آلی ) کلسیم
و Harris(است ) ها، آلیساتین، آلوئن و آلیسینپروستاگالندین

در واقع ترکیبات موجود در سیر به دو گروه ). 2001،همکاران
اثرات . گردندیم میعمده ترکیبات سولفوره و غیرسولفوره تقس

دلیل ترکیبات ارگانوسولفوره از میکروبی سیر بهدرمانی و ضد
این ترکیبات ، )Larry،1996وHeinrich(جمله  آلیسین است 

و Hansel(دهند ونیم درصد وزن گیاه را تشکیل میحدود یک
Tayler ،1998 .(واحد استاندارد 15گرم آلیسین برابر یک میلی

آنتیخواص).2001،همکارانوHarris(داردثیرتأسیلینپنی
بیوتیکی و تحریک سیستم دفاعی آن ثابت شده است 

)Ghazanfariهمراه سیر خرد یا له شده به). 2012،همکارانو
تواند آثار پیشگیري کنندههاي گیاهی یا جانوري میسایر عصاره

ها و يویژه باکترزاي ماهی بهمناسبی بر علیه عوامل بیماري
). 2007،همکارانوCorzo- Martinez(ها داشته باشد قارچ

ها، افزایش فعالیت سیر باعث افزایش تولید سایتوکینعصاره
هاي سیستم دفاعی ها و سایر سلولماکروفاژها، لنفوسیت

وهاائوزینوفیلتعدادکاهش).Agarwal،1996(شودمی
عدم ابتالي دهندهنشانها در اثر استفاده اسانس سیر،مونوسیت

ها و عوامل مهاجم خارجی بوده و سالمت بدن به پارازیت

،HallوGuyton(باشدمیسیراسانسباشدهتغذیهماهیان
1989.(

گیاهی چندساله و Echinacea purpureaگیاه سرخارگل 
زیرزمینی آن از ریشه و ساقه. باشدبومی شمال آمریکا می

شته در درمان زخم و کاهش عالئم عفونت و هاي گذزمان
اجزاي ). Matthias ،2008(اند التهاب مورد استفاده بوده

ساکاریدهاي محلول در آب، شیمیایی سرخارگل شامل پلی
). Bone ،1997(مشتقات اسیدکافئیک و فالونوئیدها است 

طور کامل مشخص خواص فارماکولوژیکی هر یک از این مواد به
با این حال خاصیت ) 2007، همکارانو Thygesen(نشده است 

کنندگی سیستم دفاعی توسط مشتقات اسیدکافئیک و تعدیل
آلکامیدها و خاصیت ضدالتهابی آن به اثبات رسیده است

)Matthiasهاي گلبولتعداداجزاي اکیناسه،). 2008،همکارانو
را فعال و فاگوسیتوز Tهاي سفید در گردش را زیاد، لنفوسیت

در مطالعاتی .)1998، همکارانوO Hara(دهد را افزایش می
ساکاریدهاي که تاکنون انجام شده، نشان داده شده است که پلی

تخلیص شده از گیاه سرخارگل داراي خاصیت تحریک کنندگی 
طوري که باعث افزایش قدرت به. دفاعی استهاي سلول

وStimpel(اژ فاگوسیتوز، کموتاکسی و انفجار تنفسی در ماکروف
و Wagner(شوند چنین نوتروفیل میو هم) 1984،همکاران

Jurcic ،1991 .( دفاعی نیز خاصیت تعدیل کنندگی سیستم
کافئیک و آلکامیدها ثابت شده است توسط مشتقات اسید

)Matthias2008، همکارانو.(
رنگینآالياهمیت صنعت پرورش ماهی قزلبا توجه به

Oncorhynchus(کمان  mykiss( در جهان، تحقیق در رابطه با
هاي مختلف مدیریتی، از جمله مدیریت بهداشتی و جنبه
اهمیت در این راستا با توجه به. اي الزم و ضروري استتغذیه

هاي دفاعی و پیشگیري از هاي ایمنی در بهبود شاخصمحرك
پرورش ها در مزارعها و آسان و عملی بودن کاربرد آنبیماري

ها با غذاي آبزیان، این آبزیان، خصوصاً از طریق آمیختن آن
صورت سیر و سرخارگل بهبررسی تاثیر عصارهپژوهش به

هاي هاي ایمنی، بر شاخصعنوان محركجداگانه و ترکیبی به
.کمان پرداخته استرنگینآاليدفاعی ماهی قزل

هاشمواد و رو
سالن تکثیر و در 1391سال ماهدر آباناین تحقیق 

دانشگاه مطالعات دریاچه ارومیهپرورش آبزیان پژوهشکده 
:شرح زیر انجام پذیرفتارومیه به

آاليعدد ماهی قزل1050تعداد :ايتیمارهاي تغذیه
از یکی از مراکز تکثیر گرم 47±5کمان با میانگین وزنی رنگین

تهیه و بعد از ومیه و پرورش ماهیان سردآبی شهرستان ار
تصادفی صورت کامالًهروزه، ب10گذراندن یک دوره سازگاري 
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در ) قطعه ماهی50هر تکرار (در قالب هفت تیمار و با سه تکرار 
pHلیتر آب با میانگین دما، 180لیتري حاوي 300مخزن 21

3/10و 9/7گراد، درجه سانتی7/13ترتیب و اکسیژن محلول به
:گروه اول.شرح زیر ذخیره سازي شدندلیتر، بهگرم در میلی

: گروه دوم. ماهیان شاهد که فقط با غذاي تجاري تغذیه شدند
ازاي بهگرممیلی5(درصد 5/0ماهیان با غذاي تجاري حاوي 

ماهیان با : گروه سوم. عصاره سیر تغذیه شدند) هر کیلوگرم غذا
هر کیلوگرم ازاي گرم بهمیلی10(درصد 1غذاي تجاري حاوي 

ماهیان با غذاي : گروه چهارم. عصاره سیر تغذیه شدند) غذا
) ازاي هر کیلوگرم غذاگرم بهمیلی5(درصد 5/0تجاري حاوي 

ماهیان با غذاي : گروه ینجم. عصاره سرخارگل تغذیه شدند
) ازاي هر کیلوگرم غذاگرم بهمیلی10(درصد 1تجاري حاوي 

ماهیان با غذاي : روه ششمگ. عصاره سرخارگل تغذیه شدند
ازاي هر گرم بهمیلی5(درصد 5/0تجاري حاوي ترکیب 

ازاي هر گرم بهمیلی5(درصد 5/0عصاره سیر و ) کیلوگرم غذا
ماهیان : گروه هفتم. عصاره سرخارگل تغذیه شدند) کیلوگرم غذا

ازاي هر گرم بهمیلی10(درصد 1با غذاي تجاري حاوي ترکیب 
ازاي هر گرم بهمیلی10(درصد 1عصاره سیر و ) کیلوگرم غذا
.عصاره سرخارگل تغذیه شدند) کیلوگرم غذا

عصاره هیدروالکلی سیر :ها و جیره غذاییتهیه عصاره
. تهیه گردید) ایران- گرگان(و سرخارگل از شرکت گیاه اسانس 

جهت تغذیه . ها فرآوري شده و محلول در آب بودنداین عصاره
محصول شرکت )GFT- 2(صورت پلتتجاري بهاز غذايماهیان 
براي تهیه جیره غذایی . استفاده شد) ایران-شهرکرد(فرآدانه 

ماهیان و دماي آب، مقدار میانگین وزنی بچهتیمارها، با توجه به
، Hardy(غذاي روزانه هر تیمار از روي جدول استاندارد غذادهی 

تیمار روي سینی سپس، جیره روزانه هر. محاسبه شد) 2002
ها با مقدار محاسبه شده براي مخصوص آن پخش شد و عصاره

.هاي جداگانه بر روي پلت اسپري شدبا اسپري کنندههر تیمار 
هاي اسپري کردن محلول حاوي عصاره بر روي غذا، پلتحیندر

با محلول حاوي ها کامالًزده شد تا تمام سطوح پلتغذایی هم
اتاق خشک تهیه شده در دمايپس غذايس. عصاره آغشته گردد

داري و نگه) گراددرجه سانتی4دماي (شده و در داخل یخچال 
بار در روز 4طور دستی، غذادهی به. در طول روز استفاده گردید

روز اول ماهیان 30روز بود که 45طول دوره پرورش . انجام شد
حذف روز دیگر جهت بررسی زمان15ها و عصارهحاويبا غذاي
. افزودنی از بدن ماهی، فقط با غذاي تجاري تغذیه شدنداثر مواد

منظور بررسی فاکتورهاي به: ارزیابی فاکتورهاي دفاعی
دفاعی شامل میزان فعالیت لیزوزیم، مسیر فرعی کمپلمان و 

خون ماهیان در شرایط هايمیزان ایمنوگلوبولین تام سرم، نمونه
و با استفاده 45و 30، 15ایان روزهاي استریل در روز صفر و پ

ساعت بعد از 24گیري خون. لیتري اخذ شدمیلی2از سرنگ 

در هر بار . قطع غذا از طریق ورید ساقه دمی صورت گرفت
) قطعه3تکرار هر(قطعه ماهی از هر تیمار 9گیري تعداد نمونه

قبل از . گیري انتخاب شدندصورت تصادفی جهت خونهب
200(ي ماهیان به کمک محلول پودر گل میخک گیرخون

هاي براي تهیه سرم، نمونه. هوش شدندبی) میلیونقسمت در
ساعت در 5مدت یک ساعت در دماي اتاق و سپس خون به
گراد قرار داده شدند تا سرم در باالي درجه سانتی4دماي 

3000ها با دور در مرحله بعد نمونه. رسوب سلولی شناور شود
گراد سانتریفیوژ شد و درجه سانتی4دقیقه در دماي 3دت مبه

هاي سرم هر نمونه با پیپت پاستور جدا شده و درون میکروتیوب
-80تازه ریخته شد و تا زمان انجام آنالیزها درون فریزر با دماي 

فعالیت لیزوزیم براساس روش . داري شدندگراد نگهدرجه سانتی
Clerton 2001(و همکاران(؛Kim وAustin)2006 ( و بر

مبناي لیز باکتري گرم مثبت حساس به آنزیم لیزوزیم یعنی 
Micrococcus lysodeikticus3770با مشخصاتSigma, M

St.Louis,USAایمنوگلوبولین تام سرم با روش . گیري شداندازه
Siwicki مسیر فرعی فعالیت.شدگیرياندازه)1994(و همکاران
) RaRBC(هاي قرمز خرگوش گلبولهمولیزاساسبرنیزکمپلمان

و همکاران North)1997(، Boesenو Waleyکمک روشو به
. گیري شداندازه) 2000(و همکاران Amarو ) 1999(

ها، ابتدا قبل از مقایسه میانگین: تجزیه و تحلیل آماري
اسمیرنوف -کمک آزمون کولموگرافها بهنرمال بودن داده

روشازهادادهتحلیلوتجزیهجهت. سازي شدررسی و یکسانب
) 19نسخه (SPSSافزار ، نرم)ANOVA(طرفه واریانس یکآنالیز

HSDطور مخفف آزمون اختالف حقیقی که به(و آزمون توکی 

دار ها، سطح معنیدر تمام بررسی. استفاده شد) شودنامیده می
.شددر نظر گرفته >05/0Pها بودن آزمون

نتایج
هاي دفاعی ماهیان نتایج حاصل از آنالیز آماري شاخص

پرورش در دوره45و 30کمان در روزهاي صفر، رنگینآاليقزل
در روز صفر هیچ اختالف . آورده شده است3و 2، 1جداول 

داري از لحاظ فعالیت آنزیم لیزوزیم، مسیر فرعی آماري معنی
لیت ایمنوگلوبولین تام سرم در میان تیمارهاي کمپلمان و فعا

از لحاظ میزان فعالیت لیزوزیم بین . مورد مطالعه وجود نداشت
عصاره (دوره مطالعه تیمار سه 15تیمارهاي آزمایشی، در روز 

) درصد1عصاره سیر و سرخارگل (و تیمار هفت ) درصد1سیر
08/10±75/0(و ) لیترمیکروگرم در میلی4/10±8/0(ترتیب به

ترین میانگین فعالیت لیزوزیم داراي بیش)لیترمیلیدرمیکروگرم
عصاره سیر(از دوره مطالعه، تیمار سه 30در روز . سرم بودند

میانگین فعالیت لیزوزیم سرم ترینچنان داراي بیشهم) درصد1
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همراه تیمار که به) لیترمیکروگرم در میلی34/13±77/0(بود 
میکروگرم 09/13±78/0) (درصد1سرخارگلوسیرعصاره(هفت

سایر تیمارهاي آزمایشی باداريمعنیآمارياختالف)لیترمیلیدر
با قطع عصاره ) 46روز (پایان دوره مطالعه در).>05/0p(داشتند

ترین بیش) درصد1عصاره سیر (سیر و سرخارگل، تیمار سه 

وگرم در میکر8/11±9/0(میانگین فعالیت لیزوزیم سرم داشت 
اما در مقایسه با سایر تیمارهاي آزمایشی اختالف ) لیترمیلی

میزان فعالیت ترینکه کمستاحالیاین در. دار نبودآماري معنی
میکروگرم در 45/10±1) (شاهد(لیزوزیم سرم در تیمار یک 

.مشاهده شد) لیترمیلی

یان تیمارهاي مختلف در دوره پرورشیسرم ماه)لیترمیکروگرم در میلی(فعالیت لیزوزیم : 1جدول 
روز نام تیمار

153045صفرشماره تیمار
a67/0±09/5b78/0±15/7b89/0±45/9a1±45/10شاهد1
a54/0±98/4b9/0±89/8b88/0±01/11a89/0±89/10%5/0سیر2
a76/0±66/5a8/0±4/10a77/0±34/13a9/0±8/11%1سیر 3
a87/0±56/5b77/0±78/8b98/0±88/10a11/1±09/11%5/0سرخارگل4
a54/0±99/4b95/0±96/8b88/0±6/11a09/1±56/11%1سرخارگل 5
a66/0±7/5b68/0±93/8b1±89/10a1/1±45/11%5/0سرخارگل%+5/0سیر6
a64/0±23/5a75/0±08/10a78/0±09/13a2/1±62/11%1سرخارگل %+ 1سیر7

.باشدمی) P>05/0(دار در سطح دهنده عدم وجود اختالف آماري معنیحروف یکسان در هر ستون نشان.اندبیان شدهMean±SDصورت ها بهداده* 

مورد آزمایش، تیمارهايبینکمپلمانفعالیتمیزانلحاظاز
و تیمار ) درصد1عصاره سیر(دوره مطالعه، تیمار سه 15در روز 

12/34±23/2(ترتیب به) درصد1سیر و سرخارگلعصاره(هفت
ترین بیش) لیترواحد در میلی23/32±11/2()لیترمیلیدرواحد

میانگین فعالیت کمپلمان را داشتند که با سایر تیمارهاي مورد 
اختالف سایر ). >05/0p(دار است مطالعه، اختالف آماري معنی

تیمار شاهد نیز قابل توجه تیمارهاي آزمایشی در این دوره با 
) درصد1عصاره سیر (از دوره مطالعه، تیمار سه 30در روز . بود
بودکمپلمانفعالیتمیانگینترینبیشدارايچنانهم

عصاره (که جز با تیمار هفت ) لیترواحد در میلی54/2±18/48(
با ) لیترواحد در میلی3/46±24/2) (درصد1سیر و سرخارگل 

تیمار ). >05/0p(دار داشت ها اختالف آماري معنیسایر تیمار
را ترین میزان میانگین فعالیت کمپلماننیز کم) شاهد(یک 

که در مقایسه با سایر ) لیترواحد در میلی12/34±42/2(داشت 
شدمشاهدهدارمعنیآمارياختالفآزمایشیتیمارهاي

)05/0p< .( پلمان دوره مطالعه، میانگین فعالیت کم45در روز
عصاره سیر و (و تیمار هفت ) در صد1عصاره سیر(سه در تیمار

) لیترواحد در میلی23/43±89/2(ترتیب به) درصد1سرخارگل
ترین البته بیش. افت نمود) لیترواحد در میلی12/41±77/2(و 

میانگین فعالیت کمپلمان سرم در تیمار سه وجود داشت که 
ایر تیمارهاي مورد آزمایش داشت دار با ساختالف آماري معنی

)05/0p<.(

سرم ماهیان تیمارهاي مختلف در دوره پرورشی)لیترواحد در میلی(فعالیت کمپلمان : 2جدول 
روز نام تیمار

153045صفرشماره تیمار
a12/2±01/21c34/2±12/26d42/2±12/34c67/2±11/39شاهد1
a01/2±11/21b19/2±12/31b3/2±12/42b76/2±67/40%5/0سیر 2
a89/1±34/21a23/2±12/34a54/2±18/48a89/2±23/43%1سیر 3
a09/2±65/21b99/1±18/29c12/2±99/38c54/2±39%5/0سرخار گل 4
a9/1±39/21b17/2±1/30c43/2±9/39bc98/2±01/41%1سرخارگل 5
a2±87/21b21/2±12/30b3/2±23/40ab56/2±42%5/0سرخارگل%+5/0سیر6
a78/1±23/21a11/2±23/32a24/2±3/46bc77/2±12/41%1سرخارگل %+ 1سیر7

.باشدمی) P>05/0(دار در سطح دهنده عدم وجود اختالف آماري معنیحروف یکسان در هر ستون نشان.اندبیان شدهMean±SDصورت ها بهداده* 



1395بهار، 1، شماره هشتمسال ط زیست جانوري    پژوهشی محیفصلنامه علمی 

211

تام سرم بین تیمارهاي ایمنوگلوبولینفعالیتمیزانلحاظاز
1عصاره سیر(دوره مطالعه تیمار سه 15مورد آزمایش، در روز 

ترین میانگین فعالیت ایمنوگلوبولین تام سرم داراي بیش) درصد
که جز با تیمار هفت ) لیترگرم در میلیمیلی21/11±58/0(بود 

گرم در میلی32/9±46/0) (درصد1عصاره سیر و سرخارگل (
هاي آزمایشی، از لحاظ آماري اختالف با سایر تیمار) لیترمیلی
از دوره مطالعه میزان 30در روز ). >05/0p(دار داشتند معنی

میانگین فعالیت ایمنوگلوبولین تام سرم در همه تیمارها افزایش 
عصاره (فعالیت آن در تیمار سه میزانترینبیشچنانهموداشت
)درصد1عصاره سیر و سرخارگل (و تیمار هفت ) رصدد1سیر 

75/17±26/0(، )لیترمیلیدرگرممیلی63/19±56/0(ترتیببه

مشاهده شد که از لحاظ آماري با سایر ) لیترگرم در میلیمیلی
). >05/0p(دار داشتند تیمارهاي مورد آزمایش اختالف معنی

) شاهد(ر تیمار یک ترین میزان ایمنوگلوبولین تام سرم نیز دکم
مشاهده شد که در مقایسه ) لیترگرم در میلیمیلی44/0±57/5(

در آخر دوره ). >05/0p(دار بود با سایر تیمارها، اختالف معنی
ترین میانگین ایمنوگلوبولین تام سرم در مطالعه، بیش) 45روز (

گرممیلی8/11±89/0(داشتوجود)درصد1سیرعصاره(سهتیمار
عصاره سیر و سر خارگل (که جز با تیمار شش ) لیتریدر میل

تیمارها، سایربا)لیتردر میلیگرممیلی57/10±56/0)(درصد5/0
).>05/0p(دار بود اختالف معنی

سرم ماهیان تیمارهاي مختلف در دوره پرورشی)لیترگرم در میلیمیلی(فعالیت ایمنوگلوبولین تام : 3جدول
روز نام تیمار

153045صفرمارشماره تی
a89/0±51/2c69/0±21/3c44/0±57/5c67/0±68/7شاهد1
a78/0±61/2b54/0±21/8b32/0±57/13b76/0±24/9%5/0سیر 2
a66/0±84/2a58/0±21/11a56/0±63/19a89/0±8/11%1سیر 3
a86/0±15/3b34/0±27/6b14/0±44/10c54/0±57/7%5/0سرخار گل 4
a67/0±83/2b52/0±19/7b45/0±35/11b98/0±58/9%1ارگل سرخ5
a77/0±37/3b56/0±21/7b32/0±68/11ab56/0±57/10%5/0سرخارگل+0/%5سیر6
a55/0±73/2ab46/0±32/9a26/0±75/17b77/0±69/9%1سرخارگل + 1%سیر7
.باشدمی) p>05/0(دار در سطح دهنده عدم وجود اختالف آماري معنیحروف یکسان در هر ستون نشان.اندبیان شدهMean±SDصورت ها بهداده* 

هاي دفاعی در ماهی گیري شاخصنتایج حاصل از اندازه
1عصاره سیر(تیمار سه نشان داد که کمانرنگینآاليقزل

داراي ) درصد1عصاره سیر و سرخارگل (و تیمار هفت ) درصد
مسیر فرعی کمپلمان و ترین میانگین فعالیت لیزوزیم سرم، شبی

.میزان ایمنوگلوبولین تام سرم هستند

بحث
اخیر،هايدههطیدرشیالتیعلوممحققینازبسیاري

هاماهیدفاعیسیستمتوانافزایشرويبررابسیاريتحقیقات
معمولهايروشازیکی. انددادهانجامزابیماريعواملمقابلدر

ترکیباتازاستفادهماهی،جهت افزایش فعالیت سیستم دفاعی 
ویژهایمنی بههايمحركاصطالحاًیاایمنیسیستممحرك
توان بردنباالورشددر افزایشاست کهغذاییهايمکمل

موادانواعشاملترکیباتاین. دارندنقشسیستم دفاعی
باطبیعیترکیباتنیزوهاوتیکپروبیانواعشیمیایی،سنتتیک

بهنسبتمقاومتسالمت،باشند که در افزایشمیگیاهیمنشا
و kumara(شوند واقعمفیدتوانندمیزاعوامل بیماريواسترس

پروري، در آبزيهاي ایمنی استفاده از محرك)2003همکاران، 
ی هاي دفاعمکانیسمدفاعی آبزیان خصوصاًباعث تقویت سیستم

.شودمیهااختصاصی در جهت پیشگیري و کنترل بیماريغیر
هايسلولعملتسهیلباعثهامحرك
ها را افزایش هاي ضد باکتریایی آنخوار شده و فعالیتبیگانه

دست آمده در نتایج به).Kurokura ،1995وKakota(دهند می
دهند، استفاده از درصدهاي مختلف عصارهاین مطالعه نشان می

سیر و سرخارگل باعث افزایش میزان فعالیت لیزوزیم، کمپلمان 
و فعالیت ایمنوگلوبولین تام سرم در ماهیان تغذیه شده با 

خصوص در هب. مطالعه شده است30و 15ها در روز عصاره
و ماهیان ) 3تیمار (ماهیان تغذیه شده با عصاره سیر یک درصد 

و سرخارگل یک تغذیه شده با ترکیب عصاره سیر یک درصد 
که این افزایش در مقایسه با سایر تیمارها ) 7تیمار (درصد 
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هاي ترین میزان فعالیت شاخصکم). p>05/0(دار بود معنی
نتایج مشابه . مشاهده شد) شاهد(دفاعی فوق، در تیمار یک 

هاي عنوان محرك بر شاخصهاي گیاهی بهدرباره تأثیر عصاره
همکاران وGuanghougي که طوربه. دفاعی گزارش شده است

داروییگیاهچندترکیبیعصارهکهگزارش کردند)2007(
محتوايماکروفاژها،فاگوسیتوزفعالیت) Qompye(چینیسنتی

دادافزایشراسرملیزوزیموخون، گلوبولینپالسمايپروتئین
سیر، عصاره. شدکپورماهیایمنیافزایش سطحبهمنجرکه

ها، افزایش فعالیت ماکروفاژها، ولید سایتوکینباعث افزایش ت
، Agarval(شود هاي سیستم دفاعی میسلولها و سایرلنفوسیت

افزایش فعالیت لیزوزیم سرم و مقاومت چنینهم.)1996
کمان در استفاده از رنگینآاليهاي دفاعی ذاتی ماهی قزلپاسخ
گرم در کیلوگرم10گرم در کیلوگرم و 5میزانگیاه سیر بهپودر

خواص ضدباکتریایی سیر به ).Austin ،2009و Nay(دیده شد 
گرم آلیسین که یک میلیطوريبه. خاطر وجود آلیسین است

و Harris(سیلین تأثیر داردواحد استاندارد پنی15برابر 
عالوه بر آن عصاره سیر تازه مقادیر باالتري از ). 2011همکاران، 

یداتیو، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون هاي سلولی اکسآنزیم
از دیگر ترکیبات گیاه سیر ).Borek ،2001(پراکسیداز دارند

سولفیدها، ترکیبات دیگري مانند آلیسین، پلی،آلئین است
ها ها و آدلوزینتیوسولفیناتتیوگلیکوزیدها،ها،مرکاپتانها،آژوین

تري ین خاصیت کمنیز در جوانه سیر وجود دارد اما نسبت به آلئ
).Bloch ،1985(ها بسیار ناچیز است دارند و مقادیر آن

اسید و آلکامیدها ترکیبات اصلی گیاه سرخارگل کافئیک
شواهد قابل توجهی در استفاده . )Wagner،1991وBauer(است

ساکاریدها و از این گیاه در فعال نمودن ماکروفاژها، شکستن پلی
).Bauer ،1998(دفاعی وجود دارد در سیستمدیگر عوامل موثر

دفاعی توسط مشتقات کنندگی سیستمخاصیت تعدیلچنینهم
، همکارانو Matthias(شده است اسیدکافئیک و آلکامیدها ثابت

5/0در مطالعه حاضر استفاده از عصاره سرخارگل ).2008
باعث ) 5تیمار (درصد 1و عصاره سرخارگل ) 4تیمار (درصد 

فزایش قابل توجه فعالیت مسیر فرعی کمپلمان و میزان ا
چنین هم. ایمنوگلوبولین تام سرم در مقایسه با تیمار شاهد شد

این . میزان فعالیت لیزوزیم سرم در تیمارهاي فوق افزایش یافت
که در طورينتایج با مطالعات صورت گرفته مشابهت دارد، به

در رژیم غذایی ماهی ppt25/0میزان استفاده از سرخارگل به
تیالپیاي نیل افزایش نرخ رشد ویژه، میزان بقا، مقاومت در برابر 

و هماتوکریت لیزوزیمفعالیتخون،سفیدهايسلولتعدادعفونت،
چنین هم).2008، 2007و همکاران، Aly(گزارش شده است 

غذایی و تعدیل سیستم دفاعی غیراختصاصی تبدیلضریببهبود
). 2005و همکاران، Maas(ل اثبات شده است توسط سرخارگ

هاي وزن و پاسخباعث افزایشگوپیماهیدرسرخارگلاستفاده از
در شرایط آزمایشگاهی ).2011، همکارانو Guz(دفاعی شد 

ها و ماکروفاژها، مونوسیت(هاي مختلف سیستم دفاعی سلول
توسط عصاره سرخارگل تحریک ) هاي کشنده طبیعیسلول
تحریک (اثرات مشابه عصاره سرخارگل ).Bauer ،1998(نداشده

در ماهی ) هاي باکتریاییایمنی و مقاومت در برابر عفونت
و همکاران، Alishahi(است کپورعلفخوار نیز گزارش گردیده

و Wagner(سرخارگل باعث تحریک فعالیت لنفوسیت ).2011
لوسیت در ها، انتقال گرانو، افزایش فاگوسیت)1986، همکاران

و Roesler(شود خون و محافظت در برابر آلودگی میکروبی می
)  2011(و همکاران Bohlouliمطالعات ).1991همکاران، 

درصد5/0و 25/0ز ونشان داد که استفاده از سرخارگل با د
هاي بیوشیمیایی و هماتولوژي اثرات مثبتی در رشد، شاخص

مطالعه حاضر با 45روز در .کمان داشترنگینآاليماهی قزل
هاي دفاعی ها از رژیم غذایی ماهی، میزان شاخصقطع عصاره

افت داشت، البته اختالف قابل توجه در برخی گروهاي آزمایشی 
که میزان فعالیت کمپلمان و ایمنوگلوبولین طوريهب.مشاهده شد

) 3تیمار (درصد 1تام سرم در تیمار تغذیه شده با عصاره سیر 
درصد 5/0مار تغذیه شده با عصاره سیر و سرخارگل جز با تی

دار با سایر تیمارهاي آزمایشی اختالف آماري معنی) 6تیمار(
چنین میزان فعالیت لیزوزیم در تیمار تغذیه شده با هم. داشتند

تر از سایر تیمارهاي آزمایشی بیش) 3تیمار(درصد 1عصاره سیر 
نتایج فوق اثرات . جه نبوداما از لحاظ آماري اختالف قابل تو. بود

دهد که با مطالعات محققین عصاره بعد از قطع آن را نشان می
بر ماهی تیالپیا در استفاده از ترکیب گیاه سیر و سرخارگل و 

و Aly(بعد از قطع دارو مشابهت دارد مشاهده اثرات آن
Mohamed ،2010 .(استفاده از ترکیب سیر و سرخارگل به

مدت شش ماه رگل و سه درصد سیر بهنسبت یک درصد سرخا
در خوراك ماهی تیالپیاي نیل افزایش وزن، درصد بقا و مقاومت 

این ترکیب اثرات طوالنی بعد از . در برابر عفونت مشاهده شد
قطع دارو نشان داد و مقاومت به استرس دمایی در طی فصل 

باید به این ).Mohamed،2010و Aly(زمستان افزایش یافت 
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