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( Ficus benghalensis) فیکوس بنگهالنسیسرسی اثر عصاره ریزپوشانی شده گیاه بر  
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 9315 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            9317 بهمنتاریخ دریافت: 

 چکیده

بر فاکتورهای رشد و تولیدمثلی در ماهی زینتی دم  بنگهالنسیس وسفیکدر این تحقیق اثر عصاره ریزپوشانی شده برگ گیاه 

 4مایش در این آز شمشیری مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور عصاره با استفاده از صمغ عربی و مالتودکسترین ریزپوشانی شد.

گرم عصاره ریزپوشانی شده بر کیلوگرم ( میلی4)تیمار  000( و 3)تیمار  400(، 0)تیمار  000: شاهد(، 1)تیمار  0 جیره غذایی شامل

اد الرو نسبت تعدهفته تغذیه شدند. ماهیان ماده نیز با جیره غذایی پایه تغذیه شدند. نتایج نشان داد  14مدت جیره تهیه شد و مولدین نر به

(. درصد بقای الرو در تیمار <00/0P)داشتند داری با یکدیگر نر تیمار آزمایش اختالف معنیازای هر مولد ماده در هر چهامتولد شده به

داری در میانگین وزن در هر چهار تیمار مورد آزمایش اختالف معنیچنین (. هم>00/0Pتر از سایر تیمارها بود )داری بیشطور معنیبه 4

میزان استرادیول در  (.>00/0P) مشاهده شد 4(. باالترین درصد شاخص گنادوسوماتیک در تیمار <00/0Pالروها وجود نداشت )

 4و  3میزان تستوسترون و پروژسترون نیز در تیمارهای  (.>00/0P)بود  4و  3تر از تیمارهای داری بیشطور معنیبه 0و  1تیمارهای 

نتایج  د.مشاهده ش 1و  4ترین میزان پروتئین کل در تیمار ترین و کمبود. بیش 0و  1تر از تیمارهای ( بیش>00/0Pداری )طور معنیبه

با توجه به نتایج . تر از سایر تیمارها بودبیش 4و  3چنین  هماتوکریت در تیمارهای های سفید و قرمز و هممیانگین تعداد گلبول نشان داد

 شمشیری داشت.نقش مثبتی بر روی عملکرد تولیدمثلی در ماهیان دم بنگهالنسیس فیکوس عصارهحاصله 
  

  ، تولیدمثل، ماهی دم شمشیرینسیسفیکوس بنگهال کلمات کلیدی:

 alihajibeglou@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
ها قبیله بینصورت سنتی در بهفیکوس بنگهالنسیس گیاه        

ها و مشکالت جنسی نقاط مختلف هندوستان در درمان بیماریو 

؛ 0202و همکاران،  Rathee) گیرددر مردان مورد استفاده قرار می

Jain  ،های گیاه برگ شیرابه و جوشانده(. 0222و همکاران

دارای خواص تقویت کنندگی قوای جنسی  فیکوس بنگهالنسیس 

در طب سنتی برای تقویت صفات مردانه مورد استفاده است که 

را شود زیگیرد ولی استفاده از آن برای زنان توصیه نمیقرار می

، Justinو  Babyبرگ این گیاه خواص سقط جنین دارد ) جوشانده

برای  فیکوستوان از جنس می (. گزارش شده است که0200

 Emeka) نمود استفاده پروریآبزی در تولیدمثلی هایلیتفعا تقویت

 فیکوس بنگهالنسیساتانولی گیاه  (. عصاره0202و همکاران، 

(، ضد کرم و Urmila ،0222و  Manoj) التهاب ضد خواصدارای 

 Mukherjeeهیستامینی )فعالیت آنتی (،Patil، 0222 و Taur) انگل

(، تقویت Tatke ،0222و  Gabhe(، ضد اسهال )Saha ،0222و 

ون( گلوکز خ دیابتی )کاهش دهندهسیستم ایمنی، آنتی کننده

(Singh  ،آنتی0222و همکاران ،)( اکسیدانیSharma  و همکار

، Vijaykrishnaو  Suryanarayanan(، ضد قارچ )0222ان، 

 باشد.( می0225و همکاران،  Parekh( و ضد باکتری )0220

ها و مشکالت از هزاران سال قبل برای درمان برخی بیماری       

تولیدمثلی در انسان از گیاهان دارویی مختلف استفاده می شده 

های ترکیبات فنولی، روغن (.0222ان، و همکار Westphal)است 

پپتیدهای و پلی ساکاریدهاپلی ها،تانن ها،ساپونین آلکالوئیدها، فرار،

جود در برخی گیاهان دارای خواص گوناگون از قبیل: مو

 آور، ضداسترس، نیروبخش، ضدقارچ و تقویتضدباکتری، اشتها

 کنندهتضعیف یا کنندهتقویت بدن، ایمنی سیستم کننده

؛ Vats ،0200و  Vasudeva) باشندهای تولیدمثلی میفعالیت

Jain  ،ات ترکیب (. ترکیبات گیاهی در مقایسه با0222و همکاران

ها، اثرات جانبی مضر نداشته بیوتیکشیمیایی، سنتتیک و آنتی

تر بوده، فاقد ویژگی سمیت و انباشتگی ندرت دارند(، ارزان)یا به

آور در بافت موجود زنده هستند، قابلیت تجزیه و بازگشت به زیان

محیط را دارا هستند و در کل ترکیبات با منشأ گیاهی در مقایسه 

 Citarasuتری  با محیط زیست دارند )واد سازگاری بیشبا سایر م

ار درو ترکیبات با منشأ طبیعی یا دوست(. از این0222و همکاران، 

توانند جایگزین مناسبی های گیاهی میطبیعت، از قبیل عصاره

های گیاهی تهیه شده قبیل مواد باشند. اما عصاره برای این

اثر گذشت پذیر بوده و در بدر برابر عوامل محیطی آسی معموالً

های مختلف با نور، اکسیژن و سایر واکنش زمان در نتیجه

ترکیبات ممکن است مواد موثر خود را تا حد زیادی از دست 

ها در برابر عوامل ناخواسته بدهند بنابراین نیازمند محافظت از آن

های مناسب برای این منظور باشد. یکی از روشمذکور می

روش میکروانکپسوله  باشد.ها میریزپوشانی عصاره استفاده از

مواد یا ترکیبات  کردن یا ریزپوشانی، فرایندی است که طی آن

شوند پوشانده می کوچک هایکپسول درون گاز یا مایع جامد،

(Chen  ،؛ 0202و همکارانChan  ،0222و همکاران.)  

 هایو رشتهها در علوم کاربرد گیاهان و ترکیبات دارویی آن       

های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. اثر بسیاری از عصاره

ها ایمنی، تولیدمثل و انواع بیماری گیاهی بر روی رشد، سیستم

خوبی مورد مطالعه قرار گرفته ویژه در پستانداران و انسان بهبه

ت. تر بوده اسمراتب کماست اما، این قبیل تحقیقات در آبزیان به

ها، مقاومت دیگر با توجه به تنوع رنگ، تنوع الگوی باله از سوی

نسبتاً باال در برابر شرایط نامساعد محیطی، سهولت تکثیر و 

 شمشیریچیز خواری، ماهیان دمتولیدمثل و نیز رژیم غذایی همه

اند نظر عالقمندان زیادی را به ( توانستهPoeciliidae)خانواده 

عنوان مدل ها بهآزمایشات از آنخود جلب کنند و در بسیاری از 

و  Ling؛ 0222و همکاران،  Ghoshآزمایشگاهی استفاده کنند )

اتانولی  عصارهبنابراین در این تحقیق اثر . (0222همکاران، 

( با Ficus benghalensis)فیکوس بنگهالنسیس ریزپوشانی شده 

روی عملکرد تولیدمثلی و رشد در صمغ عربی و مالتودکسترین 

مورد  (Xiphophorus helleri)شمشیری نر ماهی زینتی دمجنس 

     بررسی قرار گرفت. 

 

 هاشمواد و رو
ماهیان مورد نیاز برای این آزمایش از کارگاه تهیه ماهی:        

ر شه، تکثیر و پرورش ماهیان زینتی واقع در استان گلستان

کال خریداری شدند. محل اجرای آزمایش در گرگان، جاده شصت

کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی واقع در استان گلستان، 

وده سن بها تقریباً همگی نابالغ و همآباد بود. این ماهیشهر فاضل

مدت یک ماه و و حدود دو و نیم ماه سن داشتند. این ماهیان به

ه زمانی روزان در این دوره نیم در شرایط آزمایشی پرورش یافتند.

که تا این شدندزن بدن و در دو نوبت غذادهی درصد و 5میزان به

به سن تقریبی چهار ماهگی رسیدند. با مشاهده اولین عالئمی که 

جنسیت نر و ماده ماهیان قابل تشخیص باشد، اقدام به جداسازی 

گروه ماهیان ماده )هر گروه  2ها شد. در این آزمایش، نرها از ماده

 02هیان نر )هر گروه گروه ما 2تکرار( و  2قطعه ماهی و  00

لیتر ذخیره  22قطعه ماهی( در آکواریوم هایی با حجم آبی حدود 
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عالوه هر آکواریوم با گرفتن انشعابی از سیستم هواده شدند. به

 شدند. ماهیان ماده تا پایان دوره با جیرهمرکزی هوادهی می

گروه ماهیان نر با  2شدند. اما، غذایی شاهد )پایه( تغذیه 

ریزپوشانی  گرم عصارهمیلی 222و  222، 022، 2حاوی  ایهجیره

پایه تغذیه شدند.  در هر کیلوگرم جیره فیکوس بنگهالنسیس شده

شدند )با روز ماهیان نر به مخازن ماهیان ماده معرفی می 22هر 

روز در مخزن ماهیان  5مدت ماده(. ماهیان نر به 2نر به  0نسبت 

آوری شده و ن نر هر مخزن جمعماده قرار داشتند. سپس ماهیا

 شدند. این عمل تا پایان دورهخود منتقل می به مخزن ویژه

 ماه( تکرار شد.  2آزمایش )

های سبز برگگیری به کمک امواج مایکروویو: عصاره       

ه واز مرکز تحقیقات کشاورزی گر فیکوس بنگهالنسیسگیاه 

 گرگان تهیه شد.زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گراد درجه سانتی 22ها پس از شستشو با آب مقطر، در دمای برگ

دست آمده و حالل و در نهایت آسیاب شدند. پودر بهکامالً خشک 

در داخل بالن استخراج ریخته شد.  02:0( با نسبت %22)اتانول

( قرار داده Panasonic, Japanمایکروویو )بالن در داخل دستگاه 

زن کمک هم خوردن محتویات بالن بهن با همزماشد. هم

ثانیه  2صورت: مایکروویو با برنامه زمانی بهدهی مغناطیسی، اشعه

 02ثانیه روشن،  2مرتبه( و بالفاصله  2ثانیه خاموش ) 05روشن، 

و سرد  دهیمرتبه( صورت گرفت. پس از اشعه 52ثانیه خاموش )

صاف  0ن شماره شدن بالن، محتویات بالن با کاغذ صافی واتم

آزمایش دور از نور و در یخچال  حاصل تا زمان ادامه شد. عصاره

 داری شد.نگه گراددرجه سانتی 2در دمای 

 این در انجمادی: کردن خشک روشبه ریزپوشانی       

فیکوس ای مورد ریزپوشانی عصاره اتانولی پژوهش مواد هسته
( DE =02-02سترین )شامل مالتودک ایدیواره مواد و بنگهالنسیس

گرم  22ای، سازی مواد دیوارهو صمغ عربی بودند. برای آماده

گرم آب مقطر در  22گرم صمغ عربی با  02مالتودکسترین و 

مدت یک گراد مخلوط و سپس بهدرجه سانتی 22-22دمای 

 rpm2222با دور  (IKA, T05, Germany) هموژنایزر توسط ساعت

منظور ای بهر ادامه مواد دیوارهطور کامل هموژن شدند. دبه

 .Memertماری )مدت یک شب درون بنهیدراته شدن کامل به

WNB 02, Germany داری گراد نگهدرجه سانتی 22( با دمای

های مایکروویوی تغلیط شدند. پس از طی زمان مذکور، عصاره

(، IKA®RV 25 basic, Germanyتبخیرکننده چرخشی ) در شده

زدن دقیقه همراه با هم 22مدت ای  بها مواد دیوارهب 2:0با نسبت 

و   Arabshahi؛0202و همکاران،  Khazayi) مخلوط گردیدند

Urooj ،0222ای و سازی مخلوط مواد دیواره(. پس از آماده

 Alpha-0 LDکن انجمادی )عصاره، جهت خشک کردن از خشک

plus, Germanyد ساعت استفاده شد. ماده جام 02مدت ( به

ای خارج و در هاون چینی های شیشهمتخلخل حاصل از فالسک

عبور داده شد و در  22خرد شدند. پودر حاصل از الک با مش 

های مختلف دار تا زمان انجام آزمونای دربای قهوهظروف شیشه

 داری شد. در فریزر نگه

انی، راندمان ریزپوش تعیین برای ریزپوشانی: راندمان تعیین       

 شد. پس از ریزپوشانی تعیین سطحیترکیبات فنولی دا میزان ابت

ثانیه با  22مدت طور مستقیم بهگرم نمونه به 0به این منظور، 

دقیقه  2مدت زن مغناطیسی استخراج و سپس بهاتانول توسط هم

سانتریفیوژ شد.  rpm2222گراد با دور درجه سانتی 02در دمای 

آوری و صاف گردید ی حاصل جمعبعد از جدا شدن فازها، فاز روی

. روش فولین سیوکالتو تعیین شدو میزان ترکیبات فنولی آن به

د به گیری شدر ادامه ترکیبات فنولی کل پس از ریزپوشانی اندازه

لیتر آب مقطر به میلی 0گرم پودر وزن و حدود  0این صورت که 

ها، منظور تخریب غشای ریزکپسولآن افزوده شد. سپس به

 مدتلیتر اتانول افزوده شد. بهمیلی 2ها توسط هاون خرد و ونهنم

ها با کاغذ صافی، صاف و دقیقه عمل استخراج انجام و نمونه 5

میزان ترکیبات فنولی با استفاده از روش فولین سیوکالتو تعیین 

اساس فرمول زیر محاسبه در نهایت، راندمان ریزپوشانی بر گردید.

 (:0202، و همکاران  Khazaei Mahdaveeشد )

EE% = ((TPC0 – TPC0) ÷ (TPC0)) × 022 

EE: 0، راندمان ریزپوشانیTPC:  میزان ترکیبات فنولی کل پس از

 سطحی پس از ریزپوشانی فنولی ترکیبات میزان :0TPC ،ریزپوشانی

ن عنوادر این آزمایش یک جیره غذایی پایه بهجیره غذایی:        

براساس عصاره ریزپوشانی جیره شاهد )پایه( و سه جیره آزمایشی 

 (. 0در نظر گرفته شد )جدول  فیکوس بنگهالنسیسشده گیاه 

رای بگیری پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت: اندازه       

گیری رطوبت، خاکستر، پروتئین و چربی خام جیره، از  اندازه

 .( استفاده شد0222) AOACروش 

در ابتدای آزمایش، طول و وزن مراحل انجام آزمایش:        

 میزانبهها روزانه در دو نوبت گیری شد. ماهیاولیه مولدین اندازه

در فواصل زمانی  سپسدرصد وزن بدن غدادهی شدند.  5تقریبی 

ماده( به  2نر به  0قطعه ماهی نر )نسبت  2روز،  22منظم، هر 

داری روز در هر آکواریوم رها شده و مجدداً به مخزن نگه 5مدت 

 ند.شدماهیان نر انتقال داده می
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 گرم جیره 111ها در : ترکیب جیره های غذایی و ترکیب شیمیایی آن1جدول 

 های غذاییجیره 

 4تیمار  3تیمار  2تیمار  )شاهد( 1تیمار  ترکیب جیره

 22 22 22 22 پودر ماهی کیلکا

 0/2 2/2 2/2 02 آرد گندم

 02 02 02 02 آرد جو

 02 02 02 02 آردسویا

 02 02 02 02 آرد ذرت

 5 5 5 5 روغن ماهی

 2 2 2 2 روغن سویا 

 2 2 2 2 روغن کلزا

 0 0 0 0 لیستین

 0 0 0 0 مکمل معدنی

 0 0 0 0 مکمل ویتامینی

 25/2 25/2 25/2 25/2 کلسیم فسفاتدی

 05/2 05/2 05/2 05/2 ضد قارچ

 2/2 2/2 0/2 2 فیکوس بنگهالنسیس ریزپوشانی شده عصاره

     ترکیب شیمیایی جیره بر حسب درصد

 22/22 02/25 00/25 20/22 پروتئین

 05/02 02/02 00/02 00/02 چربی

 02/5 00/5 00/5 02/5 خاکستر

 02/2 00/2 02/2 00/2 رطوبت

 5220 5225 5222 5222 انرژی خام )کالری بر گرم(
 

سازی و شمارش الروهای هر روز قبل از غذادهی جدا              

چنین وزن، طول، ناهنجاری و میزان تازه متولد شده انجام شد. هم

صورت روزانه ثبت شد. تلفات الروهای تازه متولد شده به

، شوری pHپارامترهای کیفی آب از قبیل اکسیژن محلول در آب، 

ساعت هر روز نیم گیری و ثبت شدند،طور منظم اندازهو دما به

و غذاهای خورده نشده از پس از آخرین نوبت غذادهی مدفوع 

کف آکواریوم سیفون شده و تعویض آب نیز به صورت روزانه و 

میزان دو سوم کل آب هر آکواریوم انجام شد. برای تغذیه الروها به

تر شدند از ابتدا از ناپلی آرتمیا و زمانی که الروها کمی بزرگ

 غذای تجاری بیومار استفاده شد.

گیری ضریب رشد ویژه از فرمول ندازهبرای ا نرخ رشد ویژه:       

 (:0222و همکاران،  Sardarشد )زیر استفاده 
 022)/t] × iLn W - fSGR (%/day) = [(Ln W 

 طول دوره t( و 0وزن اولیه )در روز   iW نهایی، وزن fWکه در آن 

 باشد.آزمایش می

ه ببرای محاس ماده: مولد هر ازایبه الرو کل تعداد میانگین       

 مولد ماده از فرمول زیر استفاده شد: ازای هرمیانگین تعداد الرو به

تعداد الرو متولد شده از هر تیمار در کل دوره آزمایش تقسیم بر 

 تعداد مولدین ماده در آن تیمار 

وری نسبی از آه میزان همببرای محاس وری نسبی:آهم       

 (:  0222و همکاران،  Chongل زیر استفاده شد )فرمو

میانگین وزن مولد ماده )گرم( / میانگین تعداد الروهای متولد 

 شده در کل دوره آزمایش 

ن اعنوشاخص گنادوسوماتیک بهشاخص گنادوسوماتیک:        

های ارزیابی عملکرد تولیدمثلی در جنس نر و ماده یکی از شاخص

 (: 0222و همکاران،  Ghoshابطه زیر محاسبه شد )طبق ر
 )وزن مولد/وزن گناد( = شاخص گنادوسوماتیک

: برای محاسبه درصد الروهای با الروهای معیوب درصد       

های اسکلتی و معیوب از فرمول زیر استفاده شد ناهنجاری

(Ghosh  ،0222و همکاران:) 

 های متولد شده/ تعداد کل الروهای معیوب( )تعداد کل الرو×022

ماهیان طبق فرمول درصد بقای بچه ماهی:درصد بقای بچه       

 (:0222و همکاران،  Ghoshزیر و در انتهای دوره محاسبه شد )
 )تعداد کل الروهای متولد شده / تعداد بچه ماهیان زنده در پایان آزمایش( × 022
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های شمارش تعداد گلبولری فاکتورهای خونی: گیاندازه       

گیری هماتوکریت و غلظت های قرمز، اندازهسفید، گلبول

 ( انجام شد.0220و همکاران ) Barrosهموگلوبین مطابق روش 

کل  غلظت پروتئینگیری فاکتورهای بیوشیمیایی: اندازه       

( و میزان 0250و همکاران ) Lowryسرم خون، طبق روش 

Freeman (0220 )و  Wottonین مطابق دستورالعمل آلبوم

گیری شد. برای محاسبه غلظت گلوبولین، مقدار آلبومین از اندازه

شد. غلظت گلوکز سرم خون با استفاده از مقدار پروتئین کل کم 

روش فتومتری و با استفاده از دستگاه کیت تجاری استاندارد به

ی های جنسجش هورمونبرای سنگیری شد. اسپکتوفتومتر اندازه

        ( انجام شد.0222و همکاران ) Lacy-Halbertمطابق 

این آزمایش در قالب طرح کامالً تجزیه و تحلیل آماری:        

دست آمده به های بهدادهتکرار انجام شد.  2تیمار و  2تصادفی با 

( و با استفاده One Way Anovaطرفه )کمک آنالیز واریانس یک

 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. SPSSاری افزار آماز نرم

 5در سطح ها از آزمون دانکن چنین برای مقایسه میانگینهم

 .استفاده شددرصد 
 

  نتایج

میزان ترکیبات فنولی کل و سطحی در عصاره حاصل از        

کن انجمادی پس از ریزپوشانی و راندمان ریزپوشانی در خشک

میلی گرم معادل  22/22ن ریزپوشانی آمده است. راندما 0جدول 

میانگین نسبت ، 2مطابق جدول  بود.اسید گالیک در گرم عصاره 

ر تیمار تعداد الرو متولد شده به ازای هر مولد ماده در هر چها

        (. <25/2P)داری با یکدیگر نداشتند آزمایش اختالف معنی
 

 ها: راندمان ریزپوشانی عصاره2جدول 

میزان ترکیبات فنولی کل پس از ریزپوشانی 

 گرم معادل اسید گالیک در گرم عصاره()میلی
میزان ترکیبات فنولی سطحی پس از ریزپوشانی 

 صاره(گرم معادل اسید گالیک در گرم ع)میلی
 

 راندمان ریزپوشانی )درصد(

02/2±25/22 02/2±22/02 22/22 

طور هب 2میانگین درصد بقای الروهای متولد شده در تیمار        

( اما، بین >25/2Pتر از سایر تیمارها بود )داری بیشمعنی

( از نظر درصد <25/2Pداری )اختالف معنی 2و  0، 0تیمارهای 

 درصد میانگین که نتایج نشان داد بقای الروی مشاهده نشد.

تیمارهای آزمایشی تقریباً با هم برابر  تمامی در معیوب الروهای

طول . با یکدیگر نداشتند (<25/2P)داری بوده و اختالف معنی

شده در تمامی تیمارها تقریباً با هم برابر بوده و  الروهای متولد

طور مشابه نتایج ( نداشتند. به<25/2Pداری )تفاوت معنی

دهد که در هر چهار میانگین وزن الروهای متولد شده نشان می

ها داری در میانگین وزن الروتیمار مورد آزمایش اختالف معنی

، 0، 0در تیمارهای  گنادوسوماتیک شاخص (.<25/2P) ندارد وجود

 گیری شد. اندازه 22/2و  20/2، 22/2، 20/2تریب برابر با به 2و  2

رهای فاکتوهای ننتایج مربوط به مقایسه میانگی 2جدول  در       

های تغذیه شده با جیره شمشیری نردر ماهیان دم شناسیخون

های سفید ده شده است. میانگین تعداد گلبولآور عصارهحاوی 

. (>25/2P)ترین مقدار بود کم 0ترین و در تیمار بیش 2در تیمار 

. (>25/2P)دیده شد  2های قرمز در تیمار ترین میزان گلبولبیش

داری از نظر میزان نیز اختالف معنی 2و  0، 0بین تیمارهای 

ین نشان داد که چن. نتایج آزمایش همگلبول قرمز دیده نشد

 ترتیب درترین میزان غلظت هموگلوبین بهترین و کمبیش

تفاوت  2و 0چنین بین تیمارهای باشد. هممی 0و  2تیمارهای 

 در هماتوکریت میزان (.<25/2P) نشد مشاهده داریمعنی

بود  2و  2تر از تیمارهای داری کمطور معنیبه 0و  0تیمارهای 

(25/2P<.)

 عملکرد تولیدمثلیهای نمقایسه میانگی نتایج: 3جدول 

  تیمار   

 4 3 2 )شاهد( 1 فاکتور

 a 2±22 a 225/2±22 a 220/0± 22/22 a  502/0± 222/22 مولد/ تعداد کل الرو

 b 252/2±025/22 b 222/5±22/22 b 200/2±22/22 a 022/0±505/22 درصد بقا بچه ماهی

 a 202/0±252/0 a 522/0±222/0 a 222/0±250/2 a 222/0±22/2 درصد الروهای معیوب

 a 022/2±052/2 a 022/2±222/2 a 22/2±02/2 a 020/2±002/2 متر(طول الرو )میلی

 a 22/2±052/5 a 220/2±02/5 a 222/2±022/5 a 200/2±002/5 گرم(وزن الرو )میلی

 b 220/2±202/2 ab 222/2±222/2 ab 220/2±202/2 a 222/2±220/2 (%)  شاخص گنادوسوماتیک

 ها با حروف التین متفاوت نشان داده شده است.دار بودن میانگیندر هر ردیف، معنی          



  ....بر فاکتورهای رشد و فیکوس بنگهالنسیسرسی اثر عصاره ریزپوشانی شده گیاه بر                      بگلو و سوداگرحاجی

052 
 

 شناسیخونفاکتورهای های ننتایج مقایسه میانگی: 4جدول 

  تیمار   

 4 3 2 )شاهد( 1 فاکتور

 b 220/2±00/0 ab 002/2±22/0 ab 022/2±22/0 a 025/2±52/0 (× 2m 202گلبول سفید )

 b 022/2±20/0 b 022/2±20/0 b 050/2±0/0 a 02/2±22/0 (× 2m 202گلبول قرمز )

 c 222/0±0/25 b 552/2±222/22 b 22/0±02/22 a 220/2±5/22 هموگلوبین )گرم بر لیتر(

 c 022/2±02/02 c 25/2±20/02 a 520/2±2/02 b 500/2±20/02 هماتوکریت )درصد(

 ها با حروف التین متفاوت نشان داده شده است.گیندار بودن میاندر هر ردیف، معنی             
 

میانگین میزان هورمون استرادیول در ، 5مطابق جدول        

بود  2و  2تر از تیمارهای داری بیشطور معنیبه 0و  0تیمارهای 

(25/2P<). ون میزان تستوستر میانگین که داد نشان نتایج چنینهم

تر از ( بیش>25/2Pاری )دطور معنیبه 2و  2در تیمارهای 

 2بود. میانگین میزان پروژسترون در تیمارهای  0و  0تیمارهای 

(. >25/2Pبود ) 0و  0تر از تیمارهای داری بیشطور معنیبه 2و 

طورکه همان دست آمد.به 0ترین میزان پروژسترون در تیمار کم

 ترین میزان آلبومینترین و کمشود، بیشمشاهده می 5در جدول 

چنین میزان مشاهده شد. هم 0و  2ترتیب در تیمارهای به

داری با یکدیگر نداشت تفاوت معنی 2و  0آلبومین در تیمارهای 

(25/2P>.)  داری طور معنیبه 2میانگین میزان گلوبولین در تیمار

 عالوه میزان گلوبولین(. به>25/2Pتر از سایر تیمارها بود )بیش

داری با یکدیگر نداشتند تالف معنیاخ 2و  0، 0در تیمارهای 

(25/2P>.)  داری طور معنیبه 2میزان پروتئین کل در تیمار

 ترین میزان پروتئین کل در تیماراز سایر تیمارها بود. کم تربیش

و  2میزان گلوکز سرم در تیمارهای  چنینشاهد مشاهده شد. هم

آمد  دستبه 0و  0تر از تیمارهای داری کمر معنیطوبه 2

(25/2P< .) 
 

 بیوشیمیاییفاکتورهای های ننتایج مقایسه میانگی: 5دول ج

 تیمار                                                   

 4 3 2 )شاهد( 1 فاکتور

 a 022/02±0205 a 222/2±0220 b 202/00±222 b 502/02±222  یتر(ل)پیکوگرم بر میلی استرادیول

 b 025/00±020 b 002/02±025 a 00±022 a 00±020    یتر(لنوگرم بر میلی)ناتستوسترون

 c 222/2±20/2 b 020/2±05/0 a 022/2±20/0 a 022/2±22/0    تر(لینانوگرم بر میلیپروژسترون )

 c 255/2±252/2 b 00/2±25/2 b 022/2±222/2 a 220/2±2/02 )گرم بر لیتر(آلبومین 

 b 000/2±222/2 b 02/2±222/02 b 520/2±522/02 a 222/2±5/00 )گرم بر لیتر(گلوبولین 

 c 222/2±52/02 b 252/2±202/02 b 222/2±20/02 a 205/2±2/00 پروتئین کل )گرم بر لیتر(

 b 222/2±0025 a 025/2±0020 c 222/02±0220 c 202/22±0002 گرم بر لیتر(گلوکز )میلی

 با حروف التین متفاوت نشان داده شده است.ها دار بودن میانگیندر هر ردیف، معنی           

 

   بحث

جاد دلیل ایاستفاده از ترکیب آب و اتانول برای استخراج، به       

محیطی با قطبیت متوسط که بهترین شرایط برای استخراج 

ترکیبات فنولی است، باعث تورم بافت گیاهی و افزایش سطح 

 مان استخراج تماس ماتریکس و حالل و در نتیجه بهبود راند

دلیل پایین (. از سوی دیگر به0222و همکاران،  Xiaoشود )می

ای هبر بودن روشبودن راندمان استخراج ترکیبات فنولی و زمان

های سنتی از قبیل روش استخراج غرقابی، استفاده از روش

جدیدتر ازجمله استخراج به کمک امواج مایکروویو اهمیت ویژه 

تخراج ترکیبات فنولی در روش مایکروویو دارد. بازده باالتر اس

و  Xiaoها )های سنتی در استخراج فالوونوئیدنسبت به روش

و همکاران،  Hemwimon( و ترکیبات فنولی )0222همکاران، 

شود در که مشاهده میطوری( به اثبات رسیده است. همان0222

 ها به کمک امواج مایکروویوتحقیق حاضر بازده ریزپوشانی عصاره

و  Zubairو استفاده از روش خشک کردن انجمادی باال بود. 

( گزارش کردند که میزان باقی ماندن ترکیبات 0200همکاران )

کن انجمادی در خشک Plantago majorهای فنولی عصاره برگ

د. باشهای خشک کردن که دما باالتر است، میباالتر از سایر روش

گوجه فرنگی به روش  در ریزپوشانی لیکوپن حاصل از ضایعات
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درصد گزارش  5/22خشک کردن انجمادی راندمان ریزپوشانی 

(. راندمان ذکر شده در مطابقت با 0222و همکاران،  Chiuشد )

 باشد.نتایج پژوهش حاضر می
گزارش شده است که سطح مناسب پروتئین و چربی برای        

درصد  02تر از درصد و کم 22-25ترتیب شمشیری بهماهیان دم

های غذایی (. در این تحقیق نیز جیرهAdhikari ،0222باشد )می

 درصد چربی داشت.  02-05درصد پروتئین و  25حدود 

 سفیکوس بنگهالنسیگیاه  استفاده از عصارهدر این تحقیق        
ازای مولد ماده، درصد الرو داری بر نسبت تعداد الرو بهتأثیر معنی

که جاییرسد از آنمی نظرمعیوب، طول و وزن الرو نداشت. به

نتایج این فاکتورها در ارتباط توأم با هر دو جنس نر و ماده 

وع ها، صفات و ناساس ویژگیتوان صرفاً برهستند، بنابراین نمی

تنهایی قضاوت نمود. اما نتایج شاخص نر بهمصرفی جنس  جیره

فیکوس  دهد ماهیان نری که از عصارهگنادوسوماتیک نشان می

 ها نسبتشده بودند میزان شاخص گنادوسوماتیک در آن تغذیه

 2و  2ویژه در تیمار به گروه شاهد افزایش یافت. این اختالف به

زمان وزن بدن و شاخص هم . مقایسهوضوح مشهود بودبه

که وزن بدن اختالف رغم ایندهد علیگنادوسوماتیک نشان می

یه شده با عصاره چندانی با یکدیگر ندارد اما در ماهیان نر تغذ

گیاه، میزان شاخص گنادوسوماتیک افزایش یافت. این مطلب 

شمشیری نر گر افزایش وزن گناد )بیضه( در ماهیان دمبیان

افزایش یافت.  2ویژه در تیمار درصد بقای الروی نیز بهباشد. می

یفیت های با کفیکوس توانسته سبب تولید اسپرم احتماالً عصاره

ز این طریق الروهای تولید شده درصد بقای باالتری باالتر شده و ا

( نیز گزارش 0202و همکاران ) Palaniyappan را نشان دادند.

ی هاکنندگی فعالیتجنس فیکوس، خواص تقویتکردند که 

تولیدمثلی در جنس نر دارد. افزودن عصاره اتانولی گیاه فیکوس 

ون توسترهای آزمایشی نر، سبب افزایش سطح تسموش به جیره

ها به جنس ماده و شده در نتیجه سبب افزایش تمایل این موش

ا در هگیری و افزایش عملکرد تولیدمثلی آنافزایش دفعات جفت

و همکاران  Francisطور مشابه، بهشود. مقایسه با گروه شاهد می

 Vernoniaهای نشان دادند که افزودن پودر برگ( نیز 0202)

amygdalina پیکر افریقاییماهی غولگربه مولدین ذاییغ هبه جیر 

(Heterobranchus bidorsalis) ی بیضه و سبب افزایش اندازه

 شود.افزایش تحرک اسپرم در جنس نر می
سیدانی اکگیاه فیکوس حاوی ترکیبات فنولی با خواص آنتی       

ها ترکیباتی اکسیدانآنتی(. 0200و همکاران،  Yadavاست )

های اکسیژن آزاد و پراکسیداسیون گونه هستند که مانع تشکیل

در این راستا، (. 0222و همکاران،  Pasqualottoشوند )لیپیدها می

Yang ( بیان داشتند مصرف آنتی0222و همکاران )ی هااکسیدان

های اسپرم در برابر استرس اکسیداتیو طبیعی باعث حفظ سلول

نتیجه باروری را شوند و در های تخریب شده میناشی از سلول

های اکسیژن آزاد موجب هرچند تولید گونهبخشند. بهبود می

های مختلف ها در اندامشوند، اما تولید آنمی هاسلول DNA آسیب

السمایی پغشای است. فیزیولوژیک طبیعی پدیده بیضه، ازجمله بدن

ها حاوی مقادیر زیادی از اسیدهای چرب غیراشباع است. اسپرم

 باشد.می پراکسیداتیو هایآسیب مستعد بسیار بنابراین

لیپیدها موجب تخریب ساختار لیپیدها در غشای  پراکسیداسیون

بنابراین استفاده (. 0222و همکاران،  Varnetشود )ها میاسپرم

 های اکسیژنکنندگان گونهعنوان تخریبها بهاکسیداناز آنتی

و  Eskenazi) گرددها تواند موجب تقویت عملکرد اسپرمد، میآزا

در این آزمایش  (.0222و همکاران،  Agarwal ؛0225همکاران، 

سترس اکسیدانی و کاهش اآنتی دفاع سیستم تقویت با فیکوس گیاه

 ها شده است.  اتیو باعث افزایش تعداد و کیفیت اسپرماکسید

ای گیاه فیکوس حاوی ترکیبات فالونوئیدی متعلق به دسته       

های فنولی هستند که خواص اختماناز مواد طبیعی با س

ها روژنترکیبات فیتواست از فالونوئیدها عالوهبه دارند اکسیدانیآنتی

ها (. فیتواستروژن0225و همکاران،  Panjeshahinهستند )

اکسیدانی، ترکیبات گیاهی هستند که عالوه بر خواص آنتی

ضدآلرژی، ضدالتهابی و ضدسرطانی، عمالً ساختمانی مشابه 

های جنسی توانند بر روی هورمونرمون استروژن داشته و میهو

(. براساس نتایج مطالعه 0222و همکاران،  Farsam)مؤثر باشند 

طور ، به2و  2های سرمی تستوسترون در تیمارهای حاضر، غلظت

دلیل حضور  ها بود که احتماالً بهداری باالتر از سایر گروهمعنی

 بات فالونوئیدی است که با ممانعتترکیبات فنولی از جمله ترکی

بولیسم تستوسترون از قبیل کننده در متاهای مشارکتاز آنزیم

 شوند.باعث افزایش سطح تستوسترون می ردکتاز-آلفا-5 و آروماتاز

شاخص نتایج مربوط به میزان استرادیول و  مقایسه       

 دهدکه این دو فاکتور رابطه عکس دارند.گنادوسوماتیک نشان می

 ترین درصد شاخصترین میزان استرادیول و بیشکه کموریطهب

 El-Gharbawy مشاهده شد. 2و  2گنادوسوماتیک در تیمارهای 

 Mugil)  ( گزارش دادند در ماهیان نر کیلکا0222و همکاران )

cephalus) ای که گناد هنوز نرسیده است یا ماهی در مرحله

ان استرادیول میز پایین است(، GSIریزی کرده است )میزان تخم

 باال( GSIرسیده )میزان  باالتر از زمانی است که گناد در مرحله

ها بیان داشتند که هورمون استرادیول در تکامل گناد است. آن
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تر نهایی گناد نزدیک نقش مهمی دارد و هرچه به رسیدگی

نیز نتایج  اخیردر آزمایش . گردداز میزان آن کاسته می دشومی

که  2و  2میزان استرادیول در تیمارهای  حاکی از آن است که

GSI بنابراین کاهش بود 0و  0تر از تیمار باالتر است، کم .

فیکوس گیاه  دهد عصارهنشان می GSIاسترادیول و افزایش 
توانسته است نقش مثبتی در تکامل و رسیدگی  بنگهالنسیس

 گناد ماهیان نر داشته باشد.  

Scott ( بیان د0222و همکاران )داران اشتند در مهره

ن ونر( رشد و تکامل گناد همواره با افزایش سطح تستوستر )جنس

( 0225و همکاران ) Amiriکتوتستوسترون همراه است. -00و 

(، همگام Besterنیز بیان کردند در ماهی خاویاری هیبرید، بستر )

با پیشرفت مراحل اسپرماتوژنز، سطح تستوسترون نیز افزایش 

( نیز گزارش کردند در 0225و همکاران ) Guerrieroیابد. می

( سطح تستوسترون در .Leuciscus cephalus Lماهی چاب )

( رسیده باال است GSIی که گناد به رسیدگی کامل )میزان مرحله

ه زمانی کعبارت دیگر باشد بهترین مقدار خود میاست در بیش

اولیه( ای که گناد هنوز نرسیده است )مراحل ماهیان در مرحله

ه باشد )در این مرحلهستند سطح هورمون تستوسترون پایین می

 نچنین زمانی که باالترین میزاهم نیز پایین است( GSIمیزان 

GSI شود، باالترین میزان تستوسترون نیز دیده مشاهده می

که میزان  2و  2تیمارهای طور مشابه، در این پژوهش به شود.می

GSI  تستوسترون نیز باالتر بوده است. باالباالتری داشتند، میزان 

ری تبه این معنی است که گناد رشد و رسیدگی بیش GSIبودن 

 دلیل باالتر رفتنتوان بیان داشت بهداشته است. در مجموع می

در تیمارهایی  GSIتر بودن میزان میزان تستوسترون و نیز بیش

یه ذتغفیکوس بنگهالنسیس گیاه  های حاوی عصارهکه با جیره

 شده بودند، عملکرد تولیدمثلی تقویت یافته است.     

 ای که گناد ماهی کامالدر ماهی کیلکای نر، در مرحله

باال است(، میزان هورمون پروژسترون  GSIمیزان رسیده است )

که در ماهیان نابالغ و در باالترین سطح خود است در حالی

طور ترون بهماهیانی که گناد نارس دارند میزان هورمون پروژس

عبارت دیگر هرچه سطح پروژسترون باشد. بهتر میداری کممعنی

اید کند. البته بتری مییابد، گناد رشد و تکامل بیشافزایش می

 صورت تدریجیاگرچه به پروژسترون میزان افزایش این داشت توجه

 رسیدگی کامل گناد و مالیم است اما زمانی که به نزدیکی مرحله

. زمانی باشدمیهد افزایش ناگهانی هورمون مذکور رسد، شامی

که پروژسترون در باالترین مقدار خود است، در همین زمان میزان 

GSI عالوه در ماهیان شود. بهنیز در باالترین سطح مشاهده می

تر داری کمطور معنیو پروژسترون به GSIنابالغ و نارس میزان 

(. مطابق نتایج فوق، 0222 ،و همکاران El Gharbawyباشد )می

 GSIکه باالترین میزان  2و  2در تحقیق حاضر نیز در تیمارهای 

مشاهده شد، باالترین میزان پروژسترون نیز گزارش شد. بنابراین 

یزان م عصاره مذکور توانسته است با تغییر سطح پروژسترون بر

GSI و در نتیجه بر عملکرد تولیدمثلی اثرگذار باشد. 

در ماهیان نر تغذیه ه در بخش نتایج ذکر شد، طور کهمان

میزان  فیکوس بنگهالنسیس های حاوی عصارهشده با جیره

گلوبین و هماتوکریت همو ،های قرمزهای سفید، گلبولگلبول

فیکوس سبب افزایش  عبارت دیگر عصارهافزایش یافت. به

اه اتانولی گی عصارهگزارش شده است ی فوق شده است. فاکتورها

، Urmilaو  Manojالتهاب )خواص ضددارای  بنگهالنسیس فیکوس

و  Parekhباکتری )سیستم ایمنی و ضد کننده(، تقویت0222

های سفید در که گلبولجاییاز آنباشد. ( می0225همکاران، 

افزایش در تعداد سیستم ایمنی بدن نقش دارند، بنابراین 

اهی یستم ایمنی بدن متواند سبب تقویت سهای سفید میگلبول

( نیز گزارش کردند که تعداد 0222و همکاران ) Sahuشود. 

 Labeo) ماهیان البئو روهیتاهای سفید و قرمز در بچهگلبول

rohita) های حاوی گیاه مگنیفرا ایندیکا تغذیه شده با جیره

(Magnifera indica در مقایسه با گروه شاهد ،) .افزایش یافت

های کلی گلبولطورها و بهها، نوتروفیلولوسیتها، گرانمونوسیت

( و 0222و همکاران،  Dalmo ؛Sakai ،0222) سفید، ماکروفاژها

های موجود در پالسمای خون از قبیل برخی پروتئین

و  (Agglutinins) هاآگلوتینین ،ترانسفرین ،هاایمونوگلوبولین

جمله از (Magnadottir، 0222) (Precipitins) هاپرسیپتین

 غیراختصاصی ایمنی سیستم در دخیل هایمؤلفه ترینمهم

( نیز گزارش 0222و همکاران ) Sahu طور مشابهبه باشند.می

کردند در ماهیان البئو روهیتای آلوده شده با باکتری آئروموناس 

حاوی مگنیفرا  هیدروفیال، درصد بقا در ماهیانی که با جیره

ن پس چنیهم ر از گروه شاهد بود.تبیش ایندیکا تغذیه شده بودند

های با جیره (Oreochromis niloticusماهیان تیالپیا ) از تغذیه

 Astragalus) ممبراناکوس آستراگالوس گیاه دو حاوی

membranaceus) ( و لونیسرا جاپونیکاLonicera japonica و )

ها با باکتری آئروموناس هیدروفیال مشاهده سازی آنسپس آلوده

طور درصد بقا در ماهیان تغذیه شده با این گیاهان به شد که

(. 0222و همکاران،  Ardóتر از گروه شاهد بود )بیشداری معنی

Sivaram ( نیز در آزمایشی که بر روی ماهیان 0222و همکاران )

این  انجام دادند نشان دادند تغذیه (Epinephelus tauvina)گروپر 

 موممتانولی گیاهان اوسی هی عصارهای غذایی حاوماهیان با جیره

سانکتوم و ویتانیا سومنیفرا سبب بهبود و افزایش 



 9315 تابستان، 2، شماره هشتمسال                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 

 
 

952 
 

های سفید و از قبیل میزان گلبول شناسیپارامترهای ایمنی

رسد در تحقیق نظر میبههای سرم خون شد. نسبت پروتئین

ب توانسته است سب فیکوس بنگهالنسیس عصارهافزودن حاضر، 

های دخیل در سیستم ایمنی غیراختصاصی و لفهتقویت مؤ

 افزایش سالمت و در نهایت کاهش درصد تلفات شود.

 فیکوس عصاره افزودن که شد مشاهده تحقیق این در       

شیری شمغذایی ماهیان دم به جیره ریزپوشانی شده بنگهالنسیس

 شد. سطح گلوکز پالسما در نتیجهسبب کاهش گلوکز خون  ،نر

زا و یا وجود عفونت در یک موجود، ل استرسوجود یک عام

(. مشابه با پژوهش 0222و همکاران،  Citarasuیابد )افزایش می

ماهیان البئو روهیتا ( در مورد بچه0222و همکاران ) Sahu حاضر،

(Labeo rohita)  و نیزCitarasu ( در مورد 0222و همکاران )

یه با تغذ (، در نتیجهPenaeus monodonمیگوی ببری سیاه )

گزارش کردند که  های گیاهیهای غذایی حاوی عصارهجیره

های گیاهی موجب کاهش میزان های غذایی حاوی عصارهجیره

تواند سبب چنین میاسترس همشوند شده است. گلوکز می

تغییرات و اختالل در ترشحات گنادی شود. استرس معموالً سبب 

در مجموع شود. یهای استروئیدی گناد مکاهش سطح هورمون

 فیکوس دلیل قابلیت عصارهتواند بهکاهش میزان گلوکز می
و خواص  زادر کاستن اثرات عوامل استرس بنگهالنسیس

ها باشد. بنابراین عصاره مذکور توانسته است با زدای آنعفونت

 کاستن اثرات استرس به تقویت عملکرد تولیدمثلی کمک کند.

ه ب فیکوس بنگهالنسیساره افزودن عصنتایج نشان داد که        

 شمشیری نر سبب افزایش میزان آلبومینغذایی ماهیان دم جیره

 Raoمشابه نتایج این تحقیق توسط شود. و پروتئین کل خون می

 Labeoماهیان روهو )بچه تغذیه ( در نتیجه0222و همکاران )

rohita) های گیاه با دانه( آکیرانتس آسپاراAchyranthes aspera )

( نیز نشان دادند که 0222و همکاران ) Sahaگزارش شده است. 

ان روهو ماهیبچه مقادیر پروتئین کل سرم، آلبومین و گلوبولین در

 Magniferaهای حاوی گیاه مگنیفرا ایندیکا )تغذیه شده با جیره

indica kernel)، های که پروتئینجاییبود. از آن شاهد گروه از باالتر

دخیل در سیستم  هایمؤلفهانواع گوناگونی از  سرم خون شامل

ایمنی غیراختصاصی هستند، بنابراین در این آزمایش افزایش 

دلیل هتواند بغلظت پروتئین کل سرم، آلبومین و گلوبولین، می

 های سیستم ایمنی غیراختصاصی درباالتر رفتن سطح پاسخ

دیگر  عبارتهای مذکور باشد. بهماهیان تغذیه شده با عصاره

اند سیستم ایمنی و سالمت عمومی بدن های فوق توانستهعصاره

 کنند.  ماهی را تقویت

فیکوس  در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره       
نقش مثبتی بر روی عملکرد تولیدمثلی در ماهیان  بنگهالنسیس

رد گیری کتوان چنین نتیجهدر مجموع میشمشیری نر داشت. دم

تواند یدر جنس نر، م فیکوس بنگهالنسیسانولی گیاه اتکه عصاره 

 پتانسیل تولیدمثلی باشد.  عامل تغییردهنده
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