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 اهميت موضوع

های اعمال شده دلیل محدوديتهای ايمني مطرح هستند. بهعنوان يکي از مهمترين انواع محرکگیاهان دارويي به

پروری بسیار حائز اهمیت عنوان محرک ايمني در آبزیها، بررسي منابع گیاهي مختلف بهبیوتیکآنتي در استفاده از

ای در خصوص استفاده از رغم خواص مفید بیان شده برای عصاره برگ ازگیل تاكنون هیچ مطالعهاست. از طرفي علي

ن مواد و خالء تحقیقاتي موجود مبین ضرورت عصاره برگ ازگیل جهت بهبود رشد و ايمني آبزيان انجام نشده است. اي

  باشد.های پرورشي ميانجام مطالعه حاضر روی ماهي كپور است كه يکي از مهمترين ماهي

 مقدمه )شرح مساله(

سمت متراكم و فوق متراكم سوق يافته است كه منجر های پرورش آبزيان بهپروری، سیستمبا پیشرفت صنعت آبزی

يگر استفاده پیشگیرانه و ها شده است. از طرفي دبیماریای و به مشکالتي از قبیل تغییر كیفیت آب، مشکالت تغذيه

كند. به همین ها را با خطر مواجه ميها سبب بروز مقاومت باكتريايي شده كه سالمت انسانبیوتیکدرماني از آنتي

يادی به ها وضع گرديده است. در دهه اخیر، توجهات زبیوتیکخاطر در بسیاری از كشورها قوانین منع استفاده از آنتي

خاطر در دسترس و ها شده است. گیاهان دارويي بهبیوتیکعنوان جايگزين آنتيهای ايمني بهاستفاده از محرک

باشد و های ايمني مطرح ميعنوان يکي از مهمترين محرکكننده بهقیمت بودن و عدم عوارض جانبي در مصرفارزان

گیرد. بررسي تركیبات ازگیل و برگ آن نشان داده است كه دارای پروری مورد استفاده قرار ميدر صنعت آبزی

اكسیداني و ضد توموری باشد و از طرفي برای ازگیل نیز خواص آنتيساكاريدی، فنولي، ويتامیني و ... ميتركیبات پلي

مورد عنوان يک محرک سیستم ايمني رغم خواص بیان شده در مطالعات محدودی بهنیز بیان گرديده است. علي

های رشد و ايمني استفاده قرار گرفته است. بنابراين مطالعه حاضر با هدف بررسي عصاره برگ ازگیل بر شاخص

   ماهي كپور انجام شد.بچه

 هاترين يافتهمهم

 گردد.های رشد ميدار شاخصهای حاوی عصاره برگ ازگیل سبب بهبود معنيماهي كپور با جیرهتغذيه بچه 

 

 شود.استفاده از عصاره برگ ازگیل در جیره سبب بهبود كارايي مصرف جیره )كاهش ضريب تبديل غذايي( مي 

 

 های ايمني موكوس پوست و سرم دار شاخصسبب افزايش معني كارگیری عصاره برگ ازگیل در جیره غذاييهب

  گردد.ماهي كپور ميخون در بچه
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 ها، جداول و ساير مستندات(اطالعات تکميلی )مشتمل بر شکل
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 ها، جداول و ساير مستندات(اطالعات تکميلی )مشتمل بر شکل

 

 
 

های حاوی هفته( با جیره پایه و جیره 8مدت ماهیان کپور معمولی تغذیه شده )به. مقادیر ایمونوگلوبولین سرم خون بچه1شکل 

  (.P < 11/1باشد )دار میدهنده اختالف معنیدرصد عصاره برگ ازگیل. حروف متفاوت نشان 3و  1/1، 71/1

 

 
 

ه و هفته( با جیره پای 8مدت ماهیان کپور معمولی تغذیه شده )به. میزان فعالیت سیستم کمپلمان سرم خون کپور معمولی بچه3شکل 

 (.P > 11/1باشد )دار میدهنده عدم وجود اختالف معنیدرصد عصاره برگ ازگیل. حروف مشابه نشان 3و  1/1، 71/1های حاوی جیره

 


