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  1چکیده
عنوان تقویت ایمنی در ماهیان مختلف مورد توجه قرار گرفته  هاي گیاهی بههاي متعددي اثرات عصاره در بررسی

) در دو حالل الکل Carthamus tinctoriusدر بررسی حاضر اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره گیاه گلرنگ (است. 
مورد بررسی قرار گرفته است. ) Oncorhynchus mykiss(کمان  آالي رنگین در ماهی قزلاتانول و سرم فیزیولوژي 

یک گروه شاهد مثبت (تزریق با سرم فیزیولوژي) و یک گروه ، گروه تیمار 3ها براي هر کدام از حاللبه این منظور 
رم گ (میلی 200و  100، 50هاي ترتیب با غلظت هاي تیمار به ماهیان گروهشاهد منفی (بدون تزریق) در نظر گرفت شد. 

ماهیانی که با حالل الکلی مورد تزریق قرار  در این بررسیگرم وزن) عصاره گلرنگ مورد تزریق قرار گرفتند.  کیلو بر
ثبت گردید و این در حالی است که هیچ تلفاتی در ماهیانی که با حاللی سرم  20 ± 3 تا 15 ± 4گرفتند تلفاتی بین 

شناسی در تمام ماهیان تزریق شده با عصاره هاي خونفیزیولوژي تزریق شدند مشاهده نگردید. بر اساس نتایج بررسی
 گیري شد تر اندازه پایین روز پس از مواجهه 10و  7، 3هاي داري در زمانطور معنی ههاي سفید بگلرنگ تعداد گلبول

)05/0˂P(پس از  دهم ه گلرنگ را دریافت نمودند در روز. همچنین در ماهیانی که با حالل سرم فیزیولوژي عصار
که این حالت در ماهیانی که با  تر بود ایسه با گروه شاهد پایینداري در مقطور معنی هب MCHو  MCVتزریق مقادیر 

استفاده از روش توان گفت  در نهایت بر اساس بررسی حاضر می. )P˂05/0( نگردیدحالل الکلی تزریق شدند ثبت 
  باشد.  کمان مناسب نمی آالي رنگین تزریقی عصاره گلرنگ در ماهی قزل

  
  گلرنگ، کمان آالي رنگین قزل، شناسی خون، تزریق داخل صفاقی هاي کلیدي: واژه

  

                                                
  mazandarani57@gmail.comمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
داري از دلیل برخور بهدر بین منابع غذایی، آبزیان 

اي  گوشتی با ارزش غذایی باال داراي اهمیت ویژه
تامین بخش مهمی از منابع غذاي که  طوري هستند؛ به

 فزون بر عهدهجهان و سالمت جمعیت روز ا
 کمان آالي رنگین قزل. )2014(فائو،  باشد پروري می آبزي

)Oncorhynchus mykiss( هاي با  یکی از گونه
شود و  ادي در جهان محصوب میارزش اقتص

آبی ورش ماهیان سردترین گونه در صنعت پر عمده
  .)2014، فائوباشد ( می

زمان با توسعه صنعت  هاي اخیر هم در سال
دلیل افزایش تراکم و استرس ناشی از  هي بروپر آبزي

هاي مختلف در این مزارع یکی از آن شیوع بیماري
آید در آور به حساب می کننده و زیان عوامل محدود

هاي  بسیاري از موارد درمان بیماري در مزارع با هزینه
همین دلیل در بسیاري موارد باال همراه است به 

پیشگیري از طریق افزایش ایمنی بدن ماهیان بسیار 
هاي گیاهی تر است. استفاده از عصاره مقرون به صرفه

دلیل  هاي اخیر بهعنوان محرك ایمنی در سال به
تر مورد توجه قرار گرفته  تر بیش عوارض جانبی کم

 Carthamus( گیاه گلرنگ راستادر این است.

tinctorius( از خانواده ساله  گیاه یکAsteraceae 
هاي  باشد. گزارش می )2017ویال و همکاران، (

غنی از فالونوئیدها،  دهد که این گیاه متعددي نشان می
، اسیدهاي 1دیول -ها، آلکان اتیلن لکالوئیدها، پلیآ

اثرات درمانی و  استها  لیگنان ها و ئیدچرب، استرو
از جمله گسترش عروق کرونري، بهبود  فراوان

، قوي اکسیداسیون ضدایسکمی میوکارد قلب، 
در انسان و التهاب  افسردگی و ضد هیپوکسی، ضد ضد

 موجودات آزمایشگاهی براي آن گزارش شده است
   ).2014ژو و همکاران، (

                                                
1- Alkane-diol 

اثرات  گسترده در رابطه باهاي رغم بررسی علی
گیاه گلرنگ در موش و سایر موجودات آزمایشگاهی، 

هاي اندکی صورت  در ازیان در این زمینه بررسی
تر  ها بیش حال عمده این بررسی گرفته است و در عین

اي این گیاه در ماهیان محدود شده  به اثرات تغذیه
 )1997لیم و همکاران ( مطالعهعنوان مثال  است. به

 ثرات منابع مختلف چربی از جمله روغن گلرنگ راا
افزایش وزن، هاي مختلف  شاخصدر رژیم غذایی بر 

هاي  تبدیل غذا، بقا و ترکیب اسید چرب در میگو
مورد بررسی قرار  )Penaeus vannameiجوان (

بررسی  ) جهت2013آلتونداگ و همکاران ( دادند.
اثرات رژیم غذایی حاوي روغن گلرنگ و روغن 

عنوان منبع چربی بر رشد، تبدیل غذا و  ماهی به
 )Psetta maxima( ترکیب بدن در کفشک ماهی

که استفاده از روغن گلرنگ به جاي روغن  نشان داد
ثیر منفی بر رشد، أها ت ماهی ماهی در خوراك کفشک

 شد ایجادهاي مربوط به عملکرد ر تغذیه و ارزش
سرعت رشد ویژه  کند و موجب افزایش وزن و نمی
 )2015درنکباسی و همکاران (در مطالعه  شود. می

شده با روغن گلرنگ و روغن  تأثیر رژیم غذایی غنی
 بدن و اسید رشد، استفاده از خوراك، ترکیبکلزا بر 

   کمان رنگین يآال و کبد در ماهی قزل چرب عظله
)O. mykiss(  پژوهشدر  قرار گرفت.مورد بررسی 

پودر  2% و 1% ) افزودن2016و همکاران ( دادرس
بر ) Huso huso(ماهی  فیلغذایی  در رژیمگلرنگ 

هاي کبدي و  هاي رشد و برخی آنزیم فاکتور
دهقانی قمشانی و  هاي ایمنی بررسی شد. شاخص

اي عصاره هیدروالکلی  ) درباره اثر تغذیه2017همکاران (
 شناسی هاي خون ) بر شاخصC. tinctoriusگیاه گلرنگ (
ماهیان کپور  در مواجهه با شوري در بچهو استرسی 

گونه که عنوان گردید  همان بررسی نمودند.معمولی 
کنون هیچ بررسی در رابطه با اثرات تزریق داخل تا

صفاقی عصاره این گیاه در ماهیان صورت نگرفته 
  است.
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ثیر أت تحتمستقیم م یا غیرطور مستقی خون به
 در نتیجه فیزیولوژیک بدن قرار دارد.هاي  فرآیند

هاي مختلف آن جهت  سنجش مقدار تغییرات پارامتر
ثیر أو حتی تعیین ت تعیین بیماري یا آسیب احتمالی

بارتون، ( باشد میمواد تجویز شده به بدن رایج 
شناسی یکی از هاي خونبه همین دلیل بررسی. )2002
در تشخیص وضعیت هاي معمول و مناسب  روش

(کایرون،  فیزیولوژیکی و سالمت موجودات است
هاي بررسی اثرات داروها در یکی از روش .)2012

ها است زیرا در این  آبزیان استفاده از روش تزریقی آن
صورت کنترل شده به میزان مورد نظر به  هروش دارو ب

حال در بسیاري از  گردد در عینهر نمونه تجویز می
دهنده  عنوان افزایش توانند بهبات دارویی میموارد ترکی

نوران هاي تزریقی در جاایمنی بدن به همراه واکسن
  . مورد استفاده قرار بگیرد

اره با توجه به اثرات گسترده یاد شده براي عص
وجود سابقه و عدم  گلرنگ در موجودات آزمایشگاهی

در  مناسب در زمینه اثرات عصاره این گیاه پژوهش
کمان در بررسی حاضر اثرات  آالي رنگین لماهی قز

هاي  تزریق داخل صفاقی عصاره گلرنگ بر شاخص
دو حالل الکلی و نرمال سالین  شناسی در خون

)NaCl ،9/0%.مورد بررسی قرار گرفته است (  
  

  ها مواد و روش
 آالي قزلهاي  ماهی: تهیه ماهی و شرایط نگهداري

و طول  gr6±100 وزن  میانگین با کمان رنگین
مدت یک هفته  آداپتاسیون بهتهیه و  cm4±23  متوسط

با غذاي ها  صورت گرفت و در طی این مدت ماهی
  ).1تجاري تغذیه شدند (جدول 

 
 . فرادانه)شرکت ، GFT1( کمان ي رنگینآال موجود در خوراك اکسترود ماهی قزل هاي ترکیب آنالیز تقریبی -1جدول 

  پروتئین خام  چربی خام  فیبر خام  خاکستر  رطوبت فسفر
  

  ها ترکیب مقدار حداقل  38  13  2  7  5  1

  ها ترکیب مقدار حداکثر  42  17  4  11  11  5/1

  
سازي عصاره  منظور آماده به: استخراج عصارهروش 

از آن  هاي خشک شده گیاه گلرنگ تهیه و  تزریقی، گل
(هریکریشنان و همکاران،  عصاره اتانولی ساخته شد

هاي گلرنگ آسیاب و طور خالصه، گل . به)2009
   500به عنوان حالل به  96%لیتر اتانول  5مقدار 

به  1گرم پودر خشک گلرنگ اضافه شد (به نسبت 
اي  شیشه). مخلوط پس از ترکیب شدن به ظرف 10

	oCر دماي اتاق (روز د 7مدت  رنگ منتقل و بهتیره 

محلول  سپس) روي دستگاه شیکر قرار گرفت. 25
محلول و  معلق نا هاي با هدف حذف ذرهحاصله 

پس از و  شددکانته توسط کاغذ صافی استریل فیلتر 
  باقی مانده  ،به کمک آون حالل خشک کردن

هاي استریل  عنوان عصاره اتانولی در ظرف مواد به
  .گردیدبندي  بسته

عصاره : برداري و نمونه بندي عصاره و تیمار تزریق
 سرم فیزیولوژي و 96%اتانول  حالل حاصله با استفاده

، 50هاي  صورت محلول در دوز بههر کدام جداگانه 
 گرم وزن ماهی کیلو برگرم  میلی 200و  100

ها  ماهی شد.ماده آ )2009(هریکریشنان و همکاران، 
دو گروه کلی  درتقسیم و با سه تکرار تیمار  10به 
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ترتیب با  اول سه تیمار به . در گروهقرار گرفتند
 2/0گرم در گرم بر کیلو میلی 200و  100، 50هاي  دوز

صورت داخل صفاقی  به لیتر سرم فیزیولوژي میلی
 تزریق شدند همچنین در این گروه براي تیمار شاهد

لیتر سرم فیزیولوژي به تنهایی  میلی 2/0مقدار  مثبت
 200و  100، 50 هاي . در گروه دوم دوزتجویز شد

اتانول لیتر  میلی 2/0در  محلولگرم  گرم بر کیلو میلی
به روش داخل صفاقی تزریق به سه تیمار مجزا  %96

در این گروه  .)2009(هریکریشنان و همکاران،  شد
 96اتانول %لیتر  میلی 2/0براي تیمار شاهد مثبت مقدار 

  طور مجزا  براي هر گروه به .تنهایی تجویز شد به
 .بدون تزریق در نظر گرفته شد تیمار شاهد منفی

لیتري با  500هاي  هاي تزریق شده به مخزن ماهی
 به لیتر و با امکان جریان دائمی آب 200حجم آب 

عدد  45حاوي  تیمار(هر  لیتر در دقیقه مقدار دو
  ماهی) منتقل شدند.

هاي سوم، هفتم  برداري از خون ماهیان در روز ونهمن
 به کمکبیهوش کردن ماهی  تزریق با بعد ازو دهم 
 خونونه من و صورت گرفتودر میخک پ 3/0% محلول

حاوي هاي  صورت مجزا به میکروتیوب هر ماهی به
  شدند. ریخته سدیم هپارین

هاي قرمز و  گلبول تعداد: شده نجشهاي س فاکتور
 شمارش افتراقی، نئوبارالم  استفاده از سفید با

گیري  ستاندارد، اندازهاهاي سفید با روش  گلبول
 میکروهماتوکریتهاي  لولههماتوکریت با استفاده از روش 

هموگلوبین با استفاده از روش  سنجش و
 .)1972هال،  بلکس( صورت گرفت هموگلوبین مت سیان

)، هموگلوبین MCVحجم متوسط گلبول قرمز (
) و غلظت متوسط MCHمتوسط گلبول قرمز (
 هاي ابطهر براساس) MCHCهموگلوبین گلبول قرمز (

  .)1984دیسی و همکاران، ( شدندمحاسبه  شده تعیین
  

MCV = 	(%)×
	( 	/	 )

  

  
MCH = 	( / )

	( 	/	 )
  

  
MCHC = 	( 	/	 	 )

	(%)
  

  
ده بعد از آم دست هاي به داده: تجزیه و تحلیل آماري

 ،22نسخه  SPSSافزار  بررسی همگنی توسط نرم
 واریانس آنالیزاز  ها جهت تجزیه و تحلیل داده

 ) و آزمون دانکنone way ANONAطرفه ( یک
  ها استفاده  دار بودن میانگین جهت بررسی معنی

 Excelافزار  ها با استفاده از نرم شد و نمودار
)2016Microsoft office,  ( شدند.ترسیم 

  
  نتایج

تزریق در دوره : بقابر اثر ترزیق عصاره گیاه گلرنگ 
شد. در این  ثبتصورت روزانه  روند تلفات به

سرم فیزیولوژي هیچ تزریق عصاره محلول در  ،بررسی
   عصاره محلول در تزریقاما در  تلفاتی نداشت

شمارش شدند ها  تلفات متعدد در تیمار 96%اتانول 
  .)2 (جدول
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از  96و عصاره محلول در اتانول % محلول در سرم فیزیولوژي عصارهبراي به تفکیک کمان  آالي رنگین هاي قزل ماهیتلفات  -2 لجدو
  لحظه تزریق تا پایان روز دهم.

  96اتانول %عصاره اتانولی گلرنگ محلول در   عصاره اتانولی گلرنگ محلول در سرم فیزیولوژي

  مجموع تلفات (%)

  -   شاهد منفی

  مجموع تلفات (%)

  -   شاهد منفی

  %15 ±4  شاهد مثبت  -   شاهد مثبت

  %17 ±4  گرم میلی 50دوز   -   گرم میلی 50دوز 

  %17 ±2  گرم میلی 100دوز   -   گرم میلی 100دوز 

  %20 ±3  گرم میلی 200دوز   -   گرم میلی 200دوز 

 
تمامی  96%در تزریق عصاره محلول در اتانول 

ها در محل تزریق دچار عفونت و نکروز بافت  ماهی
اشتهایی،  عضله شده بودند. همچنین عالئمی مانند بی

خونی و خونریزي روده و معده  آوردگی شکم، پر آب
  ).1 مشاهده شد (شکل

  

 
   روده 2خونریزي در معده.  1ضیح: . تو96%در اثر تزریق عصاره محلول در اتانول به محوطه شکمی هاي وارد شده  آسیب -1 شکل

  مخرج پر خون و ملتهب. 4شکم.  محلریزي و آسیت در  خون 3پر خون. 
  

افزایش  هاي سفید و قرمز: تعداد گلبول شمارش
گروه هاي قرمز خون  در گلبول) >05/0P(داري  معنی

روز گرم  میلی 200دوز در حالل در سرم فیزیولوژي 
گروه ). در 3 جدول( دیده شد دهم بعد از تزریق

) در >05/0Pداري ( کاهش معنی 96حالل اتانول %
در دوز  روز دهم بعد از تزریق هاي قرمز تعداد گلبول

  ).3 جدول(شد  دیدهگرم عصاره  میلی 50

2 1 

3 

4 
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دو حالل سرم  پس از تزیق درسوم، هفتم و دهم  هايکمان در روز آالي رنگین هاي قرمز خون ماهی قزل تغییرات تعداد گلبول -3 جدول
 .96فیزیولوژي و اتانول %

     شاهد منفی  شاهد مثبت  گرم میلی 50دوز   گرم میلی 100دوز   گرم میلی 200دوز 
1231666  

a59127±  
1410000  

a44271±  
1276666  

a70079±  
1345000  

a94260±  
1388333  

a128748±  
  روز سوم

RBC  
  گروه محلول در
  سرم فیزیولوژي

1211666  

a88559±  
1240000  

a101521±  
1160000  

a59273±  
1265000  

a62436±  
1368333  

a47146±  
  روز هفتم

1353333  

a75129±  
1255000  

ab38188±  
1256666  

ab39384±  
1220000  

ab61264±  
1110000  

b45898±  
  روز دهم

1300000  

a23237±  
1386000  

a119272±  
1443333  

a24312±  
1531666  

a92499±  
1486666  

a90798±  
  روز سوم

RBC  
  گروه محلول در

  96اتانول %

993333  

a24585±  
1103333  

a65200±  
1072000  

a63118±  
1068333  

a03/140746±  
1088333  

a08/46218±  
  روز هفتم

1056666  

bc26288±  
1252500  

a113017±  
1028333  

c49693±  
1138000  

abc32155±  
1220000  

ab05/69041±  
  روز دهم

   میانگین. ±). انحراف معیار>05/0Pباشد ( ها می دار در بین تیمار دهنده تفاوت معنی نشانحروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف  *
  

در  گرم میلی 200در دوز هاي سفید  گلبول تعداد
گروه روز سوم و هفتم در مقایسه با شاهد منفی در 

) >05/0Pدار ( یطور معن بهسرم فیزیولوژي  محلول در
در هاي سفید  گلبولتعداد ). 4 جدول( کاهش یافت

در  سوم و هفتمدر روز  96%اتانول محلول در گروه 

 )>05/0P( داري مقایسه با شاهد منفی کاهش معنی
در تعداد ) >05/0P( يدار افزایش معنی داشت اما

هر سه دوز  در روز دهم هاي نمونههاي سفید   گلبول
 دیده شد مثبتدر مقایسه با شاهد منفی و تجربی 

  ).4 جدول(
  

دو گروه  پس از تزیق درسوم، هفتم و دهم  هايکمان در روز آالي رنگین هاي سفید خون ماهی قزل تغییرات تعداد گلبول -4جدول 
 . 96حالل سرم فیزیولوژي و اتانول %

    شاهد منفی شاهد مثبت گرم میلی 50دوز  گرم میلی 100دوز  گرم میلی 200دوز 
14766  

b867±  
17666  

ab2025±  
19866  

ab1843±  
21200  

ab3248±  
21866  

a1520±  
  روز سوم

WBC  
  گروه محلول در
  سرم فیزیولوژي

18766  

b1425±  
20533  

ab1675±  
23266  

ab1504±  
24000  

ab2117±  
26166  

a2813±  
  روز هفتم

22900  

a2222±  
23066  

a1884±  
23100  

a2231±  
27333  

a05/2941±  
27900  

a2158±  
  روز دهم

11166  

b989±  
12050  

b2192±  
15440  

b1620±  
12500  

b1096±  
23900  

a2833±  
  روز سوم

WBC  
  گروه محلول در

  96اتانول %

13480  

b1/1564±  
11133  

b1043±  
11120  

b1478±  
11320  

b1848±  
19066  

a1405±  
  روز هفتم

16400  

ab05/2846±  
21040  

a1693±  
17040  

ab2412±  
12750  

b1117±  
13733  

b740±  
  روز دهم

   میانگین. ±). انحراف معیار>05/0Pباشد ( ها می دار در بین تیمار دهنده تفاوت معنی حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان *
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شمارش در : هاي سفید تعیین درصد افتراقی گلبول
 6و  5 هاي با توجه به جدول هاي سفید افتراقی گلبول

 )<05/0Pداري ( تفاوت معنیهر دو گروه حالل  در

 هاي (جدول هاي سفید دیده نشد در تعداد انواع گلبول
  .)6و  5

  
محلول در سرم  گکمان تزریق شده با عصاره گلرن آالي رنگین در خون ماهیان قزلهاي سفید  درصد گلبولتغییرات  - 5ول جد

 . )انحراف معیار ± میانگینفیزیولوژي استریل (

  200دوز   100دوز   50دوز   شاهد مثبت  شاهد منفی  

 پس از تزریق روز سوم

(گروه محلول در سرم 
  فیزیولوژي)

E(%) ±0 a 5/0  ±0 a 5/0 ±0 a 5/0 ±0 a 5/0 ±0 a 5/0 

M(%) ±1 a 5/5  52/±1 a 3/5 16/±1 a 4/5 ±1 a 66/5 ±1 a 63/5 

N(%) 57/±0 a 67/6  5/±0 a 34/6 57/±0 a 7/6 1/±1 a 5/6 53/±1 a 3/6 

L(%) ±1 a 88  1/±1 a 67/88 ±3 a 76/87 ±2 a 88 25/±2 a 86/87 

  پس از تزریق روز هفتم
(گروه محلول در سرم 

 فیزیولوژي)

E(%) ±0 a 5/0  ±0 a 1 ±0 a 5/0 ±0 a 5/0 ±0 a 1 

M(%) ±1 a 2/5  ±1 a 3/5 5/±1 a 5 ±1 a 5 ±1 a 4/5 

N(%) ±1 a 7  ±2 a 6 ±1 a 6 ±2 a 2/6 5/±0 a 6/6 

L(%) ±2 a 87  ±1 a 88 1/±1 a 88 5/±1 a 8/87 ±1 a 88 

  پس از تزریق روز دهم
(گروه محلول در سرم 

 فیزیولوژي)

E(%) ±0 a 5/0  ±0 a 1 ±0 a 5/0 ±0 a 1 ±0 a 1 

M(%) 5/±0 a 6/5  ±1 a 5 ±1 a 5 16/±1 a 5 ±1 a 5 

N(%) ±1 a 6  ±1 a 6 5/±0 a 7 ±1 a 6 ±1 a 6 

L(%) ±2 a 7/88  5/±2 a 88 ±2 a 87 ±1 a 89 52/±1 a 9/88 

  . )E) و ائوزینوفیل (M)، مونوسیت (N)، نوتروفیل (Lلنفوسیت ( باشد می )<05/0P(دار  دهنده عدم تفات معنی حروف یکسان در هر ستون نشان *
  

% 96عصاره گلرنگ محلول در اتانول  تزریق شده با کمان آالي رنگین هاي سفید در خون ماهیان قزل تغییرات درصد گلبول -6 جدول
  . )انحراف معیار ± میانگین(

  200دوز   100دوز   50دوز   شاهد مثبت  شاهد منفی  

 پس از تزریق روز سوم

  )96(گروه محلول در اتانول %

E(%)  ±0 a 5/0 5/±0 a 1 ±1 a 5/1 ±1 a 5/1 1/±1 a 5/1 

M(%) 5/±0 a 63/5 ±1 a 51/5 ±1 a 53/5 ±1 a 5 5/±0 a 5 

N(%) 5/±0 a 6 ±0 a 34/7 ±1 a 7 ±1 a 7 ±1 a 7 

L(%) ±1 a 5/88 5/±1 a 86 ±1 a 87 ±1 a 87 ±2 a 86 

  پس از تزریق روز هفتم
 )96(گروه محلول در اتانول %

E(%)  ±0 a 5/0 5/±0 a 1 5/±0 a 5/1 52/±0 a 5/1 57/±0 a 5/1 

M(%) ±1 a 5/5 ±1 a 5/5 ±1 a 5 ±1 a 5 ±1 a 5 

N(%) ±1 a 6 ±1 a 7 5/±0 a 7 5/±0 a 7 ±1 a 7 

L(%) ±1 a 88 ±1 a 87 ±1 a 87 ±1 a 88 ±1 a 88 

  پس از تزریق روز دهم
 )96(گروه محلول در اتانول %

E(%)  ±0 a 5/0 ±0 a 1 ±1 a 5/1 ±1 a 5/1 5/±0 a 5/1 

M(%) ±1 a 5 ±1 a 5 ±1 a 5 5/±0 a 5 5/±0 a 5 

N(%) ±1 a 6 5/±0 a 7 ±1 a 7 ±1 a 7 ±1 a 7 

L(%) 5/±1 a 88 ±1 a 87 5/±0 a 88 ±2 a 87 ±2 a 86 

  L(%) ±2 a 7/88  5/±2 a 88  ±2 a 87  ±1 a 89  52/±1 a 9/88  
  . )E) و ائوزینوفیل (M)، مونوسیت (N)، نوتروفیل (Lلنفوسیت ( باشد می )<05/0P(دار  دهنده عدم تفات معنی حروف یکسان در هر ستون نشان *
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 یت، سطح هموگلوبین،تعیین درصد هماتوکر
MCV ،MCH  وMCHC : مقدار هموگلوبین در

محلول در سرم فیزیولوژي و نیز در گروه  گروه

گرم  میلی 200و  100در دوز  96محلول در اتانول %
 )>05/0P(داري  بر کیلوگرم در روز سوم کاهش معنی

  ).7جدول ( نشان داد
  

تزریق شده با عصاره گلرنگ در دو حالل سرم فیزیولوژي و اتانول کمان  آالي رنگین تغییرات هموگلوبین خون ماهی قزل -7جدول 
 . پس از مواجههسوم، هفتم و دهم هاي در روز %96

    شاهد منفی شاهد مثبت گرم میلی 50دوز  گرم میلی 100دوز  گرم میلی 200دوز 
7  

b1/0±  
7  

b2/0±  
8  

ab08/0±  
8  

ab07/0±  
8  

a1/0±  روز سوم  
Hb  

سرم  گروه محلول در
  )gr/dl( فیزیولوژي

7  

a1/0±  
07/8  

a1/0±  
06/8  

a12/0±  
8  

a1/0±  
8  

a08/0±  
  روز هفتم

7  

a3/0±  
7  

a1/0±  
7  

a09/0±  
7  

a09/0±  
7  

a1/0±  روز دهم  

6  

b2/0±  
6  

b11/0±  
7  

a1/0±  
7  

a1/0±  
8  

a2/0±  روز سوم  
Hb  

  گروه محلول در
  )gr/dl( 96اتانول %

6  

a1/0±  
6  

a09/0±  
7  

a1/0±  
6  

a5/0±  
6  

a2/0±  روز هفتم  

6  

a1/0±  
7  

a1/0±  
6  

a1/0±  
7  

a1/0±  
7  

a1/0±  
  روز دهم

  . میانگین ±). انحراف معیار>05/0Pباشد ( ها می دار در بین تیمار دهنده تفاوت معنی حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان *
  

حاصل از  هماتوکریتهاي میکرو گیري اندازه در
  تنها  )>05/0P( دار هپارینه کاهش معنی خون تام

   گرم در روز سوم دیده شد میلی 200در دوز 
  ).8جدول (

  
زیولوژي و اتانول حالل سرم فیکمان تزریق شده با عصاره گلرنگ در دو  آالي رنگین تغییرات هموگلوبین خون ماهی قزل -8جدول 

 . انحراف معیار) ± سوم، هفتم و دهم پس از مواجهه (میانگیندر روزهاي  %96

    شاهد منفی شاهد مثبت گرم میلی 50دوز  گرم میلی 100دوز  گرم میلی 200دوز 
40  

b3±  
44  

ab1±  
41  

ab2±  
45  

ab2±  
47  

a1±  روز سوم  
PCV  

  گروه محلول در
  سرم فیزیولوژي

41  

a1/1±  
1/42  
a2±  

42  

a1±  
1/43  
a1±  

44  

a2±  روز هفتم  

40  

a1±  
40  

a2±  
41  

a2±  
41  

a1±  
09/43  
a1±  روز دهم  

38  

a2±  
40  

a05/1±  
41  

a1±  
08/44  
a3±  

43  

a2±  روز سوم  
PCV  

  گروه محلول در
  96اتانول %

37  

a1±  
08/37  
a1±  

37  

a2±  
38  

a3±  
41  

a1±  روز هفتم  

39  

a2±  
43  

a3±  
34  

a3±  
40  

a2±  
40  

a3±  روز دهم  
  . )>05/0Pباشد ( ها می دار در بین تیمار دهنده تفاوت معنی حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان *
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حجم متوسط گلبول  )>05/0Pدار ( نیکاهش مع
گروه محلول در سرم  تنها در )MCV(قرمز 

و  10، 50براي هر سه دوز در روز دهم و  فیزیولوژي
  ).9جدول ( دیده شد گرم میلی 200

  
کمان تزریق شده با عصاره گلرنگ در دو  آالي رنگین خون ماهی قزل )MCV(هاي  حجم متوسط گلبولمیانگین تغییرات  -9جدول 

 . انحراف معیار) ± (میانگینسوم، هفتم و دهم پس از مواجهه در روزهاي  96زیولوژي و اتانول %حالل سرم فی

    شاهد منفی شاهد مثبت گرم میلی 50دوز  گرم میلی 100دوز  گرم میلی 200دوز 
329  

a24±  
319  

a11±  
329  

a16±  
345  

a25±  
04/362  

a22±  
  روز سوم

MCV  
  گروه محلول در
  سرم فیزیولوژي

337  

a19±  
313  

a29±  
352  

a6±  
343  

a13±  
368  

a26±  
  روز هفتم

304  

b12±  
318  

b15±  
313  

b12±  
347  

ab19±  
391  

a19±  
  روز دهم

298  

a23±  
305  

a20±  
288  

a8±  
289  

a17±  
300  

a19±  
  روز سوم

MCV  
  گروه محلول در

  96اتانول %

347  

a22±  
342  

a26±  
327  

a17±  
404  

a47±  
380  

a26±  
  روز هفتم

370  

a28±  
312  

a34±  
332  

a26±  
367  

a23±  
376  

a09/35±  
  روز دهم

 . )>05/0Pباشد ( ها می دار در بین تیمار دهنده تفاوت معنی متفاوت در هر ردیف نشانروف انگلیسی ح *

  
میانگین وزن هموگلوبین در یک گلبول قرمز 

)MCH(  گروه محلول در سرم  مربوط بهدر روز دهم
) در دوز >05/0Pداري ( معنی تصور بهفیزیولوژي 

  ).10جدول ( یافتگرم کاهش  میلی 200
  

کمان تزریق شده با عصاره  آالي رنگین ماهی قزلخون  )MCH(هاي قرمز  هموگلوبین متوسط گلبول میانگین تغییرات -10جدول 
 . انحراف معیار) ± سوم، هفتم و دهم پس از مواجهه (میانگیندر روزهاي  96زیولوژي و اتانول %گلرنگ در دو حالل سرم فی

    شاهد منفی شاهد مثبت گرم میلی 50دوز  گرم میلی 100دوز  گرم میلی 200دوز 

61  

a2±  
55  

a3±  
59  

a2±  
61  

a4±  
66  

a4±  
  روز سوم

MCH  
  گروه محلول در
  سرم فیزیولوژي

61  

a1/5±  
59  

a01/3±  
05/69  

a08/3±  
66  

a2±  
71  

a5±  
  روز هفتم

56  

b2±  
63  

ab2±  
09/64  

ab2±  
05/66  

ab4±  
67  

a2±  
  روز دهم

51  

a3±  
50  

a4±  
51  

a2±  
47  

a09/3±  
57  

a3±  
  روز سوم

MCH  
  گروه محلول در

  96اتانول %

59  

a06/3±  
56  

a2±  
60  

a5±  
73  

a14±  
61  

a4±  
  روز هفتم

62  

a2±  
62  

a7±  
62  

a4±  
64  

a4±  
68  

a5±  
  روز دهم

 . )>05/0Pباشد ( ها می بین تیماردار در  دهنده تفاوت معنی روف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشانح *
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هاي قرمز  غلظت متوسط هموگلوبین گلبول
)MCHCمحلول در سرم  نتیجه تزریق عصاره ) در

 داري یکاهش معن منجر بهفیزیولوژي در روز هفتم 
)05/0P< (بودگرم  میلی 200در دوز ) 11جدول(.  

  
کمان تزریق شده با عصاره گلرنگ در  آالي رنگین ماهی قزل خون )MCHC(غلظت متوسط هموگلوبین  میانگین تغییرات -11جدول 

 . انحراف معیار) ± سوم، هفتم و دهم پس از مواجهه (میانگیندر روزهاي  96زیولوژي و اتانول %دو حالل سرم فی

    شاهد منفی شاهد مثبت گرم میلی 50دوز  گرم میلی 100دوز  گرم میلی 200دوز 
18  

a1±  
17  

a1±  
18  

a03/0±  
19  

a1±  
18  

a6/0±  
  روز سوم

MCHC  
  گروه محلول در
  سرم فیزیولوژي

17  

b06/1±  
18  

ab04/1±  
08/19  

ab1±  
19  

a6/0±  
19  

ab5/0±  
  روز هفتم

19  

a6/0±  
19  

a1±  
19  

a6/0±  
19  

a1±  
17  

a1±  
  روز دهم

17  

a1±  
17  

a04/1±  
16  

a1±  
16  

a06/1±  
17  

a1±  
  روز سوم

MCHC  
  گروه محلول در

  96اتانول %

17  

a1/1±  
16  

a1±  
18  

a1±  
17  

a1±  
16  

a1/1±  
  روز هفتم

16  

a1±  
16  

a1±  
17  

a6/0±  
16  

a1±  
17  

a1±  
  روز دهم

 . )>05/0Pباشد ( میها  دار در بین تیمار دهنده تفاوت معنی روف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشانح *

  
  بحث

در مورد استفاده از عصاره گیاه گلرنگ بر روي 
ی صورت های پژوهش و طیور حیوانات آزمایشگاهی

گرفته که هر کدام نتایج متفاوتی از مصرف این ماده را 
یان و مطالعه ملکنتایج در عنوان مثال  دهند. به نشان می

ثیر استفاده از سطوح أبر روي ت )2011( آبادي حسن
) به مقدار C. tinctoriusمختلف دانه کامل گلرنگ (

هاي  جیره بر روي جوجه 20%و  15%، 10%، 5%صفر، 
روزگی)  42در انتهاي دوره ( نشان داد کهگوشتی 

ها  استفاده از دانه کامل گلرنگ در جیره غذایی جوجه
داري بر افزایش  ثیر معنیأروزگی ت 42تا  21در دوره 

وزن روزانه، مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی 
هاي  بین تیمار نیزنداشت. در تجزیه و تحلیل الشه 

پژوهش در  نشد. وجودداري  تجربی اختالف معنی
 450-50تزریق مقدار  )1991( همکارانو  لوو

موش باعث  در عصاره گلرنگگرم بر کیلوگرم  میلی

کاهش غلظت الیزوزیم سرم و عملکرد فاگوسیتوزي 
 .شدهاي خون  ماکروفاژهاي حفره صفاق و لوکوسیت

نشان داد که  )2012( منفرد و سالطیلویی  مطالعه
گرم بر کیلوگرم  میلی 8/2و  4/1هاي  درمان با دوز

عصاره گیاه گلرنگ موجب کاهش در اندازه ناحیه 
و ضخامت جفت در  لوبی در کل جفت، وزن، قطر

همچنین  .)P>05/0( شده استمقایسه با گروه شاهد 
 25، 15، 5ها تعداد نوزادان در روزهاي  در این موش

  یافت. داري معنیپس از تولد کاهش  42و 
با اهداف متفاوت ثیر استفاده از عصاره گلرنگ أت

طور محدودي مطالعه شده است. براي  به بر آبزیان نیز
  اي عصاره هیدروالکلی گیاه گلرنگ  تغذیهاثر  مثال

)C. tinctorius( ثیر أشناسی و ت هاي خون بر شاخص
ماهیان کپور  بچه آن در مواجهه با استرس شوري در

 دهقانی قمشانی و همکاران پژوهشدر  معمولی
نشان این پژوهش . نتایج مطالعه شده است )2017(
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تعداد در گروه شاهد قبل از استرس شوري  داد
هاي  ر باالتر از گروهدا طور معنی هاي قرمز به گلبول

تر از  کمهاي سفید  تعداد گلبول وتجربی بود 
اما در تمامی  ،)>05/0P( ثبت شد هاي تجربی گروه
ت بعد از استرس شوري تعداد ساع 6ها  گروه

هاي قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین افزایش  گلبول
 و همکاران دادرس پژوهشدر  ).>05/0Pیافت (

عنوان مکمل  تأثیر دو نوع گیاه دارویی به )2016(
  ) و گلرنگ Rosa caninaغذایی شامل گل رز (

)C. tinctoriusشناسی و  ) بر رشد، فاکتورهاي خون
) Huso husoماهی جوان ( پاسخ ایمنی ذاتی در فیل

 پاسخ ایمنی ذاتی (فعالیت لیزوزیم و. بررسی شد
ACH50( هاي تغذیه شده  در ماهیداري  طور معنی به

مکمل گیاهی در مقایسه با سایر  2با جیره حاوي %
نشان این بررسی تر بود. نتایج  ) بیش>05/0Pها ( گروه

عنوان  توانند به که گیاهان دارویی رز و گلرنگ می داد
هاي  یک مکمل غذایی مفید براي بهبود پارامتر

ماهی جوان  فیزیولوژیکی و افزایش پاسخ ایمنی در فیل
  شوند. استفاده

از عصاره اتانولی گلرنگ استفاده حاضر در مطالعه 
در گروه محلول در  MCHCو  MCVکاهش باعث 

 شده است و گرم میلی 200سرم فیزیولوژي با دوز 
خونی میکروسیتیک هیپوکرومیک در  جب ایجاد کممو

خونی  . این نوع کمشده استروز دهم بعد از تزریق 
تلفات  دیده نشد اما 96%در گروه محلول در اتانول 

 داري طور معنی این گروه بهدر ماهیان ثبت شده 
)05/0P<( پیدا ت به گروه شاهد منفی افزایش نسب

تعداد  )>05/0P(دار  . با توجه به کاهش معنیکرد
سرم هاي سفید در هر دو گروه حالل  ولگلب

نتیجه گرفت که توان  می 96فیزیولوژي و اتانول %
صورت تزریقی براي ماهی  ره بهاستفاده از این عصا

ثیر أبراي ت شود و کمان پیشنهاد نمی آالي رنگین قزل
تر در آبزیان ضروري  بیشقطعی آن نیاز به مطالعت 

  .است
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