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 مریم خواجوي و *عباس زمانی

   ، همدان، ایرانبع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه مالیرگروه علوم و مهندسی شیالت، دانشکده منا

  16/06/1400؛ تاریخ پذیرش: 08/05/1400تاریخ دریافت: 

  

  1چکیده

کشت متراکم، روند ابتال به عوامل  يها ر و استفاده از روشیاخ يها در دهه يپرور يبا توجه به رشد صنعت آبز

ان در برابر یآبز یمنیستم ایت سیتقو  به سمت مطالعه يادیز گرانپژوهشتوجه  بنابراین افته است.یش یافزا زا يماریب

 يها دارا کیوتیب یان مانند آنتیآبز يها يماریبج در درمان یرا يها استفاده از روش .معطوف شده است زا يماریبعوامل 

ست است و یط زیب به محیها در عضالت و آس مقاوم، تجمع آن هاي باکتریایی هیگسترش سو مانند ییها تیمحدود

 من ویک منبع ایعنوان  هب ییاهان داروینه هستند. گیهز باال، پر يرگذاریثأها در کنار ت گر مانند واکسنید یبرخ

در  ها واکسنو  ییایمیها، مواد ش کیوتیب یآنت يبرا ین مناسبیگزیتوانند جا یم ین عوارض جانبیتر با کممت، یق ارزان

 راسته عمدتاً 32خانواده و  75از  یاهیگونه گ 250ش از یش کنند. تاکنون بنق يفایان ایآبز یمنیت عملکرد ایتقو

متعدد  یستیز يها تیفعالان با یابانینازبره یو ت سانان یگیمالپ، ناسانانیمنعناسانان، باقالسانان،  يها متعلق به راسته

   ها، ها، فنل دها، رنگدانهیوئدها، فالوونیمانند آلکالوئ یفعال ستیبات زیل وجود ترکیدل هبگزارش شده است که 

 یکروبیش توان ضد میافزاو  یمنیستم ایسباعث بهبود  يضرور يها دها و روغنیاستروئن، یلکتدها، یترپنوئ نون،یکو

اهان یثر و مناسب گؤم يتواند به کاربردها یفعال م ستیبات زین ترکیدرك بهتر از نحوه عملکرد اان شده است. یدر آبز

ن مطالعه به یطور خاص استفاده کرد. در ا به یهر ماه يها را برا توان آن یرا میمنجر شود، ز يورپر يدر آبز ییدارو

پرداخته  یو ضد انگل ی، ضد قارچیروسی، ضد وییای، ضد باکتریمنیستم ایک سیاز جمله تحر ییاهان داروینقش گ

  شده است.

  

    گیاهان دارویی، فعال ستیبات زیک، ترکیوتیب ی، آنتيپرور يآبز :يدیکل يها واژه

  

                                                 
 a.zamani@malayeru.ac.irمسئول مکاتبه:  *

 پژوهشی - مقاله کامل علمی
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 مقدمه

ر رشد یاخ يها در دهه يپرور يصنعت آبز

داشته  ين جانورید پروتئیرا در جهت تول يریچشمگ

بالغ  2018د آن در سال یزان تولیکه م يطور هاست ب

 يها سه با سالیون تن بوده است که در مقایلیم 82بر

ش نشان یون تن افزایلیم 22حدود  2015تا  2006

زان رشد در ین میحال، ا نی. با ا)2020و، (فائدهد  یم

ل استفاده از کشت یدل هاغلب ب يپرور يصنعت آبز

ه روند ابتال به عوامل ین رویمتراکم بوده است که ا

ز ا .)2020(ژائو،  ش داده استیرا افزا زا يماریب

 یان پرورشیفات آبزاز تل یناش یان مالیکه ز یجائ آن

باشد  یم يار جدیه بسلأمس یکروبیم يها يماریبر اثر ب

 يا ژهیکرد ویرور یاخ يها در سال بنابراین پژوهشگران

ان یبدن آبز یمنیستم ایت سیتقورا نسبت به مطالعه 

(ریکو و  اند اتخاذ کرده زا يماریبدر برابر عوامل 

درمان و  ين روش برایچند. )2013همکاران، 

شنهاد یان پیآبز يها يماریاز گسترش ب يریجلوگ

 يوهاج استفاده از داریرا ازجمله روشاند  داده

 ).2015(ون هاي،  ها است کیوتیب یمانند آنت یدامپزشک

کل یها مانند کلرامفن کیوتیب یاز آنت ش از حدیاستفاده ب

ست یط زیمح يرا برا يشمار یتروفوران مضرات بیو ن

به همراه دارد که منجر به گسترش  یو سالمت

ها در عضالت  آنمقاوم و تجمع  ییایباکتر يها هیسو

 تواند یمها  کیوتیب ین استفاده از آنتیچن . همشود یم

را کاهش داده و باعث مختل شدن  یرشد الرو ماه

؛ رومرو 2010(سیتاراسو،  ها شوند آن یسم دفاعیمکان

ها در  ن، استفاده از آنیبنابرا). 2012و همکاران، 

ت همراه یا ممنوعی ت ویمحدودبا از کشورها  یبعض

مانند  یضد انگل ياستفاده از داروهات. اسشده 

ط یجانوران و مح يکانتل برایا پارازیکلروفن  يتر

تواند منجر به مقاومت  یست خطرناك بوده و میز

 ).2013روود، (ف گردد زا يماریبن عوامل یا ییدارو

وع یاز ش يریجلوگ ين روش برایها مؤثرتر واکسن

 یلشوند و یم یتلق يپرور يدر صنعت آبز يماریب

بوده و از  نهیهز ار پریها بس استفاده گسترده از آن

  ک یها فقط در برابر  تر واکسن شیکه ب یجائ آن

 يها ه واکسنیته بنابراینکنند  ینوع پاتوژن عمل م

(پاسنیک و همکاران،  دشوار است اریه بسیچند سو

استفاده  يها تیبا توجه به مضرات و محدود). 2005

، ضرورت توسعه موجود یدرمان يها از روش

ان یآبز يماریت بیرین در مدیگزیجا يها روش

وع ی، شگریاز طرف د .شود یاحساس م یپرورش

اغلب با سالمت جانور  یدر مراکز پرورش يماریب

فرصت طلب  زا يماریبتر عوامل  شیهمراه است و ب

ط استفاده یگسترش خود در مح ياان بریبوده و از ماه

 یمنیا دیبا ن یگزیجا يها حل ن، راهیکنند. بنابرا یم

به حداکثر  زا يماریب يها را نسبت به عفونت یماه

  .)2015(ون هاي،  برسانند

خوشبو و معطر هستند  یاهانی، گ1ییاهان دارویگ

ا ی ییطعم دادن به غذا، مصارف دارو يکه برا

شوند و به صورت قرص،  یاستفاده م یخوشبوکنندگ

شده ا خشک یاه تازه ی، عصاره و گيکپسول، پودر، چا

اهان از ین گیا ).2020(ژائو،  در دسترس هستند

مختلف به عنوان  يها ش در تمدنیهزاران سال پ

استفاده ها  يماریدرمان انواع بدر  یمنیا  محرك

اهان یامروزه گ ).2014(رورتر و همکاران،  شدند یم

در حال توسعه و  ياز کشورها ياریدر بس ییدارو

رو جهت درمان دا یمنبع اصل ییمناطق روستا

ش به استفاده از یراً گرایاگرچه اخ شوند. یمحسوب م

ش یافزا يپرور يها در آبز آن  و عصاره ییاهان دارویگ

در مزارع پرورش  ییاهان دارویافته است، اما از گی

ها قبل استفاده شده  از مدت ییدر مناطق روستا یماه

 یماه یدرصد مزارع پرورش 46عنوان مثال  هاست؛ ب

 ییاهان دارویاز گ یطور سنت هب يب اندونزدر غر

ت آب، یفیبهبود ک يصورت تازه در داخل استخر برا هب

در برابر  یش مقاومت ماهیان، افزایکاهش استرس ماه

 کنند یاستفاده م يماریو و درمان ب زا يماریبعوامل 

                                                 
1- Herbs 
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عنوان  هب ییاهان دارویگ ).2013(کاروسو و همکاران، 

ن یتر با داشتن کمت و میق من و ارزانیک منبع ای

 يبرا ین مناسبیگزیتوانند جا یم یعوارض جانب

ر یها و سا واکسن، ییایمیها، مواد ش کیوتیب یآنت

 باشند يپرور يدر صنعت آبز کیبات سنتتیترک

 ؛2011؛ هاري کریشنان و همکاران، 2010(سیتاراسو، 

، نقش 1990از دهه ). 2020؛ ژائو، 2015ون هاي، 

در خوراك  یعنوان مواد افزودن به یاهیگ يداروها

، توجه يماریو درمان ب يریشگیپ يان برایآبز

 تر به خود جلب کرده است شیپژوهشگران را ب

نشان داده  ها پژوهش .)2015(واالدائو و همکاران، 

ت یدر تقو ینقش مهم یاهیگ ياست که داروها

گو و ی، میان (مانند ماهیبدن آبز یمنیعملکرد ا

 يها تیفعال يثرؤطور م هتوانند ب یخرچنگ) دارند و م

ستم یس یو ضد انگل ییای، ضد باکتریروسیضد و

؛ 2014(بیندهو و همکاران،  ت کنندیرا تقو یمنیا

). 2019؛ بروم و همکاران، 2016انگامبی و همکاران، 

بات یترک يها دارا آن يها و فرآورده ییاهان دارویگ

ها،  نگدانهدها، ریدها، فالوونوئیمانند آلکالوئ یمختلف

دها و یاستروئن، یلکتدها، یترپنوئ نون،یکو ها، فنل

 یستیز يها تیفعالهستند که از  يضرور يها روغن

، یمنیستم ایک رشد، بهبود سیمانند تحر يمتعدد

  ک اشتها و ی، تحریکروبیش توان ضد میافزا

 ؛2011(چاکرابورتی و هانز،  برخوردارندضد استرس 

اهان ین، گیبر ا الوهع ).2014رورتر و همکاران، 

هستند که  یمختلف يسرشار از مواد مغذ ییدارو

از  ییها اه کامل، بخشیک گیها را به عنوان  توان آن یم

 دانه)، ایشه، صمغ یآن (مانند برگ، گل، ساقه، ر

  ها و  کیوتیب با پربیا در ترکیاستخراج عصاره 

. درك )1(شکل  استفاده کرد یمنیا يها ر محركیسا

ثر و ؤم يتواند به کاربردها ینحوه عملکرد مبهتر از 

منجر شود،  يپرور يدر آبز ییاهان دارویمناسب گ

 يممکن است برا یاهیبات گین ترکیرا استفاده از ایز

که  یاهانیباشد. اکثر گ یاختصاص یماه هر گونه

مورد  یطور سنت هب یدهندگان ماه توسط پرورش

ز ین یعلم ن در مطالعاتیچن استفاده قرار گرفته و هم

شده است  یبررس يپرور يها در آبز استفاده بالقوه آن

 32خانواده و  75از  یاهیگونه گ 250ش از یبشامل 

 يها متعلق به راسته راسته بوده است که عمدتاً

)، Lamiaceaeان یره نعناعی(ت  Lamialesنعناسانان

)، Fabaceaeان یره باقالئی(ت Fabalsباقالسانان 

  ) Asteraceaeان یره کاسنی(ت Asterales ناسانانیم

 ونیفرفره ی(ت Malpighiales سانان یگیمالپو 

Euphorbiaceae ان یابانینازبره یو تPhyllanthaceae( 

ت یفعال یبررس). 2017(رورتر و همکاران،  بوده است

مورد استفاده در  ییاهان دارویبات گیترک یستیز

ورد اهان میاز گدرصد  36دهد  یمنشان  يپرور يآبز

ت یفعال يدارا درصد 17، ییایت ضد باکتریمطالعه فعال

ستم یکننده س کیت تحریفعال درصد 16، یضد انگل

 درصد 13، یروسیت ضد ویفعال درصد 14، یمنیا

   یت ضد قارچیفعال درصد 4محرك رشد و تنها 

ن ید توجه نمود که ای. البته با)2(شکل  را دارند

شده در مورد هر ها با توجه به مطالعات انجام  نسبت

عنوان ه شود؛ ب یخصوص مطرح م هب یشناس بیآس

 يباکترضد  يها تیفعال یبررسمثال عمده مطالعات به 

 يها تینه فعالیافته است و مطالعات در زمیاختصاص 

 ییاهان داروین گیتر بوده است. در ب کم یضد قارچ

 یستیز يها تین مطالعات مربوط به فعالیتر شیب

ها  از آن یمیباً نیاست که تقر اساناننیماهان راسته یگ

 يها دهند و راسته ینشان م يت ضد باکتریفعال

هستند.  يبعد يها در رتبه سانان یگیمالپنعناسانان و 

ت یفعال ياهان داراین تعداد گیتر شیراسته نعناسانان ب

را دارند، در  یت ضد قارچیو فعال یمنیک ایتحر

 یروسیت ضد ویلن فعایرت شیب سانان یگیمالپکه  یحال

ران یدر ا). 2017(رورتر و همکاران،  دهند یرا نشان م

نه استفاده از انواع یدر زم يا مطالعات گستردهنیز 

که  پروري انجام شده است در آبزي ییاهان دارویگ

میکروبی و ضد  اکسیدانی آنتی به بررسی اثرات عمدتاً
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 هاي شیالتی مانند وردههاي غذایی و فرآ ها در جیره نآ

؛ 2019زمانی و غفاري، ؛ 2019زمانی، سوریمی (

کنندگی  ) و اثرات بیهوش2021زمانی و همکاران، 

 )2019؛ زمانی و همکاران، 2018(زمانی و ساالروند، 

  مطالعات در  که ها پرداخته شده است؛ درحالی آن

عمده  اندك بوده و ی این گیاهاندرمان کاربردزمینه 

 انیچتران، یعناعره نیمربوط به ت ها پژوهشن یا

)Apiaceae (انیو نرگس )Amaryllidaceae(  بوده

 ابتداي در ییدارو اهانیگ از استفاده حال، نیا است. با

 اثرات مورد در یکم دانش هم هنوز باشد و یم راه

دارد و از  وجود یماه ولوژيیزیف روي ها آن درازمدت

 یاهیهر گونه گ ییایمیبات شیت ترکیفیگر کیطرف د

محل  ییایط جغرافیر شرایثأت م تحتیمستقطور  هب

تواند در مطالعات مختلف،  یش آن قرار دارد که میرو

ن مطالعه نقش یارا نشان دهد. در  یج متفاوتینتا

من در یمطمئن و ا یعنوان منبع هب ییاهان دارویگ

ن یچن ان و همیآبز يها يماریو درمان ب يریشگیپ

ها  کیوتیب یآنتداروها مانند  یبرخ يبرا ینیگزیجا

کشور و عمده مطالعات صورت گرفته در  شده یبررس

اهان ارزشمند ین گیا يا گونه يران با توجه به غنایا

  .گرفته استمدنظر قرار 

  

  
  ). 2017و همکاران،  رورتر(پروري  هاي مختلف گیاهان مورد استفاده در آبزي بخش -1شکل 

  ر شده و یا استخراج روغن و عصاره باشد.صورت پود هتواند ب نحوه استفاده از گیاه کامل می

  

  
  

  . )2017و همکاران،  رورترپروري ( فعالیت زیستی ترکیبات گیاهان دارویی مورد استفاده در آبزي -2شکل 
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ک ی: یمنیستم ایس تقویتدر  ییاهان داروینقش گ

 ییایمیبات با منشاء شیاز ترک یبه گروه یمنیمحرك ا

ا یبدن  یسم دفاعیانشود که مک یاطالق م یعیا طبی

جانور را در برابر  و دادهش یرا افزا یمنیپاسخ ا

(آندرسون،  )3(شکل  کند یتر م ها مقاوم يماریب

و قابل  يا چرخه يماریوع بیکه ش يدر موارد). 1992

سم یتوانند مکان یم یمنیا يها است، محرك ینیب شیپ

ش دهند و از تلفات یرا افزا یراختصاصیغ یمنیدفاع ا

حال، استفاده  نیبا ا .)4(شکل  ندینما يریجلوگ يماریب

ممکن است باعث  يقو یمنیا يها نامناسب از محرك

   .خاص گردد یستیز يرهایر مسییا تغیسرکوب 

  

  
عنوان یک منبع امیدبخش  هبهاي ایمنی، گیاهان دارویی  محركانواع . در میان پروري آبزي هاي ایمنی مورد استفاده در محرك -3شکل 

حضور بسیاري از  .شوند میها  بیوتیک شیمیایی و آنتیث بهبود عملکرد رشد، ایمنی ماهی و خواص ضد میکروبی در مقایسه با انواع باع

  .)2015و همکاران،  مهانا( شود فعال در گیاهان باعث تقویت ایمنی آبزیان می هاي ثانویه زیست متابولیت

  

  
  

تواند از تکثیر عوامل بیماریزا  فعال در گیاهان می ماهی. حضور ترکیبات زیستایمنی غیراختصاصی در  اجزاء سیستم -4شکل 

  .)2020و همکاران، الوماالي ( اختصاصی شود باعث افزایش دفاع ایمنی غیرجلوگیري کرده و 
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 یستیر زین مسیق چندیاز طر یمنیا يها محرك

دهند که در ادامه به  یر قرار میثأت را تحت یمنیستم ایس

در ساخت،  1ها تیهموس. اره شده استها اش آن

و  ها میش آنزیه پین تخلیچن و هم يساز رهیذخ

م یش آنزیل در لخته شدن خون و پیدخ يهاسوبسترا

فعال در  يها نیثر هستند. پروتئؤداز مینول اکسپروف

 يا ار برجستهیت بسیداز از موقعیستم پروفنول اکسیس

ها و  تین هموسی، ارتباط بيرخودیص غیشخدر ت

و  يساز ن برخوردارند. پس از فعالید مالنیتول

ها،  تیهموس يسو از یکروبیبات ضدمیترک يرهاساز

فنول  یعنیداز به شکل فعال خود یم پروفنول اکسیآنز

ون یداسیم اکسین آنزیل شده و سپس ایداز تبدیاکس

ل یز نموده و منجر به تشکینون را کاتالیفنول به کوئ

 یمنیستم ایک سیل تحراز عوام یکی به عنوان نیمالن

  ).2000(وارگاس و یپیز،  شود یمبدن  یاختصاص ریغ

(از ترکیبات موجود ن یساپون ینوع 2نیزیریسیگل

د یمولکول اس ياست که حاودر ریشه گیاه) 

و  یت ضدالتهابیاست که فعال 3کیتینیریسیگل

اداهیرو . )1990(ژانگ و همکاران،  دارد یضدسرطان

بدن در  یمنیانمودند که گزارش ) 1991( و همکاران

 یاسترپتوکوکوس در ماه ییایبرابر عفونت باکتر

ه شده با یتغذ )Seriola quinqueradiata( زرد دم

در  یشیافزا حال، نیبا اافت، یش یافزان یزیسریگل

 يتوزیت فاگوسیم خون و فعالیزوزیت لیفعال

 يآال قزل ی. در ماهمشاهده نکردندماکروفاژها 

 تنی برونط ین در شرایزیریسیه از گلکمان استفاد نیرنگ

ر یتکثماکروفاژها و  یت تنفسیش فعالیباعث افزا

 يها محرك). 1998(کیم و همکاران،  دیها گرد تیلنفوس

 يمانند انگور هند یاناهیگموجود در  یمنیا

)Emblica officinalis( ،علف برمودا )Cynodon 

dactylon (اه آدولسا یو گ)Adathoda vasica( 

                                                 
1- Haemocytes 
2- Glycyrrhizin 
3- Glycyrretinic acid 

 یکروبیو کاهش عفونت م یمنیستم ایبهبود س باعث

 یمول یو ماه) Carassius auratus( قرمز یدر ماه

)Poecilia sphenops (مگدلین،  اند شده)عصاره )2005 .

)، Ocimum sanctum( حانیمانند ر یاهانیگ یمتانول

 مولوکاس و) Withania somnifera( يهند نسنگیج

)Myristica fragrans(  ستم یعملکرد سباعث بهبود

 ییایک و ضد باکتریتیت فاگوسیبدن مانند فعال یمنیا

هامور  یهدر ما Vibrio harveyi در مقابل

)Epinephelus tauvina (5 یاند. عصاره متانول شده 

، )C dactylon( علف برمودامختلف شامل  ییاه دارویگ

 Tinospora( دانایآ ،)Aegle marmelos( ییبکرا

cordifolia(زایکروری، پ )Picrorhiza kurroa ( و

 ییره غذایدر ج) alba Eclipta( د کاذبیگل مروار

د از خود یلکه سف يماریبر بهبود ب یر مثبتیثأگو تیم

فر  حسینی). 2006(سیتاراسو و همکاران،  ندنشان داد

  ) عصاره اتانولی حاصل از 2017و همکاران (

را در  )Mespilus germanica( گیاه ازگیلبرگ 

 یدرصد در جیره غذای 1و  5/0، 25/0 ايه غلظت

داد با  نتایج نشانو  بررسی نمودهماهی کپور معمولی 

سطوح ایمونوگلبولین و  افزایش غلظت عصاره

ترتیب در مخاط پوست و پوست  به 8اینترلوکین 

ن یا ییاهان دارویبات موجود در گیترک. افزایش یافت

کال یو راد ژن فعالید اکسیرا دارند تا مانع تول ییتوانا

ب ضد استرس در یک ترکیعنوان  آزاد شده و به

مطالعات  نیچن رند. همیها مورد استفاده قرار گگویم

گوها نقش ضداسترس یزا در میکروریپاه یگ نشان داد

 ایالپیت یدر ماه )O. sanctum( حانیاه ریو گ

)Oreochromis mossambicus (ستم یت سیدر تقو

نقش  Aeromonas hydrophila يه باکتریعل یمنیا

؛ لگامبال 1998(سیتاراسو و همکاران،  اند داشته يثرؤم

 و ییاهان دارویگ، یکلطور به ).2000و همکاران، 

بات یاز ترک یانواع مختلف يحاو یاهیگ يها عصاره

دها و یدها، آلکالوئیساکار یفعال مانند پل ستیز
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 يبرا یمنیدها هستند که به عنوان محرك ایفالونوئ

 ياجزا. کنند یعمل م یدر ماه یمنیاسخ اش پیافزا

شامل مآکروفاژها،  یذات یمنیستم ایس یاصل

ها و عناصر هومورال مانند  تیها، گرانولوس تیمونوس

بات یر ترکیثأت تحت یمنیستم ای. سم هستندیزوزیل

ق یاز طر، ییاهان دارویفعال موجود در گ ستیز

، پروتئاز یم، کمپلمان، آنتیزوزیمانند ل یباتیترک

 يها فعال، گونه یژنیاکس يها داز، گونهیملوپراکس

، یتنفس یدگیت ترکیتوز، فعالیفعال، فاگوس یتروژنین

ون یکل، گلوتات يها تیک، هموسیترید نیاکس

 يها يماریداز در برابر بیداز و فنول اکسیپراکس

 کند یمعمل  یو انگل یروسی، وی، قارچییایباکتر

نان و همکاران، ؛ هاري کریش2008(آردو و همکاران، 

ن یتر ک مهمیتیفاگوس يها سلولعنوان مثال،  به). 2011

 یط کهان یدر ماه یذات یمنیستم ایس یسلول ياجزا

د یتول یژن سمی، اکسیتنفس یدگیبه نام ترک يندیفرآ

ه و یاول یسم دفاعیک مکانی یتیت فاگوسیکنند. فعال یم

ن یاست. ا یماه یمنیستم ایمهم س يها یژگیاز و

  کننده  کیز مواد تحریر معموالً بعد از تجوپارامت

 يها ابد. عصارهی یش میافزا یق خوراکیاز طر یمنیا

  توز را در یتوانند فاگوس یم ییاهان دارویگ

 گون اهیت کنند. عصاره گیتقو یمختلف ماه يها گونه

)membranaceus (Astragalus کیتیت فاگوسیفعال 

ش داده یافزا ل راین يایالپیجدا شده از ت يها تیلکوس

 يگر عملکردهاید). 2008(آردو و همکاران،  است

ر یش سایتواند در افزا یم یمنیستم ایمحرك س

عنوان مثال عصاره  همشاهده شود. ب یمنیا يپارامترها

بات فعال یترک يحاو )Lonicera( الدوله نیچ امیگل پ

تواند  یک است که مید کلروژنیاس مانند یمختلف

ن در رده ینئور یر کلسیق مسیماکروفاژها را از طر

  ).2004(جیان و وو،  فعال کند یانسان يسلول ها

: يبه عنوان عامل ضد باکتر ییاهان داروینقش گ

در  زا يماریبن عوامل یتر یو اصلن یتر مهم ،ها يباکتر

   يها ين باکتریتر هستند. از مهم ين آبزجانورا

توان به استرپتوکوکوس،  یان میدر ماه يماریبعامل 

لوکوکوس، یوم، استافیکوباکتریکروکوکوس، مایم

ا و ینیرسیوم، یال، فالووباکتریادواردس آئروموناس،

 ).2004(آگوایر و همکاران،  و اشاره نمودیبریو

در  یتوجه باعث تلفات قابل ییایباکتر يها يماریب

 یاهیگ ياز داروها یشوند. برخ یم یپرورش انیآبز

 يها يترباک يبر رو یخاص ياثرات ضد باکتر

 يها از گونه ياریدر بس. )1(جدول  دارندزا  يماریب

عنوان  ها به ترپن یها و سسکوئ ترپن ي، دیاهیگ

در  یسم دفاعیکنند و در مکان یها عمل م نیتوآلکسیف

نقش  ییایو باکتر یقارچ يزا يماریببرابر عوامل 

طور کامل مشخص  ها به ترپنسم عملکرد یدارند. مکان

بات یق ترکین است که از طریا ست اما تصور برین

سم یکروارگانیدوست باعث اختالل در غشاء م یچرب

در اکثر موارد ). 1997(مندوزا و همکاران،  شوند یم

کان و ی، پروتئوگليدیساکار ی، پلیبات فنولیترک

ا کنترل ی يریرا در جلوگ يا دها نقش عمدهیفالونوئ

 سجن يها يباکتر .کنند یفا میا یکروبیم يها عفونت

Vibrio طور  که به هستندشورپسند  يها يشامل باکتر

و  سیتاراسود. نوجود دار ییایدر يها طیگسترده در مح

 يدر مطالعه خود پست الروها )2003( همکاران

   يباکتر يط حاویاه را در محیس يببر يگویم

  که  یهنگامو قرار دادند و مشاهده کردند یبریو

   يها ارهشده با عص یغن يایآرتماز گو ین میا

، )Psoralea corylifolia( یباکوچاهان یگ یمتانول

 ين هاوندیو نائ )Solanum trilobatum(بادنجان 

)Andrographis paniculata( حضور  ،ده شدنیتغذ

ج یافت. نتایها به شدت کاهش  و در بافتیبریو يباکتر

زان ینشان داد م )2004( و همکاران ایمانوئل یبررس

 )Vibrio parahaemolyticus( بریووی ییایعفونت باکتر

شده  یغن يایه شده با آرتمیتغذ يد هندیسف يگویدر م

 )Ricinus communis( اه کرچکیبا عصاره گ
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از  ین عفونت ناشیچن دا کرد. همیشدت کاهش پ به

با گو یدر م) Vibrio damsela( ویبریو يباکتر

 جینسنگ هندي یاستفاده از عصاره بوتانول

)Withania somnifera (ا یآرتم يساز یق غنیاز طر

 یبررس ).2005(پراسیتا،  دیت کنترل گردیبا موفق

اه ینشان داد عصاره گ) 2016( و همکاران انگامبی

Quillaja saponaria ن بوده و یساپون يحاو

در خرچنگ  یمنیش سطح ایتواند باعث افزا یم

 يشود. باکتر) Portunus trituberculatus( یگازام

A.hydrophila ،طلب است  فرصت يک پاتوژن آبزی

 يها از جمله زخم يمارین بیجاد چندیکه باعث ا

ه یشود. تغذ یدهنده م يزیخونر یسم یو سپت یستپو

اه یپودر برگ گ يحاو يبا غذا یکپور معمول

Eucommia ulmoides ش مقاومت یباعث افزا

استفاده از ). 2002(لوآ،  دیگرد ين باکترینسبت به ا

(گوبی و  )Psidium guajava( آواگوعصاره برگ 

 )Sophora flavescens( تلخ بیان، گیاه )2016همکاران، 

 ) و ترکیب گون2013 (وو و همکاران،

)A.membranaceus(آنژلیک ، )Angelica sinensis (

  (آباریکه  )Crataegus hupehensis( و کراتاگوس

ر و یباعث کاهش مرگ و م) 2019و همکاران، 

ا یالپیت یدر ماه يماریبه بش مقاومت یافزا

)O.mossambicus (يدر برابر باکتر A. hydrophila 

و هگزان حاصل  ی، متانولیاتانول يها عصاره. دیگرد

 146ه یعل بر )Ocimum basilicum( حانیاه ریاز گ

از نظر  يپرور يثر در آبزؤم زا يماریبعامل 

قرار گرفت و  یمورد بررس یکروبیضد م يها یژگیو

تر  عیف وسیواند طت یم یشان داد عصاره هگزانج نینتا

 دیرا القاء نما ییایضد باکتر يها تیاز فعال يثرترؤو م

 يعصاره بادام هند. )2005(آدیگوزل و همکاران، 

)Terminalia catappa(، يک دارویعنوان ه ب   

 ين باکتریچن و هم یه انگل خارجیعل یکروبیضد م

A.hydrophila ته شده استا شناخیالپیت یدر ماه 

ر استفاده از بذر یثأت). 2005(چیتمانات و همکاران، 

 يدر کنترل باکتر )Nigella sativa( دانه اهیس

Flavobacterium columnare يماریکه عامل ب 

 )Ictalurus punctatus( یماه س در گربهیکلومنار

با  د.یگرد یبررس) 2016محمد و آریاس ( توسط بود

، میناسانانگیاهان راسته شده  هاي انجام توجه به بررسی

دلیل دارا بودن ترکیبات  هب سانان مالپیگینعناسانان و 

ساکاریدي، پروتئوگلیکان و فالونوئیدها  فنولی، پلی

 دهند ایی را نشان میترین میزان فعالیت ضد باکتری بیش

هاي باکتریایی  توانند در کنترل و درمان بیماري که می

  ).2017ان، (رورتر و همکار ثر باشندؤم

: روسیبه عنوان عامل ضد و ییاهان داروینقش گ

 يها هستند که گونه یکوچک یعوامل عفونها  روسیو

کنند و اغلب  یه مان را آلودیآبز یو پرورش یوحش

ها بر اساس  روسیشوند. و ید میر شدیباعث مرگ و م

  دار)  RNA دار و   DNA( یکیژنت يها یژگیساختار، و

   يها روسیشوند. و یه مطبق ینیو خواص پروتئ

DNA  خانوده  دارIridoviridae, Adenoviridad  و

Herpesviridae يها روسیو و RNA   خانوادهدار 

Reoviridae Aquareoviridae ،Picornaviridae ،

Nodoviridae ،Togaviridae ،Paramyxoviridae، 

Orthomyxoviridae  وRhabdoviridae ًعمدتا 

(رابرتس،  شوند یان میماهدر  يماریباعث بروز ب

ج، یرا ییایمیش يها و داروها کیوتیب یاکثر آنت). 2003

ان یآبز یروسیو يها يماریدر درمان ب ير آشکاریتأث

روس یش مقاومت ویباعث افزا یلو ندارند یپرورش

ن یبا ا ).1995(مک کوچئون و همکاران،  اند شده

ها  آن يها و عصاره ییاهان دارویاز گ ياریحال، بس

نسبت به  يرا در جانور آبز يادیتوانند مقاومت ز یم

و  يبر جانور آبز ییجاد کرده و اثر سویها ا روسیو

 يداروها .)1(جدول  نداشته باشندست یط زیمح

ر یروس و تکثیاز و یعفونت ناشقادرند  عمدتاً یاهیگ

 ياریساز مهار کنند. بس منیبات ایق ترکیها را از طر آن
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 یخانگ يعنوان داروها به يمتمادان یسال یاهان طیاز گ

  خواص  يها دارا از آن یاند و برخ شدهاستفاده 

هستند. مشخص شده است که  يقو یروسیضد و

ه یعل یروسیت ضد ویها از فعال از آن یتعداد کم

ز یها ن از آن یبرخوردارند و برخ یماه يها روسیو

گوها دارند. یکننده م آلوده يها روسیبر و يادیر زیتأث

 يتر مطالعات در مورد استفاده از داروها شیباما 

پوستان انجام شده است  در سخت یروسیضد و یاهیگ

 یاکتساب یمنیستم ایپوستان فاقد س سخت رایز

)Adaptive immune system ( توان با  ینمبوده و

 يریجلوگها  در آن يماریاز بروز باستفاده از واکسن 

 ،)A.membranaceus( اهان گونیعنوان مثال، گ بهکرد. 

 Euphorbia( ونیفرف، )Lonicera japonica( کرایلون

humifusa (کسیو راد )Radix isatidis ( اثرات

(ژو و  روس دارندیر ویبر تکث یمهم یمهارکنندگ

دیرك  ).2016؛ چانگ و همکاران، 2013ژانگ، 

 یر عصاره اتانولیثأت) 1996( و همکارانبوساراکوم 

ب یترک) Clinacanthus nutans( ناکانتوسیاه کلیگ

 يببر يگویه میدر تغذرا دون یرولیل پینیو یشده با پل

انگر بروز یبها  پژوهش آنج یاه مطالعه نمودند و نتایس

درصد بقاء) در برابر  95( ییمقاومت باال سطح

 )Yellow head virus( سر زرد يماریروس عامل بیو

 ندتوا یمکه  بوددرصد بقاء)  25نسبت به گروه کنترل (

اه مورد یروس در گیبات ضدویل وجود ترکیدله ب

) 2005( همکارانو  میکول مطالعهدر . باشدمطالعه 

و  )Olea europaea( تونیعصاره برگ ز يرو

ن، مشخص شد که یاولئوروپ آن، یب اصلیترک

دهنده  يزیخونر یسم یروس عامل سپتیرابدوو

)VHSVکنترل شده  یخوبه سالمون ب ی) در ماه

حاصل  یمتانول يها عصاره )2012واران (یوگیس است.

علف  )،Aclypha indica( يفا هندیاهان آکالیاز گ

را  يو انگور هند يهند نسنگیج، زایکروریپبرمودا، 

اه مورد یس يببر يگوید در میلکه سف يماریبر ب

ن یق با ایج نشان داد پس از تزریقرار داده و نتا یبررس

 که يطور ه؛ بل شدکنتر يماریعامل ب ،یاهیگ يها عصاره

ء در درصد بقا 60 باًیروز تقر 20بعد از گذشت 

مشاهده  یاهیگ يها مار با عصارهیتحت ت يگوهایم

 100روز  4که در گروه کنترل بعد از  ید در حالیگرد

مطالعات صورت گرفته د. یدرصد تلفات ثبت گرد

ترین  بیش سانان مالپیگیدهد گیاهان راسته  نشان می

طور  بهتوانند  ی را دارند که میفعالیت ضد ویروس

ک بدن یق تحریرا از طر یروسیم عفونت ویرمستقیغ

ا بهبود یها  نترفرونیا ید برخیزبان نسبت به تولیم

چوي و ( مهار کنند یراختصاصیغ یمنیسطح ا

   ).2017رورتر و همکاران، ؛ 2017همکاران، 

: به عنوان عامل ضد قارچ ییاهان داروینقش گ 

ها  ه در زخمیعنوان مهاجم ثانوه ها ب ارچ، قیکل طور به

، ییایباکتر يزا يماریباز عوامل  یعات ناشیو ضا

ط ین شرایچن ش از حد و همیب ي، دستکاریانگل

شوند. رشد  یم يماری، باعث بروز بیطینامساعد مح

تواند باعث  یان میها و الرو ماه قارچ در سطح تخم

  ن یا نیتر از مهم). 1991(میر،  اد شودیتلفات ز

، Achlya توان به یمان یدر ماه یقارچعوامل 

Aphanomyces ،Calyptralegnia ،Dictyuchus ،

Leptolegnia ،Pythiopsis ،Saprolegnia  و

Thraustotheca  از راستهSaprolegniales در  و

و  Serolpidium ،Lagendiumپوستان به  سخت

Fusarium کاروناساگار و همکاران،  اشاره نمود)

  نه عوامل یسه با مطالعات در زمیدر مقا). 2004

در  ییاهان دارویگ یروسیو ضد و يضد باکتر

ه عوامل یعل يمحدود يها یبرررس، يپرور يآبز

  . )1(جدول  انجام شده است یقارچ يزا يماریب

-لیمت يد -3،4( -2به نام  یک مولکول ضد قارچی

ل یل اتیمت - 1-)لی-2-رولیپ-1H-درویه يد -2،5

   ).Datura metel L( اه تاتورهیگاز  پنتانوآت

  دهد از خواص  یکه نشان م جدا شده است
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). 2004(دابور،  لوس برخوردار استیضد آسپرژ

مطالعه خود توانستند در  )2005( و همکارانآدیگوزل 

از  یا ناشیالپیت یتخم ماه یت عفونت قارچیبا موفق

Aspergillus flavus  وFusarium oxysporum  را

و هگزان حاصل از  یمتانول ،یاتانول يها صارهتوسط ع

کاهش  يق برگ بادام هندیاز طر O. basilicumاه یگ

راسته نعناسانان داراي عصاره حاصل از گیاهان دهند. 

ق یاز طر ترین فعالیت ضد قارچی بوده که بیش

زان یر در مییها و تغ قارچ یواره سلولیب دیتخر

ن یو پروتئ RNAسم ساخت یآن، بر متابول يریپذنفوذ

 شوند آنر گذاشته و منجر به مرگ یثأتسلول قارچ 

  ).2017رورتر و همکاران، ؛ 2014گومز و دایلر، (

 :عنوان عامل ضد انگل به ییاهان داروینقش گ

 یان پرورشیمسئول تلفات انبوه ماه یانگل يها عفونت

آورند.  یبه بار م یتوجه قابل يبوده و خسارات اقتصاد

پترکس یدون و دیول مانند فورازولمعم يها کش حشره

، منجر به )کیوتیب ین (آنتی) و اورمکتییایمی(عوامل ش

 دارو شده است در برابر  از انگل یبرخمقاوم شدن 

درباره  یکم يها گزارش ).2006(هالت و همکاران، 

در  یانگل يها يماریدر درمان ب ییاهان دارویکاربرد گ

ل یدل هن بیچن م. ه)1(جدول  ان وجود داردیپرورش آبز

ک انگل، ی یدر زندگ یوجود مراحل مختلف تکامل

با  یانگل يها يماریدر درمان ب ییاهان دارویکاربرد گ

ک انگل یروس، یلوژیداکت. شود یممشکل مواجه 

است که پهن  يها زبان از شاخه کرمیو تک م یخارج

ا و یدر آس کند و معموالً یم یان زندگیآبشش ماه يرو

تواند باعث  ین انگل میج است. ایار يزمرک ياروپا

ش یافزا ش از حد مخاط ویب آبشش، ترشح بیتخر

   یو آب یمتانول يها شود. عصاره یتنفس در ماه

توانند به عنوان  یم )Semen aesculi( بلوط اه شاهیگ

کنترل انگل  يبرا یعیک ماده ضد انگل طبی

Dactylogyrus intermedius  مورد استفاده قرار

و  وانگ . مطالعه)2010و همکاران،  (لیو رندیگ

اه یگ یثابت نمود عصاره اتانول) 2011(همکاران 

Radix angelicae يقو یت ضد التهابیفعال يدارا 

  . بودقرمز  یدر ماه D.intermediusه انگل یعل

 )Rosmarinus officinalis( ياه رزماریگ یعصاره آب

 Dactylogyrus minutesه عفونت یعل ییت باالیاز فعال

و  )2017(زورال و همکاران،  یکپور معمول یدر ماه

در  Euphorbia fischerianaاه یل استات گیعصاره ات

 Dactylogyrus vastatorه انگل یعل یشگاهیط آزمایشرا

گر ید یکی ).2014(ژانگ و همکاران،  برخوردار بودند

 Ichthyophthirius multifiliisع یشا يها از انگل

ده ید يریگرمس یومیآکوار ماهیاناست که در 

اه یگ یتن و برون یتن درون يها یبررس .شود یم

Toddalia asiatica بات ینشان داد که وجود ترک

 يموثرار یبس نقشتواند  ین میلونین و کلروزایتریکلر

). 2014(شان و همکاران،  فا کندیان انگل یدر کنترل ا

ش ین جداشده از درخت چریراکت ياثر آزاد

)Azadirachta indicaه انگل ی) علTrichodina sp 

(وو و ژو،  د شدییتأ )Daino rerio( زبرا یدر ماه

ممکن است در  یاهیگ يداروها یبرخ). 2003

 یسم يجانوران آبز يثر ضد انگل، براؤم يها غلظت

  ن غلظت ییالزم است قبل از تع بنابراینباشند؛ 

 يبرا یاهیگ يخطر دارو یثر، غلظت بؤم یضد انگل

و  (ماله ریوس ن شودییمورد نظر تع ير آبزجانو

اهان به یگ ییایمیبات شین ترکییتع). 2016همکاران، 

ها  یکند. بررس یها کمک م درك بهتر نحوه عملکرد آن

 نیدونایکلن و یتریکلر مثال طور . بهدهد ینشان م

 ).Chelidonium majus L( مانند یاهانیموجود در گ

 يرهایق مسیطراز  ییباال یسلولت یسم ییتوانا

م بر یمستق يرگذاریثأکه با ت داردکننده آپوپتوز القا

تواند  یم D.intermediumمانند  یانگل يتوکندریم

). 2008همکاران،  (کامینسکی و را نابود کند آن

فعال و  ستیز يها مولکول یین، شناسایبنابرا

استخراج با توجه به مولکول  يها روش يساز نهیبه
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و روش کاربرد، مدت زمان شده، غلظت  ییشناسا

 برخوردار است ییت باالیدرمان و نوع انگل از اهم

ان مورد در بین گیاه ).2014(رورتر و همکاران، 

و برگ  سانان) ارچوبهراسته ممطالعه عصاره گیاه سیر (

ثیر باالیی در کنترل أچاي سبز (راسته تئالس) ت

(سیاهیدا و  هاي انگلی در ماهیان داشته است ريبیما

 .)2015مکاران، ه

  

  .هاي رایج در آبزیان گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان بیماري -1دول ج

  عامل بیماري گیاه دارویی مورد استفاده منبع

2007رامشتانگام و راماسامی،    )Pongamia pinnata( راش هندي 

  )WSSV( ویروس سندرم لکه سفید میگو

  ویروس

2008باالسوبرامانیان و همکاران،   )Cynodon dactylon(علف برمودا  

2014بیندهو و همکاران،    )Agathi grandiflora( آگاتی 

2019هوانگ و همکاران،    )Gardenia jasminoides( گاردنیا 

2017چن و همکاران،   )GCRV( دهنده کپور علفخوار خونریزي بیماري  )Magnolia officinalis( مگنولیا 

2018 هتراکول و همکاران،  ویروس کپورماهیان هرپس )Clinacanthus nutans( کلیناکانتوس 

2018شن و همکاران،   )SVCV( ویرمی بهاره کپور ماهیان  )Dipteryx odorata( لوبیاي تونکا 

2019هو و همکاران،   Arctigenin (Asteraceae: Arctium lappa) ساز عفونی نکروز بافت خون )IHNV( 

2008چوي و همکاران،    )Korean mistletoe( دارواش 

 آئروموناس هیدروفیال

  باکتري

2015ان گوگی و همکاران،    )Urtica dioica( گزنه 

2016وانگ و همکاران،    )Ficus carica( انجیر 

2019مکاران، پاالنیکانی و ه  )Andrographis paniculata( پانیکوالتا 

2008هاسیه و همکاران،   )Toona sinensis( ماهون چینی 

2009یه و همکاران،  ویبریو آلگینولیتیکوس  )Cinnamomum camphora( کافور 

2015دهایانیتی و همکاران،   )Avicennia marina( حرا 

2010زیلبرگ و همکاران،    )Rosmarinus officinalis( رومارن 

  استرپتوکوکوس

2013وو و همکاران،    )Sophora flavescens( بیان تلخ 

2014یلماز و ارگون،    )Pimenta dioica( فلفل 

2019آباریکه و همکاران،    )Astragalus membranaceus( گون 

2019بروم و همکاران،    )Clove basil( ریحان 

2012هاشمی و همکاران،   )Ruta graveolens( سداب 

  ساپرولگنیا

  قارچ

2013گانگ و همکاران،  –ژو   )Arctium lappa( سرده 

2014گومز و دایلر،   
  )Origanum onites( اریگانوم

 )Thymbra spicata( آویشنو 

2001که و همکاران،  اکه   کاندیدا آلبیکانس  )Piper guineese( فلفل 

2013گنووس و همکاران،    آسپرژیلوس  )Asparagopsis taxiformis( جلبک 

2013شریف روحانی و همکاران،    کالریاس گاریپینوس و فوزاریوم سوالنی  )Vernonia amygdalina( ورنونیا 

2014؛ فو و همکاران، 2012یی و همکاران،    ایکتیوفتیروس مولتیفیلس  )Morus alba( توت سفید 

  انگل
2013هوآنگ و همکاران،   

  )Caesalpinia sappan( ساپان

  )Cuscuta chinensis( سرده

 )Artemisia argyi( چینی درمنه

  )Lysima chiachristinae( لیسیما

 )Eupatorium fortunei( فورتانی

  داکتیلوژیروس اینترمدیوس
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 ینیران، سرزمیا: رانیمطالعات صورت گرفته در ا

 يبوده و دارا یستیو تنوع ز یاهیگ يممتاز از نظر غنا

 طبقاست.  یم شناخته شده جهانیاقل 13م از یاقل 11

مراتع  و ها جنگل تحقیقات مؤسسه یعلم یبررس

 منابع در یگیاه گونه 8000 حدود میان از کشور،

 يدارا گیاهان نیا از گونه 2300 حدود کشور، یطبیع

ان اهین گیگونه از ا 1728و است  ییخواص دارو

در  باشند که منحصراً یران میا یاهان بومیعنوان گ به

ت یک ظرفیش کرده و به عنوان یران روین ایسرزم

(موالدوست و  شوند یدر کشور محسوب م يانحصار

 یجهان تجارت مرکز آمار براساس ).2020مرادي،  شاه

 حدود ییدارو گیاهان یجهان ، صادرات2018سال  در

است و  داشته ارزش دالر میلیون 700 و میلیارد 100

 نیا صادرات ارزش 2050 سال شود در یم ینیب شیپ

(آذرکیش و  برسد دالر لیونیتر 5رقم  بخش به

 تجارت مرکز آمار نیآخر اسبراس). 2014همکاران، 

 از يدرصد 1/0سهم  بودن دارا ران بای، کشور ایجهان

 کشور 171 بین در ییدارو گیاهان یجهان صادرات

 یاندک اریدارد که سهم بس قرار 72 رتبه در صادرکننده

ران یدر ا يپرور يبا توجه به رشد صنعت آبز باشد. یم

ت سازمان شیال ؛1397سال  تن در 489205د ی(تول

 يجا هب یاهیگ يداروها يریکارگ ه) لزوم بایران

در درمان آبزیان ها  کیوتیب یو آنت ییایمیش يداروها

  ). 2(جدول  نمایان شده است بیش از پیش

  

  .مطالعات صورت گرفته در کشور ایران در زمینه استفاده از گیاهان دارویی در درمان آبزیان -2جدول 

 ههدف مطالع نوع گیاه دارویی منبع

 ماهی سیکلیددر فیال روهید سموناوئرافزایش مقاومت به آ ورا آلوئه )2011عالیشاهی (

  ماهی افزایش سطح ایمنی ماهی گربه  مورخوش  )2011رضائی و همکاران (

  استرلیاد ماهی غیراختصاصی بهبود ایمنی  و آویشن شیرازي پونه کوهی، مرزه معمولی  )2014ران (رئیسی و همکا

 کمان آالي رنگین بهبود فاکتورهاي ایمنی غیراختصاصی در ماهی قزل  آویشن )2016ان (عزیزي و همکار

  وانامی فعال شدن سیستم ایمنی غیر اختصاصی در میگو  سیر  )2016پذیر و اکبرپور (

  بهبود پارامترهاي ایمنی  مورد  )2018بهادري بیرگانی و همکاران (

 کمان آالي رنگین هاي ایمنی غیراختصاصی ماهی قزلبهبود فاکتور اسفرزه )2016محمدي و همکاران (

  کمان آالي رنگین افزایش سطح ایمنی در ماهی قزل  پیاز  )2016بنام و همکاران (

  کمان آالي رنگین بهبود ایمنی ماهی قزل  مورد  )2017مال ( رخشان و چله

  بهبود ایمنی ماهی کاراس طالیی  بومادران  )2018نژاد مقدم و همکاران (

  معمولی ماهی کپور هاي ایمنی در بچه بهبود شاخص  برگ زیتون  )2018ی پاشاکی و همکاران (کریم

  زبرایمنی ماهی د ابهبو  آنقوزه  )2018صفري و همکاران (

  )2019رمضانی و همکاران (
بیان، یونجه، گل  لوط شیرینمخ

  بهار، سنجد، آویشن و سیر همیشه
  کمان آالي رنگین قزلهاي خونی، بیوشیمیایی و ایمنی  شاخصبهبود 

  ماهی هاي هماتولوژي فیل بهبود شاخص  گیاه زردچوبه  )2019زارع سلماسی و همکاران (
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سطوح  یبررس) در 2011عالیشاهی ( مطالعه

ه گیاره عصادرصد)  1، 5/0، 1/0 يها (غلظتمختلف 

در مت ومقاان میزو شد ي رشاخصها برورا  لوئهآ

ماهی در فیال روهید سموناوئري آعفونت باکتر برابر

نشان داد  )Amphiophus labiatus( سیکلید

ک یتحر يورا در خوراك برا ن غلظت آلوئهیتر مناسب

 ییایباکتر يها ش مقاومت در برابر عفونتیرشد و افزا

و همکاران  عزیزي باشد. یدرصد م 5/0غلظت 

بر را یشن آوسانس وي ایی حااغذه جیر )2016(

سرم  ییابیوشیمیو ی خوني سنجهها، فراشدد رعملکر

 38/69 ین وزنیانگیکمان (با م نیرنگ يآال قزل یماه

 ترین بیش نشان داد ها آن جیکردند و نتا یگرم) بررس

زان یمانند م یسرم يها و فراسنجهسفید ل گلبواد تعد

دست آمد.  هبیشن آو ير حاوتیمان کل در یپروتئ

انه یر مکمل اسانس رازیتأث) 2014( و همکاران مهدوي

 گرم در یلیم 600 و 400 ،200، 100 ،0ریا مقادب

ب ی، ترکیمان زندهرشد،  يها لوگرم را بر شاخصیک

 ياید دریسف یماه بچه یخون يها الشه و فراسنجه

کردند و  یگرم) بررس 6/0 ین وزنیانگی(با م خزر

ش یگرم باعث افزا یلیم 100ج نشان داد غلظت ینتا

ستم ید و گلبول قرمز و ارتقاء سیتعداد گلبول سف

ر یثأت) 2015و همکاران ( بخشی جهان د.یگرد یمنیا

 15/0، 10/0ر یر با مقادیاه سیسطوح مختلف اسانس گ

رشد،  يها لوگرم غذا را بر شاخصیک گرم بر 20/0 و

 یماه ییایمیوشیو ب یخون يها شاخص یبقاء و برخ

ا ر )Trichogaster trichopterus( سه خال یگورام

اه یج نشان داد افزودن اسانس گیکردند و نتا یبررس

تواند  یسه خال م یگورام یماه ییره غذایر به جیس

 یمنیاو  یت عمومیارتقاء وضعدر رشد،  ینقش مثبت

اثر ) 2017( همکاران و قاسمی بدن داشته باشد.

 درصد را در 2 و 1، 5/0 ،0افزودن زردچوبه با سطوح 

برابر تنش  اء درو بقبر عملکرد رشد  ییره غذایج

گرم)  71/18 ن وزنیانگی(با م یکپور معمول يشور

ج نشان داد استفاده از زردچوبه در یکردند و نتا یبررس

رشد  يها کاهش شاخصاعث بدرصد  1 يغلظت باال

افت. یش یافزا يد اما مقاومت در مواجهه با شوریگرد

درصد  1تا  5/0ش ین مطالعه افزایج ایبراساس نتا

 یکپور معمول یماه ییره غذایدچوبه در جپودر زر

در مواجهه با استرس  ین ماهیش مقاومت ایباعث افزا

اثرات ) 2018( و همکارانصفري د. یگرد يشور

 و 1، 5/0اه آنقوزه را در سطوح یگ یدروالکلیعصاره ه

ان یب بر ییره غذایهفته در ج 8درصد به مدت  2

 رد) IL1B TNF-alpha( یمنیمرتبط با ا يها ژن

 3/0 ین وزنیانگیبا م) Danio rerio( يگورخر یماه

 ها آن پژوهشحاصل از  جینتا کردند و یگرم بررس

ه گیا نیالکلی رواهید رهعصا ده ازستفاا نشان داد

ي بی سایتوکینهانسن یش بیاازفبه واسطه اند امیتو

ي خررماهی گودر یمنی اضعیت د ولتهابی به بهبوا

ر یتأث) 2019( ارانو همک زارع سلماسی کمک نماید.

بر  ).Curcuma longa L( اه زردچوبهیماده مؤثره گ

) Huso huso( جوان یماه لیف يهماتولوژ يفاکتورها

تر را یل یلیم 5/0حجم  در یق صفاقیق تزریرا از طر

عصاره ق یج نشان داد تزریقرار داده و نتا یمورد بررس

لوگرم وزن یگرم در ک یلیم 400 زانین به میکورکوم

ق) ی(فاقد تزر یکنترل منف يها سه با گروهیدر مقا بدن

ش یک) افزایولوژیزیق سرم فیو کنترل مثبت (تزر

مانند تعداد  يهماتولوژ يها را در شاخص يدار یمعن

ت، ید، درصد هماتوکریسف  گلبول قرمز، گلبول

  ره نشان داد.ین و غیهموگلوب

  

  يریگ جهینت

 ییدارواهان یپروري استفاده از گ اخیراً در آبزي

 یمنیت سیستم ایجهت تقو یمنیهاي ا عنوان محرك به

ن یج شده است. ایرا یان پرورشیآبز یغیراختصاص

دها، یساکار یها، پل از تانن یغن یگیاهان منبع

پپتیدها  یها و پل الوئیدها، فالوونوئیدها، ساپونینآلک
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 ،یاثرات ضد میکروب مانند یهاي مختلف هستند که نقش

ها  آن يبراان یآبز یمنیسیستم ا تیو تقو یضد انگل

بر مطالعات انجام شده در  يشده است. با مرور دییأت

 ییرسد استفاده از گیاهان دارو یه نظر من زمینه بیا

 ین مناسبیگزیجاتواند  یم یمنیهاي ا عنوان محرك به

 ییایمیها و ترکیبات ش ها، واکسن بیوتیک یبراي آنت

  فعالیت  ترینباال ،در بین گیاهان دارویی د.باش

ضد باکتریایی و ضد قارچی به ترتیب مربوط به 

هاي  بوده و گونهو نعناسانان  میناسانانراسته  هاي گونه

و  فعالیت ضد ویروسی باالترین سانان مالپیگی راسته

فعالیت باالترین تئالس سانان و  ارچوبهمراسته 

 عدم تطابقبا توجه به اما . دهند را نشان میضدانگلی 

ترکیبات تواند  یآن مدلیل که  ها پژوهشاز  یبرخج ینتا

 يها هاي مختلف و استفاده از غلظت موجود در عصاره

 ها پژوهش باشد، لزوم انجام یهاي گیاه مختلف عصاره

استفاده  قابل يها غلظتتر بر روي  یتر و تخصص بیش

منظور رسیدن به غلظت بهینه و  به یاهیگ يها عصاره

 يضرورها  در عصاره موجودن تعیین ترکیبات یچن هم

 يریکارگه ر بیثأتواند ت یمن امر یرا ایزرسد  ینظر م به

ان یش نمایش از پیرا ب يپرور يها در صنعت آبز آن

توان  یبر اساس مطالعات انجام شده من یچن سازد. هم

 يها عصاره موجود در ییایمیبات شیص ترکیاز تخل

زا و  يارمیتر بر عوامل ب شیب يرگذاریثأت يبرا یاهیگ

  استفاده کرد. یمنیستم ایثرتر سؤک میتحر
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