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  چکیده

 هـاي   در دوز در) گـرم  2/97 ± 6/1(کمـان  رنگـین  آالي قزل عدد 360 تعداد روزه، 27 مطالعه یک طی

ppm0 ،250 ،500  به ترتیب (عصاره آبی علف چاي   750وT0،T25 ،T50  وT75(  به شکل غوطـه-

 سـانتیگراد  درجه 20± 2 گرمایی استرس درشرایط روز 10 فاصلهروزه منقطع با  5وري طی دو مرحله 

 تعـداد  اول، مرحلـه  نتـایج  در. گردیـد  خونگیري) 27 و 12 روزهاي(  مرحله هر گرفته و در پایان قرار

 امـا در  نـداد،  نشان شاهد و تیمارها بین را داري معنی تفاوت هماتوکریت و هموگلوبین قرمز، بولهايگل

. شد مشاهده T25 و T0 به نسبت T75 و T50 تیمارهاي در شاخصها این دار معنی افزایش دوم مرحله

 طـور  به مرحله دو ره در شاهد تام IgM و آلبومین تام، پروتئین میزان لنفوسیتها، سفید، گلبولهاي تعداد

 تفـاوت  مرحلـه،  دو طـی . بـود  ایـن  عکـس  نوتروفیلهـا  شـمارش  ولی بود، تیمارها از کمتر داري معنی

 تفـاوت  MCHC میـزان . نداشـت  وجـود  شـاهد  تیمـارو  بین MCHو MCV در اندیسهاي داري معنی

 در آن دار معنی افزایش دوم، مرحله در ولی نداشت آزمایشی هاي گروه بین در اول مرحله در داري معنی

 کـاهش  T75 و T50 در دوم مرحلـه  در گلـوکز  میزان. بود مشهود T0 و T25 با مقایسه در T75 تیمار

 تیمـار  در دوم مرحلـه  در ALTو AST کبـدي  هاي آنزیم میزان. داشت T25و T0 به نسبت داري معنی

T75 ترتیـب  بـه  زمانـدگی با درصـد  کمترین و بیشترین. داشت دار معنی افزایش ها گروه سایر به نسبت 
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 افزایش و استرس بروز عوارض کنترل قابلیت چاي علف گیاه نتایج، براساس. بود T0و T50 به مربوط

  .دارد مزمن گرمایی استرس با مواجهه در را آال قزل ماهی ماندگاري

  سرمیي خونی و ها شاخص، بازماندگی، کمان رنگیني آال قزلاسترس گرمایی، گیاه علف چاي،  :کلید واژگان

  مقدمه

تـراکم  ، ي آبتغییـر دمـا  در ماهیان پرورشی عواملی چون 

فاکتورهـــاي  بـــاال، نقـــل و انتقـــال، تغییـــرات ناگهـــانی

هـاي   دسـتکاري و  جیرهتغییر ناگهانی  ،فیزیکوشیمیایی آب

 Wendelaar( ندهستزا  ترین عوامل استرس از مهمنامناسب 

Bonga 1997; Gomes et al. 2003( .ارتـی  دامنه حر اگرچه

بـین  توانـد زنـده بمانـد     در آن می کمان رنگیني آال قزلکه 

دماي مناسب رشـد   امااست،  گراد سانتیدرجه  25صفر تا 

و مواجهـه   اسـت  گـراد  سانتیدرجه  17تا  9این ماهی بین 

گردد  این ماهی با دمایی بیش از این سبب بروز استرس می

اهش تواند منجر بـه کـ   این استرس طوالنی شود، میو اگر 

کـاهش  و رشد، تضـعیف ایمنـی، اخـتالالت تولیـد مثلـی      

 Barton et al. 2002; Nikoskelainen et( بازماندگی شـود 

al. 2004; Valenzuela et al. 2008.(   

هاي مهم در  طی دهه اخیر استان مازندران یکی از استان

شناخته  کمان رنگیني آال قزلتولید  ویژه به ،پروري آبزيامر 

از  .)Iranian Fisheries Organization 2014(اسـت شـده  

در تمـام ایـام سـال    آنجایی که پرورش این ماهی در استان 

دهنــدگان  گیــرد، یکــی از مشــکالت پــرورش صـورت مــی 

اسـترس  در فصـول گـرم و تلفـات ناشـی از      افزایش دمـا 

امـروزه اسـتفاده از   . )Ghiasi et al. 2013( اسـت گرمـایی  

ایش سـطح ایمنـی   تحریـک رشـد و افـز    سببعواملی که 

تا مقاومـت مـاهی در برابـر شـرایط      شدهموجب ند شو می

مطالعـات  . افزایش یابدزا  استرسنامساعد محیطی و عوامل 

 يگیاهان دارویی را در بهبـود رشـد، ارتقـا   اثرات  ،متعددي

و کاهش عوارض  ها سطح ایمنی، مقاومت در برابر عفونت

 Yin(است نشان دادهرا ناشی از استرس در ماهیان مختلف 

et al. 2006; Sahu et al. 2007; Xie et al. 2008 .(  

) .Hypericum sp(گونه گیاه علف چـاي   17در ایران 

ارزش زیادي از  H. perforatumوجود دارد که تنها گونه 

رشـد   در شمال و شمال غرب ایـران  ونظر دارویی داشته 

این گیـاه بـه دلیـل    ). Riazi et al. 2011(است فراوان  آن

نام هایپرسین در دنیـا   آنترونی به یک ترکیب ديدارا بودن 

شـناخته شـده   عنوان دارویی مهم در درمـان افسـردگی    به

. )Zou et al. 2004; Vattikuti and Ciddi, 2005( اسـت 

خـواص ضـد   یـاه  نشان داد که این گدیگري مطالعات  اما

در افراد مبتال به  ویژه به(سرطان، ضد باکتري، ضد ویروس

 )رماتوفیتیدهاي  در برابر قارچ ویژه به( و ضد قارچ )ایدز

  ;Öztürk et al. 2007; Perera et al. 2008(رد نیـز دا 

Martarelli et al. 2004;  Larypoor et al. 2009 .(

بـه تنـوع ترکیبـات    تـوان   این گیـاه را مـی   خواص متعدد

زیـرا ایـن گیـاه غنـی از      نسـبت داد، موجود در این گیاه 

ونـــی، فالونوئیـــدي، فلوروگلوســـینول و فالترکیبـــات 

اکسـیدانی و محـرك    آنتـی  هـاي است کـه اثر نفتودیاترون 

   ).Zou et al. 2004( دارندقوي ایمنی 

 اطالعــات ،ي خــونی و ســرمیهــا شــاخصارزیــابی 

ات اسـترس و عـوارض   تـأثیر در خصوص را ارزشمندي 

ایـن   .دهـد  ن قـرار مـی  ادر اختیار محققبالینی ناشی از آن 

هاي تحـت   ابزاري مفید در بررسی اثر استرس ها شاخص

 .Abdelhadi et al( حاد محیطی بر سالمت ماهیان هستند

عصاره آبی گیاه علف چـاي   تأثیر  ،این مطالعهدر ). 2010

ي خــونی، ســرمی و بازمانــدگی ماهیــان هــا شــاخصبــر 

 ،استرس گرمایی قرار گرفته در برابر کمان رنگیني آال قزل
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اه دارویی جدید با خاصـیت ضـد   با هدف معرفی یک گی

کشـور   پـروري  آبـزي استرس و محرك ایمنی به صـنعت  

   .است بررسی شده

  

  ها روش و مواد

 از چاي فلع گیاه ابتدا: سازي عصاره گیاه علف چاي آماده

 ییـد أت بـه و  تهیه) استان مازندزان( کیاسر کوهستانی منطقه

 خشـک  از پـس . رسـید  مازنـدران  استان طبیعی منابع اداره

 ،شـده  آسیاب سایه، در گیاه این دار گل هاي سرشاخه کردن

 مقطـر  آب لیتـر  3 در شـده  حاصل پودر از گرم 500 میزان

 5 آب دمـاي ( مـاري  بـن  در ساعت 72 مدت هب و خیسانده

 فـوق  مخلـوط  سـپس  و داده قرار) گراد سانتی درجه  ±35

 میـزان  ارزیابی براي. شد صاف معمولی صافی کاغذ توسط

 لیتـر  میلی 100 آمده دست هب محلول در وجودم خشک ماده

 مـاده  میزان و خشک غیرمستقیم حرارت در فوق محلول از

 هـر  در کـه  گردیـد  مشـخص  و تـوزین  مانده جا به خشک

  .داشت وجود خشک ماده گرم 1 عصاره لیتر میلی100

با متوسط وزن  آال قزلماهی عدد  360تعداد : تیماربندي

اکز تکثیر و پرورش اطـراف  از یکی از مر گرم 7/97 ± 6/1

شهر ساري تهیه و به پژوهشـکده اکولـوژي دریـاي خـزر     

لیتـري   100هـاي پالسـتیکی   بـه وان ماهیان . انتقال داده شد

 30وان و  12چهار تیمار به همراه سه تکرار، در مجمـوع  (

 طـور  بـه تعـویض آب   .انتقال یافتند )عدد ماهی در هر وان

بـا اسـتفاده از   رکـزي  از یک کمپرسـور م روزانه و هوادهی 

مـدت   اهیان بـه م ،سازگاري براي. دشانجام  سنگ هوادهی

قرار گرفتـه   گراد سانتیدرجه 15  ± 2یک هفته در حرارت 

شرکت بیضـا ،  (و طی این مدت با استفاده از جیره تجاري 

طی سه بیوماس % 2به میزان  )چربی% 15پروتئین و % 43با 

از  پــس. تغذیــه شــدند ) 19و  14، 9ســاعت ( مرحلــه

قرار دادن ماهیان در معرض استرس ناشـی   براي، سازگاري

 2با استفاده از سیستم گرمایشی دماي آب بـه  از دماي باال 

از پنج روز قرار گرفتن  پس. افزایش یافت گراد سانتی 20 ±

ــن حــرارت ــایش ششــمروز ( در معــرض ای ــه  )آزم آب ب

ه از عصـار  750 و ppm 250 ،500ي تیمار ها گروههاي  وان

 یـازدهم روز (وري  غوطـه روز  5از  پـس . دشـ آبی افزوده 

 روز بعـد  10و ها با آب معمولی تعویض  آب وان) آزمایش

عرض م روز در 5ماهیان به مدت  دمجد) آزمایش 21روز (

 مجـدد آزمایش  27در روز دوزهاي ذکر شده قرار گرفته و 

   . دشها با آب معمولی تعویض  آب وان

: ي خـونی و سـرمی  ها شاخص و ارزیابی برداري نمونه

. آزمایش انجام شـد  27و  12هاي خون در روز  تهیه نمونه

عصاره گل میخک بیهـوش   ppm200ابتدا ماهیان با غلظت 

عـدد مـاهی از    10شده و با استفاده از سرنگ از ساقه دمی 

دو خـون بـه    هـاي  نمونـه . گردیـد  گیـري  خـون هر تیمـار  

از نمونــه . دشــمیکروتیـوب هپارینــه و غیرهپارینــه منتقــل  

شناسـی اسـتفاده    ي خـون هـا  شاخصارزیابی براي هپارینه 

ساعت در حرارت  2هاي غیرهپارینه به مدت  نمونه. گردید

دقیقه در  20اتاق نگهداري و پس از تشکیل لخته به مدت 

g1500 درجه  -20دست آمده در دماي  هسانتریفوژ و سرم ب

مارش شـ بـراي  . دشـ تا زمان مصرف نگهداري  گراد سانتی

بـه   1و سفید، نمونه با محلول ریس به نسـبت   گلبول قرمز

) بـراي گلبـول سـفید   ( 20بـه   1و ) براي گلبول قرمز(200

ــده   ــق ش ــلول رقی ــت س ــتفاده از الم   و در نهای ــا اس ــا ب ه

شمارش تفریقی با اسـتفاده از  . دندشهموسیتومتر شمارش 

میـزان  . گسترش خونی رنگ شده با گیمسـا انجـام گردیـد   

ت با استفاده از لولـه میکروهماتوکریـت پـس از    هماتوکری

کش  با استفاده از خط) rpm 10000دقیقه در  5(سانتریفوژ 

میزان هموگلوبین نیـز بـا اسـتفاده از    . دشمخصوص انجام 

 Blaxhall and) دگردیـ روش سیانومت هموگلوبین انجـام  

Daisley, 1973) . حجـم ي خونی شـامل  ها اندیسمحاسبه 
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ــط ــلولی متوســ ــوبین ،)MCV(ســ ــط هموگلــ  متوســ

ــلولی ــت)MCH(ســ ــط ، غلظــ ــوبین متوســ  هموگلــ

قرمز، ي ها گلبولبر اساس فرمول و میزان ) MCHC(سلولی

 ,.Lee et al) هموگلــوبین و هماتوکریــت انجــام گردیــد

لـوکز، پـروتئین   شـامل گ  ارزیابی فاکتورهاي سرمی. (1998

، )IgM(تـام سـرم   Mایمونوگلوبـولین  تام سـرم، آلبـومین،   

 و آالنـین آمینوترانسـفراز   )AST( آمینوترانسفرازآسپارتات 

)ALT (  ــاالیزر ــتگاه اتوآن ــتفاده از دس ــا اس  Eurolayzer( ب

شرکت پـارس  (و با استفاده از کیت تجاري) ساخت بلژیک

  . (Shahsavani et al 2010)دشانجام )آزمون، ایران

ــد  ــابی درص ــدگیارزی ــات در دوره : بازمان ــداد تلف تع

و در انتها تعداد تلفات بر تعداد ثبت  روزانه طور بهآزمایش 

  . دشضرب  100اولیه ماهیان در هر تیمار تقسیم و در 

ها با استفاده از  آنالیز آماري داده: تجزیه و تحلیل آماري

براي پی بردن به اثر عصاره . انجام گردید SPSS19افزار نرم

ي مختلف با استفاده از آنـالیز واریـانس یـک    ها شاخصبر 

بـراي  . ها انجام شـد  تجزیه و تحلیل داده) ANOVA(طرفه 

ها بـا اسـتفاده از آزمـون دانکـن در سـطح       مقایسه میانگین

  . )Zar, 1994( استفاده شد% 5دار امعن

  

 نتایج 

 مقـادیر  تـأثیر نتـایج  : ي خـونی هـا  شـاخص نتایج ارزیـابی  

ي خونی ها شاخصمختلف عصاره آبی گیاه علف چاي بر 

 داري دراه اول تفاوت معنمرحل در. آمده است 1در جدول 

. وجود نداشـت ي قرمز بین تیمارها و شاهد ها گلبولتعداد 

داري امعنـ  طـور  بهدر شاهد  این شاخصدر مرحله دوم  اما

ــر از تیمارهــاي  ــود T75و  T50کمت ــزان  در. ب ــابی می ارزی

داري اتفاوت معنـ در مرحله اول هموگلوبین و هماتوکریت 

ولـی در مرحلـه    ،نشـد مشاهده ي آزمایشی ها گروهبین  در

 T75 و  T50دار این دو فـاکتور در تیمـار   ادوم افزایش معن

 MCVارزیـابی میـزان  . وجـود داشـت   T25و T0نسبت بـه  

داري را اتفاوت معن ،برداري هر دو مرحله نمونه در MCHو

عدم تفاوت  اما با وجود .نشان نداد یهاي آزمایش بین گروه

ي آزمایشـی،  هـا  گروهدر مرحله اول در بین  MCHCمیزان 

 T75در تیمـار   این شـاخص  دارادر مرحله دوم افزایش معن

نتایج شمارش . داشتوجود T0 و  T25در مقایسه با تیمار 

ي سفید نشان داد که در هر دو مرحله گروه شاهد ها گلبول

در این شـاخص  هاي تیمار  نسبت به گروهداري اکاهش معن

ي سـفید  هـا  گلبـول داشته است و نیز در مرحله دوم تعداد 

داشـته   T25ي نسبت بـه  معنادارافزایش  T75و  T50تیمار 

ي سفید مشخص گردید ها گلبولدر شمارش تفریقی . است

 درداري در هر دو مرحلـه  امعن طور به ها لنفوسیتکه تعداد 

کـه تعـداد    در حـالی  ،بـود بیشتر از شـاهد   ي تیمارها گروه

 طـور  بـه  ي تیمـار هـا  گروهدو مرحله در  در هر ها فیلنوترو

  . ي کمتر از شاهد بودمعنادار

 مقـادیر  تـأثیر نتـایج  : ي سرمیها شاخصنتایج ارزیابی 

ي سرمی ها شاخصمختلف عصاره آبی گیاه علف چاي بر 

دست آمده، میزان  هبراساس نتایج ب. آمده است 2در جدول 

هـاي   بـین گـروه   داري دراگلوکز در مرحله اول تفاوت معن

میزان آن در تیمارهاي م، حله دودر مر امازمایشی نداشت، آ

T50  و T75   ي در مقایسـه بـا   معنـادار کـاهشT0  و T25 

این در حالی اسـت کـه در هـر دو مرحلـه، میـزان       .داشت

و  T0ي در تیمار معنادارپروتئین تام و آلبومین سرم کاهش 

 T25 میـزان  . در مقایسه با دو تیمار دیگر داشتIgM   تـام

ي را در معنـادار برداري کاهش  سرم در هر دو مرحله نمونه

همچنین در مرحلـه دوم  . شاهد نسبت به تیمارها نشان داد

داري را نسـبت  اافزایش معن T50میزان این فاکتور در تیمار 

در  AST و  ALTمیـزان دو آنـزیم   . به سایر تیمارها داشت

ي آزمایشی نشـان  ها گروهي بین معنادارتفاوت مرحله اول 
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 T75میزان این دو آنـزیم در تیمـار    در مرحله دوم امانداد، 

   .ي نسبت به سایر تیمارها نشان دادمعنادارافزایش 

نتـایج نشـان داد کـه درصـد     : بازمانـدگی  درصد نتایج

 ترتیـب  بـه  T75و  T0 ،T25 ،T50بازمانـدگی در تیمارهـاي  

  . بوده است% 74و % 79، 63%، 46%

  

تحت استرس گرمایی طی دو مرحله مواجهه با عصاره آبی  کمان رنگیني الآ قزلي خونی ماهیان ها شاخصمقایسه میانگین  1جدول 

  علف چاي

  شاخص

 مرحله

  تیمار

T0 T25 T50 T75 

قرمز يها گلبولتعداد

×105
 (mm3×سلول)

1  45/0 ± 72/8 a a 91/0 ± 94/8 53/0 ±52/9 ab ab 36/0 ± 96/9 

2  a 42/0 ± 92/7 ab 85/0 ± 96/8 b 69/0 ± 18/10 b 69/0 ± 24/10 

 (gdL-1)    هموگلوبین
1  a 3/0 ± 9/9 a 7/0 ± 9/9 ab 5/0 ± 7/10 ab 3/0 ± 3/11  

2  a 4/0 ± 1/9  ab 5/0 ± 9/9 b6/0 ± 5/11 b5/0 ± 7/11 

 (%) هماتوکریت
1  a 9/0 ± 32 a 2 ± 8/32 ab 4/1 ± 2/35 ab 1 ± 37 

2  a 2/1 ± 2/30 ab 6/1 ± 6/32 b 2 ± 6/37 b 4/1 ± 2/38 

MCV            (fL) 
1  a 5/10 ± 9/375 a 6/14 ± 7/372 a 8/9 ± 5/371 a 5 ± 1/372 

2  a 5/5 ± 4/382 a 4/15 ± 5/369 a 1/10 ± 4/371 a 3/12 ± 2/376 

MCH             (pg) 
1  a 9/2 ± 7/113 a 7/3 ± 6/112 a 8/2 ± 2/113 a 3/1 ± 9/113 

2  a 1/1 ± 7/114 a 2/4 ± 6/111 a 9/2 ± 7/113 a 4/3 ± 4/115 

MCHC        (gdL-1)
 

1  a 1/0 ± 1/30 a 2/0 ± 2/30 a 1/0 ± 4/30 a 1/0 ± 6/30 

2  a 1/0 ± 9/29 a 1/0 ± 2/30 ab 1/0 ± 6/30 b 1/0 ± 7/30 

 ×سفیديها گلبولتعداد

103 )
mm3×سلول( 

1  a 3/0 ± 70/4 b 50/0 ± 88/6 b 50/0 ± 24/7 b 60/0 ± 32/7 

2  a 30/0 ± 64/3 b 50/0 ± 36/7 b 35/0 ± 80/8 b 33/0 ± 90/8 

 (%) لنفوسیت
1  a 7/0 ± 93 b 5/0 ± 96 b 0/3 ± 97 b 6/0 ± 98 

2  a 7/0 ± 2/91  b 4/0 ± 97 b 5/0 ± 2/98 b 4/0 ± 4/98 

 (%) نوتروفیل
1  b 7/0 ± 7  a 3/0 ± 4  a 4/0± 3  a 6/0 ± 2 

2  b 8/0 ± 8/7  a 4/0 ± 3  a 4/0± 8/1  a 3/0 ± 6/1 

  خطاي انحراف معیار است ±مقادیر مشاهده شده در جدول بیانگر میانگین ). P<0.05(است معنادار اختالف وجود دهنده نشان ردیف هر در نامشابه حروف

  

تحت استرس گرمایی طی دو مرحله مواجهه با عصاره آبی  کمان رنگیني آال قزلي سرمی ماهیان ها شاخصمقایسه میانگین  2جدول 

  علف چاي

  شاخص

 مرحله

  تیمار

T0 T25 T50 T75 

 (mgdL-1) گلوکز
1  1/86  ± 5/3  b 8/85  ± 4b 82 ± 3 ab 76 ± 2/2  ab 

2  77 ± 5/3  b 71 ± 1/7  b 4/53  ± 6/5  a 2/58 ± 5/2  a 
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 (gdL-1)پروتئین تام
1  5/2  ± 1/0  a 7/2  ± 2/0  a 6/3  ± 2/0  b 7/3  ± 2/0  b 

2  4/2  ± 1/0  a 8/2  ± 3/0 a 7/3  ± 2/0  b 9/3  ± 3/0  b 

 (mgdL-1) آلبومین
1  3/1  ± 1/0 a 5/1  ± 1/0 a 1/2  ± 2/0  b 4/2  ± 2/0  b 

2  2/1  ± 1/0  a 6/1  ± 1/0 a 5/2  ± 2/0  b 6/2  ± 2/0  b 

 ادامه جدول

IgM تام(mgdL-1) 
1  5/46  ± 4/6  a 67 ± 4/8  b 9/76  ± 7/4  bc 9/82  ± 3/6  c 

2  9/38  ± 3/2  a 1/71  ± 4/5 b 7/94  ± 5/2  c 7/85  ± 2/8  bc 

ALT (IUdL-1) 
1  3/3  ± 4/0  a 7/3  ± 5/0  a 9/3  ± 4/0  a 2/5  ± 5/0  a 

2  4  ± 4/1  a 6/4  ± 1 a 4/4  ± 6/0  a 2/9  ± 3/0  b 

AST (IUdL-1) 
1  9/150  ± 7/10  a 3/146  ± 2/5  a 8/133  ± 8/6  a 4/143  ± 6/12  a 

2  5/134  ± 7/11  a 166 ± 2/13  a 5/159  ± 1/14  a 4/250  ± 8/13  b 

اسـت  معیـار  انحـراف  خطـاي  ± میـانگین  بیـانگر  جـدول  در شـده  مشـاهده  مقـادیر ). >05/0p(اسـت  معنادار اختالف وجود دهنده نشان ردیف هر در نامشابه حروف

 

 ثبح

 فیزیولوژیک توان و رشد حفظ در سردآبی ماهیان توانایی

 بوده نامحقق توجه مورد بسیار آب دماي افزایش برابر در

 در کـه  شـود  مـی  اسـترس  بـروز سبب  امر این زیرا ،است

 خسـارات  و تلفـات  موجـب  آن از ناشی عوارض نهایت

 ,.Jeney et al( گـردد  می پروري آبزي صنعت به اقتصادي

1997; Alcorn et al., 2002; Valenzuela et al., 2008 .(

در معـرض   آال قـزل گـرفتن   قرار که داد نشان بررسی این

ي قرمز، میزان ها گلبولدار تعداد اگرما موجب کاهش معن

در گروه شاهد نسبت  MCHCهموگلوبین، هماتوکریت و 

. نداشـت  MCHو  MCVي بـر  تـأثیر  ولی شدبه تیمارها 

ن نشـان داده  اات برخی از محققمطالع در مشابه این نتایج

ي ها گلبولکه استرس گرمایی موجب کاهش تعداد است 

، Sockeye salmonقرمز، هماتوکریـت و هموگلـوبین در   

Atlantic salmon  وAtlantic halibut شــــده اســــت 

)Alcorn et al. 2002; Langston et al. 2002; Jokinen 

et al. 2010 .(   ــات ــاس مطالعـ ــر اسـ  و Petersبـ

Schwarzer)1985 (   ــداد ــزمن تع ــترس م ــد اس ــی رون ط

 )قرمز يها گلبولهاي پیش ساز  سلول(ها  پرواریتروبالست

ي قرمـز افـزایش   هـا  گلبـول کاهش یافته و نیـز تخریـب   

تجمع ترکیبات اکسیداتیو تشـکیل  رسد  نظر می به .یابد می

 این مسئله باشند دلیلناشی از استرس شده در کبد و کلیه 

(Pascual et al. 2003) . مطالعـات نشـان    ،از سوي دیگـر

ــات      ــی از ترکیب ــاي غن ــف چ ــاه عل ــه گی ــت ک داده اس

کــه از خاصــیت  اکســیدانی ماننــد فالونوئیدهاســت آنتــی

. )Cote et al., 2010(برخوردارنـد  اکسـیدانی بـاالیی    آنتی

بهبود فاکتورهاي خـونی در گـروه   رسد  نظر می به بنابراین

 تـأثیر ناشی از ن است ممکتیمار در برابر استرس گرمایی 

در این بررسی استرس گرمـایی  . باشد ترکیباتمثبت این 

گروه شاهد  ها لنفوسیتي سفید و ها گلبولموجب کاهش 

کاهش مطالعات نشان داده است . دشدر مقایسه با تیمارها 

در ماهیان تحـت اسـترس    رایجاي  نتیجهي سفید ها گلبول

 .Langston et al. 2002; Pettersen et al(گرمایی اسـت  

2005 Valenzuela et al. 2008, Jokinen et al. 2010( .

نظر از عامل ایجاد کننـده   در بروز استرس صرفهمچنین 

 هـا  فیـل آن، کاهش تعداد لنفوسیت و افزایش تعداد نوترو

در کبد  ها لنفوسیتکاهش تعداد که ناشی از مشاهده شده 

 Peters and( بـوده اسـت  ماهیان تحت استرس و طحال 
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Schwarzer 1985, Cubero and Molinero 1997 .( از

استفاده از گیاهان دارویی در مطالعات متعدد  ،سوي دیگر

را ناشی  آنکه  شدهي سفید ها گلبولسبب افزایش تعداد 

داننـد   مـی فالونوئیدها ها و  فالونمانند وجود ترکیباتی از 

و یا موجـب  ي سفید ها گلبولبهبود روند تولید که سبب 

 ;Galina et al, 2009( ندشـو  آنهـا مـی  حریـک تکثیـر   ت

Citarasu, 2010( .  غنـی از  از آنجایی که گیاه علف چـاي

رسد این  نظر می به ،)Zou et al. 2004( این ترکیبات است

ي ها گلبولموجب افزایش تعداد هاي تیمار  مسئله در گروه

ــت   ــر در ســاختار جمعی ــز جلــوگیري از تغیی ســفید و نی

در این مطالعه میزان گلـوکز  . ید شده استي سفها گلبول

 طــور بــهبــرداري  در گــروه شــاهد در مرحلــه دوم نمونــه

کلی در  طور به. بود T75 و  T50تیمار داري بیشتر از امعن

زمان بروز استرس، نیاز بیشتري به انـرژي وجـود دارد و   

همــین امــر موجــب افــزایش ســریع گلــوکز خــون       

 Pottinger 1998; Hsieha et al. 2003, Frisch(گـردد  می

and Anderson 2005; Xie et al. 2008( .ًاز  پـس  معموال

سـرعت افـزایش    بـه یک استرس حاد میزان گلوکز خـون  

هاي مـزمن میـزان    اما در استرس) Cnaani 2006( یابد می

تدریج کاهش یافته و حتی به میـزان اولیـه    بهگلوکز خون 

یج حاصـل  براساس نتـا ). Hsieha et al 2003(گردد بازمی

وابسته قابلیت ضد استرس رسد گیاه علف چاي  نظر می به

ي تیمـار را  هـا  گروهداشته و توانسته میزان گلوکز به دوز 

ــاه دارد  ــایین نگ ــه در   . پ ــل توج ــرات قاب ــی از تغیی یک

ي سـرمی در ایـن بررسـی مربـوط بـه میـزان       هـا  شاخص

ــومین   ــام و آلبـ ــروتئین تـ ــپـ ــاهش معنـ دار آن در او کـ

ــا  T25و  T0تیمارهــاي . اســت T75و  T50در مقایســه ب

عنـوان یـک    بهارزیابی میزان پروتئین تام و آلبومین  اصوالً

هـاي محیطـی ارزیـابی     شاخص مهم در پاسخ به اسـترس 

تحقیقـات نشـان داده   ). Adham et al. 1997( گـردد  مـی 

هـاي حـاد    در اسـترس  است که میزان پروتئین تـام سـرم  

موجب کـاهش   منکه استرس مز یابد در حالی افزایش می

). Chen et al. 1992; Jeney et al. 1997(گـردد   مـی آن 

هاست  اي از آلبومین و گلوبولین پروتئین تام سرم مجموعه

در نقـل و انتقـال   و آلبومین یـک حامـل پروتئینـی مهـم     

سیستم گردش خون مـاهی   ترکیبات و عناصر مختلف در

در بـروز اسـترس مـزمن    . )Banaee et al. 2011( اسـت 

عنـوان   و کلیه بـه  دلیل تجمع ترکیبات اکسیداتیو در کبد به

 هـا،  هـاي سـازنده آلبـومین و گلوبـولین     ترین انـدام  اصلی

هاي ایجاد شده در ایـن دو انـدام موجـب کـاهش      آسیب

و  )Pascual et al. 2003(گردد  میمیزان پروتئین تام سرم 

که میزان این شاخص در ماهیان  استشاید به همین دلیل 

در دمـاي نامناسـب   طـوالنی   که براي مدت نسبتاً هنگامی

نگهداري ) تر از دماي مناسب رشد ینیپایا  دمایی باالتر و(

 ;Langston et al. 2002( یابـد  کـاهش مـی   ،شـوند  مـی 

Jokinen et al. 2010; Liu et al. 2012(  .  مطالعات نشـان

ــتفاده ــاره از داده اس ــواس عص ) Rheum officinale(ری

 و سـرم  تـام  پـروتئین  بهبود موجب ترساس ضد عنوان به

ــومین ــور در آلب ــولی کپ ــاهی نــوعی و معم  ســرخو م

)Megalobrama amblycephala (استرس تحت ترتیب به 

 .Xie et al. 2008; Liu et al( اسـت  شـده  گرمـا  و تراکم

مشـابه   تـأثیر نیز گیاه علف چـاي  در این بررسی  ).2012

سـد اسـتفاده از   ر نظـر مـی   به. مطالعات باال را داشته است

گیـاه علـف چـاي کـه حـاوي      گیاهان دارویی و از جمله 

تـا   )Cote et al., 2010( هسـتند اکسـیدانی   ترکیبات آنتـی 

  .قادر به رفع این نقیصه بوده استحدود زیادي 

در ایـن مطالعـه در گـروه    تام سرم  IgMتغییرات میزان 

. مشابه تغییرات پروتئین تـام و آلبـومین بـوده اسـت    شاهد 

توانـد   عات متعدد نشان داده است که افزایش دمـا مـی  مطال

 Seaایـن پدیـده در    زیرا ،این فاکتور گرددموجب افزایش 
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bass)Cecchini and Saroglia 2002; Varsamos et al. 

2006(، Atlantic salmon)Jokinen et al. 2010( ،

Halibut)Hoare et al. 2002(  ،Atlantic 

cod)Magnadóttir et al. 1999 ( وNile tilapia 

)Dominguez et al. 2005 (اینکه چـرا  . مشاهده شده است

مشـابه مطالعـات    کمـان  رنگـین ي آال قزلدر  IgMتغییرات 

بر ما معلوم نیست و ممکن است این امر مربوط  ،نبوددیگر 

 IgMافزایش میزان  ،از سوي دیگر. اي باشد به تفاوت گونه

خوانی دارد و شاید  ه همدر این مطالع ها لنفوسیتبا افزایش 

ها در  را تابعی از افزایش این سلول IgMبتوان بروز افزایش 

در ایـن بررسـی   . ي تیمار نسبت به شـاهد دانسـت  ها گروه

ــزان  ــار  ASTو ALTمیـــ ــه دوم  T75تیمـــ در مرحلـــ

مطالعـات نشـان   . ها بود سایر گروهاز داري بیشتر امعنطور به

افزایش فعالیت  تواند موجب داده است که بروز استرس می

که این امر برخالف ) Cho et al. 1994( این دو آنزیم گردد

افزایش دو  معموالً. دست آمده در این بررسی است هجه بنتی

در مواقعی که آزردگـی کبـدي اتفـاق     AST و  ALTآنزیم 

 مطالعات ).Park et al. 2012(  یابد افزایش می ،افتاده باشد

 به افسردگی که براي درمـان  افراد مبتال% 4/2 درنشان داده 

عوارض کبدي مشاهده  ،اند استفاده کردهعلف چاي از گیاه 

همچنـین عـوارض   ). Greeson et al. 2001( شـده اسـت  

از  Kg/mg 100هاي رات باردار که بیش از  کبدي در موش

است نیز مشاهده شده  ،اند عصاره این گیاه را دریافت داشته

)Vattikuti and Ciddi, 2005.(   رسـد   نظـر مـی   بـه بنـابراین

مربـوط بـه   تا حدودي  T75در تیمار دو آنزیم این افزایش 

ارزیـابی درصـد   . این تیمار باشـد کبدي در ماهیان آزردگی 

بازماندگی نشان داد که باالترین میزان بازماندگی مربوط به 

پـس از   T0و  T75،T25بوده است و تیمارهاي  T50تیمار 

مصرف گیاهان دارویی بـر افـزایش    تأثیر. اند آن قرار گرفته

ن دیگر نیـز مشـاهده   اماهیان توسط محققمیزان بازماندگی 

ها نشان داده است که استفاده از گیاه گل  بررسی. شده است

 Melissa(بادرنجبویـه   ،)Lipidium meyenii(تاج خروس 

officinalis( ورا، بوزیـدان   ، آلوئـه)Withania sommifera( ،

 Cynodon(، پنجـه مرغـی   )Zingiber officinale(زنجبیـل  

dactylon( دارچین ،)Cinnamomum zeylanicum(  بـرگ  ،

) Mentha piperita(و نعنـــاع ) Juglans regia(گـــردو 

 ، کمـان  رنگیني آال قزلموجب افزایش درصد بقا در ماهیان 

و کپــور معمــولی ) Oreochromis mossambicus(تیالپیــا 

 ;Lee et al. 2004; Immanuel et al. 2009( شـده اسـت  

Hajibeglu and Sudagar 2010; Farahi et al. 2012 ( .  

یک ارزیـابی کلـی، اسـتفاده از گیاهـان دارویـی در      در 

بر سالمت ماهیان و مفیدي  هايبدون شک اثر پروري آبزي

هـاي   مطالعه حاضر بر اساس داده نتایج. داردتولید  بازدهی

لـف چـاي   خونی و سـرمی نشـان داده اسـت کـه گیـاه ع     

برابـر   ررا د آال قـزل تواند مقاومت و بازمانـدگی مـاهی    می

بهتـرین   ppm500ه و در دوز اداسترس گرمـایی افـزایش د  

از آنجایی که این بررسی بـراي اولـین   . را داشته است تأثیر

ي تحـت اسـترس   آال قـزل این گیاه را بـر ماهیـان    تأثیربار 

ه بررسـی  وري با عصاره آبی این گیا گرمایی به روش غوطه

رسد براي دستیابی بـه اطالعـات بیشـتر در     نظر می بهده، کر

مفید  هاياثرارزیابی  ،این گیاه تعیین دوز مناسب خوراکی 

در  ایـن گیـاه  معرفی نیز و  آناحتمالی و یا عوارض جانبی 

مصـرف   براي پروري آبزيبه صنعت تجاري شکل مناسب 

ت بیشـتر و  نیاز به مطالعادر مراکز تکثیر و پرورش ماهیان 
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Abstract 
A 27 day study was undertaken to evaluate the effects of aqueous extracts of 
Hypericumperforatum on hemato-serological parameters and survival of rainbow 
trout (Oncorhynchusmikiss) under thermal stress (20 ± 2 ◦C). A total of 360 rainbow 
trout (97.2 ± 1.6g) were divided randomly into four groups and  immersed in 
different concentrations (0, 250, 500 and 750 ppm) (T0, T25, T50 and T75) of 
aqueous extracts of H. perforatum. The blood samples were collected on day 12 and 
27 and hemato-serological parameters were determined. In stage 1, the total red 
blood cell, hemoglobin and hematocrit didn’t show a significant difference among 
controls and treatments but in stage 2, those parameters were significantly increased 
in T50 and T75 compared to T0 and T25.  The total white blood cell, lymphocytes, 
total protein, albumin, and total IgM showed a significant increase in treatments 
compared to control but the results in the neutrophils was opposit. The MCV and 
MCH didn’t significantly change in two stages but the MCHC of T75 were 
significantly higher than T0 and T25. The glucose of T50 and T75 were significantly 
lower than T0 and T25. The hepatic enzymes, ALT and AST of T75 significantly 
increased compared to other groups in stage2. The highest and lowest survival rates 
were observed in T50 and T0, respectively. Based on the results, it seems that 
Hypericumperforatum could control the effectsof stress and increase the survival 
rate of rainbow trout when exposed to chronic heat stress. 
 

Keywords: Thermal stress, Hypericumperforatum, Rainbow trout, Survival, 
Hemato- serological parameters 
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