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  چکیده

 در )محرك هاي رشد، ایمنی و دارویی( مواد افزودنی از استفادهاخیرا    
به جیره هاي  این مواد با توجه به افزایش. است یافته افزایش پروري آبزي

غذایی و اثرات نامناسب برخی از این مواد، بر آن شدیم تا تاثیر عصاره گیاه 
که داراي اثرات تحریک ایمنی و  ) Plantago ovata(دارویی اسفرزه 

بر رشد، کبد و طحال بچه را  خاصیت ضد باکتریایی اثبات شده می باشد
. بررسی کنیم)  Oncorhynchus mykiss(ماهیان قزل آال رنگین کمان

گرم به چهار تیمار در  30 ± 5.23ماهی با وزن متوسط  بچه قطعه 360
تیمارها با غذاي . تقسیم گردیدند )قطعه ماهی 30هر تکرار (سه تکرار 

درصد عصاره اسفرزه به  1و  0.5،  0.1، )کنترل(صفرحاوي درصد هاي 
) 60روز (رهبیومتري در ابتداي دوره و انتهاي دو. روز تغذیه شدند 60مدت 

در انتهاي دوره کبد و طحال هر ماهی وزن شده و شاخص هاي  .انجام شد
نتایج نشان داد فاکتورهاي رشد . کبد و طحال بین تیمارها مقایسه گردید

درصد عصاره اسفرزه  1 و 0.5در تیمارهاي تغذیه شده با غذاي حاوي 
). P<0.05(نسبت به تیمار کنترل بطور معنی داري بهبود یافته است

ه با غذاي حاوي عصاره نسبت به شاخص کبد و طحال در تیمار تغذیه شد
کنترل افزایش داشته اند ولی این افزایش معنی داري نبوده است  یمارت
)P>0.05 .(اثرات  بطور کلی می توان نتیجه گرفت که عصاره گیاه اسفرزه

ن مثبتی بر تحریک رشد و کارایی طحال بچه ماهی قزل آالي رنگین کما
  .داشته است و اثرات سوئی بر کبد بچه ماهیان ندارد

قزل آال رنگین کمان، اسفرزه، رشد، شاخص کبدي، : کلمات کلیدي
 طحال
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Abstract 

   Recently use of some nutritive additive such as plant 
extracts increased in aquaculture. Hydroalcoholic 
extract of Plantago ovata (POE) supplemented to fish 
food at four different levels (0, 0.1, 0.5 and 1 percent) 
and some growth parameters, Hepatosomatic index and 
Spleen of Oncorhynchus mykiss were investigated. 
This herb has antibacterial properties. 360 juvenile 
Oncorhynchus mykiss (30±5.23) randomly divided in 
twelve groups (four treatments and three replicates). 
All groups fed with experimental diet for 60 days. 
Bioassay conducted one and sixty days after applying 
treatment, and growth parameters were investigated. 
Finally Liver and Spleen of fishes weighed and results 
compared between treatments. Results showed that 
almost all growth parameters were increased in groups 
fed with 0.5 and 1 percent supplemented food with 
POE compare to the control group (P<0.05). 
Hepatosomatic index and spleen increased in the 
treatments that fed with POE, but this increasing is not 
significant (P>0.05). It can be concluded that POE can 
stimulate growth of rainbow trout and it has not 
negative effective on the Liver of juveniles even it has 
some good effects on the efficiency of spleen. 
 
Key words: Oncorhynchus mykiss, Plantago ovata, 
growth parameters, Hepatosomatic index, Spleen.
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  مقدمه . 1
 Oncorhynchus(ماهی قزل آالي رنگین کمان   

mykiss  ( با دارا بودن قابلیت سازگاري مناسب، در
داراي شرایط مناسب این اکثر آب هاي شیرین که 

 ,Nafisi Bahabadi(گونه است، یافت می شود
براساس آمار منتشر شده توسط سازمان ).  2007

خواروبار جهانی، ایران در پرورش آزاد ماهیان داراي 
 ,Adeli and Baghaei(رتبه پنجم جهان می باشد

از این رو این گونه بعنوان یک گونه ) 2013
از جمله مکمل . می باشددر ایران مطرح  اقتصادي

هایی که در غذاي الروها و بچه ماهیان استفاده می 
و آنتی ) محرکه رشد و ایمنی(گردد مواد افزودنی

اما استفاده از آنتی بیوتیک ها به  ،بیوتیک ها هستند
ایجاد مقاومت در انسان، : خاطر مخاطراتی از قبیل

سمیت حاصل از پس مانده هاي آنتی بیوتیکی، 
حساسیت زایی در انسان و خطرات زیست محیطی 

، اغلب توصیه نمی شود و در ) Serrano, 2005(آن 
عوض استفاده از مواد جایگزین جانوري و گیاهی 

 ,.Austin et al(ارش و تاکید می گرددبیشتر سف

گیاهان دارویی به دلیل طبیعی بودن، ).  1995
دسترس و ارزان بودن  خطرات و عوارض کم، در

 بیشترينسبت به مواد جانوري و سنتتیک، مقبولیت 
عصاره هاي گیاهی یکی از مواد افزودنی  .دارند

هست که در دهه اخیر در آبزي پروري بیشتر مورد 
 ,.Motamedi et al(قرار گرفته است آزمایش 

در آبزي پروري عوامل بیماریزا از عوامل . ) 2010
کاهش دهنده تولید می باشد براي حل این مشکل 
امروزه از محرکهاي سیستم ایمنی استفاده می کنند 

و از آنجایی که برخی گیاهان دارویی داراي طیف 
وسیعی از خواص مفید از جمله تحریک و تقویت 
سیستم ایمنی هستند به همین علت استفاده از آنها 
در مزارع پرورش ماهی سبب بهبود رشد، ایمنی و در 

).  Ghasmi, 2010(گردد نتیجه افزایش تولید می
 رشد به عنوان یک پارامتر داراي اهمیت کامال آشکار

این پارامتر . در ماهیان و میگوهاي پرورشی می باشد
ده که آزمایش هاي موضوع مطالعات بی شماري بو

دقیق و تکنیک هاي جاري نشان می دهد این معیار 
 ,.Bureau et al(هنوز هم نیاز به تعمق فراوان دارد

سیاست داروسازي نوین در طی دو دهه ).  2000
اخیر به شکل قابل توجهی به سوي گیاهان دارویی و 

آمار . درمان با داروهاي گیاهی پیش رفته است
گیاهان دارویی  استفاده ازکه جهانی نشان می دهد 

به دلیل افزایش مقاومت عوامل بیماري زا به 
داروهاي مصنوعی در سالهاي اخیر پیشرفت 

به دلیل ).  Ghasmi, 2010(چشمگیري داشته است
اهمیت پرورش ماهی قزل آالي رنگین کمان و 
اثرات مفید برخی گیاهان دارویی بومی ایران بر رشد، 

یستم ایمنی ماهیان این وضعیت فیزیولوژیک و س
 ,.Dugenci et al(تحقیق در همین راستا انجام شد

2003; Alishahi et al., 2010;  Alishahi et 
al., 2011(.  طبق مطالعات انجام شده، از شاخص

کبد و طحال به عنوان فاکتورهاي براي ارزیابی 
وضعیت فیزیولوژیک و سالمت ماهی استفاده شده 

 ; Tavares-Dias et al., 2000a,b(است

Jefferson et al., 2012 .( عصاره هیدروالکلی دانه
داراي خاصیت  ) Plantago ovata(اسفرزه گیاه 
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 ,.Rifat et al(ضد باکتریایی ثابت شده 

 ,.Sharifi et al؛  Anjana et al., 2009؛2006

و ویژگی هاي مربوط به تحریک ایمنی در )  2010
 ,.Rezaeipoor et al(حیوانات خونگرم است 

 در این تحقیق تاثیر عصاره هیدروالکلی لذا).  2000
بر روي رشد، کبد و طحال بچه ماهی  اسفرزه گیاه

   .قزل آالي رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت
یکی از گیاهان  )Plantago ovata( گیاه اسفرزه

است  Plantaginaceaeدارویی متعلق به خانواده 
دو گونه مهم این گونه می باشد  250که حدود 

 Plantago ovata و Plantago psyllium جنس
تحت عنوان اسفرزه  می باشند که هر دو در ایران

مصرف زیاد در صنعت و  خوانده می شوند و داراي
ایران، هند و  بومی گیاه اسفرزه. داروسازي هستند

از . ) Omidbagi, 1996(کشورهاي خاورمیانه است
می توان به  مهم گیاه اسفرزه در طب سنتیمصارف 

، استفاده جهت کاهش اوره خون، فشارخون باال
بهبود دمل ها  مسمومیت و به صورت موضعی در

این گیاه در  .) Sharifi et al., 2010(اشاره نمود
کاهش کلسترول خون، درمان التهاب و اختالالت 
صفراوي ناشی از مشکالت دستگاه گوارشی، مفید 

تا  20دانه این گیاه داراي موسیالژ به میزان  .است
ها قرار گرفته و در اثر  درصد، که بر روي دانه 30

-گاالکتوز، د-گزیلوزان، آرابینوز، د-هیدرولیز تولید د
همچنین دانه هاي . نماید گاالکتورونیک اسید می

اسفرزه داراي پروتئین، قند، روغن ثابت و تانن می 
لیکوزیدي به نام آکوبین روغن آن متشکل از گ. باشد

و بازهاي مختلف، قند، استرول و پروتئین می باشد 
 همچنین روغن دانه اسفرزه محتوي اسید لینولئیک

 ,.Sujata et al ؛ Tabrizi et al., 2001( است

2011(.  
  مواد و روش ها. 2

   گیري عصاره  روش. 1.2
 گیاه به الکل 5به  1گیاه را با نسبت   هاي ابتدا دانه   
ساعت  72به مدت ) وزن ماده خشک به حجم الکل(

درصد قرار داده روزي سه بار مخلوط  70در الکل 
این . گیاه و الکل بهم زده شد تا کامال مخلوط شوند

. درجه انجام شد 45کار درون بن ماري و در دماي 
صافی، صاف و با  مخلوط گیاه و الکل به وسیله کاغذ

سانتی  درجه 50ماي دستگاه روتاري اواپوراتور در د
مورد   روش. گراد و در شرایط خالء عصاره گیري شد

  پرکوالسیون  ، روش  عصاره  استخراج  جهت  استفاده
  .) Fluke, 2001( است  بوده

  تهیه ماهی و غذا. 2.2
این تحقیق در مرکز تحقیقات و اصالح نژاد    

. ماهیان سردآبی شهید مطهري یاسوج انجام شد
قطعه ماهی قزل آالي رنگین کمان سالم  360تعداد 

گرم از  30 ± 5.23 از نظر ظاهري و با میانگین وزن
یک مزرعه خصوصی خریداري و به سالن پرورش 
مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی شهید مطهري یاسوج 

تانک  12ماهی به طور تصادفی در . انتقال داده شدند
لیتر در دقیقه  5با جریان آب  لیتري 250فایبرگالس 

در قالب چهار تیمار مختلف در سه  12±2و دماي 
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مدت یک هفته در تانک ها نگهداري و با قرار داده شدند و به عدد ماهی  30تکرار، هر تکرار 
خریداري شده از شرکت چینه  FFTغذاي تجاري 

 .تا با شرایط آزمایشگاهی سازگار شوند تغذیه شدند
این تحقیق طی یک دوره دو ماهه انجام شد که 

 1و  0.5،  0.1، )شاهد(صفر با خوراك حاوي تیمارها
 بصورت غذا تهیه .اسفرزه تغذیه شدنددرصد عصاره 

افزودن عصاره هیدروالکلی  با و هفتگی بطور و تازه
دانه گیاه اسفرزه تهیه شده در شرکت زردبند به غذا 

بیومتري ماهیان در ابتداي دوره و  .آماده می شد
سپس به . انجام و ثبت شد)  60روز (انتهاي دوره

و در مجموع از هر  5ورت تصادفی از هر تکرار ص
عدد ماهی جدا و با پودر گل میخک 15تیمار 

کبد و در انتها ).  Mehrabi, 2000(بیهوش شدند 
دقت ( طحال ماهیان جدا و با ترازوي دیجیتال

هاي زیر  فرمولوزن شده و طبق ) گرم 0.001
 ,.Tavares-Dias et al(مورد ارزیابی قرار گرفتند

2000 a, b  ; Sima et al., 2008; Jefferson 
et al., 2012(.  

  HSI(1(شاخص کبدي= )وزن کبد/ وزن بدن (× 100
  SSI(2(شاخص طحال= وزن طحال/ وزن بدن (× 100

  نسبت وزن طحال به کبد) =وزن طحال/ وزن کبد (× 100

  فاکتورهاي رشد مورد بررسی 3.2
 افزایش وزن بدن : BWI(3(وزندرصد افزایش    

محاسبه شد ) BWI%(به صورت درصد در تیمارها
و )  گرم(متوسط وزن اولیه  BWi فرمولکه در این 

BWf ( است) گرم(متوسط وزن نهاییHung et 

al., 2008.(  
%BWI = (BWf-BWi)/BWi×100    

استفاده از فرمول زیر  اب : CF(4(فاکتور وضعیت  
طول کل ماهی L  فرمولدر این  .محاسبه شد

 وزن ماهی بر حسب گرم Wبرحسب سانتی متر، و 
  .)Bagenal, 1989( است

CF = [W / L3] ×100  

                                                             
١Hepato somatic index  
٢Spleen somatic index  
٣Body Weight Increase  

Condition factor ٤  

با استفاده از فرمول  :FCR(5(ضریب تبدیل غذایی
 ,Bagenal( زیر، براي کل دوره محاسبه شد

1989(.  
FCR= ) گرم(غذاي خورده شده   / )گرم(افزایش وزن بدن    

  
افزایش رشد روزانه را به  :SGR(6(ضریب رشد ویژه

درصد بیان می کند که توسط فرمول زیر محاسبه 
  .)Bagenal, 1989(شد

  =Ln w2 – Ln w1(100SGR( /روز دوره پرورش به
  Lnw1= لگاریتم وزن اولیه    

  Lnw2 =لگاریتم وزن نهایی 
نسبت بازده و  PER(7(نسبت بازده پروتئین   

 توسط فرمول ها این شاخص ، FER(8( غذایی
 Tacon and( ندزیر محاسبه گردید هاي

Akiyama.‚ 1997(.  
  PER =) گرم(افزایش وزن بدن)/ گرم(پروتئین مصرفی
  FER =) گرم(افزایش وزن بدن) / گرم(غذاي خورده شده

                                                             
٥ Feed Conversation Ratio  

Specific Growth  Ratio ٦  
٧ Protein Efficiency Ratio  
٨ Food Efficiency Ratio  

34 



...بر )  Plantago ovata (تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه اسفرزه : محمدي و همکاران  

  
  روش آماري. 4.2

براي آنالیز آماري نتایج تحقیق از نرم افزار    
SPSS مقایسه ي  براي. گردید استفاده 16ش ویرای
ها در بین تیمارها و نیز معنی دار بودن  میانگین

تفاوت بین میانگین ها از روش آنالیز واریانس 
و تست تکمیلی دانکن در  ANOVAیکطرفه 

کلیه داده ها . استفاده شد 0.05سطح معنی داري 
  .انحراف معیار گزارش گردید ±بصورت میانگین 

  نتایج. 3

فاکتورهاي رشد در نتایج مربوط به مقایسه 
آورده شده  1تیمارهاي مختلف در جدول شماره 

همانطور که در جدول مشخص است تمام . است
فاکتور هاي رشد مورد بررسی در این تحقیق در 
تیمارهاي تغذیه شده با عصاره اسفرزه نسبت به 
تیمار شاهد افزایش معنی داري داشته 

 1ر بیشترین میزان افزایش در تیما ).P<0.05(اند
  .درصد عصاره مشاهد شد

انحراف معیار بوده و حروف  ±اطالعات بر مبناي میانگین (مورد بررسی در تیماري مختلف شاخص هاي رشد  -1جدول شماره 
  )است 0.05غیر همنام نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح 

شاخص هاي 
 شاهد %0.1تیمار  % 0.5تیمار   %1تیمار   رشد

BWI  a 12.89 ± 183.38  ab 12.29 ± 164.28  cb 20.24 ± 144.69  c 6.59 ± 127.98  
SGR a 0.07 ± 1.73 ab 0.07 ± 1.61 cb 0.13 ± 1.48 c 0.04 ± 1.37 

FCR a 0.11 ± 1.29 ab 0.1 ± 1.5 cb 0.23 ± 1.72 c 0.14 ± 1.89 

CF  a 0.11 ± 1.5 ab 0.05 ± 1.4 ab 0.04 ± 1.37 b 0.03 ± 1.33  
FER a 0.06 ± 0.77 ab 0.04 ± 0.66 cb 0.08 ± 0.58 c 0.03 ± 0.53 

PER a 0.17 ± 1.94 ab 0.11 ± 1.66 cb 0.21 ± 1.46 c 0.09 ± 1.32 

  
نتایج مربوط به شاخص کبدي، شاخص طحال و    

و نمودار  2در جدول شماره  نسب وزن طحال به کبد
بیشترین میانگین . آورده شده است  3و  2، 1شماره 

ثبت شد ولی %  1وزن کبد و طحال در تیمار 

اختالف معنی داري بین تیمارهاي تغذیه کرده با 
عصاره نسبت به تیمار کنترل مشاهده 

  ).P>0.05(نشد

  وزن کبد و طحال در تیمار هاي مختلفمیانگین  -2جدول شماره 
 شاهد % 0.1تیمار  %0.5تیمار  %1تیمار   

  0.61 ± 0.17  0.63 ± 0.13  0.62 ± 0.09  0.75 ±0.18  )گرم(وزن کبد 

  0.14 ± 0.02  0.13 ± 0.03  0.14 ± 0.4  0.15 ± 0.02  )گرم(وزن طحال
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مشاهده می  2و  1همانطور که در نمودار شماره    
میزان شاخص کبدي و شاخص  کنید، بیشترین

درصد عصاره  1در تیمار تغذیه کرده با طحال 

مشاهد شد که تقریبا در همه تیمارهاي تغذیه کرده 
با عصاره در یک سطح قرار داشت و اختالف معنی 

  ).P>0.05(داري بین تیمارها مشاهده نشد 

  
  در تیمارهاي مختلف) HSI(ديبشاخص ک  -1ه شمارنمودار 

  
  در تیمارهاي مختلف) SSI(شاخص طحال -2نمودار شماره 

  
  نسب وزن طحال به کبد در تیمارهاي مختلف -3نمودار شماره 

  بحث. 4
نشان داد که تقریبا تمام  بررسی نتایج حاصل   

فاکتورهاي رشد مورد بررسی تحت تاثیر عصاره 
اسفرزه قرار گرفتند، بطوریکه نرخ رشد ویژه، درصد 
افزایش وزن، نسبت بازده پروتئین و فاکتور 

در تیمار تغذیه شده با  )ضریب چاقی(وضعیت
خوراك حاوي اسفرزه افزایش معنی داري نسبت به 

ضریب تبدیل  ).P<0.05(تیمار شاهد داشته است
غذایی نشان می دهد که چه مقدار از غذاي 

مصرف شده صرف افزایش وزن ماهی شده 
مقدار ضریب تبدیل  .)Bagenal, 1989(است

% 1غذایی در تیمار تغذیه شده با خوراك حاوي 
عصاره اسفرزه نسبت به گروه شاهد کاهش معنی 

نتایج به دست آمده  ).P<0.05(داري داشته است
. تحقیقات مشابه در این زمینه همخوانی داردبا 

گزارشاتی از بهبود فاکتورهاي رشد و ایمنی بدنبال 
تجویز محرك هاي ایمنی با منشاء طبیعی در 

، )Alishahi et al., 2010( ماهیان کپور علفخوار
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 Peddie(کپور معمولی و قزل آالي رنگین کمان

et al., 2002 ( وجود دارد که تحریک مشترك
ایمنی و رشد را در این گونه هاي ماهی گزارش 

البته تاثیر محرك هاي ایمنی در بهبود . نموداند
فاکتورهاي رشد ماهی به بطور متعدد گزارش 

 (باکتري  LPS9مثالً بتا گلوکان و .گردیده است
Selvaraj et al., 2005( لوامیزول و ،

و ) Gopalakannan and Arul, 2006(کیتوزان
عالوه بر ) Gioacchini et al., 2008(ارگوسان 

تحریک ایمنی، بهبود فاکتورهاي رشدي ماهی را 
و اصوالً بهبود وضعیت ایمنی . نیز باعث شده اند

ماهی، به طرق مختلف در بهبود فاکتورهاي رشد 
این اثر می تواند بطور ) Raa, 1996(موثر است 

مستقیم بواسطه بهبود وضعیت فیزیولوژیک ماهی 
ثرات ماده محرك ایمنی باشد و هم می بدنبال ا

تواند بطور غیر مستقیم، باعث بهبود وضعیت 
عفونت ها و ، کاهش ایجاد آلودگی ها، ایمنی

هدایت انرژي به سمت تولید پروتئین بیشتر و رشد 
تاثیر تحریکی رشد  .)Sakai, 1999(ماهی شود

را می توان به مواد موثره آن نسبت داد،  گیاه این
که باعث استفاده بهینه از مقدار غذاي مصرفی 

ماهیان شده و پرت غذایی را کمتر کرده  توسط
احتماال در مواد تشکیل دهنده عصاره این . است

تجویز گیاه مواد محرك رشدي وجود دارند که 
درصد  1و  0.5 خوراکی آنها بویژه در غلظت

                                                             
9 Lipopoly saccharide 

افزایش معنی دار فاکتورهاي رشد را باعث شده 
  .)P<0.05(است

کبد و طحال اندام هاي حساسی هستند که    
این دو  دندهمیتاثیرات مواد سمی در بدن را نشان 

اندام در خون رسانی و سیستم ایمنی ماهی نقش 
طحال  ). Akhlaghi et al., 2012(مهمی دارند

تنها ارگان غدد لنفاوي در ماهیان استخوانی 
در وظایف این اندام ) Roberts, 2001(است

ماهیان استخوانی بیشتر بر سیستم ایمنی ماهی 
متمرکز شده است بیشترین نقش آن در تولید 

 Montero et( است لنفوسیت ها و ماکروفاژها

al., 1999;  Kurtovic et al., 2008 ( تغیر و یا
 دگرگونی در این اندام می تواند ناشی از مواد سمی

 Gogal et(در محیط زیست ماهی باشد موجود

al., 1999; Garcia-Abiado et al., 2004(. 
تحقیقات زیادي در زمینه اثرات مواد مختلف بر 
روي کبد، طحال و دیگر اندام ها در آبزیان انجام 

 )1992(و همکارانش Qureshiشده به عنوان مثال 
را تغیرات بیوشیمیایی فلز روي بر کبد ماهی کپور 

بیان  )1978(و همکاران  Garinبررسی کردند، 
کردند تجمع هموگلوبین و هموسیدرین در طحال 

که )  Dicentrarchus labrax(ماهی سی باس 
در معرض آالینده ها و فلزات سنگین موجود در 

تغییرات آسیب . آب قرار گرفته اند افزایش می یابد
شناسی در بافت ها نظیر هایپرتروفی بافت بین 

ی و تغیرات سلولی در طحال نیز در ماه کلیوي
تحت استرس رخ می دهد که البته بیشتر مربوط به 
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 ,wedmeyer and Gray(حالت مزمن می باشد

شاخص کبد و طحال براي ارزیابی سالمت ). 1990
ماهی مورد استفاده قرار گرفته است چرا که این 

است و ممکن است  linfomielopoieticاندام ها 
 باعث بهبودبا تحریک تولید گلبولهاي قرمز و سفید 

از  بیشتر سالمت ماهیان و استفادهسیستم ایمنی، 
 Tavares-Dias et(انرژي هاي ذخیره اي گردد

al., 2000a,b ; Jefferson et al., 2012.(  در
این تحقیق دو اندام کبد و طحال بر اساس وزن 
مورد مقایسه قرار گرفتند که در مورد شاخص 

درصد دیده 1در تیمار بیشترین مقدار ) HSI(کبدي
نبوده  معنی دار ولی این افزایش شد

که می تواند نشان دهنده این ). P>0.05(است
باشد که درصدهاي استفاده شده عصاره اسفرزه در 
این تحقیق خاصیت سمی ندارد و تاثیر چندانی بر 
روي وزن و هیپرتروفی شدن کبد و طحال بچه 

 تهمسان بودن نسب همچنین .ماهیان نداشته است
کبد در بین تیمارهاي مختلف نشان به  حالط وزن

داشتن ن(است کبد دهنده عدم تاثیر عصاره بر

و  Falahatkarبا نتایج  ،این نتایج. )سمی خاصیت
به جیره  Cافزودن ویتامین ) 2007(همکاران 
که ) 2011(و همکاران  Peik Mousaviغذایی و 

 به عنوان ماده محرکه بیان کردند افزودن متیونین
به جیره غذایی تاثیري بر روي شاخص کبدي بچه 

در تحقیقی در  .فیل ماهی ندارد همخوانی دارد
) 2012(و همکاران  Mohammadiهمین راستا 

 بر اسفرزه گیاه هیدروالکلی عصاره بیان کردند که
تاثیر  قرمز گلبولهاي به مربوط خونی فاکتورهاي

مثبت بر با توجه به بهبود رشد، تاثیر . دارد مثبتی
عصاره لذا می توان بیان کرد که  فاکتور هاي خونی

اثرات مثبتی بر کارایی طحال بچه ماهیان اسفرزه 
  .داشته است

  تشکر و قدر دانی. 5
از کلیه عزیزانی که در انجام مراحل این تحقیق    

همکاري الزم را بعمل آوردند سپاسگزاري می 
  .گردد
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