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 چکیده

در تولید گوشت به موازات افزایش جمعیت انسانی داشته است. با این در طی سالهای اخیر آبزی پروری سرعت باالیی را     

گیر افزایش پیدا كرده است حال با افزایش سیستمهای پرورش متراكم و نیمه متراكم در این صنعت شیوع بیماریهای همه

 همراه است. افتهی توسعهی ادیز شتاب با ریاخ انیسالی ط Oncorhynchus mykiss كمان نیرنگی آال قزلی ماه پرورش.

 انیماه تیجمع در سرعت بای عفونی هایماریب انواع د،ینمای م طلب سطح واحد در رای ماه تراكم شیافزا كهی اتوسعه نیچن

کند. یوارد م صنعت نیا به را ساالنه داتیتول درصد ده از شیبی هر ساله حدودا خسارت كهی طور به یافته، گسترشی پرورش

اند. این محركها هستند كه در دو دهه اخیر در آبزی پروری مورد توجه قرار گرفته از محركهای طبیعیفایتو بیوتیکها گروهی 

تحریک مصرف خوراک، افزایش ترشحات داخلی لوله : مانند ایرا دارا بوده و فعالیت گستردهاكتیو از مواد بایو ی وسیعی دامنه

باشند. دیوزی و خاصیت ضدانگلی بر اساس درصدخلوصشان  را دارا میگوارش، افزایش ایمنی و گاها رشد، فعالیت ضد كوكسی

 .از آنجائیکه ماهی قزل اال بسبب بازار پسندی و پرورش مطلوب دستی، ماهی مورد توجه اكثر پرورش دهندگان كشور میباشد

-كشی، ایمنی، شاخصد، باكتریبیوتیکهای مطالعه شده و تاثیرشان بر فاكتورهای رشدر این بررسی مروری داریم بر اكثر فایتو

 های خونی و مقاومت در برابر عوامل بیماریزای رایج  ماهی قزل االی رنگین كمان.

 

 فایتو بیوتیک، قزل االی رنگین كمان، رشد، ایمنی کلمات کلیدی:
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 مقدمه
به  Bioticو  Phyto از دو كلمه یونانی فایتوبیوتیکواژه 

با  یمواد افزودن گرفته شده است. "حیات گیاهان"معنی

ان اهیگ ایفایتوبیوتیک منشاء گیاهی )فایتوژنیک( همان 

 یهاكننده کیاز تحر یدینسل جد كه .داروئی هستند

 Menanteau-Ledouble et) میباشندNGPs  1رشد

al., 2015) از . این تركیبات مشتقات گیاهی هستندكه

 آیند و بصورتبدست می اهانیگ وهیم ایغده  شه،یبرگ، ر

 (یضرور یهابه عنوان عصاره )روغن ایجامد، خشک، و 

جهت بهبود تغذیه مورد استفاده در پرورش دام و طیور 

ها فایتوبیوتیک .(Windisch et al., 2008) گیرندمی قرار

 یائیمیشفایتو به جهت برخورداری از تركیبات

: مانند ایگسترده )متابولیتهای اولیه و ثانویه( فعالیت

تحریک مصرف خوراک، افزایش ترشحات داخلی لوله 

گوارش، افزایش ایمنی، فعالیت ضد كوكسیدیوزی و 

خاصیت ضدانگلی بر اساس درصد خلوصشان دارا می 

خصات ارزشمند گیاهان داروئی كه باشند. یکی از مش

استفاده آنها را به عنوان محرک ایمنی در آبزی پروری 

ها یا مواد كند خصوصیات زیست فعالجالب توجه می

باشد. این مکمل ها نسبت به مواد شیمیائی موثرشان می

مصنوعی مقرون به صرفه تر بوده و دوست دار محیط 

ین مکمل ها در از ا زیست هستن. از این رو، استفاده

 باشدهای آبزی پروری حائز اهمیت میحوزه

(Sakai et al., 1999)  مواد موثره موجود در تمامی

تیکها اجزای اصلی شیمیایی از گروههای: اشکال فایتوبیو

ها ساكاریدها، پلیها، فالوونوئیدها، ترپنها، فنلآلکالوئید

هستند. حضور این عرصه در آبزی پروری زمینه تحقیقاتی 

همراه  وار كننده را با خود بهامید نوین است كه نتایج

های رشد و مکمل .(Cristea et al., 2012) داشته است

ایمنی طبیعی، موادی هستند كه مکانیسم دفاع سیستم 

كنند و جاندار را قادر ( را فعال میایمنی )ذاتی و اكتسابی

های گیاهی محرک دارو نمایند.به مقابله با بیماری می

ایمنی باید قبل از شیوع بیماری به منظور كاهش تلفات 

 ماهی مورد استفاده قرار 

                                                            
4 Natural growth promotor 

. باید در  (Bricknell and Dalmo et al., 2005)گیرند

 نظر داشت میزان اثر گذاری محصوالت گیاهی

به تکنیک  و حالل مورد استفاده جهت استحصال  

 گیاه بستگی فایتوبیوتیک و شرایط جغرافیایی پرورش

.مطالعات بسیاری ) 1331)روفچائی و همکاران،  دارد 

حاكی از آنست كه كاربرد محصوالت گیاهی در افزایش 

 Awad and)رشد و ایمنی ابزیان پرورشی، موثر بوده است

Awaad, 2017; Van Hai,2015; Reverter et al., 

( و بررسی و تحقیقات بر روی این گروه  از مکملها  2014

 Harikrishnan et)رو به افزایش است   2113سال از 

al., 2011 تحقیقات نشان داداده است كه بسیاری از .)

پروری مورد استفاده قرار این گیاهان داروئی كه در آبزی

و  روفچائیاند، جزو فلور بومی كشور هستند )گرفته

آالی رنگین كمان نیز گونه . از طرفی قزل) 1331همکاران،

ار مهمی جهت پرورش در آبزی پروری ایران پرورشی بسی

محسوب میشود از اینرو بررسی تاثیر فایتو بیوتیکهای 

آالی رنگین كمان در مطالعه شده در پرورش ماهی قزل

 این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد.

 هادر آبزیانتاثیر فایتو بیوتیک

ها  از طریق دهد این گروه از محرکها نشان میبررسی

اشتها و ترشح آنزیم منجر به افزایش متابولیسم تحریک 

پرورشی را به همراه دارند. شده و افزایش رشد آبزی

-ها با افزایش مصرف چربی و اسیدگروهی از فایتو بیوتیک

های چرب  زمینه سنتز پروتئین و ذخیره آن را  فراهم 

 (. Ji et al., 2007شوند ) میكرده و منجر به افزایش رشد 

اثر فایتو بیوتیکها به شرایط آزمایش، رژیم پایه، میزان 

متابولیسم فلور طبیعی باكتری دستگاه گوارش آبزی نیز 

موثره یا  مواد (.Boots et al., 2008 (بستگی دارد 

 مکانیسم سازی فعال موجب توانند می متابولیتهای ثانویه

 به .شوند میکروبی ضد های ملکول تولید و ذاتی دفاع های

 تحریکو  سلولی سطح هاگیرنده تحریک با كه طوری

را منجر  میکروبی ضد های مولکول تولید ها،ژن سنتز

. این مواد (Bricknell and dalmo, 2005)میشوند

 سیستم مختلف اجزای افزایش باعث همچنین میتوانند

 مکمل های فعالیت فاگوسیتوزی، فعالیت ند:مان ایمنی

شوند.  بیماری برابر در مقاومت و لیزوزیم و كمپلمانی
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 تقویت با دارویی گیاهان از حاصل ایمنی های محرک

 را ها بیماری برابر در مقاومت ایمونوگلبولی، های مکانیسم

بررسی ها  .(Van Doan et al., 2017)د دهن می افزایش

ی گیاهی در انسان و این ماده موثرهبر روی مکانیسم تاثیر

موش نشان میدهد كه متابولیت ثانویه مورد بررسی با تاثیر 

نئورین باعث افزایش فعالیت ماكروفاژی بر مسیر كلسی

را  T افزایش سلولهای 2شده وبا افزایش تولید اینترلوكین 

 به همراه  داشته است
 ( (Wu et al., 2004 ;  2003 Comalada et al., .) 
 . فعالیت باالی آنتی اكسیدانی نیز می تواند یکی دیگر از(

عوامل موثر بر افزایش مقاومت و فاكتورهای ایمنی باشد، 

های بطوریکه بعضی از بررسی ها نشان داده كه عصاره

اكسیدانهای گیاهی فعالیت آنتی اكسیدانی باالتر از آنتی

و  (BHT)مصنوعی چون بوتیل هیدروكسی تولوئن 

 باشداسکوربیک اسید را دارا می

 (Jayanthi and Lalitha, 2013).  فعالیت باالی آنتی-

اكسیدانی متابولیتهای ثانویه نیز بخاطر حضور تركیبات 

 Surendraraj et)باشد فنلی موجود در گیاه می

al.,2013) .است  تحقیقات آزمایشگاهی نیز حاكی از آن

زای میکروبی كه این مواد موثره مانع از رشد عوامل بیماری

. ) 1331آبزیان گردیده است )روفچائی و همکاران، 

 بررسیها همچنین حاكی از تاثیر  مواد

 Su and)ای همچون ساپونین ها بر تولید ماكروفاژ موثره 

chen , 2008 بر تولید گلبول ترپتوئیدها( و آلکالوئیدها و-

متعاقب (. Andayani et al., 2011)باشد های سفید  می

ها مقاومت آبزی افزایش فاكتورهای ایمنی در اكثر بررسی

یابد. گرچه علی زا نیز افزایش میدر برابر عوامل بیماری

رغم تاثیر مکمل های مورد بررسی، مقاومت به بیماری در 

گونه، اندازه و شرایط ماهی تحت تاثیر ژنتیک، 

فیزیولوژیکی ماهی، زمان تغذیه و عوامل محیطی  بستگی 

 (. Zhang  et al., 2013) دارد 

 های بررسی شده برروی ماهی قزل آالفایتوبیوتیک

 اولین مطالعه ای كه در این راستا انجام شد، بررسی امکان

آال با استفاده از عصاره تحریک ایمنی غیر اختصاصی قزل

بر روی  Glycyrrhiza glabraگیاه شیرین بیان   آبی

های بافت كلیه در شرایط آزمایشگاهی بود. لوكوسیت

در این  (MAF) 2تولید ماكروفاژیانفجار تنفسی و فاكتور

ها مورد ارزیابی قرار گرفت و  بیشترین افزایش در دو سلول

از مصرف این   میکروگرم بر میلی لیتر 1/1و  11/1میزان 

-بررسی مقایسه .(Jang et al., 1995)زارش شد عصارهگ

 Viscumسه گیاه دارویی دارواش ای تاثیر عصاره آبی

album زنجبیل ،Zingiber officinale گزنه و Urtica 

dioicaدر جیره غذائی   درصد 1و 1/1دو غلظت  در

روزه  21گرمی  در دوره پرورشی  11ماهیان قزل آالی 

فاكتورهای ایمنی غیر اختصاصی را بطور معنی داری 

نسبت به شاهد افزایش دادند و این افزایش در تیمار 

 ,.Dügenci et al)درصد بیشتر بود  1زنجبیل 

2003).Nya  درجیره غذایی  2113ران در سال و همکا

پودر زنجبیل با سطوح ازگرمی 11آالی رنگین كمانقزل

 11به مدت  گرم جیره 111گرم بر  1و  1/1، 1/1، 11/1

كه همه سطوح روز استفاده كردند. نتایج حاصل نشان داد 

 در مقایسه زنجبیل موجب افزایش ایمنی غیر اختصاصی

Nya and Austin, 2009)با گروه شاهد شده است 
1). 

سیر  در جیره غذائی ماهیان پودرروزه  11بررسی تاثیر  

گرمی و چالش این ماهیان با تزریق یک  11قزل االی 

از باكتری آیروموناس  cfu/ml   111لیتر دهم میلی

هیدروفیال در پایان این دوره نشان داد كه تیمارهای 

گرم موجب افزایش تعداد  111گرم بر  1و  1/1ای تغذیه

یمنی خونی  و همچنین موجب افزایش ایمنی فاكتورهای ا

غیر اختصاصی در مقایسه با گروه شاهد شده است. درصد 

بازماندگی در این تیمارها به طور معنی داری نسبت به 

Nya and Austin., 2009)شاهد افزایش داشت 
2). 

در دو  Laurus nobilis پودر خشک برگ بو اضافه كردن

 93میزان نیم و یک درصد به جیره غذائی قزل آال با وزن 

روز و توقف اضافه كردن مکمل  21گرم در مدت 

روز  و ادامه مجدد  21فایتوبیوتیکی به غذای پایه به مدت 

با مکمل، نشان داد كه فعالیت ایمنی  13پرورش تا روز 

ی در تیمارهای مکمل فایتوبیوتیکی نسبت سرمی و سلول

به شاهد بطور معنی داری در طول پرورش افزایش 

 .(Bilen and Bulut 2010)یافت

                                                            
4 Macrophage activating factor 
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Awad  در بررسی خود یک درصد پودر گیاه لوبیا گرگین

Lupinus perennis انبه ،Mangifera indica  و گزنه

U. dioica ه طور مجزا به جیره غذایی قزل را هر كدام ب

آال اضافه كرد و بیان داشت كه تمامی این مکمل های 

كشی و فایتوبیوتیک باعث افزایش معنی دار فعالیت باكتری

 ایمنی سرمی شده و درصد بقا را در برابر عامل باكتری

آیروموناس هیدروفیال بطور معنی داری افزایش می دهد. 

سلولی نیز در تیمارهای در این بررسی افزایش ایمنی 

تغذیه ای حاوی لوبیا و انبه بطور معنی دار بیشتر بود 
(Awad and Austin, 2010). 

 1/1، 11/1،  3/1پودر سیر در سه دوز  ایاستفاده  تغذیه

 11گرم بر كیلوگرم  در جیره غذایی ماهی قزل آالی 

 11روزه  و یک توقف زمانی  11گرمی در دو بازه زمانی 

روزه حذف مکمل در بین بررسی منجر به افزایش معنی 

                               دار فاكتورهای ایمنی خونی در پایان بررسی شد

( Fazlolahzadeh et al., 2011) . 

 به Cotinus Coggyriaاستفاده از پودر گیاه درخت پر 
میزان نیم و یک درصد در سه بازه زمانی سه، شش و نیم 

گرمی رشد و  92درصد در جیره غذائی قزل االی 

فاكتورهای ایمنی غیر اختصاصی سرمی را در این ماهی به 

تغذیه (. Bilen et al., 2011 ) طور معنی داری باال برد

 31نان همراه با بتا مركاپتو اتانل بعد از  درصد مخمر یک

روز  باعث افزایش معنی دار فاكتورهای ایمنی سرمی 

      گرمی نسبت به تیمار شاهد گردید 21آالی ماهی قزل
( Tukmechi et al., 2011.)  

كافئین  بر  بدونCamellia sinensis تاثیر چای سبز 

 111و  111، 21گرمی با سه دور  31روی قزل آالی  

روز تغذیه  31میلیگرم بر كیلوگرم غذای مصرفی بعد از 

نشان داد كه كمترین دوز، بهترین اثر بخشی را بر سیستم 

ایمنی و افزایش مقاومت در برابر عامل بیماریزای 

Yersinia ruckeri  داشته است. در این بررسی

پراكسیداز فاكتورهای ایمنی غیر اختصاصی و آنزیم آنتی

. قزل (Sheikhzadeh et al., 2011)یافت  نیز افزایش

هفته با غذای حاوی عصاره الکلی  9گرمی به مدت  9آالی 

 به میزانهای Echinacea purpurea گیاه سرخار گل

گرم بر كیلوگرم به غذای پایه، پرورش  2و  1، 1/1، 21/1

داده شد. فاكتورهای ایمنی سلولی بطور معنی داری در 

افزایش معنی دار نسبت به  1/1و  21/1تیمارهای غذائی 

عصاره گل  .(Oskoii et al., 2012)شاهد نشان دادند

درصد  1/1و  1به میزان   Nasturtium nasturtiumالدن

روز موجب افزایش ایمنی سرمی ماهی قزل آالی  21طی 

 .(Asadi et al., 2012)شد  گرمی 31رنگین كمان

درصد و به مدت زمان  1پودر زنجبیل با سطح استفاده از 

 31آالی رنگین كمانهفته به جیره پایه ماهی قزل 12

گرمی، منجر به افزایش معنی دار فاكتورهای خونی و 

. (Haghighi and Rohani, 2013)ایمنی سرمی گردید 

در تاثیر پودر   Dorucuروزه   21ب بررسی متعاق

Nigella sativa  سیاه دانه بر ایمنی سرمی و خونی

 گرمی 31االی ماهی قزل

(Dorucu et al., 2009)، وغن سیاه دانه در سه تاثیر ر

درصد و كوئرستین عصاره گزنه در  1و  1/1،  1/1میزان 

ی آالدرصد به جیره غذائی ماهی قزل 3و  2، 1سه میزان 

روزه پرورشیمورد بررسی قرار  11گرمی، در یک دوره  19

گرفت. ایمنی هومورالی در تیمارهای دوزحداكثر بررسی 

 .(Awad et al., 2013) بطور معنی داری بیشتربود

گرم بر كیلوگرم از مکمل عصاره  1/1و  1/1استفاده از 

گرمی بعد از  11به غذای پایه قزل االی  متانلی سیاهدانه

روز ایمنی هومورالی غیر اختصاصی را در تمام  31

 تیمارهای مصرفی مکمل نسبت به تیمار شاهد افزایش داد
( Altunoglu et al., 2017) 
 vulgare استفاده از یک درصد عصاره مرزنگوش 

Origanum هفته پرورش  9ای بعد از بعنوان مکمل تغذیه

فاكتور ایمنی غیر اختصاصی سلولی و ایمنی غیر 

               اختصاصی هومورالی را در ماهی قزل اال افزایش داد
( Pourmoghim et al., 2015 ) 

 Lentinulaدرصد عصاره قارچ چوب  2و  1افزودن 

edodes  آال با میانگین هفته به غذای پایه قزل 1به مدت

گرم فاكتورهای ایمنی غیر اختصاصی سرمی در  21وزن 

درصد بطور معنی داری افزایش داد. این مکمل  2تیمار 

بیوتیکی در هر دو تیمار منجر به افزایش بازماندگی فایتو

در پایان  Lactococcus garvieaeق صفاقی پس از تزری

 .(Baba et al., 2015)پرورش شد 
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 Spirulinaبررسی تغذیه ای پودر جلبک اسپیرولینا 

platensis   روز پرورش فاكتورهای ایمنی  11نیز طی

سرمی و خونی ماهیان قزل آالی پرورشی با میانگین وزنی 

 گرم را بطور معنی داری افزایش 111

 (.Yeganeh et al., 2015) داد

 

 پروش ماهی قزل االی رنگین کمان های مورد مصرف بعنوان تغذیه در : فایتوبیوتیک1جدول
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GP كارایی رشد،BC   : باكتری كشی،   IRسرمی ، موكوسی، سلولی(  (: پاسخ ایمنی،    HPهای خونی ـ سرمی: شاخص،  DR  مقاومت در برابر :

 بیماری

روزه از عصاره الکلی  گیاه پونه  11استفاده تغذیه ای 

درصد در  3و  2، 1در سه دوز   Menta piperitaكوهی  

گرمی  ایمنی غیر اختصاصی  92االی قزل  جیره غذائی

سرمی، فعالیت ضد باكتریائی موكوسی، فاكتورهای ایمنی 

خونی و درصد بقا بعد از تزریق  عاملبیماریزای یرسنیا 

در انتهای دوره پرورش بطور معنی داری  Y.rukeriراكری

 (.Adel et al., 2016)زایش دادنسبت به تیمار شاهد  اف

 31اال هایکه بعد از بر روی ماهی قزل  Bilenدر بررسی 

گرم بر كیلوگرم  1/1و  1/1روز با جیره غذائی حاوی 

تغذیه شدن  Capparis spinoseعصاره برگ گیاه لگجی 

 ,IL-1b, IL-8بیان ژنهای تولید سایتو كینهایی چون

TNF-α)  ،TGF-β, -IL-10 )  نی داری نسبت بطور مع

این  .(Bilen et al., 20161 ) به تیمار شاهد افزایش یافت

و  Pleuotus ostereatus  محقق عصاره قارچ خوراكی

برگ گزنه را در یکدروه پرورش در تغذیه ماهی قزل آال 

مورد بررسی قرار داد و افزایش  معنی دار ایمنی سرمی و 

 رشد ماهیان را نسبت به تیمار شاهد گزارش

درصد  1و  1/1، 1/1افزودن .(Bilen et al.,  20162)كرد 

ره به جی Plantago ovataعصاره الکلی گیاه اسفرزه 

گرمی منجر به افزایش  31غذائی بچه ماهی قزل آالی 

درصد  1/1و  1/1فعالیت ایمنی هومورالی در تیمارهای 

 ,.Mohammadi et al)روز تغذیه شد  11پس از 

. توانایی افزایش تاثیر فایتو بیتیکها بر ایمنی ( 2016

آبزیان بخاطر وجود تركیبات شیمیایی یا مواد موثره 

موجود در آنهاست. گروه اصلی این مواد عبارتند 

ترپنوئیدها،  ها، فنل ها، آلکالوئیدها، فالوونوئیدها، رنگدانهاز

در كه وجودشان  های ضروری ا و روغناستروئیده

 محصوالت گیاهی طبیعی اثبات شده

باید در نظر داشت  .(Harikrishnan et al., 2011)تاس

د كه منطقه كشت گیاه، زمان برداشت و مطابقت گیاه مور

ای تغذیه  استفاده با سایر اقالم غذایی بر كارائی

فایتوبیوتیک مصرفی و تاثیر تركیبات شیمیایی گیاهی 
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كه به این موارد میتوان روش عصاره گیری  موثر است

 وزمان استفاده در چرخه زیستی آبزی را نیز اضافه كرد
 (Thanigaivel et al., 2015) . 

گیاهی بر روی ایمنی های بررسی تاثیرمکمل های فراورده 

موكوسی ماهی قزل اال محدود به چند بررسی است كه 

می توان به بررسی تاثیر ارگوسان و مخمر نان اشاره نمود 

روزه منجر به افزایش  11كه پس از دوره پروش تغذیه ای 

     ایمنی موكوسی، رشدو فعالیت ضد باكتریائی ماهیان

 ،گرم 111االی با میانگین وزنی حدود قزل

. افزودن پودر (Sheikhzadeh et al., 2012 1,2گردید) 

 1/1و 1به میزان  Myrtuse communisگیاه مورد 

ی انگشت االروز تغذیه قزل 11درصد جیره غذائی پس از 

شده و  گرمی، باعث افزایش ایمنی غیر اختصاصی 1قد 

 Taee)داری افزایش داد فعالیت ضد باكتری، را بطور معنی

et al., 2017).  متانلی هیدرواستفاده از مکمل عصاره

 گرم بر كیلوگرم در جیره پایه 1،  1/2، 1زنجبیل به میزان 

روز باعث افزایش  11و  31گرمی  بعد از  11قزل االی  

معنی دار فاكتورهای ایمنی غیر اختصاصی موكوسی 

روز تاثیر این مکمل بر  11گردید در حالیکه در بازه زمانی 

 روی فاكتورهای ایمنی موكوسی معنی دار

 .(Shaluei et al., 2017)ودنب 

نیز مشاهده میشود، مرور  1همانطور كه در جدول 

های صورت گرفته حاكی از آنست كه حسب  گونه  بررسی

گیاه، دوزمصرفی و مدت زمان پرورش در اكثر تحقیقات 

ایمنی هومورال سرمی و بعضا موكوسی تحت تاثیر این 

اندگی های گیاهی افزایش یافته و مقاومت و بازممکمل

ابزی را در برابر عامل بیماریزا را در گروهی از بررسی ها 

افزایش داده است. تعیین پروتوكل مشخص استفاده از این 

گروه از مکمل ها، امکان استفاده تلفیقی از آنها و تمركز 

بیشتر بر تاثیرشان بر ایمنی موكوسی تحقیقات بیشتری را 

 طلب میکند. 
 

 توصیه ترویجی 

شتن تنوع اقلیمی و قرار گرفتن در موقعیت ایران با دا

گیاهی  حدود هشت هزار گونه دارای  ،جغرافیایی خاص

 است.  

قابلیت فایتوشیمیائی موجود در عرصه تنوع  می توان از

از مواد موثره این گیاهان در صنعت آبزی پروری بهره برد. 

ترین روش در جهت استخراج  با در نظر گرفتن بهینهاینرو 

های در جیره غذائی  اده از میزان اثر گذار این مکملو استف

در مدیریت كنترل و از پتانسیل گیاهان داروئی موجود، 

اللخصوص  پیشگیری بیماریهای آبزیان پرورشی كشور 

 .ماهی قزل االی رنگین استفاده كرد
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Abstract 

Over the past years, the aquaculture has had a high rate of meat  production as human population has 

increased. However, with the growth of dense and semi-dense breeding systems, the increase in the 

prevalence of epidemics in aquatic animals, which reduces production, is increasing Oncorhynchus 

mykiss has been expanding rapidly in recent years. Along with such an expansion that calls for 

increased fish density per unit area, a variety of infectious diseases are spreading more rapidly in the 

spawning population, So that each year, it injures more than 10% of its annual output to the industry. 

Phytobiots, A group of natural stimuli that have been considered in aquaculture in the past two 

decades. These stimulants have a wide range of bioactive materials and have extensive activity, such 

as: stimulating intake of food, increasing digestive tract discharging, increasing immunity, anti-

coccidiosis activity and anti-motility based on their permeability. Since rain bow trout due to 

marketable and well-culture in pond , the main fish concern of most farmers.in this review, we have 

studied phytobiotics and their effects on growth factors, bactericidal activity, immunity, blood indices 

and resistance to common pathogens of rain bow trout in the world. 
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