
 
 
 

 
 
 

 

 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان

 1400 بهار، اولم، شماره نهسال 
 

  مقاله پژوهشی

های خونی، شاخص بر (Otostegia persica)گلدر  گیاه پودر حاوی جیره ثیرتا 

 (Cyprinus carpioمعمولی ) کپور ایمنی اکسیدانی وآنتی
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 99رداد متاریخ پذیرش:  98 بهمنتاریخ دریافت: 

 چکیده
های خونی، شاخص بر (Otostegia persica) گلدر گیاه پودر حاوی جیره ثیرتا بررسی مطالعه این هدف

 وزنی میانگین با ماهیان ،منظور برای این. است( Cyprinus carpioمعمولی ) کپور اکسیدانی و ایمنیآنتی

 درصد (3T) 5/1 و0/1 (2T ) ،(1T) 5/0 ،)شاهد( 0/0 حاوی غذایی جیره با روز 45 مدت طی گرم 12/2±32/28

خونی و های انجام شد و شاخص گیریخون ماهیان از دوره انتهای در. گرفتند قرار تغذیه مورد گلدر گیاه پودر

به جیره غذایی  گیاهی اضافه کردن پودر داد نشان گرفت. نتایج قرار ارزیابی اکسیدانی موردهای آنتیآنزیم و ایمنی

های شاخص هماتوکریت( وو  سفید و قرمز گلبولتعداد ) شناسیخون هایداری در شاخصموجب تغییر معنی

های کبدی . همچنین آنزیم(P>05/0) دشآزمایشی ن تیمارهای ( بینMCHCو  MCV ،MCH) گلبول قرمز

داری دارای تفاوت معنی( ALTو آالنین آمینوترانسفراز )( ASTآمینوترانسفراز ) آسپارتات ،(ALP)فسفاتاز  آلکالین

مشاهده شد و گروه شاهد دارای کمترین مقدار عددی  2Tدر تیمار (. بیشترین میزان پروتئین کل P>05/0) نبودند

(. >05/0Pدار مشاهده شد )تفاوت معنیها  درصد پودر گیاهی با دیگر تیمار 5/1و  1بود و بین تیمارهای حاوی 

 پایان در پودر گلدر با شده کپور تغذیه ماهیان خون گلیسرید سرمتریکلسترول و در مقایسه مقادیر آلبومین، 

پراکسیداز و سوپراکسید  (. کاتاالز، گلوتاتیونP>05/0) دشداری مشاهده نمعنی اختالف شاهد تیمار با آزمایش

(. با >05/0Pند )شتدرصد پودر گلدر باالترین میزان را دا 5/1و  1دیسموتاز در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 

طور کلی به (. P<05/0) داری کاهش یافتطور معنیه الدهید بافزایش میزان گلدر درجیره غذایی میزان مالون دی

 اکسیدانی سرم خون داشته است.های آنتیآنزیم از پودر گیاه گلدر اثرات مثبتی برتوان نتیجه گرفت که استفاده می
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مقدمه

پروی و به ویژه پرورش با رشد سریع آبزی

متراکم، افزایش شیوع کپورماهیان به صورت 

خورد. های مختلف نیز به چشم میبیماری

کاهش  به وابسته پرورییدر صنعت آبز یتموفق

به حداقل رساندن و همچنین تلفات میزان 

داروهای مختلف از جمله استفاده از 

 (.Gudding et al., 1999است )ها بیوتیکآنتی

اند استفاده از مطالعات مختلف نشان داده

ها در جیره غذایی آبزیان منجر به یوتیکبآنتی

شود. به های باکتریایی مقاوم میایجاد سویه

های داروهای استفاده عالوه امروزه باقی مانده

های رایج شده در بدن آبزیان از نگرانی

 کنندگان است.مصرف

مطالعات نشان داده است استفاده از 

تواند منجر به تغییر فلور ها میبیوتیکآنتی

میکروبی طبیعی دستگاه گوارش ماهیان که 

 (.Cahill, 1990ها مفید هستند، شود )برای آن

بنابراین چند راهکار جایگزین برای استفاده از 

گیاهان دارویی ها مانند استفاده از بیوتیکآنتی

(Hoseinifar et al., 2010 و )هاپروبیوتیک 

 ,.Ahmadifar et al) پیشنهاد شده است

استفاده از گیاهان دارویی نسبت به . (2020

داروهای شیمیایی دارای چندین مزیت است که 

 توان به عوارض جانبی کم،ها میترین آناز مهم

همچنین سازگار بودن با محیط زیست و مقرون 

به صرفه بودن اشاره کرد. بسیاری از این گیاهان 

محرک رشد و سیستم ایمنی بدن هستند و در 

ها استفاده شده است ز آنمطالعات مختلف ا

(Akbarzadeh, 2003 در نتیجه صنعت .)

داروسازی به سمت تولید داروهای مبتنی بر 

گیاهان دارویی سوق پیدا کرده است و استفاده 

از این داروها در پزشکی، دامپزشکی و دامپروری 

 ;Nourinasab et al., 2019رواج یافته است )

Parvin et al., 2019.) 

سیستم ایمنی عملکردهای های محرک

توان به ها میمختلفی دارند. از مهمترن آن

خواری و بادی، توان بیگانهافزایش تولید آنتی

 (.Sakai, 1999) تولید لیزوزیم اشاره کرد

از ( Otostegia persica)گیاه گلدر 

در غرب  و( است Lamiaceae)نعنا خانواده 

در جنوب و جنوب آسیا پراکنده شده است و 

های فارس، کرمان و شرقی ایران در استان

 Hajhashemi) رویدسیستان و بلوچستان می

et al., 2004.)  یباال یمحتوا یلبه دل یاهگاین 

فنل، تانن و  انندم اکسیدانییترکیبات آنت

 ییباال اکسیدانییآنت یتفعال یفالوونوئیدها دارا

متانولی گیاه گلدر به  عصارههمچنین  .است

و  Morinفعال  یباتداشتن ترک یلدل
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Quercetin اکسیدانییخاصیت آنت یدارا 

است ( Camellia sinensis) معادل چای سبز

(Sharififar et al., 2003)  و تاکنون مطالعات

 اندکی روی آن انجام شده است. 

 کپورماهیان خانواده به متعلق معمولی کپور

(Cyprinidae ) مهم ماهیان از یکیاست و 

 خوبی بازارپسندی از آید کهبه شمار میپرورشی 

 دلیل به گونه این پرورش .است برخوردار

 محیطی هایتنش برابر درباالی آن  مقاومت

های پرورشی مهم مشکالت کمی دارد و از گونه

 (.1394در ایران است )وثوقی و مستجیر، 

 بارهای در تاکنون مطالعه توجه به این کهبا 

ماهی این گیاه در جیره غذایی  تاثیر استفاده از

در  از این رو ،نگرفته است ی صورتمعمولکپور 

گیاه  پودر مطالعه حاضر تاثیر سطوح مختلف

و ایمنی  بیوشیمیایی های خونی،بر شاخصگلدر 

 .ارزیابی قرار گرفت ی موردمعمولماهی کپور 

 

 هاروش و مواد

 معمولی کپور انماهی ،آزمایش اجرای برای

(Cyprinus carpio )زهک تکثیر مرکز از 

 وزنی میانگین با)سیستان و بلوچستان( 

ها ماهی گرم خریداری شدند. 12/2±32/28

پس از  انتقال به آزمایشگاه پژوهشکده تاالب 

دقیقه در محلول  10به مدت بین المللی هامون، 

ماهیان  ( قرار داده شدند.درصد 2کلرید سدیم )

 مدت به سازگاری دوره روز هفتگذشت  از پس

در کیفی آب  هایشاخص. تیمار شدند روز 45

 گیریاندازهصورت روزانه به طول دوره آزمایش 

 ،گراددرجه سانتی 40/25±5/2 شدند )دما

، گرم در لیترمیلی  40/6±3/0اکسیژن محلول 

pH 32/0±5/7.) 

 

 ساخت جیره غذایی

 Otostegiaگیاه گلدر )های هوایی بخش

persica هدانشهرستان زاعطاری در ( از 

فر و و مطابق روش احمدی خریداری و پودر شد

 ( به غذا اضافه شد. تیمارهای1398همکاران )

(، 1T) 5/0، )تیمار شاهد( 0/0 با افزودن آزمایشی

0/1 (2T و )5/1 (3T درصد ) گلدر به پودر گیاه

( آماده شد )هر تیمار با سه 1جیره پایه )جدول 

 خشک از پس شده تهیه غذایی هایتکرار(. جیره

های مناسب پالستیکی در پوشش شدن

درجه  -20مصرف در دمای  بندی و تا زمانبسته

 غذای مقدار .فریزر نگهداری شدند گراد درسانتی

روزانه از فریزر خارج و صورت   به مورد نیاز

 شد.مصرف 

 با دیجیتالی ترازوی با ماهیان سنجیزیست

 دقت با سنجیزیست تخته و گرم 01/0 دقت

 .شد انجام مترمیلی یک
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 هایجیره تقریبی ترکیب و غذایی : مواد1جدول 

 (خشک وزن) آزمایشی

 درصد مواد

 28 آرد گندم

 34 پودر ماهی

 3 گلوتن گندم

 12 پودر سویا

 14 آرد ذرت

 3 *مکمل معدنی

 3 *مکمل ویتامینی

 2 **بندهم

 1 ***ضدقارچ

 ترکیب تقریبی

 50/80 ماده خشک

 40/32 پروتئین خام

 78/8 چربی خام

 92/5 خاکستر

 20/11 فیبر

و  Hoseinifarها مطابق دستور العمل : مکمل*

 اند.( ترکیب شده2016همکاران )

 )مهرتابان، ایران(. Ametبند هم :**

، ToxiBan (Vet-A-Mixضدقارچ : ***

Shenandoah.)آمریکا ، 

 

 با یهایآکواریوم در ،سنجیزیست پس از

به  ماهیقطعه  9 تعداد لیتر، 80 آبگیری حجم

به  غذادهی. شد سازیذخیره تصادفی طور

 و حرارت درجه) جدول اساس بر روزانه ماهیان

تولید کننده  شرکت توسط شده ارائه (ماهی وزن

 4-5 حدود در ، ایران(تاب ایمن پروتئینجیره )

 روز 45 مدت به وعده چهار در بدن وزن درصد

 .انجام گرفت

 

 خون هایشاخص

 24 مدت به ماهیان تغذیه گیریخون از قبل

 به صورت تکرار هر از سپس .شد قطع ساعت

( نمونه 36 در مجموع) ماهی قطعه 3 تصادفی

 از هپارینه سرنگ از استفاده با و انتخاب

 مخرجی باله پشت در دمی ساقهسیاهرگ 

به  گیریخون هنگام در .شد انجام گیریخون

 بیهوشی ماده احتمالی تاثیر از جلوگیری دلیل

 کنندهبیهوش مواد از خونی هایشاخص بر

 .(1386)فاطمی و میرزرگر،  نشد استفاده

بخشی از نمونه خون برای تهیه سرم جدا 

 استفاده برای های سرم به دست آمدهشد. نمونه

گراد درجه سانتی -20 دمای در آزمایش طی

 .شدند نگهداری

از  (Hct) هماتوکریت حجم تعیین برای

و  شد میکروهماتوکریت استفاده مویین هایلوله

 9000 در دقیقه پنچ مدت به های خوننمونه

سپس درصد شدند.   سانتریفیوژ دقیقه در دور

 مخصوص کشخط از استفاده با هماتوکریت

 هموگلوبین گیریاندازه برای .شدگیری اندازه

(Hb) استفاده هموگلوبین سیانومت روش از 
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 5 به خون لیتر میکرو 20 منظور برای این. شد

و جذب آن  دش اضافه درآبکین محلول لیترمیلی

 540 موج طول در اسپکتوفتومتر دستگاه توسط

 (.Feledman et al., 2000) شد خوانده نانومتر

و  (RBC) قرمز هایگلبول تعداد شمارش

های افتراقی گلبولو شمارش  (WBC) سفید

 Tatina توسط شده ارائه روش بر اساسسفید 

 همچنین .شد انجام( 2010) و همکاران

 حجم) MCV شامل گلبولی هایشاخص

 هموگلوبین وزن) MCH ،گلبول قرمز( متوسط

 هموگلوبین غلظت) MCHC( و گلبولی داخل

اساس روش ارائه شده توسط  بر( گلبولی داخل

Shalaby ( 2006و همکاران) .محاسبه شدند 

 

 خون سرم آنالیز

 روش از کل پروتئین گیریاندازه برای

Lopes-Lutz ( ،2008و همکاران)  .استفاده شد

به روش گلیسرید سرم و تری سطح کلسترول

(. Thomas, 1998گیری شد )اندازه یآنزیم

 آلکالین شامل کبدی هایآنزیمو  نیآلبوم

 تشخیصی هایکیت وسیلهبه  (ALP) فسفاتاز

آسپارتات آمینوترانسفراز  آزمون، ایران( و پارس)

(AST)  نوترانسفرازیآم نیآالنو (ALTبا ) 

 و با ، امریکا(Aldrich-Sigmaکیت ) از استفاده

 405 موج طول در اسپکتروفتومتری روش

 (.Burtis et al., 2012شد ) گیریاندازه نانومتر

 

 اکسیدانیآنتی هایشاخص

 کاتاالز آنزیمفعالیت  تعیین

 ،(CAT) کاتاالز آنزیم سنجش برای

 پراکسید هیدروژن محلول با سرم هاینمونه

 اتاق دمای در دقیقه 10 مدت بهترکیب شدند و 

 مولیبدات آمونیوم محلول از سپس. گرفتند قرار

 میزان تعیین و اکسیداسیون فرآیند توقف برای

 سنجش. شد استفاده کاتاالز آنزیم فعالیت

 طول در اسپکتوفتومتر دستگاه بافعالیت آنزیم 

 ,.Gokoglu et al) شد انجام نانومتر 410 موج

2004). 

 

 دیسموتاز سوپراکسید آنزیمفعالیت  تعیین

 دیسموتاز اکسید سوپر آنزیم سنجش برای

(SOD)، یدکسپرا هیدروژن حضور در ابتدا 

 در. شد بررسی پیروگالول اتواکسیداسیون فرآیند

 سوپراکسید آنزیم سطح از فرآیند این طی

 سپس .شد کاسته سرم در موجود دیسموتاز

 موج طول در اسپکتوفتومتر دستگاه با سنجش

 (.Misra et al., 2006) شد انجام نانومتر 420
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 ردوکتاز گلوتاتیون آنزیم تعیین

 میزان اساس بر ردوکتاز گلوتاتیون آنزیم

مالون  توسط( TBA) اسید تیوباربیتوریک مهار

 صورت سرم در موجود (MDA) آلدهیددی

 MDA سطح چقدر هر که طوریه ب. گیردمی

 در ،شده بیشتر TBA مهار میزان یابد افزایش

 و شودمی تولید محلول در کمتری رنگ نتیجه

 Lopes-Lutz) یابدمی کاهش نیز نوری جذب

et al., 2008.) 

 

 آماری و تحلیل تجزیه

ها با استفاده از آزمون هداد لکنش نرمااپر

Kolmogorov-Smirnov افزار ر نرمدSPSS  

 نرمال از اطمینان از شد. پس سیربر  24نسخه 

 مانز و تیمارها ثیرات بررسی برای ها،داده بودن

 تجزیهآزمون  از تصادفی کامال طرحدر  نگهداری

 وجود صورت در. دش استفاده طرفهیک واریانس

 بررسیبرای  تیمارها، بین دارمعنی اختالف

 95 اطمینان سطح در هامیانگین بین تفاوت

 آماری افزارنرم در دانکن آزمونپس از درصد

SPSS برای رسم  شد. استفاده 24 نسخه

 Microsoft Excelافزار نمودارها نیز از نرم

 استفاده شد. 2016

 

 نتایج
 خونی هایشاخص

 خونی هایشاخص میزان سنجش نتایج

غذایی  هایشده با جیره تیمارکپور معمولی 

 دوره پایان دردارای سطوح مختلف گیاه گلدر 

 اساس بر. است ارائه شده 2 جدول در روزه 45

به دست آمده میزان هماتوکریت،  نتایج

سفید، لنفوسیت، قرمز و های گلبولهموگلوبین، 

 و MCH ،MCVمونوسیت، نوتروفیل، 

MCHC  تفاوت در میان تیمارهای آزمایشی

 (.P>05/0)داری نداشت معنی

 

 های شیمیایی سرم خونشاخص

، میزان 3مطابق با نتایج جدول شماره 

پروتئین کل در میان تیمارهای آزمایشی 

دار داشت به طوری که ماهیان اختالف معنی

درصد پودر گیاه  3T (5/1تغذیه شده با جیره 

گلدر( باالترین میزان پروتئین کل را دارا بودند 

(05/0>Pبر .) میزان ،آمده دست به نتایج اساس 

 یمارهایت در ALT و AST کبدی هایآنزیم

در  هامقدار این آنزیم بیشترین و متفاوت مختلف

 3T تیمار میزان در کمترین و شاهد تیمار

 .مشاهده شد
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 حاوی هایجیره با تغذیه شده( Cyprinus carpio)معمولی کپور ماهی خونی هایشاخص : بررسی2 جدول

 خطای استاندارد( ±)میانگین  روز 45 از پس (Otostegia persica)گلدر  گیاه مختلف مقادیر

 3 تیمار 2 تیمار 1 تیمار شاهد هاشاخص

 4/04a 30/67±3/06a 29/33±4/04a 30/33±4/93a±31/33 )%(هماتوکریت 

 3/97±0/25a 4/14±0/20a 3/85±0/43a 3/93±0/32a (g/dL) هموگلوبین

 0/83±0/09a 1/03±0/24a 1/05±0/23a 0/89±0/11a (×mm.610−3)گلبول قرمز 

 7766/67±351/19a 7833/33±503/32a 8566/67±378/59a 8733/33±404/15a (mm−3)گلبول سفید 

 3/61a 93/67±3/21a 94/67±1/53a 97/33±0/58a±94/00 )%(لنفوسیت 

 3/51a 5/67±2/89a 5/00±2/00a 2/67±0/58a±5/33 )%(نوتروفیل 

 1/15a 0/67±0/58a 0/33±0/58a 0/00±0/00a±0/67 )%(مونوسیت 

MCV (fL) 382/96±80/65a 311/69±87/52a 283/49±27/92a 341/20±19/09a 

MCH (pg) 47/95±2/50a 41/58±8/45a 37/74±7/73a 44/84±6/82a 

MCHC )%( 12/85±2/35a 13/57±1/26a 13/22±1/50a 13/24±2/64a 

 .(P>05/0) است رهاتیما بین دارمعنی آماری اختالفوجود عدم  نشان دهنده ردیف هر در شابهم حروف

 

 حاوی هایجیره با شده تغذیه( Cyprinus carpio) معمولی کپور خون ماهی سرمی های: شاخص3جدول 

 خطای استاندارد( ±)میانگین  روز 45 از پس( Otostegia persica) گلدر گیاه پودر مختلف مقادیر

 1T 2T 3T شاهد هاشاخص

 295/41±12/64 a 268/18±17/37 a 262/15±24/70 a 264/50±27/36 a (mg.dL−1)کلسترول 

 315/75±25/35 a 287/44±38/81 a 299/17±10/59 a 281/13±22/11 a (mg.dL−1) گلیسیریدتری

 5/21±0/18 a 5/31±0/16 ab 5/63±0/16 b 5/61±0/18 b (g.dL−1)پروتئین کل 

 1/03±0/17 a 1/03±0/27 a 0/99±0/12 a 1/13±0/21 a (g.dL−1)آلبومین 

ALP (1−IU.dL) 278/10±15/68 a 239/69±23/59 a 247/81±14/40 a 240/34±5/43 a 

ALT (1−IU.dL) 13/66±1/29 a 13/75±1/42 a 12/44±1/56 a 12/43±0/98 a 

AST (1−IU.dL) 163/08±13/64 a 142/12±36/30 a 154/67±24/03 a 134/00±11/79 a 

 .(P<05/0) است تیمارها بین دارمعنی آماری اختالفوجود  دهنده نشان ردیف هر در متفاوت حروف

ALP آلکالین فسفاتاز؛ :ALT :؛ نوترانسفرازیآم نیآالنAST :نوترانسفرازیآسپارتات آم. 

 پودر گرم 15 حاوی 3T و در گرم 10 حاوی 2Tدر  گرم، 5 جیره پایه حاوی 1Tگلدر.  گیاه پودر شاهد: جیره پایه بدون

 گلدر در هر کیلوگرم. گیاه
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 در( TG)گلیسرید تری میزان بیشترین

 در( Alb)آلبومین  مقدار بیشترین شاهد، تیمار

فسفاتاز  آلکالین مقدار بیشترین و 3T تیمار

(ALP) کلسترول  و(Chol )شاهد تیمار در 

 داریها معنتفاوت این که هر چند مشاهده شد،

 (.P>05/0بود )ن

 

 خون سرم اکسیدانییآنتهای شاخص

 اکسیدانیآنتی هایشاخص میانگین مقایسه

 با شده یهتغذ یمعمول کپور ماهی خون سرم

 و 1، 5/0، 0) گیاه گلدر پودر مختلف  سطوح

. است شده ارائه  4تا  1های شکل در( درصد 5/1

 دیسموتاز سوپراکسید اکسیدانآنتی مقدار

(SOD )تفاوت آزمایشی مختلف تیمارهای بین 

 که طوریبه  (P<05/0) داشت آماری دارمعنی

 2T یماردر ت شاخص ینمقدار ا یشترینب

ثبت   به ( لیترمیلی  در  واحد  12/5±50/61)

 آلدهیددی مالون مقدار. (1)شکل  رسید

(MDA )ماهیان تغذیه شده  و شاهد تیمار بین

 داریآماری معنی اختالف با تیمارهای دیگر

 و بیشترین به طوری که(، >05/0P) داشت

و  65/93±35/6 یببه ترتآن  میزان کمترین

بود که افزایش  لیتر بر مولیلیم 43/4±24/75

)شکل  دشگیاه گلدر سبب کاهش این شاخص 

 مقدار گلدر، پودر مصرف میزان افزایش با. (2

 تیمارهای در خون سرم( CAT) کاتاالز

(. 3؛ شکل >05/0P)یافت  کاهش آزمایشی

 ی( سرم خون ماهGPX) پراکسیداز گلوتاتیون

شاهد به  یمارنسبت به ت 2T یمارکپور در ت

 .(4؛ شکل >05/0P)ید مقدار رس یشترینب

 

 

های حاوی : تغییرات آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در سرم خون ماهی کپور معمولی تغذیه شده با جیره1شکل 

خطای استاندارد(. حروف متفاوت نشان  ±)میانگین  روز 45( پس از Otostegia persicaمقادیر مختلف گیاه گلدر )
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جیره  1T: جیره پایه بدون پودر گیاه گلدر. شاهد (.P<05/0دار بین تیمارها است )دهنده وجود اختالف آماری معنی

 گرم پودر گیاه گلدر در هر کیلوگرم. 15حاوی  3Tگرم و در  10حاوی  2Tگرم، در  5پایه حاوی 

 

 

های حاوی مقادیر آلدهید در سرم خون ماهی کپور معمولی تغذیه شده با جیرهتغییرات مقدار مالون دی: 2شکل 

خطای استاندارد(. حروف متفاوت نشان دهنده  ±)میانگین  روز 45( پس از Otostegia persicaمختلف گیاه گلدر )

جیره پایه  1T: جیره پایه بدون پودر گیاه گلدر. شاهد (.P<05/0دار بین تیمارها است )وجود اختالف آماری معنی

 گرم پودر گیاه گلدر در هر کیلوگرم. 15حاوی  3Tگرم و در  10حاوی  2Tگرم، در  5حاوی 

 

 

 گیاه مختلف مقادیر حاویهای تغذیه شده با جیره معمولی کپور ماهی خون کاتاالز در سرم آنزیم: تغییرات 3شکل 

وجود  نشان دهنده متفاوت حروفخطای استاندارد(.  ±)میانگین  روز 45 از پس( Otostegia persica) گلدر
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جیره پایه حاوی  1T: جیره پایه بدون پودر گیاه گلدر. شاهد .(P<05/0) است تیمارها بین دارمعنی آماری اختالف

 گرم پودر گیاه گلدر در هر کیلوگرم. 15حاوی  3Tگرم و در  10حاوی  2Tگرم، در  5

 

 

های حاوی تغییرات آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در سرم خون ماهی کپور معمولی تغذیه شده با جیره :4شکل 

خطای استاندارد(. حروف متفاوت نشان  ±)میانگین  روز 45( پس از Otostegia persicaمقادیر مختلف گیاه گلدر )

جیره  1T: جیره پایه بدون پودر گیاه گلدر. شاهد (.P<05/0دار بین تیمارها است )دهنده وجود اختالف آماری معنی

 .رم پودر گیاه گلدر در هر کیلوگرمگ 15حاوی  3Tگرم و در  10حاوی  2Tگرم، در  5پایه حاوی 

 
 

 بحث

صورت به  دارویی گیاهان از استفاده امروزه

 دنیا تمام در تام عصاره یا و گیاهی هایفرآورده

 علوم در درمانییاهگ به خاص توجه و است رایج

(. Wichti, 1994) است افزایش به رو مختلف

 یرگذارثات و سودمند اثرات کهچند  هر

 و خونی هایشاخص بر گیاهی هایمحرک

 ,Goda) استشده  گزارش ماهیان ایمنی

 برای پروریآبزیپژوهشگران  اما ،(2008

 نیازمند کاربردی، و جامع اطالعات به رسیدن

در  .هستند دارویی گیاهان انواع اثرات بررسی

های شاخص بر گیاه گلدر ثیرتا ،پژوهشاین 

 به عنوان یک معمولی کپور ماهی ایمنی و خونی

مکمل غذایی که دارای خاصیت محرک سیستم 

قرار  مورد بررسی ،اکسیدانی استایمنی و آنتی

در  پژوهشگراندیگر با نتایج  آننتایج  و گرفته

 زمینه گیاهان دارویی دیگر مقایسه شده است. 

 ازپژوهشگران  مختلف، هایآزمایش در

 انواع برای مختلفهای غلظت با دارویی گیاهان

 آوریجمع با بتوانند تا کنندمی استفاده آبزیان

 دارویی گیاه هر برای راغلظت  بهترین اطالعات

 که داشت اظهار توانمی بنابراین کنند. گزارش
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 شرایط و دارویی گیاه هر خواص اساس بر

 با همسو .آیدمیبه دست  متفاوتی نتایج آزمایش

 عصاره است کهشده  گزارش ،مطالعه حاضر نتایج

 به( Salvia macrosiphon) گلیمریم گیاه

 کیلوگرم در گرممیلی 600 و 300، 150 میزان

 پنگوسی ماهی خون هماتوکریت میزان بر

(Pangasianodon hypophthalmus)  اثر

 .(1391و همکاران،  یی)رضا نداشت دارییمعن

 غلظت و قرمز هایگلبول تعداد در تغییر

 بستگی دارد و مختلفی عوامل به هموگلوبین

 غلظت دمایی، تغییرات شرایط تواند تحتمی

 هایگلبول. باشد فصلی تغییرات حتی و اکسیژن

 و دارند اکسیژن انتقال در مهمی نقش قرمز

 بر منفی اثرات تواندمیها آن تعداد کاهش

 ,.Khaki et al) باشد داشته بدن متابولیسم

2009.) 

Pratheepa ریثات (2010همکاران ) و 

 Aegleگیاه  برگ عصارههای مختلف غلضت

marmelos  گرم 50و  25 ،20، 10، 5شامل 

کپور مطالعه  ماهی جیره غذا را در کیلوگرم در

در  بازماندگی درصد دادنتایج نشان  کردند.

گرم  5  و 10ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 

ها بیشتر نسبت به دیگر تیمار در کیلوگرم عصاره

 (.Pratheepa et al., 2010بود )

مطالعات مختلفی در مورد تاثیر استفاده از 

های گلبولی های غذایی بر شاخصمکمل

(MCH، MCV  وMCHC .انجام شده است )

Harikrishnan  بیان  ( 2010) همکاران   و

های گیاهی کردند استفاده از مخلوط عصاره

Azadirachta indica ،Oscimum sanctum 

دارای به صورت معنی Curcuma longaو 

 نسبت به تیمار شاهد متفاوت بودند.

و همکاران  Fazlolahzadehدر مطالعه 

کمان ی رنگینآالقزل( بر روی ماهی 2011)

گرم در  6/0و  45/0جیره حاوی  با یه شدهتغذ

ها و لنفوسیتکیلوگرم پودر سیر بیان شد تعداد 

ها به نوتروفیل های قرمز افزایش و تعدادگلبول

 Austinو  Nyaداری کاهش یافت. صورت معنی

 و لنفوسیت درصدنیز بیان کردند ( 2009)

 شده با یهتغذ کمانرنگین یآالقزل درنوتروفیل 

( Zingiber officinale)گیاه زنجبیل  پودر

 .یافت افزایش

خون روش  سرم هایینپروتئگیری اندازه

شناسی یمنیاوضعیت  برای بررسی مناسبی

در مطالعه انجام شده بر روی کپور  است. ماهی

معمولی، میزان پروتئین کل سرم در تیمار های 

2T  3وT داری نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنی

 (2011و همکاران ) Alishahiنشان داد. نتایج 

 Silybum) خار مریم اهیگ عصاره ریتاث بر روی
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marianumهم راستا ی معمول کپوری ماه ( بر

 با نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر است.

 همکاران و Dugenciنتایج مشابهی هم توسط 

بر  Nigella sativaدر مطالعه اثر دانه  (2003)

 کمان گزارش شد.آالی رنگینروی ماهی قزل

از  های مختلفیبه این که غلظت توجه با

مطالعات مختلف  در  ی گیاهیهاعصارهو  پودرها

مطالعات  نتایج تواند بریمشوند، یم استفاده

های روی غلظت بنابراین مطالعه اثرگذار باشد،

دیگر  پودرهای گیاهی گلدر و پودر استفاده قابل

 منظوربهینه به  غلظت به رسیدن و جیره در

و  رشد یهاشاخص بر هاآن یراتثات بررسی

ماهیان  مختلف یهاگونه خون شناختییمنیا

 است. پیشنهاد قابل

ی یک یافزودن ترکیبات محرک به جیره غذای

بهبود وضعیت اکسیداتیو  های رایج برایروش از

(. گیاه گلدر Pellati et al., 2004)است  ماهیان

 اکسیدانییترکیبات آنت یباال یمحتوا یلبه دل

 یتفعال فنل، تانن و فالونوئید انندم

 ,.Sharififar et al)دارد  ییباال اکسیدانییآنت

های آنزیم میزان فعالیتپژوهش در این  .(2003

کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز، اکسیدانی آنتی

ظت پودر گلدر گلوتاتیون پراکسیداز با افزایش غل

داری یافت و این درصد، افزایش معنی 1تا میزان 

 .است نشان دهنده تاثیرات مثبت این ماده

 ( و آسپارتاتALTآالنین آمینوترانسفراز )

های مهم کبدی ( از آنزیمAST) آمینوترانسفراز

موثری  نقش آمینی هایگروه انتقال هستند و در

داری در دارند. در مطالعه حاضر تفاوت معنی

های مختلف های کبدی در تیمارمیزان آنزیم

دیده نشد که نشان دهنده عدم وجود اثرات 

های استفاده شده بر منفی گیاه گلدر در غلظت

در مطالعه انجام شده  ماهی کپور معمولی است.

در زمینه تاثیر اضافه کردن اسانس گیاه بومادران 

(Achillea millefolium در جیره غذایی )

کمان، نتایج نشانگر آالی رنگینماهی قزل

در ماهیان  ALTو  ASTدار افزایش معنی

درصد اسانس این گیاه بود  1تغذیه شده با 

(Nafisi Bahabadi et al., 2014 .) همچنین

اند استفاده از برخی از پژوهشگران بیان کرده

ترکیبات گیاهی در جیره غذایی منجر به کاهش 

ها شود که از آنپالسما میهای کبدی در آنزیم

توان به مطالعه انجام شده در زمینه تاثیر می

های سیر و پیاز در جیره غذایی ماهی عصاره

Clarias lazera ( اشاره کردAl-Salahy, 

با توجه به نتایج مطالعه حاضر، میزان  (.2002

داری نسبت به های کبدی تغییر معنیآنزیم

ناشی از ترکیبات گروه شاهد نداشت که احتماال 

 اکسیدانی موجود در آن است.آنتی
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حاضر نشان داد پژوهش به طور کلی نتایج 

اضافه کردن پودر گیاه گلدر به جیره غذایی 

 روش کارآمدی برای بهبودمعمولی کپور ماهی 

های آنتی اکسیدانی پالسما در ماهی کپور آنزیم

معمولی است. همچنین شایان ذکر است در 

 مانندگیری شده های اندازهشاخصدیگر 

های کبدی و های خونی، آنزیمشاخص

شده در سرم خون )به گیری های اندازهشاخص

داری ( تفاوت معنیکل استثنای میزان پروتئین

از  ،دست آمدهبه نتایج  با توجه به نشد.مشاهده 

آنجایی که بیشترین اثرات مشاهده شده 

اضافه کردن اکسیدانی پالسما با های آنتیآنزیم

درصد پودر گیاه گلدر به جیره مشاهده  5/1و  1

ها در جیره غذایی شد، استفاده از این غلظت

های ماهی کپور معمولی با هدف بهبود آنزیم

 شوداکسیدانی پالسمای خون پیشنهاد میآنتی

 

 قدردانی و تشکر

های مالی دانشگاه زابل )گرنت از حمایت

( تشکر و قدردانی UOZ.GR.9718:51شماره: 

شود.می
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Abstract  

The aim of this study was to investigate the effect of a diet containing golder powder 

(Otostegia persica) on blood parameters, antioxidant and immunological responses in 

common carp (Cyprinus carpio). For this purpose, fish with a mean weight of 28.32±2.12g 

were distributed in aquariums and were fed with 0 (control), 0.5 (T1), 1 (T2) and 1.5% (T3) of 

golder powder for 45 days. At the end of the period, blood samples were collected from fish 

and immunological parameters and antioxidant enzymes evaluated. The results showed that 

the addition of plant powder to the diet did not cause significant changes in hematological 

indices (RBC and WBC count and hematocrit) and RBC indices (MCV, MCH and MCHC) 

between experimental treatments (P>0.05). Also, liver enzymes alanine transaminase (ALT), 

alkaline phosphatase (ALP) and aspartate transaminase (AST) were not significantly different 

(P>0.05). The highest total protein was observed in fish fed with T2 and the control group has 

the lowest level, and there was a significant difference between treatments containing 1 and 

1.5% of plant powder and other treatments (P<0.05). Albumin, triglyceride and cholesterol of 

fish fed with golder powder were not significantly different at the end of the experiment with 

control treatment (P>0.05). Catalase, glutathione peroxidase and superoxide dismutase had 

the highest levels in fish fed with diets containing 1 and 1.5% of golder powder (P<0.05). The 

amount of malondialdehyde decreased significantly with increasing the amount of plant 

powder in the diet (P<0.05). Generally, golder powder has a positive effect on serum 

antioxidant parameters in this study. 

Key words: Blood Parameters, Antioxidant Parameters, Immunity, Golder, Cyprinus carpio. 
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