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  مقاله پژوهشی

آویشن  و( Rosmarinus officinalis)رزماری  اناثر افزودن پودر گیاه

(Zataria multiflora) ماهی کپور معمولی به جیره غذایی بر بافت روده بچه

(Cyprinus carpio تغذیه شده با خوراک )کش رانداپآلوده به علف 
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 3011 مردادتاریخ پذیرش:  3199 بهمنتاریخ دریافت: 

 چکیده
ماهی کپور معمولی و اثر افزودن کش رانداپ بر بافت روده بچههای علفمطالعه حاضر با هدف تعیین آسیب

به جیره غذایی ( Zataria multiflora( و رزماری )Rosmarinus officinalis)آویشن  دارویی پودر گیاهان

ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی بچهقطعه  111ین منظور، ه اها انجام پذیرفت. بکاهش آسیب برای

گرم در  01 با جیره غذایی حاوی :مرحله اولشامل  مرحله سهتیمار تقسیم و در  5گرم در قالب  5/3±35

 1/0، مرحله دوم، با جیره غذایی دارای (5-1ی )تیمارهای از پودر گیاهان به تنهایی و یا ترکیبکیلوگرم 

 و مرحله سوم با جیره غذایی بدون سم و پودر گیاهان( 5-0)تیمارهای سم رانداپ گرم در کیلوگرم میلی

پی میکروسکورحله اول روده ماهیان ساختار مانتهای نشان داد که در  به دست آمدهتغذیه شدند. نتایج  دارویی

 دار شدنمرحله دوم، تغییرات بافتی از قبیل نکروز و ریزش پرزهای روده، حفرهپایان طبیعی داشتند. در 

(، مشاهده 0های التهابی، ادم و پرخونی در گروه دریافت کننده سم )تیمار های اپیتلیالی روده، نفوذ سلولسلول

های آسیب ،(0و  1)تیمارهای های غذایی حاوی رزماری و آویشن دریافت کردند جیرهولی ماهیانی که  ،شد

( اثرات بهبودی بیشتری نسبت 5، افزودن ترکیب دو گیاه به جیره )تیمار به عالوه. بافتی خفیفی نشان دادند

ر دارمیم معنیت، دوره بهبودیمرحله سوم، بعد از گذشت دو هفته  نتایج بر اساسداشت.  0و  1به تیمارهای 

طور کلی، افزودن گیاهان آویشن و رزماری به ه ب .(>15/1P)ساختار بافت نسبت به مرحله قبل مشاهده شد 

 های بافت روده ناشی از سم رانداپ شود.باعث کاهش آسیب توانستماهی کپور معمولی هچبجیره غذایی 

 .دارویی، کپور معمولیکش، گیاهان های بافتی، روده، علفآسیب کلیدی: واژگان

 .گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ،شناسی آبزیانبوم کارشناس ارشد -3

 .گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایراندانشیار  -0
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مقدمه

 نیترعنوان بزرگ به یآب یهاستمیاکوس

         ییدهایهمواره با تهد یعیطب طیبخش مح

 کش مواجه استسموم آفت آلودگی با مانند

(Mansingh and Wilson, 1995 .)

 شوند؛یم یآب وارد منابع روشدو  باها کشآفت

و  یآب یهاستمیدر اکوس میکاربرد مستق با یکی

تقال انمانند  میمستقریدر اثر استفاده غ یگرید

که  یهنگام. یکشاورز یهانیزم زهکش و جوی

ها آلوده کشتوسط آفت یآب یهاطیمح

 یهاهیپا هایآلودگ نیا انباریاثرات ز شوند،یم

و  هاتوننکتوپالیفی عنی ییغذا رهیزنج یاصل

 دهدیقرار م یجد دیها را مورد تهدتونکزئوپالن

کش گلیفوسیت با نام . علف(3130 ،ی)کردوان

 5O2N17H6Cتجاری رانداپ و فرمول شیمیایی 

یکی از سموم پرمصرف ارگانوفسفره غیرانتخابی 

است که برای کنترل گیاهان در مزارع کشاورزی 

(. Tu et al., 2001گیرد )مورد استفاده قرار می

 ینیزمریو ز یسطح یهاآببا توجه به این که 

کننده آب مورد  نیمات منابع نیتراز مهم یکی

 ،است انیپرورش ماه یهاستمیاستفاده در س

 پداران کشعلفبا منابع  نیا یآلودگ راینبناب

 یپروریآبز ندهیآ یبرا یجد یدیتهد تواندیم

(. میزان 3193 و همکاران، ییباشد )بنا

ابل قدر مهای مختلف ماهیان گونه تیحساس

بر اساس  کش رانداپ متفاوت است.علف

سم رانداپ در بازه  50LCمطالعات انجام شده، 

های مختلف ماهیان ساعته، برای گونه 99زمانی 

گزارش شده گرم در لیتر میلی 0-55 در محدوده

(. Jiraungkoorskul et al., 2002است )

(، 3199ری حصنی )کبندی و عسهمچنین نقش

50LC  را درساعت  99سم رانداپ برای زمان 

ر کثو حداگرم در لیتر میلی 15/01 کپور معمولی

گرم در لیتر میلی 33/3-13/0 غلظت مجاز را

 گزارش کردند. 

اثر  پراندا کشعلفها از جمله کشآفت

 و دستگاه گوارش هیکل ،کبد ،بر آبشش یمخرب

ماهیان با داشتن الیه آبشش  .دارد انیماه

 ازاپیتلیومی نازک، محیط درون بدن ماهی را 

کند و اولین سد دفاعی محیط بیرونی جدا می

هر  .استدر برابر ورود عوامل خارجی به بدن 

گونه آسیب به این الیه آبششی منجر به اختالل 

در تنظیم اسمزی و در ادامه تلفات آبزیان 

 یپرخون مانند یها عوارضدر آبشش .شودمی

(Hyperemia)، و  شدن جدا ،اتساع عروق، تورم

 یو چسبندگ یپرپالزیه ه،یپا یغشا یافتادگ

 هغیت( Necrosis) نکروزو  یآبشش یهاهغیت

)پورغالم و همکاران،  دهدیرخ م یآبشش

مختلفی مثل تخریب  عاتیضا .(3193
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از  یبرخدر  کنوزینکروز و پ، هاگلومرول

 کشمختلف علف یهادر غلظتی کلیه هاسلول

رانداپ کش علفهمچنین . مشاهده شده است

 دارحفرهبه همراه گسترده  کنوزیپباعث بروز 

 یهاسلول و نکروز( Vacuolationشدن )

 Oreochromisی در ماهی تیالپیای نیل )کبد

niloticusدر روده ماهی ( و هایپرپالزی           

 ( شده استAnabas testudineusآناباس )

(Ayoola, 2008; Samanta et al., 2016) .

 هایی مثل التهابعالوه بر این، آسیب

(Inflammation) ،شدن، افزایش دار حفره

های موکوسی و نکروز در روده ماهی سلول

Channa punctata ثیر سم لیندان اتحت ت

 ,Bhattacharjee and Dasگزارش شده است )

2015 .) 

و مشتقات آنها دارای  های گیاهیعصاره

 ،ای از عملکردهای ضداسترسطیف گسترده

 هستنداکسیدانی آنتیضدمیکروبی و 

(Ghasemi Pirbaluti et al., 2011.) 

توانند رشد و گسترش می هاهمچنین این عصاره

 زا را در رودهتعداد زیادی از عوامل بیماری

 (.Bello et al., 2012) کنترل و محدود کنند

          که گیاهان معطر  اندنشان داده هاژوهشپ

های نعناعیان، کاسنی و چتریان متعلق به تیره

ضدمیکروبی و  ضدالتهابی، از ترکیبات

 Carson et) اکسیدانی برخوردار هستندآنتی

al., 2006) گیاهو اثرات درمانی و دارویی دارند . 

متعلق به ( Rosmarinus officinalis) یرزمار

 یاهی گاصل باتیترککه  است یانخانواده نعناع

 اسید رزمارنیک، اسید کارنوزیک، عمدتا شامل

است کامفن و کامفور  نئول،یس نن،یآلفا پ

(Benchaar et al., 2008 )علت وجود  و به

 Pintore et) موجود در آن یفنول یهاترپنید

al., 2002 ،)ویی ایضدباکتر تیفعال یدارا 

(. Bozin et al., 2007است ) یدانیاکسیآنت

التهاب و بهبود همچنین خواص ضددرد، ضد

 ,.Altinier et alیید شده است )زخم آن تا

 یبا نام علم(. گیاه آویشن شیرازی نیز 2007

(Zataria multiflora) اهانیاز گ ی دیگرکی 

 تاس رانیا یمناطق جنوب یو بوم انینعناع رهیت

(Nakhai et al., 2007 .)نیا یها بر رویبررس 

به مواد تلخ ) ن،یحضور تانن، ساپون یاهیگ گونه

 باتیرکت(، یفنول باتیواسطه داشتن ترک

ار فرار سرش یهاروغن و دهایترپنوئ ی،دیفالونوئ

دار مانند تیمول و کارواکرول ژنیاکس باتیاز ترک

 .(Malik et al., 2003) کندرا اثبات می

 یدارا یفنل باتیوجود ترک لیدل به نیهمچن

 گیو محافظت کنند یدانیاکسیآنت تیخاص

(. نقش Naghdi Badi et al., 2004) است

برخی از گیاهان دارویی در حفاظت دستگاه 
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هایی که به عنوان مدل آزمایشگاهی گوارش گونه

مطرح هستند، گزارش شده است. برای مثال، 

 ,.Borra et alورا )توان به نقش مثبت آلوئهمی

(، Gul et al., 2015(، پونه آسیایی )2011

(، Nanjundaiah et al., 2011زنجبیل )

( و آویشن Amaral et al., 2013رزماری )

( در بهبود Minaiyan et al., 2005شیرازی )

 زخم در دستگاه گوارش اشاره کرد.

های جاری برای که از آب با توجه به این

شود، نفوذ پرورش ماهیان گرمابی استفاده می

های استفاده کشهای کشاورزی و علفپساب

 های پرورش ماهی امری اجتنابشده به سیستم

ی که اطالعات پذیر است، همچنین به دلیل ایننا

در مورد نقش گیاهان دارویی در بهبود 

های بافتی ماهیان وجود ندارد، مطالعه آسیب

کش رانداپ بر حاضر با هدف تعیین اثر علف

ماهی کپور معمولی و همچنین بچه بافت روده

ی بر و رزمار شنیآو اناهیگاثر حفاظتی پودر 

 بافت روده انجام پذیرفت.های احتمالی آسیب

 

 هاروش و مواد

 ماهیانسازی بچهتهیه و ذخیره

ماهی کپور معمولی بچهقطعه  111تعداد 

(Cyprinus carpioانگشت ) قد با میانگین

گرم از مرکز تکثیر و پرورش  35±5/3وزنی 

ماهیان استخوانی شهید کاظمی پلدشت تهیه و 

به سالن پرورش دانشکده منابع طبیعی دانشگاه 

جلوگیری از تلفات  برایارومیه منتقل شدند. 

احتمالی دو روز قبل از صید، غذادهی به ماهیان 

ها (. ماهی3190د )فراهانی و همکاران، شقطع 

پس از گذراندن یک هفته دوره سازگاری با 

 آکواریوم 35قطعه در  01، با تراکم محیط جدید

 د.سازی شدنصورت تصادفی ذخیره لیتری به 31

 

 مراحل ساخت جیره

 ایهپخوراک  مورد نیاز ازهای تهیه جیره برای

، ایران( استفاده شد شرکت فرادانه)تجاری 

کردن با توجه به آسیاب از پس ( که 3)جدول 

کش رانداپ با غلظت علف تیمارهای هدف به آن

یی داروو پودر گیاهان گرم در کیلوگرم میلی 1/0

گرم در کیلوگرم  01 رزماری و آویشن با غلظت

افزودن  با اضافه شد. در مرحله بعد (درصد 0)

دست آمده با استفاده از چرخ  رطوبت، خمیر به

 0 هایی به قطرصورت رشتهبه گوشت صنعتی 

 05)حداکثر  در آمد و در دمای محیطمتر میلی

 یهادان تیدر نهاد. شگراد( خشک سانتیدرجه

 یبه همراه مقدار زریفر یهاسهیشده در ک هیته

 خچالیدر تا زمان مصرف  خیبا ثبت تار ریگژل نم

 .(Ramsden et al., 2009) قرار داده شدند
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ایه مورد استفاده پ: ترکیب تقریبی خوراک 0جدول 

 اضرحدر مطالعه 

 درصد اجزای خوراک

 09 پودر سویا

 10 آرد گندم

 9 پودر ماهی

 5/0 روغن ماهی

 1 روغن سویا

 5/0 دی فسفات کلسیم

 3 مکمل ویتامینه

 3 مکمل معدنی

 C 0/1ویتامین 

 3/1 آنتی اکسیدان

 0/1 کولین کلراید

 0/1 متیونین

 0 بنتونیت

 1/3 سلولز

  آنالیز تقریبی خوراک

 01 پروتئین

 31 چربی خام

 1 فیبر خام

 33 خاکستر

 8 رطوبت

 

 تیمارهای آزمایشی

تیمار  5این پژوهش در قالب سه مرحله با  

مشخصات تیمارهای و سه تکرار انجام شد. 

آورده شده است. در مرحله  0آزمایشی در جدول 

به  5تا  1اول آزمایش، ماهیان در تیمارهای 

گرم در  01 غذایی حاوی هایترتیب با جیره

 آویشن وگرم در کیلوگرم  01رزماری، کیلوگرم 

ا ب ترکیب آویشن و رزماریگرم در کیلوگرم  01

ی و همکاران، جو جهرمحق) نسبت یکسان

در مرحله  هفته تغذیه شدند. 1مدت به ( 3195

، شاهددوم، در تمامی تیمارها به استثنای تیمار 

غذایی حاوی  هفته با جیره 0مدت به ماهیان 

ppm 1/0 کش رانداپ تغذیه شدندعلف 

؛ 3199بندی و عسکری حصنی، نقش)

Jiraungkoorskul et al., 2002 در مرحله .)

 سوم آزمایش ماهیان در همه تیمارها با جیره

کش و بدون پودر گیاهان غذایی بدون علف

در این  هفته تغذیه شدند. 0مدت به دارویی 

ی مرحله بازسازی و یا کاهش ضایعات احتمال

توسط خود موجود بررسی شد. غذادهی ماهیان 

و در سه نوبت  درصد وزن بدن 1صورت روزانه به 

 انجام شد.

 

 بافت سازیبرداری و آمادهنمونه

ساعت قبل از  00پس از پایان هر مرحله، 

دهی ماهیان قطع و برداری، عمل غذاانجام نمونه

طور تصادفی  ماهی بهقطعه  1از هر تیمار 

 ماهیان در محلول پودر گل میخک شد.انتخاب 
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 : مشخصات تیمارهای آزمایشی در سه مرحله مختلف2جدول 

 5تیمار  0تیمار  3تیمار  2تیمار  )شاهد( 0تیمار  تیمارها

 - - هفته( 3)مرحله اول 
 رزماری

(g/kg21) 

 آویشن

(g/kg21) 

ترکیب رزماری و 

 (g/kg21) آویشن

 - هفته( 5)مرحله دوم 
 سم رانداپ

(mg/kg3/2) 

 سم رانداپ

(mg/kg3/2) 

 سم رانداپ

(mg/kg3/2) 

 سم رانداپ

(mg/kg3/2) 

 - - - - - هفته( 7)مرحله سوم 

 

بیهوش و بافت روده آنها جدا  ppm011با غلظت 

روده  بافت های(. نمونهTasa et al., 2020شد )

 ساعت 08 از پس و شدند تثبیت بوئن محلول در

 انجام زمان تا و منتقل درصد 31 اتانول به

 نگهداری محلولهمین  در شناسیبافت مطالعات

 ها،بافت سازیآماده از پس سرانجام. شدند

شد.  تهیه آنها از میکرونی 5 هایبرش

به  آمیزیرنگ از پس به دست آمده اسالیدهای

 وجود حیث ازائوزین  -روش هماتوکسیلین

 عیطبی بافت و ساختار مانند احتمالی هایآسیب

 چسبیدگیزخم شدن و ، نکروز پرزها، و روده

 (،Erosion and Fusionرزهای روده )پ

 مورد شدندار حفره و التهاب، تورمپرخونی، 

 در (.Gretchen, 1979)گرفتند  قرار بررسی

 آمده، دستبه  میکروسکوپی اسالیدهای

ه ب روده هایبافت در بافتی تغییرات و ضایعات

 و ضایعه شدت حسب بر و بررسی مجزا صورت

 31 در ناحیه در بافتی و سلولی تغییرات میزان

 وریط به شدند، امتیازدهی میکروسکوپی نقطه

 ،«صفر» امتیاز تغییرات فقدان یا ضایعه فقدان که

 متوسط میزان ،«3» امتیاز تغییرات مالیم میزان

 ازامتی تغییرات شدید میزان و «0» امتیاز تغییرات

 Mirzakhani et) داد اختصاص خود به را «1»

al., 2018.) 

 

 هاداده یآمار لیتحل و هیتجز

 مطالعه این آماری هایتجزیه و تحلیل

 11/5 نسخه Graph pad Prism برنامه توسط

 هب مربوط نوری میکروسکوپ نتایج. شد انجام

 با ها،آن بودن کمی نیمه دلیل به ضایعات شدت

( Kruskal-Wallisوالیس ) -کروسکال آزمون

 در سطح (Dunn’s Testس آزمون دان )پس و

 .شد ( بررسی>15/1Pدرصد ) 95مینان طا

 خطای استاندارد ±میانگین  صورت به هایافته

(Mean ± SE )شدند داده نشان. 
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 نتایج

 مختلف آزمایششناسی روده در مراحل آسیب

تصاویر میکروسکوپی به دست آمده از 

ور معمولی در مراحل پماهی کهچمقاطع روده ب

ی هامختلف مورد بررسی قرار گرفتند. در نمونه

پودر مربوط به تیمار اول آزمایش که هیچ نوع 

یا سمی را دریافت نکرده بودند، ساختار گیاه 

 اپیتلیوم به همراه و روده با پرزهای سالم طبیعی

های اپیتلیوم الی سلولدر البه جامیهای سلول

 (.3ای مشاهده شد )شکل استوانه

دست آمده از تیمار دوم ه های بدر نمونه

پودر که هیچ نوع سم یا له اول حمرآزمایش در 

، ساختار کامال نکرده بودندرا دریافت گیاهی 

در مرحله دوم اما (. 0طبیعی مشاهده شد )شکل 

 ،کرده بودنددریافت  پراندا سم انیماههچکه ب

نکروز و ریزش  مانندهای بافتی در روده آسیب

های اپیتلیالی دار شدن سلولپرزهای روده، حفره

شدگی به همراه به هم چسبیدن روده، زخم

ادم و  های التهابی،، نفوذ سلولرودههای رزپ

همچنین مشاهده و امتیازدهی شدند.  پرخونی

های مربوط به مرحله سوم بعد از در نمونه

 های بافتیضایعههفته از تجویز سم،  گذشت دو

( نسبت به مرحله >15/1Pداری )تا حد معنی

 دوم کاهش یافت.

 

 

یک.  مرحله: B و A)شاهد(.  0تیمار  به مربوطور معمولی پماهی کهچب روده مقاطع های: میکروگراف0شکل 

C و D :دو.  مرحلهE و F :دشومی مشاهده تصاویر تمامی در روده میکروسکوپی طبیعی ساختار. مرحله سه .

 EC :Epithelial) ایاستوانه اپیتلیالی هایسلول با شده پوشیده( NV :Normal Villus) سالم پرزهای

Cell )جامی هایسلول و (GC :Goblet Cell )آنها الیالبه در. 
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اوی ح)تغذیه شده با جیره  2تیمار  به ماهی کپور معمولی مربوطبچه روده مقاطع های: میکروگراف2شکل 

این  در روده طبیعی ساختار)بدون دریافت سم(.  یک مرحله: B و Aله دوم آزمایش(. حدر مر پسم راندا

 اپیتلیالی هایسلول با شده پوشیده( NV :Normal Villus) سالم پرزهای. شودمی مشاهده تصاویر

 مرحله: D و Cآنها.  الیالبه در( GC :Goblet Cell) جامی هایسلول و( EC :Epithelial Cell) ایاستوانه

 ،(ستاره) ادم ،(بسته چین خط داخل) روده پرزهای ریزش و تصاویر نکروز این در )دریافت سم در جیره(. دو

 سه مرحله: F و E. دشومی مشاهده روده پرزهای در( فلش سر) التهابی هایسلول نفوذ و( فلش) پرخونی

 به و شدگی کوتاه شدگی،هکند با که روده پوششی سطح ناموفق ترمیم تصاویراین  . در)بدون دریافت سم(

  (.بسته چین خط داخل) دشومی مشاهده است، همراه پرزها چسبیدن هم
 

 سوم تیمار از آمده دسته ب هاینمونه در

 را رزماری پودر تنها کهمرحله اول  در آزمایش

 رد طبیعی کامال ساختار ،ه بودندکرد دریافت

 دوم مرحله در(. 1 شکل) شد مشاهده روده بافت

 تمامی نیز این گروه در سم دریافت از سپ

که به  0تیمار  در شده بافتی مشاهده تغییرات

 مانند نشده بودودر گیاهی اضافه پجیره آن 

 شدن دارحفره روده، پرزهای ریزش و نکروز

شدگی به همراه روده، زخم اپیتلیالی هایسلول

 هایسلول نفوذ روده، هایرزپبه هم چسبیدن 

        (. 1 شکل) شد پرخونی مشاهده ادم و التهابی،

            های بافتیآسیبسوم  مرحله با این وجود، در

 یافت کاهش دوم مرحله به نسبت حدی تا

 (.1 شکل)

 چهارم تیماراز  آمده دستبه  هاینمونه در

 تایجن نیز نده بودکرد دریافت را آویشنپودر  که

 به این ترتیب که شد. مشاهده سوم تیمار مشابه

 آویشنپودر  تنهاماهیان هچب کهدر مرحله اول 
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 رد طبیعی کامال ساختار ند،ه بودکرد دریافت را

 دوم مرحله در(. 0 شکل) شد مشاهده روده بافت

 مشاهده هایآسیب تمامی سم، دریافتس از پ

که به  0ماهیان تیمار هچب روده بافت در شده

 مانند ودر گیاهی اضافه نشده بودپجیره آن 

 شدن دارحفره روده، پرزهای ریزش و نکروز

شدگی به همراه روده، زخم اپیتلیالی هایسلول

 هایسلول نفوذ روده، هایرزپبه هم چسبیدن 

(. 0 شکل) شد مشاهده پرخونی و ادم التهابی،

 سوم، مرحله به مریوط هایدر نمونه همچنین

 کاهش دوم مرحله به نسبت حدودی تا هاآسیب

 (.0 شکل) یافت

 

 

اوی ح)تغذیه شده با جیره  3تیمار  به ماهی کپور معمولی مربوطبچه روده مقاطع هایمیکروگراف: 3شکل 

 یک )بدون دریافت سم(. مرحله: B و Aله دوم آزمایش(. حدر مر پسم رانداله اول و حدر مر ودر رزماریپ

 با شده پوشیده( NV :Normal Villus) سالم پرزهای. شودمی مشاهده این تصاویر در روده طبیعی ساختار

 الیالبه در( GC :Goblet Cell) جامی هایسلول و( EC :Epithelial Cell) ایاستوانه اپیتلیالی هایسلول

 روده پرزهای متوسط ریزش وتغییر حالت تصاویر  این دو )دریافت سم در جیره(. در مرحله: D و Cآنها. 

 مشاهده روده پرزهای در( فلش سر) التهابی هایسلول نفوذ و( فلش) پرخونی ،(بسته چین خط داخل)

 پوششی سطح موفق متوسط حد تا ترمیم این تصاویر سه )بدون دریافت سم(. در مرحله: F و E .دشومی

 تخریب و از متوسطی میزان همراه به است، کرده ایجاد روده در را شرایط طبیعی به نزدیک ساختار که روده

 (.بزرگ فلش) شودمی مشاهده پرزها سطح اپیتلیالی هایسلول در دار شدنحفره
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اوی حتغذیه شده با جیره ) 0تیمار  به مربوطماهی کپور معمولی بچه روده مقاطع هایمیکروگراف: 0 شکل

یک )بدون دریافت سم(.  مرحله: B و A (.له دوم آزمایشحدر مر پله اول و سم رانداحودر آویشن در مرپ

 با شده پوشیده( NV :Normal Villus) سالم پرزهای. شودمی مشاهده این تصاویر در روده طبیعی ساختار

 الیالبه در( GC :Goblet Cell) جامی هایسلول و( EC :Epithelial Cell) ایاستوانه اپیتلیالی هایسلول

 روده پرزهای متوسط ریزش و تصاویر تغییر شکل این دو )دریافت سم در جیره(. در مرحله: D و Cآنها. 

 مشاهده روده پرزهای در( فلش نوک) التهابی هایسلول نفوذ و( فلش) پرخونی ،(بسته چین خط داخل)

 پوششی سطح موفق متوسط حد تا ترمیم این تصاویر سه )بدون دریافت سم(. در مرحله: F و E. شودمی

تغییر  از متوسطی میزان همچنین است. کرده ایجاد روده در را شرایط طبیعی به نزدیک ساختار که روده

 (.بزرگ فلش) شودمی مشاهده پرزها سطح اپیتلیالی هایسلول در شدن دارحفره و شکل

 

 پنجم تیمار از آمده دستبه  هاینمونه در

 دو هرماهیان بچه کهمرحله اول  در آزمایش،

 همزمان طور بهرا  آویشن و رزماریپودر گیاهان 

 رد طبیعی کامال ساختار ،کرده بودند دریافت

 دوم مرحله در(. 5 شکل) شد مشاهده روده بافت

)بدون  0در مقایسه با تیمار  سم، دریافتپس از 

های آسیب تمامیودرهای گیاهی( پدریافت 

 ایمالحظه قابل میزان به ناشی از سم بافتی

 هایدر نمونه همچنین(. 5 شکل)یافت  کاهش

 هفته، دو گذشت از بعد سوم مرحله به مربوط

 کاهش دوم مرحله به نسبت این تغییرات

 یدا کرد به طوری که ساختار رودهپبیشتری 

 (.5 شکل) بود شاهد گروه هاینمونه مشابه
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روده  بافتی تغییرات و نتایج نیمه کمی ضایعات

 در تیمارهای مختلف در مرحله دوم آزمایش 

با توجه به عدم وجود تفاوت محسوس بین 

تیمارهای مختلف در مرحله اول، نتایج نیمه 

 یمک مهین جینتاکمی این مرحله ارائه نشد. ولی 

 یمارهایروده در ت یبافت راتییو تغ عاتیضا

آورده  9شکل ، در شیمختلف در مرحله دوم آزما

ز، نکرو مانندشده است. در مرحله دوم تغییراتی 

های اپیتلیالی روده، شدن سلولدار حفره

های رزپشدگی به همراه به هم چسبیدن زخم

های التهابی، ادم و پرخونی در روده، نفوذ سلول

شود. بیشترین و کمترین بافت روده مشاهده می

)حاوی سم( و  0ضایعات به ترتیب در تیمارهای 

گیاه( وجود داشت  دو)تیمار ترکیبی  5

(15/1>P.) 

 

 

)تغذیه شده با جیره حاوی  5 تیمار به ماهی کپور معمولی مربوطبچه روده مقاطع های: میکروگراف5شکل 

: مرحله یک Bو  Aترکیب پودرهای رزماری و آویشن در مرحله اول و سم رانداپ در مرحله دوم آزمایش(. 

 NV :Normalشود. پرزهای سالم )روده در این تصاویر مشاهده می طبیعی)بدون دریافت سم(. ساختار 

Villusهای اپیتلیالی استوانه( پوشیده شده با سلول( ایEC :Epithelial Cellو سلول )( های جامیGC :

Goblet Cellالی آنها. ( در البهC  وD بسیار تغییر شکل: مرحله دو )دریافت سم در جیره(. در این تصاویر 

: مرحله سه )بدون دریافت سم(. در این Fو  E. شودمی مشاهده روده مقاطع میکروسکوپ نمای در جزیی

 .شوددیده می طبیعی کامال روده بافتتصاویر 
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 مختلف تیمارهای درماهی کپور معمولی بچه روده بافت در رانداپ سم از ناشی ضایعات شدت مقایسه: 6شکل 

 (پ. تلیالی رودههای اپیشدن سلولدار حفره (ب .نکروز (. الفخطای استاندارد( ±)میانگین  دوم مرحله در

 ادم. عالمت (ج .پرخونی (ث. های التهابینفوذ سلول (ت. های رودهرزپشدگی به همراه به هم چسبیدن زخم

 .(>15/1P)است  2تیمار  با معنادار اختالف دهندهنشان ستاره

 

روده  بافتی تغییرات و نتایج نیمه کمی ضایعات

 در تیمارهای مختلف در مرحله سوم آزمایش

 طور که در نمودارها مشخص شده همان

های مرحله دوم، در این آسیب، (3)شکل  است

هفته د. ولی با گذشت دو شمرحله هم مشاهده 

کش رانداپ از محیط و دوره حذف سم علف و

ها کاهش یافت.استراحت، شدت آسیب
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 مختلف تیمارهای ماهی کپور معمولی دربچه روده بافت در سم رانداپ از ناشی ضایعات شدت مقایسه: 7شکل 

تلیالی روده. پ( های اپیشدن سلولدار حفره. الف( نکروز. ب( خطای استاندارد( ±)میانگین  سوم مرحله در

 های التهابی. ث( پرخونی. ج( ادم. عالمترزهای روده. ت( نفوذ سلولپشدگی به همراه به هم چسبیدن زخم

 (.>15/1P)است  2تیمار  با معنادار اختالف دهندهنشان ستاره

 

 بحث

 استفاده با و متراکم صورتبه  ماهی پرورش

 اولویت از قنات و رودخانه، چشمه آب از

 این در .است کشوری هر شیالتی هایسیاست

 کنترل برای کشاورزی سموم از استفاده میان

و  ناپذیراجتناب امری جانوری و گیاهی آفات

5/2  

0/2  

5/1  

0/1  

5/0  

0/0  
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 پرورش واحدهای به صنایع این پساب نفوذ

 چنین در. استوشی پشمچ غیرقابل ماهی

 نبه ای غذایی هایجیره آلودگی احتمال شرایطی

 مدیریت هایشیوهبنابراین  وجود دارد. سموم

 مدیریت و سازیبهینه در تواندآنها می

 مزارع سوددهی افزایش نتیجه در و پروریآبزی

  (.Singh et al., 2005) باشد مفید

ای های غیرنقطهآالینده ءها جزکشآفت

های آبی و که از طریق نفوذ در الیه هستند

های توانند وارد سیستمزهکش مزارع می

 را یهای بافتی شدیدو آسیب شوندپروری آبزی

. در پژوهش ایجاد کنددر ماهیان پرورشی 

کش رانداپ حاضر، مشخص شد استفاده از علف

منجر به بروز ضایعات بافتی مثل التهاب، 

کروز در بافت و نپرخونی شدن، ادم، دار حفره

حاضر،  مطالعهروده شده است. مشابه با نتایج 

Bhattacharjee  وDas (0135اثر آفت ) کش

 Channaلیندان را بر بافت روده ماهی 

punctate  هایی مثل و آسیبکردند بررسی

 جامیهای شدن، افزایش سلولدار حفرهالتهاب، 

و نکروز را گزارش کردند. در بررسی دیگر 

Samanta ( اثر علف0139و همکاران ) کش

بر سیستم گوارشی )معده و روده(  را رانداپ

ماهی آناباس بررسی و بعد از مشاهدات 

 ها گزارشدر بافترا میکروسکوپی، هایپرپالزی 

و همکاران  Jiraungkoorskulکردند. همچنین 

کش رانداپ را بر ( اثرات تخریبی علف0110)

های کبد، کلیه و آبشش ماهیان بالغ و نابالغ اندام

پژوهش  درتیالپیای نیل مشاهده کردند. 

Szarek ( 0111و همکاران) اثر  با بررسی

 یفراساختار یالگو بر پکش رانداعلف

 ،معمولی کپوری ماهی کبد یهاسلول

 دیناپد ی وتوکندریمانند تورم میی هابیآس

 یهاسلول در یتوکندریم یداخل یشدن غشا

و  Lushchak مطالعه در .گزارش شد یکبد

بر کش رانداپ اثرات علف( نیز 0119همکاران )

 ماهی طالیی بررسیو مغز  هیکبد، کل یهابافت

 یدانیاکسینتآ میآنز تیکه فعال و گزارش کردند

ها تمام بافت در( SOD) سموتازیددیسوپراکس

درصد  88 رصد و در کبدد 83-90مثل مغز 

رسد سموم از جمله نظر میبه  یافت.کاهش 

های آزاد اکسیژن رانداپ از طریق ایجاد رادیکال

اکسیدانی منجر به و تضعیف ظرفیت آنتی

های آزاد ند. رادیکالشوهای بافتی میآسیب

اکسیژن از طریق اتصال به اجزای اصلی سلول 

چربی سبب تشکیل ترکیبات و  مثل پروتئین

د شونهای بافتی میسمی و در نهایت آسیب

(Kahraman et al., 2003 بنابراین، برای .)

های بافتی، کنترل جلوگیری و یا ترمیم آسیب

 های آزاد اکسیژن الزامی است. تشکیل رادیکال
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افزودن گیاهان دارویی به جیره غذایی، با 

توانند نقش مهمی می آنهاثره وتوجه به مواد م

ها در ماهیان داشته باشند زدایی آالیندهدر سم

(Bello et al., 2012 در .)حاضر پودر  مطالعه

طور جداگانه ه گیاهان دارویی آویشن و رزماری ب

ماهیان کپور و یا ترکیبی به جیره غذایی بچه

های معمولی اضافه و منجر به کاهش آسیب

ناشی از سم رانداپ شد. اگرچه اطالعات کافی 

های در مورد اثر گیاهان دارویی بر کاهش آسیب

و همکاران  Gasnierبافتی وجود ندارد، ولی 

های مختلف سلولی ( اثر رانداپ را بر تیره0131)

( بررسی In virtoتنی )کبد انسان به روش برون

یید کردند. همچنین تاها بر سلولرا و سمیت آن 

 دستبه که ترکیبی  Dig 1به نقش مثبت ماده 

نوع گیاه دارویی  سهآمده از عصاره 

Taraxacum officinalis ،Arctium lappa 

بود، در کاهش آثار  Berberis vulgaris و

ان ژوهشگرپکید کردند. این امنفی سم رانداپ ت

اد یاکسیدانی گیاهان بیان داشتند خواص آنتی

های اکسیژن و کاهش سبب کاهش رادیکال شده

شود. همچنین وجود اکسیداسیون چربی می

ای هحفاظت سلولها در این گیاهان به فنولپلی

. (Gasnier et al., 2010) کندکبد کمک می

های فرار، ترکیبات رزماری دارای روغنگیاه 

همچنین  و فنولی مثل اسید رزمارنیک

ها که از اسید کارنوزیک ترپنیدها و دیئفالوونو

ن آ زیستی فعالیت، است که در شوندمیمشتق 

(. Perez-Fons et al., 2006نقش مهمی دارد )

 داکسیدانی، ضهای آنتیمطالعات مختلفی نقش

های دستگاه درد و التهاب همچنین درمان زخم

های آبی و الکلی رزماری را گوارش توسط عصاره

 Dias et al., 2000; Altinierند )اهیید کردات

et al., 2007ثره آن و( که به دلیل ترکیب م

بویژه اسید کارنوزیک و اسید رزمارنیک است 

(Mulinaccia et al., 2011 اگرچه اطالعاتی .)

در مورد مکانیسم ترمیم ضایعات بافتی ماهیان 

توسط این گیاهان وجود ندارد، ولی بر اساس 

اطالعات دیگر موجودات، عصاره رزماری از 

طریق کنترل مقادیر نیتریک اکسید به گشاد 

های خونی در دستگاه گوارش، افزایش شدن رگ

ها مغذی برای سلول مین مواداجریان خون و ت

 Liکند )ها کمک میبه ترمیم و حفاظت سلول

et al., 2000 همچنین به دلیل خاصیت .)

 های اکسیژنیاکسیدانی در کاهش رادیکالآنتی

های بافتی نقش دارد. از طرفی دیگر و آسیب

ها را در مقابل پراکسیداسیون چربی غشای سلول

 (.Amaral et al., 2013کند )محافظت می

آویشن شیرازی هم به دلیل داشتن ترکیباتی 

ا هترپندییدها، مونو و ئمثل لینالوول، فالوونو

دارای خواص ضددرد، ضدالتهاب و ضدقارچی 
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(. لوتئولین Minaiyan et al., 2005)است 

که  یدی استئترین ترکیبات فالوونویکی از مهم

از طریق حذف  وشود در این گیاه یافت می

اکسیژنی نقش حفاظتی در دستگاه های رادیکال

یدها بویژه ئگوارش دارد. همچنین ترپنو

اولئانولیک از طریق تحریک ترشح موکوس نقش 

 Minaiyanمهمی در بهبود التهاب و زخم دارد )

et al., 2005که اولئانولیک  (. با توجه به این

ید موجود در آویشن است، ئترین ترپنواصلی

های بافت سیباز این طریق به کاهش آ شاید

. البته به کندروده ماهی کپور معمولی کمک 

دلیل کمبود اطالعات در مورد نقش گیاهان 

های بافتی ماهیان، انجام دارویی در بهبود آسیب

 های احتمالیتکمیلی در مورد مکانیسم مطالعات

 ضروری است. 

طالعه در مدست آمده به با توجه به نتایج 

افزودن گیاهان دارویی رزماری و آویشن اضر، ح

 هصورت ترکیبی به جیربه به صورت جداگانه و یا 

، در کاهش ور معمولیپماهیان کهچب غذایی

کش رانداپ های ناشی از مواجهه با علفآسیب

. از طرفی دیگر، در دوره شتثیر مثبتی داات

بهبودی با حذف عامل آالینده از محیط پرورشی، 

تا حدودی  ند کهاین توان را داشتماهیان هچب

د.نهای آسیب دیده را بازسازی کنبافت
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Abstract  

The present study was aimed to determine the intestinal histopathological changes of 

common carp fingerling following dietary exposure to Roundup® and the efficacy of 

dietary inclusion of medicinal plants thyme and rosemary powders to decrease such tissue 

changes. For this purpose, 300 fingerlings with an average body weight of 15±1.5g were 

randomly distributed to 5 treatments and fed at 3 different stages as follow: stage 1 with 

a diet containing 20g/kg of plant powder alone or in combination (treatments 3-5), stage 

2 with a diet containing 2.3 mg/kg of Roundup® (treatments 2-5) and stage 3 feeding 

with diets with neither contaminant nor the medicinal plant powders. Results showed that 

at the end of the first stage, intestinal tissue had normal microscopic appearance. 

Pathological changes including necrosis, detachment of intestinal villus, vacuolation in 

intestinal epithelial cells, infiltration of inflammatory cells along with edema and 

hyperemia were observed at the end of the second stage in those groups exposed to dietary 

Roundup® (treatment 2), but those fish previously received diets supplemented with 

rosemary or thyme (treatments 3 and 4) showed mild tissue changes. Furthermore, 

simultaneous dietary administration of rosemary and thyme powders (treatment 5) 

resulted in better tissue protection. Based on the results of the stage 3, after two weeks 

long recovery period, tissue significant structure amendment was observed in comparison 

to the previous stage (P<0.05). In conclusion, dietary inclusion of medicinal plant 

Rosmarinus officinalis and Zataria multiflora powders could reduce the histopathological 

changes in intestine of common carp fingerling exposed to dietary Roundup®. 
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