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 چکیده
 شناسی  خونهای   شاخص بر( Artemisia annuaسازی جیره غذایی با عصاره درمنه )  مکمل اثرات بررسی هدف با حاضر مطالعه

 مدت   به گرم( 32/90 ±12/1)با میانگین وزن اولیه  ماهیان .شد انجام( Cyprinus carpio) معمولی ماهی کپور سرولوژی و
 تغذیه شدند.( T4و  T1 ،T2 ،T3درمنه ) بترتیب تیمارهای  درصد عصاره 5/1و  1، 5/0، 0حاوی  غذایی های  جیره با روز 60

 70/143 ±62/10) 3در تیمار  گیاه عصاره حاوی غذاییجیره  رژیم در وزن کل میزان که داد نشان نتایجپایان دوره آزمایش 
های   که گلبول داد نشان نتایج .(>05/0p)یافت  افزایش داری  معنی طور به( گرم 63/130 ±99/5)شاهد  با مقایسه درگرم( 

های   گلبول .بود باالتر شاهد به نسبت A. annua حاوی شده تغذیه های  رژیم قرمز، هموگلوبین، غلظت متوسط هموگلوبین در
 .(<05/0p) نداشت داری  معنی تغییر شاهد با مقایسه در یآزمایش های  گروه سفید، هماتوکریت و متوسط هموگلوبین گلبولی در

  یشافزاداری  یمعنطور    شده با عصاره سطح گلوکز به  یهتغذبررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم نیز نشان داد در تیمارهای 
 رژیم که داد نشاننیز  کبدی های  آنزیم از حاصل نتایجداری بین تیمارهای آزمایشی نداشت.  یمعنیافت. میزان آلبومین تفاوت 

 در( ALP) فسفاتاز آلکالین و (ALT) آمینوترانسفراز آالنین، (AST) آمینوترانسفراز آسپارتات فعالیت در ماهیای   تغذیه
نسبت تواند   افزودن عصاره درمنه در جیره غذایی ماهی کپور معمولی می .(<05/0p) نداشت داریمعنی تفاوت شاهد با مقایسه

 های کبدی تاثیری نداشت.  اما بر آنزیم ،باشدبه تیمار شاهد اثرات قابل قبولی بر وضعیت سالمت ماهی داشته 
 

 های خونی   ، شاخصگیاهی، عصاره معمولی ماهی کپور کلمات کلیدی:
 
 
 
 
 نویسنده مسئول*
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 مقدمه
ها و   های مقابله با بیماری  پروری یکی از راه  در صنعت آبزی

تقویت مکانسیم دفاعی بدن تجویز مواد محرک ایمنی در 
ایی است. مطالعات نشان داده است که ذجیره غ

های ایمنی گیاهی قادر به افزایش مکانیسم دفاعی   محرک
تلفات ناشی از اختصاصی و کاهش اختصاصی و غیر 

ویروس، باکتری و  های فرصت طلب مانند  فعالیت پاتوژن
 ,.Allsopp et alباشند )  عفونت انگلی در ماهیان می

برای بهبود رشد و افزایش بازماندگی در  ،بنابراین(. 2008
منظور مدیریت سالمت    طول دوره پرورش آبزیان به

 Wijendraاستفاده نمود )های ایمنی   توان از محرک  می

and Pathiratne, 2007.) 
 است ازبرای پایداری در بکارگیری گیاهان دارویی بهتر 

گیاهانی که بومی کشور و با کمترین هزینه قابل دسترس 
( از Artemisiaگیاه درمنه )د. شواستفاده  باشد نیز  می

های خانواده کاسنی است که   ترین جنس  بزرگترین و متنوع
ای از مناطق معتدل کره زمین پراکنده   سطح گستردهدر 

 ه صورتو ب باشد میاین گیاه بومی کشور ایران شده است. 
ای به رنگ سبز مایل به خاکستری، بسیار پرشاخه،   بوته
های مختلف   در بخششود.   یافت می کلونی شکل و انبوه
های   ها و درخچه  گونه از این جنس به شکل بوته 34 ایران

های مختلف   گونه (.1396)مظفریان، کوچک وجود دارد 
ها و   این جنس دارای ترکیبات فعال بیولوژیک )انواع ترپن

آرتمیزینین، ) 1ترکیبات فنلی(، دارای خاصیت آللوپاتی
( و همچنین کومارین، کامفور، بورنیل استات و سینئول

رچ کننده )باکتری، قا  عفونیی خاصیت ضد ماالریا، ضد دارا
 باشند  اکسیدانی می  ، ضد سرطان و آنتیو انگل(

(Iranshahi et al., 2007.)  از دیگر مواد تشکیل دهنده
توان به تیمول، کارواکرول و پاراسیمن   گیاه درمنه می

 .اشاره کرد
ای به غذای  نیاز تغذیهافزون جمعیت جهان و  رشد روز

 سالم و دسترسی نداشتن همگانی به منابع آبی، عرضه
های آن افزوده  آبزیان را پر اهمیت ساخته و به قابلیت

( با نام علمی common carpماهی کپور معمولی ). است
Cyprinus carpio  .متعلق به خانواده کپور ماهیان است

                                                           
1
 Allelopathy 

در ایران این ماهی با روش متراکم بصورت تک گونه در 
ای در   استخرهای بتنی و فایبرگالس و چند گونه

همراه با کپور ماهیان چینی پرورش داده  استخرهای خاکی
های   دلیل مقاومت در برابر تنشه شوند. این گونه ب  می

محیطی از سهولت زیادی جهت پرورش نسبت به سایر 
های پرورشی پرمصرف   ماهیان برخوردار است و جزء گونه

های اخیر تحقیقاتی در   در سال شود.  در ایران محسوب می
آبزیان در ایران صورت  رویویی بر بکارگیری گیاهان دار

استفاده سطوح مختلف توان به   گرفته است که می
)طاعتی و نوعی تعادلی،  کارواکرول، آنتول و لیمون

)رنجبر و خدادادی، افزودن پودر چای سبز  ،(1394
و  کریمی پاشاکی)الکلی برگ زیتون  -عصاره آبیو ( 1395

در ماهی  های خونی  بر برخی شاخص( 1397همکاران، 
 کپور معمولی، تاثیر سطوح مختلف عصاره نعنا فلفلی

و  دادوران)عصاره سیر  ،(1394)عادل و همکارن، 
، و همکاراننجفی ) الکلی یونجه  عصارهو ( 1392 همکاران،

خونی ماهی قزل آالی رنگین  های  بر شاخص( 1397
تعیین غلظت کشنده عصاره هیدروالکلی آویشن ، کمان

های سفید   اثرات آن بر شمارش افتراقی گلبولشیرازی و 
روحانی و همکارن،  )شریفخون بچه تاس ماهی ایرانی 

شناسی گربه ماهی   مطالعه برخی پارامترهای خون(، 1392
)رضایی و  پنگوسی تغذیه شده با عصاره گیاه مریم گلی

تاثیر پودر سیر بر پارامترهای ، (1392همکارن، 
، اثر (1392)نوبهار و همکاران، شناسی فیل ماهی   خون

 های رشد و بقاء ماهی کوی  گیاه جعفری بر شاخص
در ماهیان  اشاره کرد. (1393)مورکی و همکاران، 

های فیزیولوژیک در   عنوان شاخص   پارامترهای خونی به
پاسخ به تغییرات خارجی و داخلی مانند بیماری، نوع 

یی، آلودگی و تغذیه، بکارگیری مکمل غذایی در رژیم غذا
تغییرات زیست محیطی و غیره مورد استفاده قرار 

های بهبود   پروری یکی از راه  در صنعت آبزیگیرند.   می
ها و تقویت   رشد و تغذیه و همچنین مقابله با بیماری

مکانسیم دفاعی بدن تجویز مواد محرک ایمنی در جیره 
برخی هدف از این مطالعه، بررسی  ،بنابراینغذایی است. 

ی ماهی کپور معمولی های کبد  و آنزیم   های خونی  شاخص
 تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره درمنه بود.
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 ها  مواد و روش
 و تهیه جیره آزمایشی تهیه عصاره عصاره درمنه

استان گلستان ( از Artemisia annua .Lگیاه درمنه )
و جهت گرفتن عصاره آن به آزمایشگاه مرکزی  تهیه

 ، الکلی  عصارهتهیه دانشگاه گنبد انتقال داده شد. برای 
خشک و گراد آون   درجه سانتی 25در دمای ابتدا گیاه 

. پودر گیاه به پودر شدبرقی  آسیابتوسط دستگاه سپس 
در صد  80اتانول  لیتر با   میلی 100گرم در  10نسبت 

ارلن پوشیده شده با فویل ساعت در  72مدت    مخلوط و به
اتاق  شرایط محیطی درروی دستگاه شیکر  آلومینیومی

  کاغذ صافی واتمنبا استفاده از گیاه عصاره . نگهداری شد
. محلول فیلتر شدمیکرون(  42)اندازه چشمه  1شماره 

 30بدست آمده در دستگاه روتاری با دمای 
دور در دقیقه برای تقطیر  90گراد در جریان   سانتی  درجه

 الکل و جداسازی عصاره قرار داده شد. عصاره بدست آمده
ای تیره رنگ درون یخچال   در ظرف شیشهتا زمان مصرف 

سطوح استفاده . گراد نگهداری شد  سانتی  درجه  4 در دمای
آزمایشی بترتیب شامل:  تیمارهایاز عصاره درمنه در 

درصد  5/0) 2)شاهد بدون عصاره درمنه(، تیمار  1تیمار 
 4درصد عصاره درمنه( و تیمار  1) 3عصاره درمنه(، تیمار 

سطوح مختلف عصاره  درصد عصاره درمنه( بود. 5/1)
 (. 1شد )جدول ساخته افزوده جیره  به درمنه

دهنده   تشکیلسازی جیره، پودر هر یک از مواد   برای آماده
متر عبور داده شدند.   میلی 1بصورت جدا از الک با قطر 

بر اساس فرمول محاسبه و وزن  یکسپس میزان هر 
صورت همگن با ترکیبات ویتامینه،   گردید و با یکدیگر به

آب و روغن به شکل  افزودنمواد معدنی مخلوط شدند. با 
ه دقیق 15مدت    خمیر درآمدند. خمیر بدست آمده به

کن میکس گردید تا سطح آن یکنواخت و   توسط مخلوط
های اکسترود   همگن شد. خمیرهای مورد نظر به رشته

 8مدت    گراد به  سانتی   درجه 60تبدیل و در آون با دمای 
متر   میلی 4ساعت خشک شدند و در نهایت غذا با اندازه 

دار تا زمان  طور مجزا در پالستیک زیپه برای هر تیمار ب
 گراد یخچال نگهداری شد.  درجه سانتی 4صرف در دمای م
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهیه ماهی و شرایط پرورش
گرم  32/90 ±12/1 با میانگین وزنی ماهی کپور معمولی

روز  10مدت    لیتری دوره سازگاری را به 400مخزن  2در 
تیمار و  4مخزن ) 12ماهی در  120تعداد سپری کردند. 

طور تصادفی جایابی شدند. ماهیان ه تکرار( ب 3هر یک با 
روزانه بر اساس درجه حرارت آب و اندازه ماهی به میزان 

روز غذادهی  60مدت    وعده به 4درصد وزن بدن در  3
حرارت    فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب مانند درجهشدند. 

(، اکسیژن 28/0± 83/7) pHگراد(،   سانتی 27 15/1±)
گرم در لیتر( و همچنین دوره   میلی 78/5 ±30/0محلول )

سنجی   زیستصورت روزانه کنترل و ثبت گردید. ه نوری ب

جیره  مغذی اجزا دهنده و درصداجزای تشکیل :1جدول 

 )درصد( 

Table 1: Ingredients and nutrients content of the 

diet 
 اجزای تشکیل دهنده میزان )درصد(

40 

21 

5/13 

5/5 

6 

6 

3 

2 

2 

5/0 

5/0 

 آرد ماهی

 آرد گندم

 آرد سویا

 گلوتن

 روغن سویا

 روغن ماهی

 *مکمل معدنی

 *مکمل ویتامینی

 همبند

 ضد قارچ

 آنتی اکسیدان

 نوع ترکیب میزان )درصد(

50/89 

22/38 

24/10 

45/3 

20/11 

 ماده خشک

 پروتیین خام

 چربی خام

 خاکستر

 رطوبت
مکمل معدنی مورد استفاده شامل منگنز، آهن، روی، مس، ید، *

سلنیوم و کولین کلراید و مکمل ویتامینی شامل ویتامین های 

E ،A ،D3 ،B1 ،B2 ،B3 ،B5 ،B6 ،B12  وK .بود 
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گرم  1/0ترازوی دیجیتالی با دقت با ماهیان و نهایی اولیه 
 گیری شد.   متر اندازه  میلی 1سنجی با دقت   زیست و تخته

 

 خونگیری و سنجش فاکتورهای هماتولوژی
ساعت قطع  24مدت   قبل از خونگیری تغذیه ماهیان به

قطعه  5صورت تصادفی تعداد ه شد و سپس از هر تکرار ب
طریق ساقه و با استفاده از سرنگ هپارینه و از  صیدماهی 

دلیل جلوگیری از ه خونگیری ب دمی خونگیری شد. هنگام
مواد های خونی از   تاثیر احتمالی مواد بیهوشی بر شاخص

 (.Torrecillas et al., 2011استفاده نشد )کننده   بیهوش
های مویینه   برای تعیین حجم هماتوکریت، خون وارد لوله

دقیقه  5مدت    میکروهماتوکریتی شد. سانتریفیوژ خون به
کش   دور در دقیقه و با استفاده از خط 15000با دور 

 درصدمخصوص هماتوکریت انجام شد. برای محاسبه 
 شدضرب  01/0هماتوکریت، درصد حاصله در 

(Feledman et al., 2000.) گیری هموگلوبین   برای اندازه
 5منظور   از روش سیانومت هموگلوبین استفاده شد. بدین

میکرولیتر خون اضافه  20لیتر محلول درآبکین به   میلی
گردید. محلول حاصل توسط دستگاه اسپکتوفتومتری با 

 ,.Feledman et alنانومتر قرائت شد ) 540طول موج 

های قرمز از روش ارائه شده   جهت شمارش گلبول (.2000
منظور خون    . بدیناستفاده گردیدThrall (2004 )توسط 

سپس با محلول پت مالنژور کشیده شد و   پی 5/0تا درجه 
سازی شد   رقیق 101هریک تا درجه  -نات کننده  رقیق

(. نمونه رقیق شده به الم 200به  1)نسبت رقت 
های قرمز با   . تعداد گلبولشدتومتر نئوبار منتقل یسموه

های رقیق شده   شمارش و تعداد سلول 40بزرگنمایی 
های سفید توسط مالنژرهای   شمارش گلبول محاسبه شد.

گرم  1/0سفید و محلول رقیق شده ریس که شامل  گلبول
گرم سیترات سدیم،  8/3(، Brillantcresy Blueرنگ )

درصد و آب مقطر برای  40میلیمتر مکعب فرمالین  2/0
باشد، انجام   میلیمتر مکعب می 100رساندن به حجم 

 الم نئوبار استفاده شد.گرفت و برای شمارش نیز از 
 10×) حجم متوسط گلبولی مانند های گلبولی  اندیس

، وزن ( =MCV (fl) / مقدار هماتوکریت(  های قرمز  )تعداد گلبول
/   های قرمز  )تعداد گلبول 10×) هموگلوبین داخل گلبولی

رصد غلظت ( و د= MCH (pg)مقدار هموگلوبین( 
/ مقدار   )مقدار هموگلوبین  10×) هموگلوبین داخل گلبولی

 Shalabyمحاسبه شدند ) (= (%) MCHCهماتوکریت( 

et al., 2006.)  
  

 سنجش فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون
برای سنجش برخی فاکتورهای بیوشیمیایی مانند 

خونگیری از ساقه دمی توسط  آلبومین، گلوکز و کلسترول
برای سرنگ معمولی )فاقد ماده ضد انعقاد( انجام شد. 

 انعقاد ، لوله های سرولوژی فاقد ماده ضدجداسازی سرم
 نینش و پس از ته یرهدانگه درج 4دمای  در یخچال با

 5به مدت  دقیقهدور در  3000سرعتبا ، شدن لخته
مقدار آلبومین سرم خون با دقیقه سانتریفیوژ شدند. 

استفاده از کیت تشخیص آزمایشگاهی شرکت پارس 
(. گلوکز به Thomas et al., 1998)انجام شد آزمون 

( با استفاده از Glucose oxidase) دازیاکسروش گلوکز 
 ,Sacksکیت تشخیص کمی گلوکز شرکت پارس آزمون )

و مقدار کلسترول سرم خون با کیت آزمایشگاهی  (1999
تشخیص کمی کلسترول شرکت پارس آزمون به روش 

برای  (.Artiss and Zak, 1997)انجام شد آنزیمی 
 آمینوترانسفراز های کبدی آسپارتات  سنجش آنزیم

(AST)آمینوترانسفراز ، آالنین (ALT) فسفاتاز آلکالین و 
(ALP)  در سرم خون ماهی کپور معمولی از کیت

بر تشخیص کمی شرکت پارس آزمون با روش فتومتریک 
)فدراسیون بین المللی  IFCCاساس روش پیشنهادی 

 شد. انجامشیمی بالینی و طب آزمایشگاهی( 
 

 تجزیه و تحلیل آماری
ها با آزمون کلموگروف اسمیرنوف   بودن دادهنرمال ابتدا 

طرفه   از آزمون تجزیه واریانس یک و سپس بررسی شد
(One-Way ANOVA برای مقایسه میانگین تیمارها و )

( برای وجود یا Tukeyای توکی )  از آزمون چند دامنه
 95دار بین میانگین تیمارها در سطح   اختالف معنی فقدان

 Excelافزار   آنالیزها در محیط نرم همه درصد استفاده شد.
 انجام شد. 2016نسخه  SPSSافزار   و نرم 2010نسخه 
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 نتایج
پایان شده است. ارائه  2در جدول نتایج وزن و طول کل 

دار آماری   روز دوره آزمایش، وزن نهایی اختالف معنی 60
با یک 3( و تیمار گرم 63/130 ±99/5بین تیمار شاهد )

( گرم 70/143 ±62/10عصاره درمنه )   مصرفدرصد  
اندازه طول در ابتدای دوره آزمایش  (.>05/0pداشت )

 17/20متر( و پایان دوره آزمایش )   سانتی 20/18)
 (.<05/0pتفاوت آماری نداشت )بود که متر(   سانتی

 
 : وزن و طول ماهی کپور معمولی تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره گیاه درمنه 2جدول 

Table 2: weight and length of common carp fed with different levels of Artemisia extract  

 

1 

)شاهد بدون 

 عصاره درمنه(

2 

درصد  5/0)

 عصاره درمنه(

3 

درصد عصاره  1)

 درمنه(

4 

عصاره درصد  5/1)

 درمنه(

 28/90 ±20/1 46/90 ±08/1 20/90 ±89/0 35/90 ±91/0 وزن اولیه )گرم(

 b99/5± 63/130 ab88/7± 64/133 a62/10± 70/143 ab97/8± 32/140 وزن نهایی )گرم(

 23/18 ±11/1 26/18 ±64/1 20/18 ±12/1 24/18 ±34/1 متر(طول اولیه )سانتی

 95/19 ±17/1 17/20 ±05/1 66/19 ±96/0 52/19 ±22/1 متر(طول نهایی )سانتی
 (.<05/0pدار آماری است )عدم وجود حروف متفاوت در هر ردیف نشان از عدم وجود اختالف معنی    

 
های خونی ماهی کپور معمولی تغذیه شده   مقایسه شاخص

است. آورده شده  3درمنه در جدول با سطوح مختلف 
نتایج بدست آمده نشان داد که درصد هماتوکریت تفاوت 

تیمارهای آزمایشی  دار آماری بین تیمار شاهد و سایر  معنی
(. اگرچه <05/0pمصرف کننده درمنه وجود نداشت )
اما در تیمارهای  ،اختالف آماری بین تیمارها وجود نداشت

د. مقدار هموگلوبین بین تیمار آن بیشتر بو درصدآزمایشی 
دار آماری وجود   آزمایشی اختالف معنی 2شاهد و تیمار 

بطوریکه کمترین و بیشترین مقدار آن  ،(>05/0pداشت )
گرم بر  51/7 ±17/0و  18/5 ±81/0بترتیب برابر 

به  2های قرمز در تیمار   لیتر بود. تعداد گلبول  دسی
به کمترین مقدار بیشترین حد خود و در تیمار شاهد 

رسید. در این مطالعه، بین تیمارهای مختلف آزمایشی 
های سفید وجود   داری از نظر تعداد گلبول  تفاوت معنی

و نوتروفیل بین تیمار    (. درصد لنفوسیت<05/0pنداشت )
دار آماری   تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی سایرشاهد و 

و    یت(. بیشترین درصد لنفوس>05/0pوجود داشت )
 2نوتروفیل در تیمار شاهد و کمترین درصد آنها در تیمار 

آزمایشی بدست آمد. حجم متوسط گلبولی و درصد غلظت 
متوسط هموگلوبین بین تیمار شاهد و تیمارهای 

داری داشت   کننده درمنه اختالف آماری معنی  مصرف

(05/0p< متوسط هموگلوبین گلبولی بین تیمارهای .)
اما  ،(<05/0pداری نداشت )  فاوت معنیمختلف آزمایش ت

آزمایشی برابر  2بیشترین مقدار این معیار در تیمار 
 پیکوگرم بدست آمد. 63/45 42/2±

شده ارائه  1کبدی در شکل های   سنجش میزان آنزیم
 های آسپارتات  داری در میزان آنزیم  اختالف معنیاست. 

 و (ALT) آمینوترانسفراز ، آالنین(AST) آمینوترانسفراز
در سرم خون ماهی کپور معمولی  (ALP) فسفاتاز آلکالین

 کمترین و بیشترین مقدار آنزیم (.<05/0pوجود نداشت )
 و 20/73 ±16/11 آمینوترانسفراز بترتیب آسپارتات

 T4و  T1در تیمارهای لیتر   واحد بر  80/91 67/25±
کننده   بین تیمارهای شاهد و تیمارهای مصرف بدست آمد.

داری   سطوح مختلف عصاره درمنه تفاوت آماری معنی
 بطوریکه کمترین مقدار آنزیم آالنین ،وجود نداشت

( لیتر  واحد بر  90/2± 85/7) T1آمینوترانسفراز در تیمار 
استفاده از عصاره درمنه نتوانست بر میزان  به ثبت رسید.
داری داشته باشد   فسفاتاز اثر معنی آنزیم آلکالین

(05/0p>.) 
های بدست آمده از اثرات بکارگیری عصاره گیاه درمنه   داده

برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون  بردر جیره غذایی 
 است.  داده شدهنشان  2در شکل ماهی کپور معمولی 
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 های خونی ماهی تغذیه شده با سطوح مختلف درمنه: شاخص3جدول 
Table 3: Blood indicators fish fed with different levels of Artemisia  

 های خونی شاخص

1 

)شاهد بدون عصاره 

 درمنه(

2 

درصد عصاره  5/0)

 درمنه(

3 

درصد عصاره  1)

 درمنه(

4 

 درصد عصاره درمنه( 5/1)

 33/32 ±15/1 00/33 ±60/3 00/35 ±20/1 33/29 ±51/3 هماتوکریت )%(

 b 81/0± 18/5 a 17/0± 51/7 ab 61/0± 60/6 ab 36/0± 38/6 (g/dlهموگلوبین )

 b 17/0± 25/1 a 08/0± 65/1 ab 20/0± 52/1 ab 09/0± 56/1 (ˣ 106های قرمز )تعداد در یکرولیترگلبول

ˣهای سفید )تعداد در میکرولیترگلبول
 103) 03/1± 23/6 97/0± 40/6 25/1± 83/6 90/0± 67/6 

 a 52/1± 66/94 b 57/0± 21/89 b 50/0± 60/89 b 08/2± 48/90 )%( لنفوسیت

 b 51/1± 77/3 ab 19/1± 94/6 a 80/1± 36/9 a 51/2± 08/8 نوتروفیل )%(

 a 65/4± 87/233 b 88/4± 27/212 b 20/6± 53/217 b 35/6± 07/207 (flحجم متوسط گلبولی )

 51/1± 20/41 42/2± 63/45 66/2± 60/43 30/1± 90/40 (pgمتوسط هموگلوبین گلبولی )

 b80/0± 63/17 a 66/0± 46/21 a 61/0± 03/20 a 57/0± 73/19 غلظت متوسط هموگلوبین )%(

 (>05/0pدار آماری بین میانگین تیمارهای آزمایشی است )حروف متفاوت در هر ردیف نشان از اختالف معنی     

 

 
( ماهی کپور معمولی C(، و آلکانین فسفاتاز )B(، آالنین آمینو ترانسفراز )Aهای آسپارتات آمینو ترانسفراز )میانگین میزان آنزیم :1شکل

 (.<05/0pباشد )دار آماری میدهنده عدم تفاوت معنیحروف مشابه در جدول نشان. تغذیه شده با عصاره درمنه 
Figure 1: Aspartate aminotransferase (A), Alanine aminotransferase (B) and Alkaline Phosphatase (C) Average of 

Common carp fed with of Artemisia annua extract 
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 ( ماهی کپور معمولی C( و کلسترول )B(، آلبومین )Aمیانگین مقادیر گلوکز ) :2شکل

 (.<05/0pباشد )دار آماری میدهنده عدم تفاوت معنیحروف مشابه در جدول نشان
Figure 2: Average values of glucose (A), albumin (B) and cholesterol (C) of common carp. 

 

رهای مختلف مقدار آلبومین بین تیمانتایج نشان داد که 
(. مقدار <05/0pداری نداشت )  آزمایشی اختالف معنی

گلوکز بین تیمار شاهد با تیمارهای مصرف کننده عصاره 
بطوریکه  ،(>05/0pدار آماری داشت )  درمنه تفاوت معنی

با افزایش میزان این عصاره در جیره غذایی ماهی کپور 
 ±09/3مقدار گلوکز افزیش یافت. کمترین مقدار آن 

لیتر در تیمار شاهد و بیشترین   گرم در دسی  میلی 52/75
لیتر در تیمار   گرم در دسی  میلی 44/88 ±29/3مقدار آن 

بدست آمد. بین تیمارهای مختلف آزمایشی مقدار  4
بطوریکه  (>05/0p)کلسترول تفاوت آماری داشت 

بیشترین و کمترین مقدار آن بترتیب در تیمارهای شاهد و 
 .(2)شکل  رسیدثبت    به 4تیمار 

 
 گیری  و نتیجه بحث

گیاه درمنه از طریق کاهش عفونت باکتریایی روده باعث 
بهبود دستگاه گوارش و افزایش قابلیت هضم و جذب مواد 

استفاده از (. 1394)غضنفری و همکاران، گردد   غذایی می
دار   نشان از اثر مثبت معنیسطوح مختلف عصاره درمنه 

(. >05/0p) بودماهی کپور معمولی  رشد وزنیاین گیاه بر 
های خونی نشان داد که   نتایج بدست آمده از شاخص

 ،دار بین تیمارها وجود نداشت  اگرچه اختالف آماری معنی
همسو با بیشتر بود. اما در تیمارهای آزمایشی مقدار آن 

گلی به میزان   این نتایج گزارش شده که عصاره گیاه مریم
گرم بر کیلوگرم بر میزان   میلی 600و  300، 150

داری نداشت   هموتوکریت خون ماهی پنگوسی اثرمعنی
درصد  5/1مصرف حالیکه  در ،(1392)رضایی و همکارن، 

 گلبولهای و افزایش میزان هماتوکریت سببچای سبز 

در . (1395)رنجبر و خدادادی،  سفید خون ماهی کپور شد
های   تعداد گلبول، هموگلوبینمقدار این مطالعه، کمترین 

 همسو در تیمار شاهد بدست آمد.های سفید   و گلبول قرمز
گزارش دادند که  (1394عادل و همکاران ) با این نتایج،

استفاده از سطوح مختلف نعناع فلفلی در جیره ماهی قزل 
های   تعداد گلبولکاهش  موجبتوانست  آالی رنگین کمان

تغییر در  تیمار شاهد شود. درو هموگلوبین قرمز و سفید 
های قرمز و غلظت هموگلوبین وابسته به   تعداد گلبول

باشد که تحت شرایط تغییرات دمایی،   عوامل مختلفی می
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های   غلظت اکسیژن و حتی تغییرات فصلی باشد. گلبول
قرمز نقش مهمی در انتقال اکسیژن دارند و کاهش تعداد 

ابولیسم بدن داشته باشد تواند اثرات منفی بر مت  آنها می
(Klontz, 1994 .) ثابت شده است که ترکیب اصلی گیاه

 ،بنابراین .باشد  درمنه یک مونوترپنی بنام تیوجن می
شود که در   مصرف این گیاه موجب افزایش تولید صفرا می

دسترسی بهتر به مواد مغذی و تکامل سیستم ایمنی و 
 Lis-Balchin et) تولیدی تاثیرگذار است   بادی  حجم آنتی

al., 1998 استفاده از عصاره درمنه منجر به اختالف .)
دار کاهشی درصد لنفوسیت در تیمارهای آزمایشی   معنی

معموالً در دفاع  (.>05/0pنسبت به تیمار شاهد شد )
ها   های ویروسی، لنفوسیت  اختصاصی و مبارزه با بیماری

رنجبر و خدادادی ، ها  مطابق با این یافته .نقش مهمی دارند
ارش دادند که افزودن پودر چای سبز به جیره ( گز1395)

دار درصد   غذایی ماهی کپور معمولی منجر به کاهش معنی
لنفوسیت در تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد شد 

(05/0p<.) از ها خون ماهی   افزایش تعداد نوتروفیل
تیمار  در 94/6 ±19/1در تیمار شاهد به  77/3 51/1±

، وابسته به درمنه محرک گیاهیدرصد  1کننده   مصرف
های   هایی است که قادر به تشخیص گیرنده  بتاگلوکان

 Andrews etباشند )  های سفید خون می  ای بر گلبول  ویژه

al., 2009.)  لیتر عصاره   میلی 100و  70، 50، 0بکارگیری
 ناباس تستودینئوسبند در غذای ماهی   گیاه هفت

(Anabas testudineusنشان داد که )  سبباین گیاه 
در حالیکه  ،قرمز شدهای   دار مقدار گلبول  افزایش معنی
یت تفاوت آماری های سفید و هماتوکر  مقدار گلبول

(. Tipdacho, 2018 and Panaseداری نداشت )  معنی
درصد غلظت متوسط هموگلوبین بین تیمار شاهد و 

داری داشت   آماری معنیتیمارهای آزمایشی تفاوت 
(05/0p< ،) بطوریکه بیشترین و کمترین درصد در

بدست آمد. مغایر با این نتایج، بکارگیری  1و  2تیمارهای 
سطوح مختلف کارواکرال، آنتول و لیمون در جیره غذایی 
ماهی کپور معمولی نتوانست بر درصد غلظت متوسط 

)طاعتی و نوعی تعادلی،  بگذاردداری   معنیهموگلوبین اثر 
عصاره اتانولی  مختلفطوح ساستفاده از نتایج  .(1394

غذا بر پارامترهای رشد و خون ماهی کپور در ریحان 

های   نشان داد که هماتوکریت، هموگلوبین، گلبولمعمولی 
ی داری در تیمارهای حاو  قرمز و سفید افزایش معنی

 400مقدار بطوریکه  ،عصاره در مقایسه با شاهد داشت
گرم عصاره باعث افزایش عملکرد رشد، نرخ بقاء و   میلی

 Amirkhani and) بهبود کارایی تغذیه شد

Firouzbakhsh, 2013 .) در مطالعه حاضر عصاره گیاه
درمنه باعث افزایش گلوکز و کاهش کلسترول سرم خون 
در ماهی کپور معمولی شد. همسو با این تحقیق، فالمرزی 

( گزارش دادند که استفاده از پودر و 1395و همکاران )
( در جیره ماهی Medicago sativaعصاره الکلی یونجه )

ایجاد  سببدلیل داشتن ترکیبات نظیر ساپونین ه کپور ب
( شد Sidhu and Oakenfull, 1986هایپرکلسترولمیا )

دهد. ممکن   که این امر میزان کلسترول بدن را کاهش می
دلیل وجود ترکیباتی ه ون باست کاهش کلسترول سرم خ

 Akiba andنظیر کارواکرول و تیمول در گیاهان باشد )

Matsumoto, 1982 .)ه گزارش شده که گیاه درمنه ب
 موجبدلیل وجود ترکیباتی با خاصیت هیپولیپیدمیک 

گردد )جعفری دینانی و   کاهش کلسترول خون می
 (.1386همکاران، 

 کیسه مجرای پوششی های  سلول های کبدی توسط  آنزیم
 مجرای انسداد و کبدی اختالالت در و شود  تولید می صفرا
یابد   می افزایش پالسما در ناگهانی طور   به آنها سطح صفرا،

(Ramadan et al., 2002).  بین  های کبدی  آنزیمفعالیت
تیمار شاهد و تیمارهای تغذیه با عصاره درمنه تفاوت 

که گیاه است گزارش شده  (.<05/0pداری نداشت )  معنی
 نقش اکسیدانی و آنتی خصوصیات داشتن علت  درمنه به

 فعالیت سطح تعدیل آزاد موجب رادیکال حذف در آن
(، اما در Ramadan et al., 2002شود )  کبد می آنزیمی

های کبدی در تیمارهای آزمایشی   این مطالعه میزان آنزیم
، گونه آبزینوع کاهش نداشت و ممکن است دلیل آن 

 گیری  میزان دوز مصرفی در جیره غذایی و شیوه عصاره
بررسی تاثیر تجویز خوراکی پودر بذر  ابمحققین  باشد.

( در سیستم Silybum mariamumگیاه خار مریم )
کاهش گزارش دادند که این عصاره باعث خونی ماهی سیم 

 شد آسپرتات آمینوترانسفراز های آلکانین فسفاتاز و  آنزیم
های   نتایج آنزیم که با( 1396و همکاران،  کاوردی هاشمی)
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عصاره برگ چغندر قند بود. متضاد پژوهش این کبدی 
داری آلکانین فسفاتاز در تیمارهای   باعث کاهش معنی

آزمایشی نسبت به تیمار شاهد در سرم خون ماهی کپور 
اما مقدار آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین  ،شد

از در تیمارهای آزمایشی روندی افزایشی آمینوترانسفر
(. این گزارش همسو با Audu et al., 2014داشت )

کمترین مقدار آلکانین فسفاتاز در تیمار  ،بودمطالعه حاضر 
 ±78/10درصد افزودن عصاره درمنه در جیره( برابر  1) 2

نتایج بدست آمده از  لیتر بدست آمد.  واحد بر  41/72
برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و شناسی   خونهای   شاخص

سرم خون نشان داد که افزودن عصاره درمنه در جیره 
نسبت به تیمار شاهد تواند   غذایی ماهی کپور معمولی می

 در ،اثرات قابل قبولی بر وضعیت سالمت ماهی داشته باشد
حالیکه در این آزمایش استفاده از عصاره درمنه بر 

 داشت.های کبدی تاثیری ن  آنزیم
 

 منابع
 .،ح ،مدنی .،ص ،، عسگری، ن.جعفری دینانی  

بررسی اثر عصاره . 1386 .غ ،نادری . وپ ،محزونی
درمنه کوهی بر لیپیدهای آتروژنیک و آتروژنز در 

های هیپرکلسترولمیک. فصلنامه گیاهان  خرگوش
 .20-28(، 23) 6، دارویی

 .1392. ا ،عسکری ساری .،م ،قائنی .،پ.س ،دادوران
بر برخی  (Allium sativum L) تأثیر عصاره گیاه سیر

. های خونی و ایمنی ماهی قزل آالی انگشت قد  شاخص
 .162-169(: 4) 4داروهای گیاهی، 

یوسف  .،س ،سلطانیان .،ا ،نژاد  سوری .،ه.م ،رضایی
 تأثیر عصاره گیاه مورخوش .1392. م ،زادی

Zhumeria majdae  در جیره غذایی بر شاخص های
 رشد، خون شناسی و ایمنی شناسی گربه ماهی

hypophthalmus Pangasianodon  بوم . مجله
 .8-19(: 1) 3، شناسی آبزیان

 تأثیر پودر چای سبز .1395. م ،خدادادی .،ش ،رنجبر

(Camellia sinensis) های خونی  بر برخی شاخص
  (.Cyprinus carpio) ماهی کپور معمولی

 .39-50 (:1) 8، اکوبیولوژی تاالب

 .،م ،حقیقی .،س ،بازاری مقدم .،م ،شریف روحانی
 .1392. م ،پوردهقانی .،ذ ،پژند .،ج ،جلیل پور

هیدروالکلی آویشن ( عصاره LC 96)تعیین غلظت 
و اثرات آن بر  (Zataria multiflora) شیرازی

ماهی  های سفید خون بچه تاس شمارش افتراقی گلبول
، زیست شناسی دریا (.Acipenser persicus) ایرانی

5 (4 :)64-55. 
تعیین عملکرد  .1394. ح ،نوعی تعادلی .،ر ،طاعتی

رشد و برخی از پارامترهای خونی و ایمنی ماهی کپور 
تغذیه شده با سطوح ( Cyprinus carpio) معمولی

مختلف کارواکرول، آنتول و لیمونن. زیست شناسی 
 .35-42(: 1) 7، دریا

. و.م.س ،فارابی .،ه ،یمنج .،ر ،صفری .،م ،عادل
تأثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر  .1394

های رشد، بازماندگی و ترکیبات الشه بچه  شاخص
مجله بوم (. Rutilus frisii kutum) ماهی سفید

 .95-102(: 1) 5، شناسی آبزیان
. ف ،رحیمی نیت .،م ،ادیب مرادی .،ش ،غضنفری
دشتی اثر سطوح مختلف اسانس درمنه  .1394

(Artemisia sieberi بر خصوصیات مورفولوژی )
های   روده، جمعیت میکروبی و سیستم ایمنی در جوجه

-202(: 2) 70، مجله تحقیقات دامپزشکی گوشتی.
195. DOI:10.22059/jvr.2015.53747 
 محمد ذاکریی، سیدمحمد موسو ، ز.،فالمرزی

اثرات سطوح مختلف پودر و  .1395. نسیم زنگویی و
( بر عملکرد Medicago sativaعصاره الکلی یونجه )

فاکتورهای رشد، تغذیه، بیوشیمیایی الشه و برخی 
بیوشیمیایی سرم خونی ماهی کپور معمولی 

(Cyprinus carpio شیالت، مجله منابع طبیعی .)
. 235-251(: 2) 69ایران، 

10.22059/JFISHERIES.2016.59854DOI: 
 .،ج ،ذریه زهرا .،م ،قاسمی .،ع ،کریمی پاشاکی

تأثیر  .1397. م.س ،حسینی .،م ،شریف روحانی
الکلی برگ زیتون در  -مصرف خوراکی عصاره آبی

های خونی و ایمنی  عملکرد رشد و برخی از فراسنجه
(. Cyprinus carpio) در بچه ماهی کپور معمولی

https://jfisheries.ut.ac.ir/?_action=article&au=563116&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C2%2A
https://jfisheries.ut.ac.ir/?_action=article&au=563116&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C2%2A
https://jfisheries.ut.ac.ir/?_action=article&au=563117&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C3
https://jfisheries.ut.ac.ir/?_action=article&au=563119&_au=%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85++%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C3
https://jfisheries.ut.ac.ir/?_action=article&au=563119&_au=%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85++%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C3
https://dx.doi.org/10.22059/jfisheries.2016.59854
https://dx.doi.org/10.22059/jfisheries.2016.59854
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Abstract 

The present study was conducted to evaluate the effects of dietary Artemisia annua extract on 

the hematological and blood serum indexes of common carp (Cyprinus carpio). Fish with 

average initial weight (90.32± 1.12) were fed diets supplemented with graded levels 0, 0.5, 1 

and 1.5 % of extract (T1, T2, T3 and T4) for 60 days. At the end of this period, The results 

showed that growth rate increased significantly (P<0.05) in fish fed diet containing plant 

extract in T3 (143.70± 10.62 g) compared with the control (130.63± 5.99 g). Results indicated 

that RBC, Hb and MCHC were higher in fish fed diets containing A. annua compared with 

the control. WBC, PCV and MCH had no significant change (P>0.05) in experiment groups 

compared with the control. Serum biochemical parameters showed that glucose levels were 

significantly increased in extract fed treatments. There was no significant difference in 

albumin levels between experimental treatments. The results of liver enzymes showed that 

fish fed diets had no significant difference (P>0.05) in activity of alanine transaminase (ALT), 

aspartate aminotransferase (AST) and alkaline phosphatase (ALP) compared with control. 

The addition of A. annua extract in the diet of common carp compared to control can be an 

acceptable effect on fish health status, but does not affect the liver enzymes.  
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