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 و رازیانه )Matricaria recutita( اثرات عصاره هیدرو الکلی بابونه
)Foeniculum vulgare( بچه ماهیان کپور معمولی ایمنی هاي خونی وبر شاخص 

)Cyprinus carpio(  
  
  1 *عباسعلی زمینی ،1علیرضا نجات صنعتی

 1616: الهیجان، ایران، صندوق پستیدانشگاه آزاد اسالمی، واحد الهیجان، ، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیالت -1
  

 1396تیر   19: تاریخ پذیرش    1395بهمن   15: تاریخ دریافت

  
  چکیده
با هدف ارزیـابی  این تحقیق که  در. کارایی سیستم ایمنی ماهیان دارند بهبود منشاء طبیعی جایگاه مهمی در ویژه باه هاي ایمنی بمحرك

فنـون   وشـیالتی  مرکز تحقیقات علوم  در ،1393تابستان  دري خونی و ایمنی ماهی کپور، ها بر شاخص گیاهان بابونه و رازیانهي ها ثیر عصارهتأ
 گرم در قالـب طـرح کـامالً   ) 25/9 ± 92/1(قطعه بچه ماهی با وزن  180دانشگاه آزاد اسالمی الهیجان انجام شد، دکتر کیوان وابسته به  دریایی

. و گروه شاهد، به مدت دو ماه مورد تغذیه قرار گرفتند ها عصاره% 5/0و مکمل تلفیقی %  1و  5/0ر با خوراك حاوي مقادیر تیما 5 درتصادفی 
ــون  در ــان خ ــان دوره از ماهی ــاخص پای ــد و ش ــري ش ــا گی ــونه ــامل ي خ ــی ش ــا ( RBCوWBCشناس ــمارش ب ــارش ــا روش ( Hct، )الم نئوب ب

و ) آمیـزي گیمسـا  رنـگ  تهیـه گسـترش خـونی و   بـا  (تشـخیص افتراقـی   ، )Cyanomet Hemoglubineبـا روش  ( Hb ،)میکروهماتوکریـت 
با روش ( ASTو ALTي کبدي ها و آنزیم )Thomas methods /Ellis ،کدورت سنجیبا روش (و الیزوزیم  IgMي ایمنی شامل ها شاخص

و حداکثر ) gr/dl 8 ± 27/0(، حداکثر هموگلوبین )mm3عدد در 6/36855 ± 3/1448333( RBCحداکثر تعداد . ، تعیین گردیدند)فتومتریک
Hct )08/2 ± 67/38  (%   تـرین  بـیش . بـود % 1متعلق به تیمـار بابونـهWBC  تلفیقـی   درتیمـار)در عـدد  9700 ± 7/1307 mm3(   مشـاهده شـد .

   هـا در شـاهد  مقـدار لمفوسـیت   تـرین بـیش و  )درصـد  33/32 ± 53/1(تلفیقـی   تیمـار  در هـا مقـدار نوتروفیـل   تـرین درتشخیص افتراقـی، بـیش  
تـرین ایمنوگلبـولین کـل    بـیش . را دارا بـود ) 66/0 ± 10/16 mg/dl( IgMتـرین  بـیش ، %1تیمار رازیانه . مشاهده شد) درصد 67/72 ± 53/1(
)15/2± 17/23mg/ml (رین لیزوزیم تو بیش)67/34 ± 96/8 u/ml/min ( بود% 1نیز مربوط به تیمار بابونه .ALT وAST ترین مقـدار را کم 
 دارتمام تیمارها نسبت به شاهد داراي افزایش معنـی ، در مقایسه. داشتند% 1 تیمار رازیانه در) u/l 67/167 ± 84/26و 67/17 ± 51/4به ترتیب (

ت یافـ داري افزایش معنی نسبت به شاهد ها عصاره %1 در سطح 05/0P<( .WBC( بودندي قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت ها تعداد گلبولدر 
)05/0P<( .تـر بـود  داري بـیش بطور معنـی % 5/0ي همه تیمارها نسبت به شاهد و رازیانه ها درصد نوتروفیل )05/0P<( .  هـا  عصـاره % 1سـطوح، 

داري نسـبت بـه   ، افزایش معنـی ها و تلفیقی عصاره %1 سطوحدر 05/0P<( .IgM(، نسبت به شاهد داشتند دار در ایمنوگلبولین کلایش معنیافز
 تیمـار در 05/0P<( .ALT( داشتداري افزایش معنی تیمارها، نسبت به سایر، فیقیو تل% 1تیمارهاي بابونه در لیزوزیم. )>05/0P( داشت شاهد

جیـره  % 1مقـدار  تجویزخـوراکی   ،تـوان نتیجـه گرفـت   طورکلی میهب. )>05/0P( بود ترداري کممعنی طورهبرازیانه، نسبت به همه تیمارها  1%
  . دردگایمنی ذاتی ماهی کپور می باعث بهبود فاکتورهاي خونی و، ره بابونه و پس از آن رازیانهعصاحاوي 

  
شناسـی،  خون ،)Foeniculum vulgare( رازیانه ،)Matricaria recutita( بابونه ،)Cyprinus carpio( معمولیکپور : کلیدي کلمات

  .ایمنی
  

                                                             
  .(Dr-A-Zamini@yahoo. com(دار مکاتبات عهده* 
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  مقدمه
ارتقاء سیستم ایمنی و دفاعی بـدن ماهیـان    و تقویت

 تـرین اصـلی  ارزش و اقتصـادي از ي بـا ها به ویژه درگونه
ي هــا تــرین رویکــردمهــمدهنــدگان و نیازهــاي پــرورش

کـه  ازآنجـا . )Shalaby et al., 2006( باشـد میمحققان 
بت بــه حیوانــات خــونگرم نظــر تکــاملی نســ ماهیــان از

 Innate(  ذاتـی ، سیستم ایمنی طبیعی یـا  هستند ترابتدایی
immunity (   ــی ــتم ایمنـ ــه سیسـ ــبت بـ ــینسـ  اختصاصـ

)Specific immunity( ــتري در ــش بیش ــت ، نق   محافظ
ــا آن ــر    . دارده ــت در براب ــی، مقاوم ــرك ایمن ــواد مح م

اختصاصی مـاهی  را با تقویت سیستم ایمنی غیر ها بیماري
اگرچه حافظه ایمنی در چنین مـواردي  . دهندافزایش می

در افـزایش   هـا  بسیار کوتاه است، استفاده از این محرك
انـواع  . )1387 سلطانی،( کارایی سیستم ایمنی موثر است

 با منشاء گیـاهی کـه از   ایمنی به ویژهي ها طبیعی محرك
 طبیعـت  محیط زیسـت و  عنوان ترکیبات دوستهها بآن

ي هـا  ، مزیـت )Fereidouni et al., 2013( گـردد یاد می
 هـا  مزیتاز این . اندناسبی یافتهجایگاه م متعددي دارند و

، آسـیب کمتـر بـراي محـیط     دسترس بودنتوان به درمی
عوارض جـانبی در مقایسـه   بودن  کمو  زیست و جاندار

عدم ایجاد مقاومـت نسـبی عوامـل    ، با داروهاي شیمیایی
ها و امکان تولید در سطح وسیع با قیمت زا به آنبیماري

  . )Gabor et al., 2010( مناسب اشاره نمود
خـــــانواده  از )Matricaria recutita( بابونـــــه

Asteraceaــران    ، از ــومی ایــ ــان بــ ــه گیاهــ از  وجملــ
-ویـی شـناخته  ترین گیاهـان دار پرمصرف وترین  قدیمی

 موجــود اتتــرین ترکیبــمهــم از. جهــان اســت شــده در
و بیزابـول   هـا  کومارین ،هاي آن اسانس فالونوئیددرگل
عصاره . باشندکه از لحاظ دارویی مورد توجه می هستند

ضـد باکتریـایی،    دگی،کننـ عفونیآن داراي خواص ضد

 باشـد مـی گی ایمنـی  دکننـ و تعدیلاسپاسم ضد، بخشآرام
دهنـدگی  اثر افزایش. )1392 همکاران، و مدرس ثانوي(

ــه ــانگین تعــداد مطلــق    WBCبــر میــانگین     بابون و می
نیـز مبتالیـان بـه نـوتروپنی      در افـراد سـالم و   ها نوتروفیل

ــزارش  ــت گ ــده اس ــت،( ش ــرور، ;1378 آزادبخ  روح پ
ــایج. )1377 ــر نت ــهمکمــل خــوراکی  بررســی اث ــر بابون  ب

ــاي پارامتر ــونیه ــی  خ ــهو ایمن ــانبچ ــت ماهی ــدانگش  ق
)fingerling( ــه ــاهی آگربــ ــاییمــ  gariepinus( فریقــ

Claris ( توسـط  کـه Abdelhadi    و همکـاران)2010( 
ــدهنشــان، شــدانجــام ــزایش  دهن ــادیر اف ــوبینمق ، هموگل

شـاهد   گـروه  نسبت بـه  ها و تعداد لکوسیتهماتوکریت 
ــود ــرات   . ب ــوص اث ــري در خص ــی دیگ ــه بررس از تغذی

ــاوي   ــوراك ح ــل خ ــاه مکم ــه گی ــربابون ــاي پا ب رامتره
  تیالپیــــاي نیـــــل  fry ماهیـــــانفیزیولــــوژیکی بچــــه  

)Oreochromis niloticus ( توســطZaki و همکــاران 
خـون و  هموگلـوبین   مقادیر افزایش و انجام شد )2012(

نسـبت  ، ASTو  ALTي کبـدي  هـا  نزیمکاهش مقادیر آ
  . گردیدمشاهده ،گروه شاهدبه 

 از خـانواده ) Foeniculum vulgare(رازیانـه  گیـاه  
Apiaceae    در مناطق مختلف ایران بـه صـورت خـودرو 

قاسمی پیر بلـوطی،  (داراي خواص ضد التهاب . رویدمی
  . می باشد )1375 ،زرگري(بخشی و آرام )1388

که  استرازیانه حاوي ترکیبات فنلی و فالونوئیدي 
داشــته و نقــش کننــدگی سیســتم ایمنــی اثــرات متعــادل

             هــابیمــاري ثري در ارتقــاء ســالمتی و کــاهش خطــرمــو
ــد  انســان در   و Cherng et al., 2008( .Soltan(دارن

El-Laithy )2008 (انـه را  یاثر افزودنی خـوراکی راز  که
بررسی ) Oreochromis niloticus(تیالپیاي نیل  fryبر 

ي کبـدي  ها و کاهش آنزیمافزایش هموگلوبین ، کردند
ALT  وAST     ــل ــا مکم ــده ب ــه ش ــار تغذی در را در تیم
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ل تـاثیر مکمـ  همچنـین  . مالحظه نمودنـد مقایسه با شاهد 
ماهیـان سـفید   چـه بخـونی  ي ها اسانس رازیانه بر شاخص

بررسـی  ) 1393(و همکـاران   دریاي خزر توسـط یگانـه   
و قرمـز   ي سـفید هـا  شـده گلبـول  مشـاهده افـزایش  شد و 
 مثبـت  اثـر عنـوان  هبـ ، شده با مکملتغذیه تیمار در ماهی

  . شدعنوانسیستم ایمنی  ءارتقا این مکمل در
 ي مهـم پرورشـی در  هـا  گونـه  از ماهی کپور معمـولی، 

 در ین ماهیـان پرورشـی  تـر  مهـم  از و) FAO, 2015(جهـان  
ــران  ــاً و اســتای           ي داراي صــنعتهــا تمــام اســتان در تقریب
ــزي  و علیشــاهی( یابــدپــرورش مــی ، پــروري کشــور آب

 مقاومت نسـبتاً  زا گرچه ماهیاین . )1391الف ،همکاران

جملـه کمبـود   نسبت به عوامل نامساعد محیطی از زیادي
 بـا  خـود  طی دوران رشد ، اما دراستاکسیژن برخوردار

هــا ي زیــادي روبــرو گشــته کــه برخــی از آنهــا بیمــاري
جاللــی و ( آینــدحســاب مــیتهدیـد جــدي بــراي آن بــه 

پـرورش   ،مناطقی ماننـد ایـران  در . )1372نصري چاري، 
زا در شــرایط ســرد ا طــی دوره اســترس، مواجــه بــکپــور

ي هــا بیمـاري . )Soltani et al., 2010( زمسـتان اسـت  
پـس   طلب که معموالًحاصل از عوامل باکتریایی فرصت

ماهیـان از اسـتخرهاي   ي ناشی از انتقال بچـه ها از استرس
اوایل فصل بهار شـیوع  پرواري در  زمستانه به استخرهاي

هـاي  کـه متعاقـب عفونـت   هاي قارچی یابد و عفونتمی
ي محیطی، تـراکم زیـاد   ها میکروبی و انگلی و یا استرس

توانـد حتـی سـبب مـرگ     مـی  ،آیـد پدید می. .. ماهیان و
وسـیله  هه این ماهی بـ کبا توجه به این. ماهیان بیمار گردد
یابــد، اســتخرهاي پرورشــی رشــد مــی  تغذیــه دســتی در

نیز افـزایش   و ها ريبیما بروز گیري ازروش پیشبهترین 
ها، مدیریت صحیح پرورش و تغذیه مناسب آنمقاومت 

حـدي  به ، تاستا ماهیاندر طی دوران تغذیه و رشد بچه
ــوب را در کــه م ــان  قاومــت طبیعــی مناســب و مطل جری

 جاللی و نصري چـاري، ( دست آورندهگذرانی بزمستان
مـاهی  ، ي خاص سیستم ایمنـی ها ویژگی علتبه. )1372

     تــر نشــان ي غــذایی را بــیشهــا مکمــل تــاثیر اســتفاده از
ي هـا  محرك استفاده از. )Swain et al., 2006(دهد می

            شي غذایی در طی دوره پـرور ها قالب مکمل ایمنی در
ــی ــاهی در  مـ ــالمتی مـ ــعیت سـ ــد وضـ ــا  توانـ ــه بـ  مقابلـ

 زامراحـل اسـترس   در زا راي بیمـاري هـا  کروارگـانیزم می

  . )Soltani et al., 2010( بخشد بهبود
ی، اطالعـــات یکهمـــاتولوژي هـــا شـــاخصبررســـی 

سـالمتی مـاهی   فیزیولـوژیکی و  ارزشمندي درباره وضعیت 
 ,.Luskova, 1997; Ahmadi et al( کننـد ارائـه مـی  

در و رازیانـه  بابونـه  با توجه بـه گـزارش اثـرات    . )2012
ي خـونی و سیسـتم   هـا  نیز تاثیر بر شاخص انسان وایمنی 
-از جملـه گربـه  ، ي ماهیها گونه تعدادي ازذاتی  ایمنی

 دریاي خـزر،  و ماهی سفید، تیالپیاي نیل آفریقایی ماهی
عوامـل خـونی و ایمنـی     بـر  هـا در این تحقیق، اثرات آن

، پرورشـی ایـران  مـاهی  مهـم   گونـه عنوان هبماهی کپور، 
  . مورد بررسی قرار گرفت

  
  ها مواد و روش

مرکــز تحقیقــات  در 1393ایــن تحقیــق در تابســتان 
دانشـگاه آزاد اسـالمی   علوم و فنون شیالتی دکتر کیوان 

  . ، انجام شدالهیجان
  

  وضعیت مخازن و محیط تحقیق
ضـد   ،بعـد از شستشـو  فـایبرگالس  مخـزن   18تعداد 

شـیمیایی آب  شرایط فیزیکـو . گیري شدندعفونی و آب
دماي : این قرار بودتحقیق به طول دوره مورد استفاده در

  اکسـیژن محلـول  گـراد،  درجه سانتی) 5/23 -9/24(آب 
سختی کـل   ،)56/8- 8( pHگرم در لیتر، میلی )4 -7/6(
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 ، شوري حـداکثر caco3)(گرم در لیترمیلی 275حداکثر 
3/1ppt ، 14/0آهــن کــل حــداکثرppm ، ــوم ازت آمونی

. 1/0ppmحـداکثر  و ازت نیتریـت  ppm 27/0 حـداکثر 
و  WTW و دمـاي آب بـا دسـتگاه پرتابـل     pHاکسیژن، 

بـا  ) آهـن ، نیتریـت ، آمونیوم(پارامترهاي فیزیکوشیمیایی 
گیـري  ندازها HACH-LONGEاسپکتروفوتومتردستگاه 

 ، چـاه موجـود در مرکـز و   اصـلی  منبع تـامین آب . شدند
مخـازن  . حجم آن بود %10روزانه  تعویض آب مخازن،

  . هوادهی شدند، هوادهی آکواریومبا پمپ 
  

  ماهیان سازي تهیه و آماده
بچه مـاهی کپـور معمـولی، بـا وزن     قطعه  180تعداد

          پـرورش  مـزارع  گرم از یکی از )25/9 ± 92/1(متوسط 
ل شهرسـتان رشـت کـه داراي مجـوز اداره کـ      ماهیبچه

م ضـدعفونی بـا   انجـا  شیالت استان بـود، تهیـه و پـس از   
داده و بـه مـدت ده   مخـازن قـرار   دمـایی، در هـم  نمک و

  . دهی با شرایط و غذاي دستی انجام شدروز، سازش
  

  و خوراك ماهیان ها سازي عصارهآماده
شــرکت  ازرازیانــه  والکلــی بابونــه عصــاره هیــدرو

 – SOHA کشـت و صـنعت فـراوري گیاهـان دارویـی     

JISSA   الکـل آن خـارج و   در بالن تقطیر. دگردیتهیه ،
 درجـه سـانتی گـراد    40ماري ، در بنشدن تر ظغلیبراي 

ت ظـ گـردد و غل تـر تبخیر بـیش  ،تا الکل آن شددادهقرار
به منظور مخلوط نمودن . نظر برسدعصاره به میزان مورد

ــا خــوراك مــاهی یکنواخــت مکمــل  ــاهی ب ــدار ، گی مق
مخصوص ماهی کپور که از  اکسترودخوراك  مشخص

روي سـینی گسـترانیده و میـزان     ،شدتهیه رکت فرادانهش
ماده خشـک در   %1و  5/0 به نسبت( عصاره مورد نظر از

ــا نســبت   و درخــوراك مصــرفی  ــی ب ــورد تیمــار تلفیق م

بعد از حـل شـدن در الکـل     ،)ماده خشک %5/0مساوي 
 همـراه بـا  ایـن عمـل   . روي غذا اسپري گردیـد اتیلیک به

سـپس بـه مـدت    . شد بار تکرارزدن خوراك چندینبهم
و خشک  شد تا کامالًار دادههواي آزاد قرساعت در 24

 ،و همکــــاران علیشــــاهی( گــــرددالکــــل آن تبخیــــر 
ي مخصـوص  هـا  با خـوراك  ها کلیه تیمار. )1391و1390

وزن زنده % 5هر گروه به مدت دو ماه و به میزان روزانه 
پاپهن و حقـوقی  ( تغذیه گردیدنددر سه مرتبه ) بیوماس(

  . )1382راد، 
  

  تحقیق تیمارهاي
. تصادفی انجام گرفـت  تحقیق در قالب طرح کامالً

 بـه افزوده  يها اي با عصارهتیمار تغذیهشامل دو ،بررسی
الــف و ب  و 1390، و همکــاران علیشــاهی(  %5/0نســبت 

ــباح،  ;1391 ــاهی و مص  ,.Alishahi et al ;1391 علیش

 ,.Banaee et al., 2012; Banaee et al( %1و )2010

، پیر بلوطی و همکـاران قاسمی ؛ 1389، علیشاهی ;2014
 تیمـار و یـک   غـذا بـه   )Dugenci et al., 2003 ؛1390
و ) دو عصـاره % 5/0بـه نسـبت مسـاوي    (تلفیقی  اي تغذیه

، کـه  )تغذیه شده با خوراك بدون عصـاره (گروه شاهد 
در . انجـام شـد   ،شامل سه تکرار بـود  ها هر یک از گروه

قطعـه مـاهی قـرار داده     10، )مخازن(از تکرارها  هر یک
  . شد

  
ي خـون و  هـا  گیري و انجام آزمایشخون

  شناسیایمنی
  6از هرتیمـــار، ) روز 60پـــس از (در انتهـــاي دوره 

گیـري  خـون ) مـاهی  2 تکـرار  هر از(تصافی طورهماهی ب
 Caudal( سیاهرگ دمیسرخرگ یا  گیري ازخون. شد

Vein or Artery( گیـري  انـدازه براي و پذیرفت صورت
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 109 … و رازیانه )Matricaria recutita(اثرات عصاره هیدرو الکلی بابونه 

بـا ظـرف حـاوي یـخ      هـا  نمونـه  ،شناسیپارامترهاي خون
در دو  هـا  انتقال نمونه. قل شدندتخشک به آزمایشگاه من

بـراي  ) هپـارین ( انعقـادي هاي داراي ماده ضـد  دسته ویال
 ASTو  ALT و فاقد آن براي آزمـایش  CBCآزمایش 

            پــس ازو قرمــز  هــاي ســفیدگلبــول. انجــام شــد IgM و
توســط الم ، Lewisمحلــول توســط خــون ســازي رقیــق

با  هماتوکریتتعیین . شمارش شدند نئوبار،هموسیتومتر 
پر مویینه ي ها لوله سانتریفوژ ومیکروهماتوکریت روش 

ــون  ــده از خ ــه 12000 در ش ــی  )RPM( دور در دقیق ط
ــدت ــه  5 مـ ــد ادقیقـ ــام گردیـ ــی  . نجـ ــخیص افتراقـ تشـ

ي خـونی فـیکس شـده و    هـا  با تهیه گسترش ها لکوسیت
و سـپس شناسـایی    Giemsaها با محلول آمیزي آنرنگ

سـنجش  . شـد و شمارش بـا میکروسـکوپ نـوري انجـام    
ســیانومت هموگلــوبین روش هموگلــوبین بــا اســتفاده از 

محلـول درابکـین   در این روش هموگلوبین در . شدانجام
ترکیـب سـیان   تبدیل به ي شیمیایی ها تحت تاثیر واکنش

. و دچـار تغییـر رنـگ مـی گـردد     شـده  مت هموگلوبین 
    کـه بـا غلضـت هموگلـوبین نمونـه      ،تغییـر رنـگ  شدت 

ــانومتر 540در طــول مــوج خــون نســبت مســتقیم دارد   ن
، کـاظمی و همکـاران   ؛1388حقیقـی،  ( شـد گیرياندازه
1389( . 

 روشبـه  سـنجی کـدورت اسـاس  فعالیت لیزوزیم بر
)1990, Ellis ( ــرو ــرم   ب ــاکتري گ ــز ب ــاي لی ــتمبن  مثب
)Micrococcus lysodeikticus (    حســاس بــه آنــزیم

ــزوزیم ــدازه لی ــري شــدان ــن در. گی ــت  روشای ــا فعالی ب
  دیواره سـلولی میکروارگـانیزم مـذکور تجزیـه    ، لیزوزیم

بنابراین کدورت . یابدو کدورت نمونه کاهش می شده 
میـزان  . دهنـده فعالیـت بیشـتر لیـزوزیم اسـت     کمتر نشـان 

-جش قـرار نانومتر مورد سن 670در طول موج  ،کدورت

کل با استفاده از روش  گیري ایمنوگلوبیناندازه. گرفت

اســاس ابتــدا پــروتئین کــل بــر. کالریمتریــک انجــام شــد
ي مس ها بین یونتشکیل کمپلکس آبی متمایل به بنفش 

در طول موج ، نیتروژناکسیژن و آمیدي کربونیلها با اتم
مخلوط مساوي سرم  سپس. شدگیرياندازهنانومتر   540

کـه سـبب رسـوب همــه    (اتـیلن گلیکــول  پلـی  و محلـول 
بـه  ، )گـردد مـی  هاجز ایمنوگلوبینهبي پالسما ها پروتئین
پــس  .دمــاي اتــاق انکوباســیون شــد ســاعت در 2مــدت 

محلـــول  )RPM( دقیقــه  در دور 4000 درازســانتریفوژ  
پـروتئین قـرار    سـنجش  مـورد  یـز آمـده ن  دستهسطحی ب

شده مرحله دوم از گیريین اندازهپروتئتفاضل  با. گرفت
 دسـت آمـد  همقدار ایمنوگلوبین کل ب ،اولیهکل پروتئین 

ــاران( ــاظمی و همکـ ــزان .)1389 ،کـ ــاس بر  IgM میـ اسـ
ــدورت ــه ک ــنجی ب ــاي  و )Thomas, 1998( روشس برمبن

 کمـپلکس  تشـکیل  از کدورت حاصـل گیري شدت اندازه
IgM ــه و ــی نمون ــد آنت ــادي ض ــولدر  ،آن ب ــوج ط   340 م

. شـد گیـري انـدازه  دسـتگاه اسـپکتروفوتومتر  توسـط   نانومتر
روش  بـه شـیمی و  زیست با کیت AST و ALTهاي آنزیم

 بـه  آن تبـدیل  و NADPH مصـرف مبنـاي  بـر   و فتومتریک
+NAD اسـاس پروتکـل کیـت    بر ،نانومتر 505 موجطول در

   .گیري شدنداندازه
  

  تحلیل آماريتجزیه و 
در ابتـدا نرمـال بـودن    ، هـا  جهت تجزیـه و تحلیـل داده  

ر صـورت  د . گردید تست  Shapiro-Wilk ها با آزمون آن
، بــراي مقایســه بــین تیمارهــاي هــا نرمــال بــودن توزیــع داده

 One-way طرفـه اي از آزمون تجزیه واریـانس یـک  تغذیه

ANOVA  همگـن از آزمـون  ي ها و براي جداسازي گروه 
Duncan ي هـا  براي داده. ستفاده شدا  %5  در سطح احتمال

 Kruskal-Wallis پارامتریـــکنا آزمـــون نرمـــال ازغیـــر
 ي مـورد هـا  گـروه اخـتالف  دار بـودن  معنـی . گردیداستفاده
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   .شـد مشخص  Man -Whitneyآزمون  استفاده از بررسی با
بـراي تجزیـه و    SPSS Version 17 افـزار آمـاري   نـرم 

بـراي رسـم     Excel 2007افـزار  نـرم     و هـا  تحلیـل داده 
 . کار برده شدنمودارها به

  
  نتایج

و هموگلــوبین  ي قرمـز، هــا تعــداد گلبـول تـرین  کـم 
تمـام تیمارهـا   . متعلـق بـه گـروه شـاهد بـود     هماتوکریت 

ــزایش   ــروه داراي اف ــن گ ــه ای ــبت ب ــی نس ــد دارمعن  بودن
)05/0P< () بـین    و بابونـه تیمار رازیانه هر دو . )1جدول

، هموگلـوبین  ي قرمـز ها یاختهتعداد از نظر  ،سطوح خود
. )>05/0P( دار بودنداختالف معنیفاقد  ،و هماتوکریت

داري را در افــزایش معنــی، %1و  %5/0بابونــه  هــايتیمار
 تیمارهـاي نسـبت بـه    ،و هماتوکریـت  گلبول قرمز تعداد

  . )>05/0P( ندبوددارا رازیانه سطح هم

  
  هاي تحقیقي هماتولوژیک در گروهها نتایج مقادیر شاخص: 1جدول 

  گروه آزمایشی
RBC  

  )تعداد در میلی متر مکعب(
 )میانگین ±انحراف معیار (

Hb  
  )گرم بر دسی لیتر(

  )میانگین ±انحراف معیار (

Hct 
  )درصد(

 )میانگین ±انحراف معیار (

WBC  
  )در میلی متر مکعبتعداد (
 )میانگین ±انحراف معیار (

  a 5/28867 ± 7/1116666  a 2/0 ± 20/6  a 53/1 ± 67/29  a 9/450 ± 3/6733  شاهد
  b 1/60277 ± 7/1256666  b 31/0 ± 97/6  b 53/1 ± 67/33  ab 3/458 ± 7400  رازیانه 5/0%

  bc 6/58594 ± 7/1336666  bcd 36/0 ± 40/7  bc 53/1 ± 33/35  bc 400 ± 8100  رازیانه 1%
  cd 50000 ± 1400000  cd 25/0 ± 77/7  cd 1 ± 37  ab 2/208 ± 3/7833  بابونه 5/0%

  d 6/36855 ± 3/1448333  d 27/0 ± 8  d 08/2 ± 67/38  cd 2/208 ± 7/9066  بابونه 1%
  bc 1/82819 ± 1333000 bc 51/0 ± 33/7  bc 08/2 ± 67/34  d 7/1307 ± 9700  ها عصاره% 5/0تلفیقی 

  )>05/0P(دهنده اختالف بین تیمارها است مشترك، نشانحروف التین غیر
 

ي هـا  از نظـر تعـداد یاختـه    دو عصـاره  تیمار تلفیقـی 
دار قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت، فاقد اختالف معنی

، %1بابونـه  تیمـار  کـه  حـالی در. بودند رازیانه% 1با سطح 
همـه  داري را در افـزایش معنـی  ، نسبت به تیمـار تلفیقـی  
  . )>05/0P( موارد مذکور نشان داد

 %5/0ي سـفید خـون در تیمارهـاي    هـا  تعداد گلبـول 
 نـداد ي نشـان دارافزایش معنی ،نسبت به شاهد، ها عصاره

)05/0P<( ــطح ــا در س ــاره،  هــر% 1، ام ــزایش دو عص اف
ــاهد   ــه شـ ــینســـبت بـ ــداد . )>05/0P(بـــود  دارمعنـ تعـ

، دوعصــاره ي سـفید در تیمـار مکمـل تلفیقـی    هـا  گلبـول 
دار افـزایش معنـی  ، %1جز بابونه هب نسبت به تمام تیمارها

  . )>05/0P( را نشان داد

جـدول  ( ي سفید خونها در تشخیص افتراقی گلبول
ــم ،)2 ــدار ک ــرین مق ــل ت ــا نوتروفی ــاهد   ه ــروه ش  ودر گ

، کـه البتـه   شـد مشاهده ، در تیمار تلفیقیترین مقدار بیش
ي بابونـه از نظـر آمـاري    هـا  این افزایش نسـبت بـه تیمـار   

 هـا  ترین درصـد لنفوسـیت  بیش. )>05/0P(دار نبود معنی
متعلق به گروه شاهد بود که اختالف آن با بقیه تیمارهـا  

ــ ــار هب ــز تیم ــه  ج ــی ،%5/0رازیان ــودمعن . )>05/0P( دار ب
بــین . گردیـد مشـاهده تـرین مقـدار در تیمـار تلفیقـی      کـم 

 و Monocytes میـــزان نظـــراز تیمارهـــاي مـــورد بررســـی
Eosinophils  مشــاهده آمــاري  دارمعنــی اخــتالف، خــون

  . )>05/0P( نشد
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  هاي تحقیقهاي سفید گروهترکیب افتراقی گلبول: 2جدول 

  آزمایشی گروه
Neutrophils  

  )درصد(
  )میانگین ±انحراف معیار (

Lymphocytes  
  )درصد(

  )میانگین ±انحراف معیار (

Monocytes  
  )درصد(

  )میانگین ±انحراف معیار (

Eosinophils  
  )درصد(

  )میانگین ±انحراف معیار (
  a 73/1 ± 24  c 53/1 ± 67/72  1 ± 3  58/0 ± 33/0  شاهد

  a 1 ± 26  bc 52/2 ± 67/69  1 ± 3  58/0 ± 33/1  رازیانه5/0%
  b 16/1 ± 33/29  ab 53/1 ± 33/66  58/0 ± 33/3  1 ± 1  رازیانه% 1
  bc 1 ± 30  a 65/2 ± 65  1 ± 4  1 ± 1  بابونه5/0%

  c 1 ± 32  a 06/3 ± 33/63  16/1 ± 67/3  1 ± 1  بابونه1%
  c 53/1 ± 33/32  a 16/1 ± 33/63  58/0 ± 67/3  58/0 ± 67/0  ها عصاره% 5/0تلفیقی 

  )>05/0P( بین تیمارها است اختالف دهندهمشترك، نشانحروف التین غیر
  

% 1رازیانـه  و  تیمارهاي بابونهدر  ایمونوگلبولین کل
داري افـزایش معنـی  دار نسبت به هم، بدون تفاوت معنی

ــه     ــاهد و رازیان ــه ش ــبت ب ــود %5/0نس  )>05/0P( دارا ب
  . )3جدول (

ــطوح  ــاره% 5/0س ــا عص ــی  ،ه ــزایش معن داري در اف
امـا   ،)P<05/0( ندادنـد نسبت به شاهد نشـان  IgM مقدار

نسبت ، و تلفیقی دو عصاره% 1تیمارهاي  این افزایش در
ــاهد   ــه ش ــیب ــودمعن ــم. )>05/0P( دار ب ــدار ک ــرین مق  ت

و % 1بابونه  تیمارهاي. متعلق به گروه شاهد بود ،لیزوزیم
 بـه سـایر تیمارهـا   داري را نسـبت  افـزایش معنـی  تلفیقی، 

  . )3جدول ( )>05/0P( نددادنشان

 
  ي ایمنی درگروههاي تحقیقها شاخص :3جدول 

  آزمایشی گروه
Immunoglobolin Total  

)mg/ml(  
  )میانگین ±انحراف معیار (

Igm  
( Mg/dl)  

  )میانگین ±انحراف معیار (

Lysozyme  
) u/ml/min(  

  )میانگین ±انحراف معیار (
  a 05/0 ± 73/17  a 1/1 ± 57/11  a 08/2 ± 33/13  شاهد

  a 11/2 ± 7/18  ab 42/0 ± 13/13  a 52/2 ± 33/15  رازیانه5/0%
  b 63/1 ± 83/22  c 66/0 ± 10/16  a 5 ± 23  رازیانه% 1
  b 61/1 ± 22  a 6/0 ± 43/12  a 5 ± 22  بابونه5/0%

  b 15/2 ± 17/23  bc 74/0 ± 43/14  b 96/8 ± 67/34  بابونه1%
  ab 81/0 ± 13/20  c 02/2 ± 33/15  b 08/6 ± 34  ها عصاره% 5/0تلفیقی 

  )>05/0P( دهنده اختالف بین تیمارها استمشترك، نشانحروف التین غیر
  

 داد کـه ماهیـان، نشـان  بچه خون ALT  مقادیر نتایج
 تیماربجز ( تیمارها نسبت به سایر ،شاهد گروه در مقادیر

ــه  ــا %)5/0بابون ــتالف معنــی  ب ــیشدارياخ ــر بــود ، ب  ت
% 1مربـوط بـه رازیانـه    ، ALT ترین مقدارکم . )1شکل(

  تیمارهـا   سـایر  بـه   نسبت  را   داريبود که کاهش معنی
،  ASTتـرین  بـیش  چنینهم. )>05/0P( دادخود نشان از

 ا مقـادیر کـه بـ  ، )2شکل( شدگیرياندازه گروه شاهد در
ــاره در ــا تیمارهـــاي عصـ  اخـــتالف ،%5/0 ســـطح در هـ
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 ASTتـرین مقـادیر   کـم . )P<05/0( داري نداشـت  معنی
که مقـدارآن نسـبت   ،مشاهده شد% 1نیز در تیمار رازیانه 

ــار   ــه تیم ــه ب ــ، %1بابون ــی هب ــور معن ــمط ــرداري ک ــود ت  ب

)05/0P<( ، ــه تیمــار ــی نســبت ب ــا عصــاره تلفیقــی ول ، ه
  . )P<05/0( داري نداشتکاهش معنی

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  در تیمارهاي مختلفخون  ASTمیانگین تغییرات  :2شکل                         در تیمارهاي مختلفخون  ALTمیانگین تغییرات  :1شکل     
  

  بحث
ي خــونی و بیوشــیمیایی در فصــول هــا تغییــر شــاخص

 هـا  ي غـذایی مختلـف و بیمـاري   هـا  مختلف، تغذیه با جیـره 
ي هـا  شـاخص . )Aldrin et al., 1982( اسـت شـده  ثابـت 

غلظــت  ي قرمــز و ســفید،هــا ولبــخــونی از قبیــل تعــداد گل
ارزشــمندي  هموگلـوبین و درصــد هماتوکریـت اطالعــات  

 Banaee et( کننـد براي ارزیابی سالمت ماهیان فـراهم مـی  

al., 2008( . تحت شرایط  ، کپور سالم  به اینکه دربا توجه
ــایی ــب،  دم ــیت مناس ــداد اریتروس ــا تع ــین ه  – 1100000 ب

، )Svoboda  et al., 1996( باشـد مـی  عـدد  1800000
بین حداقل  تحقیق،قرمز تیمارهاي این  يها گلبول تعداد

ه شــــاهد و  عــــدد درگــــرو  7/1116666 ± 5/28867
بابونـه  در گـروه   عـدد  3/1448333 ± 6/36855حداکثر

ــود% 1 ــاران . بــ ــه و همکــ ــی بر در، )1393( یگانــ رســ
ي خـونی بچـه   هـا  فراسـنجه  بر تاثیرمکمل اسانس رازیانه

 با وزن )Rutilus frisii kutum( خزر دریاي ماهی سفید
ــطوح ) 6/0 ± 002/0( ــفر(گــرم در س ــاهد، ) ص ، 100ش

طی مدت ، گرم در کیلوگرم جیرهمیلی 600، 400، 200
ــق ( روز 60 ــرمشــابه تحقی ــی  ،)حاض ــزایش معن دار در اف

گـرم  میلـی  600و 400ي قرمز در سـطوح  ها تعداد گلبول
مشـاهده  اسانس در کیلـوگرم جیـره را نسـبت بـه شـاهد      

ازیانـه در ایـن تحقیـق    افزایشی مکمـل ر  که با اثرکردند 
اثرات ، )1391الف (علیشاهی و همکاران . مطابقت دارد

کنـدر و  ، تحریک ایمنی سه عصاره گیـاهی سـرخارگل  
آویشــن را در ســطحی مشــابه بــا ســطح حــداقل تحقیــق  

  مـــاهی کپـــوربچـــه ، بــر )جیـــره غـــذایی%5/0( حاضــر 
ــی  12/11 ± 22/1 ــی گرم ــدت در ط ــی روز  42م بررس

 افـزایش تعـداد   نظر داري را ازمعنی ولی تفاوت کردند،
. ي قرمز نسبت به گروه شاهد مالحظـه نکردنـد  ها گلبول

Alishahi  ورا آلوئه %5/0اثر عصاره  )2010(و همکاران
 8در طـی  گرمی را  108 ± 4/11 بر ایمنی کپور معمولی

داري بین تیمارها از معنی بررسی نمودند که تفاوتهفته 
با توجه به تطابق . نشدي قرمز مالحظهها نظر تعداد گلبول

ران بـا نتیجـه ایـن تحقیـق در تـاثیر      نتیجه یگانـه و همکـا  
دالیـل   ،هـا  دار اریتروسیتمکمل رازیانه بر افزایش معنی

تفـاوت   تـوان در سایر محققین را شاید بنتایج  تفاوت در
و ترکیبــات موجــود در  هــا در گونــه گیاهــان و ویژگــی

. .. تیمــار ودر مــدت دوره تفــاوت ، هــاي آنهــا عصــاره
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 علیشـاهی و  ؛1392 همکـاران،  وس ثـانوي  رمد(دانست 
در ایـــن بررســـی، . )Ibtisam, 2011 ؛1391 مصـــباح،

دار در میزان هموگلـوبین خـون ماهیـان در    معنی افزایش
بـا توجـه بـه    . تمام تیمارها نسبت به شاهد، مشـاهده شـد  

ــوبین کــه ایــن ــول قرمــزجــزء اصــلی هموگل  اســت گلب
غالــب رو شــباهت از ایــن، )1389، کــاظمی و همکــاران(

ین بـا  هموگلـوب  مقـادیر  گیـري دست آمده از انـدازه نتایج به
 تیمارهــا در گلبــول قرمــز شــمارش تعــدادنتــایج حاصــل از 

  . باشداي منطقی میداراي رابطه
Abdelhadi )2010( ، گیاهــان دارویــی تغذیــه ازتــاثیر 

ي هـا  بر پاسـخ ، ، از جمله بابونه آلمانی را)بصورت خشک(
 Clarias gariepinus( 22( مــاهی آفریقــاییایمنــی گربــه

هموگلـوبین  مقـدار  . بررسی نمودنـد  ، ماه 1گرمی در طی 
و  Zaki. بـود  تـر از گروه شـاهد بـیش   %1در تیمار بابونه 

ــاوي هـــا ، اثـــر جیـــره)2012(همکـــاران  ي غـــذایی حـ
جمله بابونه آلمانی ي خشک گیاهان دارویی ازها مکمل

ماهی تیالپیاي نیـل  بر بچه، جیره% 2و  1، 0را در سطوح 
. بررسـی نمودنـد  روز  112در طـی   )گرمی 82/0 3/0±(

سـطح  ، نسـبت بـه هـردو   %2هموگلوبین در سـطح  مقدار 
یگانه و همکاران که تـاثیر مکمـل   . افزایش داشت دیگر

 ،بررسـی کردنـد   ماهیـان سـفید  اسانس رازیانه را بر بچـه 
 400، 200ي هـا  دار هموگلوبین را در تیمارافزایش معنی

 کیلوگرم جیره نسبت به گروه شاهدگرم در میلی 600و 
 ،)Sudagar )2010و  Hagibeglou. نمودنــــدمشــــاهده

، 250، 0عصـاره گیـاهی را در سـطوح     4اثرات مخلوط 
، گرم در کیلوگرم جیرهمیلی 1250و 1000و  750، 500

روز  45طـی  درولی ماهی کپـور معمـ   ي ایمنیها پاسخ بر
ــد بررســی ــادیر ،نمودن تیمارهــاي  هموگلوبین درکــه مق

داري را معنـی  گرم عصاره، افـزایش میلی 1250 و 1000
. )>05/0P( ، داشـتند تـر  نسبت به تیمارهاي سطوح پـایین 

Soltan وEl-Laithy )2008( ،ي هـــــا اثـــــر افزودنـــــی
 ماهیـان بـر بچـه   %1سـطح  درخوراکی از جمله رازیانه را 

Fry  بررســی کردنــد،   روز  90در مــدت تیالپیــاي نیــل
ــادیر     ــر مق ــذایی را ب ــره غ ــه در جی ــاثیر افزایشــی رازیان ت

. نســبت بــه گــروه شــاهد، مالحظــه نمودنــدهموگلــوبین 
تــاثیر عصــاره خــوراکی ، )1390(علیشــاهی و همکــاران 
مشابه سطح حـداقل مکمـل   ( %5/0خارمریم را در سطح 

، )گرم 12/65 ± 22/8(در جیره ماهی کپور ) این تحقیق
ــدت  ــادیر    روز  40در م ــزایش مق ــد و اف ــی نمودن بررس

 . کردنـد نسبت به گـروه شـاهد، مالحظـه     هموگلوبین را
ــا توجــ ــنب ــه ای ــول ه ب ــداد گلب ــه تع ــا ک ــزه ــ، غلي قرم ت ظ

هموگلوبین و درصد هماتوکریت خون با یکـدیگر ارتبـاط   
ون کریـت در خـ  نتایج میـزان هماتو ، )1385ستاري، (دارند 

 ، در انطبـاق بـا نتـایج تعـداد    در این تحقیق بچه ماهیان کپور
ــول ــا گلب ــز ه ــود ي قرم ــون ب ــی . خ و  Abdelhadiدر بررس

 نیـــز مقـــادیر هماتوکریـــت در خـــون، )2010( همکـــاران
مــاهی آفریقــایی مــورد تغذیــه بــا مکمــل ماهیــان گربــه بچــه

البتـه  ( داد، افـزایش نشـان  نسبت به گروه شـاهد ، %1خشک 
ــی ــرات . ))P<05/0( نبـــــود داراخـــــتالف آن معنـــ اثـــ

بـر   و کنـدر ي گیـاهی آویشـن   هـا  دهندگی عصاره افزایش
ماهیان کپور معمولی نسبت میزان هماتوکریت خون بچه

الـف  (در بررسی علیشـاهی و همکـاران   ، به گروه شاهد
مشــابه بــا ســطح حــداقل (جیــره  %5/0در ســطح ، )1391

هرچند تفاوت بـا  ، گردیدنیز مالحظه، )ل این تحقیقمکم
 در تحقیـق حاضـر   .)P<05/0( دار نبـود معنـی  گروه شاهد

به  ها مکمل %5/0سطوح اتوکریت، از افزایش درصد هم
نتـایج ایـن   همچنـین  . دار بـود نسبت به شاهد، معنـی  ،باال

که افـزایش سـطح عصـاره از    بود دهنده آن تحقیق نشان
 سبب افـزایش  لزوماً، )در مورد هردو عصاره( %1به  5/0

ــی ــداد گلبــول ( پارامترهــاي دار در معن ــا تع ي قرمــز، ه
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ــوبین و هماتوکریــت  ــد) هموگل طــورکلی هبــ و نگردی
ي نسبت به تر اثرات افزایشی قابل مالحظه ،بابونه عصاره
اسـتفاده از  . ي مذکور داشتها شاخص در ارتقاءرازیانه 
، اثرات افزایشی تلفیق با رازیانه توانستبابونه در  عصاره

نتـایج  . ، ایجـاد نمایـد  %1رازیانه  در حد استفاده از تقریباً
ي هـا  نشان داد کـه افـزودن مکمـل    حاصل از این تحقیق

جیـره غـذایی مــاهی    درعصـاره گیاهـان رازیانـه و بابونــه    
ي هـا  گلبـول  دار تعـداد معنی  افزایش کپورمعمولی، منجر به

ــت،  ــوبین و هماتوکری ــز، هموگل ــف  قرم در ســطوح مختل
کـه ایـن امـر    افزوده شده نسبت به گـروه شـاهد گردیـد    

دهنـده برتـري وضـعیت تـنفس و قابلیـت      نشـان  تواندمی
نسبت  در تیمارها) 1385 ستاري،(انتقال گازهاي تنفسی 

ــوبین و ، افــزایش گلبــول قرمــز. بــه شــاهد باشــد هموگل
 ،ناشی از تاثیر آن ،یانهزهماتوکریت در نتیجه مصرف را

در جـذب   Cنقـش ویتـامین   همانند و اي روده  بر محیط
  . )1393 همکاران، یگانه و( استدانسته شدهآهن 

 ي ســـفید درهـــا گلبـــول تعـــداد ،ایـــن بررســـی در
ــا    ــده ب ــه ش ــاي تغذی ــاره %5/0تیماره ــا عص ــزایش ه ، اف

در  ولـی  )P<05/0( داري نسبت بـه شـاهد نداشـت    معنی
دار هردو عصاره نسبت به شاهد، افزایش معنـی  %1سطح 

تـر  به مراتب بـیش  %1افزایش درتیمار بابونه . نشان دادند
 %1تیمــار تلفیقــی نســبت بــه رازیانــه . بــود %1 از رازیانــه

تري داشت که بـا بررسـی کلـی    تعداد گلبول سفید بیش
تشــدید (بیشــی تــوان ایــن امــر را بــه اثــر هــم مــی ،نتــایج

 ،ي سیسـتم ایمنـی  هـا  محرك. بابونه نسبت داد )کنندگی
ــول  ــال هــا مــوادي هســتند کــه گلب  ي ســفید خــون را فع

ــازند مـــی ــاران  Raa, 2000( .Abdelhadi( سـ و همکـ
مـاهی  ، که اثر مکمل خوراکی بابونه را بر گربـه )2010(

ــد،   ــی کردن ــایی بررس ــی  آفریق ــزایش معن دار تعــداد اف
، را در ماهیان فینگرلینـگ فید در خون بچهي سها گلبول

. )>05/0P( اعالم کردنـد  نسبت به گروه شاهد %1سطح 
 / Hepato & Splanoهـاي   هـا بـا بررسـی شـاخص    آن

Somatic  ي مهـم  هـا  طحـال، ارگـان   رشد کبد وافزایش
ي هــا سـازي در مـاهی را در نتیجـه تغذیـه از جیـره     خـون 

یگانـه و همکـاران   . کردنـد حاوي مکمل بابونـه مشـاهده  
مکمــل اســانس رازیانــه را در ســطوح  اثــر کــه، )1393(

افـزایش  ، مختلـف در بچـه مـاهی سـفید بررسـی کردنـد      
، 200، 100سـطوح  ي سـفید در  ها گلبولتعداد  دارمعنی
نسبت به گروه ، گرم اسانس در کیلوگرم جیرهمیلی 600

را ناشـی از تـاثیر ترکیبـات    و آن شاهد را اعـالم نمودنـد  
همکـاران   علیشـاهی و . فنلی موجود در رازیانـه دانسـتند  

ي هـا  دار تعـداد گلبـول  معنـی افزایش ، ، همچنین)1390(
سـفید خــون در ماهیــان کپــور تغذیـه شــده بــا خــوراك   

گـروه شـاهد    نسـبت بـه  عصاره خارمریم را  %5/0حاوي 
ي سـفید  هـا  دار تعداد گلبـول افزایش معنی. مشاهده نمودند

ط عصــاره تغذیــه مخلــو در خــون ماهیــان کپــور، در نتیجــه
تـا   هـا  بـا افـزایش سـطح عصـاره    الکلی چند گیـاه دارویـی،   

ازاء هرکیلـوگرم  ه گرم بمیلی 1250(ح بررسی ترین سطباال
 ه بـا تیمارهـاي تغذیـه شـد    و بـه گـروه شـاهد    ، نسبت)جیره

ــایین  ــطوح پ ــر س ــی در ،ت  sudagar و Hagibegloo بررس
 زنجبیــل پــودر تــاثیر. )>05/0P( نیــز مشــاهده شــد )2010(
)Zingiber officionalis ( رخی از فاکتورهاي خـونی  ببر

 بچه ماهیـان کپـور معمـولی توسـط طوسـی و همکـاران      
پـودر زنجبیـل    %1 و 5/0با افزودن . بررسی شد، )1389(

روز، نتـایج   58چه ماهیان به مدت به جیره پایه و تغذیه ب
ــه ــده اخــتالف معنــی آمــده نشــاندســتب ــداد  داردهن تع

گونه که همان. بود شاهد با ي سفید بین تیمارهاها گلبول
در  ي گیاهیها مکمل از تغذیهاثرات گردد، میمالحظه 
، ذکـر شـده  غالب تحقیقات در، WBC دهندگیافزایش

افــزایش تعــداد . مطابقــت دارد تحقیــق حاضــربــا نتــایج 
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 115 … و رازیانه )Matricaria recutita(اثرات عصاره هیدرو الکلی بابونه 

 بـر  هـا  توانـد ناشـی از اثـر عصـاره    مـی  ي سـفید ها گلبول
بافت لمفوئید و تولیـد  ساز ماهی از جمله ي خونها بافت

 ارتقـاء و  باشد که نقـش مهمـی در   ها این گلبول تکثیر و
 مـاهی دارد ) غیراختصاصـی ( ذاتـی تقویت سیستم ایمنی 

)Alishahi et al., 2010; Banaee et al., 2015؛ 
و همکـاران   a(( .Martins( 1391، علیشاهی و همکاران

ــان  ، )2010( ــزایش همزمـ ــیت RBCافـ ــا و لکوسـ و  هـ
مشــاهده  مــاهی تغذیــه شــده بــا ســیر را درهماتوکریــت 

ــد ــیت . نمودن ــداد لکوس ــزایش تع ــا اف ــوبین و ، ه هموگل
ــل  ــاي نی ــه  هماتوکریــت در تیالپی ــا مکمــل  تغذی شــده ب

 و )2006(و همکـاران   Shalabyتوسـط   خوراکی سـیر، 
نیــز ) Fall )2011و  Ndongتوســط  تیالپیـاي هیبریــد در 

ــد ــزارش گردیـ ــزایش . گـ ــین افـ ، WBC، RBCهمچنـ
هموگلـوبین و هماتوکریــت در نتیجـه تجــویز خــوراکی   

ــاره  ــزل Silymarinعصــ ــیندر قــ ــانآالي رنگــ  کمــ
)Oncorhynchus mykiss( توسط Banaee  و همکاران
 که ناشـی از تـاثیر آن بـر عملکـرد     گزارش شد )2012(

 ماننــد طحــال و  ) ســاز خــون ( Haematopoietic اعضــاء
 ي خـونی هـا  کلیوي که نقش مهمی در سـاخت سـلول   فوق

 ،WBCطـورکلی افـزایش   هبـ . عنوان گردیـد ، نمایندایفا می
RBCقایسه با گروه شـاهد در تیمارها در م ، هموگلوبین 

ــی  ــن بررس ــین   کــهدر ای ــایج محقق ــا نت ــزب ــذکور و نی  م
)Hajibeglou and Sudagar, 2010( مــاهی  در مــورد

شـدن سیسـتم   فعال دهندهنشان تواندمی ،مطابقت داردکپور 
ي هـا  ویژه ایمنـی ذاتـی در نتیجـه تغذیـه از مکمـل     هدفاعی ب

ــاهی باشـــد     .)Barreto-Medeiros et al., 2005( گیـ
ي سـفید نیـز در تعیـین وضـعیت     هـا  گلبـول  درصد و نوع

شاهســـونی و ( عمـــومی مـــاهی کـــاربرد فراوانـــی دارد 
یکی از ، ي سفیدها نسبت انواع گلبول. )1378همکاران، 

و وضـعیت سیسـتم ایمنـی در     ي مهم سـالمتی ها شاخص

ایـن   در. )Shalaby et al., 2006( باشـد جـانوران مـی  
اخـتالف  ، %5/0در تیمار رازیانه  ها درصد نوتروفیل بررسی،

امـا اثـر افزایشـی    . دارآماري بـا گـروه شـاهد نداشـت    معنی
ــه  ، از نظــر آمــاري در ســطحی مشــابه ، %5/0تیمــار بابون

ــتالف ( ــدون اخ ــی ب ــار ) دارمعن ــا تیم ــه  ب ــود %1رازیان . ب
خـود   %5/0سـطح   داري بـا معنـی  اختالف %1تیماربابونه 

، از هـا  اثر افزایشـی آن بـر درصـد نوتروفیـل     اما ،نداشت
. )>05/0P( تـر بـود  داري بـیش طـور معنـی  هبـ  %1یانه زرا

حتی از تیمار ، در تیمار تلفیقی دو عصاره ها مقدار نوتروفیل
دهنـده اثـر   نشـان  ،مرور کلی نتـایج . تر بودبیش نیز %1بابونه 

 باشـد مـی  با رازیانهبیشی همدر  تشدیدکنندگی مکمل بابونه
Abdelhadi  مکمـل   نیز اثـر افزایشـی  ) 2010(و همکاران

را بـر درصـد   ) %5و  3(و سـطوح بـاالتر از آن    %1بابونه 
نسـبت بـه    ،مـاهی آفریقـایی  در خـون گربـه   هـا  نوتروفیل

ه بـا نتیجـه ایـن تحقیـق در     نمودند کگروه شاهد مشاهده
 هـا  ثیر افزایشی مکمل بابونه بر درصد نوتروفیـل داشتن تأ

ــت دارد ــیت    در. مطابق ــد لنفوس ــق، درص ــن تحقی ــا ای ه
 تـرین مقـدار  روه شاهد، بـیش گ ماهیان کپوردرخون بچه

آمـاري اخـتالف   نیز از نظر% 5/0تیمار رازیانه . را داشت
همه تیمارهـاي  . داري نسبت به گروه شاهد نداشتمعنی

، داريمعنـی  طـور هحاوي بابونه نسبت به گـروه شـاهد بـ   
 در. تــري را در خــون دارا بودنــددرصــد لنفوســیت کــم

کـاهش درصـد   ) 2010(و همکاران  Abdelhadiبررسی 
نتیجه تغذیـه  ماهی آفریقایی دردر خون گربه ها لنفوسیت
 نسبت به گروه شاهد، مالحظه، مکمل بابونه %1از سطح 

یـرات  یتغ. داشـت شد که با نتیجـه ایـن تحقیـق مطابقـت     
ــوس ــل( معک ــد ) متقاب ــیتدرص ــا لنفوس ــاهش( ه و ) ک
مشاهده شده در این بررسی همراه ) افزایش( ها نوتروفیل

 ، بـا نتـایج تحقیـق   به شاهد نسبت WBCبا افزایش کلی 

Abdelhadi ــاران  و ــه از   )2010(همکـ ــه تغذیـ در نتیجـ
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 تحقیـــق در. داشـــتمکمـــل گیـــاهی بابونـــه مطابقـــت 
Mohammadi   ثیر قرارگیـري  تأکه ،)2013(و همکاران

) لیتــرگــرم در میلــی 150، 100، 50(معــرض ســطوح  در
ي هـا  شـاخص  ي اکـالیپتوس و شـمعدانی را بـر   ها عصاره

بررسی هفته  3گرمی در طی  25 ماهیان کپورخونی بچه
حـال،  در همـان  و هـا  لنفوسـیت  نمودند، کـاهش درصـد  
بـا  WBC که با افزایش کلـی  ها افزایش درصد نوتروفیل

در محیط نسبت به شاهد همراه  ها افزایش سطوح عصاره
ــود  ــطوح  و در(ب ــاالترس ــاره ب ــا عص ــی ه ــز دارمعن ــ نی  دش

)05/0<P(( ، ــد ــه گردیــ ــاران  Feki-El .مالحظــ و همکــ
لوژیکی مـاهی کپـور   ي همـاتو ها شاخص در ریتغی ،)2000(

ــهدر نتیجــه تزریــق روغــن ســیاه را  ، )sativa Nigella( دان
 بالغ در يها نوتروفیل عدادتافزایش ها آن. ی کردندبررس
ناشـی   راآن ونمـوده  مشاهدهرا شده با روغن تزریق تیمار

 Polymorphonuclear يهـا  لکوسیت نمو مراحل تسریع از
اثـر بابونـه بـر    . دانه اعـالم نمودنـد  روغن سیاه نتیجه تاثیردر

در افـراد   هـا  ي سـفید و نوتروفیـل  ها افزایش تعداد گلبول
آزاد (مبتالیان به نـوتروپنی گـزارش شـده اسـت     سالم و 

در بررسـی   ،همچنـین . )1377 ،روح پرور ;1378 بخت،
آالي چند گیاه دارویی بر سیسـتم ایمنـی مـاهی قـزل     اثر

گرمی کـه   Oncorhynchus myksis( 50( رنگین کمان
 8به مـدت  ) 1390( توسط قاسمی پیر بلوطی و همکاران

ي خـون در ماهیـان   هـا  شـد، میـزان لنفوسـیت   هفته انجـام 
 گـروه شـاهد  مقایسـه بـا    بختیـاري در  مـرزه  شده بایهتغذ

 افـزایش  هـا  کـه درصـد هتروفیـل   حـالی کاهش یافت، در
که جیره حـاوي مـرزه    شد گیرينتیجه و داشت دارمعنی

موجود جمله مواد ثانویه ازکه با دارا بودن ترکیبات فنلی 
باشند، می نیز این تحقیق رفته درکارهبگیاهان ي ها عصاره در

عنوان اولین هب ها هتروفیل درصدسبب افزایش  ،استتوانسته
در ایـن تحقیـق   . ي خـونی فعـال در ایمنـی گـردد    هـا  سلول

تفـاوت  تیمارهـا،   در هـا  ائوزینوفیل و ها مونوسیتدرصد 
 Abdelhadiبررسـی  در. نداشت یکدیگر آماري با دارمعنی

تمام سـطوح   در ها تمونوسی درصدنیز  )2010(همکاران و 
  . گروه شاهد نداشت با آماري دارمعنی تفاوت، تغذیه بابونه

  شاخص مناسـبی بـراي   ،طح گلبولین سرمافزایش س
 باشـد مـی  آن ارتقاءو  بررسی وضعیت دفاع ایمنی ماهی

)Banaee et al., 2012; Siwwicki et al., 1994( .
 نسبت به شاهد Ig مقادیردار افزایش معنیاین بررسی در
افــزایش . شـد مشـاهده  %1رازیانـه   تیمارهـاي بابونـه و   در

در تیمارهـاي بابونـه تـاثیر    % 1بـه  % 5/0سطح عصـاره از  
، اما این افـزایش  نداشت Igداري در افزایش مقدار معنی

ــاي رازیانــه  زمینــه تــاثیر   در. دار بــودمعنــی در تیماره
ي گیاهی بر ایمنوگلـوبین کـل   ها ي حاوي مکملها جیره

ــی  در ــان، ارج ــان در   )1391( ماهی ــاره ریح ــاثیر عص ، ت
ــطوح  ــی 1000و  500، 250، 0سـ ــرم میلـ در %) 1/0(گـ

آالي ي خونی قزلها برخی شاخص کیلوگرم جیره را بر
مـذکور،  بررسـی نمـود کـه نتـایج تحقیـق       ،انکمرنگین

 شدن سطح عصـاره نشـان   تررا با بیش Igافزایش مقادیر 
در بررسـی  . )P<05/0( دار نبـود داد ولی افـزایش معنـی  

عصاره رازیانـه   %5/0سطح  تا Ig دارحاضر افزایش معنی
  . نسبت به گروه شاهد مالحظه نشد، و تلفیقی دو عصاره

می باشد کـه توانـایی    IgM ها در ماهی Ig مهمترین
 ایمنــی اختصاصــی در برابــر آنتــی ژن خــاص را دارد    

تحقیــــق حاضــــر در . )1389، کــــاظمی و همکــــاران(
و تلفیقـی دو   %1رازیانـه   در تیمـار  IgM ترین مقدار بیش

دار آمـاري بـا   عصاره مالحظه شد که البته اختالف معنی
  . نداشتند %1تیمار بابونه 

. نیز مربوط به گروه شاهد بـود  IgMترین مقدار کم
هردو عصاره نیز نسبت به گـروه   %5/0تیمارهاي سطوح 

ــدار  ــزایش مق ــانIgM  شــاهد، اف ــد، را نش ــد دادن هرچن
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 IgMدار بــودن معنــی تــربــیش. دار نبــودمعنــی ،افــزایش
تغذیـه مـاهی کپـور از     نسبت به گـروه شـاهد، در نتیجـه   

توســط علیشــاهی و   ، خــارمریم  %5/0مکمــل عصــاره  
گزارش شد که با نتایج این تحقیق در  )1390(همکاران 

. ي گیاهی مطابقـت دارد ها مکمل افزایشی تغذیه از تاثیر
 ایـن  در %5/0بودن افزایش در سطوح  دارعدم معنیالبته 

توانـد ناشـی از   مـی  ،تحقیق در مقایسه با بررسی مـذکور 
ترکیبات گزاري متفاوت تاثیري گیاهی و ها گونهتفاوت در

 در IgM دارمعنـی  افـزایش . باشـد  هـا موجود در آنثانویه 
ي یـک از تیمارهـا  نسبت بـه هر  ،عصاره تلفیقی دو تیمار

بیشی این دو عصـاره در ارتقـاء   دهنده اثر همنشان ،5/0%
  . است عامل ایمنی این

 فبـه عنـوان یـک معـر    ، میزان فعالیت لیزوزیم سرم
ــی غیر  ــت ایمن ــا اهمی ــی درب ــی  اختصاص ــاهی م ــدم  باش

)Sakai, 1999( .زیم بعـد از تجـویز   افزایش فعالیت لیزو
در  هـا  و برخی پروبیوتیک ها ، واکسني ایمنیها محرك

علیشــاهی و همکــاران، ( اســتمــاهی گــزارش گردیــده
ــن. )1390 ــی در ای ــه  بررس ــاي بابون ــار  %1، تیماره و تیم

داري نسـبت بـه سـایر    معنـی  طـور هبـ ، تلفیقی دو عصـاره 
ــا و شــاهد ــزایشتیماره ــزوزیم خــون را نشــان   ، اف در لی

با توجـه بـه اینکـه هیچکـدام از تیمارهـاي سـطح       . دادند
ــزوزیم دار معنــیافــزایش  بــه تنهــایی نتوانســتند، 5/0% لی

دار در معنی افزایش سبب شوند، نسبت به گروه شاهد را
 بیشــی ایــن دو تــوان نشــانه اثــر هــمتیمــار تلفیقــی را مــی

 در بررسـی . عصاره در ارتقاء این عامل ایمنی تلقی نمود
Jian و Wu )2004(،  سـطح لیـزوزیم   دارافزایش معنـی ،

 Jian carp )Cyprinus carpio var. Jian (101 در
در ي خشـک گیـاهی   ها در نتیجه تغذیه از مکملگرمی 
 30در طـی  ، نسبت به گروه شـاهد  جیره %5/1و  1سطح 

ــد روز  ــه ش ــاران . )>05/0P( مالحظ ــاهی و همک  علیش

 ثیر تجویز خـوراکی عصـاره خـارمریم در   که تأ )1390(
ي ایمنی ماهی کپـور را  ها خوراك، بر پاسخ% 5/0سطح 

دار لیـزوزیم را در خـون   بررسی کردنـد، افـزایش معنـی   
از غــذاي حــاوي مکمــل مــاهی کپــور در نتیجــه تغذیــه 
نتیجه ایـن تحقیـق، عـدم    . گیاهی مذکور گزارش کردند

را در  %5/0تاثیر هر دو عصاره رازیانه و بابونه در سـطح  
تواند بـه دلیـل   داد که می لیزوزیم نشان دارمعنی افزایش

ــاوت در ــان   تف ــوثره گیاه ــواد م ــورد بررســی م ــدم . باش
از عوامـل تولیـد    هـا  اینکـه نوتروفیـل  بـه توجـه بـا  همچنین
تـرین درصـد   مشاهده بیششاید بتوان باشند،  می لیزوزیم

  در ایـن تحقیـق   کـه ی یتیمارهـا همـان  در را  ها نوتروفیل
در همـین راسـتا   ، هستندترین مقادیر لیزوزیم بیشداراي 

  . ارزیابی نمود
آالنـین  (ي کبـدي  هـا  این تحقیق همچنین آنـزیم در 

ــفراز ــپیرات (و ) آمینوترانس ــفرازآس ــه )آمینوترانس دو  ک
ــی   ــد م ــین عملکــرد کب ــراي تعی ــدي ب ــزیم کلی ــندآن  باش

)Shariffi, et al., 2001(  سـنجش قـرار گرفتنـد    مـورد .
 در AST و ALTتـرین مقـدار  کـم در مقایسه بـا شـاهد،   

افــزایش سـطح عصــاره  . مالحظــه شـد  %1رازیانـه   تیمـار 
 و ALT دارمعنـی  کاهش دو گیاه خوراکی در مورد هر

  . را سبب شد AST نیز
 دار فعالیــت، افــزایش معنــی)1395(و همکــاران بنـایی  

 –درصــد عصــاره آبــی 1و  5/0تحــت تیمــار  ALTآنــزیم 
دار سـطح  تحقیـق و افـزایش معنـی    45پونـه در روز    الکلی
در روزهـاي  ، درصـد عصـاره  1تحت تیمـار  را  ASTآنزیم 

مشـــاهده گرمـــی،  87در مـــاهی کپــور  ، تحقیــق  45و  30
، )1396(تحقیق دیگري، فالح پور و همکـاران   در. نمودند

را در ماهیـان   ALTو  ASTدار سطوح آنزیم افزایش معنی
درصـد عصـاره خـوراکی     1گرمـی تحـت تیمـار     37کپور 

 هـا  محققین مذکور ایـن افـزایش  . دندکرختمی مالحظه گل
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ــان را ــدهنش ــلولی  دهن ــمیت س ــاد س ــویز   ،ایج ــه تج در نتیج
ــد تحقیــقمــورد ي گیاهــان هــا عصــاره ــوان نمودن ــا. عن  ام
نتیجـه تغذیـه از   این دو آنزیم در  دارکاهش معنی، بالعکس

ماهیان فینگرلینـگ تیالپیـاي   بچه در رازیانه خوراك حاوي
نسـبت بـه    )Oreochromis niloticus×O. aurus( هیبرید

ــاهد، توســط    ــروه ش ــاران El-Dakarگ  )2004( و همک

ــد  ــاهده ش ــه اثــر  ) Soltan )2008 و El-Laithy. مش ک
 % 1 سـطح را دررازیانه افزوده به خوراك تیالپیـاي نیـل   

ــد،  خــوراك ــز بررســی نمودن ) دارغیرمعنــی( کــاهشنی
ALT ــی(کــاهش  و را نســبت  05/0P<(( AST( دارمعن

 کــه بــا نتــایج تحقیــق بـه گــروه شــاهد گــزارش نمودنــد 
 مطابقـت ، ASTویـژه از نظـر آمـاري درمـورد     هب ،حاضر
آمده را ناشی از امحاء عوامل ها نتایج بدست آن. داشت

که عملکرد کبـد  ) رازیانه(وده سمی غذا توسط ماده افز
ــوان نمودنــدمــی را بهبــود ــین. بخشــد، عن و  Zaki همچن

ــان   در) 2012(همکــاران  ــاثیر خــوراکی گیاه بررســی ت
، ماهیــان تیالپیــاي نیــلبونــه بــر بچــهدارویــی از جملــه با

خون در تیمارهاي بابونه را نسبت  ASTو  ALTکاهش 
، در بررســی حاضــر. گــزارش کردنــد بــه گــروه شــاهد

نسـبت   تـري را کاهش بیش، عصاره دو هر %1تیمارهاي 
ــاي   ــه تیماره ــان  %5/0ب ــود نش ــد خ ــه دو . دادن در مقایس

دو  عصاره اثرات کاهندگی عصاره رازیانه در مورد هـر 
کاهنـده   عوامـل . تـر بـود  نسبت بـه بابونـه بـیش   ، شاخص
 - D توسـط رازیانــه، ترکیبـات   ALT و AST سـطوح 

limonene  و  B - myrcene  عنــوان  درآن  موجــود
ایـن گیـاه    سـبب اثـرات هپـاتوپروتکتیو    کـه نهایتـاً   انـد  شده
  . )Ozbec et al., 2003(ردند گ می

  
  
  

 اثـرات آمـده از  دسـت با ارزیابی مجمـوع نتـایج بـه    
ي هــا شـاخص  بــر هـا  دهنـدگی مکمــل افزایشـی و ارتقــاء 

ــه  ــی بچ ــونی و ایمن ــور در  خ ــاهی کپ ــر م ــق حاض ، تحقی
درصد و پس از  1ترین اثرات مربوط به تیمار بابونه  بیش

، تلفیقی دو عصاره هايدرصد بوده و تیمار 1آن رازیانه 
درصــد بــه ترتیــب در  5/0درصــد و رازیانــه  5/0بابونــه 

  . ي بعدي قرار دارندها رتبه
  

  سپاسگزاري
نامه کارشناسی ارشـد در  قالب پایاندر ، این تحقیق 

دانشگاه (دکتر کیوان  دریایی و فنونشیالتی مرکز علوم 
بدینوسیله از . انجام گردید) آزاد اسالمی واحد الهیجان

ریاسـت محتـرم و   ، زادهجناب آقاي دکتر حبیب وهـاب 
کارکنان آن مرکز که در انجام ایـن پـژوهش مسـاعدت    

  . نمودند، تشکر و قدردانی می گردد
  
  نابعم
تهران،  .بندي گیاهان داروییرده. 1378 ،.مآزاد بخت،  .1

  .فحهص 401 ،)زادهتیمور(نشر طبیب 
 تاثیر سطوح مختلف عصاره ریحـان . 1391 ،.پ ارجی، .2

)Ocimum basilicum (   بر میزان رشد، بقـا و برخـی از
ي خـونی و مقاومـت بچـه ماهیـان قـزل آالي      ها شاخص

در مقابلـه بـا   ) Oncorhynchus mykiss(رنگین کمـان  
ــان نامــه کارشناســی ارشــد . تــنش حرارتــی ــرو  پای تکثی

دانشــکده منــابع طبیعــی دانشــگاه آزاد . پــرورش آبزیــان
 .فحهص 93 ،اسالمی واحد الهیجان

، .شــوکت، پ، .ب نعمــت دوســت حقــی،، .م بنــایی، .3
ــه  . 1395 ــاثیر عصــاره پون ــر ) Mentha longifolia(ت ب

ي رشد مـاهی  ها شاخصفاکتورهاي بیوشیمیایی خون و 
 .نشریه توسعه آبزي پـروري . )Cyprinus carpio(کپور

 .55 -39، )3( 10،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان
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پــرورش کپــور و . 1382، .حقــوقی راد، ن، .پــاپهن، ف .4
ــتخري  ــان اس ــران، . ماهی ــوربخش ته ــارات ن  205 ،انتش

 .فحهص

معرفـی آبزیـان   . 1372، .، عنصري چـاري ، .جاللی، ب .5
ي شایع ماهی کپور ها زیست شناسی و بیماري ،رورشیپ

کثیـرو  تمعاونـت  . پـرور آبـزي مجلـه  . معمولی در ایـران 
 .6-3 )3( 1 ،پرورش آبزیان شیالت ایران

هـــاي آزمایشـــگاهی خـــون روش. 1388، .حقیقـــی، م .6
 ،موسسه تحقیقـات شـیالت ایـران   تهران، . شناسی ماهی

 .فحهص 83

قطـره بابونـه بـر روي    بررسی اثـر  . 1377، .، مپرورروح .7
ــا تعــداد گرانولوســیت ــب و در   ه ــراد ســالم داوطل در اف

ي هـا  بیماران مبتال به نوتروپنی و جدا کـردن فراکسـیون  
نامـه دانشـکده داروسـازي دانشـگاه     پایان. مختلف بابونه

 .فحهص 94 ،علوم پزشکی شیراز

ــري، ع .8 ــران . 1375، .زرگ ــی ای ــان داروی ــران، .گیاه  ته
 .صفحه 980. دوم  جلد. تهرانانتشارات دانشگاه 

ــتاري .9 ــاهی. 1385 ،.م، ســ ــیمــ ــریح و  )1(شناســ تشــ
 .فحهص 662 ،انتشارات حق شناسرشت، . فیزیولوژي

ــلطانی، .10 ــی. 1387، .م س ــخت   ایمن ــان و س ــی ماهی شناس
 .فحهص 264، انتشارات دانشگاه تهران تهران، .پوستان

ــوقی، غ ،.د شاهســونی، .11 ــا، پ، .وث . 1378، .خضــرائی نی
برخی از فاکتورهاي خـونی مـاهی ازون بـرون در     تعیین

 مجلـه پـژوهش و  . سواحل جنوب شـرقی دریـاي خـزر   
 .44-13 ،)3( 12 وزارت جهاد کشاورزي، .سازندگی

تــاثیر . 1389، .م سـوداگر، ، .ع، بـزرگ نیــا ، .طوسـی، م  .12
ــل  ــودر زنجبی ــر برخــی از ) Zingibar officinalis(پ ب

همـایش  . فاکتورهاي خـونی بچـه ماهیـان کپورمعمـولی    
 . ملی گیاهان دارویی

بررسی اثر سطوح مختلف عصاره . 1389، .م، علیشاهی .13
ــه ورا بــر شــاخص  ــزان هــا خــام گیــاه آلوئ ي رشــد و می

مقاومــت در برابــر عفونــت بــا بــاکتري آئرومونـــاس      

ــدروفیال در مــاهی ســیکلید  ــه علمــی پژوهشــی  . هی مجل
 ،)8( 2،اهواز دانشگاه آزاد اسالمی واحد. بیولوژي دریا

41-46. 

، .ا اسـمعیلی راد، ، .مصباح، م، .سلطانی، م، .م علیشاهی، .14
ــر   . 1390 تــاثیر تجــویز خــوراکی عصــاره خــار مــریم ب
مجلـه تحقیقـات   . ي ایمنی ماهی کپـور معمـولی  ها پاسخ

 66 ،دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران. دامپزشــکی
)3( ،255-263. 

. 1391، .زرگر، ا، .م مصباح،، .سلطانی، م، .م علیشاهی، .15
ارگوسان و سـه  ، اثرات تحریک ایمنی و رشد لوامیزول

مجلـــه تحقیقـــات . عصـــاره گیـــاهی در مـــاهی کپـــور
 67 ،دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران .دامپزشــکی

)2(، 135- 142.  

، .نامجویـــــــان، ف، .مصـــــــباح، م، .م علیشـــــــاهی، .16
مقایسه اثـر  . 1391، .راضی جاللی، م، .زاده، م سبزواري

اهی ایمنی شـیمیایی و گیـاهی در مـ   ي ها برخی محرك
دانشـگاه شـهید چمـران    . مجله دامپزشکی ایـران . اسکار
 . 68-58 ،)2( 8 ،اهواز

اثر عصـاره دارواش و  . 1391، .م مصباح،، .علیشاهی، م .17
سیاه دانه بر بقاء و فاکتورهاي رشد و مقاومـت در برابـر   

مجلـه  . ماهی طالیـی درعفونت با آئروموناس هیدروفیال 
دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه  . دامپزشــکیتحقیقــات 

 . 290-285، ) 3( 67 ،تهران

اثـرات  . 1396، .ن زاده،جـواد ، .بنایی، م، .ف پور،فالح .18
بـر  ) Althea officinalis(تجویز خوراکی عصاره گل ختمـی  

ي کبدي ماهی کپـور  ها ي خونی و برخی آنزیمها سلول
نشــــریه توســــعه  . )Cyprinus carpio(معمــــولی 

 11 ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجـان . پروري آبزي
)1(، 105-117. 

گیاهـان دارویـی و معطـر    . 1388، .قاسمی پیربلوطی، ع .19
انتشـارات  شـهرکرد،  . )هاشناخت و برررسی اثرات آن(

 .فحهص 500 ،دانشگاه آزاد اسالمی
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ــوطی،   .20 ــر بل ــمی پی ــی، ا، .ع قاس ــکار، غ، .پیرعل ، .ر.پیش
، .م جعفریـان دهکـردي،  ، .رئیسـی، م ، .ع.م.جاللی، س

اثــر اسـانس چنــد گیـاه دارویــی بــر   . 1390، .ب ،حامـد 
 فصـلنامه . آالي رنگـین کمـان  سیستم ایمنی مـاهی قـزل  

 2 ،دانشــگاه آزاد اســالمی شــهرکرد .گیــاهیهــاي دارو
)2( ،149-155. 

، .یوســفی جــوردهی، ا  ، .پوردهقــانی، م ، .کــاظمی، ر .21
ــوژي . 1389، .نصــري تجــن، م، .یارمحمــدي، م فیزیول

دستگاه گردش خـون آبزیـان و فنـون کـاربردي خـون      
 .فحهص 194 ،انتشارات بازرگان رشت، .شناسی ماهیان

 ،.ع ،سـروش زاده  ،.ز ایـزدي،  ،.م.ع.س مدرس ثـانوي،  .22
اثر ضد میکروبـی  . 1392، .پ داودي، ،.م اثنی عشري،

مجله . و بابونه کبیر یی بابونه آلمانیاسانس گیاهان دارو
پزشـکی   دانشـگاه علـوم   .ارمغـان دانـش  علمی پژوهشی 

 . 43-31 ،)1( 18، یاسوج

ــه، س .23 جــانی ، .ف فیــروزبخش،، .مهــدوي، س، .یگان
ــی، خ ــر    . 1393، .خلیل ــه ب ــانس رازیان ــل اس ــاثیر مکم ت

 ي رشـــد، بازمانـــدگی، ترکیـــب الشـــه وهـــا شـــاخص
. دریــاي خــزر ي خــونی بچــه مــاهی ســفیدهــا فراســنجه

دانشگاه  .فنون شیالت پژوهشی علوم و –فصلنامه علمی
  . 90-79 ،)3( 3، تربیت مدرس
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