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" مقاله پژوهشی"  

 

  هایشاخص بر( Lavandula angostifolia) اسطوخودوس دارویی   گیاه اثرات

  آمور  ماهی  در الشه  تقریبی  ترکیب و  کبدی هایآنزیم خون، بیوشیمی 

(Ctenopharyngodon idella) 
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 ایران سراوان، مجتمع عالی سراوان، -3
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 چکیده

 Lavandulaیافته است. گیاه اسطوخودوس )به نحو چشمگیری افزایش  وریرپبزیآ  رد  عصاره گیاهان  های اخیر مطالعه تاثیردر سال      

angostifolia آنتی اکسیدانی می فعالیت  از جمله گیاهان دارویی است که دارای  سطوح مختلف عصاره    تأثیر  حاضر،  مطالعهدر  باشد.  ( 

(  Ctenopharyngodon idellaماهی آمور )ر  د  الشه  ی های کبدی و ترکیب تقریبشناسی، آنزیمهای خونگیاه اسطوخودوس بر شاخص

شامل سه سطح    کپورماهیان  ماهیان با غذای  داده شد. ماهی( قرار عدد 30 تکرار تکرار )هر سه در تیمار چهار بررسی شد. ماهیان در قالب

1/0  (T1)،   5/0  (T2  )  1و  (T3  )  درصد و یک گروه کنترل(T0  )  میزان پروتئین کل در میان   یجتابا ن  قشدند. مطاب  هفته تغذیه      8به مدت

اختالف دارای  آزمایشی  جیره  معنی   تیمارهای  با  شده  تغذیه  ماهیان  که  بطوری  بود  بودند   3Tدار  دارا  را  کل  پروتئین  میزان  بیشترین 

(p<0.05 )  .آنزیم  میزان  ( آمینوترانسفراز  آالنین  آلکالین ALTکبدی  و   )  ( آسپارتاتALPفسفاتاز  و  بین  AST) از  رفآمینوترانس  (  در   )

( TG)گلیسرید  و تری(  Chol)(. با افزایش غلظت عصاره گیاهی مقادیر کلسترول  p>0.05داری نداشتند )تیمارهای مختلف تفاوت معنی 

 (. بیشترینp<0.05گیری شد )گلیسرید اندازه  و تری  کمترین مقدار کلسترول   T3  تیمار  که درطوری هداری کاهش یافت بطور معنی هب

  هرچند   بود،  شاهد  تیمار  به  مربوط  مقدار  و کمترین    3T  تیمار  به  ( مربوطAST)  نوترانسفراز یآسپارتات آمفسفاتاز و    آلکالین  ن،میبوآل  رامقد

که با افزایش غلظت عصاره گیاه  طوریه داری داشت بمقدار گلوکز در بین تیمارها تفاوت معنی (.  p>0.05)بود  ن  داری ها معنتفاوت   این  که

در  (. بر طبق نتایج مشخص گردید  p<0.05مشاهده گردید )   T3دار گلوکز کاسته شد و کمترین مقدار آن در تیمار  مقز  س او داسطوخو

در    (p>0.05)داری نداشت  تیمارهای آزمایشی، مقدار پروتئین، چربی و رطوبت الشه در سطوح مختلف عصاره با یکدیگر اختالف معنی 

توان بیان نمود که طور کلی می ه (. بp<0.05بیشترین غلظت عصاره گیاهی مشاهده گردید )  ویحاار  میحالیکه بیشترین مقدار خاکستر در ت

نداشته است از این    های کبدیتاثیر منفی در عملکرد آنزیمهای بیوشیمی خون گردیده و  عصاره گیاه اسطوخودوس سبب بهبود شاخص

 گردد. آمور پیشنهاد می  هی مایی اذدرصد عصاره گیاه اسطوخودوس در جیره غ 1رو استفاده از 

 

.آمور ماهی  اسطوخودوس، الشه،  ترکیبات کبدی،  هایآنزیم شناسی، خون هایشاخص  غذایی، مکمل کلمات کلیدی:

 
 omraha.fadaei22@gmail.c: مکاتبات دارعهده *
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 مقدمه 

توان به  می  ییدارو یاهاناستفاده از گ  یایاز جمله مزا

بر  سوء  جانبی  اثرات  نداشتن  و  کاربرد  بودن  ساده 

باق  عملکرد نیز  و  در ن  ندنما  یحیوانات  مضر  بقایای 

و    داروئی  یاهانگ  یرا اخهای تولیدی اشاره نمود.  فراورده

یاضرور  یهاروغن آن  یهاعصاره  ی  به  به مربوط  ها 

محرک  گرفته  یهاعنوان  قرار  استفاده  مورد   اند.رشد 

  مختلف   گیاهان  عصاره  که   نداداده  نشان  هابررسی   برخی

ماهیان  بهبود  باعث  میتواند الشه  هم  کیفیت    ینچن و 

 Zeppenfeldهای کبدی شوند )عملکرد صحیح آنزیم

et al., 2017 .) 

نقش    حاضر  حال  در  گیاهی  محصوالت  و  گیاهان 

دارند.   پروری  آبزی  در  ترکیبات  هبمهمی  کلی  طور 

گیاهی در مقایسه با ترکیبات شیمیایی، سنتتیک و آنتی  

ندرت  بیوتیک به  )یا  ندارند  را  مضر  جانبی  اثرات  ها 

ا(ددارن انباشتگی  انرز،  و  سمیت  ویژگی  فاقد  بوده،  تر 

زیان آور در بافت موجود زنده هستند، قابلیت تجزیه و  

با   ترکیبات  در کل  و  هستند  دارا  را  محیط  به  بازگشت 

منشا گیاهی در مقایسه با سایر مواد سازگاری بیشتری با  

 (. Pateiro et al., 2020)محیط زیست دارند 

 ن انس  ان اس  ت ک  هب  دی اتحی    هایکبد یکی از اندام

 زدایی ترکیبات خارجی، داروها، س  موم و... راعمل سم

-از این رو بررسی و اندازه گی  ری آن  زیم  .دهدانجام می

ه  ای کب  دی در ماهی  ان از اهمی  ت وی  ژه ای برخ  وردار 

کلی  دی  ه  ایآن جایی که کبد یک  ی از ارگ  اناست. از 

رج اخ     در اعمال متابولیکی و ترشحی است و هم چن  ین 

ای  ن   ل  ذا  ؛بدن ب  ه عه  ده کب  د م  ی باش  د  سموم ازن  ردک

درم  ان   موضوع بر اهمیت استفاده از گیاهان داروی  ی در

ه  ای عصاره  ری ثو این امر اهمیت بررسی تاافزاید  کبد می

ده  د. ب  ا های کبدی را نشان میگیاهی بر عملکرد آنزیم

هایی نظی  ر آس  پارتات امینوترانس  فراز اندازه گیری آنزیم

(ASTآ ،)       اللک( ین فس      فاتازALP و ) آالن      ین

( میتوان به آسیب س  لولی در کب  د ALTآمینوترانسفراز )

 (.Modaresi and Arefian, 2016پی برد )

ماهی   ان  هندگاندماهیان مورد پسند پرورش  از یکی

گرم   ابی، ماهی علفخ   وار ی   ا آم   ور ب   ا ن   ام علم   ی 

(Ctenopharyngodon idella) میباشد. ای  ن م  اهی 

 عل  ت ک  ه ب  ه اس  ت، اقتص  ادی مهم یهاگون از یکی

 پ  رورش نقاط دنی  ا اکثر در فرد به منحصر هایویژگی

در ط   ب س   نتی اس   طوخودوس   .م   ی ش   ود داده

(Lavandula angostifolia)  یکی از داروهای موثر ب  ر

باش  د و مطالع  اتی در خص  و  عملکرد کبد مطرح م  ی

ه  ای کب  دی در م  وش تاثیر این گی  اه ب  ر فعالی  ت آن  زیم

( Modaresi and Arefian, 2016ه است )فت گررت وص

ام  ا ت  اکنون مطالع  ه ج  امع و ک  املی در خص  و  ت  اثیر 

های کبدی در ماهی  ان عصاره این گیاه بر عملکرد آنزیم

 ها واسانس اسطوخودوس از برگصورت نگرفته است.  

دارای ترکیب  ات مختل  ف   های گیاه به دست میآید وگل

، پروپیونی  ک  اس  ید  ک،تری   وباسید    لینالیل،  شامل استات

-Ahmadyباش   د )اس   ید والری   ک، لین   الول آزاد م   ی

Abchin et al., 2012 .) ترکیب عمده شیمیایی موج  ود

 Salamatiدر گیاه اسطوخودوس، استات لینالیل است )

et al., 2014 بر طبق مطالعات گذش  ته مش  خص ش  ده .)

اس  ت ک  ه لین  الول و مش  تقات آن موج  ب ک  اهش قاب  ل 

(. لین  الول و Chien et al., 2012)د شومی ستوجه استر

استات لینالیل دارای فعالیت ضدالتهابی هس  تند. در ع  ین 

حال فالونوئی  دها و ارانی  ول در رتب  ه بع  د از  لین  الول  و 

اس   تات لینالی   ل از عم   ده ترکیب   ات عص   اره گی   اه 

اسطوخودوس است ک  ه دارای فعالی  ت آنت  ی اکس  یدانی 
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 105 ...... خون بیوشیمی  های شاخص بر  اسطوخودوس ارویی د گیاه اثرات

 
 

اس  طوخودوس   و  اعنعن     هاثبات ش  ده در گیاه  ان خ  انواد

 (.Fismer et al., 2012است )

Adeli  ( همکاران  بررسی  2019و  به  عصاره  (  تاثیر 

های کبدی  آنزیمبر  (  Aloysia citrodora)  لیمو   گیاه به 

رنگین  آالی  قزل  ماهی   Oncorhynchus)  کمان  در 

mykiss  )پرداختند  .Dugenci  ( که  2003و همکاران )  به

گیا چندگونه  اثرات  ایمنی    بری  ویدار  هبررسی  سطح 

پرداختند  ماهی قزل ( 2013)  و همکاران  Nootash.  آال 

رایمبه   تأثیر  روی   بررسی  بر  سبز  چای  حاوی    غذایی 

  فاکتورهای بیوشیمیایی در ماهی قزل آالی رنگین کمان 

)  Dadras.  رداختندپ همکاران  عصاره  2016و  تاثیر   )

به جیره غذایی فیل ماهی ) بارهنگ    (Huso husoگیاه 

آنزیم مقدار  )بر  کبدی  را ALP  و  AST،ALTهای   )

نمودند.   به Arefian  (2016  و  Modaresiبررسی   )

یم  بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی اسطوخودوس بر آنز

امینوترانسفراآسی  ها (، آلکالین فسفاتاز  ASTز ) پارتات 

(ALP  .بر موش پرداختند ) 

گیاه   جمله  از  و  دارویی  گیاهان  اهمیت  به  توجه  با 

مهم از  یکی  عنوان  به  که  گیاهان  اسطوخودوس  ترین 

دارویی موثر بر سیستم ایمنی و شاخص های بیوشیمیایی  

ب تاثیر  بررسی  منظور  به  حاضر  تحقیق  برخخون،  ی  ر 

های کبدی و ترکیب  های بیوشیمی خون، آنزیمخصشا

 تقریبی الشه در ماهی آمور انجام گرفت.

 

 مواد و روش ها 

منظور   تحقیقبه  ماهی   انجام  بهحاضر،   طور ان 

شیشه 21 در تصادفی ابعاد   آکواریوم  )با   30*30ای 

قالب 60*  تکرار )هر سه  در  تیمار   4 سانتیمیتر( و در 

شدند.رهخی ذ (  هیما عدد 30 تکرار  با    سازی  ماهیان 

سطح    کپورماهیان  غذای سه  گیاه شامل    عصاره 

و   میزان  اسطوخودوس  سطح  به    5/0   ،(T1)  1/0سه 

(T2  )  1و  (T3  )  کنترل گروه  یک  و  به  (  T0)درصد 

تغذیه      8مدت   )  هفته   ,.Mohamadi et alشدند 

2017)  . 

جهت تهیه جیره غذایی مورد نیاز، ابتدا حجم معینی  

ه  بیومار فرانسه مخصو  کپور ماهیان با  ترانی کنسغذا

میلی متر با ترازوی دیجیتالی وزن شد و سپس    5/0قطر  

میز به  اسطوخودوس  گیاه    1و    5/0،  1/0ان  عصاره  

درصد به غذا اضافه گردید و با حجم مناسب از آب تا  

اسدی و  رسیدن به حالت خمیری شکل مخلوط گردید )

نویریان،   با  ن  ایسپس    (.1385عالف  مواد از چرخ گوشت 

قطر   به  مشبک  دهان    1صفحه  با  )متناسب  متر  میلی 

بدون  نیز  کنترل  گروه  غذای  شد.  داده  عبور  ماهی( 

شد. غذای ساخته شده داخل ظروف  ته  ساخ  گیاهعصاره  

هر  در  و  شد  نگهداری  یخچال  در  دربسته  پالستیکی 

ای  ههای شیشوعده غذایی به میزان الزم درون آکواریوم

آکواریوم  ر  راق از کف  ماهیان  ضایعات  روزانه  گرفت. 

 50تا    30ها سیفون  گردید و با حجم معینی آب تازه )  

ردن کلر آب شرب،  ین باز ب درصد( جایگزین شد. برای  

تانک    24 درون  در  آب  و   500ساعت  ذخیره  لیتری 

نیاز،   مورد  اکسیژن  تامین  جهت  گردید.  هوادهی 

ت و در هر  رفگ  صورت  از طریق پمپ مرکزیهوادهی  

منظور    1آکواریوم   به  شد.  داده  قرار  هوا  سنگ  عدد 

بخاری   عدد  آکواریوم یک  هر  در  یکسان  دمای  ایجاد 

برقی  100) فاکتورهای  شته  گذا  وات(  شد. 

گیری   اندازه  برای  روزانه  بطور  آب  فیزیکوشیمیایی 

درجه حرات و بطور هفتگی برای میزان اکسیژن محلول  

)  pHو   گردید   (H198108, Italyآب  )دما:   انجام 

محلول:    5±1/24 اکسیژن  سانتیگراد؛   2± 1/8درجه 
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 (. pH :2/0±1/7دار مق میلیگرم بر لیتر ؛    1/4±0/ 1گرم بر لیتر؛ سختی کل:  میلی

 

 تر وزن  صددر ساسا آمور بر ماهی  پایه جیره تجزیه :1جدول 

 راینا درصد خاکستر رطوبت  درصد چربی  درصد فیبر  درصد پروتئین  ترکیبات 

 4598/ 56±5/23 1/11±82/0 1/8±5/0 18/ 44±18/0 1/8±37/0 4/52±2/3 دارقم

 

فعالیت آمینوترانسفراز   آسپارتات آنزیم میزان 

(AST پال و    NADPHمصرف   مقدار  براساس سما( 

 نانومتر،  340موج   طول در  +NADبه   آن تبدیل

) الکتات پالسماLDHدهیدرواناز  تبدیل  براساس  ( 

تعیین    340موج   لوط در  اتالکت  به پیروات نانومتر 

) آلکالین  گردید. براساسALPفسفاتاز   تبدیل ( 

موج   طول در فسفات  و  نیتروفنول به نیتروفنیل فسفات

 پالسما پروتئین کل . سطحنانومتر اندازه گیری شد  405

نانومتر   540موج   طول در و بایوره واکنش  اساس بر

 .  تعیین گردید

زیست  ن  می بوآل آزمایشگاهی  کیت  از  استفاده  با 

به و  سنجش  Beradford  (1976  )روش    شیمی  مورد 

بر اساس روش تریندر  گرفت.  قرار  ,Trinder)  گلوکز 

سترول بر اساس روش زوپی کلد و  گلیسری  تری(،  1969

فلینی انجام شد.  Zoppi and Fellini, 1976)  و    تعیین( 

پروتئین  درصد رطوبت،   ماهیان  الی  و چربخاکستر،  شه 

اساس   توسط  بر  شده  ارائه   (AOAC, 2005)روش 

گردید کجلدال    .محاسبه  روش  به   ( N*6.25)پروتئین 

  دی گیری شد. چربی به روش سوکسله و با حالل  ندازها

و یل  تا سوزاندن    اتر  با  دمای   550خاکستر  در    نمونه 

 . درجه سانتیگراد کورة الکتریکی انجام شد

تحلیل   و  تجزیه  نرم ا  ها داده جهت  های  برنامه  ز 

تجزیه    Excelو    SPSS20افزاری   روش  از  و 

طرفه   یک    One – Way ANOVAواریانس 

میانگین مقایسه  شد.  آزمون  استفاده  از  استفاده  با  ها 

ان دانک اختالف    پذیرفت  جامن  وجود  عدم  یا  جود  و 

 .شددرصد انجام  95دار در سطح اطمینان معنی

 

 نتایج 

ن پروتئین کل در میان  زامی ،  2ل  مطابق با نتایج جدو

معنی آزمایشی  ماهیان  تیمارهای  که  طوری  به  بود  دار 

با جیره   باالترین    3T  (1تغذیه شده  درصد عصاره گیاه( 

د را  کل  پروتئین  )بودنارا  میزان  بر p<0.05د   اساس (. 

مقدار گلوکز در بین تیمارها تفاوت   ،آمدهدستبه نتایج

ا با  بطوریکه  داشت  داری  عصاره  لظغ  فزایشمعنی  ت 

و   شد  کاسته  گلوکز  مقدار  از  اسطوخودوس  گیاه 

تیمار   در  آن  مقدار  گردید    T3کمترین  مشاهده 

(p<0.05  .)  مقادیر گیاهی  عصاره  غلظت  افزایش  با 

تری(  Chol)ل  کلسترو طور  هب(  TG)  گلیسرید  و 

)حاوی    T3    تیمار  داری کاهش یافت بطوریکه در معنی

مقدار  1 کمترین  عصاره(  و  (  Chol)ل  روکلست   درصد 

)  (TG)گلیسرید  تری شد  گیری  (.  p<0.05اندازه 

  3T  (1  تیمار  به  مربوط  (Alb)آلبومین    مقدار  بیشترین 

  هد شا  رتیما  به   مربوط  مقدار  و کمترین   درصد عصاره( 

 (. p>0.05بود )ن  داریها معنتفاوت این که هرچند بود،
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 غلظت های مختلف عصاره گیاه اسطوخودوس در پایان دوره آزمایش اب شدهآمور تغذیه  بیوشیمیایی خون ماهی  هایشاخص :2جدول 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 (. p<0.05) اشدبمی داریمعن تفاوت یدهنده نشان  ستون، هر در متفاوت حروف

 درصد عصاره 1: حاوی 3Tدرصد عصاره،  5/0: حاوی  2Tدرصد عصاره ،   1/0حاوی  :1Tشاهد: حاوی صفر درصد عصاره،  

 

کبدی   آنزیم  نزامی  ،آمدهدستبه نتایج اساس بر

( آمینوترانسفراز  آلکالین ALTآالنین  و  فسفاتاز    ( 

(ALP آسپارتات و   )  ( بین  ASTآمینوترانسفراز  در   )

(.  p>0.05)داری نداشتند  تلف تفاوت معنیمخ ی  مارهاتی 

آسپارتات  و    (ALP)فسفاتاز    آلکالین   مقدار  بیشترین 

مربوطAST)  نوترانسفرازی آم درصد   3T  (1  تیمار  به  ( 

  بود،   شاهد   تیمار  به   مربوط  مقدار  رین بیشت   عصاره( 

معنتفاوت  این   که  هرچند (. p>0.05)بود  ن   داریها 

آم  بیشترین آالنین  تیمار  سف انینوتر مقدار  در    T2راز 

نشد  مشاهده  آماری  تفاوت  تیمارها  بین  اما  مشاهده شد 

(0.05<p .)

 گیاه اسطوخودوس در پایان دوره آزمایش  رهعصا ختلفغلظت های م  با شدهآمور تغذیه  بیوشیمیایی خون ماهی  هایشاخص :3جدول
 

 

 

  

 

 
 (. p> 0.05) باشد می داریمعن تفاوت معدی هنده دنشان ستون، هر در یکسان حروف*

 هرعصا درصد 1: حاوی 3Tدرصد عصاره،  5/0: حاوی 2Tدرصد عصاره ،  0/ 1حاوی  :1Tشاهد: حاوی صفر درصد عصاره،                

 

آنالیز   از  حاصل  تقریبی  نتایج  ماهی    الشه ترکیب 

سطوح مختلف  حاضر در    یقآمور مورد استفاده در تحق 

گیاعصار دراسه  ه  گرد   5  جدول  طوخودوس   یدهارائه 

پروتئین،    است. مقدار  گردید  مشخص  نتایج  طبق  بر 

چربی و رطوبت الشه ماهیان در سطوح مختلف عصاره  

 گلوکز

(mg/dl ) 

 آلبومین

(g/dl) 

پروتئین  

 کل 

 (g/dl) 

  کلسترول  تری گلیسیرید

b 9/9±5/85 31/1 ±

0/14 a 

10/4 ±

0/18 a 

75/309 ±

20/35 b 

275/41±12/64 

b 

 شاهد 

ab6/7±6/83 08/1 ±

0/20 a 

16/5 ±

0/16 b 

44/302 ±

18/81 b 

271/18±17/37 

b 

T1 

a1/7±7/75 15/1 ±

0/12 a 

56/5 ±

0/16 b 

17/285 ±

10/59 a 

258/15±24/70 

a 

T2 

a0/8±1/73 21/1 ±

0/32 a 

86/5 ±

0/18 b 

13/288 ±

12/11 a 

254/50±27/36 

a 

T3 

نوترانسفراز یآسپارتات آم  

(U/L) 

فسفاتاز  لکالینآ  

(U/L) 

  نیآالن

فرازنسرانوتیمآ  

(U/L) 

 تیمارها 

133/58±15/64 a 217/10±13/68 a 12/85±1/18 a  شاهد 

136/12±20/30 a 219/69±20/59 a 13/15±1/62 a T1 

134/27±14/03 a 218/81±14/40 a 13/24±1/46 a T2 

137/50±12/79 a 222/34±12/43 a 12/93±0/88 a T3 
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اخت یکدیگر  با  نداشت  معنیالف  گیاهی  داری 

(p<0.05  .)حالی بین  در  در  الشه  خاکستر  مقدار  که 

معنی اختالف  مق تیمارها  بیشترین  و  داشت  دار  داری 

بیشترین غلظت عصاره گیاهی  ست اکخ تیمار حاوی  ر در 

گردید   (. p<0.05)مشاهده 

 ایان دوره  در پدوس میانگین ترکیب تقریبی الشه ماهی آمور در سطوح مختلف عصاره گیاه اسطوخو: 4جدول 

 چربی )درصد( پروتئین )درصد( منابع تغییر

 

 رطوبت )درصد(

 

 خاکستر )درصد( 

 

 a44/1±74/15 a82/0±70/2 a1/11±61/73 a05/0±52/1 شاهد 

T1 a6/1±82/15 a69/0±61/2 a4/15±87/73 a07/0±77/1 

T2 a 54/1±45/15 a44/0±63/2 a6/14±02/74 b04/0±92/2 

T3 a34/1±08/16 

 

a50/0±68/2 a2/16±11/74 b05/0±20/3 

 (. p>0.05)داش ب می 05/0حروف انگلیسی یکسان در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنی دار در سطح 

 درصد عصاره 1: حاوی 3Tدرصد عصاره،  5/0: حاوی  2Tدرصد عصاره ،   1/0حاوی  :1Tشاهد: حاوی صفر درصد عصاره،  

 

 بحث

 ش  اخص نوخ    مرس    ه  ایپ  روتئین  س  طح س  نجش 

 در.  باش  دم  ی  م  اهی  شناسی  ایمنی  وضعیت  برای  مناسبی

 تیمارهای  در  خون  سرم  کل  پروتئین   میزان  حاضر  تحقیق

 ی کنن  ده دریافت تیمارهای در داریمعنی  بطور  شیآمای

 و    ب  ود  ش  اهد  تیمار  از  بیشتر  اسطوخودوس،  گیاه  عصاره

 .گردید گزارش T3  تیمار در آن  مقدار  بیشترین 

 ب   ه ک   ه( 2003) همک   اران و Dugenci همچن   ین 

 ایمن  ی س  طح  ب  ر  داروی  ی  گی  اه  چندگون  ه  اثرات  بررسی

 در  ت  ام  پ  روتئین   ش ایاف  ز  بس  ب   پرداختن  د  آال  قزل  ماهی

 Nootash  و  اس  ت  گردیده  ایمنی  هایمحرک  با  مواجهه

 ح  اوی  غ  ذایی  رایم  تأثیر  بررسی  به(  2013)  همکاران  و

 ق  زل  هیام     در  بیوشیمیایی  فاکتورهای  روی  بر  سبز  چای

 و  100  ه  ایغلظ  ت  در  ک  ه  پرداختند  کمان  رنگین   آالی

 ن  یمع  اخ  تالف  ت  ام  پ  روتئین   کیل  وگرم  ب  ر  میلیگرم  500

 ای  ن   از  حاصل  نتایج  با  که  داد  نشان  تیمارها  سایر  با  ریدا

 .  دارد مطابقت  بررسی

 ت  اثیر  بررس  ی  ط  ی(  1396)  همکاران  و  مقدم  توفیقی

( Lavendula officinalis) اس   طوخودوس اس   انس 

 ،ALP)  کب  دی  ه  ای  آن  زیم  مق  ادیر  که  نمودند  ارشزگ

ALT و AST )سیس       تان س       فیدک م       اهی در 

(Schizothorax zarudnyi )مختلف سطوح تاثیر تتح 

 نت  ایج ب  ا ک  ه  نگرف  ت  ق  رار  اس  طوخودوس  گی  اه  اسانس 

 .دارد  همخوانی حاضر  تحقیق

Hajibeglou  وSudagar (2010در ) یرت  أث بررسی 

 فاکتوره  ای ب  ر ل  فمخت  داروی  ی گی  اه 11 عص  اره

و  معم  ولی، کپ  ور ایمن  ی م  اهی و یشناس   خون

Pratheepa  رهعصا ری تأث بررسی ( در2010همکاران ) و 

 خ  ونی فاکتوره  ای ب  ر Aegle marmelosگی  اه  برگ

 در آلب  ومین را می  زان اف  زایش  معم  ولی، کپ  ور م  اهی

نمودن  د و در تحقی  ق  گ  زارش تیم  ار ش  اهد ب  ا مقایس  ه

و  3T تیم  ار ب  ه مرب  وط ن آلب  ومی  مق  دار حاض  ر بیش  ترین 

 این   که  هرچند  بود،  شاهد  تیمار  به  مربوط  مقدار  کمترین 

 حاضر تحقیق نتایج با تطابق . دربودن داریها معن تفاوت

 و  Misraتوس ط ک  ه دیگ  ری مش  ابه تحقیق  ات در
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( و labeo rohitaهن  دی ) کپ  ور ( در2006همک  اران )

Ispir  وMustafa (2005در ) کم  ان  ن ی رنگ  ی آالق  زل

تحریک  یهاشاخص برخی گزارش شد، علیرغم انجام

 ت  اثیر ع  دم ی،گی  اه یهافرآورده از تعدادی در ایمنی

 در آلب  ومین  و ک  ل پ  روتئین  می  زان ب  ر هاعص  اره ای  ن 

 .گردید گزارش یبررس  مورد یهاگونه

Modaresi    وArefian  (2016  )  گزارش نمودند که

دوزهای   در  اسطوخودوس  هیدروالکلی  و    100عصاره 

های    200 آنزیم  کاهش  سبب  کیلوگرم  بر  گرم  میلی 

آمینوترانسفرازآآسپارتات   موش    فسفاتاز لکالین  ،  در 

های باالتر سبب نکروز بافت کبدی  گردد اما غلظتمی

 شود.  می

از    و آالنین آمینوترانسفرازآسپارتات آمینوترانسفراز  

آنزیممهم میترین  کبدی  انتقال  های  در  که  باشند 

ای آمینی از آلف ا آم ین ب ه آلفا کتو اسیدها نقش  هگروه

آن آلکدارد.  درآنزیم  زیم  مهمی  نقش  کبد  فسفاتاز  الین 

آلکالین فسفاتاز کبد نقش مهمی در متابولیسم گلیکوان  

های فسفوریالز را غیرفعال  کند و می تواند آنزیمایفا می

می بنابراین  کبد  نماید،  در  را  گلیکوان  سنتز  تواند 

در  نتحریک   آنزیم  این  فعالیت  از  ممانعت  لذا،  ماید. 

گل تجزیه  با  جکبد  تأمین  یکوان  نیاز  هت  مورد  انرای 

زا در ارتباط بوده و یا سبب کاهش  تحت شرایط استرس

در   اکسیداتیو  فسفوریالسیون  از  یا  فسفوریالسیون  نرخ 

می جلوگیری  تنفسی  )زنجیره   ,.Murray et alنماید 

افزایش 2012 تیمار  دآنزیم   سطح (.  تحت  ماهیان  ر 

در   ختمی  گل  فسفاتازآلکعصاره  نیز    30روز    الین  و 

روز    1تیمار    یان تحت ماه در  ممکن    60درصد عصاره 

ارگوسترول در عصاره گل ختمی   دلیل وجود  به  است 

-(. عدم تغییر سطح آنزیمTešević et al., 2012باشد )

های مختلف  کبدی ماهیان کپور تحت تأثیر نسبتهای  

تأثیر  گعصاره   از  ناشی  است  ممکن  نیز  ختمی  ل 

ودر گلدر  ود در پهای موجفالونوئیدها و آنتی اکسیدان

فیزیولوایکی غشای سلول کبد،  بر عملکرد  بافت  در  ها 

افزایش   و  ها  سلول  اکسیدانی  آنتی  ظرفیت  افزایش 

( گردد  سلولی  غشای   ,.Sadighara et alپایداری 

2012 .) 

می مجموع  اگرچهدر  که  گفت  می   توان  شود  بیان 

که گیاهانی همچون اسطوخودوس که حاوی پلی فنول  

فالونوئیده میو  از  با ا  زیاد  بسیار  خوا   دارای  شند، 

رادیکال دفع  و  اکسیدانی  آنتی  آزاد  جمله خوا   های 

میمی که  در  باشند  دفاعی  سیستم  تقویت  موجب  تواند 

آسپارتات  شود.  مختلفی  و      آمینوترانسفراز   موجودات 

آم  مهم  نوترانسفرازی آالنین  آنزیماز  کبدی  ترین  های 

ب ه   آم ین آلف ا از  آمینی  هایهگرو قالانت  باشند که درمی

افزایش   نقش   اسیدها  کتو  آلفا   آسپارتات   دارد. 

   تیالپیا   ماهی  در  و آالنین آمینوترانسفراز    آمینوترانسفراز

امر   این  به اخ تالل مشاهده گردید.  مربوط    ممکن است 

در تغذی ه  ضد  مواد  از وجود   ناشی  عملکرد کبد  در ای 

 (. Soltan et al., 2008ترکیبات گیاهی باشد )

)اکب  دلیران  و  عصاره  1398ری  تاثیر  بررسی  طی   )

( خارخاسک  بر  Tribulus terrestrisمتانولی  -آنزیم( 

  خون   بیوشیمیایی   های فراسنجه  و  گوارشی   و   کبد  های

 گزراش(  Mugil cephalus)  خاکستری  کفال  ماهی

  متانولی   عصاره  گرم  5/1  از  استفاده  که  ودندمن

  الیت فع  بر  یمثبت  اثرات  کیلوگرم  هر  در  خارخاسک

  بیوشیمیایی   هایشاخص  و  کبد  و  گوارشی  هاییآنزیم

 .دارد خاکستری  کفال ماهی خون سرم

Zhang  ا مطالعه تاثیر چای سبز ( ب2016اران )و همک  

تحقیق  کانالی،  ماهی  گربه  ماهی  بدن  ترکیبات    روی 

Pakravan  ( همکاران  علف (  2011و  عصاره  مطالعه    با 
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و معمولی  کپور  غذایی  جیره  در  همکاران    Ji  بیدی  و 

رشد (  2007) روی  دارویی  گیاه  چند  مطالعه   با 

ااپنی فالندر  مماهی  تفاوت  وجود  عدم    دار عنی، 

تیمارهای   بین  در  کبدی  های  آنزیم  و  الشه  ترکیبات 

نمودن گزارش  را  شاهد  گروه  و  نتایج    دآزمایشی  با  که 

اد با  ضاز سوی دیگر در ت  تحقیق حاضر همخوانی دارد.

نتایج، )  Fallahpour  این  همکاران  تحقیق  (  2014و  با 

جیره غذایی    در   officinalis  Althaea  روی عصاره گیاه 

-احتماالً این اختالفکپور معمولی گزارش شده است.  

و    pH،  فاکتورهای محیطی مانند دما  ها در نتایج ناشی از 

که  قرار    شوری  تاثیر  تحت  را  ماهی  در  چربی  ترکیب 

مچنین  (. هZeppenfeld et al., 2017)  باشددهد میمی

وزن و  مختلف، سن  هوایی  ترکیب    نمونه  اقلیمهای  ها، 

بر نیز  آزمایش  دوره  طول  و  آنزیم  گیاهی  های  فعالیت 

می  کبدی بگذاردتاثیر  نتایج .  به  توجه    حاضر   تحقیق   ا 

آن فعالیت  آمینوترانسفراز، یم زمیزان  آالنین    های 

بین  آمینوت  آسپارتات فسفاتاز  آلکالین  و  رانسفراز 

معنی  تیمارهای اختالف  که  مختلف  نشد  مشاهده  داری 

عصاره گیاه به لیمو در جیره غذایی ماهی    دهدنشان می

  تاثیر سویی بر عملکرد کبد نداشته است. این نتایج   آمور

مطالعات همکاران  Zeppenfeld  با  قت مطاب(  2017)  و 

 .دارد

Yousefi  ( همکاران  تاثیر  2019و  بررسی  طی   )

معمولی   کپور  ماهی  بر  اسطوخودوس  گیاه  عصاره 

(Cyprinus carpio  از استفاده  که  نمودند  گزارش   )

کاهش  ظور  ندرصد عصاره این گیاه به م  5/1تا    1غلظت  

پاسخ اس افزایش  و  موثر  ترس  ماهی  این  در  ایمنی  های 

 باشد.می

  ترکیب   تأثیر  تحت  همواره   بدن  شیمیایی  ترکیب 

  قرار   روزانه  غذادهی  مقدار  و  درصد  حتی  و  غذایی  جیره

  محتوای   شناخت  برای  مهمی   روش  الشه  تجزیه  و  دارد

 Franco)  است  آبزی  موجود  هر  انرای  سطح  و  غذایی

et al., 2020 .) 

تحقیقد رطوبت    ر  و  چربی  پروتئین،  مقدار  حاضر 

با   گیاهی  عصاره  مختلف  سطوح  در  ماهیان  الشه 

اما مقدار خاکستر    .یکدیگر اختالف معنی داری نداشت

معنی اختالف  تیمارها  بین  در  و  الشه  داشت  داری 

بیشترین غلظت   تیمار حاوی  مقدار خاکستر در  بیشترین 

مشاهد اسطوخودوس  گیاه  گعصاره  همچنین  دیدره   .

Shalaby  تاثیر   بررسی   طی  نیز(  2006)  همکاران  و  

 Oreochromis)  نیل  تیالپیای  ماهی  بر  زنجبیل

niloticus  )الشه   خاکستر  زمینه  در  مشابهی   نتیجه  به  

 .یافتند دست

گیاهی   عصاره  غلظت  افزایش  با  حاضر  تحقیق  در 

کلسترول   تری مقادیر  اری  دمعنی  بطور  گلیسرید  و 

بطو یافت  دررکاهش  مقدار    3T  تیمار  یکه  کمترین 

نتایج   با  که  شد  مشاهده  گلیسیرید  تری  و  کلسترول 

آمده   Myandoab   (2012  )و     Mansoubبدست 

این  دارد.  وجود  مطابقت  که  است  شده  گزارش  گونه 

  دالیل   از  گیاهان  در  تیمول  و  کارواکرول  نظیر  ترکیباتی

 باشدمی  خون  سرم  یدگلیسر  تری  و  کلسترول  کاهش 

(Zargari, 2001  .) 

توان دریافت که استفاده از  میحاضر ز نتایج تحقیق  ا

سطح   اسطوخودوس   عصاره  در  ویژه  تأثیر  د   1  به  رصد 

مقادیر   مثبت کاهش  و  سرم  کل  پروتئین  سطوح  بر 

و گیاه  ،  دارد   گلیسرید  تری  کلسترول  عصاره  اینرو  از 

یکمی  اسطوخودوس عنوان  به  در   افزودنیماده    تواند 

آمورهماغذایی    جیره   یک   هارای  چند  هر  .قرار گیرد  ی 

  مطالعات   به  نیاز  راستا  این   در  نهایی  گیری  نتیجه
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