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 فعالیت و بازماندگی رشد، یهاشاخص بر زیتون درخت برگ عصاره تاثیر

 (Ctenopharyngodon idella) آمور ماهی یاکسیدانآنتی یهاآنزیم
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 چکیده

 3 ور،منظ این به ش . انجام آمور ماهی یاکسري ان آنتی هایآنزیم فعاليت و رشر   ب  زیتون درخت ب گ عصرار   تاثي  تعيين منظور به حاضر   مطالعه

 جي   و (4T و 2T، 3T) صورت به ت تيب به که درص ( 3و 2 ،1) هایغلظت با زیتون درخت ب گ عصار  از مختلف سطوح عصار  حاوی غذایی جي  

 با هفته 8 م ت به ماهيان و گ فت ق ار استفاد  مورد زیتون درخت ب گ عصار  به آمور ماهی یهانيازمن ی تعيين ب ای ((1T) عصار  )ب ون شراه  

  یلتب کارایی و وزن افزایش نهایی، طول نهایی، وزن چاقی، ض یب ویژ ، رش  ن خ روزانه، رش  درص  نتایج، طبق ب  شر ن .  تغذیه مذکور یهاجي  

 بيشت ین همچنين (.>50/5p) بود دارمعنی شاه ، تيمار به نسبت زیتون درخت ب گ عصار  حاوی آزمایشی یهاجي   با ش   تغذیه ماهيان در غذا

 در سي ازپ اک گلوتاتيون و دیسموتاز سوپ اکسای  ميزان کمت ین حاضر ،  تحقيق نتایج طبق ب  شر .  مشراه    شراه   تيمار در غذایی تب یل ضر یب 

 ميزان کمت ین و آل هي دی مالون ميزان بيشت ین دارای 3T جي   با ش   تغذیه ماهيان (.>50/5pش ) مشاه   شراه   جي   با شر    تغذیه ماهيان

 است مناسب آمور ماهيان جي   در زیتون درخت ب گ عصار  مختلف سطوح از استفاد  کن می پيشنهاد آم   ب ست نتایج (.>50/5p) بودن  کاتاالز

  شاه گ و  به نسبت را بهت ی وضعيت تيمارها شر ،  اسرتفاد   ماهيان جي   در مواد این از که زمانی و دارد دارمعنی اث ی فاکتورها این تمامی ب  و

 دادن . نشان

 .آمور ماهی رش ، یهاشاخص اکسي اسيون، زیتون، درخت ب گ عصار  کلي ی: واژگان کلیدی: واژگان
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   مقدمه .1
 به طبيعی ج ی  نیودفزا ادمو جایگزینی نمکاا وز م ا

 در هانمورهو و هابيوتيک نتیآ رشرر ، مح ک مواد یجا

 جمله از ست.ا گ فته ارق  سیرب  ردمو تنااحيو ییاغذ یمرژ

 گياهی هایعصرررار  هسرررتن . گياهان طبيعی، مواد این

 آلکررالوديرر هررا، نظي  )بيواکتيو( حريرراتری   مرواد  حرراوی

 ت پنوديرر هررا، هررا،فنوليررک هررا،پيگمررانررت فالونوديرر هررا،

 که شرر   گزارش و ان ضرر وری هایچ بی و اسررت ودي ها

 افزایش و بهبود اسررت  ، ضرر  نظي  مختلفی هایفعاليت

 ایهویژگی و ایمنی سيستم تح یک اشتها، تح یک رشر ، 

 پ ورش در یاکسرري انآنتی یهافعاليت و ميک وبی ضرر 

 از اسرررتفاد  یایمزا جمله از دارن . عه   ب  را مراهيان 

 ن اشررتن و کارب د بودن سرراد  به توانمی ییدارو ياهانگ

 ننمان  باقی نيز و حيوانات عملک د ب  سررو  جانبی اث ات

 ي ااخ نمود. اشررار  تولي ی هایف اورد  در مضرر  بقایای

 م بوط یهاعصرار   یا یضر ور  یهاروغن و دارودی ياهانگ

 ق ار اسررتفاد  مورد رشرر  یهامح ک عنوان به هاآن به

 (.Pourmozaffar et al., 2017) ان گ فته

 در آمور ماهی ویژ به مراهيان  کپور پ ورش و تکثي 

 و آبياری هایکانال ها،دریاچه پ ورشررری، اسرررتخ های

 و انسرران غذای تامين در مهم منبعی طبيعی های آبگي

 محسوب توسرعه  حال در کشرورهای  در ضر وری  پ وتئين

 ب ای مناسرربی منبع اینکه ب  و الع آمور ماهی شررود.می

 در مهمی عامل شررود،می محسرروب سررفي  گوشررت تولي 

 .رودمی شمار به آبزی گياهان از ب خی بيولوژیکی کنت ل

 مواد از اسرررتفاد  در قانونی هایمح ودیت دليل بره 

 وردم آبزیان غذای در هابيوتيک آنتی مثل شيميایی دارویی

 به طبيعی گياهی یهاعصررار  از اسررتفاد  انسرران، مصرر  

 آبزیان در غذا کارایی بهبود و رشرر  سرر عت افزایش منظور

 (.Francis et al., 2001) اسررت ک د  پي ا زیادی گسررت ش

 مصررنوعی هایاکسرري انآنتی از غذایی صررنایع در ام وز 

 اسررتفاد  هاچ بی اکسرري اسرريون ان اختن تاخي  به ب ای

 زایی سرر طان همچون مضرر اتی به توجه با اما شررود،می

 و (Hoseinipoor et al., 2013) شرريميایی هاینگه ارن  

 این از منفی تصررور ام وز  م دم، آگاهی افزایش همچنين

 تمایل و است ش   ایجاد کنن گان مصر    در غذایی مواد

 وادم مان گاری افزایش ب ای طبيعی مواد این از استفاد  به

 (.Tchakam et al., 2012) اسرررت یافته افزایش غذایی

 ها،فنول پلی مانن  طبيعی هایاکسرري انآنتی از اسررتفاد 

 اسرري  شررامل یاکسرري انآنتی خاصرريت با هایویتامين

 آثار که بتاکاروتن و A ویتامين توکوف ول، اسرررکوربيک،

 توصرريه دارن ، زایی جهش و هابيماری ب اب  در محافظتی

 مهمت ین از یکی (.Hoseinipoor et al.,2013) شررودمی

 ضررر  ی،اکسررري انآنتی هایویژگی دارای که گيراهرانی  

 درخت ب گ اسررت، توجهی قابل قارچی ضرر  و ميک وبی

 در و دارد زیادی بسرريار خواص زیتون گيا  اسررت. زیتون

 ض  خون، فشار ض  داروی عنوان به گيا  این سرنتی  طب

 ندرما در مؤث  بخش، ني و ب ، تب ملين، ع وق، گ فتگی

 کارب د درد س  کنن   ب ط   و ادراری مجاری هایعفونت

  زیررررتررررون گرررريررررا  (.Zargari, 2002) دارد

(Olea eurcpaea L.) خانواد  از Oleaceae .ب گ اسررت 

 است. سبز هميشه و دادمی باریک، ضرخيم،  زیتون درخت

 در و شررودمی محسرروب گيالن اسررتان بومی گيا  زیتون،

 زمينه در گيالن اسررتان دارد، سرراله 900 ق مت رودبار

  اسرررت کشرررور ب ت  هایاسرررتان جزو زیتون کشرررت

(Eslahe orbani, 2005) ت کيبررات حرراوی زیتون ب گ 

 ا،هک بوهي رات چ بی، در محلول ت کيبات ت پنی، فنلی،

 باالت ین زیتون هایب گ اسرررت. مع نی مواد پ وتئين،

 ار آزاد هایرادیکال جذب ق رت و یاکسرري انآنتی فعاليت

 نشرران سررت. دارا زیتون درخت مختلف هایبخش بين در

 افزایش برره منج  زیتون گيرا   کره  اسرررت شررر   داد 

 کب ی هایآنزیم افزایش و بازمان گی و رش  هایشراخص 

 M (IgM) ایمونوگلوبولين و ليزوزیم هررایشرررراخص و

 ;Elsaaed et al., 2014; Parsaei et al., 2014) شودمی

Kisa el al., 2018). ت کيبات شررامل زیتون درخت ب گ 

 ي اسرر شررامل فالونودي  ت کيبات همچنين و سررکوری وی 

 همچنين است. تي وزول هي روکسری  و تي وزول کافئيک،

 نزیتو ب گ عصار  که است گ دی   مشخص دیگ  سوی از

 یفنولپلی ت کيبات حاوی زیتون بخشررهای سررای  همانن 



 3 ...و یرش ، بازمان گ یهاب  شاخص یتونعصار  ب گ درخت ز ي تاث

 

 شانن خود از قوی بسريار  آنتياکسري انی  فعاليت که اسرت 

 توسررعه به توجه با ام وز  (.Hayes et al., 2010) ده می

 مواد از اسررتفاد  جهان، در پ وری آبزی صررنعت روزافزون

 آبزیان در گياهی مح ک مواد خصرروص به ایمنی مح ک

 به الابت از پيشررگي ی و ایمنی سرريسررتم تقویت منظور به

 ورط به است، ک د  پي ا گسرت ش  ها،بيماری مختلف انواع

 تيالپيررا (،Yin et al., 2008) آالقزل مرراهری  در مرثررال 

(Logambal et al., 2000،) طالیی ماهی (Chen et al., 2003) 

  (Rutilus kutum) خررزر دریررای سررررفرريرر   مرراهرری و

(Mahdavi et al., 2013) ق ار تایي  مورد موضررروع این 

 اث ات (2513) همکاران و Hoseinipoor اسرررت. گ فته

 هي وکسرری بوتيل اکسرري انآنتی و زیتون ب گ عصررار 

 حسی خواص و شيميایی هایشاخص ب  را (BHT) تولودن

 مورد گ ادسرررانتی درجه 4 دمای در آال قزل ماهی فيله

 10 روز پایان در که داد نشرران نتایج و دادن  ق ار ب رسرری

 توانسررت درصرر  1 سررط  در زیتون ب گ عصررار  آزمایش

 155 سط  در BHT به نسبت را شريميایی  هایشراخص 

 رد را بيشرررت ی کارایی و کن  کنت ل ليت  در گ مميلی

  داد. نشرران آال قزل ماهی یهافيله مان گاری زمان افزایش

 خواص و زیتون درخت ب گ زیاد بسيار اهميت به توجه با

 مختلف هایغلظت اث ات حاضررر  تحقيق در آن، ف اوان

 فعاليت و رشررر  عملک د ب  زیتون درخت ب گ عصرررار 

 ش . ب رسی آمور ماهی یاکسي انآنتی هایآنزیم

 

 هاروش و مواد .2
 شرررای  در آنها پرورش و آمور ماهی تهیه .2.1

 آزمایشی
 ماهی قطعه 1055 تع اد حاض ، تحقيق انجام منظور به

 گنب  شرره سررتان  چم ان شررهي  کارگا  از علفخوار کپور

 ایح فرره و فنی پ وریآبزی بخش برره و تهيرره کرراوو 

 روز 14 از پس ماهيان یافت. انتقال گ گان شررره سرررتان

 ±53/5 وزنی ميانگين با آزمایشگاهی ش ایط با آداپتاسريون 

 م ت به مت سانتی 33/4±53/5 طولی ميانگين و گ م20/5

 اییشيمي و فيزیکی خصوصيات ش ن . داد  پ ورش هفته 8

 و کل سررختی اچ،-پی آب، دمای مانن  پ ورش محيط آب

 22±32/1 مقادی  بت تيب و گي یان از  محلول اکسررريژن

 در گ مميلی 133±10/2 ،2/2±18/5 گ اد،سرررانتی درجه

 شررر . گي ی انر از   ليت  در گ مميلی 1/0±53/5 و ليت 

 4 بين تصرررادفی کامالً ط ح قالب در ماهی قطعه 1255

 شررر ن . جایابی تک ار 3 با یک ه  و آزمرایشررری  تيمرار 

 45 حجم با حاضرر ، تحقيق در اسررتفاد  مورد هایآکواریوم

 155 سررازیذخي   ت اکم و ليت ( 20 آبگي ی )حجم ليت ی

 شررره ی آب از آب تعویض جهت بود. ماهی الرو قطعه

 کل حجم درص  15 روزانه و گ دی  استفاد  ش   کل زدایی

 گ دی . تعویض هاآکواریوم آب

 مختلف سررحو  حاوی آزمایشرری جیره تهیه. 222

 زیتون درخت برگ عصاره
 مورد اوليه مواد ابت ا غذایی، هایجي   سرراخت جهت

 مواد از یک ه  پودر سرررپس و تهيه (1 )جر ول  نيراز 

 ت ازوی با  و داد  عبور الک از ج ا بصرورت  دهن  تشرکيل 

 نهایت در و شرر ن  گي یوزن گ م، 51/5 دقت با دیجيتال

 نه،ویتامي ت کيبات شرر ن . مخلوط یک یگ  با ميکسرر  در

 سررپس و مخلوط یک یگ  با هاافزودنی دیگ  و مع نی مواد

 مواد این ش ن مخلوط ش ن . بان  روغن با اصرلی  اجزا  به

 آب سپس و انجامي  بطول دقيقه 35 ميکسر   دسرتگا   در

 دقيقه 10 م ت به آم   ب سررت خمي  شرر . اضررافه آن به

 و یکنواخت آن سررط  تا شرر  ميکس کنمخلوط توسررط

 در عطاری معتب ت ین از زیتون درخت ب گ شررود. همگن

 ومه باری به شناسایی جهت و ش  تهيه کاوو  گنب  شه 

 شکخ سایه در هاب گ سپس یافت. انتقال گ گان دانشگا 

 گ دی . آسياب مت ميلی 0/5 قط  به مکانيکی آسرياب  با و

  تي  ظ   در اسررتفاد  زمان تا موث  ت کيبات حفظ جهت

 نگه اری یخچال در گ ادسررانتیدرجه -4 دمای با درب ار

 اوليه جي   در زیتون ب گ عصار  از استفاد  سرطوح  شر . 

 ب ون )شرراه  1T تيمار شررامل: که شرر  اضررافه مجزا بطور

 ب گ عصررار  درصرر  2T (1 تيمار (،زیتون ب گ عصررار 
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 4T تيمار و (زیتون ب گ عصار  درص 2) 3T تيمار (،زیتون

 مت ميلی 1 قط  با غذا .بود (زیتون ب گ عصار  درصر   3)

 دمای در آزمایش دور  طول در و ساخته یکبار روز 25 ه 

 ماهی الرو تغذیه ش . نگه اری یخچال گ ادسانتیدرجه 4

 وزن درص  15 ميزان به آب دمای حسب ب  علفخوار کپور

 )ساعت نوبت سه در ماهی اشتهای مق ار اسرا   ب  و ب ن

 ش . انجام شب( 13 ظه ، 13 صب ، 2

 ذیهتغ و رشد عملکرد بررسی برای سنجیزیست .2.3
 اسررتفاد  با ماهيان وزن آزمایش دور  انتهای و ابت ا در

 کشخط با طول و گ م 551/5 دقت دیجيتال ت ازوی از

 انجام منظور به شرر . گي ی ان از  )کوليس( دارزبانه م رج

 آزمایش دور  هفته 8 پایان در اماری، تحليل و تجزیره 

 ه  در ماهيان طول و وزن از آم   دسرررتبه اطالعات

 در تک ار ه  مصررر فی غذای مق ار همچنين و آکواریوم

 و تغذیه رشرر ، یهاشرراخص سررپس و وارد اکسررل محيط

 ی گ د محاسبه ذیل روابط از استفاد  با بازمان گی درصر  

(Handeland et al., 2003:) 
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 اکسیدانیآنتی هایآنزیم سنجش .2.4
 يانماه یاکسي انآنتی یهاآنزیم گي ی ان از  منظور به

 این به ش . ب داری نمونه ماهيان از آزمایش دور  پایان در

 ش ن  داشتهنگه گ سنه ساعت 24 م ت به ماهيان منظور
 25 تع اد تک ار ه  از باش . خالی آنها گوارشی دسرتگا   تا

 لب لي گ دی . صي  تصرادفی  کامالً صرورت  به ماهی قطعه
 ب ن ک دن همگن روش از مرراهيان الرو بودن کوچرک 
  ارتک ه  از الرو ب ن کل که ط یق ب ین گ دی ، اسررتفاد 

 اف یب خاصيت با فسفات نمکی بامحلول سرپس  گي یوزن
PBS1 (1554/2 اچپی با مولميلی) 4 دمای در و هموژن 
 ح ود نسرربت به سررپس شرر . نگه اری گ ادسررانتیدرجه
 هموژن PBS باف  از ليت يلیم 1 با بافت از گ مميلی 155

 با آلمان کشور ساخت Z32 HK دستگا  توسرط  سرپس  و

 در شرر . سررانت یفيوژ دقيقه 25 ح ود م تبه 2555 دور
 توسط ماهی الرو ب ن عصرار   عنوانبه رویی محلول پایان

 .(Cai et al., 2016) ش  ج اسازی بخش دیگ  از س نگ
 Valentine (1322) و Paglia روش از اسرررتفاد  با

 گي ی ان از  (GPX) پ اکسرري از گلوتاتيون آنزیم فعاليت

 پ اکسي  از ميک وليت  155 ش ن اضرافه  با آن در که شر  
 +NADP حالت به NADPH تب یل ش . ش وع هي روژن

 توسرررط دقيقه سررره م تبه نانومت  345 موج طول در
 ب  آنزیم همچنين شرر . تعيين اسررپکت وفتومت  دسررتگا 
 به دقيقه یک در شرر   اکسرري  NADPH نانوموالز اسرا  

 ش . بيان پ وتئين گ مميلی ه  ازای
 خالصره  بطور (MDA) ی هاآل  دی مالون گي ی ان از 

 عصررار  از ميک وليت  255 شرر : گي ی ان از  ط یق این به
 اسرري  کل واسررتيک ت ی درصرر  25 با شرر   تهيه بافتی

(TCA2) تيوباربيتوریک درصرر 22/5 و (TBA) اسرري  و 

 مخلوط اسررري ی محيط آوردن بوجود با هير روکل یک 
 یدما در نمونه سپس گ دی ن . رقيق مقط  آب با و ش ن 

 نگه اری دقيقه 85 م تبه ماریبن سررانتيگ اددرجه 30
   گ فتن . ق ار آزمایشگا  دمای در ش ن س د جهت و ش 

1- Phosphate buffered saline 

2- Trichloroacetic Acid Solution  
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 آزمایشی جیره تقریبی آنالیز و دهندهتشکیل اجزای -1 جدول

 )درص ( ميزان غذایی ت کيبات

 05/31 ماهی پودر

 18 سویا آرد

 20/3 ماهی روغن

 20/3 ذرت روغن

 12 گن م آرد

 12 گن م سبو 

 0/2 مال 

 3 لسيتين

 0/5 متيونين

 0/5 الیزین

 1/5 فسفات کلسيمدی

 2 1ویتامينی مکمل

 0/1 2مع نی مکمل

 2/5 قارچ ض 

 25/30 پ وتئين

 32/12 چ بی

 12/15 خاکست 

 35/3 رطوبت

  ،IU 1255555، )3(D IU 455555، (E) mg 45555، (K3) mg 2555 حاوی: ویتامينه مکمل گ م 1555ه  سرريانس، الب اتورهای شرر کت ویتامينه مکمل1

(B1) mg 2555، (B2) mg 8555، (B3) mg 12555، (B5) mg 45555، (B6) mg 4555(،B9) mg 2555، (B12) mg 8، (H2) mg 245، (C) mg 25555، 

(Inositol) mg 25555، (BHT) mg 255 .است 
 155 سررلنيوم، گ مميلی 25 روی، گ مميلی 15555 آهن، گ مميلی 2555 حاوی: ویتامينه مکمل گ م 1555ه  سرريانس، الب اتورهای شرر کت مع نی مکمل2

 کل ای .کولين گ مميلی 2555 و ی  گ مميلی 255 منگنز، گ مميلی 0555 مس، گ مميلی 2555 کبالت، گ مميلی

 

 دقيقه در دور 3555 با دقيقه 15 م ت به هانمونه

 هب رنگ صورتی رویی محلول سرپس  و شر ن   سرانت یفيوژ 

 دسررتگا  توسررط نانومت  032 موج طول در و ج ا آرامی

 MDA غلظت ميزان نهایت در ش . ق ادت اسپکتوفتومت ی

Cai ) گ دی  بيان پ وتئين گ م ميلی در نانومول حسب ب 

et al., 2016).  مهررار ميزان اسررررا  ب  واکرنش  ایرن 

 بطوریکه شودمی انجام MDA توسط اسي  تيوباربيتوریک

 مهار ميزان یرابر    افزایش آنزیم این سرررط  چقر ر  ه 

 کمت ی رنگ نتيجه در و ش   بيشت  اسري   تيوباربيتوریک

 ده .می کاهش را نوری جذب و ش   تولي  محلول در

 و Góth (1331) توسط ش   اراده روش از اسرتفاد   با

 باف  اسررا  ب  که (2552) همکاران و Özmen همچنين

 ب  شرر . گي یان از  (،CAT) کاتاالز آنزیم اسررت، فسررفات

 م ت به و مخلوط سرر م با فسررفات باف  روش این اسررا 

 از ش . انکوبه گ ادسرانتی  درجه C 32̊دمای در دقيقه یک

 توقف جهت (24O7MO6(4NH)) موليب ات آمونيوم محلول

 مآنزی فعاليت ميزان تعيين جهت اکسرري اسرريون  ف این 

 ذبج کاهش با آنزیم فعاليت سپس شر .  اسرتفاد   کاتاالز

 ش . مشخص نانومت  245 موج طول در محلول نوری

 (SOD) دیسموتاز سروپ اکسي   آنزیم فعاليت سرنجش 

 انجام McCord and Fridovich (1323) روش اسررا  ب 

 باف  مولميلی 05 مخلوط واکنش از روش این در شرر .

 EDTA، 1/5 مولميلی 1/5 (،8/2 اچ)پی پتاسيم فسرفات 

 و c سررريتوک وم مولميلی 513/5 گزانتين، مولمريلی 
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 ش . استفاد  ليت (ميلی در واح  524/5) گزانتين اکسي از

 درجه C  32̊دمای در دقيقه 45  از پس اکسي اسيون این

 یاسپکتوفتومت  دستگا  توسط نانومت  005 موج طول در

 اکسررري انیآنتی هایآنزیم سرررنجش ب ای شررر . ق ادت

 Elx800 م ل ری ر ميک وپليت دسرررتگا  از الرذک  فوق

 ش . استفاد  Biotek ش کت ساخت

 هاداده تحلیل و تجزیه .2.5
 یهاشاخص ب رسی از حاصل نتایج حاضر ،  تحقيق در

 الن م نظ  از اکسي انیآنتی هایآنزیم هایفعاليت و رشر  

 -کولموگ و  تسرررت با  SPSS افزار ن م توسرررط بودن

 ق ار سنجش مورد (Kolmogorov-Smirnov) اسرمي نو  

  آناليز از اسررتفاد  با آم   ب سررت نتایج همچنين گ فت.

 آزمون و (One-Way ANOVA) ط فرره یررک واریررانس

 (Tukey) توکی آزمون وسيله به تيمارها ميانگين مقایسره 

 اطمينان سررط  در آماری آناليزهای کليه .گ فت صررورت

  رافزان م از اسررتفاد  با آناليزها کليه شرر . انجام درصرر  30

SPSSافزارن م در نمودارها رسم و 12 نسخه Excel نسخه 

 گ دی . انجام 2515

 

 نتایج .3

 رشد هایشاخص .3.1
 نظ ، مورد آزمایشرری هایجي   با ماهيان تغذیه از پس

 ارزیابی هاآن ایتغذیه هایشرراخص و رشرر  هایشرراخص

 سطوح با ش   تغذیه آمور ماهيان رش  هایشراخص  شر . 

 است. ش   بيان 2 ج ول در زیتون ب گ عصار  مختلف

 .آزمایش پایان در تیمارها بین در ماهی رشد یهاشاخص میانگین(±معیار )انحراف میانگین -2 جدول

 غذا و رش  یهاشاخص
1T 

 )شاه (
2T 
 درص ( )یک

3T 
 درص ( )دو

4T 
 درص ( 3)

 b14/5± 31/1 a23/5± 53/2 a33/5± 32/1 a14/5± 33/1 )گ م( نهایی وزن

 b13/5± 58/0 a32/5± 20/0 a42/5± 24/0 a13/5± 88/0 مت ()سانتی نهایی طول

 b12/5± 21/5 a24/5± 43/1 a23/5± 22/1 a12/5± 28/1 )گ م( وزن افزایش

 c32/5± 42/1 a85/5± 38/3 b23/5± 33/2 b33/5± 52/3 روزانه رش  درص 

 c13/5± 54/1 a24/5± 51/2 b22/5± 23/1 b12/5± 22/1 )درص /روز( ویژ  رش  ن خ

 b15/5± 33/5 a21/5± 13/1 ab14/5± 58/1 b53/5± 38/5 چاقی ض یب

 a00/5± 84/2 b23/5± 32/1 b32/5± 03/1 b18/5± 43/1 غذایی تب یل ض یب

 b00/0± 13/32 a28/2± 42/20 a40/2± 28/22 a43/2± 28/22 غذا تب یل کارایی

 

 وزن چاقی، ض یب ویژ ، رش  ن خ روزانه، رش  درصر  

 در غذا تب یل کارایی و وزن افزایش نهایی، طول نهایی،

 ميزان کمت ین که بطوری بود. دارمعنی آزمایشرری ماهيان

 (.>50/5p) شرر  مشرراه   شرراه  تيمار در هاشرراخص این

 اه شرر تيمار در غذایی تب یل ضرر یب بيشررت ین همچنين

 یک یگ  با داریمعنی تفاوت تيمارها سررای  شرر . مشرراه  

 (.<50/5p) ن اشتن 

 اکسیدانیآنتی هایشاخص .3.2
 اکسي اسيون شاخص ،1 شرکل  نمودار نتایج اسرا   ب 

 (.>50/5p) بود دارمعنی آزمایشررری تيمارهای ميان در

 اکسررای  سرروپ  ميزان کمت ین شرراه  تيمار که بطوری

 سررای  بين در داریمعنی تفاوت و داشررت را دیسررموتاز

 (.<50/5p) نش  مشاه   تيمارها
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 .آزمایش پایان در تیمارها بین در لیتر( میلی بر )واحد دیسموتاز اکساید سوپر  میانگین( ±معیار )انحراف میزان نمودار -1 شکل

 

 تيمارهای شود،می دی   2 نمودارشکل در که همانطور

 مالون ميزان بيشرررت ین دارای 4T جي   با شررر   تغذیه

 اریدمعنی تفاوت بایک یگ  تيمارها سررای  بود. آل هي دی

 (.<50/5p) ن اشتن 

 
 . آزمایش پایان در تیمارها بین در لیتر( بر )میکرومول آلدهیددی مالون میانگین(±معیار )انحراف میزان نمودار -2 شکل

 

 ميان در کاتاالز ميزان ،3 نمودارشرررکل به براتوجره  

 از که ماهيانی بطوریکه بود. دارمعنی آزمایشرری تيمارهای

 دارای ک دن ، اسرررتفاد  3T و 2T آزمایشررری هایجي  

 4T جي   با شرر   تغذیه ماهيان و کاتاالز ميزان بيشررت ین

 (.>50/5p) بودن  دارا را کاتاالز ميزان کمت ین

 
 آزمایش. پایان در تیمارها بین در لیتر( میلی بر )واحد کاتاالز میانگین(±معیار )انحراف میزان نمودار - 3شکل
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 گلوترراتيون ميزان کمت ین 4 شرررکررل نمودار طبق

 تفاوت تيمارها سای  ش . مشراه    1T تيمار در پ اکسري از 

 (.<50/5p) ن اشتن  یک یگ  با داریمعنی

 

 آزمایش. پایان در تیمارها بین در لیتر( میلی بر واحد ) پراکسیداز گلوتاتیون میانگین(±معیار )انحراف میزان نمودار -4 شکل

 

 گیری نتیجه و بحث .4

 گياهی هایعصررار  مانن  طبيعی ت کيبات از اسررتفاد 

 ت کيبات و داروها از بسررريراری  ب ای جرایگزینی  عنوانبره 

 است رش ی به رو و ج ی  موضوع ،پ وریآبزی در شريميایی 

 یهاعصررار  تجویز تاثي  دارد. وسرريعی مطالعات به نياز که

 درون تزریق صرررورت به آبزی مختلف یهاگونه ب  گياهی

  ارق ب رسی مورد محققين توسط خوراکی یا و حمام صرفاقی، 

 تاثي  ب رسرری ه   با حاضرر ، تحقيق رواین از .اسررت گ فته

 و بازمان گی رش ، یهاشاخص ب  زیتون درخت ب گ عصرار  

 گ دی . انجام آمور، ماهی یاکسي انآنتی یهاآنزیم فعاليت

 و رشرر  پ وری آبزی صررنعت در مهم مسررایل از یکی

 ب ای مختلفی هایروش اسررت. آبزی موجودات بازمان گی

 پ وری آبزی در آبزیان تولير   کميرت  و کيفيرت  بهبود

 این از یکی (.Syahidah et al., 2014) است ش   پيشنهاد

 مناسبی اث ات که است دارویی گياهان از اسرتفاد   هاروش

 دارن  ميک وبی ضررر  فعاليت نيز و بازمان گی رشررر ، ب 

(Immanuel et al., 2004). گياهان قبل، سررال هزاران از 

 جان اران ب ن ایمنی سرريسررتم  مح ک عنوان به دارویی

 رد دارویی گياهان از استفاد  به تمایل ن . ا ش   شرناخته 

 و بودن دسررت   در بودن، ارزان دليل به دنيا سرر تاسرر 

 در روز به روز زیست محيط و جان ار ب ن ب  کمت  عوارض

 به حاضرر  تحقيق در (.Hai, 2015) اسررت افزایش حال

 فعاليت و رشرر  ب  زیتون درخت عصررار  اث ات ب رسرری

 و شررر  پ داخته آمور ماهی یاکسررري انآنتی هایآنزیم

 ویژ ، رشرر  ن خ روزانه، رشرر  درصرر  که گ دی  مشرراه  

 و وزن افزایش نهایی، طول نهایی، وزن چاقی، ضررر یب

 ارتيم و بود دارمعنی آزمایش ماهيان در غذا تب یل کارایی

 از داریمعنی تفاوت .بود ميزان ت ینپایين دارای شرراه 

 سررای  با شرراه  گ و  ميان غذایی تب یل ضرر یب لحاظ

 .شرر  مشرراه   زیتون درخت ب گ عصررار  غذایی سررطوح

 شاخص این از ميزان باالت ین دارای شاه  گ و  که بطوری

 ارمق  نبزیاآ ورشپ  دنبو دیقتصاا ملاعو از یکی بود.

 ب  و عال که اسرررت (FCR) غذایی تب یل تب یل ض یب

 کمت  ارمق  سبب به هیادغذ و اغذ یهزینهها کاهش

 آن تبع به و پ ورش محيط آب ثانویه آلودگی از ،هیادغذ

 با .دک  ه اخو یجلوگي  آب کيفی یمت هاراپا کاهش

 ض یب آن، با متناسب و تغذیه مقادی  ماهيان، وزن افزایش

 ییاغذتب یل ض یب واقع در ،مییاب  کاهش ییاغذ تب یل

 صرر   شرر   مصرر   ایغذ از ارمق  چه که ه دمی ننشا

 De-Schrijver and) اسررررت  ش  ماهی وزن یشافرزا 

Ollevier, 2000.) زا یکی غذا، تب یل ضرر یب بودن پادين 
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 دليل این به اسررت، آبزیان پ ورش بودن اقتصررادی عوامل

 ثانویه یهاآلودگی از غذا، یهاهزینه کاهش ب  عالو  که

 کيفی پارامت های کاهش آن تبع به و پ ورش محيط آب

 (.Falahatkar et al., 2008) کن می جلوگي ی آب

Karimi Pashaki آبی عصار  تاثي  (2518) همکاران و 

 ماهی رش  هایشراخص  ب  را زیتون درخت ب گ الکلی –

 درصرر  نهایی، وزن افزایش و ک دن  ب رسرری معمولی کپور

 آزمایشی تيمارهای در را ویژ  رش  شاخص و وزن افزایش

 این همچنين نمودن . شرراه  گ و  به نسرربت مشرراه  

 تيمارهای در را غذایی تب یل ضررر یب کمت ین محققين

 نتایج با که ک دن  مشرراه   زیتون عصررار  با شرر   تغذیه

 اسرري های از ماهيان بودن غنی دارد. خوانیهم ما ب رسرری

 سررای  به نسرربت را محصرروالت این اشررباع غي  چ ب

 و اکسي اتيو فساد با شر ن  مواجه در خوراکی محصروالت 

 Kashiri) کن می مستع ت  آن از ناشری  منفی پيام های

et al., 2011.) مق مات اکسرري اسرريون  ب وز صررورت در 

 آن پيشرر فت با که شررودمی ف اهم شرريميایی تغيي ات

 .کن می پي ا خارجی نمود شرر  ، ایجاد نامطلوب تغيي ات

 ن رو توانمی بافت و بو رنگ، ب رسرری ط یق از که بطوری

 ب سررت نتایج طبق ک د. مشرراه   زمان طول در را فسرراد

 هررایآنزیم فعرراليررت ميزان مرطررالرعرره،   ایرن  در آمرر  

 اکسرررای  سررروپ  گ و  در مطالعه مورد یاکسررري انآنتی

 ت ینکم شاه  تيمار در اکسي از پ  گلوتاتيون و دیسموتاز

 بودن دارا دليل به زیتون درخت ب گ عصررار  بود. ميزان

 صرررورت به را آزاد هایرادیکال توان می فنول ت کيبات

 ط یق از را آزاد هایرادیکال یا و ان ازد دام به مسررتقيم

 هایآنزیم با هم ا  پيون ی هایواکنش از ییهاهمجموع

 (.Anilakumar et al., 2010) کن  حذ  اکسي انآنتی

 جي   از که ماهيانی در آل هي دی مالون ميزان همچنين

4T  آل هي دی مالون بود. ميزان بيشرررت ین ک دن ، تغرذیه 

 تصررور به و اسررت ليپي ها پ اکسرري اسرريون ثانویه محصررول

 ورتص به و ليپي  پ اکسري اسيون  یدرجه توان می مسرتقيم 

  ده  نشررران را سرررلول به آسررريب سرررط  غي مسرررتقيم

(Pang et al., 2010). که ان  ک د  بيان محققين از بسررياری 

 ی اناکسيآنتی خاصريت  دارای دارویی گياهان فنلی ت کيبات

 اسررا  ب  .(Kamkar et al., 2014) هسرتن   ضر ميک وبی  و

 همکاران و Ilaiyaraja توسرررط شررر   انجام مطرالعات 

 ها،ميو  در موجود گيراهی  فنوليرک  ت کيبرات  ،(2515)

 دليل به م ز  مانن  دارویی گياهان هایگونه و سرربزیجات

 کنن  ، احيا عوامل هي روژن، هایدهن   عنوان به که این

 ن ،کنمی عمل فلزات یرباین   و اکسرريژن یکتایی کاهش

 مالون کاهش .آین می بحسرراب خوبی هایاکسرري انآنتی

 اکسررري انآنتی هایآنزیم فعاليت افزایش و آل دي  -دی

 موجب هااسررانس فعال ت کيبات که ده می نشرران ب ن،

 در شررون .می یاکسرري انآنتی هایآنزیم پای اری افزایش

 و بنزن یحلقه داشرررتن علت به فنولی ت کيبرات  واقع

 دام به را آزاد هایرادیکرال  تواننر  می الکت ون رزنرانس 

 تولي  و ایزنجي   هایواکنش یادامه از مانع و ان اخته

 مص   ع م این، ب  عالو  شرون .  دیگ ی آزاد هایرادیکال

 این فعاليت سط  مان ن باال باعث اکسي انآنتی هایآنزیم

 .(Khosravinia et al., 2015) شودمی هاآنزیم

 اویح جي   با تغذیه که داد نشان حاض  تحقيق نتایج

 بهبود سررربب زیتون درخت ب گ عصرررار  درصررر  1

 ميزان .شرر  خواه  ماهی این تغذیه و رشرر  هایشرراخص

 ب گ عصررار  با شرر   تغذیه هایگ و  در آل هي دی مالون

 همچنين بود. ميزان باالت ین 4T گ و  در زیتون درخت

 یاکسررري انآنتی هایآنزیم ب  عصرررار  این مطلوب تاثي 

 یک عنوان به گيرراهی داروی این ترثثي   دهنر   نشررران

 این از است. ماهی این غذایی جي   در قوی اکسي انآنتی

 غذایی جي   در زیتون درخت ب گ عصررار  از اسررتفاد  رو

 ماد  همچنين و رش  یدهن   بهبود عنوان به آمور ماهی

 .گ ددمی توصيه یاکسي انآنتی هایآنزیم فعاليت ب  موث 
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