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چای و علف (.Origanum vulgare L) هیدروالکلی مرزنجوش تاثیر عصاره

(Hypericum perforatumبر ) ،و های گوارشیآنزیم فعالیتایمنی،  رشد 

 تجاری اکسیدانی ماهی قزل آالی رنگین کمان در شرایط پرورش آنتی
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 81/12/1330تاریخ پذیرش:  80/11/1330تاریخ ارسال: 

  چکیده
( .Origanum vulgare Lهای هیدروالکلی گیاهان دارویی مرزنجوش    ی اثر عصارهپژوهش حاضر با هدف بررس

هوای گشارشوی و آن وی اداویدانی     های ایمنی و فعالیت آنزیم( بر رشد، شاخصHypericum perforatumچای  و علف
درصود   3(، تیموار  آالی رنگین دمان طرح ریزی و اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد  صفر درصود ماهی قزل

 3دار بین تیمار شاخص وضعیت اخ الف معنیدرصد( بشد.  5/1چای و تردیب هر دو گیاه  درصد علف 3مرزنجش ، تیمار 
درصود مرزنجوش  مشواهده شود     3د رصد مرزنجش  با سایر تیمارها وجشد داشت. باالترین میوزان وزن ناوایی در تیموار    

 55/5>P درصد افزایش و ضریب تبدیل غواایی   35/8مرزنجش  نابت به تیمار شاهد درصد  3(. ضریب رشد ویژه تیمار
فراسنجه های ایمنی  ایمشنشگلشبشلین، فعالیت ماویر فرعوی دمملموان و لیوزوزیم سور ( و       درصد داهش داشت. 33/2آن 

مخ لوف تتوت تواثیر     های آن ی ادایدانی  گلشتاتیشن پرادایداز، داتاالز و سشپر اداید دیامشتاز( ماهیان تیمارهایآنزیم
(، بطشریکه دم رین و بیش رین میزان این فراسنجه ها به ترتیب م علو  بوه گوروه    P<55/5های غاایی قرار گرف ند  جیره

هوای گشارشوی  آمویالز، لیمواز و     داری از نظور فعالیوت آنوزیم   اخ الف معنوی (.  P<55/5درصد مرزنجش  بشد   3شاهد و 
در مجمشع ن وای  ایون پوژوهش نشوان داد      (.P<55/5جش  و تیمار شاهد مشاهده شد  درصد مرزن 3پروتئاز( میان تیمار 

هوای  هوای ایمنوی و فعالیوت آنوزیم    اس فاده از عصاره هیدروالکلی گیاه مرزنجش  بطشر مشخصی مشجوب بابوشد شواخص   
 شد.گشارشی زوائد پیلشریک و آن ی ادایدانی دبد ماهی قزل آالی رنگین دمان در شرایط پرورشی خشاهد 

 چای، قزل آالی رنگین دمان، آبزی پروریهای غاایی، مرزنجش ، علفافزودنیواژگان کلیدی: 
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Abstract 
The present study was conducted to investigate the effects of hydroalcoholic extracts of 

Marjoram and St John's Wort on growth, immune indices and activity of digestive and 
antioxidative enzymes in rainbow trout. Treatments included the control group, 3% Marjoram, 
3% St John's Wort and the combination of both extracts (1.5%). The condition factor of fish 
received 3% Marjoram extract was significantly different from other experimental groups. The 
highest final weight belonged to diet supplemented with 3% Marjoram extract (P<0.05). SGR 
showed an 8.3% increase in 3% Marjoram extract in comparison to the control group and FCR 
showed a 2.34% decrease in the same treatment as well. The immune indices (immunoglobulin, 
complement sub-path activity, and serum lysozyme) and antioxidant enzymes activity 
(glutathione peroxidase, catalase, and superoxide dismutase) of different treatments were 
affected by the experimental diets (P <0.05). The lowest and the highest values belonged to the 
control group and 3% Marjoram extract, respectively (P <0.05). There were significant 
differences in digestive enzymes activity (amylase, lipase, and protease) (P<0.05) between the 
3% Marjoram extract treatment in comparison to the control group regarding. In conclusion, the 
results showed that dietary supplementation of the hydroalcoholic extract of Marjoram 
significantly improved the innate immune indices and digestive and antioxidant enzymes activity 
of rainbow trout under the commercial farming conditions. 
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 . مقدمه1
-رشد سریع جمعیوت، سوشد آوری صونعت آبوزی    

هوای حیوشانی و   پروری، ارجتیت ماهی بر سایر پروتئین
همچنین دالیل فرهنگی و باداش ی  سالم ی( رشد این 

(. بوا  Ebrahimi, 2006 صنعت را تاریع دورده اسوت   
ی چشن ضوعف سیاو م   پروری با مشکالتاین حال، آبزی

های عفشنی گشناگشن بشیژه در ایمنی ماهی و بروز بیماری
هووای م وورادم پوورور  آبزیووان مشاجووه اسووت   سووامانه

 Alishahi et al., 2010 بوورای مبابلووه بووا چنووین .)
مشکالتی، هر ساله مبادیر زیوادی آن وی بیشتیوک موشرد     

هوای  گیرد، ده ایجواد جمعیوت بواد ری   اس فاده قرار می
های زیات متیطی و باقیمانده ه درمان، آلشدگیمباو  ب
ها در الشه آبزی پرورشی را بوه دنبوال دارد   بیشتیکآن ی

 Alishahi et al., 2012.) 
تشانود  به دارگیری مشاد مترک سیا م ایمنی می

هوای  ای مناسوبی بورای دن ورل بیمواری    راه حل تغایوه 
(. از ایون  Harikrishnan et al., 2011آبزیوان باشود    

های گیاهی به علت ایجاد آسویب دم ور در   یان، عصارهم
انود  ماهی و متیط زیات بیش ر مشرد تشجه قرار گرف وه 

 Alishahi and Mesbahi, 2011 گیاهان دارویی به .)
دلیل دارا بشدن مبادیر باالیی از تردیبات فنوشلی خوشا    

 Jung et al., 2010; vanاداویدانی نیوز دارنود     آن ی

Den Ende et al., 2011هووای (. همچنووین مکموول
هووای گیوواهی از طریوو  افووزایش ترشوو  فعالیووت آنووزیم 

(، بابوشد فراینود ه،وم،    Jiang et al., 2007گشارشی  
تنظیم میکروفلشر روده و در ن یجه تاثیر بر میزان اشو اا  

(. بورای  Steiner, 2006شوشند   مشجب افزایش رشد می
کلوی  افوزودن عصواره ال  مثال، نشان داده شده است دوه  

 زیووره سووبز بووه جیووره غوواایی موواهی دمووشر معمووشلی   
 Cyprinus carpio)  هوای رشود،   باعث بابشد شواخص

خشاهود شود  قائودی،    بیششیمیایی الشه  تردیبتغایه و 
( 2512و همکواران    Al-Dubakel در مطالعه .(1333

تغایوه   بچه ماهیان دمشر معموشلی رشد  مشخص شد ده
 موی یابود،  بابوشد  دانوه  سیاهدرصد 1 شده با جیره حاوی

He   بیشو رین  گزار  دردند ده نیز ( 2515و همکاران
ماهیووان میووزان فعالیووت آنووزیم هووای گشارشووی در     

Cyprinus carpio-haematopterus    تغایه شوده بوا

 .صوشرت موی گیورد   درصد پوشدر یشنجوه    ده جیره حاوی
Wang   اثرات اس فاده از گیاهان  نیز (255۲و همکاران

هوای گشارشوی و پارام رهوای    آنوزیم چینی را بر فعالیت 
( مشرد Paralichthys olivaceusرشد دفشک ماهی  
دووه فعالیووت پماووین، . و دریاف نوود بررسووی قوورار دادنوود

پروتئاز و همچنین نرخ رشد ویژه در تیمارهای آزمایشی 
همچنوین اسو فاده از    اسوت. نابت به گروه شاهد باالتر 

نابت به  این گیاهان مشجب بابشد ضریب تبدیل غاایی
گیواه  ، اثور  2553در سوال   Metwally. گروه شاهد شد

های آن ی ( را بر بع،ی شاخصAllium sativumسیر  
( Oreochromis niloticusادایدانی مواهی تیالپیوا    

 مشاهده درد ده افزودن سیر به جیوره  نمشد. ویبررسی 
هوای  تشاند مشجب افزایش فعالیت آنوزیم ماهی می غاایی

. ن وای   در پالسومای ایون مواهی شوشد     آن ی اداویدانی 
پژوهشی با هدف بررسی اثر پشدر پیواز، اینوشلین و مورزه    

های آن ی ادایدانی و فاد شرهای خوشنی  بر فعالیت آنزیم
-ماهیان جشان دمشر معمشلی، نشان داد ده فعالیت آنزیم

هووای سشپراداووید دیاوومشتاز، گلشتوواتیشن پراداوویداز،  
یمارهوا ناوبت بوه تیموار     گلشتاتیشن ردود از در تمامی ت

 (.Vaez et al., 2016شاهد افزایش معنی داری دارند  
و همکواران   Bahmaniبا تشجه به ن ای  مطالعوه  

زایی گیواه مرزنجوش  در   در ارتباط با اثر ایمنی (2513 
ماهی دمشر معمشلی در شرایط آزمایشگاهی و همچنوین  

 چای بر تتمل اسو ر  تاثیر مثبت عصاره آبی گیاه علف
 Ghiasi etگرمایی در ماهی قزل آالی رنگوین دموان    

al., 2015    پژوهش حاضر به منظوشر داوب اطالعوات ،)
بیشوو ر در مووشرد اثوور مجووزا و تلفیبووی دو گیوواه دارویووی 
مرزنجش  و علف چای بر عملکرد سیا م ایمنی و رشد 
ماهی قزل آالی رنگین دمان پرواری در شرایط پورور   

 .تجاری طراحی و اجرا گردید
 

 ها. مواد و روش2
آالی قطعه ماهی قزل 025در این پژوهش تعداد  

رنگین دمان تما  ماده  ماده دیملشئید( ایرانی از مزرعوه  
 155±5ای واقع در شارس ان ارومیه با میوانگین وزنوی   

گر  تایوه شودند. ماهیوان پو  از توشزین، بوه صوشرت        
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قطعوه مواهی    ۲5ب نی با تعداد  حشضچه 12تصادفی در 
سوان ی م ور وارد    215×  125هر حشضچه بوه ابعواد   در 

لی ور بور ثانیوه     0شدند و با آب یک حلبه چاه بوا دبوی   
/ 8-3/0درجه سان ی گراد، پی اچ  13  ± 1دارای دمای 

میلوی گور  در    5/8 ± 5/5و تنظیم میوزان اداویژن    ۲
لی ر، پرور  یاف ند. پیش از شروع آزمایش ماهیوان بوه   

ایط جدیود نگاوداری در   مدت دو هف وه ناوبت بوه شور    
هووای تیماربنوودی سازگارشوودند. همچنووین،   حشضووچه
 ها دارای جریان باز یکطرفه بشدند.حشضچه
 

چاا  و  هاا  هیادروالی ع ع ا    .تهیه عصاره1.2
 مرزنجوش

چوای،  برای تایه عصاره گیاهان مرزنجش  و علف
 1: 5/2گیاهووان پوو  از آسوویاب شوودن بووا ناووبت      

درصود خیاوانده شودند.     85 الکل:گیاه( در الکل اتانشل 
 FRساعت به وسیله دس گاه شیکر   02سم  به مدت 

602, Fater Electronicزده شودند  ( در دمای اتاق هم
و در ناایت با اس فاده از صافی، تفاله گیاه از عصاره جودا  

گوراد بوه   درجوه سوان ی   35ها در دمای  گردید و عصاره
 ,Laborota 4000 efficientدموووک روتووواری  

Heidolph  تغلیظ شدند )Saeidi asl et al., 2017 .) 
 
 مراحل ساخت غذا .2.2

 2GFTبرای این منظشر از جیره غواایی تجواری    
( اسو فاده شود. بعود از    1ساخت شردت فرادانه  جدول 

چوای و  تشزین غواا، عصواره هیودروالکلی گیاهوان علوف     
بوه   (2 جدول مرزنجش  با تشجه به تیمارهای آزمایشی 

 ,.Diaz-Sanchez et alی اسومری شودند    جیره غاای

ساعت در مبابول هوشای    23(. سم  غاا به مدت 2015

آزاد قرار داده شد، بعد از خشک شدن، سط  پلت ها بوا  
درصد ژالتین پششانده شد و مجوددا بوه مودت    1متلشل 

ساعت در مبابل هوشای آزاد قورار گرفوت. در ناایوت      23
ک دیلشگرمی پلت های تایه شده در دیاه های فریزر ی

به همراه مبداری ژل نم گیر با ثبوت توارید در یخچوال    
قرار داده شدند. در زمان غاادهی یوک دیاوه معوین از    
جیره غاایی هر گروه از یخچال بیرون آورده شود و بعود   
از تشزین غاای هر مخوزن بوه صوشرت جداگانوه در هور      

شوود ظوورف، مجووددا موواببی غوواا بووه یخچووال من بوول   
 Saremi et al., 2019  ،2(. ماهیان تیمارهای مخ لوف 

درصود   5/2بوه میوزان    15و  3نشبت در روز در سواعات  
(. جاووت Emadi, 2013وزن بوودن غوواادهی شوودند   

روزه آزموایش،   85تنظیم میزان غاای روزانه طوی دوره  
ساعت قطع غواا و   23ماهیان هر دو هف ه یکبار پ  از 

شوودند بیاششوی بوا پووشدر گول میخوک زیاووت سونجی      
 Emadi, 2013 .) 

 
 . شاخص ها  رشد2.2    

سواعت قطوع    23پو  از  پایان دوره پرور ، در  
، (FW  شود و وزن ناوایی   سونجی زیاوت غاا، ماهیوان  
یی (، ضوریب تبودیل غواا   SR، ببوا   (WG  افزایش وزن

 FCR،) نوورخ رشوود ویووژه  SGR)  و شوواخص وضووعیت
 CF) عودد   3 طشر تصادفی به در پایان، .متاسبه گردید

عدد از هور تکورار تیموار( مخ لوف      3هر تیمار   ماهی از
 (HSI)و شواخص دبودی   توشزین صید و دبود ماهیوان   

 (.Metwally, 2009تعیین شد  

 

 شرکت فرادانه )درصد( GFT2: ترکیب بیو شیمیایی غذای تجاری 1 جدول
 38-32 پروتئین خا 

 13-10 چربی خا 

 2-3 فیبر خا 

 0-11 خادا ر

 5-11 رطشبت

 1-5/1 فافر
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 تیمارهای آزمایشی مشرد اس فاده در این پژوهش -2جدول 

 

 تیمار

 تیمار آزمایشی

 چای  %(عصاره علف عصاره مرزنجش    %(

 5 5  شاهد( 1 

 2 3 5 

 3 5 3 

 3 5/1 5/1 

 
 . نمونه بردار 2.2

سواعت قطوع    23در ان اای دوره پرور  پو  از  
ی از هر تیموار  قطعه ماهی به صشرت تصادف 3غاا، تعداد 

ان خاب و با اس فاده از پشدر گل میخک بیاوش  شودند.   
خشنگیری از ماهیان از ورید دمی و با اس فاده از سورن   

هوا در  آغش ه بوه هموارین انجوا  شود. نمشنوه      25شماره 
گراد بوه  درجه سان ی 3مجاورت ید نگاداری و در دمای 

سووان ریفیشژ شوودند. در  rpm 3555دقیبووه در  5موودت 
هوا من بول شود.    های سر  بوه میکروتیوشب  نمشنهیت ناا

هوای دبود و زوائود پیلشریوک در دموای      همچنین، نمشنه
هوای  گیری فعالیت آنوزیم به ترتیب به منظشر اندازه -85

 Lemieux آن ی ادایدانی و گشارشی نگاداری شودند  

et al., 1999.) 
 
 ها  ایمنع غیراختصاصعگیر  شاخصاندازه. 2.2
 سرم
 ندازه گیر  فعالیت لیزوزیم سرم. ا1.2.2

سر  با اسو فاده از فعالیوت    زوزیملیمیزان فعالیت 
گیوری  اندازه( Subramanian et al., 2007  باد ریایی

-. این رو  ده به ددورت سنجی معوروف اسوت بوه   شد

 ATCC4698) Micrococcus  وسیله فعالیت باد ری

lysodeikticus    گردید.انجا 
 
 کمپ مانمسیر فرعع   . اندازه گیر2.2.2

  یووک ماوویر فرعووی دمملمووان   یفعالیووت همشل
 ACH50 هووای قرمووز اسوو فاده از همووشلیز گلبووشل( بووا

و  Ortuno اسووا  رو بوور  یووا خرگووش (،  گشسووفند

 .  شدگیری اندازه( 1998همکاران  
 . اندازه گیر  ایمونوگ وبولین پالسما2.2.2

پالسوما یکوی    دول اندازه گیوری ایمشنشگلشبوشلین   
از فاد شرهای مشرد بررسی شاخص ایمنوی در ایون    دیگر

 Siwicki and(1993  رو   ده بر اسا  آزمایش بشد

Anderson تعیین شد. 
 
ها  آنتع اکسایدانع  . سنجش فعالیت آنزیم2.2.2
 کبد

 . تهیه عصاره خام آنزیمع1.2.2.2
 -قطعات دشچک شده بافت دبود در بوافر توری    

اسووو فاده از ( و بوووا pH ،M 525/5=5/0دلریووودریک  
های حاصل دوه دارای   . همشژنهمگن گردیدهمشژنایزر، 

در دور  بشدنووود، درصووود 15وزنوووی  درصووود حجموووی/
rpm12555   درجوه   3دقیبوه در دموای    15و به مودت

بوورای  بخووش رویووی. از شوودندسووان یگراد سووان ریفیشژ 
اداویدانی  آن وی  هوای فعالیت آنوزیم  و سنجش پروتئین

 .شداس فاده 
 
 دیسوپراکساا تیاافعال زانیاامساانجش . 2.2.2.2

 (SOD) سموتازید
در این مطالعوه از رو  غیور ماو بیم براسوا       

میووزان ممانعووت تشووکیل دمووملک  نی وورو ت وورازولیم   
 (.  Yazdanparast et al., 2008 شد. اس فاده 
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. ساانجش میاازان فعالیاات گ وتاااتیون  2.2.2.2
 (GPXپراکسیداز )

از در این پژوهش با اس فاده  GPXسنجش آنزیم 
  2558و همکوووواران در سووووال  Yazdanparastرو  

 انجا  گرفت.
 
 :(CAT)کاتاالز سنجش میزان فعالیت . 2.2.2.2

اصووشل دلووی وادوونش بوور اسووا  تجزیووه یووک    
سشبا را  هیودروژن پراداوید( تشسوط آنوزیم داتواالز و      

نانشم ر در بوازه   235بررسی داهش جاب در طشل مشج 
 ,.Yazdanparast et al ثانیه می باشد  15های زمانی 

2008.)   
 
ها  گوارشع زوائاد  . سنجش فعالیت آنزیم2.2.2

 پی وریک
 ها  آنزیمع. سنجش فعالیت1.2.2.2

جات تایه عصاره آنزیموی در اب ودا بافوت زوائود     
 Tris-HCL 55در بوافر   5:1پیلشریک به ناوبت وزنوی   

دقیبه همگون   5/1میلی مشالر تشسط همشژنایزر به مدت 
دقیبوه در سوان ریفیشژ یخچوال دار     25 و سم  به مدت

 g1555در جوووه سوووان یگراد بوووا دور  C03در دموووای 
سان ریفیشژ گردید. متلشل رویی، جات سنجش پروتئین 

درجوه سوان ی    -85متلشل و فعالیت آنزیموی در دموای   
میوزان   (.Chong et al., 2002 گوراد نگاوداری شود    

 Bradford (1976)پروتئین متلشل نمشنه ها بوه رو   
 اندازه گیری شد.

 
 . سنجش فعالیت آمیالز2.2.2.2

سنجش ظرفیت آنزیم آمیالز با به دارگیری رو  
 1955 )Bernfeld   و بشسیله نشاس ه متلشل به عنشان

دی نی روسالیایلیک  5و 3سشبا را و تردیب درومشژن 
 اسید انجا  شد.

 
 . سنجش فعالیت آلیالین پروتئاز2.2.2.2

زئین بوه عنوشان سشباو را و    برای این منظشر از دا
 ,.Chong et alمعرف فشلین سویکال ش اسو فاده شود     

2002  .) 
 
 . سنجش فعالیت لیپاز2.2.2.2

سوونجش فعالیووت آنووزیم لیموواز، بوور پایووه تجزیووه  
و  Sodium cholateپارانی روفنیل مریا ات در ح،شر 
نوانشم ر اسو شار    355خشانش جاب نشری در طشل موشج  

 (.Iijima et al., 1998 بشد 
 
 . تح یل آمار 2.2

بررسی آماری داده هوا بوا اسو فاده از نور  افوزار       
SPSS  آنالیز واریان  یوک طرفوه   و به دمک  23ناخه

 one-way ANOVA)   انجا  شد. الب ه از برقرار بوشدن
تمامی مفروضات آنالیز واریان  پویش از انجوا  تتلیول    

در صوشرت معنوی دار   های آماری اطمینان حاصل شود.  
آزمووشن مبایاووه (، از P<55/5  ان یووراو زیدن آنووالبووش

اشو باه  "بوه صوشرت    ن وای   .اس فاده شد میانگین تشدی
 ند. نمشدارهووا بوواگووزار  شوود "میووانگین ±اسوو اندارد 

 .ترسیم شدند 2513ناخه  Excelاس فاده از نر  افزار 
 

 . نتایج2

 . شاخص ها  رشد1.2
آموده اسوت، از نظور     2و  1 همانطشر ده در شکل

هووای وزن ناووایی، ضووریب رشوود ویووژه، درصوود خصشووا
افزایش وزن، ضوریب تبودیل غواایی و شواخص دبودی      

های آزمایشی مشواهده نشود   دار میان گروهتفاوت معنی
 55/5<P  با این وجشد شاخص وضعیت ماهیان تیموار ،)
 3داری بیشو ر از تیموار   درصد مرزنجش  بطشر معنی 3

ه باالترین و (، به نتشی دP<55/5چای بشد  درصد علف
درصوود  3پووایین توورین مبوودار آن بووه ترتیووب در تیمووار 

 چای مشاهده گردید.  درصد علف 3مرزنجش  و 
های رشد شامل ضریب ن ای  مبین بابشد شاخص

درصووود(، درصووود افوووزایش وزن   35/8رشووود ویوووژه  
درصوود( و دوواهش  51/0درصوود(، وزن ناووایی   33/15 

 3تیموار  درصود در   33/2ضریب تبدیل غاایی به میزان 
 25/2درصد مرزنجش  نابت به تیموار شواهد و بابوشد    

درصود افوزایش وزن،    58/3درصد ضوریب رشود ویوژه،    
درصود ضوریب   33/1درصد وزن ناوایی و دواهش    25/3
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 تیمار شاهد بشد.چوای ناوبت بوه    درصود علوف   3تبدیل غاایی در تیمار 

 

 ن آزمایش. در پایامخت     مارهایتدر میان  انیشد ماهر شاخص ها  -1شیل 

 

 

 در پایان آزمایش. مخت     مارهایتدر میان  انیشد ماهر شاخص ها  -2شیل 

 

 . ایمنی ذاتی2.3
شوامل ایمشنشگلشبوشلین،   های ایمنی ن ای  شاخص

از نظر میزان  آمده است. 3دمملمان و لیزوزیم در شکل 
ایمشنشگلشبشلین، فعالیت دمملمان و لیزوزیم سر ، تیموار  

داری نابت بوه سوایر   ش  اخ الف معنیمرزنج درصد 3
(. بواالترین مبوادیر   P<55/5تیمارها از خشد نشوان داد   

مرزنجوش    درصود  3های ذدور شوده در تیموار    شاخص
(. از سشی دیگر دم ورین میوزان   P<55/5مشاهده شد  

های ایمنی ذدور شوده بعود از تیموار شواهد، در      شاخص
 (.P<55/5تیمار تردیب هر دو گیاه بشد  
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 . دوره پرورش انیمخت   در پا  مارهایتدر میان  انیماه شاخص ها  ایمنع  -2شیل 
 ها است.دار میان گروهحروف باالنویس متفاوت نشان دهنده وجود تفاوت آمار  معنع

 

 کبد عدانیاکس عآنت ها  میآنز تی. فعال2.2
 یآن وو هووای¬میآنووز تیوومربووشط بووه فعال  ین ووا

 ی( حواد 3مخ لف  شکل  یماریت انیدبد ماه یدانیداا
 تیوواز نظوور فعال یآمووار دار یاز وجووشد اخوو الف معنوو 

درصوود  3 موواریت نیبوو CATو  SOD هووای¬میآنووز
اخو الف   .(P<55/5بوشد    مارهوا یت ریمرزنجش  بوا سوا  

 یمارهوا یت GPX میآنز تیفعال زانیم نیب داری¬یمعن
 ریبووا سووا چووای درصوود علووف 3درصوود مرزنجووش  و  3

 تیفعال زانیم نیباالتر .(P<55/5وجشد داشت   مارهایت
 3 موار یدر ت GPXو  SOD یدانیاداو  یآن  های میآنز

 میآنوز  نیا تیفعال زانیم نیتر نییدرصد مرزنجش  و پا
 اهیو هور دوگ  بیو ترد موار یشواهد در ت  موار یبعود از ت  ها

 تیو فعال زانیو م نیتور  نییپا ن،یمشاهده شد. عالوه بر ا
آن  نیدرصد مرزنجش  و بواالتر  3 ارمیدر ت CAT میآنز
 .  دیشاهد مشاهده گرد ماریدر ت

  

  .دوره پرورش انیمخت   در پا  مارهایتدر انیماه عدانیاکس عآنت ها میآنز -2 شیل
 ها است.دار میان گروهحروف باالنویس متفاوت نشان دهنده وجود تفاوت آمار  معنع
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 ها  گوارشع زوائد پی وریکآنزیم. فعالیت 2.2
ارائوه   5 های گشارشی در شکلن ای  فعالیت آنزیم

دار آماری شده است. ن ای  حادی از وجشد اخ الف معنی
هووای گشارشوی  لیمواز، پروتئوواز و   از نظور فعالیوت آنوزیم   

درصد مرزنجش  در مبایاوه بوا تیموار     3آمیالز(  تیمار 
 (.  P<55/5شاهد بشد  

 

 . دوره پرورش انیمخت   در پا  مارهایتدر میان   انیماه گوارشع ها میآنز -2شیل 
 ها است.دار میان گروهحروف باالنویس نشان دهنده وجود تفاوت آمار  معنع

 گیر . بحث و نتیجه2
مشووابه مطالعووه حاضوور در پژوهشووی دووه تشسووط 

( انجا  شد، اخ الف آمواری  1331علیشاهی و همکاران  
داری در ضوریب رشود ویوژه و افوزایش وزن بوین      معنی

ماهیان تغایه شده با برخوی گیاهوان همچوشن دنودر و     
سرخارگل و گروه شاهد مشاهده نشد. با این وجشد عادل 

( گزار  دردنود دوه ماهیوان تغایوه     1333و همکاران  
درصود عصواره نعنواع فلفلوی از      3شده با جیوره حواوی   

ریب رشد ویژه، افزایش وزن و ضوریب تبودیل غواایی    ض
با ری نابت به سایر تیمارها برخشردار بشدنود. افوزودن   

مرزنجش ، رازیانه و پشست مردبوات  ان های گیاهاسان 
 Pangasius گربوه مواهی پنگشسوی     به جیوره غواایی  

hypothalammus و تیالپیای قرموز )  Orechromis 

niloticus×Orechromis mussambicus) سوووبب 
( و بابوشد ضوریب تبودیل    درصود  ۲بابشد سرعت رشد  

 Dugenci,. 2003  شد( 38/1در مبابل  32/1ک  خشرا

et al) درصدی ضوریب   33/2. در این پژوهش نیز بابشد
درصوودی میووزان افووزایش وزن،   33/15تبوودیل غوواایی، 

درصدی ضریب رشد  35/8درصدی وزن ناایی  و  51/0
 زنجش  مشاهده گردید.درصد مر 3ویژه در تیمار 
لیوزوزیم سور  ماهیوان    فعالیوت   پوژوهش در این 
جیره غواایی حواوی عصواره هیودروالکلی     تغایه شده با 

شواهد  گوروه  داری بیشو ر از  طشر معنیمرزنجش  ب گیاه
و  Awadن وای   تتبیو  حاضور مشوابه    از این نظر بشد. 

دانه بور ایمنوی   در خصش  تاثیر سیاه( 2513همکاران  
پوژوهش  این ن ای   همچنین، بشد.نگین دمان آالی رقزل

دوه  ( بوشد  251۲و همکاران   Bilen هاییاف ه با هماش
آالی رنگوین  قوزل  مواهی  افزایش فعالیوت لیوزوزیم را در  

 گزنووه تغایووه شووده بووا جیووره غوواایی حوواوی  دمووان 
 Pleurotus ostreatus ) روز گووزار   35بووه موودت

بوا   دباشو  تشاناو ه  مرزنجوش  گیواه  ممکن است دردند. 
 ،بابشد فاد شرهای خشنی و افزایش گلبوشل هوای سوفید   
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لیوزوزیم ماهیوان گوردد.     تشلیود و فعالیوت   باعث افزایش
بعووالوه افووزایش فعالیووت لیووزوزیم در دمووشر معمووشلی    

 Hajibeglou and Sudagar, 2010آالی ( و قووزل
( پ  از دریافت گیاهوان  Adel et al., 2015قاشه ای  

نی مالحظوه شود. افوزایش    مخ لف به عنشان مترک ایم
لیزوزیم عمشما در ن یجوه افوزایش تعوداد     فعالیت میزان

 ;Adel et al., 2016  سولشلاای بیگانوه خوشار اسوت    

Sheikhzadeh et al., 2011; Haghighi and 

Sharif Rohani, 2013; Dugenci et al., 2003). 
در ایون   با عصاره هیودروالکلی مرزنجوش    ماهیان تغایه
 دمملمان سور   فعالیت افزایش معنی دار مشجب تتبی 

. افوزایش فعالیوت ماویر    گردیود شواهد  گوروه  نابت به 
 تغایوه آالی رنگین دمان پ  از قزل جانبی دمملمان در

 Ferulago agulataعصاره گیاه جیره غاایی حاوی با 
 ,Bohlouli and Sadeghiشده است  گزار    چشیل(

 Nasturtium گیاهعصاره  درصد 1 اس فاده از. ((2016

nasturtium ماهی قوزل    علف چشمه( در جیره غاایی
-فراسونجه هوای خوشن    آالی رنگین دمان سبب بابوشد 

فعالیوت دمملموان و لیوزوزیم    شوامل   شناخ ی و ایمنوی 
(. اح مواال علوت افوزایش    Asadi et al., 2012  گردید

عصواره گیواه    فاد شرهای ایمنی در ماهیان تغایه شده با
ات فالوونشئیودی و توانن   وجشد تردیببه دلیل  مرزنجش 

. (Jiang et al., 2012در گیوواه مرزنجووش  باشوود   
آالی تتریک فعالیت سیاو م دمملموان در مواهی قوزل    

 Lupinus  رنگین دموان م عاقوب مصورف گیواه گزنوه     

perennis )و انبه  Mangifera indica  )et Awad 

al., 2010 ) و گیوووواهNasturtium nasturtium 
 Asadi et al., 2012     .نیوز بوه اثبوات رسویده اسوت ) 

Takahashi  بیان دردند دوه   2555و همکاران در سال
هوای  گیاهان دارویی باعث بابوشد عملکورد برخوی انودا     

-های خشنی و فاد شرهای ایمنی موی تشلید دننده گلبشل

 .ششند
های آن ی اداویدانی مبوین   افزایش فعالیت آنزیم

 Metwallyاست.  بابشد ظرفیت آن ی ادایدانی مشجشد
، مشاهده درد ده افزودن سیر بوه جیوره   2553در سال 
 (Oreochromis niloticus  نیول  ماهی تیالپیاغاایی 
هووای آن ووی تشانوود مشجووب افووزایش فعالیووت آنووزیممووی

 هوا هوا و عصواره   اسوان   فعال تردیباتد. ادایدانی شش
 موی  اداویدانی  آن ی های آنزیم پایداری افزایش مشجب
تیمار با عصواره آلشئوه   ن ای  پژوهش حاضر،  مشابه. ششند

-مواهی قوزل   ورا، مشجب افزایش فعالیت آن ی ادایدانی

. (Mohamed, 2011  دیوو گرد آالی رنگووین دمووان 
 ماننود هوای گیواهی   مشجوشد در عصواره  موشثر   تردیبات

معودنی،   هوا، موشاد  ها، آسومانان ها، گلشدشمانانباربالشئین
گلشدشزیول ممکون    C تردیبو  فالونشئیدها، تانیک اسید

اداویدانی  بابشد عملکرد سیا م آن ی عامل اصلیاست 
. همچنوین  (Anilakumar et al., 2010ماهیان باشد  

Farahi   در مطالعووات خووشد نشووان 2512و همکوواران )
دارای فعالیت آن وی اداویدانی    یدادند ده تردیبات فنشل

هووای آزاد و پایووان بخووش قووشی جاووت حوواف رادیکووال
تشان افزایش میوزان  می باشند.دایداتیش میهای اوادنش

های آن ی ادایدانی در این پوژوهش را بوه   فعالیت آنزیم
 پروآن شسووویانیدها( و  فالونشئیووودها یفنوووشلتردیبوووات 

 مرزنجش  ربط داد.
تتبیبات نشوان داده اسوت دوه گیاهوان مشجوب      

هووای پانکراسوی، جوواب و ه،ووم  تتریوک ترشوو  آنوزیم  
شووشند مغووای مووی  تردیبووات ماووم مشجووشد در مووشاد  

 Frankic et al., 2009   هوای  (. بابوشد ناوبی شواخص
تشان به این خاصیت گیاهوان  رشد در این پژوهش را می

چای نابت داد. تردیبات مشثر گیاهان مرزنجش  و علف
نظیور تیموشل، هایمرسوین و فالونشئیودها مشجوشد نظیوور      
دشئرس ین شانایی تتریک سیا م سروتشنرژیکی را دارنود  

 Sadee et al., 2005   با نظر به ایون موشارد، امکوان .) 

دارد افزایش سط  سروتشنین در خشن و سیا م عصوبی  
ماهیان تغایه شده با جیره غواایی حواوی مرزنجوش  و    

چای سبب بابشد شاخص های رشد شده باشد، دوه  علف
 های بیش ری است.الب ه نیازمند بررسی

 Cuminum  عصاره آبی گیاهانی مانند زیره سبز

yminumc)گشووونیز ،  Coriandrum sativum)  از
، فلفل (Curcuma longa  چ ریان(، زردچشبه خانشاده 
  پاپریکووا( ، فلفوول سوویاه (Capsicum annum  قرمووز

 Piper nigrum)زنجبیل ،  Zingiber officinale)  و
فعالیت آنزیم آمویالز م رشوته از    (Allium cepa  پیاز

(. Platel et al., 2002د  نو دهپانکرا  را افوزایش موی  
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Awad   نیووز گووزار  دردنوود دووه  2512و همکوواران )
آالی گزنه به جیوره غواایی مواهی قوزل     درصد2افزودن 

رنگین دمان فعالیوت آنوزیم آمویالز را بوه میوزان قابول       
فعوال مخ لوف مشجوشد     . تردیباتدادای افزایش مالحظه

 هایها یا گیاهوان دارویوی بوا افوزایش اسوید     در افزودنی
های گشارشوی  و تتریک پانکرا ، فعالیت آنزیم یوصفرا

ه،م و جاب و در ن یجه   لیمازها، آمیالزها و پروتئازها(
. (Srinivasan, 2005  دنو دهمشاد غاایی را افزایش می

های گشارشی تشسط عصاره بابشد فرایندهای پژوهشگران
های رشود یوا تردیبوات فعوال     گیاهی را به وجشد مترک

-انند فالوونشییدها، آلکالشییدها و تاننها  ممشجشد در آن

 (. Bhosale et al,. 2010  دهندمیها( نابت 
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