فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 8931
مقاله پژوهشی

اثر عصاره اتانولی گیاه شوید ( )Anethum graveolensبر رشد ،ترکیب بدن
و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ماهی قزلآالی رنگینکمان
()Oncorhynchus mykiss
9
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چکیده
در این مطالعه اثر عصاره اتانولی گیاه شوید بر رشد ،ترکیب بدن ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی
ماهیان قزلآالی رنگینکمان با میانگین وزن  23±0/23گرم مورد بررسی قرار گرفت .ماهیها به روش
خوراکی با غلظتهای  2000 ،2000 ،000و  2000میلیگرم بر کیلوگرم جیره عصاره شوید به مدت  05روز
تغذیه شدند .نتایج نشان داد از نظر شاخصهای رشد بیشترین میزان افزایش وزن بدن ،نرخ رشد ویژه و
بهترین ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای  2000و  2000میلیگرم بر کیلوگرم مشاهده شد ( .)P>0/00از
طرفی بیشترین و کمترین میزان پروتئین الشه به ترتیب در تیمارهای  2000و  2000میلیگرم و بیشترین
و کمترین میزان چربی نیز در تیمارهای  2000و  2000میلیگرم عصاره اتانولی شوید مشاهده شد
( .)P>0/00همچنین بیشترین میزان فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز به ترتیب در سطوح
 2000و  2000میلیگرم و کمترین میزان هر دو آنزیم در تیمار  2000میلیگرم بود .بر اساس نتایج
پژوهش حاضر ،غلظتهای  2000و  2000میلیگرم بر کیلوگرم عصاره شوید موجب افزایش وزن و فعالیت
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز در این ماهی شد.

واژگان کلیدی ،Anethum graveolens :کاتاالز ،سوپر اکسید دیسموتاز ،قزلآالی رنگینکمان ،ترکیب
بدن ،عصاره شوید.
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیالت ،گروه تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.
 -3استاد گروه تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.
 -2استادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.
* نویسنده مسئولaabedian@modares.ac.ir :
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مقدمه
افزایش روز افزون تقاضا برای ماهی منجر

فعال ()Reactive Oxygen Species: ROS

به توسعه و رونق سریع پرورش ماهی و به تبع

نام دارد که رادیکالهای آزاد و یا مشتقات

آن افزایش مصرف خوراک ،افزایش عوامل

اکسیژن فعال هستند و تولید مداوم آنها طی

تنشزا برای ماهی و در نتیجه تشدید خطر

فعالیت طبیعی سلول به ویژه در میتوکندری،

ابتال به بیماری در آبزیان شده است

میکروزومها ،غشاهای هسته و فاگوسیتها

( .)Reverter et al., 2014بخش آبزیپروری

صورت میگیرد ( .)Mates, 2000مقادیر باال و

در کنار این رشد قابل توجه ،همواره با

یا حذف نامناسب  ROSمنجر به استرس

مشکالتی روبهرو بوده است که از آن جمله

اکسیداتیو میشود که ممکن است عامل

میتوان به تغییرات کیفیت آب ،شیوع بیماری-

اختالالت متابولیکی شدید باشد و در نهایت

ها و مشکالت تغذیهای اشاره کرد .ماهیان در

سالمت ماهی را تحت تاثیر قرار دهد .ماهیان

تماس نزدیک با محیط پیرامون خود هستند

برای محافظت از سلولهای خود در برابر

که میتواند حاوی مقادیر بسیار باالیی از

آسیبهای ناشی از  ROSدو سیستم دفاعی

باکتریها و ویروسها باشد .بیشتر آنها

ضداکسیداسیونی

سیستم

ساپروفیت و برخی نیز بیماریزا هستند که هر

غیرآنزیمی (ویتامینها و مولکولهای دیگر

دو قادر به هضم بافتهای ماهی هستند .در هر

مانند

آنزیمی

حال ماهی تحت شرایط معمول از طریق

(سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز و گلوتاتیون

سازوکارهای سیستم دفاعی ذاتی خود در

پراکسیداز) .در سیستم آنزیمی افزایش فعالیت

مقابل عوامل مهاجم از خود محافظت میکند

آنزیمهای آنتیاکسیدانی موجب محدود و مهار

( .)Sinyakov et al., 2002اکسیداسیون

شدن فعالیت رادیکالهای آزاد میشود

بخشی از زندگی و متابولیسم موجودات زنده

( .)Puangkaew et al., 2005در این

است .اکسیژن در موقعیتهای خاص ممکن

مجموعه )Superoxide Dismutase( SOD

است به صورت تک الکترونی درآید و

یک آنزیم کلیدی است ،زیرا در اولین مرحله

رادیکالهای آزاد تولید کند .اکسیژنی که به

حذف رادیکالهای آزاد نقش دارد ( Kodama

صورت تک الکترونی در میآید ،گونه اکسیژن

 .)et al., 1989آنزیمهای سوپر اکسید

گلوتاتیون)

اصلی
و

دارند،
سیستم

اثر عصاره اتانولی گیاه شوید بر ماهی قزلآالی رنگینکمان

دیسموتاز

()EC 1.1.15.1

متالوپروتئین

هستند و به طور موثری در حذف رادیکالهای
سوپراکسید نقش دارند (.)Scandalios, 1993
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ویتامین  Aو نیاسین در گیاه شوید وجود دارد
(.)Stavri and Gibbons, 2005
پرورش

ماهی

قزلآالی

رنگینکمان

محصول فعالیت این آنزیم پراکسید هیدروژن

( )Oncorhynchus mykissطی سالیان اخیر

است که توسط آنزیم کاتاالز و یا آنزیم

با شتاب زیادی توسعه یافته است .استخرهای

گلوتاتیون پراکسیداز از بین میرود .همانند

پرورشی جدید ساخته شدهاند و میزان تولید در

همه ارگانیسمهای هوازی ماهی نیز در معرض

واحد سطح افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

حمله  ROSقرار دارد و به تناسب دارای دفاع

با افزایش تراکم و سطح پرورشی این ماهی،

آنتیاکسیدانی پیشرفتهای است ،اما برای

انواع بیماریهای عفونی با سرعت زیاد در

جلوگیری از آسیبهای اکسیداتیو ،دفاع

جمعیت ماهیان پرورشی گسترش یافته است.

آنتیاکسیدانی موثر وابسته به مکملهای

از این رو ،تالشها و روشهای متعددی برای

غذایی و آنتیاکسیدانها ضروری است

افزایش مقاومت در برابر بیماری در سالیان

(.)Mourente et al., 2007

متمادی صورت گرفته است ( Shonouda et

گیاه شوید ( )Anethum graveolensاز

 .)al., 2008اثرات مثبت این گیاه و فعالیت

خانواده چتریان ( ،)Umbelliferaeگیاهی

ضدمیکروبی آن در برابر باکتریهای مختلف در

یکساله یا دوساله است که تا ارتفاع  90الی

جانوران آزمایشگاهی به اثبات رسیده است

 230سانتیمتر رشد میکند ( Kaur and

( .)Delaquis et al., 2002اما تاکنون هیچ

 .)Arora, 2010این گیاه بومی جنوب غربی

مطالعهای درباره تاثیر این گیاه بر ترکیب بدن و

آسیا است و در اروپا ،هند ،ایاالت متحده کشت

فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز بر

میشود ( .)Shyu et al., 2009ترکیباتی مانند

ماهی قزلآالی رنگینکمان انجام نشده است.

اسانس ،اسیدهای چرب ،رطوبت (،)29/2%

هدف از مطالعه حاضر ،بررسی اثر عصاره اتانولی

پروتئین ( ،)20/5%کربوهیدرات ( ،)25%فیبر

گیاه شوید بر رشد ،ترکیب بدن و فعالیت

( ،)21/8%خاکستر ( )9/8%و عناصر معدنی

آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز بر

شامل کلسیم ،پتاسیم ،منیزیم ،فسفر ،سدیم،

ماهی قزلآالی رنگینکمان است.
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مواد و روشها

گرفت تا کامال خشک شود ،سپس توسط

دوره پرورش

آسیاب صنعتی تبدیل به پودر و در محلی

این بررسی در دانشکده علوم دریایی

خشک و دور از رطوبت تا زمان مصرف

دانشگاه تربیت مدرس انجام شد 280 .قطعه

نگهداری شد .برای تهیه عصاره اتانولی300 ،

ماهی قزلآالی رنگینکمان ( Oncorhynchus

گرم از پودر گیاه شوید در داخل ارلن ریخته

 )mykissبا میانگین وزنی  23±0/23گرم از

شد و  2/0لیتر اتانول  70درصد به آن اضافه

یک مزرعه پرورش ماهی واقع در تنکابن

شد .پس از  18ساعت عصارهها به وسیله کاغذ

(مازندران) خریداری و قبل از شروع آزمایش،

صافی ،صاف شد و حالل (اتانول  70درصد) با

 20روز با شرایط محیط سازگار شدند .پس از

استفاده از دستگاه روتاری (،Strike3000

انجام مرحله سازگاری ،ماهیان به طور تصادفی

 ،WIGGENSآلمان) در دمای  10درجه

انتخاب و در  20وان فایبرگالس ( 200لیتری)

سانتیگراد جداسازی شد ( Sajjadi et al.,

با حجم آب  80لیتر به میزان  23قطعه در هر

 .)1998سپس عصاره به دست آمده توسط

وان توزیع شدند .اندازهگیری عوامل کیفی آب،

دستگاه فریز درایر (درسا ،ایران) به صورت پودر

همچون دمای آب به صورت روزانه و اکسیژن

در آمد و در دمای  1درجه سانتیگراد

محلول و  pHبه صورت هفتگی انجام گرفت.

نگهداری شد ( Arabshahi-Delouee and

دمای آب ،اکسیژن محلول و  pHبه ترتیب 21

.)Urooj, 2007

تا  28درجه سانتیگراد 8 ،تا  9میلیگرم در
لیتر و  7/1تا  8/1نگهداری شد.

آمادهسازی جیره

مواد الزم برای ساخت جیره از کارخانه
تهیه و آمادهسازی عصاره شوید

خوراک دام و آبزیان مازندران (ساری ،ایران)

قسمتهای برگ و ساقه گیاه شوید

تهیه شد .پس از تجزیه مواد اولیه ،جیرههای

( )Anethum graveolensاز استان کهگیلویه

مورد نظر با استفاده از نرمافزار  Lindoفرموله

و بویراحمد ،شهرستان دنا ،تهیه و توسط آب

و سپس ساخته شدند .کلیه مراحل ساخت غذا

کامال شسته شد و در دمای  30درجه سانتی-
گراد به مدت  31ساعت داخل خشککن قرار

در آزمایشگاه تغذیه دانشکده علوم دریایی
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اثر عصاره اتانولی گیاه شوید بر ماهی قزلآالی رنگینکمان

تربیت مدرس انجام شد .اجزای جیره غذایی

(جدول  )2با الک  0/0میلیمتری غربال شدند.

جدول  :8ترکیب جیرههای آزمایشی

اجزای جیره
آزمایشی
(گرم در کیلوگرم غذا)

تیمارها (میلیگرم عصاره در
کیلوگرم غذا)

0
(شاهد)

9000 8000 8000 000

پودر ماهی
پودر سویا
آرد گندم
روغن ماهی
روغن سویا
لسیتین
دیکلسیم
فسفات

مکمل معدنی*
مکمل

ویتامینه**
ضدقارچ
آنتیاکسیدان

***
فیلر

100
320
/2
215
08
08
0
0
20
30
3/0
0/3
20

100
320
/2
215
08
08
0
0
20
30
3/0
0/3
9/0

100
320
/2
215
08
08
0
0
20
30
3/0
0/3
9

100
320
/2
215
08
08
0
0
20
30
3/0
0/3
8/0

100
320
/2
215
08
08
0
0
20
30
3/0
0/3
7

* :هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی آهن ( 5گرم) ،روی (20
گرم) ،سلنیم ( 30میلیگرم) ،کبالت ( 200میلیگرم) ،مس
( 500میلیگرم) ،منگنز ( 0گرم) ،ید ( 100میلیگرم) و
کولین کلرید ( 50گرم) بود.
** :هر  0کیلوگرم مکمل ویتامینه  0/0درصد حاوی
ویتامینهای A ،)3000000IU( D2 ،)200IU( E
( 0/00( B23 ،)800000IUگرم) 80( B5 ،گرم)300( B0 ،
گرم) 200( B2 ،گرم) 10( B3 ،گرم) 00( B2 ،گرم)B2 ،
( 00گرم) 00( K2 ،گرم) 000( Inositol ،گرم) و 000( C
گرم) بود.
*** :در جیره غذایی از آنتیاکسیدان بوتیل هیدروکسی
تولوئن ( )BHTاستفاده شد.
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جدول  :2ترکیب جیرههای آزمایشی

گرم عصاره اتانولی گیاه شوید بر کیلوگرم

میزان

جیره ،تیمار  2حاوی جیره پایه با 2000

02/99
20/00
20/32
22/95
8/21
30/79

میلیگرم در کیلوگرم عصاره ،تیمار 1حاوی

ترکیب بیوشیمیایی جیره
پروتئین خام ()%
چربی خام ()%
خاکستر ()%
کربوهیدرات ()%
رطوبت ()%
انرژی کل ()KJ/g

سپس کلیه مواد اولیه بر اساس فرمولهای
نوشته شده توزین شدند .برای ساخت جیرهها
مواد خشک و روغن با هم مخلوط شدند سپس
به مخلوط آب اضافه و هر جیره غذایی با
استفاده از چرخ گوشت پلت (با قطر  3/0میلی-

جیره پایه با  2000میلیگرم در کیلوگرم
عصاره و تیمار  0حاوی جیره پایه با افزودن
 2000میلیگرم در کیلوگرم عصاره بود
( .)Oskoii et al., 2012ماهیها با تیمارهای
فوق به مدت  05روز تغذیه شدند .غذادهی به
ماهیان بر اساس سیری و مشاهده نحوه
غذاگیری انجام شد .همچنین غذادهی  2وعده
در روز در ساعتهای  21 ،9و  28انجام گرفت.
ارزیابی شاخصهای رشد

متر) شد .پس از این مرحله پلتها در دمای

به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف

 50درجه سانتیگراد به مدت  23ساعت در

عصاره اتانولی گیاه شوید بر شاخصهای رشد

خشککن قرار داده شدند تا خشک شوند و تا

ماهیان قزلآالی رنگین کمان و مقایسه بین

زمان استفاده در فریزر  -30درجه سانتیگراد

تیمارهای مختلف ،در ابتدای دوره تمام بچه

نگهداری شدند ( Abedian Kenari et al.,

ماهیان با ترازو (با دقت  )0/02توزین شدند و

 .)2011به منظور اطمینان از مطابقت

پس از آن در انتهای دوره نیز کل ماهیان مورد

جیرههای ساخته شده با فرمول مورد نظر،

سنجش وزنی و طولی قرار گرفتند .به منظور

جیرهها دوباره مورد سنجش شیمیایی قرار

زیستسنجی ،از  31ساعت قبل تغذیه ماهیان

گرفتند (جدول .)3

قطع شد و قبل از زیستسنجی ماهیان با پودر

جیرههای غذایی به کار رفته در مطالعه

گل میخک به میزان  0گرم در  20لیتر آب،

حاضر (جدول  )2شامل تیمار  ( 2شاهد) که

بیهوش شدند .درصد زندهمانی ) (SRو سایر

در آن از جیره پایه بدون افزودنی استفاده شد،

شاخصهای رشد شامل افزایش وزن بدن

تیمار 3حاوی جیره پایه به همراه  000میلی-

اثر عصاره اتانولی گیاه شوید بر ماهی قزلآالی رنگینکمان
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( ،)WGنرخ رشد ویژه ( ،)SGRضریب تبدیل

غذاها اندازهگیری شد .بـرای اندازهگیری

غذایی ( ،)FCRتوسط رابطههای  2تا 1

رطوبت ،نمونهها به مدت  31ساعت در آون

محاسبه شدند ( Portz et al., 2001; Fuchs

( ،Memmertآلمان) بـا دمـای  200درجه

.)et al., 2015; Peixoto et al., 2016

سانتیگراد قرار داده شدند و کـامال خشک
شدند .پروتئین خام با اندازهگیری نیتروژن کل

رابطه :8
SR (%) = [(Ni – Nf) / Ni)] × 100

 :Niتعداد ماهیان در ابتدای دوره پرورش؛ :Nf
تعداد ماهیان در انتهای دوره پرورش.

( )N×5/30با استفاده از روش کجلدال (،Peco
ایران) تعیین شد .چربی خام با روش سوکسله
و با استفاده از حالل کلروفرم با نقطه جوش
 00تا  50درجه سانتیگراد به مدت  1تا 5

رابطه :2
WG (g) = Wf – Wi

ساعت استخراج شد و خاکستر با سوزاندن

 :Wiوزن ابتدایی ماهی (گرم)؛  :Wfوزن انتهایی
ماهی (گرم).

الشه در کوره الکتریکی با دمای  000درجه
سانتی گراد به مدت  9ساعت اندازهگیری شد
(.)AOAC,1990

رابطه :9
SGR (%/day) = [(LnWf – LnWi) / t] × 100

 :Wiوزن ابتدایی ماهی (گرم)؛  :Wfوزن انتهایی
ماهی (گرم)؛  :tطول دوره پرورش (روز).

سنجش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی

فعالیت

آنزیم

سوپراکسید

دیسموتاز

) (SODو کاتاالز با استفاده از روش

رابطه :4
)FCR = F / (WG

 :Fغذای خشک مصرف شده (گرم)؛  :WGوزن تر
به دست آمده (گرم).
تجزیه تقریبی جیره و بافت بدن ماهی

تجزیه شیمیایی جیره غذایی و الشه
ماهیان در انتهای دوره پرورش با روش کار
استاندارد جیره ( )AOAC, 1990انجام شد و
میزان رطوبت ،پروتئین خام ،چربی و خاکستر

اسپکتروفتومتری ( ،Jenway ،6300انگلستان)
انجام گرفت.
سنجش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

فعالیت  SODدر کبد با استفاده از کیت
(،Cat. No: ZB-SOD-96A

ZellBio

 ،GmbHآلمان) و بر طبق روش  Bolannو
 )2992( Ulvikاندازهگیری و طبق رابطه 0
محاسبه شد.
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دادههای مربوط به رشد و سایر شاخصها با
رابطه :0
SOD (U/mL) = [(ODC – ODS) / (ODC / 2] × (VT /
)VS

 :ODCجذب شاهد؛  :ODSجذب نمونه؛  :VTحجم
کل ()U/mg؛  :VSحجم نمونه (.)U/mg
سنجش فعالیت آنزیم کبدی کاتاالز

فعالیت آنزیم کاتاالز ( )CATدر کبد با
استفاده از کیت (،Cat. No: ZB-CAT-96A

آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( One-way

 )ANOVAانجام شد .برای مقایسه میانگین
دادهها از پسآزمون دانکن در سطح اطمینان
 90درصد استفاده شد .از نرمافزار SPSS 20

برای آزمونهای آماری و از نرمافزار
 Microsoft Excel 2013برای رسم نمودارها
استفاده شد.

 ،ZellBio GmbHآلمان) و بر طبق روش
 )2992( Gothانجام گرفت .فعالیت CAT

نتایج

طبق رابطه  5محاسبه شد.

شاخصهای رشد

نتایج بررسی شاخصهای رشد ماهی
رابطه :6
× CAT (U/mL) = (ODC – ODS) × 271 × (1.60
)VS

 :ODCجذب شاهد؛  :ODSجذب نمونه؛  :VSحجم
نمونه (.)U/mg
تجزیه و تحلیل آماری

طرح کلی این پژوهش در قالب طرح کامال
تصادفی برنامهریزی و اجرا شد .تجزیه و تحلیل

قزلآالی رنگینکمان تحت تاثیر افزودنی
غذایی عصاره اتانولی گیاه شوید در جدول 2
نشان داده شده است .بیشترین و کمترین وزن
نهایی و افزایش وزن به ترتیب در تیمارهای
 2000و  000میلیگرم در کیلوگرم عصاره
اتانولی شوید مشاهده شد (.)P˂0/00
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اثر عصاره اتانولی گیاه شوید بر ماهی قزلآالی رنگینکمان

جدول  :9اثرات تیمارهای مختلف بر رشد و شاخصهای تغذیهایی ماهی قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با
عصاره اتانولی گیاه شوید (میانگین  ±انحراف معیار)
غلظت عصاره اتانولی شوید (میلیگرم در کیلوگرم جیره)

شاخص رشد

( 0شاهد)

000

8000

8000

9000

وزن اولیه (گرم)

22/37±0/78 a

22/37±0/12 a

22/37±2/22 a

22/37±0/92 a

22/20±2/09 a

وزن نهایی (گرم)

08/12±2/83 b

30/77±1/58 d

57/91±2/22 a

55/22±3/89 a

28/00±2/78 c

10/22±3/28

23/00±1/08

01/55±2/23

02/00±3/32

30/32±0/92

افزایش وزن بدن (گرم)

ضریب تبدیل غذایی
ضریب رشد ویژه

b

d

a

a

c

0/80±0/01 b

2/82±0/77 a

0/78±0/01 b

0/80±0/03 b

2/22±0/02 b

3/51±0/21

2/25±0/23

3/92±0/22

3/87±0/07

2/89±0/07

a

c

a

a

(درصد در روز)

در هر ردیف حروف متفاوت نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار بین میانگینها است (.(P˂0/00

b
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باالترین ضریب رشد ویژه در تیمار 2000

گیاه شوید بر ترکیبات بیوشیمیایی الشه ماهی

میلیگرم در کیلوگرم مشاهده شد ولی با تیمار

قزلآالی رنگینکمان را نشان میدهد .میزان

شاهد فاقد تفاوت معنیدار بود ( )P˂0/00و

پروتئین ،چربی و رطوبت الشه بین تیمارهای

کمترین میزان آن در تیمار  000میلیگرم در

مختلف تفاوت معنیداری را نشان داد

کیلوگرم عصاره اتانولی شوید مشاهده شد و

( ،)P˂0/00به طوری که بیشترین و کمترین

بین تیمارها تفاوت معنیداری وجود داشت

میزان پروتئین الشه و رطوبت به ترتیب در

( .)P˂0/00از نظر ضریب تبدیل غذایی ،سطح

تیمارهای  2000و  2000میلیگرم در

 000میلیگرم در کیلوگرم عصاره اتانولی شوید

کیلوگرم عصاره اتانولی شوید مشاهده شد و

با سایر تیمارها و همچنین با شاهد تفاوت

بیشترین و کمترین میزان چربی نیز در

معنیداری داشت .اما تفاوت معنیداری بین

تیمارهای  2000و  2000میلیگرم در

سایر تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد.

کیلوگرم عصاره اتانولی شوید دیده شد .بین
تیمارها اختالف معنیداری مشاهده شد

ترکیب تقریبی عضله

( .)P<0/00تنها در میزان خاکستر تفاوت

جدول  1نتایج اثر جایگزینی عصاره اتانولی

معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد.

جدول  :4اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی گیاه شوید در جیره بر ترکیب تقریبی عضله ماهی قزلآالی
رنگینکمان (میانگین  ±انحراف معیار)
غلظت عصاره اتانولی شوید (میلیگرم در کیلوگرم جیره)

ترکیب تقریبی
(درصد وزن خشک)

پروتئین خام
چربیخام
خاکستر
رطوبت

( 0شاهد)

8000

000

9000

8000

70/00±2/05 c 72/20±0/19 bc 73/13±0/00 b 72/82±0/38 bc

77/09±2/22 a

33/02±2/91 a

20/00±3/05 c

30/38±2/20 a 22/91±2/28 bc 27/52±3/50 ab
a
b

7/82±0/77

71/92±0/55

a
b

7/53±0/21

70/23±0/11

a
b

8/02±0/23

71/98±0/53

a
c

7/92±0/00

72/15±0/70

در هر ردیف حروف متفاوت نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار بین میانگینها است (.(P˂0/00

a
a

7/87±0/21

79/22±2/33

اثر عصاره اتانولی گیاه شوید بر ماهی قزلآالی رنگینکمان
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فعالیت اختصاصی آنزیمهای آنتیاکسیدانی

کاتاالز ( )CATرا در بافت کبد ماهی قزلآالی

سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز

رنگینکمان تغذیه شده با عصاره اتانولی گیاه

شکل  2نتایج بررسی میزان فعالیت

شوید نشان می دهد.

آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز ( )SODو

شکل  8میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در کبد ماهی قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با عصاره
اتانولی گیاه شوید با غلظتهای مختلف (میانگین  ±انحراف معیار) .الف) فعالیت آنزیم  .SODب) فعالیت
آنزیم کاتاالز .حروف متفاوت نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار بین میانگینها است (.)P<0/00
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میزان فعالیت آنزیم  SODدر سطوح

داشتند که اختالف وزن آنها با تیمارهای دیگر

مختلف عصاره اختالف معنیداری را در مقایسه

معنیدار بود ( .)P>0/00نتایج مشابهی در

با تیمار شاهد نشان داد ( .)P>0/00به طوری

رابطه با ضریب رشد ویژه به دست آمد .این

که بیشترین میزان فعالیت آنزیم در سطوح

نتایج بیانگر آن است که سطوح مختلف عصاره

 2000و  2000میلیگرم در کیلوگرم و

شوید روی وزن کسب شده تاثیر گذار بود که

کمترین میزان فعالیت آن در تیمار حاوی

میتواند ناشی از بهبود وضعیت فیزیولوژیک

 2000میلیگرم در کیلوگرم عصاره اتانولی

ماهی و نیز احتماال به دلیل بهبود وضعیت

گیاه شوید بود .فعالیت اختصاصی آنزیم CAT

ایمنی باشد که زمینهساز کاهش آلودگیها،

نیز دارای تفاوت معنیدار بین تیمارها بود

عفونتها و هدایت انرژی به سمت تولید

( )P>0/00بیشترین میزان فعالیت این آنزیم

پروتئین

مشابه

در سطوح  2000و  2000میلیگرم در

تحریککنندگی رشد به هنگام استفاده از گیاه

کیلوگرم و کمترین میزان فعالیت این آنزیم در

آلوئهورا (Heidarieh et al., ( )Aloe vera

سطوح  000و  2000میلیگرم در کیلوگرم

 )2013نیز در قزلآالی رنگینکمان گزارش

عصاره اتانولی گیاه شوید مشاهده شد که

شد .یکی از عوامل اقتصادی بودن پرورش

مشابه با گروه شاهد بود.

آبزیان ضریب تبدیل غذا پایین است ،چرا که

بیشتر

است.

نتایج

موجب کاهش هزینههای غذا و مقدار غذادهی
بحث

و به تبع آن موجب کاهش آلودگی آب محیط

پارامترهای رشد

پرورشی و کاهش عفونتهای ثانویه خواهد شد.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تغذیه

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تجویز

ماهی قزلآالی رنگینکمان با عصاره اتانولی

خوراکی عصاره شوید در سطح  2000میلیگرم

گیاه شوید اثرات مثبتی روی شاخصهای رشد

بر کیلوگرم غذا باعث کاهش ضریب تبدیل

این ماهی داشت و در پایان دوره آزمایش باعث

غذایی شد ولی در مقایسه با تیمار شاهد معنی

بهبود رشد شد .در انتهای دوره ماهیان تغذیه

دار نبود ( .)P>0/00شاید بتوان بیان کرد که

شده با سطوح  2000و  2000میلیگرم عصاره

عصاره اتانولی شوید باعث بهبود قابلیت هضم و

اتانولی شوید بر کیلوگرم غذا بیشترین وزن را

جذب مواد غذایی ،کاهش ضریب تبدیل غذایی

اثر عصاره اتانولی گیاه شوید بر ماهی قزلآالی رنگینکمان
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و افزایش ساخت پروتئین میشود که در نهایت

از حد از چربی و فعالیت کمتر ماهی ،باالتر

موجب افزایش رشد میشود .نتایج مطالعه

است .پروتئین نیز یک عامل مهم برای بیان

حاضر با نتایج مطالعات سایر پژوهشگران بر

کیفیت گوشت و تعیین خواص کاربردی آن

روی دیگر مواد گیاهی از جمله سیر ( Allium

است (رضوی شیرازی.)2280 ،

،)Nya and Austin, 2009a( )sativum

نتایج مطالعات حاضر نشان داد که میزان

گیاه زنجبیل (Nya ( )Zingiber officinale

پروتئین ،چربی و رطوبت بافت در بین

 )and Austin, 2009bو رژیم غذایی حاوی 2

تیمارهای مختلف ،تفاوت معنیداری داشت و

Cinnamomum

تنها در میزان خاکستر تفاوت معنیدار بین

 )Ahmad et al., 2011( )zeylanicumدر

تیمارها مشاهده نشد .میزان پروتئین الشه در

رژیم غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان

تیمارهای  000و  2000افزایش یافت که علت

مطابقت دارد.

آن به دلیل ارتباط متقابل پروتئین و چربی در

درصد

دارچین

(

ترکیب بدن است .در تیمارهای  000و 2000
آنالیز تقریبی عضله

اختالف در ترکیبات بیوشیمیایی بدن در
گونههای آبزی به عوامل داخلی از جمله سن،
جنس ،اندازه و عوامل خارجی مانند کیفیت
آب ،فصل و منطقه جغرافیایی بستگی دارد ،اما
دلیل اصلی این اختالف مربوط به تغذیه آبزی
است ( Kiessling et al., 1989; Hixson et

 .)al., 2014ترکیب چربی یکی از مهترین
شاخصهای کیفیت آبزیان است (Kris-

 Ethertonو همکاران )3003 ،که بسته به نوع
تغذیه دچار تغییر میشود ( Medina et al.,

مشاهده شد که چربی بدن به شدت کاهش
یافت و بنابراین پروتئین مقادیر بیشتری را
تشکیل میداد .نتایج این مطالعه با نتایج
مطالعه  Esmaeiliو همکاران ( )3027
مطابقت داشت .آنها گزارش کردند که افزودن
سیر به رژیم غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان
پروتئین الشه را افزایش میدهد ( Esmaeili

 )et al., 2017و همچنین با نتایج  Shalabyو
همکاران ( )3005که به بررسی تاثیر گیاهان
شبدر ( )Trifolium repensو سیر بر
شاخصهای رشد و شاخصهای فیزیولوژیکی

 .)1995معموال محتوای چربی ماهیان پرورشی

ماهی تیالپیا نیل ()Oreochromis niloticus

نسبت به ماهیان وحشی به دلیل استفاده بیش

پرداختند ،نیز مطابقت داشت .پایین آمدن

[ ]012زیالب سندیجانی و همکاران
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میزان چربی الشه در تیمارهای  000و

شد و بیشترین رطوبت در تیمار  2000و

 2000میلیگرم در

کمترین میزان رطوبت در تیمار  2000مشاهده

کیلوگرم عصاره اتانولی گیاه شوید نکته قابل

شد .در بدن ماهیان میزان رطوبت و چربی

توجه در مطالعه حاضر بود .میزان چربی کل

دارای رابطه عکس است ( Yigit et al.,

بدن با افزودن عصاره در این  3سطح کاهش

 .)2010همچنین  Yildizو همکاران ()3007

یافت که به نظر میرسد شاید دلیل آن این

نیز از رابطه معکوس بین میزان رطوبت و چربی

باشد که افزودن این عصاره در رژیم غذایی

گزارش کردند .در مطالعه حاضر نیز در تیمار

ماهی قزلآالی رنگینکمان باعث هضم و جذب

 2000که کمترین میزان چربی گزارش شده

بهتر و کاهش چربی بدن شده است .در این

بود بیشترین میزان رطوبت را نشان داد .دلیل

راستا نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات

این امر جایگزین شدن چربیهای کاتابولیز

 Farahiو همکاران ( )3020که اثر افزودن

شده با حجم برابر آب است ( Halver and

سیر در رژیم غذایی ماهی قزلآالی رنگین-

 .)Hardy, 2002در این رابطه نتایج مطالعه

کمان و  Yilmazو همکاران ( )3020که اثر

حاضر با نتایج فالمرزی و همکاران ( )2290که

اسانس آویشن ،رزماری و شنبلیله را روی باس

به بررسی اثرات سطوح مختلف پودر و عصاره

دریایی بررسی کردند ،مطابقت داشت .در

الکلی یونجه بر عملکرد رشد ،تغذیه ،ترکیب

مطالعه حاضر تیمارهای  2000و  2000میلی-

بیوشیمیایی الشه و برخی شاخصهای

گرم در کیلوگرم عصاره میزان چربی بیشتر از

بیوشیمیایی سرم خونی ماهی کپور معمولی

گروه شاهد بود در که با نتایج  Dengو

پرداختند ،مطابقت داشت.

همکاران ( )3022مطابقت داشت .افزایش
چربی در این دو تیمار در مطالعه حاضر می-
تواند به دلیل رشد بهتر ماهی و مصرف بهتر
چربی و حضور انواع اسیدهای چرب اشباع و

آنزیمهای آنتیاکسیداسیون

در مطالعه حاضر بیشترین فعالیت آنزیم
 SODدر تیمار  2000میلیگرم در کیلوگرم و

ضروری سری  ،n-9 ،n-2اسید دکانوئیک و

سپس  2000میلیگرم در کیلوگرم عصاره

اسید پالمیتیک باشد .همچنین از نظر میزان

شوید و کمترین فعالیت این آنزیم نیز در تیمار

رطوبت تفاوت معنیداری بین تیمارها مشاهده

 2000میلیگرم در کیلوگرم عصاره شوید
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مشاهده شد .آنزیم  SODرادیکال آنیون

این دلیل است .در این مورد نتایج مطالعه

سوپراکسید را به مولکول اکسیژن و پرکسید

حاضر با نتایج  Liuو همکاران ( )3020که به

هیدروژن ( )H3O3تبدیل میکند که کاهش در

بررسی تاثیر عصاره روبارب ( Rheum

تولید و دسترسی نداشتن به سوبسترای آنیون

 )officinale Bailبر رشد ،عملکرد و پاسخ-

سوپراکسید میتواند دلیل کاهش فعالیت

های

شیرین

آنزیم  SODدر تیمار  2000میلیگرم در

( )Macrobrachium rosenbergiiپرداختند

کیلوگرم عصاره شوید باشد .یکی از دالیل

مطابقت داشت .آزمایش  Liuو همکاران

افزایش فعالیت آنزیم  SODاحتماال افزایش

( )3020نشان داد که استفاده از عصاره این

میزان  ROSاست .در این مورد نتایج به دست

گیاه موجب تقویت سیستم ایمنی و مقاومت در

آمده در مطالعه حاضر با نتایج  Sonmezو

برابر استرس و فعالیت آنزیم کاتاالز میشود.

همکاران ( )3020که به بررسی تاثیر عصاره

مطالعه دیگری در این زمینه توسط

گیاه مریم گلی ( ،)Salvia officinalisنعناع

 )3009( Metwallyصورت گرفت .آنها در

فلفلی و آویشن بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیم

آزمایش خود به تاثیر عصاره سیر بر برخی

آنتیاکسیدانی ماهی قزلآالی رنگینکمان و

فعالیتهای آنتیاکسیدانی در تیالپیای نیل

مطالعه  Dengو همکاران ( )3022که نشان

پرداختند .نتایج آنها نیز افزایش فعالیت

دادند فعالیت آنزیم  SODدر اثر اضافه کردن

کاتاالز را در سرم و بافت کبد نسبت به گروه

عصاره اتانولی گیاه برهموم به جیره ماهی

شاهد نشان داد که با نتایج مطالعه حاضر

قزلآالی رنگینکمان افزایش یافت ،مطابقت

مطابقت داشت.

فیزیولوژیکی

میگوی

آب

داشت H3O3 .یک ترکیب جانبی مضر در

با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،رشد و

بسیاری از فرآیندهای متابولیک طبیعی است و

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در تیمار

باعث آسیب به سلولها و بافتها میشود .در

ماهیان قزلآالی رنگینکمان با دو سطح 2000

اینجا نقش آنزیم کاتاالز این است که رادیکال

و  2000میلیگرم عصاره اتانولی گیاه شوید در

 H3O3حاصل از عمل آنزیم  SODو سایر

کیلوگرم جیره به طور معنیداری وضعیت

فرآیندهای فیزیولوژیک را مهار کند و احتماال

بهتری را در مقایسه با دیگر تیمارها داشتند و

فعالیت باالی این آنزیم در سطوح مختلف به

میتوان از این دو سطح به عنوان محرک رشد
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و ایمنی در جیره غذایی ماهی قزلآالی

محترم مرکز آزمایشگاه دانشکده علوم دریایی

رنگینکمان استفاده کرد.

دانشگاه تربیت مدرس آقایان کمالی و نورانی به
جهت فراهم نمودن کلیه امکانات و تسهیالت

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از دانشگاه تربیت مدرس به
منظور پشتیبانیهای این مطالعه و کارشناسان

برای اجرای پروژه قدردانی میگردد.
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Abstract
In this study, the effect of ethanolic extract of dill plant on growth, body
composition and antioxidant activity in rainbow trout with an average weight of
12± 0.32g was investigated. The fish were fed in 500, 1000, 1500 and 3000
mg/kg feeds for 56 days. The results indicated that the growth factors had the
highest body weight gain, specific growth rate and best FCR in 1000 and 1500
mg/kg treatments (P<0.05). On the other hand, the highest and lowest amount of
carcass protein was in treatments of 3000 and 1500 mg/kg, respectively. Also,
the highest and lowest levels of fat were observed in treatments of 1500 and
3000 mg/kg of the ethanolic extract, respectively (P<0.05). In addition, the
highest levels of superoxide dismutase and catalase enzyme activity were
observed at levels of 1500 and 1000 mg/kg, respectively and the lowest levels
for both enzymes were in 3000 mg/kg treatment. Based on the results of the
present study, the concentrations of 1000 and 1500 mg/kg extract increased the
weight and activity of the superoxide dismutase and catalase enzymes in this
fish.
Key words: Anethum graveolens, Catalase, Superoxide Dismutase, Rainbow
Trout, Body Composition, Dill Extract.
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