
             مجله علمی شیالت ایران      DOI: 10.220092/ISFJ.2018.116698  1397/ تیر 2شماره  سال بیست و هفتم/        
  

71 
 

الکلی برگ زیتون در عملکرد رشد و برخی از  -تأثیر مصرف خوراکی عصاره آبی

 (Cyprinus carpio) های خونی و ایمنی در بچه ماهی کپور معمولی فراسنجه

 
 ، 2روحانی مصطفی شریف ،2زهرا  سیدجلیل ذریه ،*1محدث قاسمی ، 1پاشاکی عاطفه کریمی

 3سیدمسعود حسینی

 

*
mohades@yahoo.com 

 

پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات،  -1
 آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، ایران

 تهران، ایران  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، -2
دانشگاه شهید ، زیستیو فناوری دانشکده علوم ، و زیست فناوری میکروبی یژگروه میکروبیولو -3

 ، ایرانتهران اوین، ،بهشتی

 1397اردیبهشت  تاریخ پذیرش:    1396اسفند تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
ه های خونی و ر عملکرد رشد و برخی از فراسنجبالکلی برگ زیتون -در این تحقیق اثرات غلظت های متفاوت عصاره آبی

 ± 4/3عدد بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی  135شد.  ارزیابی (Cyprinus carpio) ایمنی در بچه ماهی کپور معمولی
آکواریم  9در )طرح تصادفی(   تکرار 3الکلی برگ زیتون با  –گرم در کیلوگرم عصاره آبی 5و  1گرم با دو جیره حاوی  15
ابتدا شاخص های رشد  ،هفته 8هفته تغذیه شدند. بعد از  8به مدت ، عدد در هر آکواریوم 15لیتری مجهز به هواده با تراکم  20

خونی و ایمنی ماهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که  شاخصهایمحاسبه و سپس خون گیری انجام شد و برخی 
 در ماهیان گروه تیمار نسبت شاهد درصد افزایش وزن بدن، شاخص رشد ویژه وزن نهائی، طول نهائی،اختالف معنادار در 

افزایش معنادار در تعداد گلبول های سفید و هر دو تیمار تغذیه شده با عصاره برگ زیتون (. در <05/0pوجود نداشت )مشاهده 
در تیمار تغذیه  IgMن لیزوزیم و بیش ترین میزا .(p<05/0)لنفوسیت و کاهش معنادار در ضریب تبدیل غذایی مشاهده شد 

(. براساس نتایج مذکور، عصاره برگ زیتون p<05/0) گرم در کیلوگرم عصاره برگ زیتون مشاهد شد 5شده در جیره حاوی 
و بهبود برخی از منجر به کاهش ضریب تبدیل غذایی گرم در کیلوگرم  5و  1در هر دو میزان تولید شده در استان گیالن 

 .شدبچه ماهیان کپور پرورشی  درو ایمنی  شاخص های خونی
 

 (Cyprinus carpio) عصاره برگ زیتون، کپور معمولیی و ایمنی، خونشاخص های عملکرد رشد،  :کلیدی لغات
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 مقدمه 
امروزه با توجه به توسعه روزافزون صنعت آبزی پروری در 
جهان، استفاده از مواد محرک ایمنی به خصوص مواد 

تقویت سیستم ایمنی و محرک گیاهی در آبزیان به منظور 
پیشگیری از ابتال به انواع مختلف بیماریها، گسترش پیدا 

به طور مثال در ماهی کپور معمولی )حسینی  ،کرده است
 ,.Yin et al(، ماهی قزل آال )1396و همکاران، مشهدی 

(، ماهی Logambal et al., 2000(، تیالپیا )2008
 ی سفید دریای خزر( و ماهChen et al., 2003طالیی )

(Rutilus kutum ،1395( )مهدوی و همکاران .) مواد
تقویت سیستم دفاع غیراختصاصی و حتی  بامحرک ایمنی 

د و نباش های عفونی می اختصاصی قادر به مقابله با بیماری
از آن جا که ماهی برخالف پستانداران بیشتر به سیستم 

(، 1387ایمنی غیراختصاصی متکی است )سلطانی، 
به بهبود دفاع  منجربنابراین استفاده از مواد محرک ایمنی 

و ا یزقاومت در برابر عوامل بیمارغیراختصاصی و ایجاد م
ی گردد پرورش م  حین دوره استرس زا در

(Sheikhzadeh et al., 2012.)  به دلیل محدودیت های
آنتی  مثلشیمیایی  دارویی قانونی در استفاده از مواد

بیوتیک ها در غذای آبزیان مورد مصرف انسان، استفاده از 
سرعت رشد و  به منظور افزایش طبیعی عصاره های گیاهی

گسترش زیادی پیدا کرده  آبزیانبهبود کارایی غذا در 
(. گیاه زیتون خواص بسیار Francis et al., 2001) است

در طب سنتی این گیاه به عنوان داروی ضد و  زیادی دارد
فشار خون، ضد گرفتگی عروق، ملین، تب بر، نیرو بخش، 

کننده مؤثر در درمان عفونت های مجاری ادراری و برطرف 
 Oleaزیتون ) گیاه (.1375)زرگری، کاربرد دارد سر درد 

eurcpaea L.از خانواده ) Oleaceae   .برگ می باشد
درخت زیتون ضخیم، باریک، دائمی و همیشه سبز است 

زیتون، گیاه بومی استان گیالن محسوب  (.1375)زرگری، 
استان گیالن  ساله دارد، 900می شود و در رودبار قدمت 

 استزیتون جزو استان های برتر کشور  زمینه کشتدر 
(. برگ زیتون حاوی ترکیبات فنلی، 1384)اصالح عربانی، 

ترکیبات محلول در چربی، کربوهیدرات ها،  ،ترپنی
. برگ های زیتون می باشد و غیره پروتئین، مواد معدنی

باالترین فعالیت آنتی اکسیدانی و قدرت جذب رادیکال 

دارا ن بخش های مختلف درخت زیتون های آزاد را در بی
. گیاه زیتون منجر به افزایش شاخص های رشد می باشند

و بازماندگی و افزایش آنزیم های کبدی و شاخص های 
 Kisa et)می شود M(IgM ) لیزوزیم و ایمونوگلوبولین 

al., 2018; Elsaaed et al., 2014; Parsaei et al., 

2014; Al-Attar and Abu-Zeid., 2013،)  مطالعهدر 
Waterman ( اثرات 2007و همکاران ) ضد مثبت

مثبت اثرات Afif saif (2014 )و در مطالعه باکتریایی 
 از کپور معمولی گزارش شد.عصاره  اینضد ویروسی 

مهم ترین ماهیان پرورشی جهان جزو خانواده کپورماهیان 
)صابریان جویباری و  می باشدجهت تغذیه انسان 

(. با توجه به اینکه پژوهشی در خصوص 1396همکاران، 
ایمنی و خونی  فراسنجه هایتأثیر عصاره برگ زیتون بر 

دو اثرات  ، در تحقیق حاضربود ماهی کپور صورت نگرفته
عصاره برگ درخت زیتون بر عملکرد رشد و برخی  غلظت

ولی خونی و ایمنی بچه ماهی کپور معم شاخصهایاز 
(Cyprinus carpio )بررسی شد. 

 
 کار  مواد و روش

 مکان و مدت آزمایش
تمامی مراحل انجام این آزمایش در پژوهشکده آبزی پروی 
آبهای داخلی واقع در بندر انزلی و در بخش بهداشت 

 هفته انجام شد. 8به مدت  1395آبزیان در زمستان سال 
 

 گیری از برگ زیتوننحوه عصاره 
زیتون از یکی از باغات زیتون استان گیالن برگ درخت  

ی واقع در شهرستان رودبار جمع آوری گردید و در دما
C°25  و آسیاب و در سایه نگه داری شد و با کمک دست

 1000گرم از پودر حاصله با  100به شکل پودر درآمد، 
ساعت مجاور  72درصد( به مدت  70میلی لیتر اتانول )

هیدروالکلی در حمام آب )بن  شد و بعد از تبخیر عصاره
 Buchi)مدل Spray Dryerماری( به کمک دستگاه 

(Mini Spraydryer) B-290 خشک شد و به شکل ،)
پودر بسیار ریزی درآمد و تا زمان استفاده در یخچال با 

 Moatari etدرجه سانتی گراد نگهداری شد ) 4دمای 

al., 2006). 
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 انشرایط نگهداری و تیمار بندی ماهی
از مزرعه پرورش ماهی  کپور پرورشیعدد بچه ماهی  135

و طولی  میانگین وزنی خصوصی در رشت به ترتیب با
 9به  تهیه شد و سانتی متر 8/9±78/0گرم و  4/3±15

انتقال داده عدد ماهی  15لیتری با تراکم  20آکواریوم 
. سازگاری ماهیان با جیره پایه به مدت دو هفته شدند

درصد پروتئین،  9/34 با ترکیبانجام گرفت. جیره پایه 
درصد  10درصد خاکستر،  2/11درصد چربی،  8/12

از شرکت سهامی ، درصد کربوهیدرات کل 1/31رطوبت و 
ماهیان به  .شددام، طیور و آبزیان روحین رشت تهیه 

 5و  1یمار )دریافت کننده به دو گروه تصورت تصادفی 
گروه شاهد تقسیم بندی  1گرم در کیلوگرم عصاره( و 

آماده سازی جیره حاوی عصاره، عصاره برگ  برای. شدند
گرم از  50گرم در کیلوگرم به  5و  1زیتون در مقادیر 

دقیقه با همزن برقی  20به مدت  شد و افزودهجیره پایه 
د. پس از افزودن به طور کامل مخلوط گردید تا همگن شو

مقداری آب به ترکیب و تشکیل خمیر، مخلوط از چرخ 
گوشت عبور داده شده تا غذا به پلت های استوانه ای شکل 

 30تبدیل گردد. در نهایت پلت ها در خشک کن در دمای 
ساعت خشک شده و به  24درجه سانتی گراد به مدت 

، میانگین دما. اندازه دهان ماهیان قطعه قطعه گردیدند
آب طی دوره پرورش به ترتیب  pHاکسیژن محلول و 

میلی گرم در  23/7±41/0درجه سانتی گراد،  7/1±17
بود. بچه کپور ماهیان سه نوبت روزانه  51/7±81/0لیتر و 

هفته ،  8هفته تغذیه شدند. پس از پایان دوره  8در طی 
 آزمایشات مورد نظر بر آنها صورت گرفت.

 

 بررسی شاخص های رشد
ی بررسی رشد ماهیان، از اندازه گیری شاخص های برا

(، نرخ Weight Rateرشد شامل درصد افزایش وزن بدن )
(، ضریب SGR= Specific Growth Rateرشد ویژه )

( و FCR= Food Conversion Rateتبدیل غذایی )
 ,Lee) ( استفاده شدSurvival Rateدرصد بازماندگی )

2012):  
 وزن انتهایی –وزن ابتدایی) گرم(  /وزن ابتدایی)گرم(

= درصد افزایش وزن 100× )گرم(   

وزن  Ln -وزن انتهایی Ln)/ تعداد روزهای پرورش
 (SGR) ابتدایی( = نرخ رشد ویژه
وزن  –وزن انتهایی)گرم(  [ه/ مقدار غذای خورده شد

 = ضریب تبدیل غذایی ]ابتدایی)گرم(
تعداد ماهیان در پایان  /تعداد ماهیان در ابتدای آزمایش

 درصد بازماندگی =  100×آزمایش 
 

 ی و ایمنیاندازه گیری فراسنجه های خون
خونگیری از ماهیان با استفاده از سرنگ در پایان آزمایش، 

انجام شد بصورت تصادفی  انسولینی و از ورید ساقه دمی
ساعت قبل از  24تغذیه ماهیان  ماهی(. 3)از هر تیمار 

در هنگام خونگیری از مواد بیهوش  .شد خونگیری قطع
کننده به علت احتمال تأثیر بر شاخص های خونی استفاده 

خون میلی لیتر  1 و (Torrecillas et al., 2011) نشد
برای جدا سازی سرم در لوله های اپندورف فاقد ماده ضد 

در لوله های اپندروف  خون میلی لیتر 5/0انعقاد هپارین و 
 جمع آوری شد، سپسعقاد هپارین حاوی ماده ضد ان

( به مدت 5810R-eppendrofتوسط سانتریفوژ )مدل 
سانتریفوژ شد و سرم جدا  3000( RPM) دقیقه با دور 10

درجه سانتی گراد نگهداری شد.  -80شده در دمای 
فراسنجه های خونی شامل تعداد گلبول های قرمز، 

مارش هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد گلبول های سفید، ش
افتراقی گلبول های سفید شامل لنفوسیت، ائوزنوفیل، 

(، MCVنوتروفیل، مونوسیت، متوسط حجم گلبول قرمز )
( و متوسط غلظت MCHمتوسط هموگلوبین گلبول قرمز )

( و فراسنجه های ایمنی MCHC) هموگلوبین سلولی
با M (IgM )ایمونوگلوبین  شامل سنجش میزان لیزوزیم و

استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری شدند. برای 
و  Ressشمارش گلبول های سفید و قرمز خون از محلول 

 گیری اندازه(. Klontz, 1994الم نئوبار استفاده شد )

روش  با لیتر دسی در گرم واحد حسب بر هموگلوبین
 در طول درابکین محلول از استفاده با هموگلوبین سیانومت

برای اندازه (. Klontz, 1994)شد  انجام نانومتر 540 موج
 7گیری هماتوکریت روش میکروهماتوکریت به مدت 

 ,Houstonبکار گرفته شد ) 10000( RPM) دقیقه با دور

( با تقسیم MCV(. حجم متوسط گلبول قرمز )1990
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گلبول های قرمز بر درصد هماتوکریت خون بر تعداد 
و بر  10مکعب ضربدر عدد نسبت میلیون در میلی متر 
( محاسبه شد، متوسط flحسب واحد فمتولیتر )

( از تقسیم مقدار MCHهموگلوبین در گلبول قرمز )
هموگلوبین برحسب گرم در دسی لیتر تقسیم بر تعداد 
یاخته های قرمز خون و بر حسب میلیون در میلی متر 

( و غلظت pgبر حسب پیکوگرم ) 10مکعب صربدر عدد 
( نیز از MCHCگلوبین گلبول های قرمز )متوسط همو

تقسیم مقدار هموگلوبین بر حسب گرم بر دسی لیتر 
بر حسب  100تقسیم بر درصد هماتوکریت ضربدر عدد 

(. تشخیص افتراقی Klontz, 1994درصد محاسبه گردید )
گلبول های سفید با تهیه گسترش خونی و رنگ آمیزی 

روش زیگزاگ گیمسا و شمارش سلول ها با استفاده از 
 (.Gao et al., 2007; Klontz, 1994انجام پذیرفت )

و همکاران  Yehاز روش نفلومتری   IgMبرای سنجش 
برای سنجش میزان لیزوزیم سرمی از روش  و( 2008)

Sahoo ( استفاده شد. 2008و همکاران ) 
 

 تجزیه و تحلیل آماری
ابتدا نرمال بودن داده ها با آزمون  در پژوهش حاضر

اسمیرنوف و آزمون همگنی گروه ها با  –کولموگروف
انجام پذیرفت. برای مقایسه میانگین بین  Leveneآزمون 

تیمارهای تغذیه ای از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و 
برای جداسازی گروه های همگن از آزمون دانکن استفاده 

های مورد بررسی با استفاده از معنی دار بودن گروه  د،ش
به عنوان  p<05/0ویتنی مشخص گردید و  –آزمون من

سطح آماری معنی دار در نظر  گرفته شد. نرم افزار آماری 
SPSS  برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار  19ویرایش

 برده شد. 
 

 نتایج
خونی، ایمنی و شاخص های نتایج  3و  2، 1های  ولجد 

را در بچه ماهیان کپور در پایان هفته هشتم نشان  رشد
تیمار نسبت به  هر دو د. ضریب تبدیل غذایی درنمی ده

(. شاخص p<05/0گروه شاهد کاهش معناداری نشان داد )
هایی نظیر وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، شاخص 

گرم در کیلو گرم عصاره برگ  5و  1رشد ویژه در تیمار 
روه شاهد افزایش معناداری نداشت زیتون نسبت به گ

(05/0<p میزان هموگلوبین، هماتوکریت، تعداد گلبول .)
بین تیمارهای  MCHCو   MCV ،MCHهای قرمز، 

آزمایش و گروه شاهد اختالف معناداری نشان ندادند 
(05/0<p تعداد کل گلبول های سفید و لنفوسیت ها در .)

دو غلظت ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی هر 
عصاره برگ زیتون نسبت به گروه شاهد افزایش معنادار را 

گرم  5و  1ماهیان تغذیه شده با . (p<05/0نشان دادند )
در کیلوگرم عصاره برگ درخت زیتون در شاخص های 

افزایش معنادار را نسبت به گروه شاهد  IgMلیزوزیم و 
 (.p <05/0) داشتند

 
 ( در تیمارهای مختلف در پایان هفته هشتمCyprinus carpio: مقایسه شاخص های رشد بچه کپور ماهیان ) 1جدول 

Table 1: Comparison of carp fingerlings growth parameters (Cyprinus carpio) in different treatments at the  
end of the eighth week  

 سطوح مختلف عصاره برگ زیتون )گرم( شاخص های رشد

  5 1 )شاهد( 0

b3/4 ± 15  b1 اولیه )گرم(وزن 
 

/3±1/15  b1/2±1/15  

  b1/3± 28/5  b1/8± /29  b8/1±6/29 وزن نهائی )گرم(

b78 )سانتی متر( طول کل اولیه
 

/0± 8/9  b1/1±9/9  b1/4±8/9 

 b1/1± 9/11  b2/7±1/12  b8/7 ±4/12 طول کل نهائی )سانتی متر(

b درصد افزایش وزن بدن

 

72/10± 5/47  b01/1±48  b2/1±8/48  

 b26/0±51/18  a1/0± 8/17  a1/1±2/17 ضریب تبدیل غذائی

  b1/1±03/2 b5/0±06/2  b1/0±12/2 شاخص رشد ویژه

 b100 b100 b100 درصد زنده مانی

 (p<05/0انعراف معیار( با حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف به معنی وجود اختالف معنادار  می باشد ) ±اعداد )میانگین 
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 ( در تیمارهای مختلف در پایان هفته هشتمCyprinus carpio: مقایسه شاخص های خونی بچه کپور ماهیان ) 2جدول 

 Table 2: Comparison carp fingerlings blood parameters (Cyprinus carpio) in different treatments  
at the end of the eighth week                                                                                                                

 سطوح مختلف عصاره برگ زیتون )گرم( شاخص های خونی

 5   1 )شاهد( 0

 b3 ± 35 b02/36 b1/37 هماتوکریت  )درصد(

 b05/0 ± 4/7 b1/0 ± 5/7 b21/0 ± 6/7 هموگلبین )گرم در دسی لیتر(

 b05/0 ± 79/0 b01/0 ±  81/0 b04/0  ±  83/0 (106× گلبول قرمز )تعداد 

 b71/0  ±  6/3 a21 /1 ± 8/4 a01/3 ± 00/5 (103×گلبول سفید )تعداد 

 b11/7 ± 57/432 b23/1 ± 56/434 b1/0 ± 1/436 )فمتولیتر( (MCVحجم متوسط گلبول قرمز )

 b1/1 ± 87 b1/2 ±  89 b 1/3 ± 90 )پیکوگرم( (MCH) میانگین هموگلوبین یاخته ای

 b19 b2/1 ± 2/20 b1/3 ± 22 )درصد( (MCHC) میانگین غلظت هموگلوبین یاخته ای

 b60/3 ± 65 a 1/4 ± 78 a1/4 ± 2/81 لنفوسیت )درصد(

 b15/1 ± 66/2 b2/0 ± 5/2 b4/0 ± 00/2 مونوسیت )درصد(

 b51/2 ± 66/27 b4/2 ± 21/28 b1/0 ± 65/29 نوتروفیل )درصد(

 b57/0 ± 66/1 b2/1 ± 42/1 b2/0 ± 35/1 ائوزینوفیل )درصد(

 (p<05/0انعراف معیار( با حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف به معنی وجود اختالف معنادار می باشد ) ±)میانگین  اعداد         

 

 ( در تیمارهای مختلف در پایان هفته هشتمCyprinus carpio: مقایسه شاخص های ایمنی بچه کپور ماهیان) 3جدول 

Tabke 3: Comparison of carp fingerlings Immune parameters (Cyprinus carpio) in different treatments 
 at the end of the eighth week.                                                                                       

 سطوح مختلف عصاره برگ زیتون شاخص های ایمنی

 گرم 5 گرم 1 گرم )شاهد( 0

 b51/12 ± 33/39 a2/1 ± 91/49 a7/0 ± 2/51 لیتر()میکروگرم در میلی  لیزوزیم

 b8/2 ± 29 a8/0 ± 1/40 a9/0 ± 2/41 )میلی گرم در دسی لیتر(   Mایمونوگلبولین 

 .(p<05/0راف معیار( با حروف متفاوت در هر ردیف به معنی وجود اختالف معناداری می باشد )حان ±اعداد )میانگین

 
 بحث 

بیماری های مختلف در ماهیان پرورشی زیان های 
اقتصادی فراوانی به صنعت آبزی پروری، وارد کرده است، 
هزینه استفاده از آنتی بیوتیک های گوناگون برای درمان 
بیماری ها از یک سو و نیز هزینه های مرتبط با عوارض 

از سویی دیگر  این آنتی بیوتیک هااستفاده از  نامطلوب
شده اند. روش های مختلفی برای  این خسارتهامنجر به 

بهبود کیفیت و کمیت تولید آبزیان در آبزی پروری 
 Li et al., 2006; Syahidah etپیشنهاد شده است )

al., 2014 یکی از این روش ها استفاده از گیاهان ،)
زنده مانی و نیز دارویی که اثرات مناسبی بر روی رشد، 

 ,.Immanuel et alفعالیت ضد میکروبی دارند، می باشد )

(. از هزاران سال قبل، گیاهان دارویی به عنوان 2004
محرک سیستم ایمنی بدن جانداران شناخته شدند. تمایل 
به استفاده از گیاهان دارویی در سرتاسر دنیا به خاطر 

ر بدن ارزان بودن، در دسترس بودن و عوارض کمتر ب
جاندار و محیط زیست روز به روز در حال افزایش می 

(. تاکنون مطالعات فراوانی در خصوص Hai, 2015باشد )
ارتقاء ایمنی در ماهیان به واسطه استفاده از ترکیبات 
مختلف محرک ایمنی انجام شده که در این میان گیاهان 
به واسطه اثر مناسب و نداشتن آثار جانبی به کرات توصیه 

برای  در تحقیق حاضر، (.Guojun et al., 2006ده اند )ش
اولین بار به بررسی اثرات عصاره برگ زیتون بر شاخص 
های رشد و فراسنجه های خونی و ایمنی در کپور معمولی 
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مشاهده گردید که در وزن نهایی، درصد  شد وپرداخته 
نسبت به  افزایش وزن بدن، شاخص رشد ویژه، تیمارها

 ( p>05/0تالف معنادار آماری نداشتند )گروه شاهد اخ
تیمارهای ضریب تبدیل غذایی در کاهش معنادار  ولی

(. پائین بودن p<05/0) مشاهده شد عصاره نسبت به شاهد
ضریب تبدیل غذا، یکی از عوامل اقتصادی بودن پرورش 
آبزیان است، به این دلیل که عالوه بر کاهش هزینه های 

یه آب محیط پرورش و به تبع آن از آلودگی های ثانو غذا، 
)فالحتکار  می کندکاهش پارامترهای کیفی آب جلوگیری 

(. خون حساس ترین بافت بدن به 1385و همکاران، 
تغییرات ایجاد شده در موجود زنده است و شناخت 
شاخص های خونی برای شناسایی بیماری ها و تعیین 

ی وضعیت بهداشتی آبزیان الزامی می باشد، گلبول ها
سفید یکی از مهم ترین سلول هایی هستند که می توانند 
واکنش های ایمنی غیر اختصاصی و ایمنی سلولی را در 

(. تعداد گلبول های 1387ماهیان تحریک کنند )سلطانی، 
سفید و نسبت انواع آنها یکی از شاخص های مهم سالمتی 
و وضعیت سیستم ایمنی جانوران محسوب می شود 

(Shalaby et al., 2006 در تحقیق حاضر، تعداد گلبول .)
تیمار در گروه های  و نیز درصد لنفوسیت هاهای سفید 

(. p<05/0افزایشی معنادار نسبت به گروه شاهد داشتند )
در ماهیان قسمت اعظم گلبول های سفید را لنفوسیت ها 

(. در مطالعه 1389تشکیل می دهند )کاظمی و همکاران، 
شترین میزان گلبول های سفید حاضر نیز لنفوسیت ها بی

افزایش داشتند در حقیقت  را %65 –2/81ن خون با میزا
تعداد لنفوسیت ها نشان دهنده افزایش توان ایمنی بدن 

لنفوسیت و  جاندار در برابر عوامل بیماریزای مهاجم است
طوالنی شدن کمبود بیماری و ها تنها در برابر استرس، 

. (1389و همکاران، کاهش می یابند )کاظمی  اکسیژن
 نسبت به های تیمارهمچنین در مطالعه حاضر در گروه 

 و  RBCدر میزان  اختالف معناداریگروه شاهد 

HbوMCV  وMCH  وMCHC  و هماتوکریت مشاهده
برخی از  مطالعه ما،(. همسو با نتایج p>05/0نشد )

تأثیر  برخی از محرکهای ایمنیکه  دادندتحقیقات نشان 
بر روی شمارش گلبول های قرمز خون  معنادارآماری 

. (Sahu et al., 2007; Kumar et al., 2007نداشتند ) 

Turan Aladag (2017) ( اثر خوراکی رویZn به )
بر روی ماهی را تنهایی و نیز ترکیب روی و اولئوروپین 

در ( بررسی کرد، Orechromis niloticusتیالپیای نیل )
و  ALTو آنزیم های  Hb و  RBCمیزاناین تحقیق، 

AST داری افزایش داشت در ادر تیمار روی به طور معن
حالی که در تیمار ترکیب روی و اولئوروپین کاهش 

بطور کلی مشاهده گردید.  مدکورمعنادار در شاخص های 
تغییرات گلبول های قرمز خون ماهی به عوامل مختلفی از 

تغییرات جمله گونه ماهی، نژاد ماهی، سن ماهی، جنس، 
فصلی، شرایط اقلیمی، عوامل محیطی تنش زا، آلودگی ها 
 و شرایط سیکل جنسی و موارد فیزیولوزیک بستگی دارد

(Roberts and Houston, 1990; Mercaldo-Allen 

et al., 2003) .Kisa  ن اثر اولئوروپی (2018)و همکاران
بررسی ( Orechromis niloticusماهی تیالپیا )را در 
 ALP ،AST آنزیم های، نتایج بیانگر ازدیاد معنادار کردند

-Abuو   Al-Attar. همچنینم بودو گلوکز سر ALTو 

Zeid (2013 اثر زیتون و چای را )دچار  که هاییموش در
بودند، بررسی کردند، گروه  با دیازینون مسمومیت تجربی

، ALT ،ASTتیمار افزایش معنادار میزان آنزیم های 
GGT ،ALP  وCK،  را کراتینین، گلوکز و کلسترول سرم

به بررسی  2014و همکاران در سال  Parsaei. نشان داد
برگ زیتون در شاخص های خونی و ایمنی جوجه های  اثر

افزایش معنادار میزان  گروه تیمارپرداختند در پرورشی 
تری گلیسیرید، کلسترول، گلوکز خون و آنزیم های کبدی 

افزایش معنادار میزان  تحقیق حاضر. در مشاهده شد
(. p<05/0مشاهده شد ) در گروه های تیمارلیزوزیم 

لیزوزیم نخستین خط دفاعی در ممانعت از چسبندگی و 
افزایش میزان لیزوزیم  ها می باشد، موضعی شدن پاتوژن

سلطانی، سرم گویای بهبود وضعیت ایمنی ماهی است )
عد از افزایش لیزوزیم در ماهیان ب ی از(. گزارشات1387

استفاده از محرک های ایمنی ارائه شده است )پورغالم و 
 ;Sheikhzadeh et al., 2012؛ 1392همکاران، 

Haghighi and Sharif Rohani, 2013 در تحقیق .)
افزایش  نیز در گروه های تیمار IgMحاضر، میزان 

(. p<05/0) معناداری نسبت به گروه شاهد داشت
یبات اصلی سیستم ایمنی ایمونوگلوبولین های سرم، ترک
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می  نایایمونوگلوبولین اصلی در ماه IgMهمورال بوده و 
نقش اصلی ایمونوگلوبولین ها خنثی سازی ویروس ، باشد

ها و چسبیدن به باکتری ها و از بین بردن آنها می باشد 
(Magnadottir, 2010 در گزارشات دیگری نیز افزایش .)

از محرک های ایمنی در ماهیان بعد از تغذیه  IgMمیزان 
عطایی مهر و ؛ Elsaaed et al., 2014مشاهده شد )

 نتایج به دست آمده تمامی با توجه به .(1393همکاران، 
گرم در کیلوگرم  5و  1، هر دو غلظت در تحقیق حاضر

اثرات مناسبی عصاره برگ زیتون برای بچه ماهی کپور 
افزایش  کاهش ضریب تبدیل غذایی، زیرا داشت،

 در IgMلیزوزیم و ، لنفوسیتها سفید،گلبول  یشاخصها
 مشاهده شد.  بچه ماهیان کپور

 
 تشکر و قدردانی

و  آبزی پروری آبهای داخلی ریاست محترم پژوهشکده از
کلیه کارکنان بخش بهداشت و بیماری های آبزیان 

که امکان انجام این تحقیق را فراهم آوردند، پژوهشکده 
 می شود.تشکر 
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Abstract 

This study evaluated the effects of different concentrations of olive leaf aqueous-alcoholic 

extract on growth performance and some blood and immune parameters in common carp 

(Cyprinus carpio) fingerlings. A total of 135 Common carp fingerlings with an average 

weight of 15 ± 3.4 g were fed with two diets containing 1 and 5 g/kg of aqueous-alcoholic 

extract of olive leaf randomly allotted to triplicate groups with 15 fish in each group for 8 

weeks. After 8 weeks, growth parameters and some hematological and immunological 

parameters were assessed. The results showed that there was no significant difference in final 

weight, final length, weight rate, specific growth rate in two treatment groups (p>0.05). In 

both treated with olive leaf extract, there was a significant increase in the number of white 

blood cells and lymphocytes and a significant decrease in food conversion rate (p<0.05). The 

highest amount of lysozyme and IgM was observed in the diet fed with 5 g/kg olive leaf 

extract (p<0.05). According to the results, olive leaf extract in Gilan  province, Iran,  at both 

levels of 1 and 5 g/kg resulted in reduction of  food conversion ratio and improvement of 

some blood and immune parameters in common carp fingerlings. 
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