
 93 8931زمستان ، چهارمسیزدهم، شماره پروری، سال نشریه علمی توسعه آبزی

های بر عملکرد رشد و شاخص (Aloe vera)ورا اثر سطوح مختلف پودر آلوئه

 (Carassius auratus) هماتولوژیک ماهی طالیی
 

 2، حمید عالف نویریان2*خلقمجیدرضا خوش ،1نژاد جدیدیمریم حسین

 سرا، صومه، ایران منابع طبیعی، دانشگاه گیالندانشکده گروه شیالت،  -8

 

 22/6/8931تاریخ پذیرش:     83/2/8931تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

های صاونی مااهی ورا به جیره غذایی و تاثیر آن بر عملکرد رشد و شااص این مطالعه با هدف بررسی افزودن سطوح متفاوت پودر آلوئه

ورا به گرم پودر آلوئه 87و  82، 7هایی حاوی صفر، روز با جیره 76گرم به مدت  73/3 ±29/2قطعه ماهی با وزن متوسط  822طالیی انجام شد. 

ورا افازای  یافات و باا گرم پودر آلوئاه 82و  7های رشد نشان داد وزن نهایی در تیمار ازای هر کیلوگرم غذای پایه تغذیه شدند. نتایج شاص 

ل غاذایی در (. وزن کسب شده، درصد افزای  وزن بدن، نرخ رشد ویژه و ضاریب تبادیP<27/2گرم و گروه شاهد اصتالف داشت ) 87تیمار 

(. تعداد گلبول قرمز، میزان هموگلوبین و درصاد هماتوکریات P<27/2های آزمایشی تفاوت داشت )ورا با سایر گروهگرم پودر آلوئه 82تیمار 

گارم  82 و 7(. تعدا گلبول سفید و درصد نوتروفیل در تیمار P<27/2گرم و گروه شاهد اصتالف داشتند ) 87گرم افزای  و با تیمار  7در تیمار 

گرم مشاهده شد که با تیمار  82(. همچنین باالترین درصد لنفوسیت در تیمار P<27/2گرم و گروه شاهد اصتالف داشتند ) 87افزای  و با تیمار 

مااهی گرم به ازای هر کیلوگرم جیاره  82ورا به ویژه در سطح (. بر این اساس افزودن پودر آلوئهP<27/2گرم و گروه شاهد تفاوت داشت ) 87

 . شودطالیی توصیه می

 

 .(Carassius auraus) های صونی، ماهی طالییهای رشد، گیاهان دارویی، شاص ورا، شاص آلوئه :کلیدیکلمات 
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 مقدمه

پروری بخ  اساسای و در حاال رشاد از باوم آبزی

هااای کشاااورزی و دامیااروری را در سراساار دنیااا نظام

شاد و دهد، کاه هادف اصالی ایان صانعت رتشکیل می

ها بر این پایه استوار اسات باشد، و تمامی تالشتولید می

کااه بااا صاارف هزینااه کمتاار نتیجااه بهتااری بدساات آیااد 

(Applebaum and Holt, 2003) از طرفای دیگار در .

آل از نظاار کنتاارل پاارورش آبزیااان حفااط شاارایط ایااده

زا و فااراهم زا و اسااترسعواماال آلااوده کننااده، بیماااری

ی و رشد مطلوب بسیار مورد توجه انمودن شرایط تغذیه

ترین مسائل پارورش در میایط باشد. همچنین از مهممی

مصنوعی توجه به امر تغذیه است چرا که غاذا، عملیاات 

غذادهی و تامین عناصر اساسی در پایداری، ساودآوری 

پروری مدرن تعیاین کنناده باوده و و مناسب بودن آبزی

صااه تولیااد های عملیاااتی چردرصااد هزینااه 72باای  از 

دهنااد. بنااابراین پااروری را بااه صااود اصتصااا  میآبزی

های آبزیان باید با توجه به اصول علمی و نیازهاای جیره

ها فرمولاه شاوند و غذایی اصتصاصی هار یاا از گوناه

فرایندهای الزم به طور مطلوبی روی آنها صورت گیارد 

تا حداکثر باازدهی را از نططاه نظار رشاد آبزیاان داشاته 

هااای کااه بساایاری از جیرهایاان در صورتیساات باشااند. 

غااذایی مصاانوعی مااورد اسااتفاده در آبزیااان بااه علاات 

مشکالتی که در کیفیات اولیاه ماواد صاام و یاا تااثیرات 

مضاار مراحاال فاارآوری غااذا باار روی ترکیبااات آنهااا 

گذارد بسیاری از مواد با ارزش صود را از دست داده می

هاای کنناده نیازو این جیره غذایی به طور کامال تاامین 

 (. 8932باشند )سعیدی و همکاران، ماهیان نمی

تاوان در این بین برای کارایی بهتر جیره غذایی می 

های غذایی استفاده کارد. اماروزه ها و افزودنیاز مکمل

هاایی هاای غاذایی از جملاه راه کارگیری از مکملبهره

هستند که عاالوه بار تاامین ماواد مغاذی جهات رشاد و 

توانناد افازای  ساالمت و موجاودات آبازی، میتکامل 

زا را به هماراه مطاومت نسبت به استرس و عوامل بیماری

هااای مکمل (.Vulevic et al., 2004)داشااته باشااند 

هااا کااه باارای بهبااود کااارایی رشااد، غااذایی یااا افزودنی

سالمت، افزای  پایداری پلت و بهبود طعم غذا باه کاار 

هاا، های سانتزی )هورمونروند شامل دو دسته مکملمی

های صنعتی و غیره( ها و رنگدانهها، واکسنبیوتیاآنتی

هااای هااای طبیعاای )انااواا گیاهااان و فرآوردهو مکمل

هاا و مخمرهاا و غیاره( هساتند. هاا، باکترگیاهی، جلبا

هرچند استفاده از مواد شیمیایی به افزای  تولیاد آبزیاان 

شکالت و عاواقبی منجر شده است، ولی این قبیل مواد م

های باکتریایی که بیشتر مانند تظاهر درمانی ، یعنی گونه

مطاوم هستند نسبت به درمان جواب ندهناد و وانماود باه 

درمان کنند که منجر به توسعه باکترهای مطاوم در آبزی 

ویژه در ها باهها باه ساایر گوناهشده و انتطال این باکتری

 Seyfried et) های مشاتر  باین آبزیاان و انساانسویه

al., 2010) رسوب مواد شیمیایی در عضله ماهیان و در ،

-Romero)نتیجه باعث عواقب بالطوه بر ساالمت انساان 

Ormázabal et al., 2012) به صطار افتاادن زاد و ولاد ،

(Fazlolahzadeh et al., 2011) ساارکوب سیسااتم ،

 ,FAO/WHO/OIE)ایمنی و آلاودگی میایط زیسات 

باشاااد خت و هزیناااه بااااال میدسترسااای سااا (،2006

(Citarasu et al., 2002) از طرفای چاال  عماده در .

های غذایی فرموله شده جهات پروری، بهبود جیرهآبزی

باشااد سااازی رشااد و ارتطااا سااالمت ماهیااان میبهینه

(Gibson and Roberfroid, 1995)های . از جمله ایاده

ی های گیااهمطرح شده در این رابطه استفاده از میر 

باشد که عاالوه بار بهباود های غذایی ماهیان میدر جیره

های رشد، اثرات سودمندی بر ایمنی نیاز دارناد شاص 
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(Rao et al., 2006) این در حالیست کاه طای دو دهاه .

وری از گیاهااان هااای زیااادی در بهاارهاصیاار موفطعیت

پااروری حاصاال شااده اساات. دارویاای در صاانعت آبزی

هاای غاذایی کمال و افزودنیگیاهان دارویی به عنوان م

توانناد کاندیادای مناسابی بارای پیشاگیری و درمااان می

هااای شااایع و نیااز بهبااود رونااد رشااد و برصاای از بیماری

افزای  میزان بازماندگی در آبزیان ماورد اساتفاده قارار 

. در واقااع مااواد و (Abolaji et al., 2007)گیرنااد 

شاح ماوثر ترکیبات موجود در گیاهان دارویی با الطاء تر

های گوارشی، زمینه را برای هضم و جاذب ماواد آنزیم

غذایی فراهم کرده که منجار باه افازای  رشاد و تولیاد 

. همچنااین دارای (Cristea et al., 2012)شااوند می

هااایی بااا صااوا  ترکیبااات مختلفاای از جملااه مولکول

باشند که باعث تطویت سیساتم ایمنای میر  ایمنی می

. (Brufau et al., 2015)وند شاهوماورال و سالولی می

این قبیل ماواد میار  رشاد و ایمنای طبیعای باه دلیال 

ارزان بودن، سهولت در دسترسی، امکان تولید در سطح 

وسیع و عوارض کمتر بارای میایط زیسات و آبازی باه 

منزله جانشین مناسب طبیعی برای داروهای شایمیایی در 

اناااد پاااروری ماااورد توجاااه قااارار گرفتهصااانعت آبزی

(Citarasu, 2010). 

یکای از گیاهاان  Aloe veraورا با ناام علمای آلوئه

دارویی منااط  گرمسایری اسات، کاه اثار ایان گیااه در 

تیریا رشد و سیستم ایمنای حیواناات صاونگرم ثابات 

 ,Pugh et al., 2001; Tan and Vanitha)شده اسات 

مواد مغذی از لیاظ غاذایی،  37. این گیاه شامل (2004

آمینواساید و  81نوا ماده معدنی،  22ال، ترکیب فع 222

کاه  (،Mandrioli et al., 2011)نوا ویتامین اسات  82

اناااااد از ورا عبارتتااااارین ترکیباااااات آلوئاااااهمهم

هاااا، ها، گلیکوپروتئینسااااکاریدهاااا، پلیآنتراکوئینون

 Botes et)های چارب هساتند و اسید هاپروستاگالندین

al., 2008)التهابی )ضد . که دارای صواصی نظیرDavis 

et al., 1994ضد ،)( ویروساایLi et al., 2014 ،)

(، ضاادقارچی Habeeb et al., 2007ضاادباکتریایی )

(Dasa et al., 2011ضاد ،) رادیواکتیوی(Shailja et 

al., 1998 ،)ساموم ضد(Gupta and Flora, 2005،) 

میکروبی، تطویاات کنناادگی کبااد ساارطانی، ضاادضد

(Reynolds and Dweck, 1999)  صاااااوا ،

و میر  ( Anilakumar et al., 2010)اکسیدانی آنتی

باوده،  (Adesuyi et al., 2012)سیساتم ایمنای و رشاد 

که به این گیاه نسابت داده شاده اسات. باه دلیال هماین 

ورا مورد توجه اثرات مفید درمانی و دارویی، گیاه آلوئه

پااروری قاارار گرفتااه اساات )ساالمانی و صاانعت آبزی

( گازارش نماود کاه 8932(. علیشاهی )8932ان، همکار

آالی ورا بر شاص  های رشد و ایمنی مااهی قازلآلوئه

گاااذار تاثیر( Oncorhynchus mykiss)کماااان رنگین

( 8933ی مااهیگیر و همکااران )است. همچناین مطالعاه

ورا باعااث بهبااود نشااان داد عصاااره اتااانولی گیاااه آلوئااه

ثلااای مااااهی های رشاااد و عملکااارد تولیاااد مشااااص 

( نیاز 2283و همکااران ) Gabrielشاود. شمشیری میدم

 ورا باار عملکاارد رشااد، شااااص تاااثیر پااودر آلوئااه

هماااتولوکیکی و مطابلااه بااا بیماااری را در ماااهی تیالپیااا 

(GIFT)  .موثر دانستند 

باه  Carassius auratusماهی طالیی با ناام علمای 
 ( تعلااا  داردCyprinidaeصاااانواده کیاااور ماهیاااان )

و به دلیل انادازه مناساب، (. 8931)صیدگر و همکاران، 

نسبت به شارایط مییطای ساخت، ساازگاری  تیمل باال

باال و تشابه زیاد بافتی، تشرییی و فیزیولوکیکی به دیگر 

ماهیااان، بااه عنااوان ماادل آزمایشااگاهی های کیورگونااه

( ایاان Alishahi and Mesbah, 2012انتخاااب شااد )
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تاااثیر سااطوح متفاااوت پااودر  مطالعااه بااه منظااور بررساای

های صونی و دستیابی ورا بر عملکرد رشد، شاص آلوئه

ورا در جیاره غاذایی مااهی به سطح مناسب پاودر آلوئاه

 طالیی انجام گردید.

 

 هامواد و روش

 ماهی و شرایط پرورش

در  8933هاای آرر تاا بهمان این تیطی  در باین ماه

ایع طبیعای کارگاه تکثیر و پرورش آبزیاان دانشاکده منا

قطعااه ماااهی  822روز انجااام شااد.  76گاایالن بااه ماادت 

گارم و طاول  73/3 ±29/2طالیی سالم با وزن متوساط 

متر به طور تصادفی بعاد از دو هفتاه سانتی 37/1 ± 23/2

ساااازگاری باااا شااارایط پااارورش و جیاااره پایاااه، در 

تکارار  9گروه و  1لیتر در  822هایی با ظرفیت آکواریم

بندی قطعاه مااهی باود، تطسایم 82 که هار تکارار شاامل

درصاد  72شدند. تعویض آب به طور روزاناه باه میازان 

ساااعت  21هاار آکواریااوم، بااا آب چاااه کااه بااه ماادت 

 27هوادهی شده بود و توسط یا بخاری برقی به دمای 

گراد رسیده بود، به منظور صروج فضاوالت درجه سانتی

 شاد. میایط کارگااه توساط یااو مواد زاید انجام می

شد. میانگین دما، اکسایژن و بخاری گازی تنظیم دما می

pH  2/6 ±9/2گراد، درجااه سااانتی 27 ± 8بااه ترتیااب 

باود. دوره ناوری بارای  8/3 ± 27/2گرم در لیتر و میلی

ساعت تااریکی  82ساعت روشنایی و  82پرورش شامل 

 در نظر گرفته شده بود. 

 وراتهیه پودر آلوئه

ی صریااداری شااده در وراهااای آلوئااهابتاادا بر 

آزمایشااگاه فاارآوری دانشااگده منااابع طبیعاای دانشااگاه 

گاایالن بااا آب مططاار شسااته و پاار از صشااا کااردن 

ورا پوسته سبز گیاه توسط تیغ اساتریل از های آلوئهبر 

ای( جادا و باه قطعاات رنگ گیاه )بخ  کلهپارانشیم بی

متر بریاده و سایر در مساوی و برابر به قطر یا ساانتی

گراد صشااا شاادند درجااه سااانتی 32ا دمااای آون باا

(Miranda et al., 2009) ،پاار از صشااا شاادن .

ورا توسااط آساایاب صااانگی پااودر شااد و از الااا آلوئااه

گذرانیده و پودر حاصله تا زمان انجام ایان آزماای  در 

 گراد نگهداری شد.  درجه سانتی 1دمای 

 تهیه جیره آزمایشی

مااهی طالیای  در این مطالعه از جیره غذایی تجاری

کرد، ایران(  اساتفاده شاد میصول شرکت فرادانه )شهر

و  %7-1، رطوبااات %6-1، چربااای %93-97)پاااروتئین 

های تجاری آسیاب شاده و (. ابتدا جیره%1-82صاکستر 

آمدند و سیر چهار مطدار متفااوت،  به صورت پودر در

ورا بااه ازای هاار گاارم پااودر آلوئااه 87و  82، 7صاافر، 

(. 8936اضافه شد )میرابی و همکااران،  گرم جیرهکیلو

مخلوط حاصاله باا حجام یکساان آب مططار ترکیاب و 

داصل میکسر به صاورت صمیاری درآمدناد. در مرحلاه 

بعد صمیر بوجود آمده در داصل دستگاه چارخ گوشات 

متار میلی 2هایی باا قطار صانگی قرار گرفت و از چشامه

باه  های غاذاییعبور داده شد. برای صشا کردن، رشته

های ساعت در مییط قرار گرفتند. سیر رشاته 21مدت 

هایی برابر با انادازه دهاان ماهیاان صشا شده را به پلت

گراد نگهاداری درجاه ساانتی 1تبدیل کرده و در دمای 

هااای غااذایی بااه صااورت هفتگاای تهیااه شاادند. جیره

، 1:22های شدند. ماهیان روزانه در سه نوبت )سااعتمی

 حد سیری غذادهی شدند. ( در 81:22و  89:22

های رشدد گیری شاخصسنجی و اندازهزیست

 و تغذیه

سنجی ماهیان جهت مشااهده تغییارات روناد زیست

ای آزمای  هر دو هفته یکبار هفته 1رشد در طول دوره 
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 21گرفت. بدین منظور جهت کااه  اساترس انجام می

شاد. سانجی، غاذادهی متوقاف میساعت قبل از زیست

گاارم و  28/2گیری وزن از تارازو باا دقات بارای انادازه

متاار میلی 8کاا  بااا دقاات باارای ساانج  طااول از صط

سانجی باا پاودر گال استفاده شد. ماهیاان قبال از زیست

 Perdikaris)بیهوش شادند  ppm 872میخا با مطدار 

et al., 2010) ای از جملاه های رشاد و تغذیاه. شااص

، درصااد افاازای  وزن باادن (WG)وزن کسااب شااده 

(BWI) شاااص  وضااعیت  ،(CF) ناارخ رشااد ویااژه ،

(SGR) ضریب تبدیل غذایی ،(FCR)  و نارخ بطاا(SR) 

 ,.Wangmi et al)مورد میاسبه و سنج  قرار گرفتند 

2009): 
(  وزن نهایی )گرم( = وزن کسب شده )گرم –وزن اولیه )گرم(   

}وزن  - وزن ثانویه )گارم(  = درصد افزای  وزن بدن )درصد(

(اولیه )گرم وزن اولیه×  822 /  

 ×}9طول کال )سانتیمتر( /وزن ماهی )گرم(  = شاص  وضعیت

822 

لگااریتم  - لگاریتم طبیعی وزن نهاایی )گارم(  = نرخ رشد ویژه

/ طبیعی وزن اولیه )گرم( های پرورشتعداد روز  درصد )822× {

 (در روز

/غذای مصرف شده )گرم( = ضریب تبدیل غذایی افازای  وزن  

 822 × )گرم(

/تعداد ماهیاان در انتهاای دوره( = بطا )درصد( تعاداد  ماهیاان در  

 822× ) ابتدای دوره
 

 های خونیگیری شاخصاندازه

گیری در انتهااای دوره پاارورش، بااه منظااور اناادازه

های قرمز، های هماتولوکیکی مانند تعداد گلبولشاص 

هااای ساافید، غلظاات هموگلااوبین، درصااد تعااداد گلبول

افتراقی گلبول سفید، میزان متوسط  هماتوکریت، درصد

، غلظاات MCHهموگلااوبین بااه ازای هاار گلبااول قرمااز 

و  MCHCمتوسط هموگلوبین به ازای هر گلباول قرماز 

قطعاه مااهی باه  MCV ،7حجم متوسط هر گلبول قرمز 

طور تصادفی از هر آکواریم انتخاب و سایر ماهیاان باا 

بیهاوش شادند و  ppm 872پودر گل میخا باه میازان 

رای جلوگیری از ورود آب باه نموناه صاون ماهیاان باا ب

حوله صشاا شادند و سایر صاونگیری از انتهاای بالاه 

لیتاااری میلی 2های هیاریناااه مخرجااای توساااط سااارنگ

هاای های صون داصل میکروتیوپصورت گرفت. نمونه

گیاااری در لیتاااری ریختاااه شااادند، و باااا قرارمیلی 7/8

یری گهااای حاااوی یااخ صشااا، جهاات اناادازهیونولیت

های صااونی بااه آزمایشااگاه ویرومیااد واقااع در شاااص 

 رشت ارسال شدند.

 آنالیز آماری

-Kolmogorovهاا باا آزماون ابتدا نرمال بودن داده

Smirnov  و همگنی واریانر با آزماونLevene  ماورد

ها با اساتفاده از بررسی قرار گرفت. تجزیه و تیلیل داده

و   (One-Way ANOVA)آنااالیز واریااانر یکطرفااه 

درصاد  37در سطح اطمینان  (Tukey test)تست توکی 

افاازار هااا بااا اسااتفاده از نرمانجااام گرفاات. تمااامی آنالیز

(IBM SPSS Corporation, New York, USA)  

 انجام گرفت.  22نسخه 

 

 نتایج

روز  76های رشااد ماااهی طالیاای بعااد از شاااص 

هااای حاااوی سااطوح مختلااف پااودر پاارورش بااا جیره

نشااان داده شااده اساات. بعااد از  8ر جاادول ورا دآلوئااه

داری در گذشت هشات هفتاه آزماای  اصاتالف معنای

وزن نهایی بین تیمارها با گروه شااهد مشااهده شاد کاه 

ورا باا گارم پاودر آلوئاه 82بیشترین تفااوت باین تیماار 

های (. همچناین در شااص P<27/2گروه شااهد باود )

زن وزن کسب شده، نرخ رشد ویاژه، درصاد افازای  و
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بدن و ضریب تبدیل غذایی بین تمام گروهای آزمایشی 

دار آماری وجاود داشات، باه طاوری کاه اصتالف معنی

های کمترین ضریب تبادیل غاذایی و بااالترین شاصصاه

ورا بااه ازای هاار گاارم پااودر آلوئااه 82رشااد در تیمااار 

کیلوگرم جیره مشااهده شاد و بااالترین ضاریب تبادیل 

ی رشاد در گاروه شااهد هاترین شااص غذایی و پایین

(. شاص  وضعیت، طول نهایی و بطا های  P<27/2بود )

داری باین تیمارهاا بوجاود نیاورناد گونه اصاتالف معنای

(27/2<P.) 

 

روز آزمای   76پر از  (Carassius auratus) های رشد ماهی طالییورای جیره بر شاص اثر سطوح مختلف پودر آلوئه :8جدول

 دارد(صطای استان ±)میانگین 

   (g/kg)ورا میزان پودر آلوئه  

 87 82 7 صفر های رشدشاص 

 27/2 ± 73/3 26/2 ± 11/3 26/2 ± 66/3 27/2 ± 76/3 (g)وزن اولیه 

 c81/2 ± 21/82 b1/2 ± 21/87 a68/2 ± 36/83 b93/2 ± 21/81 (g)وزن نهایی 

 23/2 ± 8/3 88/2 ± 81/3 21/2 ± 83/3 21/2 ± 83/3 (cm)طول اولیه 

 88/2 ± 66/82 22/2 ± 13/88 87/2 ± 23/82 87/2 ± 93/89 (cm)طول نهایی 

 d86/2 ± 11/1 b21/2 ± 31/3 a23/2 ± 8/82 c83/2 ± 63/6 (g)وزن کسب شده 

 d98/8 ± 13/71 b13/2 ± 29/821 a23/7  ± 16/898 c22/2 ± 29/11 (%)افزای  وزن بدن 

 d22/2 ± 12/2 b22/2 ± 23/8 a29/2 ± 7/8 c28/2 ± 82/8 (day/%)نرخ رشد ویژه 

 33/2 ± 28/2 36/2 ± 22/2 28/8 ± 22/2 33/2 ± 22/2 شاص  وضعیت

 d88/2 ± 13/9 b29/2 ± 2/2 a29/2 ± 12/8 c27/2 ± 72/2 ضریب تبدیل غذایی

 822 822 822 822 (%)بازماندگی 

 (.P<27/2باشد )می % 7دار آماری در سطح وجود حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اصتالف معنی

 

ارائاه شاده  2های صاونی در جادول نتایج شااص 

 82و  7است. بر این اساس تعداد گلبول سافید در تیماار 

 87دار باا تیماار ورا دارای اصتالف معنیگرم پودر آلوئه

(. کاه بیشاترین مطادار P<27/2گرم و گروه شاهد بود )

رم و کمتارین آن در تیماار گا 82گلبول سفید در تیماار 

گارم  7گرم مشاهده شد. تعداد گلبول قرمز در تیمار  87

دار گرم و گاروه شااهد دارای تفااوت معنای 87با تیمار 

(، که بیشترین مطدار گلبول قرمز در تیماار P<27/2بود )

گارم مشاااهده شااد.  87گارم و کمتاارین آن در تیمااار  7

گرم  7یمار درصد هماتوکریت و میزان هموگلوبین در ت

دار گرم و گروه شاهد دارای اصاتالف معنای 87با تیمار 

(،  و بیشااترین درصااد هماتوکریاات و P<27/2بودنااد )

گارم و کمتارین آنهاا در  7میزان هموگلاوبین در تیماار 

و  82در تیمارهاای  MCVگروه مشاهده شاد. شااص  

دار داشااتند گاارم بااا گااروه شاااهد تفاااوت معناای 87

(27/2>P  شاص ،)MCHC  گرم باا تماام  82در تیمار

دار داشاااات هاااای آزمایشاااای اصاااتالف معناااایگروه

(27/2>P باالترین درصد لنفوسایت در تیماار .)گارم  7

دار با گروه شاهد و تیماار مشاهده شد که اصتالف معنی

(، باااالترین درصااد P<27/2گاارم وجااود داشاات ) 87

گرم مشاهده شده باه طاوری کاه  82نوتروفیل در تیمار 

دار با گاروه شااهد و گرم تفاوت معنی 82و  7ر بین تیما

و  MCH(. در شاااص  P<27/2گاارم بااود ) 87تیمااار 

درصااااد مونوساااایت و ائوزونوفیاااال هاااای  گونااااه             
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 (.P>27/2نشد )هااای آزمایشاای مشاااهده       دار بااین گروهتفاااوت معناای
روز آزمای   76پر از  (Carassius auratus)ماهی طالیی های صونی ورای جیره بر شاص اثر سطوح مختلف پودر آلوئه: 2جدول 

 صطای استاندارد( ±)میانگین 

   (g/kg)ورا میزان پودر آلوئه  

 87 82 7 صفر های صونیشاص 

 تعداد گلبول قرمز 

(3mm/982)× 

b27/18 ± 22/8732 a32/16 ± 76/8317 ab23/13 ± 33/8613 b12/78 ± 8732 

 تعداد گلبول سفید 

(3mm/982)× 

b12/2±  22/7  a7/2 ± 22/3 a26/2 ± 97/1 b26/2 ± 27/1 

 b89/8 ± 66/99 a2/8 ± 11/91 ab97/8 ± 77/93 b81/8 ± 33/91 هماتوکریت )%(

 b81/2 ± 36/7 a86/2 ± 38/6 ab83/2 ± 78/6 b86/2 ± 6 (g/dlهموگلوبین )

MCV (fl) b21/8 ± 286 ab31/2 ± 281 a61/8 ± 99/222 a88/2 ± 33/222 

MCH (pg/cell) 71/2 ± 12/91 28/2 ± 32/93 86/2 ± 76/91 27/2 ± 16/91 

MCHC (g/dl) b89/2 ± 23/83 b23/2 ± 26/83 a23/2 ± 32/83 b88/2 ± 87/83 

 bc73/8 ± 11/31 a28/8 ± 99/33 ab26/8 ± 99/31 c23/8 ± 99/39 لنفوسیت )%(

 b11/2 ± 88/86 a13/2 ± 11/81 a73/2 ± 33/22 b18/2 ± 77/87 نوتروفیل )%(

 99/1 ± 13/2 77/7 ± 71/2 11/7 ± 71/2 66/1 ± 93/2 مونوسیت )%(

 77/2 ± 21/2 99/2 ± 86/2 77/2 ± 21/2 77/2 ± 21/2 ائوزونوفیل )%(

 (.P < 27/2باشد )می % 7دار آماری در سطح وجود حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اصتالف معنی

 
 

 بحث

ایاان تیطیاا  بااا هاادف بررساای تاااثیر افاازودن پااودر 

های صاونی ورا در جیره بر عملکرد رشد و شاص آلوئه

ماهی طالیی انجام شد. بار اسااس نتاایج بدسات آماده، 

ورا باه ازای هار کیلاوگرم گارم پاودر آلوئاه 82افزودن 

های جیره باعاث بیشاترین وزن نهاایی و بهباود شااص 

رصاد افازای  وزن بادن، رشد نظیر وزن کسب شاده، د

نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی، در ماهی طالیای 

روز پاارورش شااد. همچنااین کمتاارین مطااادیر  76طاای 

های رشد رکر شاده و بااالترین ضاریب تبادیل شاص 

غذایی در گاروه شااهد مشااهده شاد. در واقاع افازودن 

هاای غاذایی باعاث گساترش های گیاهی به جیرهمکمل

م شاده در لولاه گاوارش، بهباود سطوح جذب مواد هض

هاای میزان هضم و جذب غذا و یا تیریا ترشح آنزیم

شود، که منجار گوارشی از طری  تیریا پانکرانر می

به افزای  وزن بادن و عملکارد بهتار دساتگاه گاوارش 

 .(Hoseinifar et al., 2011)صواهد شد 

( گزارش نمود 8913مطاب  نتایج حاضر، علیشاهی )

ورا در جیاره مااهی شایطان ره صام آلوئاهعصا % 7/2که 

گاارم  17/8( بااا وزن Amphiophus labiatusقرمااز )

باعااث افاازای  ناارخ رشااد ویااژه، افاازای  وزن باادن و 

روز پارورش شاد.  62کاه  ضریب تبدیل غذایی طی 

ای دیگاار افاازای  وزن، شاااص  وضااعیت، در مطالعااه

 % 7ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی با افازودن 

 Astronatusورا باااه جیاااره مااااهی اساااکار )ئاااهآلو

ocellatus روز  62باه مادت  73/83( با میاانگین وزنای

هااای آزمایشاای بهبااود و اصااتالف نساابت بااه سااایر گروه

(. 8932آمااااری نشاااان دادناااد )ساااعیدی و همکااااران، 
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آالی قزلهای رشاد ماااهیهمچناین در بررسای شااص 

 % 2/2و  8/2گرمی دریافتند که افزودن  22کمان رنگین

های رشاد ورا در جیره باعث بهبود شاص عصاره آلوئه

(. 8932شود )علیشااهی، ماه پرورش می 2این ماهی طی 

( بااا هاادف 8937مطاادم و همکاااران )پااژوه  بازاری

ورا در بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره پودری آلوئاه

( بااا وزن Acipenser baeriiجیااره تاسااماهی ساایبری )

های رشاد دار شااص افازای  معنایگرم شاهد  37/82

ورا نسبت به گروه شااهد در تمام تیمارهای حاوی آلوئه

ورا در بهباود عملکارد رشاد بودند، و بیان کردند آلوئاه

تاسااماهی ساایبری مااوثر اساات. در تیطیاا  میراباای و 

ورا در جیااره ( بااا افاازودن پااودر آلوئااه8936همکاااران )

افاازای  گرماای،  13/82کمااان آالی رنگینماااهی قاازل

وزن، رشد ویژه، و کاه  ضریب تبدیل غذایی در تمام 

تیمارها نسبت به گروه شاهد مشااهده شاد. همچناین در 

ای باا اضاافه کاردن ساطوح هفتاه 81طی یاا بررسای 

ورا در جیااره ماااهی دم متفاااوت عصاااره اتااانولی آلوئااه

( بااا میااانگین وزناای Xiphophorus helleriشمشاایری )

گارم عصااره میلی 122افزودن  گرم دریافتند که 22/18

دار در وزن نهااایی، افاازای  وزن، باعااث افاازای  معناای

درصد افزای  وزن و نرخ رشاد ویاژه نسابت باه گاروه 

(. پیرو مطالعه 8933شود )ماهیگیر و همکاران، شاهد می

( اعالم نمودند کاه 2289) Alishahi and Abdyحاضر 

ای  نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و درصاد افاز

ورا در جیاره آلوئاه % 8و  7/2وزن در تیمارهای حااوی 

روز بهباود  62گارم طای  17ماهی کیور معمولی با وزن 

( در 2289و همکااااران ) Mahdaviیافااات. همچناااین 

ورا در جیاره مااهی بررسی تااثیر عصااره اتاانولی آلوئاه

گرم نتایج را این گونه بیان  23/ 31کیور معمولی با وزن 

نهایی، نرخ رشد ویاژه، کااه  ضاریب کردند که وزن 

تباادیل غااذایی و بااازده تباادیل پااروتئین در تیمارهااای 

آزمایشی افزای  و نسبت به گروه شاهد دارای اصتالف 

و  Heidariehای دیگااار دار بودناااد. در مطالعاااهمعنااای

( در بررسی تاثیر رکیام غاذایی حااوی 2283همکاران )

کماان نگینآالی رورا بر عملکرد رشد مااهی قازلآلوئه

هفته نشاان دادناد کاه  6گرم به مدت  9/72با وزن اولیه 

 8/2ضریب تبدیل غذایی و نرخ رشد ویژه در تیمارهای 

و همکااران  Karniبهبود یافات. در هماین راساتا  % 8و 

( در بررساای رشااد ماااهی کیااور هناادی روهااو 2283)

(Labeo rohita )21   گرمی با رکیم غذایی حاوی پالا

افتند که وزن کسب شاده، درصاد افازای  ورا دریآلوئه

روز پرورش در تماام  62وزن بدن و نرخ رشد ویژه طی 

تیمارها نسبت به گروه شااهد افازای  یافتناد و ضاریب 

 تبدیل غذایی کاه  یافت.

های چارب موجاود در گزارش شده است که اسید

ورا نظیاار کلسااترول، کمیسااترول، سیسوسااترول و آلوئااه

ابی برای دستگاه گوارش دارناد التهلییودل صاصیت ضد

تاوان (. بناابراین یکای از دالیلای کاه می8917)یزدانی، 

عنوان کرد این است، که چناین ترکیبااتی در ایان گیااه 

های رشاد و کااه  ضاریب تبادیل باعث بهبود فاکتور

غذایی در تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد شده 

پارورش  است. در واقع یکی از عوامال اقتصاادی باودن

آبزیان ضریب تبدیل غذایی است، که عالوه بر کااه  

های غذا و غذادهی، به علت کاه  مصرف غاذا، هزینه

از آلااودگی ثانویااه آب میاایط پاارورش و بااه تبااع آن 

کاه  پارامترهای کیفی آب جلاوگیری صواهاد نماود 

 حاوی ورا(. همچنین آلوئه8917)فالحتکار و همکاران، 

 مونوسااکاریدها ضروری،غیر و ضروری اسیدهای آمینو

 اسات، معدنی مواد بعضی و هاویتامین ساکاریدها،پلی و

 تبادیل طبیعای و ساالم مکمال یاا باه را گیااه این که
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 جیااره در وراآلوئااه از کااه ماهیااانی در بنااابراین. کناادمی

 رشااد، عملکاارد در بهبااود انااد،نموده اسااتفاده غااذایی

 مغااذی، دمااوا بهتاار جااذب و هضاام نتیجااه در تواناادمی

 حفااط و روده در گوارشاای هااایآنزیم بهتاار عملکاارد

 روده ظرفیات افازای  و کوچا روده ساصتار عملکرد

بر اسااس نتاایج ایان  (.Ngamkala et al., 2010) باشد

گاارم پااودر  87مطالعااه کاااه  رونااد رشااد در تیمااار 

ورا گرم پودر آلوئاه 82و  7ورا نسبت به تیمارهای آلوئه

های رشاد داشاتند، را در شاص  که یا روند افزایشی

توان به دلیل وجود مطدار باالی مواد فناولی و میازان می

ورا استنباط کارد گرم پودر آلوئه 87باالی فیبر در تیمار 

 .که باعث کاه  عملکرد جیره غذایی در این تیمار شد

(Sienkewiczer and Whitney, 2005) 
ز در های قرمز حمل و انتطال گااوظیفه اصلی گلبول

. از طرفی تعیین (Wells et al., 2005)سراسر بدن است 

هاااای قرماااز صاااون اهمیااات زیاااادی در تعاااداد گلبول

فیزیولوکی و کلینیاا )ساالمتی( داشاته و تعاداد آن در 

یااا گونااه ماااهی بااه وضااع بهداشاات و سااالمت ماااهی 

. بار اسااس (Harikrishnan et al., 2003)بستگی دارد 

تعداد گلبول قرمز در تیماار نتایج تیطی  حاضر بیشترین 

ورا مشاهده شاد، و باا گاروه شااهد و گرم پودر آلوئه 7

دار بود. عطیده بر این گرم دارای اصتالف معنی 87تیمار 

ورا میاار  های موجااود در آلوئااهساااکاریداساات پلی

هااای قرمااز هسااتند صونسااازی و افاازای  تعااداد گلبول

(Channa et al., 2014) گرم  87و  7، که در تیمارهای

های قرمز شاد ورا باعث افزای  تعداد گلبولپودر آلوئه

گرم پاودر  87های قرمز در تیمار و کاه  تعداد گلبول

هاای ساازی در بافتتوان به کاه  صونورا را میآلوئه

ساز و یا تغییار شاکل و کااه  عمار گلباول قرماز صون

 Morgan et)ورا  نسابت داد صون در ساطح بااال آلوئاه

al., 1980.)  همچنین با توجه به نتایج این تیطیا  مطادار

گرم پاودر  7هموگلوبین و درصد هماتوکریت در تیمار 

دار با گروه شااهد و ورا بیشتر بوده و اصتالف معنیآلوئه

ورا داشاااتند. درصاااد گااارم پاااودر آلوئاااه 87تیماااار 

هماتوکریاات و میاازان هموگلااوبین تااابعی از تغییاارات 

بااا آن رابطااه مسااتطیم دارنااد هااای قرمااز بااوده و گلبول

(Pourgholam, 2002).  در واقااع غلظاات هموگلااوبین

هااای قرمااز اساات و وابسااته بااه رشااد و حجاام گلبول

باشد، که توسط هماتوکریت درصدی از حجم صون می

شود. پیارو نتاایج اعاالم شاده های قرمز اشغال میگلبول

ورا باا گارم پاودر آلوئاه 82در تیماار  MCHCشاص  

رها و گروه شااهد اصاتالف داشات و شااص  سایر تیما

MCV  ورا  باا گاروه گرم پودر آلوئاه 87و  82در تیمار

 شاهد دارای اصتالف بودند.

های دفاعی بادن هساتند کاه های سفید سلولگلبول

وظیفه اصلی آنها دفااا از بادن در برابار عفونات، ماواد 

. کاه (Fazio et al., 2013)  صارجی و فاگوسیتوز است

اصتصاصای دارناد و باه عناوان همی در دفااا غیرنطشی م

اند و افاازای  آن شاصصای بارای سااالمتی شاناصته شاده

اصتصاصای و ساالمتی بیشاتر نشانگر افازای  ایمنای غیر

. نتااایج ایاان (Fazlolahzade et al., 2011)باشااد می

هاااای سااافید در تیطیااا  نشاااان داد کاااه مطااادار گلبول

ورا افزای  و با گاروه گرم پودر آلوئه 82و  7تیمارهای 

داری هساتند. گرم دارای تفاوت معنای 87شاهد و تیمار 

ورا باعااث تااوان گفاات آساامانان موجااود در آلوئااهمی

های سفید صون که نط  مهمای در افزای  تولید گلبول

. (Channa et al., 2014)شاوند نی دارد، میافزای  ایم

 کااه  با تواندمیورا در سطوح مناسب همچنین آلوئه

 و انادوتلیوم و انفعال فعل افزای  موجب α-TNFسطح 

 Sabbadin)شااود  هااای ساافیدگلبولافاازای  مطاادار 
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Zanuzzo et al., 2012) بااا توجااه بااه نطاا  تعااداد .

تاوان کااه  یهای سفید صون در پاسخ ایمنی، مگلبول

ورا گرم پودر آلوئاه 87های سفید در تیمار تعداد گلبول

ساز ماهی، های صونرا عالوه بر احتمال اصتالل در بافت

 87اصتصاصی در سطح نوعی سرکوب سیستم ایمنی غیر

ورا و تااثیر منفای بار فیزیولاوکی مااهی گرم پودر آلوئه

زیان های ایمنی در آبنسبت داد. در واقع افزای  میر 

تواند اثر عکر داشته باشاد و باعاث کااه  ایمنای می

 .(Kakuta et al., 1996)اصتصاصی در ماهیان شود غیر

بااا توجااه بااه نتااایج ایاان تیطیاا ، مطالعااه علیشاااهی  

ورا بر ایمنی مااهی ( با هدف بررسی عصاره آلوئه8932)

گرمای شااهد افازای  تعاداد  22کمان آالی رنگینقزل

 2عصااره طای  % 2/2و  8/2مارهاای گلبول سافید در تی

ای دیگار باا افازودن پاودر ماه آزمای  باود. در مطالعاه

 13/82کماان آالی رنگینورا در جیره مااهی قازلآلوئه

های سفید و گرمی به این نتیجه رسیدند که تعداد گلبول

قرمز، هماتوکریات و هموگلاوبین در تیمارهاای حااوی 

دار افازای  معنای ورا نسبت باه گاروه شااهدپودر آلوئه

 % 7/2ورا باه ویاژه داشتند، و بیان کردند که پودر آلوئاه

شاااود )میرابااای و در جیاااره باعاااث بهباااود ایمنااای می

( در 2282و همکااااااران ) Farahi(. 8936همکاااااران، 

ورا باا آلوئاه % 8بادرنجبویاه و  % 2بررسی مطایسه تااثیر 

 13/21کمااان آالی رنگینگااروه شاااهد در ماااهی قاازل

هفته به ایان نتیجاه رسایدند کاه تعاداد  1به مدت  گرمی

گلبااول ساافید و هماتوکریاات تیاات تاااثیر دو تیمااار 

( 2283و همکااران ) Alishahiآزمایشی قارار گرفتناد. 

هااای ساافید و قرمااز، هموگلااوبین و نشااان دادنااد گلبول

PCV  ورا در عصاااره آلوئااه % 2/2و  8/2در تیمارهااای

 62گرمای طای  22کماان آالی رنگینجیره مااهی قازل

 Bazariروز پااارورش افااازای  یافتناااد. همچناااین 

Moghadam ( 2283و همکاااران ،)Safari  و همکاااران

(2281 ،)Gabriel ( شاهد تاثیر مثبت 2287و همکاران )

 های صونی ماهیان بودند.ورا بر شاص آلوئه

 82و  7با توجه به نتایج ایان پاژوه  در تیمارهاای 

دار در درصد نوتروفیال ت معنیورا تفاوگرم پودر آلوئه

گاارم پااودر  7/8کااه نطاا  فاگوساایتوزی دارد بااا تیمااار 

ورا و گروه شاهد مشاهده شاد، همچناین بااالترین آلوئه

ورا باود کاه گرم پودر آلوئه 7درصد لنفوسیت در تیمار 

ورا و گاارم آلوئااه 87دار بااا تیمااار دارای اصااتالف معناای

هاای گلبول گروه شاهد داشت. درماهیان قسامت اعظام

دهنااد. افاازای  تعااداد ها تشااکیل میساافید را لنفوساایت

ها نشان دهنده افزای  توان ایمنی بادن جاانور لنفوسیت

باشاد زای مهااجم و اساترس میدر برابر عوامل بیمااری

(Guyton and Hall, 1989) هااای . در واقااع میر

ای روی ساااطح سااالول های ویاااژهایمنااای باااه گیرناااده

چساااابند و برصاااای ها میساااایتها و لنفوفاگوساااایت

زا را هااایی را تولیااد کاارده کااه عواماال بیماااریآنزیم

توانند برصای پیاامبران کنند. عالوه بر این میتخریب می

هااای شاایمیایی نظیاار اینترفاارون، اینترلااوکین و پروتئین

کمیلمان را تولید کنند که باعث تیریا سیستم ایمنای 

  (.Raa et al., 1992)ها شااوند و افاازای  لنفوساایت

 مااهی هایکاه لنفوسایت اسات آن بیاانگر هابررسای

 کاه ایان یاا دهنادمی نشاان نیز را صواریبیگانه فعالیت

 شودمی ماکروفاکها هایی مثلسلول تعداد افزای  باعث

 حاضار مطالعاه که در، دارند نط  صواریبیگانه در که

 .شاد هالنفوسایت درصاد سبب افزای  وراآلوئه کاربرد

 به که منجر فالونوئیدها توسط است ممکن ی افزا این

 ,.Zhao et al) شاود ایجااد شاودمی هالنفوسایت تکثیر

. در تاییااد ایاان نتااایج، عطااایی مهاار و همکاااران (2007

ورا بر درصد افتراقی ( در بررسی تاثیر پودر آلوئه8939)
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کماان دریافتناد آالی رنگینهای سفید ماهی قازلگلبول

نوسیت و نوتروفیال تیات تااثیر که درصد لنفوسیت، مو

ورای جیره قارار گرفات و نسابت باه شااهد دارای آلوئه

دار بودند همچنین هی  گونه بازوفیل حاین افزای  معنی

های سافید مشااهده نکردناد. در شمارش تفریطی گلبول

( شااهد افازای  2281و همکاران ) Adegbesanمطالعه 

باا ساطوح لنفوسیت در گربه ماهی آفریطایی تغذیه شده 

ورا در جیره نسابت باه گاروه شااهد متفاوت پال  آلوئه

 بودند.

ورا پاساخ تاوان گفات، آلوئاهدر تایید نتایج باال می

 Zhang)دهاد ایمنی هوماورال و سالولی را افازای  می

and Tizard, 1996.) هاای سافید افزای  تعاداد گلبول

 Sun)باشد ها میاحتماال در اثر تیریا تولید سایتوکین

et al., 2011.) های موجااود در ساااکاریددر واقااع پلی

مر ورا، از جمله مهمترین آنها آسمانان که یا پلیآلوئه

های توانااد بااه گیرناادهتشااکیل شااده از مااانوز اساات، می

مانوز در ماکروفاکها که گرای  زیاادی باه سااصتارهای 

 Lee 1982)کربوهیدراتی واجد مانوز دارند متصل شده 

et al., 1988: Tietze et al.,)  و این اتصال باعث فعاال

ها از جملاه شدن ماکروفاکها شده و در نتیجه سایتوکاین

و فاااکتور نکااروز کننااده  12، اینترلااوکین 1اینترلااوکین 

، باعاث 12شود. از طرف دیگار اینترلاوکین تومورها می

شود، که این امر باعاث می TH1های تطویت عمل یاصته

هااای هااا و تولیااد گلبولبولینافاازای  ترشااح ایمونوگلو

شود، که این افزای  تعاداد ها میسفید از قبیل لنفوسیت

هااای ساافید باعااث افاازای  قاادرت ایمناای ماااهی گلبول

  .(Swain et al., 2006)صواهد شد 

ورا در مطالعه حاضر نشان داد، افازودن پاودر آلوئاه

دار در تماااام ساااطوح باعاااث ایجااااد تفااااوت معنااای

تیمارهاا و گاروه شااهد شاد. باه  های رشاد باینشاص 

 82طوری که بیشترین اصتالف بوجود آماده باین تیماار 

ورا به ازای هر کیلوگرم جیاره باا گاروه گرم پودر آلوئه

های رشدی در شاهد بود. یعنی این تیمار از نظر شاص 

هااا قاارار گرفاات. باااالترین سااطح نساابت بااه سااایر گروه

 82و  7همچنین در بیث شااص  هماتولوکیاا تیماار 

های صونی شدند. ورا باعث بهبود پارامترگرم پودر آلوئه

توان نتیجه را این گونه بیان کرد کاه افازودن بنابراین می

گارم باه ازای هار کیلاوگرم  82ورا باه ویاژه پودر آلوئه

جیااره ماااهی طالیاای باعااث بهبااود عملکاارد رشااد و 

 شود.های صونی میشاص 
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این پروکه همکااری نمودناد، صامیمانه تطادیر و تشاکر 
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