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55-66صفحات/  92زمستان /شماره اول/ سال اول/ پروريعلوم تکثیر و آبزيفصلنامه 
تاثیر عصاره گیاه آلوئه ورا بر روي فاکتورهاي رشد و بازماندگی ماهی اسکار 

(Astronatus ocellatus)

3، سحر جلیلی1نوشین محمودي،2بهنام سلیمی، 1*علی سعیديمحمد 

کیدهچ
- پرورش و نگهداري ماهیان میآمیز بودن رونداي ماهیان یکی از ارکان مهم در موفقیتتامین نیازهاي تغذیه 

هاي غذایی مصنوعی مورد استفاده در آبزیان به علت مشکالتی که در کیفیت اولیه مواد خام و بسیاري از جیره. باشد
هاي تغذیه اي ماهیان نمی باشد  ازکننده نیمینأیا تاثیرات مضر مراحل فرآوري غذا بر روي ترکیبات آن می گذارد ت

با داشتن ترکیبات مفیدي ژل آلوئه ورا. لذا استفاده از مکمل هاي غذایی در بسیاري موارد امري اجتناب ناپذیر است
و EوC ،12B ،6B ،2B ،1B ،Aویتامین هاى ، مونوساکارید و پلی ساکاریدها، هشت آمینو اسید ضروريمانند 

در این تحقیق اثر .استفاده نموداندر جیره غذایی آبزیبه عنوان یک مکمل با ارزش و طبیعیمواد معدنی می توان 
±56/2با میانگین وزنی  )  Astronotus ocellatus(تجویز خوراکی عصاره خام گیاه آلوئه ورا در ماهی اسکار 

تکرار منظور گردید، در 3ام با عدد ماهی در سه تیمار هر کد54بدین منظور . گرم مورد بررسی قرار گرفت57/17
میلی متر شرکت 8/0درصد عصاره خام گیاه آلوئه ورا با خوراك سایز 5و 2هاي این تحقیق دو تیمار شامل غلظت

تیمار . روز با این خوراك تغذیه گردیدند60ها به مدت بیومار مخصوص ماهیان گوشتخوار مخلوط شده و ماهی
عصاره گیاه آلوئه ورا % 5نتایج مشخص کرد که تجویز میزان . ئه ورا تغذیه شدندشاهد با خوراك فاقد عصاره آلو

ضریب رشد ویژه و ضریب چاقی و کاهش ضریب تبدیل غذایی به فزایش معنی داري در افزایش وزن،باعث ا
مایشی همچنین در هیچ کدام از تیمارهاي آز). P<05/0(گردد آلوئه ورا و تیمار شاهد می% 2نسبت تیمار حاوي 

آلوئه ورا هم تاثیر گذار بود نسبت به تیمار % 2باشد تیماري که حاوي دز البته الزم بذکر می. تلفاتی مشاهده نگردید
ترین غلظت آلوئه ورا در خوراك براي بهبود فاکتورهاي رشد تیمار توان عنوان نمود مناسبشاهد ولی بطور کلی می

. باشدآلوئه ورا می% 5حاوي 

.بازماندگی،ورا،  فاکتورهاي رشد، آلوئه(Astronatus ocellatus)ماهی اسکار:کلید واژه

alecaqua@gmail.comو نویسنده مسؤول گروه شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات کردستان-1*

استادیار گروه بهداشت و بیماریهاي آبزیان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج-2
گروه شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان-3
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شماره اول/اولسال /پروريعلوم تکثیر و آبزيفصلنامه56

مقدمه-1
اي، سازگاري با محیط ها به مصرف غذاهاي مکفی از لحاظ تغذیهپرورش موفقیت آمیز و مداوم ماهی

تهیه غذا یکی از مهمترین عملیات در پرورش آبزیان به . زیست  و به صرفه جویی اقتصادي بستگی دارد
هاي پرورش ماهی را درصد کل هزینه الزم براي سیستم60تا 30آیند هزینه غذا به طول معمول شمار می

-دهد و بنابراین غذاها باید با توجه به اصول علمی و نیازهاي غذایی اختصاصی هر یک از گونهتشکیل می
-اي گونهتراکم آبزیان تنظیم گردد، عمدتاً ناشی از بهبود درك ما از احتیاجات تغذیههاي پرورشی و میزان 
در حال حاضر صنعت جهانی تولید خوراك آبزیان پرورشی توسعه چشم گیري . هاي ماهی بوده است
اي از خوراك هاي تخصصی نشده در دسترس می باشد، موضوعات جدید که در یافته و تنوع گسترده

اي پرورش هاي تغذیهذا و غذادهی مطرح شده است، حاصل بازنگري مدام استراتژيسیستمهاي غ
بسیاري از . هاي غذادهی صورت گیرددهندگان ماهی که انتخاب آن باید متناسب نوع خوراك و روش

مشکالتی که در کیفیت اولیه مواد خام و یا علت ه جیره هاي غذایی مصنوعی مورد استفاده در آبزیان ب
ت مضر مراحل فرآوري غذا بر روي ترکیبات آن می گذارد بسیاري از مواد با ارزش خود را از دست تاثیرا

-ن نمی باشد  لذا استفاده از مکملاي ماهیامین کننده نیازهاي تغذیهأطور کامل ته داده و این جیره غذایی ب
غذایی که می توان استفاده هاي از یکی از مکمل. هاي غذایی در بسیاري موارد امري اجتناب ناپذیر است

هاي مهم دارویی است که زرد، یکی از گونهبا نام صبرAloe veraگیاه دارویی .نمود ژل آلو ئه ورا است
Liliaceaeمتعلق به خانواده Aloeجنس ). 1375رضایی و همکاران، (روید خشک میودر نواحی گرم

هاي دیگري روید، گونهکه در سواحل جنوبی ایران میدارد )A. littoralis(بوده و در ایران فقط یک گونه 
اما طبق منابع معتبر گیاه شناسی جنس . استبه ایران وارد شده) زرد طبیصبر(A. veraاز آن از جمله 

Aloe گونه در زیر خانواده 380باAlooideae از خانوادهAsphodelaceaeطبق برخی از . قرار دارد
و متعلق به خانواده A. barbadensisهمنام Aloe veraارویی با نام علمیمنابع دیگر گیاه صبرزرد د

Aloeaceae 1385یزدانی و همکاران، (است .(
A. veraاي انبوه، پایا، همیشه سبز، شاداب و پرطراوت، ارتفاع آن حدود گیاهی است با ظاهر بوته

اي شکل که هاي نیزهمتر و برگسانتی5-10سانتیمتر بوده وداراي ساقه چوبی کوتاه به ضخامت 60
20ها بین ها سبز و یا سبز مایل به خاکستري، تعداد برگرنگ برگ. مستقیماً به محور ساقه متصل هستند

متر میلی2هاي نازك و حامل خارهاي نوك تیز مخروطی و یا کمی خمیده به طول عدد با کناره10–
متر سانتی1–3شان بین متر و ضخامتسانتی8–10ا متر و عرض آنهسانتی30–50ها طول برگ. است
اي و به رنگ زرد و یا زرد مایل به سبز ابتدا عمود به محور مرکز گل آذین گل آذین گل ها خوشه. است

این گونه بومی آفریقا جنوبی و شرقی . کندقرار گرفته، سپس از قاعده خوشه شروع به آویزان شدن می
یقاي شمالی، شبه جزیره عربستان، چین، جبل الطارق، کشورهاي مدیترانه و غرب است که به تدریج به آفر
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57...         تأثر عصاره گیاه   

اما در کشورهاي مختلفی از جمله ایران به صورت ). 1375ایی و همکاران، رض(است هندوستان وارد شده
ترکیب 200مواد مغذي از لحاظ غذایی و 75ژل خوراکی آلوئه ورا شامل بیش از . شودتجاري کاشت می

یزدانی و (این ژل بی نهایت مطبوع است. نوع ویتامین است12آمینو اسید و 18نوع ماده معدنی، 20، فعال
.)1385همکاران 

هاي فیزیولوژیکی بیشتر ژل آلوئه ورا عمدتاً از آب و پلی ساکاریدها تشکیل شده است که فعالیت
مفید است، از آن جمله می توان به ناشی از وجود آنها می باشد که براي درمان بسیاري از بیماري ها 

هاي پوستی، سرمازدگی، سوختگی، ترمیم جاي عمل سزارین، درمان اگزما و سایر مشکالت و حتی عفونت
فعالیت ماکروفاژها، باعث تحریک سیستم ایمنی بدن و اثرات ضد . هموروئید و انواع دیابت اشاره کرد

Benny(، پرندگان و ماهی به ثبت رسیده استباکتریایی و ضد ویروسی این گیاه در پستانداران and

Vanitha, 2004(.
: خواص شیمیائی ژل آلوئه ورا عبارت است از

با استفاده مداوم از این گیاه در جیره هشت آمینو اسید ضروري در ژل آلوئه ورا وجود دارد و-1
.مین نمود أغذایی آبزي میتوان به صورت طبیعی آمینو اسیدهاي ضروري را بطور طبیعی ت

رامینوز، ارونیک اسید، ،، آلدنتوزید و پلی ساکاریدهایی نظیر سلولز، گلوکزداراي مونوساکار-2
.گزیلوز،گلوکرونیک اسید و آرابینوز

با خاصیت EوC ،12B،6B،2B ،1B ،Aدهنده آن عبارتند از ویتامین تشکیلهاى ویتامین-3
.دنمایمینأآبزي را بطور طبیعی تهاي موردتواند ویتامینانگیز خود مىعجابا

بعضی از مواد معدنی در آلوئه ورا مثل کلسیم، سدیم، آهن، پتاسیم، کلر، منگنز، : میزان مواد معدنی-4
باشد که بسیاري از نیازمندي هاي بدن گیاه آلوئه ورا یک مکمل سالم و طبیعی می.وجود داردمس و روي 

.ماهی را می تواند برطرف سازد 
. استChichlidaeترین انواع از ماهیان زینتی گوشتخوار و از خانواده ماهی اسکار از شناخته شده

هاي آن اسکار تایگر و اسکار رین گونهتمعروف. استAstronotus ocellatusنام علمی این ماهی 
کند و زندگی میآب شیریناین ماهی در .متر استسانتی25طول آن معموالً درحدود . باشندسلطنتی می

دود و ولی در محیطی مح. دهدسانتی متر هم افزایش طول می35خودش باشد به زیستگاه طبیعیاگر در 
و سختی آب 28الی 23اسکارها باید در دماي . کندسانتی متر رشد می25نهایتاً تا آکواریومبسته نظیر 

)ppt(15-10 5/7و=pHباشد در کنار این نوع ماهی رودخانه آمازون میزیستگاه اصلی . نگهداري شوند
تغذیه ). 1389عمادي، (ماهیانی همچون آروانا، پیرانا، فالور و حتی همزیستی با تمساح آن مناطق دارد

اسکارها کسی را که به آنها غذا . خورندهاي خاکی را میهاي زنده تا کرمآنها از ماهی. اسکارها آسان است
هاي سپارند و بهترین غذا براي اسکارهاي مولد غذاهاي زنده شامل ماهیدهد را به خاطر میمی
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شماره اول/اولسال /پروريعلوم تکثیر و آبزيفصلنامه58

توان از می. اسکارها هر روز یک بار باید سیر بشوند. ها و آبزیان بزرگ هستنداي و بچه قورباغهرودخانه
).1389عمادي، (اي، زنده، کرم خونی، کرم خاکی براي تغذیه آنها استفاده کردغذاهاي پولکی، حبه

مواد و روش کار- 2
در این کارگاه . گردیداین پروژه در یک کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی بنام گاماروس اجراء 

ي یک بخاري گازي این امر ي سانتی گراد بود که به وسیلهدرجه27درجه حرارت به صورت ثابت 
گرمی از مراکز تکثیر Astronaotus ocellatus (56/2±57/17(عدد ماهی اسکار54. پذیردصورت می

گیرد و لیترآب جا می240که حجم 150× 40×40هاي به ابعاد بودند و در تانکماهیان زینتی تهیه گردیده
ساعت با همان غذایی که در مرکز به آنها داده 24به مدت یک هفته با محیط سازگار شدند و پس از 

تکرار تشکیل شده که در آن از 3تیمار با 3طالعه از این م. شد که همان غذاي بیومار بود تغذیه شدندمی
در هر تانک . قطعه ماهی رهاسازي شد6لیتر بود و در هر تانک 80که حجم آب50×40×40تانک هاي

یک فیلتر ار نوع بیولوژیکی که به پمپ هوا متصل بود جهت هوادهی و فیلتراسیون مورد استفاده 
گردید و همینطور فیلترها با آب معمولی از آب هر تانک سیفون می% 50گرفت و هر یک روز در میان قرار

. شدوشو داده میشست
ورا از مراکز کشت و پرورش این گیاه در شهرستان محالت، در ابتدا در این تحقیق پس از تهیه آلوئه

توسط ي چاقو و بر داشتن پوست روي آن ژل میانی را استخراج نموده و آنها را شسته سپس بوسیله
براي اینکه عصاره . آیدکن آن را خورد و له کرده تا یک محلول غلیظ و چسبناك بدستدستگاه مخلوط

بایست سریع آن رود، میهاي آن از بین میآمده در مجاورت هوا سریع اکسید شده و برخی از آنزیمبدست
بنابراین بعد . چال نگهداري نمودرا به غذا اضافه نمود یا اینکه توسط پارافین سطح آن را پوشاند و در یخ

از خارج کردن محلول از مخلوط کن در یک پارچه با منافذ ریز تمیز ریخته سپس با فشار دست آب آن  
1غذاي مورد استفاده از شرکت بیومار. ژل استخراج شده به غذا اضافه شده است. ها جدا گردیداز بافت

به غذا اضافه گردید و به نسبت 2و 5مده را با درصدهاي آفرانسه تهیه گردید و عصاره آلوئه ورا بدست
گرم به غذا اضافه 01/0بر حسب میزان غذا عصاره را با دزهاي مشخص به وسیله ي ترازوي دیجیتال 

البته الزم . و سپس در دماي معمولی اتاق در مجاورت هوا قرار گرفت تا رطوبت غذا از بین برودگردیدمی
شود و بعد از طی مراحل آماده سازي غذا، غذاي تهیه شده را داخل زانه درست میبه ذکر است که غذا رو

ي اضافه شده به غذا هاي در دار ریخته و در فریزر نگهداري گردید تا کیفیت غذا و ماندگاري عصارهظرف
شد و هسپس جهت آنالیز مقداري از نمونه غذاها به آزمایشگاه آنالیز مواد غذایی انتقال داد. حفظ شود 
گیري فاکتورها براي تعیین میزان پروتئین از روش کجلدال ، به منظور اندازه گیري میزان ازت جهت اندازه

1.Biomar
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59...         تأثر عصاره گیاه   

.از روش استاندارد ماکروکلدال استفاده شد) TVN(آزاد فرار
روز بوده و در طی این مدت روزانه بر اساس میانگین وزن کل ماهیان موجود 60طول مدت مطالعه 

درصد زي توده یک غذادهی در هر وعده 20و 14، 8بار در شبانه روز در ساعات 3ها ماهیدر هر تانک 
.فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آب روزانه کنترل و ثبت می گردید. گرفتصورت می

گیري فاکتورهاي رشد و بازماندگیاندازه-
ر اندازه گیري کرده و هاي طولی را توسط خط کشی با دقت میلی متدر بررسی روند رشد، فاکتور

افزایش ، گرم استفاده گردید، عالوه بر این افزایش طول 01/0براي تعیین وزن از ترازوي دیجیتالی با دقت 
.)Tacon,1990(محاسبه گردید، میانگین رشد روزانه، رشد ویژه ضریب تبدیل غذا، وزن 

: رشد ویژه-
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شماره اول/اولسال /پروريعلوم تکثیر و آبزيفصلنامه60

:افزایش وزن-

افرایش وزن بدن=)gr(وزن نهایی–)gr(وزن اولیه

wi=)گرم(وزن اولیه

wt=)گرم(وزن ثانویه

T= )روز(طول مدت پرورش

C= )گرم(مقدار غذاي خورده شده روزانه 

L= )سانتی متر(طول کل 

رصد بقاءد-
جهت بررسی اثرآلوئه ورا بر روي بازماندگی ماهیان اسکار،  شاخص درصد زنده مانی مورد اندازه 
گیري قرار گرفت که برآورد زنده مانی در پایان دوره آزمایش و بر اساس تعداد ماهیان زنده مانده صورت 

. پذیرفت

درصد بقاء=تعداد ماهیان نهایی/ تعداد ماهیان اولیه × 100

هاتجزیه و تحلیل داده-1- 2
هاي حاصل ازآزمایش به صورت طرح کامالً تصادفی وبا استفاده از برنامه تجزیه واریانس داده

version 9. 1SAS وبا رویهGLM5اي دانکن درسطح احتمال ها باآزمون چند دامنهو مقایسه میانگین
Excelدرصد انجام شد، همچنین در رسم نمودارها از نرم افزار  .استفاده شده است2010

نتایج- 3
روز60فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آب اندازه گیري شده در طول پرورش -1جدول 

فاکتورها
تیمارها

اکسیژن محلول آب 
)ppm( سختی آب)ppt(pHدماي آب آب)سانتیگراد(

6220727تیمارهاي آزمایشی
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61...         تأثر عصاره گیاه   

هاي حاوي عصاره آلوئه وراآنالیز غذایی جیره فاقد عصاره آلوئه ورا وجیره-2جدول 

عنوان

تیمارهاي آزمایشی
عصاره ٪5تیمار حاوي وراآلوئهعصاره٪2تیمار حاوي وراآلوئهتیمار شاهد فاقد عصاره

وراآلوئه
4/56572/58خامدرصد پروتئین 
TVN777571

افزایش طول-
15هاي داري بین تیمارها در دورهدهد، هیچ گونه تفاوت معنیسنجی نشان مینتایج حاصل از زیست

روز ابتدایی اختالف معنی داري  بین تیمار شاهد 15فقط در ).P>05/0(روزه مشاهده نگردیده است
نتایج کلی ) P<05/0(شوددیده می) آلوئه ورا% 5جیره حاوي (2وتیمار) آلوئه ورا% 2جیره حاوي (1وتیمار

. در زیر نشان داده شده است) 1(در نمودار شماره

در تیمارهاي اسکار در دوره پرورشی مختلفاثر جیره حاوي آلوئه ورا بر افزایش طول ماهی -1نمودار
).باشندآلوئه ورا می% 5آلوئه ورا و جیره حاوي % 2به ترتیب جیره حاوي 2و تیمار 1تیمار SD±(Mean)(مختلف

افزایش وزن -
اما نتایج حاصل از )P<05/0(شود داري بین تیمارها مشاهده میدر پایان دوره بطور کلی اختالف معنی

دار بین تیمارهاي آزمایشی وجود آزمایش اختالف معنی45و15،30روزهايپرورش در 
<05/0(وجود داشتداري طبق نمودارروز انتهایی آزمایش اختالف معنی15ولی در ) P<05/0(نداشت

P .( باشندگویاي نتایج حاصل شده می2نمودار شماره .

ab a
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a a
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شماره اول/اولسال /پروريعلوم تکثیر و آبزيفصلنامه62

SD (±)Meanدر تیمارهاي مختلفي پرورشی مختلفهادر دورهورا بر افزایش وزن اثر جیره حاوي آلوئه-2نمودار 

). باشندآلوئه ورا می% 5آلوئه ورا و جیره حاوي % 2به ترتیب جیره حاوي 2و تیمار 1تیمار (

ضریب تبدیل غذایی-
،اما نتایج حاصل )P<05/0(شود داري بین تیمارها مشاهده میدر پایان دوره بطور کلی اختالف معنی

دار بین تیمارهاي آزمایشی وجود آزمایش اختالف معنی45و15،30پرورش در روزهاي از 
جیره حاوي (2بین تیمار)P<05/0(روز انتهایی آزمایش اختالف معنی داري 15در ولی)P<05/0(نداشت

ر که نمودا). P<05/0(با تیمار شاهد وجود داشت ) آلوئه ورا% 2جیره حاوي (1و تیمار) وراآلوئه% 5
قابل مشاهده است) 3(شماره 

اثر جیره حاوي آلوئه ورا بر ضریب تبدیل غذایی طی دوري پرورشی در ماهی اسکار مختلفدر تیمارهاي -3نمودار 
).باشندآلوئه ورا می% 5آلوئه ورا و جیره حاوي % 2به ترتیب جیره حاوي 2و تیمار 1تیمار SD)±(Mean)مختلف

ضریب رشد ویژه-
آزمایش اختالف معنی دار بین تیمارهاي آزمایشی وجود 45و15،30حاصل از پرورش در روزهاي نتایج 
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63...         تأثر عصاره گیاه   

-آلوئه% 5جیره حاوي (2ي بین تیماردارروز انتهایی آزمایش اختالف معنی15ولی در )P<05/0(نداشت
پایان دوره در).P<05/0(با تیمار شاهد وجود داشت ) آلوئه ورا% 2جیره حاوي (1آزمایشی و تیمار) ورا

آورده )4(نتایج در نمودارشماره ). P<05/0(شود داري بین تیمارها مشاهده میبطور کلی اختالف معنی
. شده است

در تیمارهاي ي پرورشی مختلفهااثر جیره حاوي آلوئه ورا بر ضریب رشد ویژه ماهی اسکار در دوره-4ودار نم
).باشندآلوئه ورا می% 5آلوئه ورا و جیره حاوي % 2به ترتیب جیره حاوي 2و تیمار 1تیمار SD±(Mean)(مختلف

میانگین رشد روزانه-
اما نتایج حاصل از )P<05/0(داري بین تیمارها مشاهده نشد در پایان دوره بطور کلی اختالف معنی

تیمارهاي آزمایشی وجود آزمایش اختالف معنی دار بین 45و15،30پرورش در روزهاي 
آلوئه % 5جیره حاوي (2روز انتهایی آزمایش اختالف معنی داري بین تیمار15ولی در )P<05/0(نداشت

نمودار شماره ). <05/0P(با تیمار شاهد وجود داشت ) آلوئه ورا% 2جیره حاوي (1آزمایشی و تیمار) ورا
. باشندگویاي نتایج حاصل شده می) 5(

SD(±)Meanي پرورشیدر تیمارهاي مختلفهاجیره حاوي آلوئه ورا بر میانگین رشد روزانه در دورهاثر - 7نمودار 
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شماره اول/اولسال /پروريعلوم تکثیر و آبزيفصلنامه64

). باشندآلوئه ورا می% 5آلوئه ورا و جیره حاوي % 2به ترتیب جیره حاوي 2و تیمار 1تیمار (

ضریب چاقی -
ا جیره حاوي آلوئه ورا هاي تغذیه شده ب، ضریب چاقی در گروه45در طول دوره پرورش تا روز 

و در پایان دوره پرورش این شاخص در ). P<05/0(نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داري بیشتر بود 
بطور . دار بودافزایش میزان نشان نداد و تغییرات آن فاقد اختالف معنی45و 30، 15مقایسه با روزهاي 

در ) درصد5و 2(وراشده با جیره حاوي آلوئهکلی در تمام روزهاي زیست سنجی، تیمارهاي تغذیه 
دار در ، در حالی که این تفاوت معنی)P<05/0(مقایسه با تیمار شاهد، ضریب رشد چاقی باالتري داشتند 
). P<05/0(مشاهد نشد 60ضریب چاقی بین دو تیمار شاهد و آلوئه ورا دار در روز 

SD±(Mean(ي پرورشی مختلفدر تیمارهاي مختلفچاقی در دورهااثر جیره حاوي آلوئه ورا بر ضریب -8مودار ن

).باشندآلوئه ورا می% 5آلوئه ورا و جیره حاوي % 2به ترتیب جیره حاوي 2و تیمار 1تیمار (

درصد بقاء-
. بدون تلف شدن زنده ماندندتیمارهاي پرورشی در همهها در این دورهماهیهمه

گیريبحث و نتیجه - 4
و A،D،E،12B ،6Bتوان ویتامین هايورا حاوي انواع مواد مغذي مهم است که از جمله میآلوئه

1B، آمینه است نوع اسید18مواد معدنی شامل کلسیم، پتاسیم، روي، منیزیم، کروم، آهن و همچنین حاوي
بر این داراي اسیدهاي چرب عالوه . آمینه ضروري است که بدن به آنها احتیاج داردنوع آن اسید8که 

التهابی براي دستگاه گوراش دارند و کلسترول، کمپسترول، سیسوسترول و لیپودل است که خاصیت ضد
شوند این گیاه خاصیت ضد ویروسی و ترکیباتی ماننده آلوئین، آنتراکوئین، آمودین و ساپونینس باعث می

توان عنوان کرد این ابراین یکی از دالیلی که میبن) 1385یزدانی، (بیوتیک عمل کند به عنوان یک آنتی
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65...         تأثر عصاره گیاه   

.است که چنین ترکیباتی در این گیاه باعث بهبود فاکتورهاي رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی شده است
در این تحقیق مقادیر مختلف آلوئه ورا باعث بهبود برخی از فاکتورهاي رشد تاثیرات مثبتی داشته 

ي رشدي مثل افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و هااست، البته در برخی از شاخص
داري ، همچنین تفاوت معنی)p<05/0(ضریب چاقی نسبت به تیمار شاهد در ماهی اسکارتاثیر داشته است 

که به 2و تیمار1تیمار(هاي افزایش طول و میانگین رشد روزانه بین تیمارهاي حاوي آلوئه ورا در شاخص
طوري که باشد همانالبته الرم بذکر می). P<05/0(و تیمار شاهد مشاهده نگردید % 5و %2ترتیب حاوي 

روز انتهایی انجام پروژه تغییرات 15ذکر شده است شاخص میزان رشد روزانه در ) 6(در جدول و نمودار 
د نشان و شاه) وراآلوئه% 2حاوي (1نسبت به دو تیمار ) آلوئه ورا% 5حاوي (2معنا داري بین تیمار

دهد تمامی فاکتورهاي رشد مورد بررسی قرار گرفته اختالف نتایج حاصل از این پروژه نشان می.داد
داري بین داري بین آنها دیده شده است،اما در فاکتور افزایش طول بدن در ماهی اسکار اختالف معنیمعنی

.تیمارهاي مختلف آزمایشی مشاهده نگردید
افزایش میزان غلظت عصاره آلوئه ورا درجیره شود بابدن نیز دیده میهمچنین درمورد افزایش وزن

به این نتیجه رسید که با افزایش میزان ) 1389(ملکوتی .ها نیز افزایش یافته استغذایی وزن بدن ماهی
ضریب تبدیل غذایی . وزن بدن میگوها نیزافزایش یافته استغلظت عصاره آلوئه ورا در جیره غذایی،

همچنین این . باشدمیبیشتر از تیمارهاي حاوي عصاره آلوئه ورا) عصاره آلوئه ورافاقد(درتیمارشاهد 
شود به طوریکه باافزایش میزان آلوئه ورا این فاکتور نیز در اتفاق نیز درمورد ضریب رشد ویژه دیده می

نشان Amphilophus labiatusماهیرويبر)1389(تحقیقات علیشاهی درسال. ها نیزبیشترشده استماهی
درصد عصاره خام آلوئه وراباعث افزایش معنی دار درصد افزایش وزن، ضریب 1و 0.5داده تجویز میزان 

Rutchanee، عالوه بر این تحقیقات )P<05/0(استتبدیل غذایی و نرخ رشد ویژه گردیده

هاي غذایی که با دهد فاکتورهاي رشد مورد بررسی درجیرهبر روي میگوي وانامی نشان می) 2008(درسال
. شوداري بین آنها مشاهده نمیدحاوي مخمرتغذیه شده اند هیچ اختالف معنی2و 1، 0درصدهاي 

یافته به این نتیجه دستA. Labiatusماهیدر تحقیقات خودبرروي ) 1389(عالوه براین علیشاهی 
است که بازماندگی درگروه هایی که درغذاي آنها آلوئه ورا تجویز شده است اختالف معنی داري با گروه 

همچنین در تحقیق دیگر ). P>05/0(ده اند وجود نداردشاهد که ازغذاي فاقد عصاره آلوئه ورا استفاده نمو
گویاي آن است که درصد بقاي نسبی در تیمارهاي تغذیه ) 2010(توسط علیشاهی وهمکارانش درسال 

)P<05/0(شده باعصاره آلوئه ورا افزایش معنی داري یافته است
توان نتیجه گرفت ها و میگو میبررسی تحقیقات پیشین در این زمینه برروي ماهیلذا به طور کلی با

گردد، ولی این اثر که هرچند عصاره خام گیاه آلوئه ورا باعث بهبود برخی فاکتورهاي رشد، بازماندگی می
ارتباط مستقیم به میزان دز آن نداشته است در صورتی که نتایج کلی بدست آمده حاصل از این پروژه از 
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آلوئه ورا بر شاخص هاي رشد و برخی فاکتورهاي خونی % 5دیده شدکه دزکند واین قاعده پیروي نمی
. ي فاقد عصاره آلوئه ورا داشته استآلوئه ورا و جیره% 2ثیر قابل توجهی نسبت به دز أماهی اسکار ت

روز انتهایی آزمایش در تیمارها بدلیل افزایش میزان هدر 15همچنین دلیل افزایش ضریب تبدیل غذایی در 
. رفت غذایی بود
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