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بر  ییغذا یره( به جAloe barbadensis) افزودن آلوئه ورا یرتاث یبررس 
 ینرنگ یالآقزل یماه یوسرم یخون یهاشاخص یعملکرد رشد و برخ

 یتیکاپاراز یا( در چالش با ساپرولگنOncorhynchus mykiss) کمان

 4یحامد کلنگ، 3ییمقدرت اله رح، 2*یروزبخشف ید، فر1 یمحراب یبندهز

 .یرانا ی،سار یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یالتش یدکتر یدانشجو .1
 .یرانا ی،سار یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یالتگروه ش یاردانش .2
 .یرانا ی،سار یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یاستاد گروه علوم دام .3

 .یرانگرگان، ا یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یستز یطو مح یالتگروه ش یاراستاد .4
 

 9/7/1396 تاریخ تصویب:      18/2/1396تاریخ دریافت: 

 چکیده
در برابر ساپرولگنیا پارازیتیکا   ماهیشناسی و بیوشیمیایی سرم و مقاومت     های خوناثرات آلوئه ورا بر عملکرد رشد، شاخص  در این تحقیق 

ی غذایی پایه اضااافه شااد و در   گرم بر کیلوگرم به جیره 15و  10 ،5، 0 هفته مورد مطالعه قرار گرفت. پودر آلوئه ورا به میزان 8به مدت 
شده با آلوئه ورا      هفته تغذیه، 8پایان  شان داد که تمامی تیمارهای تغذیه  ساپرولگنیا پارازیتیکا قرارگرفتند. نتایج ن ماهیان در معرض قارچ 

سبت به تیمار      شاخص     افزایش معنی داری در ضریب رشد ویژه، افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل غذایی ن شان دادند. همچنین  شاهد ن
  دار تلفاتکاهش معنیر شده با آلوئه ورا افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد داشتند. هر چند    های خون شناسی و سرمی ماهیان تیما   

گرم آلوئه ورا برکیلوگرم جیره نسبت به سایر تیمارها و شاهد بعد از چالش با قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا مشاهده  15در تیمار تغدیه شده با 
 استفاده  حاصله،  نتایج اساس  برداری داشت.  بر کیلوگرم جیره در مقایسه با شاهد افزایش معنی   گرم آلوئه ورا 5شد ولی درصد بازماندگی   

شد  هایشاخص  بهبود منظور به کمان، آالی رنگین قزل ماهی جیره در گرم بر کیلوگرم 5به میزان  ویژه به پودر آلوئه ورا از و ایمنی و  ر
 شود.ساپرولگنیا پارازیتیکا توصیه می برابر در ماهیان مقاومت همچنین افزایش

 .کمان ینرنگ یآالقزل یتیکا،پاراز یاساپرولگن یمنی،ا یهاآلوئه ورا، رشد، پاسخ واژگان کلیدی:
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 مقدمه  . 1
پروری طی سالیان اخیر رشد و صنعت آبزی

که میزان توسعه قابل توجهی داشته است به طوری
ی های تولیدکنندهرشد آن قابل قیاس با سایر بخش

(. یکی از FAO, 2014) غذا برای انسان نیست
پروری آور در صنعت آبزیمهمترین عوامل زیااان

باشااند که از لحاظ درجه قارچی می هایبیماری
 دارند قرار های باکتریاییاهمیت بعد از بیماری

(Bruno and Woo, 1994) .دسته ساپرولگنیوز از 

 ماهیان قارچی بیماری مهمترین و قارچی هایعفونت

(. Noga,  1996باشد )می هاآن شیرین و تخم آب
هرگونه تغییر در شرایط فیزیولوژیکی ماهی که معموالً 

زای ناشی از تراکم زیاد ماهی به دنبال شرایط استرس
گیرد ها صورت مینقل و دستکاریدر استخر، حمل و 

شود ها میباعث تهاجم عوامل عفونی از جمله قارچ
(Woo and Bruno, 2011) مخرب اثرات. از طرفی 

شیمیایی نظیر ماالشیت گرین برای درمان ماهیان  مواد
 ساخته متوقف زیادی حد تا را هاآن قارچ زده کاربرد

 اخیر هایسال . در(Woo and Bruno, 2011است )

 دلیل به گیاهی منشأ با ایمنی های محرک از استفاده

 زیست محیط برای کمتر خطرات دسترس تر بودن، در

 صنعت در رشد به رو روندی تر پایین قیمت و آبزی و

 این (.Van Hai, 2015است) داشته پروری آبزی

 هایشاخص بر تحریک اشتها و بهبود عالوه هامکمل

 افزایش به ایمنی، منجربا تحریک سیستم  رشد،

 های محیطی واسترس به نسبت ماهی مقاومت

 Mohapatra) گردندمی آبزیان مختلف هایبیماری

et al., 2013; Reverter et al., 2014; 

Amirkhani and Firouzbakhsh, 2015 .) به لحاظ
تجزیه  ترگیاهی و راحت هایعصاره مولکولی در تنوع

 به داروهای شدن ترکیبات حاصل از این گیاهان نسبت

به  هامیکروارگانیسم در دارویی سنتتیک، مقاومت
 ;Logambal et al., 2000شود )ندرت ایجاد می

Olusola et al., 2013.)  

( با ظاهری شبیه به Aloe veraورا )آلوئه
 مناطق بومی و Liliaceaeکاکتوس از خانواده 

 فامودین، آلوئین، نظیر که ترکیباتی است گرمسیری

شود یافت می آن ایزوباربالوئین در آنتراکینون،
(Atherton, 1998; Mandrioli et al., 2011 در .)

 مطالعات مختلف خواص دارویی بسیار متنوعی مانند

ضد  (،Davis et al., 1994اثرات ضدالتهابی )
 Habeebباکتریایی ) ضد (،Li et al., 2014) ویروسی

et al., 2007( ضد قارچی ،)Dasa et al., 2011 ،)
محرک  ( وShailja et al., 1998ضد رادیواکتیویتی )

به این گیاه  (Zanuzzo et al., 2012سیستم ایمنی )
رو با توجه به خواص نسبت داده شده است. از این

ی حاضر به بررسی ورا، مطالعهدارویی فراوان گیاه آلوئه
های خونی و اه بر عملکرد رشد، شاخصاثرات این گی

آالی رنگین ایمنی سرم و همچنین مقاومت ماهیان قزل
 کمان در برابر ساپرولگنیا پارازیتیکا پرداخته است.

 

 ها. مواد و روش2
 پرورش یطو شرا یماه یهته .2.1

 کمان رنگین آالی پس از تهیه ی ماهیان قزل

 منظور از مراکز معتبر پرورشی شمال کشور به

 ماهیان با پرورشی، جدید شرایط با آنها سازگاری

مخزن در  12 در گرم 89/10±67/0وزنی  میانگین
ماهی برای هر تیمار و در سه تکرار(  66تیمار ) 4قالب 

 آب فیزیکوشیمیایی پارامترهای میانگین توزیع شدند.

 C79/0±14/15° دمای آب  :شامل پرورش دوره طی

آب برابر  PHو  ppm 13/0±14/7، اکسیژن محلول  
 بود. 2/0±30/7

 

 و دوره پرورش یرهج یسازآماده .2.2
در این مطالعه از غذای تجاری بیضاء ساخت 

، %14، چربی خام %46ایران حاوی مقادیر پروتئین خام 
عنوان جیره پایه به %15و خاکستر  2/%2فیبر خام 

غذایی تیمارهای  هایی جیرهاستفاده شد. برای تهیه
گرم از پودر آلوئه  15و  10، 5ترتیب میزان مختلف، به

ی ورا وزن و به همراه آب مقطر به هرکیلوگرم از جیره
ی غذایی گروه  شاهد فقط آب پایه اضافه شد. در جیره

مقطر به غذا اضافه شد. ترکیب خمیری حاصل با کمک 
صورت رشته ای درآمده و پس از آن چرخ گوشت به

ها در جریان هوای خشک و در سایه خشک و به شتهر
 ماهیانبچه روزانه غذای شکل پلت خرد شدند. میزان

جدول  براساس و آب دمای بدن، وزن درصد حسب بر
 و شد تعیین کمان رنگین آالی قزل ماهی غذادهی
روز )صبح، ظهر  در نوبت 3 و هفته 8 مدت به ماهیان
 .شدند آماده شده تغذیه هایجیره با و عصر(
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 رشد یفراسنجه ها یابیارز .2.3
پودر  مختلف سطوح تأثیر ارزیابی منظور به

 آالیقزل ماهیان بچه رشد هایشاخص بر وراآلوئه

 به مختلف، بین تیمارهای مقایسه و کمان رنگین

 تیمار هر ماهیان وزن باریک روز 14 زمانی فاصله

 ضریب بدن، وزن افزایش شد. میانگین گیریاندازه

( و FCR) غذایی تبدیل ضریب (،SGR) ویژه رشد
( طبق روابط زیر محاسبه %SR) درصد بازماندگی

 شد.

 (g)افزایش وزن بدن = (gوزن نهایی) -( gوزن اولیه)
ضریب رشد ویژه  = [ln (وزن نهایی) – ln (وزن اولیه)/ 

 100 × [طول دوره پرورش

ضریب تبدیل غذایی     /(g) شدهغذای خشک داده  =
 (g) وزن اضافه شده

 [تعداد ماهیان اولیه /تعداد ماهیان باقی مانده] =بازماندگی
× 100 

 

 و یشناسخون یشاتو انجام آزما یریگخون .2.4
 سرم یوشیماییب

ماهی از هر تکرار به  5در انتهای دوره، تعداد 
 گل طور تصادفی انتخاب و بعد از بیهوشی با پودر

ورید ساقه ی دمی انجام شد. برای میخک خونگیری از 
 گیری هموگلوبین از روش سیانومت هموگلوبیناندازه

(Houston, 1990 هماتوکریت از روش ،)
( و شمارش Borges et al., 2004میکروهماتوکریت )

های سفید و قرمز به روش دستی و با کلی گلبول
یک هر-استفاده از الم هموسیتومتر نئوبار و محلول نات

(. سنجش مقادیر Stoskopf, 1993شد )انجام 

( Bradford, 1976پروتئین تام و آلبومین به روش  )
ا ب های تجاری زیست شیمی انجام شد.و توسط کیت

دست آوردن تفاضل این دو مقدار گلوبولین بدست هب
  (. et al.,Nayak 2008) آمد

 

   یزوزیمل یتفعال .2.5
 96ر سرم به میکرو پلیت های میکرولیت 25

میکرولیتر  175ای االیزا، افزوده شد. سپس خانه
 Micrococcusسوسپانسیون باکتری 

lysodeikticus  (Sigma M 3770)  .اضافه گردید
نانومتر  450جذب نوری در دمای اتاق در طول موج 

گیری شد. از لیزوزیم سفیده تخم مرغ لیوفلیزه اندازه
( به منظور ترسیم HEWL; Sigma, USAشده )

 (.Kumari, 2006) منحنی استاندارد استفاده گردید

 

 یاقارچ ساپرولگن زئوسپور ییهته .2.6

 یتیکاپاراز
 یآالی خالص قارچ، از  قزلایزولهمنظور تهیه به

گیری به عمل آمده و آلوده به قارچ نمونه رنگین کمان
 طریق کلیدهای شناسایی معتبرتایید جنس و گونه از 

 منظور جداسازی زئوسپور(. به1 )شکل انجام گرفت
متر( به سانتی 1)به قطر  قارچ، قطعات مدور از آگار

های آزمایش لولههای قارچی از پلیت به همراه رشته
حاوی آب مقطر استریل و بذر شاهدانه منتقل شد و به 

گراد درجه سانتی 18-20مدت یک هفته در دمای 
انکوبه شد، پس از تشکیل زئوسپورانژیوم و برای 

 3000جداسازی زئوسپور، محتوی لوله ها سانتریفیوژ )

صو  -1شکل   سکوپ  یرت سکوپی )الف( و میماکرو ساز  یتیکاپاراز یاساپرولگن )ب( از قارچ  یکرو ان  کم ینرنگ یشده از قزل آل  یجدا
 .آلوده به قارچ
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دقیقه( شد. ابتدا شرایط  10دور در دقیقه و به مدت 
تولید زئوسپور آماده شد و پس از اطمینان  الزم برای

از وجود سیست و یا زئوسپورهای ثانویه شمارش با الم 
سازی براساس هماسیتومتر انجام گرفت. دوز آلوده

( زئوسپور به ازای 10×53تحقیقات پیشین به میزان )
 ,.Firouzbakhsh et alهر لیتر در نظر گرفته شد )

2014.) 
 

 یابا قارچ ساپرولگن یانماه یسازآلوده .2.7
 یتیکاپاراز

 30هفته تغذیه با آلوئه ورا، تعداد  8در پایان 
تایی( جهت آزمایش  10تکرار  3ماهی از هر تیمار) 

زایی با قارچ به طور تصادفی انتخاب شدند. طبق بیماری
و با اندکی  (2014)و همکاران  Firouzbakhshروش 

تغییرات، جهت ایجاد استرس و کاهش سطح محافظتی 
اقب آن افزایش موکوس روی بدن ماهی و متع

ن با اوش کردن ماهیهها ، بعد از بینفوذپذیری زئوسپور
ی ساقه ی دمی برداری از ناحیهپودر گل میخک، فلس

. (2) شکل  سانتیمتر انجام شد 3ماهیان به اندازه  
تایی داخل توری )با  5های هسپس ماهیان در دست

 1گرفته و به مدت  میلی متر( قرار 6اندازه چشمه 
. سپس جهت دقیقه داخل آب به آرامی تکان داده شدند

حذف موکوس اضافی، سطح بدن ماهیان با آب شستشو 
های حاوی داده شد. پس از آن ماهیان به آکواریوم

( منتقل L 510×3-1زئوسپور ساپرولگنیا پارازیتیکا )
روز بعد  3روز قبل از تلقیح قارچ، غذادهی و  3شدند. 

از تلقیح قارچ، غذادهی و تعویض آب حذف شد و پس 
حجم آب  3/2از این مدت تعویض آب روزانه به میزان 

ای و درصد وزن غذادهی طبق جدول تغذیهآکواریوم و 
-منظور تایید تلفات ناشی از آلودهبدن انجام گرفت. به

برداری و حذف موکوس قارچ و عدم تاثیر فلسسازی با 
قطعه ماهی که عملیات  22در تلفات، یک گروه شامل 

برداری و حذف موکوس در آنها انجام شده بود، به فلس
عنوان گروه کنترل برای هریک از تیمارهای آلوده شده 

  با ساپرولگنیا پارازیتیکا در نظر گرفته شد.

  

 یآمار یلو تحل یهتجز .2.8
ها بر اساس آزمون نرمال بودن داده
Kolmogorov-Smirnov  .مورد ارزیابی قرار گرفت

تجزیه و تحلیل داده ها به روش تجزیه واریانس یکطرفه 
(ANOVA در سطح اطمینان )95% (05/0>P و ) با

انجام شد. مقایسه  22SPSS استفاده از نرم افزار
ج به نتای ها نیز با آزمون توکی صورت گرفت.میانگین

صورت میانگین به همراه انحراف معیار نشان داده شده 
 است.

  

 . نتایج  3
تمامی تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف 

، گرم بر کیلوگرم( 5مترین سطح آن )آلوئه ورا، حتی ک
داری در افزایش وزن، ضریب رشد ویژه و ف معنیاختال

ضریب تبدیل غذایی نسبت به گروه شاهد نشان دادند 

 .)ب( یدم یساقه  ی-یهاز ناح یبردار)الف( و بعد از فلس کمان قبل ینرنگ یآلقزل یرتصو -2شکل 
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(05/0P< ولی در پارامترهای ذکر شده اختالف  )
های تغذیه شده با آلوئه ورا داری بین گروهمعنی

(. بازماندگی تمامی 1 )جدول (<05/0P) مشاهده نشد
  .درصد ثبت شد100هفته  8تیمارها در پایان 

-شناسی افزایش معنیهای خوننتایج فراسنجه

های سفید همه تیمارهای تغذیه شده دار تعداد گلبول
 با آلوئه ورا را نسبت به تیمار شاهد نشان داد

(05/0P<با وجود افزایش در تعداد گلبول .) های قرمز
 15در تیمارهای تغذیه شده با آلوئه ورا، فقط تیمار 

دار با تیمار شاهد نشان گرم بر کیلوگرم اختالف معنی
غلظت  (. درصد هماتوکریت  و>05/0P) داد

در تیمارهای تغذیه شده با آلوئه ورا به طور  هموگلوبین
 ( )جدول>05/0Pداری باالتر از تیمار شاهد بود)معنی

2.) 

دار معنی ، افزایش3نتایج ارائه شده در جدول 
(05/0P<فراسنجه ) های بیوشیمایی سرم خون

)پروتئین تام، آلبومین و نسبت آلبومین به گلوبولین( 
آالی رنگین کمان تغذیه شده با تمامی ماهیان قزل

هد. دسطوح آلوئه ورا را نسبت به تیمار شاهد نشان می
گرم بر کیلوگرم  15بیشترین میزان گلوبولین در تیمار 

و کمترین میزان آن در تیمار شاهد ثبت شد و تیمارها 
 داری نشان ندادنداز نظر این شاخص اختالف معنی

(05/0P>.) 

، در 3نتایج نشان داده شده در شکل  براساس
دار در فعالیت لیزوزیم سرم هفته، افزایش معنی 8پایان 

تغذیه شده با تمامی   ماهیان قزل آالی رنگین کمان
 سطوح آلوئه ورا نسبت به گروه شاهد مشاهده شد

(05/0P< .) 

هفته  2نتایج بازماندگی ماهیان در پایان 
ار درویارویی با قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا، کاهش معنی

 تلفات را در تیمارهای تغذیه شده با آلوئه ورا نشان داد
(05/0P< باالترین درصد بازماندگی در پایان آزمایش .)

 ییغذا یلتبد یبرشد و ضر یهاکمان با پودر آلوئه ورا بر فراسنجه ینرنگ یقزل آل یرهج یاثر مکمل ساز  -1جدول 
 هفته 8(  در مدت یارمع انحراف±یانگین)م

 وزن اولیه تیمار/شاخص

(g) 

 افزایش وزن

(g) 

 ضریب رشد ویژه
)1-(% day 

 ضریب تبدیل غذایی

 a88/0±89/10 a51/1±07/18 a18/0±74/1 a12/0±52/1 شاهد
 a96/0±83/10 b47/1±28/26 b18/0±19/2 b07/0±19/1 گرم بر کیلوگرم جیره( 5آلوئه ورا )
 a69/0±88/10 b53/1±80/25 b14/0±16/2 b07/0±23/1 گرم بر کیلوگرم جیره( 10آلوئه ورا )
 a50/0±97/10 b06/1±01/29 b09/0±29/2 a04/0±16/1 گرم بر کیلوگرم جیره( 15آلوئه ورا )

 است.  05/0حروف غیر همنام در هر ستون نشان دهنده ی تفاوت معنی دار در سطح 

  (یارمع انحراف±یانگین)م یشناسخون یهاکمان با پودر آلوئه ورا بر فراسنجه ینرنگ یقزل آل یرهج یاثر مکمل ساز  -2جدول  
 هفته 8در مدت 

 گلبول سفید تیمار/شاخص 
μL) 3(×10 

 گلبول قرمز
μL) 6(×10 

 هماتوکریت
(%) 

 هموگلوبین
(g/dL) 

 a26/0±60/13 a01/0±99/0 a52/1±33/29 a34/0±48/8 شاهد
 b70/0±43/17 a07/0±11/1 b00/1±00/40 b68/0±09/13 گرم بر کیلوگرم جیره( 5آلوئه ورا)
 b00/1±36/17 a07/0±12/1 b57/0±66/38 b16/0±60/12 گرم بر کیلوگرم جیره( 10آلوئه ورا)
 b66/0±83/18 b11/0±45/1 c57/0±33/45 b79/0±94/13 گرم بر کیلوگرم جیره( 15آلوئه ورا)

 است.  05/0حروف غیر همنام در هر ستون نشان دهنده ی تفاوت معنی دار در سطح 

 
 نحرافا±یانگینسرم خون )م یوشیمیاییب یهاکمان با پودر آلوئه ورا بر فراسنجه ینرنگ یقزل آل یرهج یکمل سازاثر م  -2جدول 

 هفته 8(  در مدت یارمع

 پروتئین تام تیمار/شاخص
(g/dL) 

 آلبومین
(g/dL) 

 گلوبولین
(g/dL) 

 آلبومین/گلوبولین

 a09/0±15/5 a1/0±34/1 a15/0±81/3 a04/0±352/0 شاهد
 b10/0±77/5 b07/0±81/1 a11/0±96/3 b02/0±457/0 گرم بر کیلوگرم جیره( 5آلوئه ورا )
 b23/0±75/5 b10/0±80/1 a14/0±94/3 b01/0±457/0 گرم بر کیلوگرم جیره( 10آلوئه ورا )
 b09/0±90/5 b08/0±86/1 a08/0±03/4 b02/0±461/0 گرم بر کیلوگرم جیره( 15آلوئه ورا )

 است.  05/0در هر ستون نشان دهنده ی تفاوت معنی دار در سطح  حروف غیر همنام
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گرم آلوئه ورا بر کیلوگرم  15رویارویی با قارچ، در تیمار 
گرم نیز افزایش  5دست آمد هر چند که تیمار هجیره ب

( در مقایسه با شاهد >05/0Pداری )معنیبازماندگی 
(. در گروه  کنترل مرحله 5و  4های داشت )شکل

ی بردارسازی ماهیان با ساپرولگنیا )ماهیان فلسآلوده
شده بدون آلودگی با قارچ ( هیچگونه تلفاتی تا دو هفته 

 پس از آزمایش مشاهده نشد.

 
 

 گیری. بحث و نتیجه4
توانایی و قدرت مبارزه سیستم ایمنی با عوامل 

پیچیده و هماهنگی مناسبی زا، نیازمند آرایش بیماری

از اجزای سلولی تخصصی است که به شناسایی و پاسخ 
الزم علیه پاتوژن مربوطه کمک کرده و در نهایت منجر 

ا زمنی میزبان در برابر عامل بیماریبه افزایش قدرت ای
 یهارسد که یکی از بهترین روششود. به نظر میمی

عوامل  تقویت قدرت دفاعی آبزیان برای مقابله با
ریک ویژه تحهزا، بهبود عملکرد سیستم ایمنی ببیماری

عنوان اولین به ایمنی ذاتی است. سیستم ایمنی ذاتی
زا در ماهیان خط دفاعی در مقابل تهاجم عوامل بیماری

 اهمیت بیشتری نسبت به پستانداران دارد
(Narnaware et al., 1994طیف گسترده .) ای از

، لیپید، مثل پروتئینمحرک ایمنی -اد مغذیمو
ویتامین، آنزیم، مواد معدنی، قند، لیگنین، ساپونین و 

 انحراف±یانگینبا سطوح مختلف آلوئه ورا )م یهفته غذاده 8کمان پس از  ینرنگ یآلقزل یانسرم در ماه یزوزیمل یتفعال -3شکل 

 بین تیمارهاست(.  05/0 دار در سطحدهنده تفاوت معنیحروف غیر همنام نشان)( یارمع

) 

 یابا ساپرولگن یاروییهفته رو 2شده با سطوح مختلف آلوئه ورا پس از  یهکمان تغذ ینرنگ یقزل آل یانماه یدرصد بازماندگ -4شکل 

 بین تیمارهاست(.  05/0 دار در سطحدهنده تفاوت معنیحروف غیر همنام نشان)یتیکا پاراز

) 
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اسید سالسیلیک در گیاه آلوئه ورا حضور دارند که به 
افزایش رشد و ایمنی در ماهیان کمک می کنند 

(Surjushe et al., 2008; Adesuyi et al., 2012 .)
آالی رنگین ی حاضر تغذیه ماهیان قزلدر مطالعه

ی غذایی مکمل شده با پودر آلوئه ورا، با ن با جیرهکما
 داربهبود پارامترهای ایمنی ماهیان باعث کاهش معنی

تلفات در مواجهه با ساپرولگنیا پارازیتیکا نسبت به 
 Rockfishطور مشابه ماهی گروه کنترل شد. به

(Sebastes schlegeli) ی حاوی تغذیه شده با جیره
هفته، کاهش  6را در مدت درصد پودر آلوئه و 5/0

داری در تلفات بعد از رویارویی با باکتری معنی
Vibrio alginolyticus  نسبت به گروه کنترل نشان

ای دیگر (. همچنین در مطالعهKim et al., 1999) داد
ی اتانولی گیاه دارویی ریحان بکارگیری عصاره

(Ocimum basilicum)  میلی گرم در  400به میزان
 Cyprinusی کپور معمولی )کیلوگرم جیره

carpioهای روز عالوه بر بهبود فراسنجه 60ت ( در مد
شناسی و بیوشیمایی سرم خون، افزایش رشد و خون

 Aeromonasهمچنین بقای ماهیان را در مواجهه با 

hydrophila ( در برداشتAmirkhani and 

Firouzbakhsh, 2015) همچنین در مطالعات .
با جیره ی غذایی  Labeo rohitaمشابه تغذیه ماهی 

روز،  45در مدت  pyridoxineدرصد   02/0حاوی  
شناسی ماهیان را در ایمنی و خونبهبود پارامترهای 

 دار بازماندگیپی داشت و در نهایت باعث افزایش معنی
( در مواجهه با ساپرولگنیا پارازیتیکا %50آنها )باالی 

(. نتایج Saha et al., 2016) نسبت به گروه کنترل شد
دار فعالیت لیزوزیم حاصل از این مطالعه افزایش معنی

هفته غذادهی  8و وابسته به دوز بودن آن را در پایان 
 سازیبا آلوئه ورا نشان داد. در مطالعه ای مشابه، مکمل

( منجر %1ی قزل آالی رنگین کمان با آلوئه ورا )جیره
اهد روه شدار لیزوزیم سرم نسبت به گبه افزایش معنی

 .(Haghighi et al., 2014) هفته شد 8در مدت 

پلی ساکاریدهای موجود در ژل آلوئه ورا محرک 
های قرمز است، سازی و افزایش تعداد گلبولخون

همچنین عقیده بر این است که آسمانان موجود در ژل 
های سفید خون آلوئه ورا با افزایش تولید گلبول
ر افزایش ایمنی در خصوصا ماکروفاژها نقش مهمی د

(. نتایج Channa et al., 2014ها دارد )برابر بیماری
های قرمز، حاصل از این مطالعه افزایش تعداد گلبول

سفید، درصد هماتوکریت و غلظت هموگلوبین را تحت 
تاثیر پودر آلوئه ورا نشان داد. همچنین افزایش میزان 

غذیه با تپروتئین تام، آلبومین و گلوبولین در تیمارهای 
آلوئه ورا ثبت شد، اگرچه مقادیر بدست آمده گلوبولین 

داری با شاهد با وجود افزایش در تیمارها اختالف معنی
نشان نداد. نتایج مشابه در بهبود شاخص های خونی  و 

 Amirkhani andبیوشیمایی سرم در مطالعات 

Firouzbakhsh (2015) در بررسی اثر ریحان 

با بهبود زخم در روز دوازدهم بعد از آلوده  با آلوئه ورا یمارشدهدر روز سوم )الف( و ت یمارکمان ب ینرنگ یقزل آل یماه یرتصو -5شکل 

 .)ب( یتیکاپاراز یابا قارچ ساپرولگن یساز

) 
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(O. basilicum) بر کپور معمولی (Cyprinus 

carpio  و )Naftal Gabriel ( در 2015و همکاران )
 Oreochromis) بررسی اثر آلوئه ورا بر تیالپیا

niloticus .گزارش شد ) 
با  کمترین  شده تغذیه ماهیان در تحقیق حاضر،

گرم آلوئه ورا برکیلوگرم جیره(  5) دوز مصرفی آلوئه ورا
زایش وزن، ضریب رشد ویژه و داری در افاختالف معنی

ضریب تبدیل غذایی همگام با دیگر تیمارهای تغذیه 
 مشابه شده نسبت به گروه شاهد نشان دادند. نتایج

ورا  ژل آلوئه از استفاده هنگام به رشد کنندگی تحریک
( و پودر Heidarieh et al., 2013) هفته( 6)به مدت 

 Oreochromisروز( در تیالپیا ) 60آلوئه ورا )به مدت 

niloticus) (Naftal Gabriel et al., 2015 گزارش )

 مطالعه این از حاصل نتایج مجموع درشده است. 

به  ویژه پودر آلوئه ورا به از استفاده که است آن بیانگر
 آالی قزل گرم در هر کیلوگرم از جیره ماهیان 5میزان 

تقویت  رشد، عملکرد بهبود به منجر کمان رنگین
 ماهی مقاومت ایمنی غیراختصاصی و افزایشسیستم 

ساپرولگنیا  برابر قارچ در کمان رنگین آالیقزل
 شودمی پارازیتیکا

 

 تقدیر و تشکر  
کارشاااناس محترم آزمایشاااگاه  بدینوسااایله از 

جناب آقای مهندس خسرو جانی خلیلی بخاطر کمک   
 های بی دریغشان سپاسگزاری می شود.

.
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