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 های رشد، بازماندگی و نسبت جنسی در نسل اول ماهیان دم شمشیریبررسی فاکتور

(Xiphophorus helleri) ورا تغذیه شده با عصاره آلوئه(Aloe vera) 
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 چکیده

های رشد، بقاء و ازجمله گیاهان دارویی با ارزش در دنیا است. در این آزمایش فاکتور  Aloe veraیگیاه صبر زرد دارویی با نام علم 

ورا مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان مولد با جیره حاوی سطوح نسبت جنسی در فرزندان نسل اول ماهیان دم شمشیری تغذیه شده با عصاره آلوئه

گرم جیره گرم بر کیلو( میلی۵) تیمار  ۱۶۰( و۴)تیمار  ۸۰(، ۳)تیمار  ۴۰(، ۲)تیمار  ۲۰(، ۱تیمار  )شاهد یا ۰مختلف عصاره پودری آلوئه ورا 

ترین میزان و کم ۴ترین میزان میانگین تعداد الرو به مولد در تیمار هفته تغذیه شدند. در پایان آزمایش نتایج نشان داد که بیش ۱۴مدت غذایی به

ترین میزان نسبت ترین و کماری مشاهده نشد. بیشدیاختالف معن ۴و  ۳های مشاهده شد. بین تیمار ۵و  ۲در تیمار ا،  میانگین تعداد الرو به مولد

ورا بر کیلوگرم گرم عصاره پودری آلوئهمیلی ۸۰و  ۴۰مشاهده شد.  نتایج نشان داد که استفاده از دوز  ۳و  ۵های ترتیب در تیمارجنسی ماده به نر به

 مولدین ماده باعث افزایش تعداد الروهای نر دم شمشیری حاصله از تکثیر شده است. جیره در
 

  و بقاء، تولیدمثلی ورا، فاکتورهای رشدآلوئهدم شمشیری،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

در  یپروریآبز یهایتفعال یشدر کنار افزا یر،اخ یهادر سال       

مربوط  هاییتفعال رفتیشتوسعه و پ مسئله یا،در دن یتجار یاسمق

 عمادی،) یدبرخوردار گرد ییسزاهب یتاهم از یزن ینتیز یانماه پرورش به

ازاء به یمتاز نظر ق یانآبز ترینارزش جزء با ینتیز یان(. ماه1۳88

به  تربیشها آن یگذارمالک ارزشکه طوریبهواحد وزن بدن بوده 

)امینی،  شودیشان مربوط مهو انداز یفراوان یبایی،ز :مانند ییهاپارامتر

میلیون  106پروری جهانی به  تولید در آبزی 201۵(. در سال 1۳8۵

میلیون تن در گیاهان  4/29میلیون تن در حیوانات آبزی و  6/76تن، 

گونه ماهیان زینتی  ۳00تنها بیش از  (. FAO ،2017آبزی رسید )

شور یا به ای آبهاین مقدار جدا از گونه در سراسر جهان وجود دارد و

دار های پرطرفدر میان گونه های مناطق مرجانی است.اصالح گونه

ماهیان مناطق گرمسیری  دارند. ایویژه جایگاه گرمسیری مناطق ماهیان

فردی هو تنوع اندازه منحصر ب متفاوت رنگی باال، رژیم غذایی دارای تنوع

بندی از لحاظ رنگ مرجانی مناطق موارد با ماهیان ر برخی ازد که هستند

 زینتی بازار سهم اگرچه (.2014و همکاران،  Rani) قابل مقایسه هستند

 نقش بخش این است، کم طورکلیبه ارزش لحاظبه جهانی تجارت در

، Monticini) دارد توسعه حال در کشورهای در فقر کاهش در مهمی

 یان،و پرورش هرگونه از آبز یرامر تکث یسازینهجهت به(. 2010

از مثلی رفتار تولید یه وتغذ یولوژی،ب ی،از روند اکولوژ یقشناخت دق

و  یربودن تکث یرپذباشد. با توجه به امکانیبرخوردار م یایژهو یتاهم

 یجادتوان با ایدر کشور م ینتیز یانماه هایگونه زا یپرورش برخ

 یجادا ینهمستعد زم یهاو پرورش در مکان یرته تکثیشرفمراکز پ

 (. با1۳88 عمادی،از خروج ارز را فراهم نمود ) یریل و جلوگاشتغا

 یطباال در شرا ها، مقاومت نسبتاًباله یتوجه به تنوع رنگ، تنوع الگو

 یریشمشدم یانماه ،مثلیدو تول یرسهولت تکث یطی و نیزمساعد محنا

و  Ghosh) خود جلب کنندرا به یادیمندان زاند نظر عالقهتوانسته

 شمال از معمولی دم شمشیری جغرافیایی . محدوده(2007همکاران، 

 امریکای در هندوراس و گواتماال و غربی مرکزی هایقسمت تا مکزیك

 آریزونا از مناطقی کالیفرنیا، فلوریدا، جنوب در این گونه .است مرکزی

انگلستان  و فیجی استرالیا، سریالنکا، افریقا، کانادا، و نوادا، هاوایی و

 جنس ویژهبه) شمشیریدم (. ماهیان1۳8۵ست )امینی، ا شده معرفی

 نر جنس. است شده فشرده پهلو دو از و بوده عمیق بدنی دارای( ماده

 تغییر کمی مخرجی باله. است پشتی باله در افراشته هایشعاع دارای

 ماده جنس در کهآورد، درحالیمی وجودبه را گونوپودیوم و داده شکل

 Tamaru ؛Wischnath، 199۳) است اندازههم دمی باله شاخه دو هر طول

 بین دمایی دامنه در معموالً شمشیریدم ماهیان .(2001 ، همکاران و

 محلول اکسیژن میزان. کنندمی زندگی گرادسانتی درجه ۳0 تا 10

 آمونیاکی میزان. باشد لیتر در گرممیلی 2 از تربیش بایستمی آب در

 چنینهم. باشدمی ppm 1 حدود تا حداکثر نندک تحمل توانندمی هاآن که

 داشت توجه باید. باشدمی 1/8 تا 7 بین رشد برای مناسب pH دامنه

 شوری نوسانات به نسبت و بوده شیرین آب ماهی یك ماهی این که

باشد  ppt ۳تر از میزان شوری کم است بهتر و است حساس بسیار

(Englund، 2002.) خوار بوده چیزاهیان همهاز م یریشمشدم یانماه

پوستان کوچك و ها(، سخت)مانند جلبك یاهیاز منابع گ توانندیم و

 شمشیریدم (. ماهیانArthington ،1989) کنند یهتغذ یحشرات آبز

 داخلی لقاح و بوده  گذارزنده تخم هاماده. دارند همسری چند سیستم

 تولید الرو عدد 240 تا 20 بین زایمان دوره هر در توانندمی و دارند

 نر یك معموالً گروه هر در و داشته طلبیقلمرو ویژگی نر جنس. کنند

 پردازندمی نیز یکدیگر با ستیز و جدال به نرها معموالً. شودمی دیده غالب

(Franck ؛1998 همکاران، و Benson و Basolo، 2006.)   

قابل  شکل به اخیر دهه دو طی در نوین داروسازی سیاست       

طبیعی  و گیاهی داروهای با درمان و دارویی گیاهان سوی به توجهی

 درمان برای قبل سال هزاران (. از1۳88است )قاسمی،  رفته پیش

 دارویی گیاهان از انسان در مشکالت تولیدمثلی و هابیماری برخی

ورا گیاهی (. آلوئه2006و همکاران،  Westphalشد)می استفاده مختلف

های صبر چادروا، صبر آلوئه هندی ساله است که به نامدائمی و چند

(. گیاه 1۳9۳لو، شود )زرجینی و علیوردیو شاخ بزی نیز شناخته می

های دارویی بسیار مهم است که در نواحی گرم و ورا یکی از گونهآلوئه

های قدیم برای درمان بسیاری از امراض روید. از زمانخشك می

متعلق  Aloe(. جنس 1۳92زاده، دوری و مالشده است. )کاستفاده می

 Joudگونه دارد ) ۳80(  و 1۳77بوده )مظفریان،  Liliaceaeبه خانواده 

 دارای وراعصاره آلوئه که دهندمی نشان (. تحقیقات1۳82و همکاران، 

 Amraniاست ) بدن مختلف هایبخش و هااندام روی شماریبی تأثیرات

است که  یباتیترک یورا حاوآلوئه اهیعصاره گ(. 199۳و همکاران، 

 یغلطت سرم یزانم یشو افزا یتخمدان یدوژنزاستروئ یشباعث افزا

 ایمطالعه در (.2004و همکاران،  Telefo) شودیهورمون استروژن م

 هیدروالکلی عصاره مختلف مقادیر شد انجام بالغ ماده هایموش روی که

 ماده هایموش در استروژن هورمون میزان افزایش باعث وراآلوئه گیاه

 تأثیر شده انجام مطالعات به توجه با(. 201۳ همکاران، پورفرید و) شد

 به استروژن سطح افزایش و هافولیکول تکامل و رشد در وراآلوئه گیاه

 باال، اقتصادی ارزش به توجه با تحقیق این در. رسیده است اثبات

 عملکرد بررسی رمنظوبه جدید نسل به دستیابی و تکثیر سهولت

  تولیدمثلی، دوره بودن کوتاه مدل، ماهی یك عنوانبه تولیدمثلی

 در سهولت و مناسب جثه بودن دارا بودن، زازنده باال، وریآهم

 .شد استفاده شمشیریدم ماهی از ماده و نر جنس تشخیص
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 هامواد و روش

 ردادختا  1۳9۵یور از شهر یشآزما ینا مکان انجام آزمایش:       

در دانشگاه علوم  یناصر فضل یدشه پرورییدر مرکز آبز 1۳96ماه 

 .گرگان صورت گرفت یعیو منابع طب یکشاورز

دو  یقطعه ماه 400 یش تعدادآزما ینانجام ا یبراتهیه ماهی:        

و پرورش  یراز کارگاه تکث (Xiphophorus helleriیری )شمشماهه دم

کال، شهرستان گرگان، استان گلستان جاده شصت در واقع ینتیز یانماه

ید. منتقل گرد یناصر فضل یدشه پرورییو به مرکز آبز یداریخر

سن بالغ و همهمگی نا ماهیانی که برای این آزمایش تهیه شد تقریباً

 یطروز در شرا 7۵مدت به یانماه ینا ،بوده و دو ماه سن داشتند

با مشاهده  .یدندماهگی رس ۵/4یافتند تا به سن پرورش  یشیآزما

د، بالفاصله اقدام بو یصقابل تشخ نر و ماده یتکه جنس یعالئم یناول

 یابیکار دست یندر واقع هدف از ا ،شدها ها از مادهرن یبه جداساز

 یو جداساز ییبود. پس از شناساقبل از لقاح جنسی ماده  ینبه مولد

 یهو شروع تغذ هایومکردن آکوار داریماه بهبالغ باکره، اقدام  هاییماه

 . شد ورایشی حاوی عصاره پودری آلوئهآزما هاییرهبا ج

 اییشهش یومآکوار عدد 1۵ از یشآزما ینا در آزمایشی: هایواحد       

 یانماه داری و پرورشنگهمنظور به متریسانت 40× ۳0× ۳0با ابعاد

 یقطعه ماه ۵ماده و  یقطعه ماه 12توسط  یوماستفاده شد. هر آکوار

 گردید.  دارینر ماه

 یکشاورز یقاتتحق مرکز از وراآلوئه یهابرگ گیاهی: عصاره تهیه       

و  یهگرگان ته یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یگروه باغبان

 گرادیدرجه سانت ۳7 یدر دما پس از شستشو با آب مقطر در آون

با  %70ول کردن، اتان الكپس از شدند.  یابخشك و سپس آس کامالً

 ی توسطده اشعه ی،زن برقهمو مخلوط شدن توسط  1:10نسبت 

روشن،  یهثان 8صورت به یبا برنامه زمان( Panasonic, japan) یکروویوما

خاموش  یهثان 10روشن،  یهثان 2فاصله مرتبه( و بال ۳) خاموش یهثان 1۵

واتمن شماره  یکاغذ صافسپس محلول توسط  انجام شد.مرتبه(  ۵0)

 Germany I روتاریبه کمك دستگاه  . محلول صاف شدهصاف شد 1

KA®RV) basic) ساعت  ۵/1مدت به گرادیدرجه سانت 40 یدر دما

شده در  یظدوم( شد. سپس عصاره تغل یكبه حجم  یدن)رس یظتغل

( به عصاره (Alpha-2 LD plus, Germany انجمادی کندستگاه خشك

 4 یدر دما یشزمان آزما تا اصلعصاره حیل، سپس پودر خشك تبد

 .(Urooj ،2007و  Arabshahi)گردید  یدارنگه گرادیدرجه سانت

 یهپا ییغذا یرهج یك یشآزما یندر ا ساخت جیره آزمایشی:       

ورا آلوئه سطوح براساس یشیآزما یرهشاهد و چهار ج یرهعنوان جبه

 وگرمیلبر ک یپودر عصاره گرمیلیم 1600،  800، 400، 200شامل: 

با استفاده که  ییغذا یهایره. جبه جیره غذایی اضافه شد

 یشده و با عصاره پودر ینگرم توز 01/0با دقت  یجیتالید ویاز تراز

شده  ینگرم توز 0001/0با دقت  یجیتالید یورا که توسط ترازوآلوئه

آب،  یجیها را با هم مخلوط کرده و با اضافه نمودن تدربود کامالً آن

از  هدست آمدهب یرخم یتدست آمد. در نهاشکل به یریخم یمخلوط

 یهاپلت یتعبور داده شد. در نهامتری یلیم 8/0 الك با چشمه

ساعت  24مدت به گرادیدرجه سانت ۳7 یحاصل در آون در دما

قابل یرساخته شده را در ظروف در بسته و غ یرهسپس ج ،خشك شدند

 4ی در دما یخچالدر  یذارگنفوذ به هوا قرار داده و پس از شماره

 .شدند دارینگه گرادیدرجه سانت
 

 : آنالیز جیره غذایی مورد استفاده در آزمایش1جدول 

 (٪مقادیر ) ترکیبات جیره
 40 پروتئین

 27 کربوهیدرات
 7 چربی خام
 فیبر خام
 خاکستر
 رطوبت

6 
10 
10 

 

ماده  یاهم 12در ابتدا  یومدر هر آکوار مراحل انجام آزمایش:       

نر به هر  یماه ۵شدند  یهتغذ یشیآزما یرهروز که با ج 10و پس از 

صورت به هایماه ها،یومکردن آکوار داریپس از ماه شد. اضافه یومآکوار

 14:۳0و  صبح 11:۳0و ۳0:9و روزانه در سه نوبت در ساعات   یدست

 یادهذغمدت یك ماه بهدرصد وزن بدن  ۳ یزانماز ظهر و به بعد

هر ها داخل هر آکواریوم قرار داده شد. بعد از یك ماه قفس. شدندیم

تازه متولد شده  یو شمارش الروها یسازجدا یروز قبل از غذاده

 زن،و ینچنهمجداگانه منتقل شدند،  های شد و به آکواریومیانجام م

صورت تازه متولد شده به یتلفات الروها یزانو م یطول، ناهنجار

 توسط تولد روز همان در شده متولد تازه الروهای .شدیروزانه ثبت م

 توزین 01/0 دقت با دیجیتال ترازوی از استفاده با و صید ساچوک

 جهت. شد گیریاندازه کشخط استفاده با ماهیان طول چنینهم. شدند

 طوربه تلفات آزمایش، دوره انتهای تا دوره ابتدای از بقاء نرخ بررسی

 پزخشك و تخم مرغ آب یرالروها ابتدا ش یهتغذ یابرشد.  ثبت روزانه

. استفاده شد یومارب غذای از شدند تربزرگ یکه الروها کم زمانی و

گراد ادامه پیدا کرد و درجه سانتی 26ماه در دمای  ۵تغذیه الروها تا 

 با مشاهده عالیم جنسی ماهیان نر و ماده  آزمایش به پایان رسید.

 یسنجیستز

طول و وزن الروهای تازه  گیری طول و وزن الروها:زهاندا       

 شد.گیری میمتولد شده در همان روز تولد اندازه

 :(2009و همکاران، sardar) ویژهنرخ رشد 

  لگاریتم( نهایی وزن -اولیه وزن لگاریتم /پرورش دوره طول)×  100
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 :(200۵و همکاران،  Hevroy) ییغذا یلتبد یبضر

 )گرم(  غذای مصرف شده یزانگرم( / م) افزایش وزن میزان

 وزن نهایی  -وزن اولیه :                                 افزایش وزن بدن

 (:2009 همکاران، و Grisdale-Helland) (بدن وزن افزایش درصد)

([گرم) نهایی وزن -(گرم) اولیه وزن÷ (گرم) اولیه وزن ]×100  

  وزن( / طول۳× ) 100                   :(Hile، 196۳) وضعیت شاخص

 :درصد بقا

 (یشزماآ یانزنده در پا یانماهمتولد شده/ تعداد بچه ی)تعداد کل الروها× 100

  :ازای هر مولد مادهمیانگین تعداد کل الرو به
 ل دوره آزمایشاز هر تیمار در کالرو متولد شده  تعداد مولدین ماده در آن تیمار /تعداد

 :محاسبه نسبت جنسی
ر کل دوره کل دوره آزمایش/تعدادکل ماهیان ماده متولدشده دشده درعدادکل ماهیان نر متولدت

 آزمایش  

 : (2007 ، همکاران و Ghosh) درصد الروهای معیوب

 یوب( )تعداد کل الروهای متولد شده / تعداد کل الروهای مع × 100

ز ا آب یفیک پارامترهای :آب یمیاییو ش یزیکیف یپارامترها       

صورت روزانه و دما به ی، شور pH محلول در آب، یژناکس یل:قب

 .و ثبت شدند یریگاندازه
 

 ، شوری و اکسیژن محلول در طول دوره آزمایشpH: میانگین دمای آب، 2جدول 

 میانگین فاکتور
 ۳1/7±20/0 گرم در لیتر(اکسیژن محلول )میلی

 07/4۳±0/0 (pptشوری )
 20/26±۵8/0 (گراددما ) درجه سانتی

pH 16/0±۵1/7 
 

 یکامالً تصادف طرح قالب در یشآزما این ی:آمار یلو تحل یهتجز       

  One Way Anovaطرفه کمك آزمون دانکن و آمالیز واریانس یك با

   افزارها از نرمداده یآمار یهتجز یتکرار انجام شد. برا ۳و  یمارت ۵ با

SPSS به کمك دستور یشآزما یهاادهد یهاستفاده شد. تجز 24نسخه 

ONE WAY ANOVA ها به کمك داده یانگینم یسهانجام شد. مقا

 .درصد انجام شد ۵و در سطح DUNKAN  آزمون
 

 نتایج
ها در هر میانگین وزن اولیه و وزن نهایی الرو های رشد:فاکتور       

ها پنج تیمار با یکدیگر متفاوت بوده و اختالف قابل توجهی در بین آن

ترین وزن اولیه و وزن نهایی الروها به ترین و کممشاهده شد. بیش

مشاهده شد. میانگین طول اولیه و طول  ۳و  1 هایترتیب در تیمار

ها در هر پنج تیمار بسیار به یکدیگر نزدیك بوده و اختالف نهایی الرو

اطالعات مربوط (. p>0۵/0ها مشاهده نشد )قابل توجهی در بین آن

اند. نتایج آورده شده ۳زایش وزن و درصد افزایش وزن در جدول به اف

ی ها با هم اختالف معننشان داد که میزان افزایش وزن در تمام تیمار

های (. نتایج نشان داد نرخ رشد ویژه در تیمارp<0۵/0اند )داری داشته

(. نتایج p<0۵/0اند )داری داشتهیاختالف معن ۳با تیمار  ۵و  2، 1

داد مقدار ضریب تبدیل غذایی در هر پنج تیمار با هم اختالف  نشان

ترین میزان ضریب ترین و کم(. بیشp<0۵/0معناداری داشته است )

مشاهده شد. نتایج نشان  4و  ۳های ترتیب در تیمارتبدیل غذایی به

داری نداشته است یداد شاخص وضعیت در هر پنج تیمار اختالف معن

(0۵/0<p.) داری نداشته یدر هر پنج تیمار اختالف معن درصد بقاء

(. درصد الروهای معیوب نیز در هر پنج تیمار اختالف p<0۵/0است )

 (. p<0۵/0اند )داری نداشتهیمعن

دهد میانگین خوبی نشان مینتایج به مثلی:های تولیدشاخص       

داری یاختالف معن 4با تیمار  ۵و  2، 1های تعداد الرو به مولد در تیمار

(. نتایج مربوط به نسبت جنسی ماده به نر در p<0۵/0اند )داشته

ترین میزان نسبت جنسی ماده ترین و کماند. بیشآورده شده ۳جدول 

 مشاهده شد.  ۳و  ۵های ترتیب در تیماربه نر به
 

 ورادان نسل اول ماهیان دم شمشیری تغذیه شده با عصاره آلوئهمثلی در فرزن: رشد و بقاء و عملکرد تولید3جدول 
 (mg/kg  1۶۰) ۵تیمار  (mg/kg۸۰) ۴تیمار (mg/kg۴۰) 3تیمار  (mg/kg2۰) 2تیمار  (۰) شاهد 1 های رشدشاخص

 a000/0±004/0 abc000/0±004/0 c000/0±004/0 bc000/0±004/0 ab000/0±004/0 وزن اولیه الرو )گرم(
 a110/0±28۵/0 c 070/0±244/0 e0۵0/02±174/0 d020/0±21۳/0 b0۳0/0±2۵7/0 ی الرو )گرم(وزن نهای

 افزایش وزن )گرم(
 متر(طول اولیه الرو )سانتی

a11/0±280/0 
a1/0±6/0 

c060/0±240/0 
a1/0±6/0 

e 0۵0/0±170/0 
a1/0±6/0 

d020/±209/0 
a1/0±6/0 

b0۳0/±2۵۳/0 
a1/0±6/0 

 a۵/0±۳/۳ a1/0±0/۳ a2/0±8/2 a1/0±۳/۳ a1/0±9/2 متر(طول نهایی الرو )سانتی
 a۵40/0±670/2 a071/0±6۵8/2 b0۳0/0±۵۳6/2 ab042/0±2۵2/2 a0۳4/0±6۵9/2 نرخ رشد ویژه )درصد در روز(

 d۵80/0±46۵/1 c 480/0±711/1 a760/0±409/2 b2۳0/0±96۵/1 c240/0±624/1 ضریب تبدیل غذایی
 a028/441±۵29/۵401 a842/۵7۵±698/۵۳17 b179/20۵±9۳9/4۳9۳ ab89۳/۳1۵±819/4841 a601/277±698/۵۳02 درصد افزایش وزن بدن

 a784/0±884/0 a1۵4/0±844/0 a199/0±774/0 a079/0±۵69/0 a160/0±01۳/1 شاخص وضعیت
 ۵/142b 8/7۵±2/97۳b 1۵/۳۳۳±۳/907ab a978/۵±444/22 1۳/2۵±1/701b±1۳/۵۵۵ الرو به مولد

 b17۵/1±678/۳ b412/0±۵2۳/۳ c1۳1/0±۵7۵/1 c419/0±944/1 a866/0±۵/۵ اده به نر(نسبت جنسی )م

 درصد بقا
 الروهای معیوب

a91۵/۳±۳28/89 
a۳68/10±619/11 

a۵1۳/2±678/92 
a096/6±118/7 

a48۳/0±188/94 
a749/0±849/0 

a200/۵±۵26/19 
a462/2±۵01/۳ 

a1۳۳/2±611/08 
a277/4±87۵/4 

 .(p<0۵/0باشد )می داریمعن اختالف نشانگر متفاوت یسیانگل حروف ردیف هر در
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 بحث

با توجه به ارتباط بسیار نزدیك پارامترهای رشد و عملکرد        

دنبال یافتن پاسخی تولیدمثلی در آبزیان، در بخشی از این تحقیق به

مذکور بر روی رشد فرزندان گیاه  برای این سؤال بود که آیا عصاره

گذار ورا تأثیرن دم شمشیری تغذیه شده با عصاره آلوئهنسل اول ماهیا

بنابراین طول، وزن، ضریب تبدیل غذایی و شاخص رشد  ؟است یا خیر

که انتخاب و تیماربندی ویژه مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به این

ها به آکواریوم روزانه دنیا آمدهالروهای به به اختیار نبوده و در ابتدا الروها

شدند وزن اولیه دارای اختالف بوده و هم راستا با آن وزن تقل میمن

که تیمار شاهد صورتیداری شده است. بهیدارای اختالف معن نیز نهایی

های در ابتدا و انتهای دوره دارای میانگین وزن باالتری نسبت به تیمار

دیگر بوده است. نتایج نشان داد که طول اولیه، طول نهایی، افزایش 

زن، درصد افزایش وزن، شاخص وضعیت و نرخ رشد ویژه در تیمار و

شاهد باالترین میانگین را داشته است. ضریب تبدیل غذایی در تیمار 

ترین میانگین را داشته است. مشابه با نتایج تحقیق حاضر شاهد پایین

( به بررسی اثر عصاره 1۳9۵بگلو و همکاران، در مطالعات )حاجی

Ficus benghalensis  در ماهی دم شمشیری پرداختند که میانگین

تر از سایر تیمارها بوده است. ها در تیمار شاهد بیشوزن و طول الرو

های توان به این علت اشاره کرد که تعداد الرودر بررسی این نتایج می

های دیگر بوده و در تیمار شاهد تعداد باالتر از تیمار 4و  ۳نر در تیمار 

تری نسبت شاهده شده و چون جنس نر دارای وزن کمتری مماده بیش

دست آمده توان گفت در نتایج بهبه جنس ماده بوده است که می

گونه است که این گذار بوده است. علت دیگر اختالف وزن احتماالًتأثیر

تری داشته ذخیره غذایی )تخمك( در تیماری که مولد تعداد الرو بیش

ها نیز تأثیرگذار بوده است. بر وزن الرو کاهش پیدا کرده در نتیجه در

ها، های معیوب در تمام تیمارطبق نتایج درصد بقاء و درصد الرو

مشاهده  ۳بقاء در تیمار  درصد باالترین مشاهده نشد. دارییمعن اختالف

توان مشاهده شد می ۳ترین درصد الرو معیوب نیز در تیمار شد و کم

ای بوده است که کیفیت ولد به گونهنتیجه گرفت که اثر عصاره بر م

الرو باالتر رفته، درصد الرو معیوب کم شده و باعث افزایش بقاء در 

( نیز 2007و همکاران،  (Sahuمشابه  طوراین تیمار شده است. به

 شده آلوده (Labeo rohita) روهیتای البئو ماهیان گزارش کردند در

 جیره با که ماهیانی در بقا درصد ،آئروموناس هیدروفیال باکتری با

 تربیش بودند شده ( تغذیهMagnifera indica) مگنیفرا ایندیکا حاوی

گونه که اشاره شد میانگین نسبت جنسی بود. همان شاهد گروه از

ها بوده اما در کل نرزایی تر از سایر تیمارکم 4و ۳)ماده به نر( در تیمار 

( در توجیه این 1۳89 بگلو،مشاهده نشده براساس مطالعات )حاجی

توان به دو عامل اشاره کرد یکی نقش عوامل وراثتی از نقطه مسأله می

های کشنده است که بر روی کوروموزوم جنسی نظر وجود برخی آلل

Y توانند در همان ابتدای مراحل الروی سبب ها میقرار دارند. این آلل

واند نظریه ت(. عامل دیگر میTavolga ،1949های نر شوند )مرگ الرو

گاه انتخاب طبیعی باشد. اساس این نظریه این است که طبیعت هیچ

دهد ماهیان نر دم شمشیری انرژی و پتانسیل خود را بیهوده هدر نمی

تواند با چندین می نحوی که یك ماهی نرسیستم چندهمسری دارند به

بیند که تعداد گیری کند. بنابراین طبیعت نیازی نمیماهی ماده جفت

با  4زیادی ماهی نر متولد شوند. میانگین تعداد الرو به مولد در تیمار 

دهنده داری داشته و باالتر بوده و نشانیاختالف معن ۵و  2،1تیمار 

طور تأثیر عصاره پودری بر ازدیاد تعداد الرو در این تیمار بوده است. به

ژن ( به بررسی اثر پروبیوتیك ایمونو1۳94و سوداگر،  مشابه )فرحی

های باالتر پرداختند و دوز (Pterophyllum scalar) در ماهی آنجل

پروبوتیك ایمونوژن در جیره باعث افزایش درصد تفریخ شده است. 

 یدوژنزاستروئ یشاست که باعث افزا یباتیترک یحاو وراآلوئه یاهگ عصاره

 شودیهورمون استروژن م یغلطت سرم یزانم یشو افزا یتخمدان

Telefo) بر وراآلوئه یاهگ الکلییدروعصاره ه یرتأث (.2004، مکارانو ه 

 تروپیناستروژن و پروژسترون و گنادو هایهورمون یسرم غلظت میزان

دست آمده نشان داد که به یجقرار گرفت. نتا یدر رت مورد بررس

جمله از استروژنییتوف ترکیبات بودن دارا با ورائهعصاره آلو احتماالً

 یشباعث افزا تواندیدارد و م زاییاستروژن یتخاص لیتوستروبتاس

 .(1۳91ن،و همکارا )پورفرید هورمون استروژن شود یزانم

 (Cassidy شودمی دیده انسان در نیز هافیتواستروژن اثرات از برخی       

 پروتئین کمی مقدار افزودن که کردند ( مشاهده1994همکاران، و

 قاعدگی چرخه فولیکولی فاز اییغذ رژیم در ایزوفالونویدها حاوی سویا

 .شودمی FSH preovulatoryو  LH بروز موجب و داده افزایش را

 یباتترک یدارا یانهطور مشابه گزارش شده است که دانه رازبه

بلوغ دختران  تواندیم و داشته یكاستروژن اثر یکه نوع است یتواسترولف

حاصل از این  در مجموع نتایج .(Knatur)، 199۵ یاندازدرا جلو ب

گرم عصاره میلی 80و  40مطالعه حاکی از آن است که استفاده از دوز 

ورا بر کیلوگرم جیره در مولدین ماده باعث افزایش تعداد پودری آلوئه

تری الروهای نر حاصله از تکثیر شده که این امر نیازمند مطالعات بیش

 باشد. می

 

 تشکر و قدردانی
گاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و وسیله از دانشبدین       

اند تمام کسانی که در مراحل مختلف انجام این تحقیق همکاری داشته

 گردد. تشکر و قدردانی می
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