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 چکیده
 اثرات عصاره آلوئه ورا بر  یمنظور بررس مطالعه به نی(، اAloe veraآلوئه ورا ) ییدارو اهیگ یایو مزا دیبا توجه به اثرات مف

عدد  360مجموعاً  قیتحق نی. در ارفتی( انجام پذAcipenser baerii) یبریس یتاسماه ییایرشد و فلور باکتر یها شاخص
گروه شاهد و سه گروه  کیدر چهار گروه شامل  تصادفی طور به گرم 95/10 ± 04/0 یوزن نیانگیبا م یبریس یتاسماه

خاص  یمصرف یبه غذا 5/1و % 1، %5/0% یآلوئه ورا به نسبت ها یهر گروه با سه تکرار( قرار گرفتند. عصاره پودر) یشیآزما
خاص  ییغذا رهیمدت هشت هفته با ج یبرا برگالسیفا یشده در وان ها ینگه دار یها یافزوده شد. ماه یشیآزما یگروه ها

مدت نسبت به انجام  نیا ی. طدندیآب به طور روزانه ثبت گرد ییایمیکوشیزیف یشدند. فاکتورها هیتغذ یخود به طور دست
وزن بدن،  شیوزن، درصد افزا شیافزا ریرشد نظ یشاخص ها یبررس نیاقدام شد. در ا زیالزم ن یها یو نمونه بردار یومتریب

محاسبه  یکبدو شاخص  نیپروتئ ییکارا بیضر ،یدرصدبازماندگ ژه،یشاخص رشد و ،ییغذا لیتبد بیضر ،یچاق بیضر
 یاختالف معن ینسبت به گروه شاهد دارا مارهای( در تیرشد )بجز شاخص کبد یشاخص ها همهنشان داد که  جی. نتادندیگرد

 کی(. درهرp<0.05) دیعصاره مشاهده گرد 5/1% ماریاختالف با گروه شاهد در ت زانیم نیشتریب کهیبوده اند بطور یدار آمار
(. ضمناً شمارش p>0.05) دیو شاهد مشاهده نگرد مارهایت نیب یدار یالشه، اختالف معن باتیترک یمورد بررس یاز شاخص ها

 یباکتر زانیدر م یدار یمعن شیافزا ی( ولp>0.05را نشان ندادند ) یدار یو شاهد اختالف معن مارهایدر ت یهواز یها یباکتر
نشان داد که  قیتحق نیا جی(. نتاp<0.05) دیده گرد( نسبت به گروه شاهد مشاهکیالکت دیاس یها ی)باکتر یهواز یب یها

 مؤثر باشد. یبریس یتواند در بهبود عملکرد رشد تاسماه یعصاره آلوئه ورا م

 

   یبریس یتاسماه ،ییایالشه، فلور باکتر زیعصاره آلوئه ورا، رشد، آنال : لغات کلیدی
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 مقدمه
روری قدمت زیادی استفاده از گیاهان دارویی در آبزی پ

داشته، بطوری که چینی ها در اولین تجربه های خود در 
پرورش ماهی و درمان برخی از بیماری های آبزیان از 

(. Dababneh, 2008گیاهان دارویی استفاده نموده اند )
این در حالیست که طی دو دهه اخیر موفقیت های زیادی 

وری در استفاده از گیاهان دارویی در صنعت آبزی پر
سماهی (. تاHahm et al., 2001حاصل شده است )

از گونه های با ارزش ( Acipenser baerii)سیبری 
 شده پرورشی سازگار  راحتی با شرایط بهتجاری است که 

 مقاوم می باشد شرایط محیطی پرورش تغییرات برابر و در

((Pyka and Kolman, 2003.  سریع الرشد بودن، کوتاه
و خاویار دهی در کوتاه  بلوغ جنسی بودن دوره رسیدگی

، گستردگی و تنوع در رژیم غذایی باعث گردیده مدت
است که این گونه به عنوان یکی از گونه های اصلی در 
 پرورش گوشتی ماهیان خاویاری آب شیرین معرفی گردد

.(Adamek et al., 2007)  نظر به اینکه رشد آبزیان
ه ای قرار می تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی و تغذی

گیرد، لذا افزودنی های غذایی گیاهی می توانند با تأثیر بر 
شاخص هایی نظیر قابلیت هضم، کارآیی تغذیه و طعم غذا، 
میزان رشد در آبزیان را تحت تأثیر قرار دهد. منابع گیاهی 
بدلیل قیمت مناسب و دسترسی به آنها به عنوان مواد 

د فرعی )ضایعات( ناشی طبیعی و نیز قابلیت استفاده از موا
 از گیاهان از جمله امتیازات استفاده از این منابع می باشد

 (Boscolo et al., 2002; Deka et al., 2003 یکی از .)
( از Aloe veraارزشمندترین این گیاهان، آلوئه ورا )

و بومی مناطق گرمسیری است که  Liliaceaeخانواده 
نوع  20رکیب فعال، ت 200 ،مغذی  هماد 75بیش از دارای 

بوده و  نوع ویتامین 12آمینو اسید و نوع  18ماده معدنی، 
ایزوباربالوئین   ون،نفامودین، آنتراکی  ،نظیر آلوئینترکیباتی 

 ,Atherton, 1998; Shelton) در آن موجود است

1991; Mandrioli et al., 2011)اثرات  . این گیاه دارای
 و پوستی ضایعات ترمیم تمانند اثرا متنوعی دارویی بسیار

 و دیگر اثرات به ضد باکتریایی ویروسی، ضد اثرات زخم،

این در حالی است که  است. شده داده نسبت این گیاه

ایمنی و رشد این گیاه درحیوانات خونگرم  اثرات تحریك
(. ,Tan and Vanitha 2004به اثبات رسیده است )

اه در حیوانات علیرغم مطالعات فراوان اثرات درمانی این گی
خونگرم، مطالعات محدودی در ارتباط با اثرات تحریك 
 ایمنی و رشد این گیاه در آبزیان اجرا شده است

(Alishahi et al., 2010 ضمناً اطالعات محدودی در .)
خصوص اثرات ایمنی زایی، ضد سمیت و رشد آلوئه ورا در 

 ,.Wang et alگونه های مختلف ماهی وجود دارد )

2011; Haghighi et al., 2014; Alishahi et al., 

2010; Zodape, 2010; Alishahi and abdi, 2013.) 
با توجه به ویژگی ها و ترکیبات خاص این گیاه دارویی 
ارزشمند، این مطالعه به منظور ارزیابی تأثیرات سه دوز از 
عصاره آلوئه ورا بر شاخص های رشد، آنالیز الشه و فلور 

این گونه با ارزش )تاسماهی سیبری(  در باکتریایی روده
 انجام گردید.

 

 مواد و روش ها 
 تولید عصاره آلوئه ورا 

به منظور انجام این تحقیق و نیز ضرورت تهیه عصاره آلوئه 
ورا، در ابتدا برگ های کامالً ارگانیك گیاه آلوئه ورا از 

( تهیه گردید و .Havin Coشرکت هاوین کشت جنوب )
مونه ای از گیاه به پژوهشکده گیاهان پس از ارسال ن

دارویی جهاددانشگاهی بمنظور شناسایی گونه و اخذ تأیید 
نام علمی انجام گرفت. در این راستا، به منظور عصاره 
گیری، برگ گیاه آلوئه ورا پس از شستشو و تخلیه ژل در 

درجه سانتی گراد  40خشك کن الکتریکی با دمای زیر 
دستگاه آسیاب خرد شده و خشك گردید و سپس توسط 

 آماده عصاره گیری گردید.
بطوریکه انجام شد.  یونبه روش پرکوالس یریعصاره گ    

در ( 3به  1)نسبت گیاه به حالل %  80 اتانولبا افزودن 
به  یریگ یاه عصارهگراد  از گ یدرجه سانت 50-55 یدما

 ینعصاره حاصله توز یری،آمد. پس از اتمام عصاره گعمل 
 50-55 ی ( در دمایدر خالء )روتار یردستگاه تقطو با 

 یاتو عمل یظگراد تا حد امکان تغل یدرجه سانت
یظ وزن عصاره تغل ینهمچن .انجام شد یزاسیونپاستور
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 یین. جهت تعیری تعیین گردیدو بازده عصاره گ شده
 یزبودن عصاره و ن یظبا توجه به غل ،عصاره pHیزان م

% 10لکترود، ابتدا محلول ا یدند یباز آس یریجهت جلوگ
متر توسط  pH. سپس دستگاه یدگرد یهاز عصاره ته

. یدگرد یبرهبه طور جداگانه کال 9و  7، 4بافر  یمحلول ها
از مراحل  یكاست که پس از هر  یحالزم به توض

الکترود کامالً با آب مقطر شستشو داده شد  یبراسیون،کال
کترود در داخل . سپس با قرار دادن الیدو کامالً خشك گرد

قرائت  ارهعصهر یك از  pH% مقدار 10محلول عصاره 
به پودر  یلشده تا زمان مصرف و تبد یظ. عصاره تغلیدگرد

 ی شدگراد نگهدار یدرجه سانت  -18 یزردر فر
(Haghighi et al., 2014; Ozakan et al., 2007). 

الزم بذکر است که برای تهیه پودر خشك عصاره گیاه     
امکانات مرکز رشد واحدهای فن آوری فرآورده  ورا ازآلوئه 

های دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات درمانی دانشگاه تهران استفاده گردید. در خاتمه 
مراحل عصاره گیری، بمنظور آنالیز ترکیبات موجود در 
عصاره با توجه به تنوع ترکیبات موجود در برگ آلوئه ورا و 

ی های خاص هر یك از ترکیبات نظیر نقطه جوش ویژگ
 (MS)- GCمتفاوت، از دو روش کروماتوگرافی گازی 

 Rouessac( استفاده شد )HPLCوکروماتوگرافی مایع )

and Rouessac, 2007; Lakhsmi and 

Rajalakshmi, 2011  .) 

 انواع و مقادیرترکیبات موجود در عصاره آلوئه ورا :1جدول

 
 
 
 
 
 
 
 

 صاره تهیه جیره غذایی حاوی ع
در این مطالعه به منظور تولید غذای حاوی درصدهای 

(، از 5/1و % 1، %5/0مختلف عصاره پودری آلوئه ورا )%
، 49پلیت تجارتی بیومار حاوی مقادیر پروتئین خام %

، خاکستر 24/1، فسفر %5/2، سلولز %15چربی خام %
استفاده گردید. به  55/0و سدیم % 85/1، کلسیم %7/8%

ن عصاره پودری به غذا و تهیه جیره غذایی منظور افزود
 5/1و  1، 5/0حاوی مقادیر مختلف عصاره آلوئه ورا )

درصد(، از روش انحالل عصاره پودری در آب و اسپری 
نمودن در سطوح غذا و سپس همزدن کامل این ترکیبات 
استفاده شد. غذاهای تهیه شده بر روی سینی های مجزا 

حیط خشك گردیدند. ساعت( و در دمای م 24)بمدت 
سپس غذای خشك شده بر اساس روش استاندارد، به 

(. غذای Noga, 2000روش اسپری، روغن اندود گردید )

تولید شده در ظروف ویژه درب دار ریخته شد و سپس به 
درجه  4-6منظور توزیع در وعده های مختلف در دمای 

 گراد نگهداری گردیدند. سانتی
 پرورش ماهیان

)با میانگین  عدد تاسماهی سیبری 360د مجموعاً تعدا
تانك  12گرم(،  بطور تصادفی در  95/10±04/0وزنی 
لیتر، با  350لیتری فایبرگالس )با حجم آبگیری  500

لیتر در دقیقه و مخلوطی از آب  3جریان آب ورودی 
رودخانه و چاه نیمه عمیق و هوادهی دائم( در محل 

دریای خزر  مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان
 )رشت، ایران( بمدت دو ماه پرورش داده شدند. 

طی دوره پرورش فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب شامل     
 WTW Oxiاکسیژن محلول )توسط دستگاه دیجیتال 

330i  ،)ساخت کشور آلمانpH  و درجه حرارت آب

 مقادیر )%( انواع ترکیبات مقادیر )%( انواع ترکیبات

Aloin 81/28 Comaric acid 62/7 

Oleic acid 23/6 Squalene 8/13 

B-Sitostrol 41/1 Limoene 26/10 

Lupeol 7/4 n- Hexadecanoic acid 24/10 

Campestrol 18/2 
other components 3/6 

Carvone 43/8 
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ساخت كشور  WTW pH 330i(توسط دستگاه ديجيتال 

بطور روزانه اندازه گيري شدند به طوري كه آلمان) 

، اكسيژن C 88/0±8/22˚ميانگين هاي درجه حرارت آب 

 8/6±19/0معادل  pHو  mg/l 42/0±74/6محلول 

 14تعيين گرديد. دوره سازگاري ماهيان در وان ها  بمدت 

روز بطول انجاميد. سپس طي دوره پرورش دو ماهه، با 

حاوي عصاره آلوئه ورا استفاده از غذاهاي آماده شده 

) و غذاي معمولي بيومار (براي گروه 5/1و % 1، 5/0%(%

مرتبه در روز  3درصد وزن بدن و  3شاهد) به ميزان %

 ) غذادهي انجام گرفت. 22و  15، 8(ساعت هاي 

  شاخص هاي رشد 

در پايان دوره پرورش، ماهيان بطور انفرادي وزن شدند و 

، (WG)ايش وزن شاخص هاي مورد بررسي شامل افز

،  (CF)، ضريب چاقي(IBW)درصد افزايش وزن بدن  

، (SGR)، شاخص رشد ويژه (FCR)ضريب تبديل غذايي 

، (PER)، ضريب كارآيي پروتئين (GR)نرخ رشد روزانه 

) بر اساس SRو درصد بازماندگي ((HSI) شاخص كبدي 

  فرمول هاي زير محاسبه گرديد :

  
IBW=(W2–W1)× 100/W2 
(W1= زن ابتداييو  ; W2= وزن نهايي) (g) 

(Tachjian et al., 2006) 

PER = (W2–W1)/protein intake 

(protein intake = (گرم) پروتئين داده شده به ماهي)  

(Mohseni et al., 2014) 
 
WG = (W2–W1) (g) 

(W1= وزن ابتدايي ; W2= وزن نهايي) (g) 

(Hung et al., 1989) 

 
HSI = LW×100 /W 

(LW=  وزن كبد ; W= وزن ماهي) (g) 

(Raghavan et al., 2011) 
 
CF = (W/L3) × 100 

(W= (گرم) وزن  ; L= (سانتي متر) طول كل) 

(Shapawi et al., 2007) 

 
SR= [(N2 – N1 ) / N2 ] × 100    

(N2= تعداد ماهي در پايان دوره ; N1=  تعداد ماهي در

 (Lee and Kim, 2001) (ابتداي دوره

 
FCR = F/WG 

(F=غذاي داده شده ; WG= افزايش وزن) 

(Mohseni et al., 2014) 

 
SGR = (Ln W2–Ln W1) × 100/days 

(Ln= لگاريتم نپرين ; days= مدت پرورش)  

(Mohseni et al., 2014) 
  

  آناليز الشه ماهيان

در پايان دوره غذادهي دو ماهه، به منظور بررسي تغييرات 

 ،يمارهاي مختلف، سطوح پروتئينتركيبات بافتي در ت

كربوهيدرات و خاكستر اندازه گيري شدند. بدين  ،چربي

عدد) بطور  36عدد ماهي (مجموعاً  3منظور از هر تكرار 

تصادفي انتخاب و نسبت به آناليز الشه بر اساس روش 

AOAC (2000)  اقدام شد. اندازه گيري مقادير پروتئين

وكسله و حالل با روش كجلدال و چربي به طريق س

اترانجام گرفت. تعيين رطوبت از طريق قراردادن نمونه ها 

درجه سانتي گراد و توزين آن پس از  105در آون با دماي 

خشك شدن در دسيكاتور صورت پذيرفت. اندازه گيري 

در كوره با دماي  خاكستر نمونه ها، با سوزاندن نمونه ها

ها ين آنساعت و توز 5  گراد به مدتدرجه سانتي 550

انجام گرفت. ميزان كربوهيدرات نيز با كسر مجموع اعداد 

 100حاصل از پروتئين، چربي، رطوبت و خاكستر از عدد 

  بدست آمد.

  روش شمارش باكتري هاي روده  

به منظور شمارش تعداد كل باكتري ها (هوازي) و نيز 

باكتري هاي اسيد الكتيك (بي هوازي) در روده تاس 

غديه شده با سطوح مختلف عصاره در ماهيان سيبري ت

تيمارها و مقايسه آن با گروه شاهد، از روش توصيه شده 

در  ) استفاده شد.2011و همكاران ( Merrifieldتوسط 

تكرار به ماهي از هر عدد  3پرورش دو ماهه، انتهاي دوره 

انتقال يافت. به منظور  به آزمايشگاهطور تصادفي صيد و 
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داري و كشت (پس از بيهوشي آغاز عمليات نمونه بر

)، ناحيه ppm 200به ميزان  MS222ماهيان با استفاده از

درصد ضد عفوني  70شكمي ماهيان به وسيله پنبه الكل 

تيغ اسكالپل استريل  گرديده و در شرايط استريل توسط

وده پس از تخليه نمونه هاي ر .شدو روده خارج برش 

سط سرم محتويات، توزين و پس از شستشو تو كامل

فيزيولوژي استريل، بمنظور هموژن نمودن به ظروف 

استريل مجزا منتقل شدند. پس از تهيه محلول هموژن، با 

رقت هاي درصد)  9/0استفاده از سرم فيزيولوژي استريل (

 1/0 از رقت هاي تهيه شده، .شدتهيه  از روده 107 تا 101

 MRSو همچنين  TSAميلي ليتر بر روي محيط كشت 

يب به منظور كشت و شمارش باكتري هاي هوازي و به ترت

. تلقيح انجام شد) باكتري هاي اسيدالكتيك( بي هوازي

به ترتيب در  MRSو  TSAگرمخانه گذاري پليت هاي 

 48درجه سانتي گراد به ترتيب طي مدت  30و  25دماي 

پس ازسپري شدن زمان . ساعت انجام گرفت 96و 

ليت بر حسب واحد گرمخانه گذاري، باكتري هاي هر پ

 Peterدر گرم، مورد شمارش قرار گرفتند () CFU( كلني

and Sneath, 1986.(  

  تجزيه و تحليل آماري داده ها 

به منظور بررسي توزيع نرمال داده ها در تيمارهاي مورد 

استفاده  شد.  Kolmogorov-smirnovمطالعه از آزمون 

ه آماري به منظور مقايس ،در صورت نرمال بودن داده ها

-One)  بين تيمارها از آزمون آناليز واريانس يك طرفه 

way Anova)  استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده

 Test of Homogeneity ofها پس از انجام آزمون 

Variances  از آزمون دانكن(Duncan)  95در سطح 

درصد نيز به منظور مقايسه گروه ها  با يكديگر استفاده 

 مامي آناليز هاي آماري با استفاده از نرم افزار گرديد. ت

SPSS 2007و جهت رسم نمودار ها، نرم افزار  20نسخه 

Excel  .مورد استفاده قرار  گرفت  

  

  نتايج 

بر اساس نتايج بدست آمده، مقادير شاخص هاي رشد 

تاسماهي سيبري پرورش يافته در وان هاي فايبرگالس 

ختلف غذايي حاوي پس از دو ماه غذادهي با سطوح م

  ارائه شده است.   2عصاره آلوئه ورا در جدول 

  

  ميانگين) ±شاخص هاي رشد تاسماهي سيبري تغذيه شده با غذاي حاوي سطوح مختلف عصاره آلوئه ورا (خطاي استاندارد : 2 جدول 

 عصاره 5/1% عصاره 1% عصاره 5/0% شاهد شاخص

98/10  وزن ابتدايي (گرم)  ± 02/0 a 05/11  ± 03/0 a 89/10  ± 02/0 a 84/10  ± 07/0 a 

4/62  وزن نهايي (گرم)  ± 28/0 a 88/65  ± 67/0 a 96/70  ± 56/0 b 55/75  ± 32/0 c 

61/15 طول ابتدايي (سانتيمتر)  ± 02/0 a 64/15  ± 06/0  a 4/15  ± 02/0  a 57/15  ± 08/0  a 

04/28  طول نهايي (سانتيمتر)  ± 05/0 a 11/28  ± 02/0 a 71/28  ± 12/0 a 55/29  ± 16/0 b 

WG(  42/51افزايش وزن (  ± 19/0 a 83/54  ± 46/0 ab 07/60  ± 39/0 b 71/64  ± 29/0 c 

SGR( 89/2نرخ رشد ويژه (  ± 007/0 a 97/2  ± 019/0 a 12/3  ± 02/0 b 24/3  ± 02/0 b 

FCR(  28/1ضريب تبديل غذايي (  ± 007/0 b 18/1  ± 003/0 ab 09/1  ± 003/0 a 04/1  ± 007/0 a 

بدن  درصد افزايش وزن

)IBW(  
13/468  ± 52/2 a 17/496  ± 78/6 a 2/551  ± 11/6 b 86/596  ± 19/7 c 

CF(  28/0ضريب چاقي ( ± 003/0  a 29/0  ± 003/0  b 29/0  ± 004/0  b 29/0  ± 003/0  b 

PER(  27/1ضريب كارايي پروتئين (  ± 14/0 a 34/1  ± 12/0 ab 45/1  ± 04/0 b 54/1  ± 12/0 b 

HSI(  45/2شاخص كبدي (  ± 11/0  a 07/2  ± 12/0  a 01/2  ± 04/0  a 24/2  ± 12/0  a 

 SR(  100 100 100 100درصد بازماندگي (

  عدد). 360) (تعداد ماهي=p<0.05حروف التين متفاوت در هر سطر نشان دهنده وجود اختالف معني دار آماري است (       
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بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین میزان وزن نهایی 
 5/1ر %تاسماهی سیبری در خاتمه دوره پرورش، در تیما

عصاره آلوئه ورا و کمترین وزن در گروه شاهد مشاهده 
گردید؛ به طوری که بین تیمارهای پرورش یافته با غذای 

عصاره در مقایسه با گروه شاهد اختالف  1و % 5/1حاوی %
(. همچنین p<0.05معنی دار آماری مشاهده شد )

به ترتیب در شاهد و تیمار   FCRبیشترین و کمترین 
ه آلوئه ورا مشاهده گردید؛ ضمن این که عصار %5/1

اختالف معنی دار آماری نیز در بین تیمارها با گروه شاهد 
، WG(. در این مطالعه مقادیر p<0.05مشاهده شد )

SGR، IBW  وPER % عصاره آلوئه ورا از  5/1در تیمار
بیشترین مقدار برخوردار بوده و کمترین مقدار هریك از 

ه شاهد مشاهده گردید؛ ضمن شاخص های مذکور در گرو
اینکه اختالف معنی دار آماری بین برخی از تیمارها با 

(. بررسی ضریب چاقی p<0.05گروه شاهد مشاهده شد )
(CF نشان داد که میزان ضریب چاقی در همه تیمارهای )

حاوی آلوئه ورا از باالترین مقدار برخورداربوده و کمترین 
د؛ ضمن اینکه اختالف میزان در گروه شاهد مشاهده گردی

معنی دار آماری بین تیمارها با شاهد وجود داشت 

(p<0.05 براساس جدول شماره .)بیشترین مقدار  2PER 
آلوئه ورا و کمترین مقدار آن در گروه شاهد  5/1در تیمار %

مشاهده شد و اختالف معنی دار آماری بین تیمارها 
ف معنی نیز اختال HSI(. مقادیرp<0.05مشاهده گردید )

(. p>0.05دار آماری بین تیمارها و شاهد را نشان نداد )
در گروه شاهد و کمترین آن در  HSIبیشترین میزان 

آلوئه ورا مشاهده گردید. در طول دوره پرورش  1تیمار %
تلفاتی در وان ها مشاهده نگردید و بازماندگی در تیمارها و 

 بود. 100شاهد %
یر پروتئین و چربی در همچنین، در این بررسی مقاد    

تیمارهای حاوی عصاره آلوئه ورا نسبت به گروه شاهد از 
مقادیر بیشتری برخوردار بوده ولی اختالف معنی دار 
آماری بین تیمارها و شاهد در خصوص این دو پارامتر 

(. این در حالی است که مقادیر p>0.05مشاهده نشد )
ت به گروه کربوهیدرات، خاکستر و رطوبت در تیمارها نسب

شاهد کاهش داشته و فاقد اختالف معنی دار آماری بوده 
 (.3( )جدول شماره p>0.05است )

  

 

 مقادیرآنالیز ترکیبات الشه تاسماهی سیبری تغذیه شده با غذای حاوی سطوح مختلف :3جدول                             

 میانگین( ±)خطای استاندارد   وراعصاره آلوئه                                          

 عصاره 5/1% عصاره 1% عصاره 5/0% شاهد نوع ترکیب )%(

34/18 پروتئین  ± 14/0  a
 53/18  ± 09/0  a 72/18  ± 07/0  a 98/18  ± 03/0  a 

56/3 چربی  ± 08/0  a
 61/4  ± 05/0  a

 36/4  ± 04/0  a
 1/4  ± 05/0  a

 

81/0 کربوهیدرات  ± 02/0  a 55/0  ± 02/0  a 63/0  ± 01/0  a 64/0  ± 02/0  a 
15/2 خاکستر   ± 06/0  a

 8/1  ± 03/0  a 03/2  ± 07/0  a
 98/1  ± 02/0  a

 

14/75 رطوبت  ± 04/0  a
 

a 04/0± 51/74 26/74  ± 04/0  a
 3/74  ± 08/0  a

 

 عدد(. 36( )تعداد نمونه=p>0.05حروف التین مشابه در هر سطر نشان دهنده عدم اختالف معنی دار آماری است )                             

 
نتایج شمارش کل باکتری های روده تاسماهی سیبری 
نشان داد که میزان این باکتری ها در تمای تیمارها و گروه 
شاهد در یك سطح قرار داشته و فاقد اختالف معنی دار 

(. این در حالی است که شمارش p>0.05آماری می باشد )
تری های بی هوازی( کل باکتری های اسید الکتیك )باک

حاکی از افزایش مقادیر این باکتری ها در تیمارهای حاوی 
عصاره بوده به طوری که بین گروه شاهد و تیمارهای 

( p<0.05مذکور اختالف معنی دار آماری مشاهده گردید )
 (.4)جدول شماره 
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LogCFU g)شمارش کلی باکتری های روده   :4جدول 
-1

LogCFU ml)یک باکتری های اسید الکتو  (
-1

تغذیه  در تاسماهی سیبری (

 میانگین( ±)خطای استاندارد  شده با غذای حاوی سطوح مختلف عصاره آلوئه ورا

 % عصاره5/1 عصاره 1% عصاره 5/0% شاهد نوع بررسی )شمارش کل(

1/6 باکتری های روده  ± 001/0  a
 

a 06/0 ±6 23/6  ± 03/0  a
 2/6  ± 06/0  a

 

26/1 یكباکتری های اسیدالکت  ± 05/0 a
 2/2  ± 09/0 b

 22/2  ± 13/0 b
 25/2  ± 14/0 b

 

 عدد( 36( )تعداد نمونه= p<0.05حروف التین متفاوت در هر سطر نشان دهنده وجود اختالف معنی دار آماری است )               

 
 بحث

مین غذای سالم، لزوم انجام تحقیقات در أامروزه نیاز به ت
را درآبزیان افزایش داده خصوص کاربرد محرک های رشد 

 است.
رشد سریع و مقاومت در برابر عوامل بیماریزا از جمله     

مهمترین پارامترها در صنعت آبزی پروری محسوب می 
گیاهان دارویی می توانند  (.Genc et al., 2007)گردند

کاندیدای مناسبی برای استفاده در پیشگیری و درمان 
بهبود روند رشد و  برخی از بیماری های شایع و نیز

افزایش میزان بازماندگی در آبزیان مورد استفاده قرار 
(. محققین معتقدند که در Abolaji et al., 2007گیرند )

 گیاهان دارویی عالوه بر وجود ماده یا مواد
مؤثر دارویی، ترکیبات دیگری نیز یافت می شود که 
موجب تسریع روند هضم و جذب گوارشی، تقویت اثر 

 Platel etی و نیز کاهش عوارض جانبی آنها گردد )درمان

al., 2002; Adams, 2005; Adedeji et al., 2008 .)
( و نیز 2010و همکاران ) Alishahiبر اساس مطالعات 

Alishahi  وAbdi (2013 استفاده از عصاره آلوئه ورا نیز )
توانسته در رشد برخی از گونه ها نقش ایفا نماید. لذا با 

 اثرات تحریك ایمنی در برخی از گونه های ماهی توجه به

به نظر می رسد آلوئه ورا بتواند تاثیر گذاری مثبتی در 
روند رشد، ترکیب الشه و نیز فلور باکتریایی روده 
تاسماهی سیبری نیز داشته باشد؛ لذا این تحقیق به منظور 
دستیابی به نتایجی کاربردی صورت پذیرفت. نتایج حاصل 

اضر نشان داد، که علیرغم توزیع نرمال اوزان از تحقیق ح
اولیه بچه تاسماهیان سیبری در ابتدای دوره پرورش در 

(، در انتهای دوره پرورش p>0.05تیمارها و گروه شاهد)
دو ماهه، افزایش وزن در تیمارهای تغذیه شده با جیره 
حاوی عصاره نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید 

(p<0.05)یشترین وزن نهایی در تیمار . به طوری که ب
گرم( و کمترین وزن 55/75 ±32/0عصاره آلوئه ورا ) %5/1

گرم( مشاهده گردید.  4/62±28/0نیز در گروه شاهد )
مطالعه حاضر نشان داد که ضمن افزایش شاخص های 

که خود  CFو  WG ،SGR ،IBW ،PERرشد شامل 
 نشان دهنده شرایط رشد مناسب با استفاده از جیره های

نیز  FCRغذایی حاوی عصاره آلوئه ورا بوده است، مقادیر 
با افزایش میزان استفاده از عصاره در غذای مصرفی از 
کاهش چشمگیری برخوردار بوده است به طوری که 

عصاره  5/1کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار %
( و بیشترین مقدار ضریب تبدیل غذایی 007/0±04/1)
شاهد مشاهده گردید. با توجه به اینکه  ( در007/0±28/1)

یکی از عوامل اقتصادی بودن پرورش آبزیان ضریب تبدیل 
غذا است به طوری که عالوه بر کاهش هزینه های غذا و 
غذادهی، به علت کاهش مصرف غذا، از آلودگی ثانویه آب 
محیط پرورش و به تبع آن کاهش پارامترهای کیفی آب 

(. در 1385حتکار و همکاران، جلوگیری خواهد نمود )فال
طول دوره پرورش دو ماهه نیز تلفاتی در تیمارها و شاهد 

 بود.  100مشاهده نگردید و بازماندگی %
تاکنون نتایج متفاوتی از اثرات رژیم غذایی حاوی آلوئه ورا 
بر روی رشد گونه های مختلف ماهیان حاصل شده است 

(Farahi et al., 2012 بر اساس گزارش .)Farahi  و
(، رژیم غذایی حاوی مکمل آلوئه ورا 2012همکاران )

و  IBW، SGRنتوانست در عملکرد رشد و شاخص های 
FCR ( ماهی قزل آالی رنگین کمانOncorhynchus 

mykiss کارآمد باشد. اما در ارتقای سطح ایمنی و میزان )
بازماندگی ماهیان مفید بوده است. این در حالی است که 

اضر، اثرات مثبت و مؤثری از عصاره آلوئه ورا در تحقیق ح
بر شاخص های مذکور بدست آمده است. مطالعه ای که 
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روز غذادهی  60(، طی 1389توسط علیشاهی و همکاران )
درصد عصاره خام  1و  5/0،  1/0با استفاده از سه تیمار 

 Amphiophus)گیاه آلوئه ورا در ماهی سیکلید 

labiatus)  داد که عصاره خامانجام شد، نشان 
آلوئه ورا باعث افزایش معنی دار در درصد افزایش وزن و  

که در آن مطالعه  (.p<0.05)ضریب تبدیل غذایی گردید 
درصد برای تحریك رشد مناسب اعالم گردید.  5/0غلظت 

نتایج حاصل از تحقیق مذکور تأیید کننده مطالعه حاضر 
 5/1و % 1% می باشد اگر چه در مطالعه اخیر، تیمارهای

عصاره نیز این تأثیرگذاری افزایش یافته است. مقادیر 
شاخص کبدی یا هپاتوسوماتیك در تیمارهای مختلف در 
مقایسه با گروه شاهد فاقد اختالف معنی دار آماری بود 

(p>0.05 بطوریکه کمترین مقدار .)HSI % 1در تیمار 
د. آلوئه ورا و بیشترین میزان در گروه شاهد مشاهده گردی

شاخص کبدی بطور مستقیم به متابولیسم وابسته است 
زیرا گلیکوژن و چربی ها می توانند در کبد انباشته شوند 

(Krogdahal et al., 2004 این مطالعه نشان داد که .)
تفاوت معنی داری در مقادیر مذکور وجود ندارد 

(p>0.05 در مطالعه ای دیگر توسط .)Wang  و همکاران
دید که کاربرد سطوح باالیی از آلوئه ( مشخص گر2011)

( در غذای ماهی قزل آالی رنگین کمان 1و % 1/0ورا )%
اثر مثبتی بر عملکرد رشد ماهی قزل آالی رنگین کمان 
داشته است. این در حالی است که در مقابل آن، استفاده 
از آلوئه ورا در همین سطوح در غذای تاسماهی سیبری  

 Wang etین ماهی داشته باشد )نتوانست تأثیری بر رشد ا

al., 2011 که نتایج مطالعه مذکور بر خالف نتایج اخذ .)
شده در مطالعه حاضر می باشد. با توجه به اینکه آلوئه ورا 

نوع ترکیب بالقوه فعال از قبیل ویتامین ها، آنزیم  75از 
ها، مواد معدنی، قندها، لیگنین، ساپونین، اسید 

ینه تشکیل شده است سالیسیلیك و اسیدهای آم
(Surjushe et al., 2008 لذا در ماهیانی که از آلوئه ورا )

در جیره غذایی استفاده نموده اند، بهبود در عملکرد رشد، 
می تواند در نتیجه هضم و جذب بهتر مواد مغذی، عملکرد 
بهتر آنزیم های گوارشی و بهبود و حفظ عملکرد ساختار 

گوارش در روده باشد  روده کوچك و نیز افزایش ظرفیت

(Ngamkala et al., 2010 در مطالعه حاضر که از .)
دوزهای مختلف عصاره آلوئه ورا استفاده شد، بهبود 
عملکرد رشد در این دو نوع فرم براساس نتایج 

Ngamkala ( قابل توجیه می باشد.2010و همکاران ) 
همچنین در بررسی اثرات سایر گیاهان دارویی بر رشد می 

( با استفاده از 2012و همکاران )  Gaborتوان به مطالعه
ترکیبات گیاهی )سیر و زنجبیل در یك گروه و پونه و 
سرخارگل در گروه دوم( در ماهی قزل آالی رنگین کمان 
اشاره نمود که نتایج حاکی از افزایش رشد در هر دو گروه 

ت به شاهد بود. در تحقیقی دیگر، علیشاهی و مصباح نسب
( به بررسی اثر عصاره دارواش و سیاه دانه بر رشد و 1391)

مقاومت در برابر عفونت با آئروموناس هیدوفیال در ماهی 
طالیی پرداختند. نتایج نشان داد که مصرف خوراکی 
عصاره دارواش در ماهی طالیی دارای اثرات تحریك ایمنی 

مشابه آنچه در حیوان خونگرم گزارش شده را دارد و رشد 
ترکیب شیمیایی  ولی سیاه دانه فاقد چنین اثراتی است.

بدن همواره تحت تأثیر ترکیب جیره غذایی و حتی درصد 
 ,.Gawlicka et alو مقدار غذادهی روزانه قرار دارد )

2002; Hung et al., 1987 نتایج مطالعه حاضر نشان )
پروتئین، چربی، کربوهیدرات، خاکستر و داد که مقادیر 

رطوبت الشه تاسماهی سیبری پرورشی در تیمارهای 
مختلف در مقایسه با گروه شاهد فاقد اختالف معنی دار 

( و بعبارتی ترکیبات الشه تحت تأثیر p>0.05آماری بوده )
استفاده از عصاره بطور معنی داری قرار نگرفته است. در 

بکارگیری از عصاره آلوئه ورا در جیره این مطالعه با افزایش 
غذایی، مقادیر پروتئین افزایش و چربی کاهش یافته است 
به طوری که بیشترین میزان پروتئین و چربی به ترتیب در 

عصاره و کمترین میزان پروتئین و 5/0و % 5/1تیمار %
چربی در گروه شاهد مشاهده گردید. مقادیر کربوهیدرات، 

تیمارها نسبت به شاهد با کاهش خاکستر و رطوبت در 
همراه بوده است. نتایج این تحقیق با نتایج مطالعه مهدوی 

( در خصوص تأثیر مکمل اسانس رازیانه 1393و همکاران )
(Foeniculum vulgare ( در بچه ماهی سفید )بجز در

و همکاران  Zhengمقدار چربی الشه( همسو می باشد. 
نجوش یونانی ( گزارش کردند که گیاه مرز2009)
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(Origanum heracleoticum موجب افزایش محتوای )
 Ictalurusپروتئین الشه در گربه ماهی کانال )

punctatus گردید. در تحقیق مذکور وجود مقادیر )
ترکیباتی نظیر تیمول و کارواکرول در اسانس مرزنجوش را 
موحب رسوب بیشتر پروتئین و افزایش میزان پروتئین 

ند که می تواند چنین دالیلی را با توجه به الشه دانسته ا
نقش ترکیبات موجود در عصاره آلوئه ورا در افزایش مقادیر 
پروتئین در تیمارهای حاوی درصدهای مختلف این عصاره 

و  Shalabyمرتبط دانست. در تحقیقی که توسط 
( صورت گرفت افزودن ترکیبی از سیر و 2006همکاران )

ی تیالپیا سبب افزایش معنی کلرامفنیکل به جیره غذای
داری در محتوای پروتئین و کاهش معنی دار در میزان 
چربی الشه گردید که دلیل آن را وجود مواد بیوژن در 
جیره غذایی دانستند. یافته های تحقیق حاضر با نتایج 
پژوهش مذکور در خصوص معنی دار بودن افزایش 

وت در پروتئین و کاهش چربی الشه مطابقت ندارد. تفا
گونه ماهی و تنوع جیره غذایی مورد استفاده در مطالعات 
و کاربرد ترکیبات گیاهی، می تواند در ایجاد تفاوت در 

بطور کلی  میزان ترکیبات الشه ماهیان مرتبط باشد.
میکروفلور روده ای ماهی تحت تأثیر عوامل گوناگونی نظیر 

، غلظت نمك های صفراوی و  pHنوع ترکیبات غذایی،
زیم های گوارشی، سیستم ایمنی میزبان و تأثیرات آن

 Hansen and)متقابل جمعیت باکتریایی روده قرار دارند 

Olafsen,1999) در آبزیان بعلت خونسرد بودن و تبعیت .
دمای بدن از دمای آب، فلور میکروبی دائما در حال تغییر 

. باکتری ها پس از ورود به (Lesel,1990)می باشد
)همراه آب و مواد غذایی( در مجاری  دستگاه گوارش

گوارشی استقرار یافته و به عنوان بخشی از فلور طبیعی 
روده در خواهند آمد و یا اینکه توسط عوامل ضد میکروبی، 
ترشحات گوارشی و شرایط نامناسب دستگاه گوارش از بین 
می روند و یا همراه مدفوع مستقیماً دفع می شوند. 

ی ها پس از استقرار در سطوح همچنین ممکن است باکتر
خارجی و مجاری گوارشی به عنوان پاتوژن اولیه عمل 

 Austin and).کرده و موجب بروز بیماری شوند 

Austin, 1993)  پس می توان عنوان نمود که میزان
ها در روده ماهی بازتابی از محل زندگی  حضور باکتری

در طور عمده  به ماهی و نوع غذای مصرفی آن می باشد.
عدد باکتری در هر گرم آن  10 3 –10 9روده ماهیان 

 ,Lartseva and bormotovaمشاهده می گردد )

(. در این تحقیق، دامنه شمارش کل باکتری های 1998
روده و باکتری های اسیدالکتیك تاسماهی سیبری به 

 (logCFU/ml)و   23/6-6(logCFU/g) ترتیب بین  
اضر نشان داد که بوده است. مطالعه ح  25/2-26/1

شمارش کلی باکتری ها روده در تمامی تیمارها و گروه 
(. p>0.05شاهد فاقد اختالف معنی دار آماری می باشد )

( بر روی 1387در مطالعه انجام شده توسط موذن زاده )
بچه فیل ماهیان پرورشی دامنه شمارش باکتری های 

 هوازی و  بی هوازی اختیاری در روده بین  

(logCFU/g)11/7-07/6  بود، مقادیر مطالعه مذکور
نسبت به مطالعه حاضر بیشتر می باشد. در مطالعه حاضر 
افزایش معنی داری در مقادیر باکتری های اسیدالکتیك 
در تیمارهای حاوی عصاره آلوئه ورا نسبت به گروه شاهد 

(. باکتری های اسید الکتیك از p<0.05مشاهده گردید )
، تولید اسید الکتیك نموده و طریق مکانیسم تخمیری

همچنین منجر به تولید انواع گوناگونی از باکتریوسین ها با 
طیف عملکردی مختلفی می گردند که تمامی این عوامل 
باعث ایجاد شرایط نامساعد برای سایر باکتری های رقیب 

 LABمی شوند. بنابراین کاهش یا تضعیف باکتری های 

رقیب خواهد انجامید  در نهایت به افزایش گونه های
(Balcazar et al., 2008 در این راستا وجود .) انواعی از

 ها و مواد معدنی برای رشد اسیدهای آمینه، ویتامین
 ,Bucioاست ) ضروریباکتری های اسید الکتیك نیز 

2004; Panigrahi et al., 2004; Balcazar et al., 

الکتیك  (. تأثیرات افزایش میزان باکتری های اسید2007
 ترکیبات ساختن روده، تعادل میکروبی روده در ایجاد

و برخی از آنزیم ها، تحریك و  ها ویتامین ازجمله مفید
افزایش کارآیی سیستم ایمنی، افزایش فعالیت های 
گوارشی و آنزیمی و به دنبال آن افزایش رشد و توسعه 

 Gatesoupe, 1999; Kim).سطوح غذایی را بدنبال دارد 

and Austin, 2006)  با توجه به افزودن درصدهای
مختلف عصاره به جیره غذایی در تیمارهای مختلف، به 
نظر می رسد که افزایش میزان باکتری های اسیدالکتیك 
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دراین تیمارها در مقایسه با گروه شاهد، احتماالً تحت تأثیر 
از نتایج این تحقیق می  مواد مغذی موجود در عصاره باشد.

که کاریرد عصاره آلوئه ورا بعنوان یك مکمل  توان دریافت
غذایی می تواند نقش بسیار مفیدی را در افزایش میزان 
رشد و نیز بهبود میکروفلور مفید روده نسبت به گروه 
شاهد ایجاد نماید و بعنوان یك ماده افزودنی در جیره 

 غذایی تاسماهی سیبری مورد استفاده قرار گیرد.
 

 تشکر و قدردانی 
وسیله از مساعدت جناب آقای دکتر محمد علی بدین

یزدانی ساداتی سرپرست محترم و جناب آقای دکتر شهرام 
عبدالملکی معاونت محترم مؤسسه تحقیقات بین المللی 
تاسماهیان دریای خزر، همچنین از همکاری آقایان دکتر 
علیرضا شناور ماسوله، مهندس جلیل جلیل پور، دکتر 

س مهدی علیزاده و نیز از تمامی مهدی معصوم زاده، مهند
همکاران بخش تکثیر و پرورش این مؤسسه که در مراحل 
اجرایی این پروژه ما را یاری نمودند، کمال تشکر را دارم. 

مصوب  92026531این مقاله بخشی از نتایج طرح شماره 
صندوق پژوهشگران و فن آوران کشوراست که با حمایت 

است. ضمناً طرح مذکور  مالی آن صندوق به انجام رسیده
در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با کد 
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Abstract 

Regarding the beneficial effects and benefits of the herb Aloe vera and its applicationin 

various industries such as pharmaceuticals and food industries, this study investigated the 

effects of Aloe vera extracton growth parameters and bacterial flora of the Siberian sturgeon 

(Acipenser baerii). In this study, a total of 360 numbers of Siberian sturgeon weighted 

average 10.95±0.04 (g) randomly distributed in four treatments including a control group and 

three experimental groups (each with three replications) were used. So, Aloe Vera extract 

powder ratio of 0.5%, 1% and 1.5% were added to the food. After eight weeks of feeding in 

the fiberglass vans and physicochemical parameters of water daily registration, biometry 

carried out and necessary samples collected. In this study, growth indicators such as weight 

gain, initial body weight, condition factor, feed conversion ratio, specific growth rate, protein 

efficiency ratio, hepatosomatic index and survival ratewere calculated. Results showed that all 

growth parameters (except hepatosomatic index) in the treatments compared to the control 

group showed statistically significant differences as a significant difference between the 

control group treated 1.5% extract were observed (p<0.05). Each carcass composition 

parameters, no significant difference was observed between the treatment and control groups 

(p>0.05). Meanwhile, totalcount of bacteriain intestine in the treatment and control groups did 

not show significant differences (p>0.05), but significant increase in the count of anaerobic 

bacteria (lactic acid bacteria) were observed compared to the control group (p<0.05). The 

result showed that Aloe vera extract can be effective in improving the growth performance of 

Siberian sturgeon.  
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