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 چکیده 

برای آن  متعددی یداروی و درمانی های مفید و اثراتورا از جمله گیاهانی است که در طب سنتی ویژگیصبر زرد یا آلوئه

نوع اسید  18 نوع ماده معدنی، 20 ترکیب فعال، 200 ،مغذی همادنوع  75بیش از  بیان گردیده است. این گیاه دارای

تواند طی گیاه می با توجه به گسترش روزافزون پرورش ماهیان خاویاری در کشور، این .باشدمی نوع ویتامین 12و  آمینه

اویاری مختص خدوره پرورش، بر میزان رشد، بازماندگی و بهبود عملکرد سیستم ایمنی تاسماهی سیبری به عنوان ماهی 

درصد  5/1زودن گرم با اف 10-70در ماهیان خاویاری پرورشی در بازه وزنی ضمن اینکه مثبت داشته باشد.  آب شیرین اثر

زماندگی و بهبود تواند در بهبود روند رشد، باورا( به مدت هشت هفته به غذای دستی میعصاره پودری صبر زرد )آلوئه

و پیشگیری از  دهندگانتواند در سودآوری پرورشرویی میهای ایمنی مؤثر باشد. بنابراین، کاربرد این گیاه داشاخص

 پروری ماهیان خاویاری کشور مؤثر باشد.بیماری و در نتیجه رونق صنعت آبزی

 سیبریصبر زرد، ماهیان خاویاری، رشد، ایمنی، تاسماهی  واژگان کلیدی :
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 مقدمه

روزافزون توسعه صنعت پرورش آبزیان، بهبود با توسعه 

-ها از مهمترین نگرانیگیری بیماریرشد و امکان همه

پروران بوده، ضروری است به منظور های آبزی

های مؤثری در زا گامپیشگیری و کنترل عوامل بیماری

 60این راستا برداشته شود. با توجه به این که بیش از 

غذا اختصاص دارد. از این  های پرورش بهدرصد از هزینه

بایست با تهیه غذای مناسب و با کیفیت، ضمن رو، می

پایدارتر نمودن بهداشت آبزیان، نسبت به بهبود 

های رشد، کارایی تغذیه و در نتیجه اقتصادی شاخص

شدن امر پرورش نیز گام برداشت. استفاده از گیاهان 

که  پروری قدمت زیادی دارد. به طوریدارویی در آبزی

به  های خود در پرورش ماهیها در اولین تجربهچینی

های آبزیان از گیاهان درمان برخی از بیماریمنظور 

(. این در Dababneh, 2008اند )دارویی استفاده نموده

های زیادی در حالی است که طی دو دهه اخیر موفقیت

پروری حاصل استفاده از گیاهان دارویی در صنعت آبزی

از ( Acipenser baerii)سماهی سیبری اشده است. ت

راحتی  بهکه  (1)شکل  های با ارزش تجاری استگونه

شرایط  تغییرات برابر شده، در پرورشی سازگار  با شرایط

الرشد بودن، کوتاه سریع باشد.مقاوم می محیطی پرورش

 و خاویاردهی و بودن دوره رسیدگی بلوغ جنسی

گستردگی و تنوع در رژیم غذایی باعث گردیده است که 

های اصلی در پرورش این گونه به عنوان یکی از گونه

شود گوشتی ماهیان خاویاری آب شیرین معرفی 

.(Adamek et al., 2007)  رشد و ایمنی آبزیان تحت

گیرد، ای قرار میتأثیر عوامل مختلف محیطی و تغذیه

توانند با تأثیر بر یی گیاهی میهای غذابنابراین افزودنی

هایی چون قابلیت هضم، کارآیی تغذیه و طعم شاخص

غذا، میزان رشد و ایمنی در آبزیان را تحت تأثیر قرار 

توان به قیمت دهند. از جمله امتیازات منابع گیاهی می

مناسب، دسترسی آسان به عنوان مواد طبیعی و نیز 

 Deka etاشاره کرد )قابلیت استفاده از مواد فرعی آنها 

al., 2003 یکی از ارزشمندترین این گیاهان، صبرزرد .)

(Aloe vera ) ،است که بومی مناطق گرمسیری بوده

 20ترکیب فعال،  200 ،مغذی هماد 75بیش از دارای 

 نوع ویتامین 12آمینو اسید و نوع  18نوع ماده معدنی، 

 (. این2گردد )شکل باشد و در کشور نیز کشت میمی

 مانند ترمیم متنوعی اثرات دارویی بسیار گیاه دارای

ضد  ویروسی، ضد خاصیت زخم، و پوستی ضایعات

(. ,Tan and Vanitha 2004) باشدو ... می باکتریایی

تواند در رونق بنابراین، استفاده از این گیاه با ارزش می

پروری ماهیان خاویاری در کشور مؤثر واقع صنعت آبزی

 گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه استفاده از گیاه صبر زرد در جیره غذایی

های کامالً ارگانیک گیاه صبر زرد باید پس از تهیه برگ

 ها )به صورت استاندارد(گیری از برگنسبت به عصاره

گیری از برگ گیاه صبر زرد، برای عصاره. اقدام شود

سازی نخست باید ژل گیاه صبر زرد از برگ جدا و پاک

 40های عاری از ژل در دمای زیر شود و سپس برگ

کن الکتریکی گراد به داخل دستگاه خشکدرجه سانتی

 اتانول با افزودن الکلریخته تا خشک شوند. در ادامه 

دستگاه  درگراد یدرجه سانت 50-55 یدر دما 80%

. صبر زرد استحصال گردد یاهگیری، عصاره برگ گعصاره

عمل . پس از اتمام باشد 3به  1باید  به حالل یاهنسبت گ

 

 (Acipenser baerii) تاسماهی سیبری -1شکل 

 

 (Aloe vera) گیاه صبر زرد -2شکل  
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در  یرو با دستگاه تقط ینعصاره حاصل توز یری،گعصاره

گراد تا حد امکان یدرجه سانت 50-55ی خالء در دما

. خواهد شدانجام  یزاسیونپاستور یاتو عمل یظتغل

 درصد خلوصو  شده یظوزن عصاره تغل باید ینهمچن

. جهت تعیین گردد با دستگاه سنجش خلوص عصاره

 گیاه، گرم از عصاره 1-2مقدار  ،خشک یماندهباق یینتع

 کامالً خشک منتقل  یایشهظرف ش یکبه  وزن و

که تفاوت دو وزن  یسپس ظرف مربوطه تا زمان شود.می

آون با  داخل یکدر  نگردد،گرم یلیم 5از  یشب یمتوال

شود گراد قرار داده یدرجه سانت 125-130ی دما

ساعت  یک یهشده جهت وزن اولی)حداقل زمان سپر

 یه،و وزن ثانو یهباشد(. با در دست داشتن وزن اولیم

با قراردادن  در ادامه. شوددرصد کاهش وزن محاسبه 

خوانده  ارهعص  pH، الکترود در داخل محلول عصاره

و افزودن تا زمان مصرف  باید شده یظ. عصاره تغلشود

گراد یدرجه سانت -18 یزردر فر به غذای مصرفی

گردد. برای افزودن عصاره پودری به غذا و تهیه  ینگهدار

جیره غذایی حاوی عصاره صبر زرد، عصاره پودری 

نخست در آب حل و سپس به غذای پایه افشانه 

سی سی 30ره، در شود )مقدار وزنی عصا)اسپری( می

شود(. غذای آب حل و به یک کیلوگرم غذا اضافه می

گراد( درجه سانتی 40تهیه شده باید در محیط گرم )

کامالً خشک شود. غذای خشک شده حاوی عصاره گیاه 

صبر زرد تولید شده به ظروف دردار منتقل و سپس به 

درجه  4-6های مختلف در دمای منظور توزیع در وعده

 .گردداد )یخچال( نگهداری گرسانتی

-75ماهیان تاسماهی سیبری پرورشی در بازه وزنی بچه

لیتر آب )در مخزن  350قطعه در  20گرم با تراکم  10

لیتر در  3فایبرگالس نیم تنی با جریان آب ورودی 

دقیقه و مخلوطی از آب رودخانه و چاه نیمه عمیق و 

ورش هوادهی دائم( پرورش خواهند یافت. در دوره پر

باید پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب شامل اکسیژن 

-و درجه حرارت آب به طور روزانه اندازه pHمحلول، 

گیری شوند. بهینه میانگین درجه حرارت آب، اکسیژن 

درجه  21-22باید به ترتیب در محدوده    pHومحلول 

باشد. در  8/6 -2/7گرم در لیتر و میلی 7-8گراد، سانتی

پرورش دو ماهه، غذادهی با استفاده از غذای طی دوره 

 3درصد به میزان  5/1ورا آماده شده حاوی عصاره آلوئه

مرتبه در روز انجام گیرد. با  3درصد وزن بدن و 

-درصد صبر زرد در غذای بچه 5/1بکارگیری عصاره 

گرم در یک دوره  12تا  10ماهی سیبری در بازه وزنی 

گرم نسبت به  14کم  پرورش دو ماهه، وزن آنها دست

زمانی که از این عصاره در غذا استفاده نشود، افزایش 

خواهد یافت. در واقع در حالی که در شرایط جاری 

روز نسبت  60ماهیان در مدت پرورش، افزایش رشد بچه

درصد  5/1درصد است، با افزودن  470به روز اول، 

درصد  600عصاره گیاه صبر زرد این افزایش نزدیک به 

-واهد بود. همچنین در این شرایط بازماندگی بچهخ

 28/0درصد افزایش و ضریب تبدیل غذا  8ماهیان 

کاهش خواهد یافت. بنابراین، با استفاده از عصاره گیاه 

ماهیان با توان با مقدار غذای کمتر، بچهصبر زرد می

های رشد ماهی با وزن و تعداد بشتر تولید کرد. شاخص

ه در غذا در بهترین وضعیت درصد عصار 5/1مصرف 

خود خواهند بود. در طی دوره پرورش، در ماهیانی که 

با غذای ترکیب شده با عصاره صبر زرد تغذیه شوند، 

 100تلفاتی مشاهده نخواهد نشد و بازماندگی در آنها 

تواند به نوعی نشان درصد خواهد بود. این موضوع می

ایمنی  دهنده اثرگذاری مثبت عصاره در افزایش سطح

ماهیان پرورشی باشد. در این خصوص محققین 

معتقدند که در گیاهان دارویی عالوه بر وجود مواد مؤثر 

شود که موجب دارویی، ترکیبات دیگری نیز یافت می

تسریع روند هضم و جذب گوارشی، تقویت اثر درمانی و 

 Adedeji etگردد )نیز کاهش عوارض جانبی آنها می

al., 2008ه به اثرات مثبت تحریک ایمنی (. با توج

های مصرف عصاره گیاه دارویی صبر زرد بر شاخص

و فعالیت  Mایمنی شامل لیزوزیم، ایمونوگلوبولین 

-ها در خون بچهکمپلمان و افزایش مقادیر این شاخص

درصد عصاره،  5/1ماهیان استفاده کننده از غذای حاوی 

بر روند توان گفت که این عصاره تأثیرگذاری مثبتی می

رشد و بهبود عملکرد ایمنی تاسماهی سیبری داشت. 
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بنابراین، نتایج این یافته، کاربرد مناسبی را در اختیار 

پروری ماهیان پروران و در واقع صنعت آبزیآبزی

خاویاری قرار خواهد داد. یکی از عوامل اقتصادی بودن 

پرورش آبزیان کاهش ضریب تبدیل غذا بوده، به طوری 

های غذا و غذادهی، به علت ه بر کاهش هزینهکه عالو

کاهش مصرف غذا، از آلودگی ثانویه آب محیط پرورش 

و به دنبال آن کاهش پارامترهای کیفی آب نیز 

جلوگیری خواهد شد. این موضوع در کاربرد عصاره صبر 

زرد در تاسماهی سیبری مشاهده گردید. با توجه به این 

-فعال از قبیل ویتامینکه این گیاه از ترکیبات مختلف 

ها، مواد معدنی، قندها، لیگنین، ساپونین، اسید ها، آنزیم

سالیسیلیک و اسیدهای آمینه تشکیل شده است، لذا 

ماهیانی که از عصاره صبر زرد در جیره غذایی خود بچه

تواند در کنند، بهبود در عملکرد رشد، میاستفاده می

کرد بهتر نتیجه هضم و جذب بهتر مواد مغذی، عمل

های گوارشی و بهبود و حفظ عملکرد ساختار روده آنزیم

کوچک و نیز افزایش ظرفیت گوارش در روده باشد 

(Ngamkala et al., 2010 .) 

عصاره خشک گیاه استفاده از توان گفت که بنابراین می

در یک وزن غذای روزانه درصد  5/1صبر زرد به میزان 

سیستم ایمنی  عملکرد بهبودموجب  ه،ماهدو  بازه زمانی

را در  مقاومت این ماهیانشود و می ماهیان خاویاری

. دهدافزایش میهای شایع و بومی برابر بیماری

پروری ر صنعت آبزیدعصاره این همچنین، مصرف 

 مصرف غذا و افزایشموجب بهبود هضم غذا و کاهش 

در گیاه صبر زرد . با بکارگیری خواهد شدعملکرد رشد 

دسترسی  ماهیان خاویاری به دلیل پروریصنعت آبزی

آسان این گیاه در کشور، سازگاری آن با محیط زیست، 

بیوتیک )به دلیل داشتن خاصیت کاهش مصرف آنتی

کننده طبیعی(، تأخیر در ایجاد ضد باکتری و ضد عفونی

مقاومت دارویی، افزایش مقاومت ماهی در برابر عوامل 

اصیت محرک عفونی و محیطی به دلیل داشتن خ

سیستم ایمنی، کاهش تلفات آبزیان در مراحل مختلف 

های درمانی پرورش، کم شدن خسارات ناشی از هزینه

 این ماهیان افزایشمیزان تولید و عوارض بیماری، 

-را برای پرورش یآوری بیشترو سودخواهد یافت 

 به ارمغان خواهد آورد.و در نتیجه این صنعت دهندگان 
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