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 چکیده
 ژل خوراکی مصرف اثرات شناخت تحقیق این هدف از .در آبزی پروری توسعه یافته است تولیدات گیاهی از استفاده امروزه

 عدد 90 منظور تعدادبدین . است کمان رنگین آالی قزل ماهی خونی های شاخص عملکرد رشد و برخی بر گیاه آلوئه ورا خام
شاهد )غذای پایه( و  گروه 2 در 107±5/3تقریبی  وزن در شرایط زیستی مطلوب با سالم ظاهر به کمان رنگین آالی قزل ماهی

در پایان  .تقسیم بندی و برحسب اشتهای ماهی و تا حد سیر شدن تغذیه شدند تکرار 3 با ورا( % ژل آوئه5/0تیمار )غذای پایه+ 
گلبولهای سفید و قرمز، هماتوکریت، گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید و  و غذایی محاسبه تبدیل تغذیه، ضریبماهه  2دوره 

ضریب تبدیل گروه تیمار کمتر از گروه  که داد نشان نتایج. شد گیریاندازه AST،ALT پروتئین کل، آلبومین، اسید اوریک،
 در اوریک اسید و AST،ALT پروتئین کل، آلبومین، مقادیر که داد نشان خون بیوشیمیایی . بررسی (p<0.05)کنترل است

 تغییر گلیسیرید تری و کلسترول گلوکز، مورد در اما .(p>0.05) است نداشته داری معنی تغییر کنترل به نسبت تیمار ماهیان
 خام ژل خوراکی صرفم حاصله نتایج به توجه با (.p<0.05) شد مشاهده آنها در غلظت توجهی قابل کاهش و بود دار معنی
های فیزیولوژیک  چربی کاهش قند و و غذایی تبدیل ضریب بهبود بدون اختالل در عملکرد کبد در تواند می ورا آلوئه گیاه

 .باشد قابل توصیه می پرورش این ماهی دوره طول و در باشدخون ماهی تاثیر گذار 
 

 پارامترهای خونی تغذیه، ورا، آلوئه کمان، رنگین آالی قزل :کلیدی های واژه
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 مقدمه
 پرورشی ماهی عنوانه ب کمان رنگین آالی قزل امروزه

 و کند می ءایفا مهمی نقش انسان غذای تامین در بیآسرد
 تغییرات برابر در باال مقاومت و سازگاری قابلیت دلیل به

 در زیست توانایی که سراسر مناطقی به بتدریج محیطی
 ,Willoughby)است  شده منتقل ،باشد داشته آنرا

زی به حدود میزان تولید این آب (1395)در ایران  (.1999
البته میزان تولیدات جهانی این  که هزار تن رسیده 166

هزار تن بوده است که  814بالغ بر  2016ماهی در سال
رتبه پانزدهم تولید را در بین سایر آبزیان پرورشی بخود 

در شیوه (. 1397 اقی و همکاران،)نر است اختصاص داده
طور مستقیم بر ه مت آن بالپرورش متراکم، غذا و س

کیا و  )محمودی مت ماهی و عملکرد آن موثر استالس
  تداخل با کمترین دارویی  ترکیبات . (1398 همکاران،

  تعادل  حالت  یك از  همراه  ترکیبات وجود  دلیل  به  عمل
  انباشته  بدن در علت  همین  به و بوده برخوردار  بیولوژیك

 از استفاده . لذا،گذارند نمی جا بر  جانبی  اثرات و  اند نشده
 دارد اهمیت بیماریها درمان و پیشگیری در آنها

(Ramos,1991.) مصرف برای تنها نه گیاهان دارویی 
هستند  دسترس در گسترده طور به بلکه تر ایمن کنندگان

 گیاهی های افزودنی که اند کرده ثابت بسیاری مطالعات و
 پیشگیری از همچنین و ماهی رشد افزایش سبب

 ,.Direkbusarakom et al) شوند های آنها می بیماری

 پراکنش با گرمسیری گیاه یك ورا آلوئه . گیاه(1998
 سلولز، پکتین،) ساکاریدها پلی از انواعی حاوی جهانی،

 های یژگیو اکثر. باشد می( مانوز و گلوکومانان، آسمانان
 ترکیبی شیمیایی به نام آسمانان به ورا آلوئه گیاه دارویی
بلند  زنجیره با استیله مانوز یك که شود می داده نسبت

 .(Kim et al.,1999)باشد می

برخی از اثرات سالمتی آلوئه ورا به پلی ساکاریدهای 
 باشد موجود در بافت ژل مانند برگهای آن مرتبط می

.(Ali Kamel, 2011) ناشی از ژل بیولوژیك چندین اثر 
 عملکرد افزایش مانند تحریك سیستم ایمنی، ورا آلوئه
 Golestanاست ) شده در ماهی گزارش زخم بهبود رشد،

et al., 2015.) های روش از یکی خونی فاکتورهای بررسی 
 فیزیولوژیك تغییرات شناسایی در کاربردی و معمول

 محیطی های استرس راکث در ،دیگر عبارت به .است ماهیان

 شود، مشاهده بالینی عالیم و رفتاری تغییرات آنکه از پیش
 قابل سرولوژیك و خونشناسی تغییرات فراسنجه های

 شوری تغییرات از ناشی های استرس در .است ردیابی
 و شود حفظ بدن اسمزی شرایط باید ماهیاندر  محیط،

 رخ نیخو های شاخص برخی در تغییر معموالً راستا این در
 ،کند اصالح را تغییرات این نتواند ماهی چنانچه و دهد می

 ,.Clauss et al)شود می مرگ نهایت در و ضعف به منجر

 برای های خونی همچنین تفسیر مقادیر فراسنجه.  (2008
 ارزیابی ماهی، بر سمی مواد تاثیر بیماری، تشخیص مقاصد
 صیاختصا غیر مقاومت ارزیابی ماهی، سالمتی و شرایط

 ارزیابی تغذیه، وضعیت ماهی، بررسی مختلف های گونه
 و فاکتورهای باشدمفید  تواند می ... و استرس تاثیر

 وضعیت از کاملی شاخص زنده موجودات سرم بیوشیمیایی
با تفسیر  (.1374 روحانی،شریف)باشد  آنها می فیزیولوژیك

توان تغییرات ایجاد شده  مقادیر فراسنجه های خونی می
دن ماهی قزل آالی تغذیه شده با آلوئه ورا را از جهات در ب

مختلف ارزیابی کرد و در مورد مصرف آن قضاوت بهتری را 
 این متعدد شده اثبات اثرات به توجه انجام داد. همچنین با

 بررسی نیز آال قزل ماهی مورد در احتماالً جانوران، در گیاه
ر مورد د تواند می آنها اثرات شناخت و ها ویژگی این

تری  از این گیاه در آبزی پروری اظهار نظر دقیق استفاده
 .ارائه نمود

 

 کار روش و مواد

 رنگین آالی قزل ماهی عدد  90 تعداد بررسی این در
 وزن با سالم ظاهر به( Oncorhynchus mykiss)کمان 

 گروه 6 در ماهیان. شدند انتخاب گرم 107±5/1تقریبی 
های  که با تور به قسمت با سه تکرار در استخر بتنی

 توزیع شدند. ،متر تقسیم شده بود 2×5/1مساوی به ابعاد 
 دستگاه توسط آب شیمیایی و فیزیکی های فراسنجه
. شدند گیری اندازه 01/0 دقت با حمل قابل دیجیتال
. گردید ثبت لیتر در گرم میلی 50/8 حدود محلول اکسیژن

 pH  14 آب حرارت درجه متوسط و 33/8 حدودآب 
ه ب که بود دقیقه در لیتر 1 آب دبی. بود گراد سانتی درجه
 ماهیان. گرفت می صورت هوادهی یکنواخت و مداوم طور

 محیط با تا شدند نگهداری شرایط این در روز 10 مدته ب
مربوط به  ماهیان برای استفاده مورد غذای. یابند سازگاری
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 و GFT1 اکسترود و با سایز شکله شرکت فرادانه ب
بود و  وزن این در ماهی نیاز مورد مغذی مواد آنالیز اییدیهت

  شد. بر اساس جدول توصیه شده کارخانه مصرف

از داخل  ورا آلوئه گیاه خام ژل مطالعه این انجام جهت
از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد  برگهای تازه چیده شده

 روش از استفاده با درصد 5/0 مقدار به گرگان استخراج و
 نیاز مورد غذای روی بر اسپری و مقطر آب در لانحال

 مقدار .(Heidarieh et al., 2013) شد پاشیده روزانه
 توصیه استاندارد جدول اساس بر ماهیان نیاز مورد غذای
 متوسط وزن ماهیان نظرگرفتن در با و شرکت فرادانه شده

 نوری شرایط در ماهیانپرورش . شد محاسبه آب دمای و
 ماه 2 مدته ب  تاریکی ساعت 10 و ییروشنا ساعت 14

دنبال آرام بخشی با عصاره گل ه ب ادامه داشت و در نهایت
تمامی ماهیان هر گروه صید و  (PPM100میخك )

سی سی آغشته به  2های  سرنگ با بالفاصله خونگیری
از محل ساقه دمی انجام و  EDTAانعقاد  ضد ماده

بیوشیمیایی  های آزمون انجام جهت خون کامل های نمونه
دانشکده دامپزشکی دانشگاه  آزمایشگاه به و هماتولوژیك

زیست سنجی ماهیان و  و ندشد آزاد سنندج منتقل
محاسبه میزان ضریب تبدیل غذایی نیز بدنبال آن انجام 

روش  از هماتوکریت گیری گرفت. برای اندازه
های مویی با سانتریفیوژ در  در لوله میکروهماتوکریت

 شمارش کلی و دقیقه استفاده شد 5مدت ه دور ب 15000
 الم از با استفاده و دستی روش به قرمز و سفید های گلبول

 شد هریك انجام-نات محلول و نئوبار هموسیتومتر

(Stoskopf, 1993) کل،  سنجش میزان پروتئین
( و آسپارتات ALTآلبومین، آالنین آمینوترنسفراز )

لوکز، کلسترول و (، اسید اوریك، گASTآمینوترنسفراز )
های شرکت پارس آزمون  تری گلیسیرید با استفاده از کیت
 ROCHE COBASو با کمك دستگاه اتوآناالیزر 

MIRA  انجام شد (Shahsavani et al., 2010)نتایج . 
 قرار تحلیل و تجزیه مورد (SAS 9آماری ) افزار نرم توسط
 به تصادفی کامالً طرح یك قالب در بررسی این. گرفت
دنبال توزیع ه ب. گرفت صورت ها میانگین مقایسه روش

 one-wayروش از فرضیه آزمون نرمال و تایید آن برای

ANOVA   درصد و در ادامه  95با سطح معنی داری
جهت مقایسه بین گروهها استفاده  Tukey آزمون تعقیبی 

 شد.

 نتایج
 در داری معنی اختالف غذایی، تبدیل ضریب بررسی در

 مشاهده تیمارها کنترل و گروه بین غذایی تبدیل ضریب
درصد جیره 5/0ماهیان با مصرف آلوئه ورا با دوز  و شد

 غذایی توانستند ضریب تبدیل غذایی کمتری داشته باشند
(p<0/05) .که دهد می نشان های خونی فراسنجه بررسی 

 در داری معنی تفاوت ،های کنترل و تیمار گروه ماهیان در
 ندارد وجود خون هماتوکریت و قرمزهای  گلبول تعداد

(p>0/05  .)گروه ماهیان در سفید های گلبول تعداد ولی 
 بیوشیمی خون بررسی(. p<0.05) داشت افزایش تیمار
  AST،ALT آلبومین، کل، پروتئین مقادیر که داد نشان

 تغییر گروه شاهد به نسبت تیمار ماهیان در اوریك اسید و
 گلوکز، مورد در ولی .(p>0.05)نداشت  داری معنی

 کاهش و بود دار معنی تغییرات گلیسیرید تری و کلسترول
 .(1جدول) (p<0.05) شد مشاهده آنها در توجهی قابل

 

انحراف معیار( مقادیر پروتئین کل، ±مقایسه میانگین) :1جدول

، اسید اوریک، کلسترول، تری  ALT  ،ASTآلبومین، 

ای سفید و قرمز خون گلیسیرید، گلوکز، هماتوکریت و گلبوله

 ماهیان 
Table 1: Comparing the mean (± SD) values of total 

Protein, Albumin, ALT, AST, Uric acid, Cholesterol, 

Triglycerides, Glucose, Hematocrit and white blood 

cells and red blood cells of fish. 
 عیارمیانگین و انحراف م گروه کنترل گروه تیمار

 میانگین و

انحراف معیار   

 میانگین و

 انحراف معیار

6/0±1/5 a 7/0±9/4 a* )پروتئین کل )گرم بر دسی لیتر 

7/0±2/2 a 8/0±8/1 a )آلبومین )گرم بر دسی لیتر 

5/1±5/23 a 1/1±25 a   )واحد در لیتر(ALT 

2±33 a 6/1±35 a   )واحد در لیتر(AST  

5/1 ± 5/0 a 7/1 ± 6/0 a لیتر( دسی بر گرم لیمی) اوریك اسید 

287±7b 300±6a  لیتر( دسی بر گرم میلی)کلسترول 

229±11b 338±12a لیتر( دسی بر گرم  میلی)گلیسیرید تری 

89±4b 105±2a  لیتر( دسی بر گرم میلی)گلوکز 

2/0±2/1 a 6/0±1/1 a ( 106گلبولهای قرمز  )میکرولیتر  

3/0±3/18 b 5/15 ± 7/0 a ولیتر(میکر103سفید ) گلبولهای 

1/2±9/40 a 2/2±2/39  a )هماتوکریت )درصد 

*حروف کوچك غیر همنام در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنی دار در 

 .باشند می 95سطح % 
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  بحث
 اثرات دارای که است دارویی گیاهان از یکی ورا، آلوئه گیاه

 باکتریایی، ضد ویروسی، ضد التهابی، ضد جمله از مختلفی
 Mesbah et)  باشد می ایمنی محرک و اکسیدانی آنتی

al., 2014) .ماهی  غذایی تبدیل ضریب بررسی این در
و این در راستای نتایج تحقیقات ذیل  یافت کاهش

 تیالپیا ماهی مورد در گرفته صورت بررسی نتایج باشد. می
شد، نشان داد  انجام درصد دو و یك نیم، دوزهای در که

 کاهش ضریب در داری عنیم مصرف خوراکی آلوئه ورا تاثیر
 . همچنین(Gabriel et al., 2015)دارد  غذایی تبدیل
 که داد بر قزل آالی رنگین کمان نشان بررسی نتایج

 داری معنی افزایش ورا آلوئه با شده تغذیه تیمارهای تمامی
 تبدیل ضریب کاهش و وزن افزایش ویژه، رشد ضریب در

بی و همکاران، محرا)داشتند  شاهد تیمار به نسبت غذایی
 واسط حد عنوانه ب تواند می غذایی مواد برخی (.1396

 نیز "عملگر غذاهای" که با عنوان نماید عمل غذا و دارو
موجب تقویت  خود خاص ترکیب با مواد این. معروفند

 گوارش دستگاه طبیعی فلور و مفید های میکروارگانیسم
 تجها از و شوند آنها می بهتر عملکرد و زنده موجود

 ترکیبات .دنکن می عمل زنده موجود نفع به مختلفی
 اثراتی همچون توانند می ورا آلوئه گیاه ژل در موجود
 است ممکن و( 1394 زاده و همکاران، جعفر) باشند داشته
 فلور اصالح اثر در بررسی این از حاصل نتایج از بخشی

 افزایش شکله ب آن نتایج و باشد ماهی روده میکروبی
 بروز کند.ضم و جذب در دستگاه گوارش راندمان ه

 مانند ساکاریدهایی پلی و آب شاملهمچنین  ورا آلوئه ژل
 پلی حضور دلیل به. باشد می سلولز همی و سلولز پکتین،

 آب جذب سبب که ورا آلوئه در مختلف ساکاریدهای
 عمل امولسیفایر یك عنوانه تواند ب می ،شوند می زیادی

با توجه به توانایی  .(1395، همکاران و میرغفوری) کند
ممکن  ،بالقوه آلوئه ورا در امولسیفیه کردن ترکیبات غذا

 دین ترتیب،و ب شودغذا  پذیری هضم افزایش سبباست 
 صفرا ترشح تأثیر تحت های امولسفیه چربـی هضـم

-Alیابد و عملکرد آنزیم لیپاز بهبود  یابد افزایش

Marzooqi et al., 1999) .) عصاره اثردر یك بررسی 
 های شاخص برخی و رشد های اندیس بر ورا آلوئه گیاه خام

سنجیده شد و  کمان رنگین آالی قزل ماهی ایمنی
 سبب آال قزل ماهی در ورا آلوئه مصرف که مشخص گردید

 شده است هماتوکریت و سفید های گلبول افزایش
(Alishahi et al., 2017). تنها حاضر بررسی در ولی 

 ولی ،داشته داری معنی افزایش سفید ایگلبوله تعداد
نشان  دار رابطه معنی روند افزایشی وجود با هماتوکریت

توان در مورد تاثیر  نداد و با افزایش گلبولهای سفید می
مثبت آن بر سیستم دفاعی اختصاصی بدن ماهی امیدوار 

 ارائهنظر قطعی توان  میهای بیشتر اظهار  بود و با بررسی
 داد.

 و هماتوکریت افزایش لعه نشان داده شد کهدر یك مطا
 اثرات از یکی سرخ های گویچه تعداد و هموگلوبین

 Rahimi et) .باشد می آال قزل ماهی جیره در c ویتامین

al., 2012)  ممکن ویتامین این داشتن با ورا آلوئه ژل 
 افزایشی اثر پارامترها این میزان بر باالتر دوزهای در است

 در هماتوکریت مقدار افزایش و اشدب داشته بیشتری
  توجیه کرد. استدالل این با توان می نیز را مطالعات قبلی

 ترکیباتی اثر در آلوئه ورا اکسیدانی آنتی اثرات همچنین
 و آسکوربیك اسید فنلی، ترکیبات فالونوئیدها، مانند

 (Golestan et al., 2015) است شده گزارش توکوفرول
و  باشدهای خونی دخیل  ش عمر سلولتواند در افزای که می

مقدار کلی هماتوکریت و هموگلوبین را در بدن افزایش 
 کپور خونی ماهی های فراسنجه ای برخی دهد. در مطالعه

 زنده در آلودگی با باکتری ورا آلوئه با تغذیه شده معمولی
که  بررسی شد و مشخص گردید  هیدروفیال آئروموناس

روند  ورا آلوئه با شده تغذیه ایتیماره در نسبی ءبقا درصد
 بادی آنتی تیتر سفید، های گلبول تعداد و داشت افزایشی

باکتریایی آن  ضد قدرت و الیزوزیم فعالیت آئروموناس، ضد
 ،کنترل گروه به نسبت ورا آلوئه با شده تغذیه تیمارهای در

 های گلبول تعداد در تفاوتی داد. نشان داری معنی افزایش
 مشاهده مختلف تیمارهای هماتوکریت بین میزان قرمز و
که مشابه نتایج اخذ ( Alishahi et al., 2010) نگردید

 باشد.  شده در مطالعه حاضر می
 افزایش مورد در گیاه این با تغذیه در یك بررسی تاثیر

 تعداد که نشان داده شد و شد بررسی آال قزل ماهی ایمنی
 کنترل گروه با مقایسه در تیمار گروه در سفید گلبولهای
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. در (Alishahi et al., 2017) دارد دار معنی اختالف
مطالعه کنونی نیز نتایج مشابهی بدست آمد و افزایش 
تعداد گلبولهای سفید با اثر مستقیم در سطح ایمنی 

و با اثرات  استقابل استنباط  بوضوحاختصاصی ماهی 
ر ورا در تحریك سیستم ایمنی جانوران د اثبات شده آلوئه

 پروتئین کل، در این مطالعه مقادیر باشد. یك راستا می
 تیمار ماهیان در اوریك اسید،  AST، ALT آلبومین،

اگرچه تغییر  نشان نداد، داری معنی تغییر کنترل به نسبت
ولی مقادیر پروتئین و آلبومین خون روند  ،دار نبود معنی

رد توان در مورد بهبود عملک افزایشی داشت و با آنکه نمی
ولی با کاهشی که در  ،کبد با صراحت اظهار نظر کرد

 (ALT,AST)های معرف عملکرد کبدی  مقادیر آنزیم
توان در مورد تاثیر مثبت آلوئه ورا بر  می ،صورت گرفت

یك  در ای کرد، زیرا عملکرد کبدی اظهار نظر محتاطانه
در ماهی کپور  ورا آلوئه خام عصاره خوراکی بررسی تجویز

را با افزایش  سرم گلوبولین و آلبومین تام، تئینپرو میزان
از . (Alishahi et al., 2012) داری روبرو کرده است معنی

های خون در  دار پروتئین تغییرات معنی سوی دیگر،
 مواجهه سازی تا حدودی به توان مطالعات مشابه را می

دانست که در  مربوط مطالعات این در شده ایجاد باکتریایی
ایجاد روند التهابی  اساساًر مواجهه باکتریایی و بررسی حاض

های خون  وجود نداشته و در نتیجه اختالف سطح پروتئین
 افزایش نداشتههای کنترل و تیمار به مقدار زیادی  در گروه

 تاثیر تحت تواند می خونی های فراسنجه است. همچنین
 محمد) کنند تغییر محیطی عوامل یا فیزیولوژیك عوامل

 بر باید مختلف مطالعات در نتایج تفسیر و( 1393 نژاد،
 میزان در اختالف و گرفته صورت محیطی شرایط اساسی

 از است ممکن مطالعات سایر با بررسی این در پروتئین کل
 مطالعات به نیاز مطمئنا و باشد گرفته نشات موضوع این

  .باشد می مورد این در بیشتری
 تفاوت سیریدگلوکز، کلسترول و تری گلی مورد  در

. داشت وجود تیمار و کنترل گروه ماهیان بین داری معنی
 محرک و خون قند کاهنده عنوانه ب ورا آلوئه گیاه

 انسانی طب در چربی خون کاهنده و کبدی متابولیسم
 خصوص در اثرات این مطالعه حاضر، در .دنشو می شناخته

 گلیسیرید تری و کلسترول کاهش و کبدی عملکرد بهبود

 و بوده توجیه قابل تواند می کبدی های آنزیم در کاهش با
 بر آال قزل ماهی مورد در دوز این با ورا آلوئه ژل مصرف
 مثبتی تاثیر ها چربی و قند متابولیسم کبدی، عملکرد
باشد. اگرچه فیزیولوژی ماهی و موش بسیار متفاوت  داشته
 ها با نتایج بررسی که بر موش انجام ولی این یافته ،است

شد و اثرات آلوئه ورا بر کاهش قند و کلسترول موش 
و  مطابقت دارد )جدیداالسالمی کامالً ،مشاهده گردید

( و نشان دهنده تاثیر مشابه این ماده در 1385، همکاران
موید اثر آلوئه ورا و  سویی،تواند از  این دو جانور بوده و می

مینه مشابهت فیزیولوژیك این دو جانور در ز ،از سوی دیگر
متابولیسم قند و کلسترول باشد. طبیعی بودن سطح قند 
خون در ماهی نشان از کاهش استرس و عملکرد بهتر 

باشد و در طوالنی مدت تاثیر  سیستم آندوکرینی بدن می
 شرایط بسزایی در بهبود عملکرد ماهی خواهد داشت. در

 کورتیزول هورمون افزایش با انرژی تأمین جهت زا استرس
 گلیکوژنی ذخایر بر آن از ناشی کاتابولیك اثرات یلدل به و

 در گلوکز میزان(  گلیکوژنولیز و گلیکونئوژنز تحریك) کبد
 .(Tank et al., 2001)یابد  می  افزایش خون

 تحت حیوانی مختلف های گونه در لیپیدی های پروفایل
 کاهش ،مثــال برای. دارند قرار مختلف عوامــل تأثیر
 و کورتیکواستروئیدها رشد، هورمون ین،انسول هوا، دمای

 و کلیوی فوق بخش از شــده آزاد آمینهای کتکول
 نظیر بیماریها برخی هپارین، اعصاب، هــای گانکلیون

. دارند فاکتورها ایــن بر افزایشی اثر پانکراتیت و دیابت
 فلزات و آبســتنی تیروئیدی، های هورمون نظیــر عواملی

 همکاران، و پیغان) دارند آنها بر منفی اثر ســنگین
 ماهی بدن در شده ذخیره چربی که ییآنجا از. (1392
 گرسنگی مدت در است، احشایی های اندام در بیشتر
 و شود می شکسته گلیسرید تری بخصوص چربی ذخایر
 Ince) گردد می بدن وزن کاهش و چربی کاهش سبب

and Thorpe, 1977). توان در جیره حاوی ژل  پس می
وئه ورا در خصوص کاهش وزن بدن در مواقع گرسنگی آل

های خون پایین  چون سطح چربی .نگرانی کمتری داشت
نگه داشته شده و چربیهای احشایی کمتر شکسته 

 در ماهیان خون گلوکز که است شده مشخص شوند. می
 گونه یك افراد بین حتی و ماهی مختلف های گونه میان
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 افراد از گروه یك در. است زیادی های تفاوت دارای
 طوالنی های دوره طی خون گلوکز غلظت همسان،

 بماند باقی ثابت سطح یك در تواند می غذایی بی
(Hochachka et al., 1962)  و ثابت ماندن سطح گلوکز

یندهای بیولوژیك است و در این آنیاز اساسی انجام فر
تواند در مواردی  مورد نیز جیره حاوی ژل آلوئه ورا می

گرسنگی و پرخوری یا افزایش سطح گلوکز خون به  مانند
 هر دلیلی، به ثبات مقدار گلوکز خون کمك نماید.

 محور بر ورا آلوئه عصاره مصرف که مشخص شده است
 ترشح در و دارد کنندگی تضعیف اثر گناد-هیپوفیز
 ایجاد اختالل تستوسترون و گنادوتروپین های هورمون

 های هورمون بررسی (.1388 و همکاران، )شریعتی کند می
 مورد در گنادوتروپینی و جنسی های هورمون و تیروئیدی

 برای هاییپیشنهاد تواند می ورا آلوئه مصرف با آال قزل
و تاثیر غدد درون ریز  باشد زمینه این در آتی های پژوهش

یندهای متابولیسمی قزل آال را بیشتر تبیین نماید. آبر فر
 و ها مکمل برخی از استفاده توان گفت که می ،طور کلیه ب

 ماهیان ایمنی و مقابله توان موارد از بسیاری در ترکیبات
 که دهد می افزایش محیطی های استرس مواجهه با در را
توجه  گیاهی های عصاره به اخیر سالهای در جهت، این در

 و طرح این در حاصله نتایج به توجه با .است شده بیشتری
 خام عصاره اینکه به عنایت با و مشابه های طرح های یافته
 در آال قزل ماهی عملکرد بهبود در تواند می ورا آلوئه گیاه

همورال و تنظیم  ایمنی غذایی، تبدیل ضریب رشد، زمینه
 از و باشد داشته مثبتی های خون تاثیر میزان قند و چربی

 کشور در حال  در آن خام ژل تولید و گیاه کاشت سویی
 با گیاهی داروهای فرآوری صنعت و شدبا می انجام درحال
 توان می ،است یافته چشمگیری توسعه بودن نوپا وجود

 برای شده توصیه دوز در را ورا آلوئه گیاه خام ژل مصرف
 های بررسی با داشت امید و نمود تجویز آال قزل ماهی
مشخص  پیش از بیش مقادیر بهینه ،زمینه این در بیشتر
 سازی بومی رورش قزل آالمزارع پ در آن مصرف شده و

پروری را افزایش  وری آبزی بتوان در سایه آن بهره تا شود
 داد.
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Abstract 
Today, the use of herbal drugs has been developed in animal husbandry. Rainbow trout is also 

known as an important fish for breeding. The purpose of this study was to determine the 

effects of oral consumption of Aloe Vera gel on growth performance and some blood 

parameters of rainbow trout. The number of 90 apparently healthy rainbow trout on a 

biological condition with an approximate weight of 107 ± 3.5g was divided into two groups: 

control (basal diet) and treatment (basal diet + 0.5% Aloe vera gel) with 3 replications and in 

terms of fish appetizers were fed to the extent. At the end of the 2-month period, the food 

conversion ratio and blood sample (Total protein, Albumin, AST, ALT, White and Red blood 

cells, Hematocrit, Glucose, Cholesterol, Triglycerides and Uric acid) were measured. The 

results showed that the food conversion ratio was lower than the control group (p<0.05). 

Blood biochemical analysis showed no significant changes in Total protein, Albumin, AST, 

ALT and Uric acid between control and treatment group (p> 0.05), but significant reduction 

was observed in Glucose, Cholesterol and Triglyceride (p<0.05). According to the results, 

oral consumption of Aloe vera gel can be effective in improving the nutritional performance 

and reduce the physiological sugar and lipids of blood, and it is recommended during the 

period of breeding mentioned fish. 
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