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 چکیده
 برخوردار خاصی اهمیت از الزم پهانستی   با مناست   غذاي انهخاب میان این در ک  دهوب مخهلف معیارهاي ب  وابسته   مطلوب پروريآبزي
جلبک حاوي  غذایی جیره جلبک اسپیرولینا( و س  شتاه  فااد   اثر چهار جیره آزمایشتی  شتام  جیره  طرح آزمایشتی  در این . باشت  می

فتیمار  2درص  وزن غذا(  تیمار  %3غذاي بیومار مخلوط ش ه با جلبک اسپیرولینا با نسبت فتیمار تغذی  ش ه با  1تیمار  شام  اسپیرولینا
فتیمار تغذی  شتت ه با غذاي بیومار  3درصتت  وزن غذا(  تیمار  %5تغذی  شتت ه با غذاي بیومار مخلوط شتت ه با جلبک استتپیرولینا با نستتبت 

 Pseudotropheus)ش ن ماهی دماسونی هاي رش  و رنگیوي شاخصردرص  وزن غذا( %7مخلوط شت ه با جلبک استپیرولینا با نستبت    

demasoni)  بع  از تیماربن ي و طور کامال تصادای توزیع   آکواریوم ب ع د 12 درماه   2بچ  ماهی  دطع  181مطالع  ش ه است. تع اد
  مهر(  وزن فگرم(ماهیان شام  طول ک  فسانهیسنجی  تغذی  درار گراهن . خصوصیات زیستهاي آزمایشی مورد هفه  با جیره 8م ت  ب 

گیري ماهی براي ان ازه 6شتتت . در پایان آزمایز از هر تیمار  گیريان ازههفه   8م ت هر دو هفه  ب    ویژهنرخ رشتتت  فگرم(  نرخ رشتتت
 . مطابق نهایج حاص  از این گیري شان ازه سنجیب و مق ار کاروتنوئی  ک  از روش رنگطور تصتادای انهخا خصتوصتیات مورد مطالع  ب   

(. اثر تغذی  با مقادیر مخهلف  P<15/1تیماري ک  با جیره حاوي جلبک استتپیرولینا تغذی  شتت ن  داراي اازایز وزن بودن  ف 3تحقیق  هر 
شتتاخ   (. همچنین اثر تغذی  با مقادیر مخهلف جلبک بر شتتاخصتتهاي رنگی شتت ن م  < 15/1Pدار نبود فجلبک بر اازایز طول معنی

مطالع  حاضر  نشان داد  (< 15/1Pف دار نبود.معنی (*bف ولی شاخ  .( بود P<15/1دار فمعنی (*aف درج  رنگین ش ن و (*Lف روشتنی 
 د.اردش ن ماهی دماسونی و برخی از شاخ  هاي رنگی ک  اسهفاده از جلبک اسپیرولینا در جیره غذایی اثرات م بت روي شاخصهاي رش 
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 مقدمه. 1
 یانزآب یره غذاییزنج يهتا در ابه ا یهوپالنکهونا

و  الروها تغتذیت   آب   یفیتت ک در ت بیتت  ینقز مهم
 و یرمراکز تک  یشتتتهرب دارنتت . در یکروبیم کتنهرل 

زن ه  غذاي ک  یهیاهم دلی  ب  یادن یان درپرورش آبز
  درمقاب تمقاوم یزرش  و اازا تسترع  و در ستالمت 

  بخشتتتی از کنن یجاد میا یانآبز زا دریماريب  عوام
مستتتاحتت مزرع  را ب  تولی  غذاي زن ه اخهصتتتا   

 (.Gharibi et al., 2013دهن  فمی
 ب   کبوده  جلبک استتپیرولینا یک ستتیانوباکهر 

هتتا  ویهتتامینهتتا   پتروتئین  دلتیتت  غتنتی بتودن از    
رب استتی هاي ضتتروري  مواد مع نی  استتی  چ  آمینو

  زانهوای گضتتتروري و کتاراتنوئیت ها م   بهاکاروتن    
ریز اولین عنوان  اغلتت  بتت  کریپهوگزانهینزاگزانهین و

 Nakagawa andف گیرددرار میاستتهفاده مورد جلبک 

Gomez, 1995 همچنین .)Regunathan  وWesley 
در توان از این جلبتتک میکتت  بیتتان کردنتت   (2116ف

 31میزان  فستتتن روم کمبود رنگ ان ( ب  PDSدرمان 
 اسهفاده نمود.کیلوگرم در جیره غذایی میگو گرم در

ویژگیهاي موجودات آبزي رنگ آنها جتذابهرین  
منبع رنگی آنها از مواد غذایی موجود در  باشتت  ک می

 ,Shateriyanف گیردمحیط زیستتتت آنها منشتتت  می

2012; Kop and Durmaz, 2007.)  ماهیها معموال
دادر ب  ستتتنهز کاروتونوئی  مورد نیاز براي ایجاد رنگ 

همراه تغذی  این  مناستت  در خود نیستتهن  و بای  ب  
 Gourveia etف مواد ب  خوراک ماهی اضتتتاا  گردن 

al., 2003).  امروزه استتتهفتتاده از کتتاروتونوئیتت هتتاي
عی براي ایجاد رنگ در انواع مصتتتنوعی بهطور وستتتی

 یاديزدلی  دیمت بسیار  آبزیان اسهفاده میشود  اما ب 
از جمل  جلبک  توان از ترکیبتات گیتاهی  می کت  دارد 

 عنوان منبع تولی  رنگ ان  استهفاده کرد   ب استپیرولینا 
 .(Gourveia, 1997ف

متتاهی دمتتاستتتونی یکی از متتاهیتتان ختتانواده 
رنگ پوستتتت  باشتتت .و بومی تانزانیا می *ستتتیکلی ه

ستتیکلی ها از ترکیبات رنگی بستتیار مهفاوتی تشتتکی  
شتتت ه استتتت. ستتتیکلی هاي نر رنگهاي روشتتتنهر و  

تر هسهن . ب  ها تیرهدرحالیک  ماده دارن  درخشتانهري 
همین دلی  مصتتترن کنن گان ماهیان نر را بیشتتتهر 

                                                           
* Cichlidae 

براي رنگین شتتت ن  متتاده جنس ترجیح می دهنتت  و
 شون .داده می توسط هورمونها تغییر جنسیت

Seval اثر بررستتی  پس از  (2111ف و همکاران
عنوان مکم  غذایی  نستتبههاي مخهلف استتپیرولینا ب 

 در رشتتت  و ضتتتریت  تبت یت  غذایی در ماهی گوپی   
 از اسهفاده ک  ردن ش کگزار (Poecilia reticulataف

 گوپی  غذایی جیره در درصتت  4 میزان ب  استتپیرولینا
 د.ردا غذایی تب ی  ضتتری  و رشتت  بر م بهی تاثیر

 غذایی جیره در اسپیرولینا جلبک از اسهفاده همچنین
 Macrobrachiumدراز آب شتتتیرین ف خرچنتتگ

rosenbergii درصتت  سب  اازایز  5-21( ب  میزان
 .(Gomez, 2007ف شودرش  و بقا می

با توج  ب  مطال  ذکر شتت ه و اهمیت رنگ در 
و تولیت  الروهاي با   بتازار پستتتنت ي متاهیتان زینهی    

بازمان گی بالال با توج  ب  تاثیر استتپیرولینا بر مقاومت 
  تحقیق و پژوهز در رابط  ستیسه  ایمنی این ماهی 

 جیره غذایی آبزیانبا لزوم اسهفاده از کاروتنوئی ها در 
 رس .نظر می امري ضروري ب 

 

 مواد و روشها. 2
 جیره آزمایشتتتی 4اثر طرح آزمایشتتتی ندر ای
تیمار تغذی  شتتت ه با غذاي تیمار شتتتاه  ف شتتتامت   

کنستانهره تجاري بیومار ساخت شرکت ارانس (  تیمار  
بیومار مخلوط شتت ه با تیمار تغذی  شتت ه با غذاي ف 1

درص  وزن غذا(  تیمار  %3جلبک اسپیرولینا با نسبت 
بیومار مخلوط شتت ه با تیمار تغذی  شتت ه با غذاي ف 2

درص  وزن غذا(  تیمار  %5جلبک اسپیرولینا با نسبت 
بیومار مخلوط شتت ه با تیمار تغذی  شتت ه با غذاي ف 3

درص  وزن غذا( روي  %7جلبک استپیرولینا با نستبت   
شتاخصتهاي رش  و رنگ ماهی دماسونی مورد بررسی   

این  .(Promya and Chitmant, 2011ف درار گراتتت
 1333تا اردیبهشتتت ماه  1332تحقیق از استتفن  ماه 

 وم کشاورزيپروري دانشگاه علقیقات آبزيدر مرکز تح
 انجام گردی .و منابع طبیعی گرگان 

 آنها داریو شرایط نگه بچه ماهی تهیه .2.1

 2بچ  ماهی  دطع  181تع اد  در این آزمایز
تک یر و پرورش  خصتتوصتتی  دماستتونی از مراکز ماه 
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 . گردی ماهیان زینهی مستهقر در اسهان مازن ران تهی  
پس از سازگاري کام  ماهیان با جیره غذایی و شرایط 

ي آکواریوم ب  تع اد مستتتاو 12در  بچ  ماهیهاج ی   
طور کامال  ب  (در هر آکواریوم ف نر و مه ه( ماهی 15ف

 8م ت  بن ي ب تصتتادای توزیع شتت ن . بع  از تیمار 
هاي آزمایشتتتی مورد تغذی  درار  هفه  ماهیان با جیره

ااکهورهاي در طول دوره آزمتایز   نین چهمگراهنت . 
 1±28میانگین دما ف دما ایزیکی و شتتتیمیایی مانن 

و  (7/7 ± 1/1ف در ح ود pH  (گراد ستتتانهی درجت  
بتت   (گرم در لیهرمیلی 5/6 ±1/1ف اکستتتیژن محلول

-Water checkerصورت روزان  با اسهفاده از دسهگاه ف

U10, HURIBA, Japanش ن گیري ( ان ازه. 
هتتاي غتتذایی و آگتتاهی از عملکرد جیرهبراي 

   در ابه ا و انههاي دوره پرورشچگونگی رشتت  ماهیان
ستنجی ش ن . براي انجام این کار تمام  ماهیان زیستت 

متاهیتان توزین و طول کت  و طول استتتهتان ارد آنها     
محاستب  شت . محاسب  شاخصهایی مانن  ضری  رش    
ویژه و ضتتتری  تب ی  غذایی با شتتتمارش ماهیان در 
طتول دوره پرورش و نیز در انههتتاي دوره و میزان  
مصتتترن غذا در روز و در ک  دوره با توج  ب  اازایز 

بر استتتات نهتایج حتاصتتتل  از    وزن صتتتورت گراتت. 
درص  وزن ب ن  5تا  3غذادهی سنجی ماهیان  زیست
در پایان آزمایز تمامی بار در روز انجام ش . 4و  ماهی

هتا نیز  کت  آن  طور انفرادي وزن و طول متاهیتان بت    
شتت . .ستتپس شتتاخصتتهاي اازایز وزن     گیريان ازه

 صتتتورت زیر محاستتتب  شتتت  درصتتت  اازایز وزن ب 
 ( Tacan, 1990ف

وزن ثتانویت  فگرم( ا اازایز وزن    –وزن اولیت  فگرم(  
 ب ن فگرم(

وزن ثانوی  فگرم(  –وزن اولی  فگرم( / وزن اولی  فگرم( 
 ا درص  اازایز وزن ب ن 111× 

برداشهن تورهاي بین ماهیان از هر تیمار بع  از 
طور  گیري کتاروتنوئیت  کت  ب    متاهی براي انت ازه   3

تصتتتادای انهختاب شتتت  و در همتان روز مرحل  اول   
 آزمایز انجام گردی .

 ساخت جیره غذایی .2.2

جلبتتک  رژی  غتتذایی حتتاوي در این تحقیق 
فگروه  جلبکو رژی  غتذاییی اتاد  این   استتتپیرولینتا  

توده  مورد ارزیابیقرار گراتی دماسونماهی شتاه ( در 

در  Jourdan زن ه و پودر اسپیرولینا طبق دسهورالعم 
 گردی  شتترایط آزمایشتتی و ستتپس نیم  انبوه تولی   

تهی  جیره  غذاي کنستتانهره  براي. (Jourdan, 2001ف
 عنوانب  وفبیومار ستاخت شرکت ارانس ( پودر  تجاري

ی ترکیبات تقریبمورد استتهفاده درار گرات. جیره پای  
 %5/11چربی   %5/8پروتئین   %47این جیره شتتتام  

 بود. براي کربوهی رات %11  رطوبت %6ختاکستتتهر و  
نوع جیره غذائی در  4تیمارآزمایشتتتی   غذاي تولیت  

گرم  3گرم جیره غتتذائی  111در هتر   1تتیتمتتار   
پس س اسپیرولینا ریخه  و ب  بیومار پودر ش ه اضاا  و

 ست آم ه گردی . ستتپس خمیر ببا کمی آب مخلوط 
 با اسهفاده از چرخ گوشت ب  شک  پلت درآورده ش .

 شاخصهای رنگ .2.9

 آنتتالتیتزکتتاروتنوئیتت  پوستتتتت متتاهی  طبق   
در این  انجام شتت .( Torrissen and Naevdal, 1984ف

 یمتار براي آنالیز کاروتنوئی   ب  متاهی از هر ت  6 روش
ش ن . نمون  پوست ماهیان از هر  طور تصادای انهخاب

ي برداشه  ادو طرن ب ن  بین ناحی  شتکمی و ستتین  
 21گرم نمون  پوست درون لول  االکن میلی 211ش . 
لیهر استتهون میلی 11لیهري درار گرات و ستتپس میلی

و گرم ستتولفات ستت ی  ب ون آب ب  نمون  اضتتاا     1
 4ي روز در دما 3م ت  ها ب نمون  سازي ش ن .همگن

توستتط کاغذ و داري گراد در یخچال نگ درج  ستتانهی
یا  3ایلهر ش ن . عصاره حاص   4صاای واتمن شماره 

اه و هربار در دسهگ لیهر اسهون شسه میلی 11بار با  4
دور در  5111ددیق  و دور  11م ت  ستتتانهریفوژ بت  
گراد درار داده شتت . در درج  ستتانهی 4ددیق  و دماي 

ه و  شصفر  سنجیرنگانهها توستط استهون دستهگاه    
ثبت نانومهر  توستتط دستتهگاه   451میزان رنگ ان  در 

 .  گردی 
اطالعات داده شتتت ه توستتتط در این آزمتایز  

 *Lبیان ش .  *bو  *L*  a پارامهر 3دسهگاه در دال  
روشتنی ماهی است ک  مح وده  بیانگر میزان تیرگی و

فکامال  روشن( را در  111صتفر فکامال  تیره( تا   اي بین
 +a* ده  ک  ازدرمزي را نشتتتان می *a گیرد بر می

زردي را   b* .شودستبز( را شام  می ف -a * درمز( تاف
زرد( را در بر ف *b– آبی( تاف *b+  ک  از ده  نشان می

 (.Sudagar et al., 2012ف گیردمی
دست آم ن ارمول این  هاي مربوط ب  ب عادل م
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 Van der Salm et)باش  صورت زیر می شتاخصها ب  

al, 2004)  
H*= arctan(b*/a*) 
C*= (a*2 +b*2) 0.5 

با اسهفاده از ارمولهاي  کالسیک( *Hv  فاخش
هاي تب ی  ش . زیرا مولف ( Hcفسیرکوالر Hue زیر ب 

اي بیان و رنگ توستط رنگ ستنج در یک اياي دایره  
ها بایسهی در اياي شتون  و براي مقایست  آن  ارائ  می

  (Pavlidis et al., 2006فاي مقایس  شون  دایره
X=∑(cosHv)/N 
Y=∑(sinHv)/N 
r=(X2 +Y2 ) ½ 
Mean Hc=asin(Y/ r) 
SD Hc=[(−2 ln(r)]1/2 

 N باشتتت  وب  رادیان می Hv در ارمولهاي باال

 .تع اد مشاه ات است

 تجزیه و تحلیل آماری .2.2

آزمایز در دال  طرح کامال تصادای با یک این 
اتاکهور و نوع جیره داده شتتت ه ب  ماهی انجام گرات.  

هتتا و ارزیتتابی اثر تیمتتار هتتا از نرم جهتتت آنتتالیز داده
استتهفاده شتت . تجزی  تحلی    16نستتخ   SPSSاازار

  طرا  و مقایس ها با اسهفاده از آنالیز واریانس یکداده
اي دانکن در مون چن  دامن میانگینها با استتهفاده از آز

 .انجام گردی = α 15/1 سطح اطمینان 

 

 نتایج. 9
 نتایج حاصل از رشد ماهی .9.1

 افزایش وزن

  بین مقادیر مخهلف اسهفاده از 1مطابق ج ول 
جلبتک استتتپیرولینا بر اازایز وزن ماهی در ستتتطح  

دار ( اخهالن معنی P<15/1درص  ف 5خطاي آزمایز 
بیشهرین اازایز   1مطابق شک   داشت.آماري وجود 

درصتت  جلبک استتپیرولینا و  5وزن در ماهی در تیمار 
جلبک  جیره غذایی ااد کمهرین آن در تیمار شتتاه  ف

استپیرولینا( بوده است. مطابق آزمون دانکن تیمارهاي  
درصتتت  جلبک استتتپیرولینا و شتتتاه  در گروههاي  5

هاي بینابینی درار همستتتهقت  و ستتتایر تیمتار در گرو  
 LSDآزمون   2گیرنتت . همچنین طبق جتت ول متی 

داري دار آماري( اخهالاات معنیفحت اد  تفاوت معنی 
هتاي مخهلف بتا شتتتاهتت  نشتتتان داد   را میتتان تیمتتار

(. P<15/1ف
 

 بدن ماهی دماسونی افزایش وزن میزان بر حاوي مقادیر متفاوت جلبك اسپیرولینا اثر مقادیر مختلف جیره آزمایشی -3 جدول

 %2 %5 %1 شاهد درصد جلبك اسپیرولینا
 c5/2 bc2/3 a4 ab7/3 درص  اازایز وزن

 دار می باش .ی حرون مهفاوت بیانگر وجود اخهالن معن

 افزایش طول

  بین مقادیر مخهلف اسهفاده از 3مطابق ج ول 
اازایز طول متاهی  اخهالن  جلبتک استتتپیرولینتا بر   

همچنین  (. P>15/1دار آمتتاري وجود نتت ارد فمعنی
در ماهی در  طول بیشتتهرین اازایز  2مطابق شتتک  

هرین آن در درصتتت  جلبک استتتپیرولینا و کم 5تیمار 
جلبک استتتپیرولینا(  جیره غذایی ااد ف تیمار شتتتاه 

ها در . مطابق آزمون دانکن کلی  تیمارمشتتتاه ه شتتت 
آزمون   4طبق جتت ول گیرنتت  و درار مییتتک گروه 

LSDداري میان تیمارهاي مخهلف با ( اخهالاات معنی
(. P>15/1ف گردی شاه  مشاه ه ن

 

بدن ماهی  متر()میلی اثر مقادیر مختلف جیره آزمایشی حاوي مقادیر متفاوت جلبك اسپیرولینا بر میزان افزایش طول -7 جدول
 دماسونی

 %2 %5 %1 شاهد درصد جلبك اسپیرولینا
 a8/51 a3/54 a61 a53 درص  اازایز طول

 حرون مهفاوت بیانگر وجود اخهالن معنی داري می باش .
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 سنجینتایج حاصل از رنگ .9.2
 (*L)شاخص روشنی 

بین مقادیر مخهلف اسهفاده از جلبک اسپیرولینا 
 5متاهی در ستتتطح خطاي آزمایز   رنتگ بر اازایز 

دار آماري وجود دارد. ( اخهالن معنی P<15/1درص  ف
در ماهی در  رنگبیشتتهرین اازایز   3مطابق شتتک  

آن در  درصتتت  جلبک استتتپیرولینا و کمهرین 5تیمار 
جلبک اسپیرولینا( بوده تیمار شاه  فجیره غذایی ااد  

گروه درص  در  5است. مطابق آزمون دانکن تیمارهاي 
درص  در گروه مشاب  و تیمار  3مسهق   تیمار شاه  و 

 همچنینگیرن . درصتتت  در گروه بینتابینی درار می  7
داري را میتتان تیمتارهتاي مخهلف بتتا   اخهالاتات معنی 
(. P<15/1فشاه  نشان داد 

 ماسونید( در ماهی *L) ییاثر مقادیر مختلف جیره آزمایشی حاوي مقادیر متفاوت جلبك اسپیرولینا بر شاخص روشنا -1جدول 

 %2 %5 %1 شاهد درصد جلبك اسپیرولینا
 b47 b43 a38 cb51 شاخ  روشنایی

 داري می باش .ی حرون مهفاوت بیانگر وجود اخهالن معن

 (*a) رنگین شدن شاخص

بین مقادیر مخهلف اسهفاده از جلبک اسپیرولینا 
 5متاهی در ستتتطح خطاي آزمایز   رنتگ بر اازایز 

دار آماري وجود دارد. ( اخهالن معنی P<15/1درص  ف
در ماهی در  رنگبیشتتتهرین اازایز  4مطابق شتتتک  

درصتتت  جلبک استتتپیرولینا و کمهرین آن در  5تیمار 
استتت.  تیمار شتتاه  فب ون جلبک استتپیرولینا( بوده 

درصتتت  در  7و  5  3مطتابق آزمون دانکن تیمارهاي  
هاي مشتتاب  و تیمار شتتاه  در گروه مستتهق  درار گروه
داري را میتتان گیرنتت . همچنین اخهالاتتات معنیمی

. ( P<15/1فتیمارهاي مخهلف با شاه  نشان داد 

 ( در ماهی ئماسونی*a) شدننگیناسپیرولینا بر شاخص راثر مقادیر مختلف جیره آزمایشی حاوي مقادیر متفاوت جلبك  -4جدول 

 %2 %5 %1 شاهد اسپیرولینا درصد جلبك
 b2/3 a2/4 a8/4 a5 شاخ  روشنایی

 داري می باش .ی حرون مهفاوت بیانگر وجود اخهالن معن

 (*b)زردی  شاخص

ینا جلبک اسپیرولبین مقادیر مخهلف اسهفاده از 
دار آماري وجود بر اازایز زردي ماهی  اخهالن معنی

بیشهرین اازایز  5-4(. مطابق شک   P>15/1ن ارد ف

درصتت  جلبک استتپیرولینا و  5رنگ در ماهی در تیمار 
درصتتت  بوده استتتت. مطابق  7کمهرین آن در تیمتار  

 . گیرنآزمون دانکن کلی  تیمارها در یک گروه درار می
داري میان تیمارهاي مخهلف اخهالاات معنیهمچنین 

(. P>15/1با شاه  مشاه ه نش  ف

 ماسونیدر ماهی د ((*b) اثر مقادیر مختلف جیره آزمایشی حاوي مقادیر متفاوت جلبك اسپیرولینا بر شاخص زردي -5جدول 

 %2 %5 %1 شاهد درصد جلبك اسپیرولینا
 a22/1 a15/1 a35/1 a45/1 شاخ  روشنایی

 مهفاوت بیانگر وجود اخهالن معنی داري می باش .حرون 

 گیریبحث و نتیجه. 2

وستیل  سیسهمهاي عصبی   نوع رنگ ماهیان ب  
نیز  هاآن وکرینی کنهرل شتت ه اما منابع غذایی رنگ ان 

 کننتت نتقتتز متتهتتمتتی درتتتعتتیتتین رنتتگ ایفتتا می 
 (.Chatzifotis et al., 2004ف

عنوان یک  استتتپیرولینا ب مطتابق گزارشتتتات  
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مصرن  مکم  خوب براي هچریها شتناخه  ش ه است. 
پودر اسپیرولینا در اازایز رش  بههر و کاهز ضایعات 

و پای اري  اي فب  علت ع م ایجاد چربی شکمی(تغذی 
 ینا بیشهر نسبت ب  بیماریها را ب  دنبال دارد. بامصرن

اازایز خواه  داشتتت.در  %11ماده نستتبت رشتت  تا  
 ها از جمل تولی  ماهیان زینهی براي بستتتیاري از گون 

متاهیان مناطق حاره  جلبکها بخشتتتی از رژی  غذایی  
 (.Ghaeni et al., 2010ف دهن آنها را تشکی  می

 3مطتتابق نهتتایج حتتاصتتت  از این تحقیق  هر  
  ا تغذیتیمتاري ک  با جیره حاوي جلبک استتتپیرولین 

 با مقادیر مخهلفاثر تغذی  ش ن  داراي اازایز بودن . 
همچنین اثر  .دار نبودجلبتتک بر اازایز طول معنی

تغذی  با مقادیر مخهلف جلبک بر شتتاخصتتهاي رنگی  
  بود.دار معنی *aو  *Lش ن م   

نهایج این تحقیق همچنین با نهایج حاصتتت  از 
( مطابقت دارد  آنها 1333و همکتاران ف  Kimتحقیق 

  هاگزانهینگزارش کردن  ک  تغذی  با جیره حاوي آستت
نرخ رشت  باالتري نسبت ب  تغذی  جیره حاوي لوتئین  

 .و بهاکاروتن دارد
 با استتتپیرولینا تاثیر پیشتتتین مطتالعتات   در

غلظههاي مهفاوت ستتب  کاهز ستتمیت مس و بهبود 
 Jamesف شتت  Cirrhinus mrigalaرشتت  در ماهی 

et al., 2009.) محرک یک عنوان ب  اسپیرولینا ت ثیر 

 مورد Oreochromis niloticusدر  ایمنی و رشتت 

حاوي  جیرهاي ک  شت   و مشتخ   گرات درار مطالع 
 تع اد اازایز درصت  اسپیرولینا منجر ب  ب   11-5/2

-Abdelف شتتت  خواه  ماهی این در درمز گلبولهاي

Tawwab et al., 2008b.)      هتمتچتنتیتن تتتاثتتیر  
 
 

دابلیت  و گوشتتتت کیفیت رشتتت   بر استتتپیرولینتا 
 Clariasف ایمنی گرب  ماهی ستیسه   تحریککنن گی

gariepinus)  بیان و گرات درار انگشتتت د  مطالع 

 اازوده آنها يب  جیره اسپیرولینا  %5ک  گروهی شت  

استتپیرولینا  %3ک   گروهی با مقایستت  در بود شتت ه
 Promyaف دریاات کردن  داراي کیفیت بههري بودن 

and Chitmant, 2011.) Hanel  2117ف همکارانو )
غتتذایی مرحلتت  نوجوانی در میگوي  رژی  از بخشتتتی

 را با جلبک لیوالیزه جایگزین کردن  میزانپاستتتفی  

 تفاوت ش ه بودن  تغذی  اسپیرولینا با ک  گروهی رش 

کیفیت  همچنین .داشتت  ها گروه ستایر  با داري معنی
 . بود ش ه بههر میگوها این رنگ

  زینهی برنگ ماهیان ثابت کردن   پژوهشتتگران
عتنتوان عتتامتت  کتیتفتی مته  براي جلتت  توجتت        
مصراکنن گان بوده و بازار پسن ي این ماهیان غالبا بر 

 ,.Wang et alف باشتتت استتتات رنگ جذاب آنها می

مکمت  استتتپیرولینتا بتاعتش اازایز کیفیت      .(2006
 شتتودمول ین میگو و شتتاخصتتهاي کیفی در میگو می

از آن جایی  .(Regunathan and Wesley, 2006ف
  ردهنکاستپیرولینا در ايتاي آکواریوم رش     جلبک ک 

محیط داخلی آکواریوم  لوده شتتتت نآلتتذا موجتت  
نشتتان داد ک  استتهفاده از  ر مطالع  حاضتتشتتود. نمی

جلبک اسپیرولینا در جیره غذایی ماهیان اثرات م بت 
توان از مواد میعالوه  دارد. ب هاي رش  روي شتاخ  

زیتتادي هتمتچتون کتتاروتتتنوئیتت هتتاي ستتتنهزي و     
 یرهغو  دلم  پودر الف  مانن کتاروتنوئی هاي طبیعی  

هاي غذا تا ح  و ب ین گون  در هزین  نموداستتتهفتاده  
 .جویی کردزیادي صرا 
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