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فصلنامه علمی ـ پژوهشی

اثر پودر اسپیرولینا بر رشد ،بازماندگی ،کاروتنوئید کل ماهیان پیش مولدو
پرورش در مرحله الروی ماهی گورامی کوتوله ()Trichogasterlalius
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 - 3استادیار ،گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه ع لوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان
 - 4استادیار ،گروه شیالت ،سازمان تحقیقات شیالت ایران ،تهران
پذیرش95/12/10 :

دریافت95/07/27 :

*نویسنده مسئول مقالهm_biabani@ymail.com :

چکیده:
تأثیر پودر جلبک اسپیرولینا در سطوح ( 0شاهد) 7 ،3 ،و  10درصد جیره غذایی بر شاخصهای رشد،
بازماندگی و کارتنوئید کل بچه ماهی گ ورامی کوتوله ( ) Trichogasterlaliusبا میانگین وزن  3/6گرم
و همچنین پرورش الروی ماهی بهمدت  8هفته بررسی گردید .کاروتنوئید با افزایش پودر اسپیرولینا تا
سطح 7درصد افزایش معنیدار یافت ( ،) p >0/05ولی در سطح  10درصد با سطح 7درصد اختالف
معنیداری نداشت ( .) p <0/05بازماندگی تفاوت معنیداری را نشان نداد ( .)p <0/05در الروها،
بازماندگی ،کاروتنوئیدکل و طول کل با افزایش پودر اسپیرولینا بهصورت معنیداری افزایش یافت
( .) p >0/05به طورکلی ،تیمار  3درصد پودر جلبک بهدلیل بهبود شاخص های رشد و کاروتنوئید کل در
مرحله پیشمولدی و تیمار 10درصد برای دوران الروی به عنوان بهترین تیمارهای این مطالعه معرفی
میشوند.
کلید واژگان:اسپیرولینا ،گورامی کوتوله ،رشد ،بازماندگی ،کاروتنوئید کل و پرورش الرو

مقدمه

است (.)FAO,2014بهطورکلی ،مدیریت مولدین و پرورش

تولید و پرورش آبزیان زینتی یکی از بخشهایی است که

الروها در دوران پرورش الروی بهعنوان دو مسئله مهم و

سالیانه مقادیرباالیی از درآمد صنعت آبزیپروری را به خود

صنعت

اساسی

برای

تکثیر

و

پرورش

در

فائو ،ارزش

آبزیپروریمحسوب میشوند .با این حال ،هماوری پایین

تجاریآبزیانزینتی در سال 2014معادل  15میلیارد دالر بوده

مولدین در ماهیان زینتی همراه با تلفات باالی الروهادر

اختصاص

می دهد.

براساس

آمارهای
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دوران پرورش الروی همچنان از مهمترین چالشهای این

جیره غذایی آن دارد (;.)Goldestein, 1971 Degani, 1990

صنعت بهشمار میروند( .)Raja et al. 2014برای برطرف

بهنظر میرسد بهمنظور افزایش شاخصهای رشدی و

کردن این مشکالت ،مطالعات قبلی تأکید فراوانی بر تأثیر

عملکرد تولیدمثلی ،بهبود تغذیه مولد و نوع رژیم غذایی

کیفیت جیره ماهیان مولد بر تحریک رسیدگی

الروها در مرحله تغذیه آغازینبهعنوان دو عامل اصلی

جنسی،افزایش هماوری مولدین ،کیفیت تخم وبهبود رشد

بهشمار میآیند ( .)Güroy et al., 2012بنابراین با توجه به این

Oliviotto et al. 2006Degani,

پیشفرض ،هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی شاخصهای

;.)1990;Güroy et al. 2012پودر ماهی بهدلیل داشتن

رشدی پیش مولدین (طول و وزن بدن) ،رنگپذیری

سطوح باالی پروتئ ین و اسیدهایآمینه ضروری بهعنوان یکی

(کاروتنوئید کل) و پرورش الروی ماهی گورامی کوتولهبا

از اجزای اصلی تشکیلدهندة جیرههای غذایی آبزیان

بهینه سازی جیره غذایی مولدین از طریق تأثیر نوع جیره

محسوب میشود ( .)Gatlin et al., 2007در سالهای اخیر

غذایی حاوی پودر جلبک اسپیرولینا متمرکز شده است.

الروها داشتهاند (

تالشهای زیادی در زمینهجایگزینیجزئی و یاکاملپودر
ماهی با استفاده از انواعمنابع گیاهی قابل دسترس انجام

مواد و روشها

شده که پودر جلبکاسپیرولینا ()Spirulinaplatensis

کشت و آمادهسازی جلبک اسپیرولینا

بهعنوان یکی از منابع گیاهی ،با قابلیت تولید متراکم و ارزش

استوک جلبک اسپیرولینا از پژوهشکده ژنتیک و

غذایی مناسب میتواند روند امیدبخشی را در سالهای

زیستفناوری کشاورزی ساری تهیه شد .کشت جلبک

آیندهایفاکند (;.)Lu et al., 2004Choonawala,2007

اسپیرولینا()Spirulinaplatensisدر دو مرحله کلی انجام شد.

اسپیرولینا یک جلبک سبز -آبی ،مارپیچی شکل به قطر 12

بخش اول پرورش در فایکولب (محیط داخل) تا حجم 15

میکرون و منبعی غنی از پروتئین ،ویتامین ،اسیدهای آمینه و

لیتر و بخش دوم در محیط نمیه باز در حجم  150لیتر انجام

چرب ضروری ،مواد معدنی و رنگدانههای آنتی اکسیدانی

گرفت .دمای محیط کشت داخل و بیرون ،در محدوده - 35

در نظر گرفته میشود ( .)Diraman et al., 2009در بسیاری

 34درجه سانتیگراد و نوردهی و هوادهی بهصورت 24

از گونههای آبزیاننتایجمثبتی در استفاده از جلبکاسپیرولینا

ساعته انجام شد .از محیط کشت گیالرد برای پرورش

بر شاخصهای رشد ،افزایش جذب غذا ،پیگمانتاسیون

جلبک استفاده شد .جلبکهاپس از فیلترکردن از آب و

(رنگپذیری)،افزایشایمنی و بهبود شاخصهایتولیدمثلی

خشک شدن کامل ،به درون آون دارای فن منتقل شدند و در

Regunthanet al., 2006Güroy et al.,

دمای  40درجه سانتیگرادبهمدت  24ساعت (با مقدار

گزارش گردید(

;.)2012با این وجود ،دادههای بسیار محدودی در زمینه

رطوبت کمتر از  10درصد) خشک شدند(

استفاده از اینجلبک بر عملکردتولیدمثلی در ماهیان وجود

 .)al.,1996در مجموع در حدود  700گرم پودر جلبک

دارد (.)Lu et al., 2004Güroy et al., 2012ماهی گورامی

به دست آمد .آنالیز پودر جلبک اسپیرولینا نشان داد که این

کوتوله(،)Trichogasterlaliusبهدلیلزیبایی و قیمت مناسب

جلبک حاوی  61/1درصد پروتئین 5/3 ،درصد چربی19/5 ،

دارای طرفداران زیادی در میان آکواریوم داران است .میزان

درصد کربوهیدرات و  9/8درصد خاکستر بود.

هماوری در این ماهی بین  300- 800تخم به ازای هر مولد

تهیه ،آمادهسازی و مولدسازی ماهی گورامی کوتوله

بوده که این تفاوت وابستگی زیادی به اندازه مولد و نوع
22
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تعداد  145قطعه بچه ماهی  3/6گرمیگورامی کوتوله از مرکز

ثبت گردید .هوادهیآکواریومها در حد مالیم بود و از سنگ

معتبر خریداری و بهطور تصادفی در  12ظرف  20لیتریتوزیع

هوای کوچک جهت هوادهی استفاده شد.

و برای سازگاریبهمدت  7روز با غذای تجاری با

تهیه و آمادهسازی جیرههای غذایی

میزانپروتئین  30درصد و چربی  4درصد تغذیه شدند.

پنج جیرهغذایی متشکل از غذاهایحاوی پودر جلبک

غذادهی بهصورت روزانه در  3نوبت و در حد سیری انجام

اسپیرولینا با سطوح جایگزینی  7 ، 3و  10درصد جیره و

شد ( .)Oliviotto et al., 2006بهمنظور تعویض و تمیزکردن

یکجیره شاهد (حاوی پودر ماهی) آماده شدند.

آب ظروفها ،تمامی ظروف با اتصاالت لوله ای به هم متصل

ترکیبجیرهغذایی شامل پودر ماهی،کنجالهسویا ،آرد گندم،

شدند و بهوسیلة فیلتر مرکزی عمل سیفون کردن آب در

روغنکانوال  ،نشاسته ،مکمل ویتامینی ،مکمل مواد معدنی و

تمام مدت دوره انجام گردید.عمل پرورش و غذادهی با

پودر جلبک اسپیرولینا بود (جدول .)1برای تهیه غذا ،از

جیرههای غذایی برای مدت  8هفته انجام شد .دوره نوری

دستگاه پلتزن  1میلیمتری استفاده گردید و بهمنظور

شامل  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی بود .درجه

جلوگیری از فساد آن  ،در دمای  - 20درجه سانتیگراد

حرارت آب در تمام مراحل در محدوده بین  22- 24درجه

نگهداری شد.

سانتیگراد pH ،آب بین  7- 7/8و شوری آب صفر در هزار
جدول 1جیرههای استفاده شده در تیمارهای مختلف
ترکیب جیره (درصد)

سطوح جایگزینیاسپیرولینا در جیره (درصد)
( 0شاهد)

3

7

10

پودر ماهی

45 /5

42 /5

38 /5

35 /5

پودر اسپیرولینا

0

3

7

10

پودر کنجالهسویا

30

30

30

30

آرد گندم

12

12

12

12

نشاسته

5

5

5

5

ویتامینی1

0 /5

0 /5

0 /5

0 /5

موادمعدنی2

مخلوط

0 /5

0 /5

0 /5

0 /5

مخلوط

روغن کانوال

6 /5

6 /5

6 /5

6 /5

ترکیب شیمیایی جیره (درصد)
ما ده خشک

91 /16

91 /26

91 /64

91 /73

پروتئین

41 /50

41 /68

41 /92

41 /62

چربی

12 /8

12 /6

12 /34

12 /13

خاکستر

4 /9

5 /1

5 /1

5 /2

3 /98

3 /96

3 /93

3 /90

انرژی قابل هضم (کیلوکالری بر
گرم)

 1بر حسب گرم بر کیلوگرم از مخلوط شامل:
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;MgS04 . 2H2 0, 127.5; KCl, 50.0; NaCl, 60; CaHPO4 .2H2 O, 727.8; FeSO4 .7H2 O, 25.0; ZnSO4 .7H2 O, 5.5
CuSO4 .5H2 O, 0.785; MnSO4 .4H2 O, 2.54; CoSO4 .4H2 O, 0.478; Ca (IO3 )2 .6H2 O, 0.295; CrCl3 . 6H2 O, 0.128.

 2بر حسب کیلوگرم شامل:
;vitamin A, 10,000 IU; vitamin D3, 2,000 IU; vitamin E, 100 mg; vitamin K, 20 mg; vit amin B1 , 400 mg
vitamin B2 , 40 mg. vitamin B6 20 mg; vitamin B12 , 0.04 mg; biotin, 0.2 mg; choline chloride, 1200 mg; folic
acid, 10 mg; inositol, 200 mg; niacin, 200 mg; pantothenic calcium, 100mg.

برای اندازهگیریمقدارکاروتنوئید بافت از روش

اندازهگیری شاخصهای رشد و رنگسنجی
هر دو هفته یکبار  ،نمونه برداری بهصورتکامالًتصادفی(3

) Olson (1979استفاده شد .ابتدا  0/45گرم بافت ماهی

قطعهماهی نر و  3قطعه ماهی ماده) انجام گردید .ماهی ها

با  1/25گرم انیدرات سدیم سولفات مخلوط و همگن

ابتدا بیهوششده (با استفاده از پودر گل میخک) و سپس

شد و سپس  5میلیگرم کلروفورم به مخلوط اضافه شد

شاخصهای رشدمانند نرخ رشد ویژه ( ،)SGRمیانگین

(در فالکونی با حجم  15میلیلیتر) و در دمای صفر

درصد افزایش وزن بدن( ،) WGRمیانگین درصد افزایش

درجه سانتیگراد برای مدت یک شب نگهداری شد ،

طول بدن ( ،)LGRارتفاع بدن ( ،)BHطول کل ( ،)TLوزن

سپس با الکل خالص رقیق شده ( 10سیسی) و بهوسیله

کل (  ) TWمتوسط سرعت رشد روزانه (،)ADG

سانتریفیوژ کردن ،محلول شفاف جمعآوری شد .عدد

ضریبتبدیلغذایی ( ،) FCRمیزان غذای مصرفی ( ،)FIفاکتور

جذب بهینه نمونه در طول موج  450نانومتر و با استفاده

وضعیت یاضریبچاقی( ، )CFشاخص امعا  -احشا ()VSIو

از اسپکتوفتومتر ثبت و مقدار کاروتنوئید کل با فرمول

درصد بازماندگی ( )SRبراساس روابط زیر محاسبه شدند

زیر محاسبه شد (.)Olson, 1979
=

(.)Promyaet al., 2011

)weight

wet

(µg/gکاروتنوئید

-

- SGR (%/day) = [(LnWt- LnWi) / T] ×100

افزایش وزن

- WGR (%) = [(Wt – Wi/ Wi)] ×100
- LGR (%) = [(Lt – Li / Li)] ×100
- ADG (g/ day) = (Wt – Wi)/T
تر  (g) /کلغذای خورده شده[ = - FCR

در فرمول باال 0/25 ،ضریب اطمینان و عدد  10میزان
رقیقشدگیاست.
پرورش الرو

]) (gبدن
]) (gوزن تر بدن  (g) /وزن

پسازتفریخ تخمها ،الروها تا چهارده روز پرورش یافته و

- CF = Wt × Lt -3 × 100
امعا و احشا[ = )- VSI (%

/تع داد کل ماهی سالم زنده باقیمانده)

برای تغذیه الروها از روتیفر (جنس  )Keratellaهمراه با

× 100
= )- SR (%

جیره غذایی پودر شده (برای هرتیمار ازجیره مربوط به
همان تیمار مولدین استفاده شد) به نسبت  50:50استفاده

(×100تعداد کل ماهی اولیه

شد .در پایان روز چهاردهم بازماندگی الروها ،طول

که در آن  Wtو  Ltبهترتیبمیانگین وزن و طول نهایی ،
 Wiو  Liبهترتیبمیانگین وزن و طول اولیه بچه ماهیان و

الروها و مقدار کل کاروتنوئید الروها در هر تیمار ارزیابی

T

شدند .در ظروفی که الروها پرورش پیدا میکردند ،برای

طول دوره پرورش میباشند.

ایجاد حس آرامش در الروها از روش آب سبز با استفاده
24
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از جلبک سندسموس (با تراکم  106سلول در میلیلیتر)

اسپیرولینا در تیمارهای  7و  10درصد کاهش معناداری را

استفا ده شد.

نشان داد ( )p<0/05وتیمار  3درصد با تیمار شاهد کاهش
معنا دار را نشان نداد (.)p>0/05کاروتنوئید بدن جنس نر و

تجزیه و تحلیل آماری

ماده با افزایش پودر تا سطح  7درصد افزایش یافت و بین

این مطالعه در قالب طرح کامالً تصادفی انجام و آنالیز

تیمارهای مختلف تفاوت معنا دار دیده شد ( ، )p<0/05ولی

One way

در سطح  10درصد با سطح  7درصد تفاوت معناداری را

Spss

نشان نداد (.)p>0/05ضریب تبدیل غذا و غذای مصرفی در

 )22انجام شد .برایمقایسهمیانگین دادههای حاصل از

تیمار  3درصد تفاوت معنا دار با سایر تیمارها نشان داد

اجرایتیمارهایآزمایشی از آزمون چن د دامنه دانکن در سطح

(.)p<0/05

دادهها با روش آنالیزواریانسیکطرفه (

 )ANOVAبا استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه ( 22

بازماندگی تفاوت معنا داری را نشان ندادند (، )p>0/05

معنادار  5درصد استفاده شد .برای رسم نمودار از نرم افزار
 Excel 2013استفاده شد.

ولی از لحاظ عددی تیمار  3درصد از همه بیشتر و تیمارهای

نتایج

شاهد و  10درصد از همه کمتر بودند (جدول .)2

درصد افزایش وزن  ،طول کل  ،وزن کل  ،متوسط رشد
روزانه  ،نرخ رشد ویژه  ،فاکتور وضعیت  ،شاخص امعا و
احشا و ارتفاع بدن نر و ماده با افزایش پودر جلبک
جدول  2شاخصهای رشد ،بازماندگی و رنگسنجی ماهی گورامی کوتوله تغذیه شده با جیرههای حاوی سطوح مختلف پودر جلبک
اسپیرولینا بهمدت  8هفته
شاخصها

سطوح جایگزینی اسپیرولینا در جیره (بر حسب درصد)
( 0شاهد)

3

7

10

افزا یش وزن نر (درصد)

25 /27 ±2 /97 b

25 /33 ±1 /07 b

22 /85 ±0 /67 ab

20 /02 ±0 /86 a

افزایش وزن ماده (درصد)

33 /14 ±5 /59 b

37 /75 ±1 /85 b

23 /65 ±0 /56 a

22 /52 ±0 /85 a

طول کل نر (سانتی متر)

5 /06 ±0 /02 c

5 /06 ±0 /01 c

4 /97 ±0 /01 b

4 /94 ±0 /01 a

طول کل ماده (سانتی متر)

4 /94 ±0 /04 b

4 /94 ±0 /02 b

4 /82 ±0 /01 a

4 /81 ±0 /01 a

وزن کل نر (گرم)

4 /71 ±0 /11 b

4 /71 ±0 /04 b

4 /62 ±0 /03 ab

4 /52 ±0 /03 a

وزن کل ماده (گرم)

4 /73 ±0 /20 b

4 /89 ±0 /07 b

4 /39 ±0 /02 a

4 /35 ±0 /03 a

0 /008 ±0 /00 a

0 /01 7 ±0 /000 6 b

0 /01 8 ±0 /000 6 c

0 /017 ±0 /00 bc

0 /007 ±0 /00 05 a

0 /010 ±0 /00 06 b

0 /011 ±0 /00 06 b

0 /010 ±0 /00 bc

کاروتنوئید کل نر (میکروگرم در گرم
وزنتر)
کاروتنوئید کل ما ده (میکروگرم در گرم
وزن تر)
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شاخصها

سطوح جایگزینی اسپیرولینا در جیره (بر حسب درصد)
( 0شاهد)

3

7

10

متوسط رشد روزانه نر (سانتیمتر)

0 /02 ±0 /006 ab

0 /02 ±0 /00 b

0 /02 ±0 /006 ab

0 /01 ±0 /00 a

متوسط رشد روزانه ماده (سانتیمتر)

0 /02 ±0 /00 bc

0 /02 ±0 /006 c

0 /01 ±0 /006 ab

0 /01 ±0 /00 a

ضریب تبدیل غذا

1 /18 ±0 /07 b

0 /84 ±0 /08 a

1 /27 ±0 /06 b

1 /71 ±0 /11 c

نرخ رشد ویژه نر

0 /40 ±0 /04 b

0 /40 ±0 /02 b

0 /37 ±0 /01 ab

0 /33 ±0 /01 a

نرخ رشد ویژه ماده

0 /51 ±0 /08 b

0 /57 ±0 /02 b

0 /38 ±0 /01 a

0 /36 ±0 /02 a

فاکتور وضعیت نر

3 /64 ±0 /09 b

3 /64 ±0 /03 b

3 /57 ±0 /02 ab

3 /49 ±0 /03 a

فاکتور وضعیت ماده

3 /80 ±0 /16 b

3 /93 ±0 /05 b

3 /53 ±0 /02 a

3 /50 ±0 /02 a

شاخص امعا و احشا نر (درصد)

6 /63 ±0 /44 a

7 /84 ±0 /53 b

8 /33 ±0 /17 b

9 /44 ±0 /09 c

شاخص امعا و احشا ماده (درصد)

6 /13 ±0 /53 a

7 /00 ±0 /48 b

8 /12 ±0 /17 c

9 /07 ±0 /06 d

غذای مصرفی (گرم)

1 /25 ±0 /11 c

0 /96 ±0 /05 a

1 /08 ±0 /03 b

1 /33 ±0 /03 c

ار تفاع بدن نر (سانتی متر)

2 /89 ±0 /06 bc

3 /02 ±0 /04 c

2 /77 ±0 /11 b

2 /57 ±0 /09 a

ارتفاع بدن ماده (سانتیمتر)

2 /67 ±0 /03 b

2 /60 ±0 /02 a

2 /64 ±0 /03 ab

2 /67 ±0 /02 b

افزایش طول نر (درصد)

18 /92 ±0 /36 c

18 /87 ±0 /14 c

16 /75 ±0 /13 b

16 /05 ±0 /14 a

افزایش طول ماده (درصد)

16 /23 ±1 /02 b

13 /35 ±0 /24 a

13 /20 ±0 /13 a

بازماندگی (درصد)

80 /56 ±9 /62 a

86 /11 ±4 /82 a

80 /55 ±4 /81 a

16 /1 7 ±0 /36 b
88 /89 ±4 /81 a

حروف متفاوت در هر سطح نشاندهندة اختالف معنادار در سطح  5درصداست.

نشان

در نرها در هفته دوم افزایش وزن معنا داری در تیمار 3

دادند()p>0/05ودارای

بیشترین مقدار وزن

درصد جلبک مشاهده شد( .)p<0/05بهطوریکه در هفته

بودند(شکل .)1در مادهها در تمامی هفتهها تیمار  3درصد

چهارم تیمار شاهد افزایش وزن نسبت به تیمارهای دارای

جلبک افزایش رشد بیشترو معناداری را نسبت به دیگر

جلبک در جیره غذایی داشت .در هفتة ششم وهشتم

تیمارها از خود نشان دادند(()p<0/05شکل .)1

تیمارهای شاهد و  3درصد جلبک تفاوت معناداری را
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شکل  1تغییرات وزنی نر و ماده در طول دوره پرورش  8هفته ای گورامی کوتوله
(حروف مختلف برای هر هفته روی شکلها  ،نشاندهندة تفاوت معناداری بین تیمارهااست ).

طول ماهیان نر  ،در هفتههای دوم تا ششم در تیمار 3

معناداری را نشان داد(( )p<0/05شکل.)2در مادهها بهطورکلی

درصد جلبک اسپیرولینا ،افزایش معناداری را نسبت به سایر

در سطح  7و  10درصد جلبک دارای کمترین رشد بوده و

تیمارها از خود نشان داد( ، )p<0/05ولی در هفته هشتم ،

نسبت به تیمارهای شاهد و  3درصد تفاوت معنا داری را نشان

تیمارهای  7درصد و  10درصد پودر جلبک اسپیرولینا ،در

دادند( ،)p<0/05ولی در تیمارهای شاهد و  3درصد در پایان

مقایسه با تیمارهای شاهد و  3درصد پودر جلبک کاهش

هفته هشتم تفاوت معنا داری مشاهده نشد(()p>0/05شکل.)2
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شکل  2تغییرات طولی نر و ماده در طول دوره پرورش  8هفتهای گورامی کوتوله
(حروف مختلف برای هر هفته روی شکلها  ،نشاندهندة تفاوت معناداری بین تیمارهااست ).

در نرها در هفته دوم با افزایش مقدار پودر جلبک

داد( .)p<0/05در هفته ششم تیمارهایی که ازجلبک استفاده

افزایش معناداری در سطح  10درصد جلبک در میزان

کرده بودند  ،مقدار باالتری از کاروتنوئ ید را نشان

کاروتنوئید کل مشاهده شد( ، )p<0/05ولی در هفته چهارم

دادند(، )p<0/05ولی نسبت به هم تفاوت معنا داری را نشان

تیمار  3درصد جلبک بیشترین میزان کاروتنوئ ید را نشان

ندادند( .)p>0/05در هفته هشتم تیمار  7درصد جلبک
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بیشترین میزان کاروتنوئید کل را از خود نشان داد (شکل .)3

جلبک استفاده کرده بودند  ،نسبت به هم تفاوت معنا داری را

در مادهها در هفته دوم مقدار کاروتنوئ ید کل در تفاوت

نشان ندادند( ، )p>0/05ولی نسبت به تیمار شاهد افزایش

معناداری با هم و همچنین با تیمارها در شروع دوره

معناداری داشتند( .)p<0/05در هفته هشتم تیمار  7درصد

نداشتند( .)p>0/05در هفته چهارم و ششم تیمارهایی که از

بیشترین مقدار کاروتنوئید کل را از خود نشان داد (شکل .)3

شکل 3تغییرات کاروتنوئید کل در طول دورة پرورش  8هفتهای گورامی کوتوله
(حروف مختلف برای هر هفته روی شکلها  ،نشاندهندة تفاوت معناداری بین تیمارهااست ).
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بازماندگی الروبا افزودن پودر افزایش یافت  ،ولی تیمار

معناداری نسبت به تیمارهای  3و  7درصد دیده

 7درصد با تیمارهای  3درصد و شاهد و همچنین با تیمار

نشد(.)p>0/05تیمارها نسبت به تیمار شاهد تفاوت معناداری

 10درصد تفاوت معناداری را از خود نشان

را نشان دادند(.)p<0/05طول الروبا افزایش پودر بهصورت

نداد(.)p>0/05مقدار کل کاروتنوئید الرو با افزایش پودر تا

معنا داری افزایش یافته است(( )p<0/05جدول .)5

سطح  7درصد افزایش یافته  ،ولی در تیمار  10درصدکاهش
جدول  5شاخص های مربوط به پرورش الرو گورامی کوتوله تغذیه شده با جیرههای حاوی سطوح مختلف پودر جلبک اسپیرولینا
بهمدت  2هفته
شاخصها
بازماندگی الرو ( درصد)
مقدار کل کاروتنوئید الرو
(میکروگرم بر گرم وزن تر)
طول الرو (سانتیمتر)

سطوح جایگزینیاسپیرولینا در جیره (بر حسب درصد)
( 0شاهد)

3

7

10

16 /04 ±2 /48 a

17 /08 ±2 /4 4 a

21 /07 ±1 /57 ab

24 /88 ±2 /54 b

0 /00 0 002 ±0 /00 c

0 /00002 ±0 /000000 7 a

0 /00002 ±0 /0000007 a

0/000003±0 /0000007 b

2 /56 ±0 /02 a

3 /66 ±0 /02 b

3 /81 ±0 /0 2 c

3 /89 ±0 /02 d

حروف متفاوت نشان دهندة اختالف معنا دار در سطح  5درصداست .تیمار شاهد تنها با روتیفر تغذیه شد.

بحث

.)al., 2006همچنین بهنظر میرسد که کاهش شاخصهای

تاکنون مطالعات متعددی در زمینه تأ ثیر استفاده از

رشد در گورامی کوتوله در سطح جایگزینی  7و  10درصد

جلبکاسپ یرولینا روی بسیاری از شاخصهای رشدی و

به عوامل متعددی از جمله :نوع گونه ماهی و سفتتر شدن

بازماندگی گروههای مختلف ماهیان انجام شده است

غذا (در صورت استفاده زیاد جلبک در جیره) و

(;)James et al.,2006 Saroch et al.,2012؛ با این حال

هضمپذیریمشکلتر آن مرتبط است ؛ بهطوریکه شواهد

د ادههای به نسبت محدودی در زمینه استفاده از آن روی

چنین روندی در افزایش ضریب تبدیل غذایی ( 1/27و

ماهیان زینتی وجود دارد.

 ) 1/71در ماهیان تغذیه شده با سطوح جایگزینی 7درصد و

افزایش رشد ماهیان تغذیه شده با جیرههای حاوی

بهویژه  10درصد نیز منعکس شد .همانند نتایج مطالعه

جلبک اسپ یرولینا تا سطح  3درصد را میتوان به وجود

حاضر  Güroy ،و همکاران ( )2012در ماهی سیچالید دم

مقادیر باالیی از پروتئین و اسیدهای آمینه ضروری در این

زرد (  ، )Pseudotropheusaceiتفاوت معناداری در

جلبک نسبت داد ( .)Spolaore et al.,2006مطابق با نتایج

شاخصهای رشدیمشاهده نکردند.با وجود پیامدهای مثبت

مطالعه حاضر ،اثرهای مثبت استفاده از جلبکها بهویژه

استفاده از جلبک اسپ یرولینابر شاخصهای رشدی،در برخی

جلبکاسپ یرولینا  ،در جیره غذایی بر شاخصهای رشدی

موارد نیز اثرهای منفی از کاربرد آن بر رشد ،بازماندگی ،

سایر گونههای ماهیان از جمله ماهی سیم نقره ای ،تیالپیا و

ضریب تبدیل غذایی و میزان مصرف غذا در مطالعات

Abdel et

گزارش گردید .برای مثالUngsethaphand ،و همکاران

ماهیان خاویاری نیز پیش از این گزارش شد (
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(، )2010اثرهای نامطلوبی روی وزن نهایی ،نرخ رشد ویژه،

متوسط رشد روزانهو ایمنی بیشتری را در سطح  5درصد

ضریب تبدیل غذا و میزان بازماندگی هیبرید تیالپیای قرمز

گنجاندن جلبک اسپیرولینا بهعنوانمکمل غذایی نسبت به

()Oreochromismossambicus × O. niloticusتا سطح

سطح  3درصد در گربهماهی Clariasgariepinusعنوان

جایگزینی  20درصد از جلبک اسپ یرولینا گزارش

کردند.

کردن.همچنین جایگزینی در سطح  20درصد در این ماهی

در مطالعه حاضر ،میزان مصرف غذا در گورامی از

روی نرخ رشد ویژه و غذای مصرفی اختالف معناداری

سطوح  3تا  10درصد روند افزایشی داشته که با نتایج

نشان نداد ( Silva .)Chow et al., 1990و همکاران

 Güroyو همکاران ( )2012در سیچلید قابل مقایسه

( )2012از اسپیرولینا بهعنوان یک ماده جذاب در جیره

استبهطوریکه میزان مصرف غذا در مطالعه آنها در سطح

وانامی

 10درصد (12/50گرم بهازای هر ماه ی) بیشتر از گروه

(  )Litopenaeusvannameiاستفاده کردند که نتایج نشان

شاهد (9/63گرم به ازای هر ماهی) بود.همچنینScaria ،و

داد استفاده کافیاز اسپیرولینا در جیره میگو،سبب تحریک

همکاران ( )2000نشان دادند که ماهیان زینتی گوپی و

آنها برای استفاده از جیره میشود .در این جلبک به میزان

پالتی جیرههای حاوی جلبک اسپیرولینا را نسبت به

 8/7درصدگلوتامیک اسید و  6/6درصدآسپارتیک اسید و 5

جیرههای حاوی آزوال و قارچ بهدلیل خوش خوراک بودن

درصدلوسین وجود دارد .دستیابی به نتایج متفاوت در

بیشتر

اندازهگیریهای

مطالعات مختلف به نوع گونه ماهی ،سطوح جایگزینی،

شاخصهای جنس نر در اثر استفاده از درصدهای مختلف

میزان هضمپذیری جیره غذایی و شرایط مختلف محیط

جلبک اسپیرولینا نتایج قابل قبولتری را بههمراه داشت.

برای

دریافت

غذا

روی

میگوی

استفاده

کردند.

بهطورکلی

آزمایش نسبت داده شد ( .)El-Sayed, 1994براساس نتایج

نرخ بازماندگیگورامی کوتوله در مرحله پیش از

مطالعه حاضر اثرهای منفی کاربرد جلبک اسپیرولینا در

تخم ریزی و در تمامی تیمارها در محدوده ای بین  80تا 88

رژیم غذایی ماهی گورامی در مقادیر بیش از  3درصد بر

درصد بوده که هیچ یک از تیمارها اختالف معنا داری نشان

شاخصهای رشد مشاهده گردید .علیرغم وجود

ندادند .یافتههای جدید ،مطالعات قبلی را دربارة افزایش

اختالفات معنا دار در میان تیمارها ،ماهیان تغذیه شده با

بازماندگی ( 30- 100درصد) با استفاده از جیرههای

جیرههای حاوی جلبک بیش از  3درصد رشد طولی و

اسپیرولینا را تأیید میکند ( .)Takeuchi et al., 2002در

وزنی کمتری در مقایسه با گروه شاهد و تیمار  3درصد

مطالعه Janaو همکاران ( ، )2014هنگام استفاده  5درصدی
از

جلبک داشتند.

پودر

جلبک

اسپیرولینا

در

جیره

غذایی

در مجموع سایر مطالعات نشان دادند که کاربرد

میگوی  ، pangasiussutchiدر آخر دوره پرورش باعث

اسپیرولینا بین  1- 5درصد در جیره ماهیان زینتی عملکرد

افزایش طول ،وزن و بازماندگیمیگوها شد که بر خالف

رشدی و فعالیت فیزیولوژیکی مطلوبتری را بههمراه

نتایج مطالعه حاضر بود .با توجه به اهمیت محوری نرخ

Watanabe, 2003;Kato et al.,1992

بازماندگی در فعالیتهای آبزیپروری در سطوح  3و 7

.)Mustafaet al., 1995;Nandeeshaet al,. 1998برای مثال

درصد  ،پودر اسپیرولینا میتواند بهعنوان بهینهترین

Promyaو همکاران ( )2011افزایش وزن ،میزان رشد ویژه ،

جایگزین جیره جلبک در این مطالعه باشد.استفاده حداقلی

داشته است (
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از جلبک اسپیرولینا در جیر ه غذایی ماهیانی مانند دم

 2گروه تقسیم شده بودند که گروه اول (شاهد) فقط از

شمشیری ،قزل آال و سیچالیدکهربایی باعث افزایش معنادار

روتیفر و گروه دوم عالوه بر روتیفر از جیره غذایی پودر

( Ako et

شده اسپیرولینا هم استفاده کردند .براساس نتایج در تمامی

.)al., 1999همانطوریکه استفاده از پودر جلبک اسپیرولینا

گروه هایی که از روتیفر  +غذای پودر شده استفاده کرده

از صفر تا  7درصد باعث افزایش کاروتنوئید کل در بدن

بودند ،از نظر رشد ،بازماندگی و رنگسنجی (مقدار

ماهی گورامی کوتوله شد  ،اما در سطح  10درصد کاهش

کاروتنوئید کل) در سطح باالتری نسبت به گروه شاهد قرار

مقدار کاروتنوئید در بدن جنس نر و ماده نسبت به سطح 7

داشتند .در الرو ماهیان کپور معمولی و ماهی طالیی پس

درصد پودر اسپیرولینا دیده شد ،بهطوریکه نسبت به شاهد

ازغذادهی با پودر جلبک اسپیرولینا  ،فعالیت آنزیمهای

افزایش داشت و بهطورکلی مقدار ذخیره کاروتنوئید در

تریپسین و کموتریپسین افزایش معناداری پیدا کرد که

بدن جنس نر بیشتر از ماده مشاهده شد .این کاهش مقدار

نشاندهندة افزایش تولید و ترشح آنزیمهای گوارشی در

کاروتنوئید در تیمار  10د رصد پودر اسپیرولینا احتماالً

اثر استفاده از پودر جلبک اسپی رولینا میباشد

میتواند به دلیل فرایند خود تنظیمی در ماهی گورامی

(; .)Dabrowskiet al., 1977Jany,1976با توجه به مطالعه

کوتوله باشد که نتوانسته نسبت به تیمار  7درصد جذب

حاضر و با توجه به اینکه افزایش مقدار آنزیمهای

باالتری نشان دهد (یعنی با افزایش مقدار کاروتنوئید

گوارشی تأثیر مستقیمی بر رشد و بازماندگی ماهیان دارد،

جلبک ،جذب کاروتنوئید در ماهی گورامی کوتوله کاهش

از اینرو نتایج این مطالعه با مطالعات انجام شده مذکور ،

یافته است) .استفاده از پو در جلبک اسپیرولینا در جیره

مطابقت دارد.

کاروتنوئید کل در بدن ماهیان مورد آزمایش شد

غذایی گربهماهی عظیمالج ثه تا سطح  1/5درصد تفاوت

با توجه به نتایج به دست آمده در مرحله پیش مولدی

معناداری را در مقدار کاروتنوئید کل بدن ماهی با تیمار

ماهی گورامی کوتوله ،تیمار  3درصد پودر جلبک اسپیرولینا

شاهد نشان نداد  ،ولی در سطح  14درصد از پودر جلبک

به جهت بهبود شاخصهای رشدی و بازماندگی،تیمار 7

Tongsiri et al.,

د رصد پودر جلبک اسپیرولینا بهدلیل بهبود کاروتنوئید کل

 .)2010درصورتیکه در مطالعه انجام شده با افزایش پودر

بدن و همچنین در مرحله پرورش الروی تیمار  10درصد

تا سطح  7درصد افزایش در مقدار کل کاروتنوئید مشاهده

پودر جلبک اسپیرول ینا به جهت بهبود شاخصهای رشد،

شد و در مقادیر باالتر از  7درصد کاهش مقدار کاروتنوئید

بازماندگی و کاروتنوئیدی بهعنوان بهینهترین تیمارهای این

کل دیده شد و همچنین هنگام استفاده از مقدار حداقلی

مطالعه معرفی میشوند.

پودر جلبک ( 3درصد) در جیره گورامی کوتوله افزایش
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Abstract:
The effect of Spirulina powder at levels of 0 (control), 3, 7, and 10%, of
food ratio on growth, survival, and total carotenoids of dwarf gourami fry
(Trichogasterlalius) of 3.6 g average weight as well as its larval stage was
investigated for a period of 8 weeks. Carotenoids was significantly increased
with increase in spirulina level up to 7% (p<0.05), but not significantly
different from 10% level (p> 0.05). Survival showed no significant
difference (p> 0.05). In larvae, survival, total carotenoids and total length
increased significantly with increasing spirulina powder (p<0.05). Overall,
the spirulina powder at 3% improved the growth and total carotenoids
factors in pre-adult gourami and 10% level for larval stage as the best
treatments in this study.

Keywords: Spirulina, Dwarf Gourami, growth, survival, total carotenoids
and rearing larvae
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