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و  رشد بر غذایی یرهج به( Arthrospira platensis) یرولینااسپ جلبک افزودن اثر

 (Cyprinus carpio) کوی ماهی اکسیدانیآنتی هایفعالیت
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 چکیده

و فعالیت  رشیید بر ( طی مدت هشییت ههتهArthrospira platensisاین مطالعه به بررسییی ا ر سییطوت م تلب  لسپ اسییپیرولی ا  

گرم برای  91قطعه ماهی کوی با میانگین وزن اولیه حدود  951( پرداخت. تعداد Cyprinus carpioاکسیییدانی ماهی کوی  های آنتیآنزیم

تانپ در قالب پ ج تیمار هر یپ با سه تکرار توزیع و با مقادیر م تلب اسپیرولی ا شامل پ ج سطح  95مالً تصادفی در این م ظور در یپ طرت کا

های رشد، کارایی غذایی و ترکیسات درصید اسیپیرولی ا تیذیه شیدند. ماهیان در انتهای دوره آزمایشیی توزین و شاخ  91و  5/7، 5/1، 5/2، 1

نرخ رشیید  ،نرخ رشیید وی هنهایی، افزایش وزن، وزن اکسییدانی آنها مورد بررسییی قرار گرفت. نتایج نشییان داد آنتی هایسیرمی مرتس  با فعالیت

(. همچ ین کارایی P<0.05داری بیشتر از ماهیان تیذیه شده با غذای پایه بود  درصد اسپیرولی ا به شکل مع ی 91های تیذیه شده با نسیسی ماهی

داری باالتر از ماهیان در تیمار شییاهد بود. سییطح فعالیت درصیید اسییپیرولی ا به شییکل مع ی 91شییده با  یره غذایی حاوی ای ماهیان تیذیه تیذیه

(، در حالی P<0.05ز در ماهیان تیذیه شده با مقادیر م تلب اسپیرولی ا نسست به تیمار شاهد باالتر بود  یسموتادکسیدا سوپرهای کاتاالز، آنزیم

دهیدروژناز بین  الکتاتداری نیز در فعالیت آنزیم (. اختالف مع یP>0.05داری مشیییاهده نگردید   تلب اختالف مع یکیه بین تیمارهای م

درصد اسپیرولی ا به  91و 5/7آلدهید سرم ماهیان تیذیه شده با تیمارهای تیمارهای م تلب آزمایشی به دست نیامد، در حالی که میزان مالون دی

درصد  لسپ اسپیرولی ا به  91نتایج پ وهش حاضیر نشیان داد که افزودن . (P<0.05 سیایر تیمارهای آزمایشیی بود  داری کمتر ازشیکل مع ی

ادیر اکسییدانی ماهی کوی دارد ، هرچ د الزم است ا ر مقهای آنتیای و فعالیت آنزیم یره غذایی بیشیترین تا یر را بر نرخ رشید، کارایی تیذیه

پ در  یره تری در خصییوم مقدار قابل اسییتهاده این  لسگیری دقیقدر  یره غذایی نیز بررسییی گردد تا بتوان تصیمیمباالتر افزودن اسیپیرولی ا 

 . غذایی ماهی کوی ارائه نمود

 

 .Arthrospira platensisاکسیدانی، کوی، کارایی رشد، فعالیت آنتی :کلیدیکلمات 

 

 مقدمه

هییای متعلق بییه خییانواده مییاهی کوی یکی از گونییه

کپورمیاهییان اسیییت کیه ارزش تایاری باالیی به ع وان 

های م تلهی در میاهی زی تی دارد به طوری که پ وهش

زمی یه اصیییالت ن اد و بهسود کارایی رشییید این ماهی در 

ان، م د و همکاربهرهسیالیان اخیر صورت پذیرفته است  
                                                           

   .)rajabi.h@srbiau.ac.irدار مکاتسات  عهده *

(. دمییای میطیلوا برای زنییدگی این مییاهی در 9915

گراد بوده و رژیم در ییه سیییانتی 91-29آکواریوم بین 

 ,.Sun et alخواری اسیییت  غیذایی اصیییلی آنها گیاه

د توانلذا اسیییتهاده از  لسپ در  یره غذایی می (.2010

نقش مو ری در رشییید و ایم ی آنها ایها ک د. تعدادی از 

های  لسکی در حال حاضیر به ع وان مکمل غذایی گونه
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در  یره تایاری آبزییان مورد اسیییتهیاده قرار گرفته که 

د به تواناسیییپیرولی ا یکی از مهمترین آنها اسیییت که می

د ها برای رشیییگزین کامل پروتئینع وان مکمیل یا  ای

بهتر، افزایش کیهییت رنیو و لقیات در غذای آبزیان به 

 (.Clements and Raubenheimer, 2006کار رود  

Arthrospira platensis های متعلق یکی از گونیه

های اسیییپیرولی ا اسیییت که به صیییورت به گروه  لسپ

تایاری برای تیییذیییه انسیییان یییا حیوان در بسیییییاری از 

گرمسییییری و حتی رهای م اطق گرمسییییری، نیمهکشیییو

این گونه به  .(Kim et al., 2007شود  معتدله کشت می

دلیل مواد میذی با ارزش به ع وان م سعی غ ی از پروتئین 

 ,.Volkmann et alگردد  و ویتییامین محسیییوا می

 هییایرنگییدانییه مهمترینیکی از فیکوسییییییانین (. 2008

سییییار مهمی ام بکه خو اسیییتین  لسپ مو ود در ا

، افزایش ظرفیییت تحریییپ سییییسیییتم ایم یهیمچون 

بادی توسیی  بدن دارد. و سییاخت آنتی اکسیییدانیآنتی

ترین بیییلیییوردیین میو یود در ایین  یلیسییپ از قوی

 Manirafashaهای درون سیلولی است  اکسییدانآنتی

et al., 2018 .)دهدمی نشان اسپیرولی ا شییمیایی ترکیب 

 از غ ی غذای ع وان به سییییانوباکتر این از توانمی که

 Manen and  نمود اسیییتهییاده آبزیییان برای پیروتئین

Falquet., 2002). 

اکسییییدانی م تلهی در ماهیان آنتیهای سیییازوکار

های آزاد و ود برای مقیابلیه ا رات نیامطلوا رادیکیال

مرتس  با  هایآنزیم به توانمی آنها  مله از کیه دارد

 سیییوپر ( وCATکاتاالز   شیییامل اکسییییدانیآنتی دفاع

 به هانمود. این آنزیم ( اشییارهSODدیسییموتاز  اکسییاید

 سیلولی یپ سد دفاعی ترکیسات از دیگری تعداد همراه

معموال  ک  د کهدر مقابله با شییرای  اکسیییداتیو ایااد می

در شییرای  پرورشییی و به دلیل اسییتر  ناشییی از تراکم 

 Speers-Roesch andپیوندد  باالی آبزیان به وقوع می

Ballantyne, 2005 ؛Trenzado et al., 2006). 

سیییازی بهی ه لنساد به حاضر لحا در نه دگادورشپر

دیییگر  وها بیوتیپوپر ن بییا اسیییتیهییاده ازبزیاآ ایغذ

 و ییاغذی هاارزش بر ندابتو تا هست د ییاغذی هامکمل

ت مطالعا غلبا. ی دابیافز یتولید ماهیان نیاکسیدانتیآ

آبزیان برای  نیاکسیدانتیآی هاعفادتیییر  بر گرفته منااا

اقلیمی،  تنوسانا ری،شو اتتیییر از ناشی ت شمقابله با 

 اتفلز و کشهاهحشراز  ناشی گیدلوآ ن،کسی ا دکمسو

اسییتوار اسییت تا از عواقب م هی حآییور آنها به  س گین

 .شود ی لوگیرنوعی 

 لی اوسپیرتییا یرام خصوهییای م تلهی در شهوپ 

های م تلب ماهیان اناام پذیرفته است که از گونه روی

زاده و همکاران توان بیه مطیالعیه سیییلیقیهآن  ملیه می

( درباره ا ر سییطوت م تلب  لسپ اسییپیرولی ا بر 9919 

های رشیید، تیذیه و ترکیب بیوشیییمیایی برخی شییاخ 

بدن ماهی ب ی انگشیت قد یا مطالعه سوداگر و همکاران 

 Spirulina  تا یر  لسپ اسییپیرولی ا( در رابطه با 9915 

sp.)  پذیری های رشییید، بازماندگی و رنوبر شیییاخ

( اشاره Pseudotropheus demasoni  ماهی دماسیونی

( نیز بییه 2111و هیمکییاران   Abdel-tawwabنیمیود. 

( به Arthrospira platensisبررسیی کاربرد اسپیرولی ا  

بر بچیه ماهی تیالپیای نیل ع وان محرک رشییید و ایم ی 

 Oreochromis niloticus درشیییرایطی پرداخت د که )

 Aeromonas hydrophilaزای تحت تا یر عامل بیماری

( 2191و همکاران   Tongsiriقرار گرفتیه بود. همچ ین 

تیا یر  یایگزی ی آرد میاهی بیا اسیییپیرولی ا را بر رشییید، 

زرگ بهای گربه ماهی مکونو ترکیب الشییه و رنگدانه

 تا یر رهبادر کمی تمطالعا مطالعه نمودند. با این و ود

ماهی  انیکسیدانتیآی هانزیمآ روی ایتیذیه شیییرای 
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 95 ...... به( Arthrospira platensis  یرولی ااسپ  لسپ افزودن ا ر

 (.Götz et al., 2005  ستا گرفته رتصوکییوی 

تا یر بر این اسیییا  و با هدف مطالعه  پ وهش حیاضیییر

فعیالیت برخی  هیای رشییید وشیییاخ بر  اسیییپیرولی یا

اناام  کوی ماهیاکسییییدانی در خون هیای آنتیآنزیم

 .پذیرفت

 

 مواد و روش ها

 لسپ مورد استهاده برای تهیه خوراک ماهی کوی 

ه تهیه شد.  یر شیرکت سیی اریز قشیمدر این پ وهش از 

غذایی پایه نیز از کارخانه کیمیاگران تیذیه شییهرکرد به 

 اختس اسپیرولی ا برای صورت پودر تامین گردید. پودر

درصد  1/91و  5/7، 1/5، 5/2غذایی به مقادیر های  یره

لوط م   گرم در هر کیلوگرم( به خوبی با خوراک پایه

ا شیید ت اضییافه آنها به آا معی ی سییپم مقدار گردید و

 چرخ زا استهاده با حاصله خمیر حالت خمیری پیدا ک د.

 طویلهای رشییته به مترمیلی 5/2صییافی  دارای گوشییت

 ص عتی با دمای کنخشپ ساعت درون 5برای  و تسدیل

درصد کاهش  91قرار گرفت تا رطوبت آن به  در ه 15

 (.Tewary and Patra, 2011یابد  

در قالب یپ طرت کامال تصییادفی در  پ وهشاین 

ری با دوره نودر شهرستان ورامین یپ سیالن سرپوشیده 

 ههته 1 مدت ساعت تاریکی به 92ساعت روش ایی و 92

از یکی از  کوی ماهیقطعه  951 تعداد انایام پیذیرفت.

ورامین  سیییتانهای زی تی در شیییهرمراکز فروش میاهی

های ده و به صییورت کامال تصییادفی در گروهخریداری 

آبگیری حام  ا  بییفییایسرگالتییانییپ  95عییددی درون 

توزیع گردیدند تا با شیرای  آزمایشییی سازگار  لیتر 971

گرم و طول  91وزن اولییه میاهیییان در حییدود . شیییدنید

ها به تانپآا متر بود. سیییانتی 91تقریسی آنهیا حیدود 

 . شرای  فیزیکوشیمیاییشیدمیصیورت روزانه تعوی  

گرم در لیتر، میلی 7آا شییامل: اکسییی ن محلول بیش از 

گرم در لیتر، آمونیییاک برابر میلی 7سییی تی کییل برابر 

گرم در لیتر و میلی 19/1صیییهر، غلظت نیتریت کمتر از 

سیییاعت  92سیییاعیت روشییی ایی و 92دوره نوری برابر 

تاریکی بود. هر سیه تانپ آزمایشیی به صورت تصادفی 

به یکی از تیمارهای غذایی اختصییام یافت. ماهیان طی 

دوره سیازگاری برای یپ ههته با غذای پایه تیذیه شده 

ه مربوطهای آزمایشی روز با  یره ۰1به مدت و در ادامه 

درصیییید  1/91و  5/7، 1/5، 5/2 تیمییارهییای صیییهر، 

اهیان مغذادهی به  .اسیییپیرولی ا( مورد تیذیه قرار گرفت د

 نوزن بد سه درصدبه میزان  وروزانه سه بار در هر تیمار 

(. 9919، و همکاران دزفول ن اد مال چلهاناام پذیرفت 

 از روز ۰1 از از میاهیان بعد نگیریبرداری و خونمونیه

 های خونیشییاخ  بررسییی م ظور و به رورشپ شییروع

پودر گل  بیه کمپ ین م ظوره ابیمیاهییان  شییید. انایام

 گیریو خونهوش گرم در لیتر بی 2/1می پ به میزان 

 Alishahi  اناام شد آنها دمیناحیه ساقه  هایاز شریان

et al., 2010) .با استهاده ها  هت تهیه سیرم خون ماهی

 5دور در دقیقه به مدت  9111 سییرعت از سییانتریهوژ با

در مااورت اپ دورف های لولهدرون و  سازیدقیقه  دا

در ه  -21در دمای م تقل شیییدند تا آزمایشیییگاه  یخ به

و  ن اددزفول مییالد  چلییهونییشیییم امیید  گرادسیییانتی

 .(9919 همکاران،

سوپراکسید دیسموتاز زیم ییینآت یییفعالی  اشیییس

 ءایحیر اایمه رتدیییق هیییپای رییییبزدایی سرم پم از یخ

بر پایه  کسیداسوپر نیو ه وسیییلهب موییییییلیازوبلوتترونیتر

م گرفت. ناا( ا9175و همکاران   Winterbourn روش

 Aebiنیز طسق روش  زاالیییییکات زیمیییییینآ تییییییفعالی

 در طول روژندیییهی سیدیییکاپر هیییتازی ( بر پایه9111 

 زیمیینآ تییفعالی .دییش یرییگیازهدیینا نانومتر 211 جمو
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 ر اییییییپ تییییییکی از دهتهاییییییسالکتات دهیدروژناز با ا

 ییطپم از ا یههییینموننوری  ا ذ. شد هس اید نموآز

 تییییفعالی و ئتاقر نانومتر 911 جمو لطو در 9 هییییقیقد

 محاسسه تئینوپر مگرمیلی بر حدوا حسب بر زیمینآ ه ییو

 محصیییول تعیین ایبردی آلیدئید میزان میالونید. دگر

 Satoh طسق روش دهاییییلیپی نسیواسیدییییکاپر ایییییینه

هیای رشییید و کارایی ( تعیین گردیید. شیییاخ 9171 

غذایی مورد بررسیی در این پ وهش نیز بر اسا  رواب  

 (:Wangmi et al., 2009زیر محاسسه شدند  

 وزن اولیه  گرم( -افزایش وزن = وزن نهایی  گرم( 

گاریتم ] × 911نرخ رشیید وی ه  درصیید روزانه( = 

لگییاریتم طسیعی وزن  -طسیعی وزن نهییایی مییاهی  گرم(

  روز( طول دوره آزمایش ÷ گرم([ اولیه ماهی

ضریب تسدیل غذایی = گرم وزن کسب شده ماهی 

 غذای خورده شده ÷

وزن  × 911فاکتور وضییعیت  گرم بر مترمکعب( = 

مآیییروا سیییه طول کییل مییاهی  ÷نهیایی مییاهی گرم( 

 متر( سانتی

] وزن نهایی  × 911نرخ رشیید نسییسی  درصیید( = 

وزن اولیه ماهی  ÷وزن اولیه ماهی  گرم([  -ماهی  گرم( 

  گرم(

 ÷نسست کارایی انرژی = انرژی مصرفی  کیلوژول( 

 وزن کسب شده  گرم(

 ÷( گرم چربی خورده شده =  نسست کارآیی چربی

 وزن کسب شده  گرم(

 هاتجزیه و تحلیل داده

ه با اسییتهاد سییت آمده در این پ وهشهای به دیافته

 One-wayطرفییه  آزمیون تیحلیییل واریییانم یییپ از

ANOVA )ها ن. مقایسییه میانگیمورد تحلیل قرار گرفت د

 و پذیرفتهدانکن اناام ای چ ید دام یه آزمونکمیپ بیا 

 15دار در سیییطح اعتمییاد و ود یییا نسود اختالف مع ی

درصییید تعیین گردیید. برای انایام محیاسیییسات فو  از 

  .استهاده گردید 91نس ه  SPSSافزار آماری نرم

 

 نتایج

تا یر مقادیر متهاوت  لسپ اسپیرولی ا بر رشد ماهی 

دسییت ارائه شییده اسییت. طسق نتایج به 9کوی در  دول 

ا افزایش مقدار  لسپ اسییپیرولی ا در وزن ب آمده افزایش

 یره غیذایی میاهی کوی افزایش ییافیت و به بیشیییترین 

درصد اسپیرولی ا رسید در حالی  91مقدار خود در تیمار 

کیه کمترین میزان افزایش وزن در تیمییار شیییاهیید  سییت 

گردید. نرخ رشید وی ه نیز با افزایش مقدار اسپیرولی ا در 

به طوری که بیشیییترین کوی افزایش یافت  غیذای ماهی

درصد اسپیرولی ا مشاهده  91میزان این شاخ  در تیمار 

شیید که به شییکل مع ی داری بیشییتر از مقدار ان در تیمار 

(. شیاخ  وضعیت ماهیان در تیمار P<0.05شیاهد بود  

داری درصییید  لسپ اسیییپیرولی ا نیز به شیییکل مع ی 91

تهاوت (، هر چ د که P<0.05باالتر از تیمار شییاهد بود  

درصید اسپیرولی ا  5/7و  5داری با تیمارهای حاوی مع ی

نیز در  نسییسی رشیید کمترین نرخ (.P>0.05نشییان نداد  

آن در  ( و بیشیییترین میزان9/12±99/۰۰تیمار شیییاهد  

( به  ست 9/992±11/11درصییید اسیییپیرولی ا   91تیمیار 

رسیییییید. هیچگونییه تلهییاتی نیز طی دوره هشیییت ههتییه 

 .ارهای آزمایشی مشاهده نشدآزمایش در میان تیم
 

 

 

 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
99

.1
4.

2.
2.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             4 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1399.14.2.2.2
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-470-en.html


 97 ...... به( Arthrospira platensis  یرولی ااسپ  لسپ افزودن ا ر

 های رشد ماهی کوی: ا ر مقادیر م تلب  لسپ اسپیرولی ا بر فاکتور9 دول 

 اسپیرولی ا درصد 91 اسپیرولی ا درصد 5/7 اسپیرولی ا درصد 5 اسپیرولی ا درصد 5/2 شاهد 

 91 91 91 91 91 وزن اولیه  گرم(

 1/57d 71/51±1/51d 51/12±1/۰1c 11/12±9/۰7c 21/72±1/۰1a±11/1  انویه  گرم(وزن 

 1/21d 71/51±1/21d 51/12±1/99c 12/12±1/97c 91/72±1/91a±11/1 (گرمافزایش وزن  

 1/9d 12/97±1/9d 19/29±1/9c 12/91±1/9b 91/1۰±1/9a±19/95 (درصد روزانهنرخ رشد وی ه  

 CF) 19/91±1/9b 1۰/2۰±1/9b 17/99±1/9ab 15/91±1/9ab 11/19±1/9aشاخ  وضعیت  

 9/12d ۰1/2۰±2/15d 1۰/1۰±9/911c 15/29±9/911b 11/11±9/992a±99/۰۰ (درصد نرخ رشد نسسی 

 911 911 911 911 911  درصد( بقا

ت اسیی آزمایشیییهای تیمار بین دارمع ی اختالف نشییانه متهاوت در هر ردیب خطای اسییتاندارد ارائه شییده اسییت. حروف±اعداد به صییورت میانگین *

 P<0.05). 

 

 از نیز بییه ع وان یکی غییذایی تیسییدیییل ضیییریییب

داری را میییان تهییاوت مع ی ایتیییذیییه هییایشییییاخ 

(، به 2  دول  تیمارهای م تلب آزمایشیییی نشیییان داد

طوری که بیشییترین میزان آن در تیمار شییاهد و کمترین 

درصیید اسییپیرولی ا به  ست  91آن در تیمار حاوی مقدار 

داری در بیا این و ود تهاوت مع ی (.P<0.05رسییییید  

ضییریب تسدیل غذایی ماهیان تیذیه شییده با  یره پایه و 

درصیید اسییپیرولی ا  5/2آنهایی که از  یره غذایی حاوی 

 (. نسییستP>0.05تیذیه کرده بودند، مشییاهده نگردید  

یپ روند افزایشییی را با افزاش  نیز چربی ماهیان کارایی

مقدار اسیپیرولی ا در  یره غذایی نشان داده و به باالترین 

 91مقیدار خود در میاهییانی رسییییید که از  یره حاوی 

درصید اسپیرولی ا تیذیه کرده بودند. با این و ود تهاوت 

داری در نسیییسییت کییارایی انرژی میییان تیمیارهییای مع ی

   (.P>0.05م تلب آزمابشی  ست نگردید  

 
 *ای ماهی کویهای تیذیه: ا ر مقادیر م تلب  لسپ اسپیرولی ا در  یره غذایی بر فاکتور2 دول 

 اسپیرولینا درصد 5/2 شاهد 
 درصد 5

 اسپیرولینا
 اسپیرولینا درصد 01 اسپیرولینا درصد 5/7

ضریب تبدیل غذایی 

(FCR) 
2/1±49/15a 2/1±77/14a 2/1±77/15b 2/1±22/10c 2/1±17/10d 

 نسبت کارایی چربی

(LER) 
7/1±07/15d 7/1±20/17d 7/1±90/10c 9/1±04/00b 9/1±94/17a 

 نسبت کارایی انرژی

(EER) 
11/10±1/1  11/12±1/1  11/12±1/1  11/17±1/1  11/17±1/1  

ت اس آزیایشیهای تیمار بی  داریعنی اخاال  نشانه در هر ردیفیافاو   خطای اسوااندارد اراهه شد  است  ررو ±اعداد به صورر  ییانیی  *

(P<0.05)  
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 تییا یر مقییادیر متهییاوت  لسییپ اسیییپیرولی ییا روی

 الکتییات ز،یسموتاد کسیداسوپرکییاتییاالز و هییای آنزیم

ماهی کوی در  آلدهیدمیزان میالون دی ودهییدروژنیاز 

ها نشان داد که میزان نشان داده شده است. یافته 9 دول 

فعیالییت کاتاالز در سیییرم ماهیان تیذیه شیییده با مقادیر 

ان داری بیش از ماهیم تلب اسیییپیرولی ا به شیییکل مع ی

(. با این و ود P<0.05تییذییه شیییده با غذای پایه بود  

اهیان م داری در میزان فعالیت این آنزیم بینتهاوت مع ی

در تیمارهای تیذیه شده با اسپیرولی ا  ست نگردید. سطح 

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز نیز الگو مشابهی را با آنزیم 

داری در کیاتاالز نشیییان داد به طوری که اختالف مع ی

سیییطح این آنزیم بین تیمیارهیای حاوی مقادیر م تلب 

 (. همچ ین میزان آنزیمP>0.05اسیپیرولی ا مشاهده نشد  

ماهیان در تیمار شاهد فاقد اختالف  دهیدروژناز الکتات

داری با ماهیان در سیییایر تیمارهای تیذیه شیییده با مع ی

این در حالی (. P>0.05مقادیر م تلب اسیییپیرولی ا بود  

یپ روند  (MDA  آلدهیدمالون دیاسیییت که مقدار 

کاهشیییی را با افزایش مقدار اسیییپیرولی ا در  یره غذایی 

به کمترین مقدار خود در ماهیانی رسید که  نشیان داده و

درصیید اسییپیرولی ا تیذیه شییده  91با  یره غذایی حاوی 

داری بین آنها و ماهیانی بودند، هر چ د که اختالف مع ی

درصید اسپیرولی ا مشاهده نگردید  5/7که با  یره حاوی 

 P>0.05).  

 

 *های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کویم تلب  لسپ اسپیرولی ا در  یره غذایی بر فرس اه. ا ر مقادیر 9 دول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تیمار 

 درصداسپیرولینا  01 / درصداسپیرولینا 5/7 درصداسپیرولینا  5 درصداسپیرولینا 5/2 شاهد 

 b 00/17±0/10a 57/12±0/12a 52/77±0/57a 55/07±0/57a 00/54± 92/77 کاتاالز

 0/54b 57/17±0/11a 57/12±0/11a 55/10±2/57a 59/17±0/15a±50/11 زیسمرتاد کسیداسرپر

71/7277 دهیدروژناز الکاا  ± 09/79  11/7027 ± 07/012  71/7022 ± 27/79  70/7299 ± 92/77  7/7004 ± 74/07  

 5/70b 092/11±0/11b 072/07±0/05b 45/07±0/57a 77/77±2/52a±097/77 آلدهیدیالرن دی
 .(0.05P>است   آزمایشیهای تیمار بین دارمع ی اختالف نشانه متهاوت در هر ردیب خطای استاندارد ارائه شده است. حروف±میانگیناعداد به صورت  *
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 بحث 

ه بافزودن پودر  لسپ اسییپیرولی ا در تحقیق حاضییر 

درصییید مو ب افزایش رشییید  91 یره غذایی تا میزان 

 یشافز اشد ری هاشاخ ماهی کوی شد به طوری که 

 و اغذ  ضریب تسدیلای تیذیه ه( وی و شدر خنر وزن،

 ی اشر درصد از 91ر تیما ماهی در چربی( زدهبا ضریب

 و Luد. بو رداربرخو هارتیما سایر به نسست یبهتر

 با را تیذیهو  شدری هااخ شد ( بهسو2111ران  همکا

ه پایه تیالپیای نیل  یر به لی اوسپیرا درصییید 91 ودنفزا

 Oreochromis niloticusشییییاهیید وهگر به ( نسست 

و  Pipattanawattanakul ند.دکر همشاهد

Phromkunthong  2115 ) شدری هاشاخ نیز بهترین 

 Clarias macrocephalusگربه ماهی هیسرید  تیذیه  و

× Clarias gariepinus) درصیییید  91 ودنفزا را بییا

-Abdelند. دکر هیی مشاهداغذ ه یر به لی اوسپیرا

Tawwab که ندداد ارش( گز2111ران  همکا و 

 تیذیه رتیما در تیالپیای نیلتیذیه  و شدی رهاشاخ 

 از لی اوسپیردرصیییید ا 91 ویحا ییاغذ ه یر با هشد

 به لی اوسپیرا  لسپ .است داربرخو یترامطلو ضعیتو

 ماده غذایی با مقادیر م اسب اسیدهای آمی ه، یپ انع و

معدنی  ادمو و هایتامینو وری،ضر اچر یسیدهاا

به  م ار سلولی ارهیود د وم وعدکه ست ا شی اخته شده

د میشوآن  ا میییواد غیییذاییییی ذ و هآم دبهسو

 Nandeesha et al., 2001افزایش اشتهای ماهیان در .) 

از دیگر دالیلی اسییت  لی اوسپیرا  لسپ ویحا یهارتیما

 دبهسو و بیشتر ایغذ یافتدر به م ار ندامیتوکییه 

ای در میاهییان تیذیه نموده با  لسپ تیذیهی هاشاخ 

 (.Abdel-Tawwab et al., 2006اسیییپیرولی یا شیییود  

نیز در این پ وهش یی اغذ تسدیل ضریبکمترین میزان 

لی ا به دسییت درصیید اسییپیرو 91در ماهیان تیذیه شییده با 

تواند بیانگر تولید گوشیییت بیشیییتر به ازای آمید که می

 مصرف مقدار غذای کمتر در ماهی کوی باشد.

 و زسموتایییییید سیدیییییکاسوپر هایآنزیم ماموعه

 برابر در لسلو فاعید خ  لینتییوان اورا مییی زکاتاال

 Coban et  آزاد دانست یها لیکاراد از ییناش میتیس

al., 1998). ل یتسدی باعث زسموتایید سیدیکاسوپرنزیم آ

سازی خ ثی ثیباعکاتاالز نزیم آ و 2O2H به کسیداسوپر

2O2H  های یافته .دشومیاکسییی ن و آا به  آن تسدیلو

 لسپ اسییپیرولی ا دارای  پ وهش حاضییر نشییان داد که

اکسییییدانی م اسیییسی بوده و مو ب افزایش خوام آنتی

گردد. سییوپراکسییید دیسییموتاز می سییطح فعالیت آنزیم

های ( نیز در راسیییتای یافته9919امتییاز و و همکاران  

 ماهی نیاکسیدانتیآ پ وهش حاضییر و با مطالعه ظرفیت

  ارولیبا  لسپ اسپی تیذیهپم از  نکما نگینر یالآ لقز

بیه این نتیاه رسییییدند که این  لسپ با افزایش سیییطح 

از قییادر بییه بیهیسیود ظرفیییت کسیداپر نگلوتاتیو نزیمآ

 به دلیل سییطح باالی لی اوسپیرباشیید. ااکسیییدانی میآنتی

 خییوام دارای تنروبتاکاهییایییی نییظیییییر نهانگدر

تواند نقش حهاظتی ای اسییت و میقویینی اکسیدانتیآ

 آنزیمی و غیرآنزیمی سییازی مسیییرهایباالیی را با فعال

؛ Onofrejova et al., 2010می یتیلب ایقییا نمییاییید  

Farasat et al., 2013.) 

 حسیییط افزایش  لسپ اسیییپیرولی ا همچ ین مو ب

 شییاهد گروه فعالیت آنزیم کاتاالز ماهی کوی نسییست به

( نیز نشان Ural  2199 اناام شده توس  گردید. مطالعه

مییاده  یییپ ع وان ( بییهLycopene  داد کییه لیییکوپن

 و بم اکسیییداتیو هایاسییتر  برای مهار کاروت وئیدی

 معمولی کییپور مییاهیی در کییاتییاالز سیییطیح افیزاییش

 Cyprinus Carpio) شیود که مشیابه نتیاه به دست می

 نیز انهشگروپ  سایرباشیید. آمده در پ وهش حاضییر می
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 یهالسلو و بافتها در زکاتاال انمیز که شت ددا رظهاا

 هک  دءلقاا  یرخا ملاعو با  ههامو در ت م تلبنااحیو

ست ا یافته کاهش یا یشافزا تیواکسیدا  سترا

 Oberdorster., 2004 ؛Li et al., 2007 ؛Wang et 

al., 2009.) 

توان مهمترین اندام آبزیان در فرآی دهای کسد را می

متابولیپ و دفع سیییموم از بدن آبزیان دانسیییت. این در 

ند تواهای وارده به این عآو میکه در آسیبحالی است 

های کسدی به داخل خون شود م ار به آزادسازی آنزیم

گیری آنها در سرم خون معیار م اسسی از میزان که اندازه

 Burtisنماید  های وارده به بدن آبزیان ارائه میآسیییب

et al., 2012 ؛Khoubnasabjafari et al., 2015 .)

سیپ اسیییپیرولی ا در مطالعه حاضیییر مقیادیر متهیاوت  ل

تیییری در سییطح آنزیم الکتات دهیدروژناز سییرم خون 

تواند بیانگر عدم تا یر میاهی کوی نیداشیییت که این می

بدن و  هایم هی اسیییپیرولی یا بر فعیالییت طسیعی سیییلول

 های کسدی باشد.ت ریب احتمالی سلول

های زیستی شیاخ  از ییییییییییکآلدهید مالون دی

بررسیی وضیعیت پراکسییداسیون برای  اسیت که رایای

گیرد، بییه طوری کییه هییا مورد بررسیییی قرار میچربی

 در لتالییییخا هدییییه دنشایییینآن طح ییییس یشازییییفا

ها به دلیل اختالل در سازی چربیفرآی د  ذا و ذخیره

اکسییدانی است ییییییییینتآ ینزیمهاکارکرد محافظتی آ

 Valavanidis et al., 2006 ؛Oruc et al., 2007.) 

 5/7های پ وهش حاضییر نشییان داد که اسییتهاده از یافته

درصییید پودر  لسپ اسیییپیرولی ا م ار به کاهش سیییطح 

آلدهید پالسیییما گردید که بیانگر سیییوخت و مالون دی

ها و کاهش شیرای  اکسیداسیونی تر چربیسیاز م اسیب

-Vallejosماهی کوی پم از تیذیه با این  لسپ است  

Vidal et al., 2016های مربوط به نسیییست ( که با یافته

 کارایی چربی نیز در این پ وهش مطابقت داشت.

های پ وهش حاضییر نشییان داد که در ماموع یافته

توانیید مو ییب ( میA. platensis لسیپ اسیییپیرولی ییا  

 اکسیدانی ماهیهای آنتیافزایش رشید و بهسود شیاخ 

 نرخدار در میزان وزن نهایی، کوی گردد. اختالف مع ی

رشییید وی ه و ضیییرییب تسیدییل غذایی در ک ار فعالیت 

اکسیییدانی سییوپراکسییید دیسییموتاز و های آنتیآنزیم

کیاتیاتالز میاهییان تییذیه شیییده با  یره حاوی باالترین 

درصد اسپیرولی ا در این پ وهش نسست به سایر تیمارهای 

توان از این  لسپ در دهد که میآزمایشیییی نشیییان می

زایش میزان رشییید، کارایی درصییید برای اف 91سیییطح 

 اکسیدانی ماهی کویهای آنتیای و بهسود شاخ تیذیه

اسیییتهیاده نمود. الستیه این احتمیال و ود دارد کیه نتایج 

بهتری با افزودن مقادیر باالتر اسیییپیرولی ا به  یره غذایی 

های ذکر شییده در باال به دسییت آید و لذا در شییاخ 

ی ا در افزودن اسییپیرولگردد ا ر مقادیر باالتر پیشیی هاد می

 یره غذایی نیز بر متییرهای مطالعاتی بررسیییی گردد تا 

تری در خصییوم مقدار قابل اسییتهاده بتوان توصییه دقیق

  از این  لسپ در  یره غذایی ماهی کوی ارائه نمود.

 

 سپاسگزاری

در ای اییا بر خود الزم می دانیم از زحمییات کلیییه 

یییاری نمودنیید کسیییانی کییه مییا را در اناییام این تحقیق 

  .سپاسگزاری نماییم
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