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 مقدمه

 د،یتول رشدنرخ  شیافزا ضمن انیآبز پرورش وانات،یح پرورش در       

 FAO، 2016 :Kumari) اند داشته یروزافزون جهان یتقاضا از تیحکا

 یجهان نرخ از ترعیسر اریبس رشد روند رانیا در(. 2017و همکاران، 

 شیافزا رغمیعل یپروریآبز ،دو دهه گذشته یط کهیطورهب بوده،

 انیماه ،یگرماب انیماه کمان،نیرنگ یآاللقز یماه شامل یاگونهتنوع

نسبت به قبل از آن  گو،یم و ینتیز انیماه ا،یالپیت یماه ،یاریخاو

 سازمان یآمار سالنامه) است داده نشان شیبرابر افزا ستیب حدود

 یرانیا دیچالیکشور، س ینتیز انیماه نیترمهم از (.1396 ران،یا التیش

(Iranocichla hormuzensis )مناطق  یآب منابعمنحصر به  و یبوم

 یشنگک، کرو، کر یمحل یهانام با یماه نی. ااستهرمز  تنگه یساحل

 شده نیتدو آنو پرورش  ریتکث کیوتکنیب و شودیم دهینامو چاوز 

 آمدهدست هاطالعات ب اساسبر (.2003 همکاران، و Esmaeili) است

 درصد 50-60 از شیب ،یپرورش انیآبز دیاقتصاد تول یهالیتحل از

پر زین نیپروتئ منابع نیتام و گرددیم بر غذا به دیتول یهانهیهز

 سازمان گزارش درشده است.  یغذا معرف دیبخش تول نیترنهیهز

ها تیمحدود یبرخ لیدلهب که است آمده (FAO، 2016) یجهان خواروبار

 متیق کیپالژ انیماه از یانسان میمستق مصرف ایو  یپودرماه دیتول در

 قاتیتحق است. داشته یصعود روند گذشته یهاسال یط نهاده نیا

 یماه پودر یجابه یاهیگ یهانیپروتئ ینیگزیمنظور جابه یمتعدد

 انیماه درخصوص(. Mosha، 2018) است شده انجام یپروریآبز در

 یبرا آن از و نشده محدود رشد جهت یعامل به تنها غذا نقش ینتیز

 منحصر یهارنگ جادیا یحت و بهبود ،یبازماندگ شیافزا ،یسالمت بهبود

 در رییتغ گونههر وجود نیا با شود،یم استفاده بازارپسند و فردهب

 دیتول یهانهیدر کاهش هز یکه بتواند سهم ییغذا رهیج باتیترک

(، بگذارد یمنف ریتاث یماه محصول تیفیک بر کهآن )بدون باشد داشته غذا

 بازار قیطر نیا از و دینماکمک  دیتول یهانهیهز کاهش به تواندیم

Azolla ) آزوال اهیگ (.Datta، 2011) ابدی شیافزا محصول دیخر

filiculoides )یتاالب مناطق از یاریبس به که است کایشمال امر یبوم 

 عنوانبه اهیگ نی(. اAtai، 2009و  Delnavaz) است آورده هجوم رانیا

فون و  رییبا تغ بوده، مطرح یانزل تاالب در یطیمحستیز معضل کی

 یکیاکولوژ تیفیک( و کاهش Olden، 2008و  Vander Zanden) فلور

 ازجمله. است برده شیپ مرداب سمت به را یالمللنیب تاالب نیا

 ،یستیز یهایژگیو در رییتغبه  توانیم ،یکیاکولوژ تیفیک یهاکاهش

( 2009 ،و همکاران Boet) یآب یهاستمیاکوس یکیزیف و ییایمیش

 یمحتوا در رییتغ ،یجلبک ییشکوفا جادیا ،یبوم یهاگونه حذف چونهم

 هاندهیآال تجمع تاًینها  و آب تیو شفاف اچ،یپ ،ییغذا مواد ژن،یاکس

 است یآبز اهانیگ از اه،یگ نیا (.2007 ،و همکاران Olenin) نمود اشاره

 خام نیپروتئ درصد نیچنهم و تاالب درآن باال تودهیز داشتن با که

 نیزیل از یغن یضرور نهیآم یهادیداشتن اس  درصد، 30 یال 13 نیب

و  Panigrahi) اهانیگ ریمحدود کننده در سا نهیامدیاس  کیعنوان به

 هانیتامیو و هادیکاروتنوئ ل،یکلروف ،یموادمعدن ،(2014 ،همکاران

(Umalatha 2018 ،و همکاران )سهیمقا در ییباال اریبس تیارجح از 

 توانیم و بوده برخوردار هاتیماکروف یحت و یخشک اهانیگ ریسا با

استفاده  انیآبز خوراک دیتول در ینیپروتئ عنوان مکملبه لیپتانس نیا از

 شیافزا به تواندیم ان،یماه مدفوع زانیم شیافزا با یآبز اهیگ نیانمود. 

 را تروژنوسین یآل کود کی نقش لذا و نموده کمک انیکفز تیجمع

 استخر دیمف یهاکروبیم یبرا یآل بار شیافزا باعث تاًینها و دینما یباز

 جی(. نتا2018 ،و همکاران Chakrabarti، 2009 :Dasو  Hasan) گردد

 انیآبز یبرا یمناسب یغذا ییبه تنها اهیگ نیکه ا دادمطالعات نشان 

واقع شود  دیتواند مفیم ییدر اشکال مکمل غذا یول ستین یپرورش

(Ayyappan، 2000؛ Mithraja با 2011 ،و همکاران .)تیاهم قیتلف 

 به آزوال اهیقابل توجه از گ ریو وجود مقاد ینتیز یماه یبومگونه 

 نیگزیجاعنوان استفاده از آن به زهیانگ ،یانزل درتاالب دیتهد کی عنوان

 هدفکه  گرفت شکل یماه ییغذا ازین از یبخشو  نیمنابع پروتئ

خصوص در یادیز مقاالت منابع، بر یمرور در. استپروژه  نیا یاصل

 افتی انیآبز یدر غذا ینیمکمل پروتئ کیعنوان استفاده از آزوال به

مونودون  یگویم هیتغذ درمعدود استفاده از آزوال  موارد فقطنشد و 

(Penaeus monodon) (Sudaaryano، 2006 ،)ایالپیت یماه (Tilapia 

zilli)(Youssouf، 2012و هم )کپور یماه نیچن(Cyprinus carpio) 

(Maity  وPatra، 2008) امکان استفاده  قاتیتحق نیا جینتا .آمد دستهب

 نه قیطر نیثابت نمود که ازا انیآبز ییغذا رهیآزوال را در ج اهیاز گ

 شیافزا باعث بلکه ،(Datta، 2011) افتی کاهش دیتول نهیهزتنها 

 کهنیا رغمیعل آزوال اهیگ در. شد انیآبز یبازماندگعملکرد رشد و 

 3-Deoxyanthocyanins انیآبز یبرا جذاب ترکم دیفالونوئ کی عنوانبه 

(Cohn 2002 همکاران، و )چون  ییهادانتیاکسیآنت دارد، وجود

 کی عنوانبه را آن تواندیمآزوال  کیفنول یمحتوابا  یباتیترک ها،نیتان

(. 2009 ،و همکاران Costa) دینما هیتوج انیآبز یدر غذا ییغذا بیترک

 نیپروتئ از یبخش عنوانبه یاهیگ باتیترک ریسا از استفاده درخصوص

 یاریوجود دارد. در بس یادیز گزارشات انیآبز ییغذا رهیج کنندهنیتام

ها عامل محدودکننده مصرف آن ییمواد ضدغذا یاز موارد حضور برخ

 نیتام ندهیآ دیام یاهیگ یهانیوجود پروتئ نیگزارش شده است. با ا

 انیآبز دیص زانیم کاهشبا  رایهستند ز انیآبز یدر غذا نیپروتئ

 متیق ندهیآدر  ،تقاضا شیو افزا یپروریآبز رشد نرخ شیافزا و کیپالژ

 شیافزا یپروریمحصوالت آبز شده تمام متیمتعاقب آن ق و یپودرماه

 یغن منابع که ییایدر یهاخصوص جلبکو به یاهیگ یهانیپروتئو 

  نیگزیجا توانندیم هستند، انیآبز ییغذا یازهاین نیتام یبرا
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 یبررس  ،پروژه نی(. هدف از ا1390 دادگر،و  هی)حافظ شوند یپودرماه

 ینتیز یماه ازیمورد ن ینیاز منابع پروتئ یبخش ینیگزیامکان جا

 است.  یاقهوه ییایبا جلبک در یرانیا دیچالیس
 

 هامواد و روش

از  ،یآورجمع یتاالب انزل از( filiculoides Azolla) آزوال اهیگ       

 خشک آفتاب ریز گرادیسانت درجه 32-35 یدر دما شستشو، هاسیدبر

 نسبت گرم، دهم دقت با ترازو نیتوز و کاتوریدس از یریگو با بهره

 کرونیم 200تا حد  ودرصد رطوبت( محاسبه  5به خشک )با  تر وزن

 با نیگنیسلولز و ل یهم سلولز، بات،یترک یبیتقر زی. آنالدیپودر گرد

منظور به. آمددست ه( بAOAC، 1990در ) شده ارائه یهاروش

دیوکسان محصول مرک برای استخراج 1-4  نازیگنیل زانیم یریگاندازه

 قیتفر با سلولز یهم زانیم. دیو حل کردن کامل لیگنین استفاده گرد

 یخنث ندهیشو در محلول افیال از یدیاس ندهیشو در نامحلول افیال

نامحلول  افیاز ال دینامحلول در اس نیگنیل قیبا تفر زیسلولز ن زانیم و

 تروژنین) کجلدال روش با کل نیپروتئ محاسبه شد. یدیاس ندهیشو در

 ی(، محتوا1957و همکاران،  Folch) روش با خام یچرب(، 25/6 ضربدر

ساعت  24مدت به گرادیسانت درجه 550در  یدهخاکسترخام )حرارت

 رازیش یمشاور پارس آزما نیمهندس شرکت شگاهیآزما در ،(کورهدر 

با سه تکرار  کیهر  ماریت چهار یط آن اساسو بر شدند یریگدازهان

 یماه هیپا یغذا نیپروتئ منابع یجابه(  یشیواحد آزما 15 )جمعاً

 نیدرصد پروتئ 40با  لندی( تاCP) یپ یس یغذا–شاهد گروه عنوانبه)

 با( گویمسر و دیاسکوئ پودر و ذرت گلوتن ا،یسو ،یماهشامل پودر 

 فرموله و نیگزیجا( درصد 60 و 45 ،30، 15)شامل  مختلف یهادرصد

 -Iso) کسانی تروژنین سطوح با یشیآزما یهارهیج کهیطورهب دیگرد

nitrogenous )41  %کسانی یانرژ و نیپروتئ (Iso- caloric) 4230 

 از استفاده بادست آمدند. هب خشک یغذا گرم 100 بر یلوکالریک

( 2007و همکاران،  Abuu) یشیآزما یهارهیج یفیتوص یهاندیفرا

و  یشیآزما یهارهیج یبیتقر باتیترک و ونیفرموالس. آمد دستهب

 یستروفیدو  یانرژ ن،یپروتئ یریگاندازهشامل  یشگاهیآزما جینتا

 یهضم چرب ن،یهضم پروتئ زانیهمراه مکل( به DMD) کل یاچهیماه

 یغذاها( NFE= Nitrogen Free Extract) تروژنهیو هضم عصاره آزاد ن

غذاها  نیشده است. از ا هیارا شاهدبا گروه  سهیساخته شده در مقا

 Iranocichla)) یرانیا دیچالیس انیماه به یریس حد تا بار 4 روزانه

hormuzensis خورانده شد. در چهار  گرم 0/4±3/0 وزن متوسط با

 از کیهر در یماه عدد 20با سه تکرار،  کیهر  شاهد کیو  ماریت

 یکیزیف یفاکتورها. شدند  یسازرهیذخ یتریل کصدی  گانه 15 مخازن

 ژنیاکس ،(یتالیجید دماسنج کمک)با  دما شامل آب ییایمیش و

 زود صبحبار ( هر روز دوآلمان WTWمتر  ژنیاکس با) آب در محلول

 تیائیو قل یسخت اک،یآمون ترات،یفسفات، ن ت،یتریو ن ظهر از بعد و

 ،SÖll Multi tester Aqua Check  (AOAC تستر یاز دستگاه مولت

 یهاروش با لزوم صورت در و یریگاندازه بارکیهر هفته  ،(1999

 28 یدما) یماه پرورش نهیبه سطح در میتنظ به نسبت یاصالح

 ،6-8( DO =Dissolved Oxygen) محلول ژنیاکس گراد،یدرجه سانت

 27یسخت، 01/0 اکیآمون، 2/0 تراتین ،05/0، فسفات 03/0 تیترین

و  ونیلتراسیف تر،یاز ه یریگبا بهره تر،یگرم در لیلیم 28 تیائیو قل

 3آب متوسط  ضیتعو زانیم شیافزا ایکاهش  نیچنو هم یهواده

 نیانگیم ش،یهفته آزما 8 دوره انیپا در. دیدرصد روزانه( حفظ گرد

 و ییغذا لیتبد بیضر وزن، شیافزا درصد گرم، حسب بر یینها وزن

 همراهبههر تکرار  ییتا 20 انیکل ماه روزانه رشد شیافزا بیضر

 هادادهبودن  نرمال دییتا از بعد وبر حسب درصد محاسبه  تلفات زانیم

استفاده  با هاانسیواربودن  همگن( و PP. Plotاز آزمون  یریگ)با بهره

 یافزار آمارنرم 14 نسخه یریگکارهب با( Hartley، 1959از تست لون )

SPSS, Chicago, Illinois, USA، کی انسیوار لیتحل و هیتجز مورد 

 به نانیاطمدرصد  95 سطحدر  دانکنگرفت و از آزمون  قرار طرفه

 FCR=TFS/ (FB-IB)     : استفاده شد یاختالفات آمار نیمنظور تع
SGR(%/day) =100 (ln Bw2-lnBw1)/∆t  
DGR(g/day) = (Bw2 – Bw1)/∆t 
WG=FB-IB  

 ،FBیینها وماسیب، TFSیمصرف یکل غذا،  FCRییغذا لیتبد بیرض

 ییوزن نها،  BW1هیوزن اول،  SGRژهیو رشد بیرض،  IBهیاول وماسیب

BW2  ،پرورش یانتها تا ابتدا روز فاصلهt∆  ،رشد روزانهDGR  ،شیافزا 

 WG  وزن
 

آزوال  یآبز اهیگ نیگنیسلولز و لیهم سلولز، باتی: ترک1 جدول

 یخشک شده تاالب انزل

 درصد در آزوال بر پایه وزن خشک محتویات

 91/17±22/1 پروتئین خام

 79/4±01/3 چربی خام

 56/9±75/0 سلولز

 11/15±01/2 همی سلولز

 22/28±98/3 لیگنین

 09/18±92/1 خاکستر
 

 مناطق آزوال اهیگنمونه  یریگاندازه بار 10 از آمده دستهب یهادرصد

 .آمد دستهب یانزل تاالب مختلف
 

 نتایج
 یشده از تاالب انزل یبردارزوال نمونهآ اهیگ باتیترک زینالآ جینتا       

 یرانیا دیچالیس یماه رشد عملکردو  2در جدول  1396در تابستان 
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 آمده 3در جدول  آزوال پودر یحاو یغذا مختلف سطوح با شده هیتغذ

 و میتنظ یاگونه به یشیآزما یغذاها یانرژ و ینیپروتئ سطوح. است

 4229±8/64حدود و کل نیپروتئ درصد 6/40±9/0که دیگرد فرموله

وجود در  نیگرم وزن خشک داشته باشند. با ا لویبر ک یکالر لویک

DMD، و  یچرب ن،یدرصد هضم پروتئNFE نیب یداریاختالف معن 

 گونههمان. گرددیم مشاهده شاهد یغذا به نسبت یشیآزما یهاگروه

 در عضله یستروفید درصد نیترشیب است، مشخص 2 درجدول که

 ینیپروتئ منابع یجابه آزوال ینیگزیجا درصد 15 یغذا از که یانیماه

 شاهد گروه با البته که آمد دستهب( 0/62±18/48) بودند کرده مصرف

 یماریت یهارگروهیسا با کهآن حال نداد، نشان یداریمعن اختالف

 یانیماه در یاچهیماه یستروفید درصد نیترکم .داشت یآمار اختالف

 دستهب نیپروتئ منابع یجاهب آزوال ینیگزیجا درصد 60 از هیتغذ با

 نیترشیب گرچه ن،یپروتئ هضم درصد مورد در(. 3/36±33/21) آمد

 بودند کرده هیتغذ نیگزیجا درصد 15  سطح از که یانیماه در هضم

 با فقط یآمار نظر از گروه نیا یول(، 4/75±03/45) آمد دستهب

 داد نشان اختالف آزوال نیگزیجا درصد 60 و 45 یماریت یهاگروه

(05/0P<کم .)نیگزیجا درصد 60 گروه در نیپروتئ درصد هضم  نیتر 

 یغذا از که یانیماه در یچرب هضم (.91/44±92/1) آمد دستهب آزوال

 استفاده ینیپروتئ منابع یجاهب زوالآ ینیگزیجا درصد 60 یحاو

 درصد نیترکم شاهد گروه در و (83/96±07/0) نیترشیب بودند نموده

 یانیماه در تروژنهین آزاد هضم درصد نیچنهم(. 1/82±47/79) بود

 هیتغذ ینیپروتئ منابع با زوالآ ینیگزیجا درصد 15 یحاو یغذا از که

 نیترکم شاهد گروه در و( 66/86±72/0) نیترشیب بودند کرده

 ( بود.  90/31±1/79)
 

یشیآزما یمارهایت ریساو  شاهد گروه در استفاده مورد یغذاها یبیتقر باتیو ترک ونیفرموالس اریو انحراف مع نیانگیم: 2 جدول

 

 ینیپروتئ مکمل عنوانبه آزوال مختلف سطوح از استفاده رغمیعل       

 وزن ،یرانیا دیچالیس یماه یغذا هیپا رهیج نیپروتئ منابع نیگزیجا

 یداریمعن اختالف شاهد گروه با ییغذا مختلف یمارهایت نیب یینها

 با شده هیتغذ انیماه گروه یبرتر وزن شیافزا وجود، نیا با نداد نشان

 درصد 60 یماریت گروه و شاهد گروه دو داد نشان را درصد 45 سطح

 ییغذا لیتبد بیضر درخصوص. دادند نشان را وزن شیافزا نیترکم

 مشاهده درصد 45 و 15 شاهد، یهاگروه نیب یداریمعن اختالف

 آزوال، ینیگزیجا درصد 60 و 30 گروه دو در یول( 05/0P>0) دینگرد

 زین ژهیو رشد  نرخ در. دادند نشان شیافزا یداریمعن طورهب بیضرا

 با آزوال نیگزیجا درصد 60 و 30 گروه دو ییغذا لیتبد بیضر چونهم

 اختالف هاگروه ریسا با( <05/0P) هم نیب اختالف بدون یعیطب منابع

 مربوط ژهیو رشد نرخ نیترکم وجود نیا با. >P)05/0) دادند نشان یآمار

 درصد 45 گروه به مربوط آن نیترشیب و( 50/0) درصد 60 گروه به

 ینیگزیجا درصد 60 گروه در تلفات تینها در. آمد دستهب( 86/0)

 یآمار اختالف هاگروه هیبق با که داد نشان را درصد نیباالتر آزوال

 (.>05/0P) دارد
 

 : عملکرد رشد ماهی سیچالید ایرانی تغذیه شده با سطوح مختلف غذای حاوی پودر آزوال3جدول 

 .است( >05/0P) یآمار داریمعن اختالف دهندهدر هر ستون نشان رمشابهیغ یسیانگل حروف

 تیمارها

 درصد 

جایگزینی آزوال 

جای منابع به

 پروتئین غذا

منابع پروتئین* 

 100)گرم در  غذا

 گرم غذا(

درصد 

 پروتئین کل

 انرژی کل

)کیلوکالری بر 

کیلو گرم وزن 

 خشک(

درصد دیستروفی 

 ای کلماهیچه

درصد هضم 

 پروتئین
 درصد هضم چربی

درصد هضم عصاره 

 آزاد نیتروژنه

 cd 20/2±20/60 c 91/1±20/68 a 47/1±79/82 a 90/1±31/79 65±4200 0/40±7/0 40 0 شاهد

15 % 15 34 0/0±1/41 4210±70 d 18/0±48/62 cd 03/4±45/75 b 29/0±08/87 c 72/0±66/86 

30 % 30 28 1/0±1/41 4260±81 c 64/0±61/55 c 65/0±44/65 c 08/0±80/89 bc 25/1±74/83 

45 % 45 22 2/0±1/41 4255±63 b 04/2±34/49 b 58/2±64/55 d 57/0±29/95 ab 48/0±14/82 

60 % 60 16 5/0±0/40 4220±45 a 33/3±21/36 a 92/1±91/44 d 07/0±83/96 ab 16/1±14/81 

 .است( >05/0P) یآمار داریمعن اختالف دهندهدر هر ستون نشان رمشابهیغ یسیانگل حروف، ایسو و ذرت گلوتن د،یاسکوئ گو،یم سر ،یپودرماه شامل نیپروتئ منابع* 

 )%( تلفات نرخ  رشد ویژه تبدیل غذاییضریب  )گرم( WGافزایش وزن  )گرم( وزن نهایی )گرم( وزن اولیه غذا

 c 01/0±93/5 a 10/0±69/1 a 03/0±79/0 b 1/1±67/9 0/10±03/11 0/4±02/18 شاهد

15 % 01/35±0/4 02/31±0/11 b 01/0±64/6 a 20/0±78/1 a 02/0±70/0 b 9/0±02/10 

30 % 04/20±0/4 07/05±0/11 b 01/0±85/6 b 31/0±93/1 b 01/0±63/0 b 0/1±71/8 

45 % 07/09±0/4 06/01±0/12 a 01/0±92/7 a 27/0±86/1 a 07/0±86/0 b 2/1±11/12 

60 % 03/57±0/4 04/81±0/9 c 01/0±07/5 b 81/0±50/2 b 01/0±50/0 a 1/2±07/20 
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 حثب 
 درصد15 ماریت در 45/75±03/4 نیپروتئ هضم درصد نیباالتر       

 با گرچه که آمد دستهب نیمنابع پروتئ یجاپودر آزوال به ینیگزیجا

با دو گروه  ینشان نداد ول یاختالف آمار ،درصد 30 و شاهد گروه

 شیافزا  موضوع نیا لیدل. داد نشان داریمعناختالف  ،یماریت گرید

 متعاقب و آزوال ینیگزیجا درصد 30 از باالتر سطوح در بریف زانیم

در مورد درصد  موضوع نی. همبود خواهد نیپروتئ یریپذهضم کاهش آن

: 1979و همکاران،  Mazidکند ) یصدق م تروژنهیزاد نآهضم عصاره 

De Silva  ،؛1989و همکاران Teshima   ،1978و همکاران.) 

 ینیگزیدرصد جا 60مشخص است، سطح   جیکه در نتاطورهمان       

 یجاهب یرانیا دیچالیس یبر عملکرد رشد ماه یمنف جیآزوال نتا اهیگ

( Oreochromis niloticus) لین یایالپیت یماه مورد در کهآن حال گذاشت

بر  یمنف ریدرصد بدون تاث 60تا  آزوال اهیمصرف گ شیامکان افزا

(. در 1986و همکاران،  Almazan) است  شده گزارشعملکرد رشد 

 نیبالغبا  سهیدر مقا جوان انیماهشد که  مشخص یلیز ایالپیت وردم

 باشد داشته یاهیتغذ استفاده تواندیم آزوال از یترشیب یوربهره با

(Santiago ؛1988 ،و همکاران Joseph 1994 ،و همکاران )احتماالً  که 

 انیماه یگوارش ستمیدر س ترشیب یگوارش یهامیآنز وجود آن لیدل

 ییتوانا ها،میآنز نی. وجود ااست نیبالغ با سهیمقا در یلیز ایالپیت جوان

 یفاکتورها نداشتن کم، بریف زانیم به توجه بارا  آزوال موثرتر هضم

 Haylor) داشت یپ درو فسفر را  نهیآم یهادیاس کمبود ای و ییضدغذا

 گذشته ییایمیوشیبمطالعات  در گری(. از طرف د1988 ،و همکاران

( مشخص Kamalaveni، 2008و  Sithara) کیموزامب ایالپیت یماه یرو

 ن،یپروتئ داریمعن شیافزا باعثآزوال،  یحاو یاز غذا هیتغذ که دیگرد

 داریمعن شیافزا نیا. گشت انیماه نیادر کبد  یو چرب دراتیکربوه

آشکار ساخت که  انیماه مختلف یهابافت در ییایمیوشیب یپارامترها

 کیکوژنیگل نهیآم یدهایو استفاده از اس جیبس ن،یپروتئ لینرخ تبد

دهد. یم رخ ادیز یلیخ دارد، آزوال وجود شانیغذا رهیج که در یانیدر ماه

 یچرب جذب کاهش یمعن به یچرب یمحتوا شیکه، افزاحال آن

(.  Kamalaveni، 2008 و Sithara) است هابافت لهیوسهب ،ییغذا باتیترک

 یرو یمتعدد مطالعاتپروژه،  نیا  جیوجود و در موافقت با نتا نیبا ا

 یآزوالها سطح شیافزا با که دارند وجود ایالپیت یماه یهاگونه انواع

 نشان را غذا لیتبد و رشد عملکرد کاهش ،ییغذا رهیج در مختلف

 در تواندیم اختالف نیا لیدل(. 1986 ،و همکاران Antonie) دادند

 ،و همکاران Leonard) باشد آزوالها نیپروتئ یریپذ هضم نییپا زانیم

1988.) 

      Hickling (1971)،  Spataru(1978،) Balarin  وHatton (1979 )

 با بودن، خوارزیچهمه رغمیعل یلیز ایالپیت یماه که دادند نشان زین

 برخوردار یفیضع رشد عملکرد از خود ییغذا رهیج در آزوال پودر مصرف

 انیماه از گونهدو  یکاهش رشد زی( ن1988و همکاران ) Michaشدند. 

 آزوال از هیتغذ در(  Tilapia rendalliو Orechromis niloticus) ایالپیت

 انیماه نیا ییغذا رهیج نیپروتئ زانیم کمبود آن لیدل .نمودند گزارش را

 ،و همکاران Mazidها است )آن ینیپروتئ یواقع ازیبا ن سهیدر مقا

1979 :De Silva ؛1989 ،و همکارانTeshima  1978 ،و همکاران .)

 نیدیستیه و نیونیمت چونهم نهیآم یهادیاس یبرخ کمبود گرید طرف از

 تیاحتمال محدود نیچنو هم اهیگ نیدر ا باال یخنث بریوجود ف آزوال، در

 لیدل تواندیاست، م دیمف اریبا معده ساده بس یواناتیح یکه برا نیآدن

 ،و همکاران Buckingham) باشد انیماه نیا در رشد عملکرد ضعف

است  یانهیسطح به ینیگزیدرصد جا 45وجود سطح   نی( با ا1978

 یجارشد را به جینتا نیکمبودها توانست بهتر یبرخ رغمیکه عل

 گذارد.    

 مختلف سطوح از توانندیم زین Cyprinidae خانواده یگرماب انیماه       

 یمطالعات مرور ترشیمند شوند. در ببهره خود ییغذا رهیج در آزوال

Labeo ) چون روهو یانیرشد در ماه شیو افزا ییبهبود استفاده غذا

rohita )نمود، استفاده خود یغذا در آزوالدرصد  10-50که از یزمان 

 (Cirrhlna mrigala) گالیمر یکپورهند یماه و یانقره کپور

(Tuladhar، 2003 ،)خوارعلف کپور (Ctenopharyngodon idella )

(Majhi 2006 ،و همکاران) یانقره لیبیس یلندیتا یماهگربه و(Silver 

barb cat fish( )Das  درصد 10-25در محدوده  که( 2018و همکاران 

 یمشابه جینتا. آمد دستهب د،یگرد استفاده هاآن ییغذا رهیج در آزوال

 یعدس آب چونهم یآبز اهانیگ ریسا از که گرید محقق چند توسط

((Duck weed دست هاستفاده کردند، ب انیآبز یعنوان مکمل در غذابه

 یلی(. دالMathur، 2003و  Edwards، 1992 :Sainiو  Hassanآمد )

آزوال  اهیدست آمده از گهب جیها با نتاپروژه نیا جینتا نیتفاوت ب یبرا

توان به تفاوت یقابل تصور است که م یرانیا دیچالیس یماه یدر غذا

 ،Dashو  Mohantyنسبت به آزوال ) یآب عدس در چرب یدهایسطوح اس

 یمحتوا چونهم اهان،یگ ییغذا یهاارزش ریسادر  تفاوت(، 1995

: 1983 ،و همکاران Shiremen) رهیج نیپروتئ زانیخالص غذا و م یانرژ

Du مختلف  یهاگونه یاهیتغذ عادتتفاوت در  و( 2005 ،و همکاران

 انیماه گواش لوله در متفاوت یهامیآنزمتعاقب آن وجود  و انیماه

 Dabrowski) نمود اشاره دارند، غذا از استفاده و هضم در یمهم نقش که

 کیتنها  ،یپژوهشمجموعه انتشارات  نیب در(. Glogowski، 1977و 

که از  Labeo fimbriartus یرشد ماه یمقاله درخصوص پارامترها

خود استفاده کرده بود، گزارش شده  یدر غذا %40آزوال تا سطح 

 یشیآزما یغذاها یانرژ یموضوع، تفاوت در محتوا نیا لیاست. دل

 یامجموعه (. احتماال2001ً ،و همکاران Lupatsch) استتجربه   نیا

تلفات  شیبر کاهش عملکرد رشد و افزا یهیتوج تواندیم لیدال نیاز ا
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 ینیگزیدرصد جا 60 شده با سطح هیتغذ یرانیا دیچالیس انیدر ماه

ادعاها  نیا یبرا یلیازوال باشد. مطالعات تکم اهیبا گ نیمنابع پروتئ

 ضرورت اجرا خواهند داشت.

 درصد 45 تا 15 سطوح است، مشخص 3 جدول از طورکههمان       

 عملکرد بر یمنف ریتاث بدون ،ینیپروتئ منابع یجابه آزوال ینیگزیجا

 عمل یرانیا دیچالیس یماه ییغذا لیتبد بیضر و یبازماندگ رشد،

 یمعرف سطح نیبهتر عنوانبه ینیگزیجا درصد 45 سطح و نمودند

 یماریت مختلف یهاگروه در آمده دستهب یینها وزن گرچه. دیگرد

وجود  نیرا نشان نداد، با ا یداریاختالف معن ،ینیگزیجا درصد 60ریز

تلفات  زانیو م ژهیونرخ رشد  ،ییغذا لیتبد بیوزن، ضر شیدر افزا

 هیلذا توص دیمشاهده گرد یشیآزما یهاگروه نیب داریاختالف معن

 خصوصبه انیآبز ییغذا رهیج دردرصد آزوال  45از  شیشود بیم

 .نشود استفاده یرانیا دیچالیس یماه

 ریسا کنار در بیترک کی عنوانبه آزوال از توانیم رسدیم نظرهب       

تاالب  یآزوال اهیگ. نمود استفاده یرانیا دیچالیس یماه ییغذا باتیترک

به  کینزد ن،یدرصد پروتئ 18حدود  یوزن خشک دارا هیبر پا یانزل

 یدرصد هم 15از  شیب ،درصد سلولز 10، حدود یدرصد چرب 5

درصد خاکستر است.  18 تیو در نها نیگنیدرصد ل 28از  شیسلولز، ب

درصد  10 ینسبت وزن تر به خشک آزوال برداشت شده از تاالب انزل

 یریآبگ باآزوال برداشت شده  لویک 60که از  یمعننیدست آمد. بدهب

 یدرصدها. آمد دستهب رطوبت درصد 5با  خشک آزوالپودر  لویک 6 ه،یاول

 ییغذامنابع  یجاصورت خشک و پودر بهبه اهیگ نیا ینیگزیجا مختلف

 4 از شیب هیاول وزن هفته 8 مدت یط توانست یرانیا دیچالیس یماه

که عملکرد بدون آن برساند گرم 10 یباال به را یشیآزما انیماه یگرم

 توانیم آزوال از لذا دهد،نشان  شاهدبا گروه  یداریمعن اختالفرشد 

 استفاده یرانیا دیچالیس یماه ینیپروتئ منابع از یبخش نیگزیجا عنوانبه

 به یانزل تاالب آزوال اهیگ از یبرداربهره به تواندیم مهم نیا و نمود

 تا که احتمال نیا و گردد منجر یتجار برداشت قابل محصول کی عنوان

 یبرداربهره آن از بتوان ،یستیز یکارکردها قیطر از مهاجم گونه نیا حذف

 زانیم لیدلهسطح مصرف آزوال، ب شیالبته با افزا .گرددیم تیتقو نمود

 یرشد ماه عملکرد کاهش شاهد ن،یپروتئ یریپذکاهش هضم و باال بریف

 ییغذا رهیدرصد آزوال در ج 45از  شیشود بیم هیلذا توص بود. میخواه

 استفاده نشود.  یرانیا دیچالیس یخصوص ماهبه انیآبز
 

  منابع
ریزی معاونت برنامه .1396 .رانیا التیش سازمان یآمار سالنامه .1

 .صفحه 64. بودجه و یزیرو مدیریت منابع دفتر برنامه

. ییایدر زیانگشگفت اهانیگ .1390.، ش دادگر، و. م ه،یحافظ .2

   .17تا  12صفحات  . انتشارات موج سبز.ینتیز انیمجله آبز

3. Almazan, G.J.; Pullin, R.S.V.; Angels, A.F.; Manolo, T.A. 

and Agbayani, R.A., 1986. Azolla pinnata as dietary 

component for Nile tilapia, Oreochromis niloticus. In: 

Maclean JL, Dizonand LB, Hosillos LV (Eds.), The First 

Asian Fisheries Forum Proceedings. Asian Fisheries Society, 

Manila, Philippines. pp: 523-528. 

4. Antoine, T.; Carraro, S.; Micha, J.C. and Van Hove,  

C., 1986. Comparative appetency for Azolla of Cichlasoma 

and Oreochromis (tilapia). Aquacult. Vol. 53, pp: 95-99. 

5. AOAC. 1990. Official Methods of Analysis (15th edn). 

Association of Official Analytical Chemists: Arlington, VA, 

USA. 

6. Ayyappan, S., 2000. Microbial technology for aquaculture. 

In: UNESCOMIRCEN Training Manual on, Aquatic 

microbiology and microbial diseases. 25th April- 1st  

May, 2000. CIFA, Bhubaneswar, India. pp: 1-16. 

7. Balarin, J.D. and Hatton, J.P., 1979. Tilapia: A guide to 

their biology and culture in Africa. University of Sterling, 

Scotland, UK. 174 p. 

8. Buckingham, K.W.; Ela, S.W.; Morris, J.G. and 

Goldman, C.R., 1978. Nutritive value of nitrogen-fixing 

aquatic fern Azolla filiculoides. J Agric Food Chem. Vol 26, 

pp: 1230-1234. 

9. Cohen, M.F.; Meziane, T.; Tsuchiya, M. and Yamasaki, 

H., 2002. Feeding deterrence of Azolla in relation to 

deoxyanthocyanin and fatty acid composition. Aquatic 

Botany. Vol. 74, No. 2, pp: 181-187. 

10. Costa, M.L.; Santos, M.C.R.; Carrapico, F. and Pereirac, 

A.L., 2009. Azolla-Anabaena’s behavior in urban wastewater 

and artificial Media-Influence of combined nitrogen. Water 

Res. Vol. 43, pp: 3743-3750. 

11. Dabrowski, K. and Glogowski, J., 1977. Studies on the role 

of exogenous proteolytic enzymes in digestion processes in 

fish. Hydrobiologia. Vol. 54, pp: 129-134. 

12. Das, M.; Rahim, F.I. and Hossain, M.A., 2018. Evaluation 

of fresh Azolla pinnata as a low-cost supplemental feed for 

Thai Silver Barb Barbonymus gonionotus. Fishes. Vol. 3,  

pp: 1-11. 

13. Datta, S.N., 2011. Culture of Azolla and its efficacy in diet 

of Labeo rohita. Aquaculture. Vol. 310, pp: 376-379. 

14. Delnavaz, H.B. and Ataei, A.A., 2009. Alien and exotic 

Azolla in northern Iran. African J Biotechnol. Vol. 8,  

pp: 187-190. 

15. De Silva, S.S.; Gunasekera, R.M. and Atapattu, D., 1989. 

The dietary protein requirements of young tilapia and an 

evaluation of the least cost dietary protein levels. 

Aquaculture. Vol. 80, pp: 271-284. 

16. Du, Z.Y.; Liu, Y.J.; Tian, J.T.; Wang, Y. and Liang,  

G.Y., 2005. Effect of dietary lipid level on growth, feed 

utilization and body composition by juvenile grass carp 



 1399 بهار، 1، شماره وازدهمدسال                                                                   پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

337 
 

(Ctenopharyngodon idella). Aquacult Nutr. Vol. 11,  

pp: 139-146. 

17. Esmaeili, H.R.; Mehrabian, H.R. and Masoudi, M., 2013. 

Distribution of Iranian cichlid, Iranocichla hormuzensis 

Coad, 1982 (Actinopterygii: Cichlidae) and its relation to 

altitude and co-exist species in Iran. The First Iranian 

Conference of Ichthyology, Isfahan University of 

Technology, 15-16 May 2013. 

18. FAO. 2006. The State of the World Fisheries and 

Aquaculture. FAO: Rome, Italy. 134 p. 

19. FAO. 2016. The State of World Fisheries and Aquaculture, 

(2016). Contributing to food security and nutrition for all. 

Rome. 200 p. 

20. Folch, J.; Lees, M. and Sloane-Stanley, G.H.S., 1957. A 

simple method for the isolation and purification of total lipids 

from animal tissues. Journal of Chemistry. Vol. 226,  

pp: 497-509. 

21. Hartley, H., 1959. Smallest composite designs for quadratic 

response surface. Biometrics. Vol. 15, pp: 611-624. 

22. Hassan, M.S. and Edwards, P., 1992. Evaluation of 

Duckweed (Lemna perpusilla and Spirodela polyrrhiza) as 

feed for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). Aquacult.  

Vol. 104, pp: 315-326. 

23. Hasan, M.R. and Chakrabarti, R., 2009. Use of algae and 

aquatic macrophytes as feed in small-scale aquaculture: A 

review. FAO Fisheries and Aquaculture technical paper, 531. 

FAO, Rome, Italy. 

24. Haylor, J.S.; Beveridge, M.C.M. and Jauncey, K., 1988. 

Phosphorus nutrition of juvenile Oreochromis niloticus. 

ICLARM Conference Proceedings. Vol. 15, pp: 341-345. 

25. Hickling, C.F., 1971. Fish Culture. (2nd edn). Faber and 

Faber Publ London, UK. pp: 155-186. 

26. http://www.kaowarsom.be/documents/Bulletins_Medede

lingen/2001-2.pdf  

27. Joseph, A.; Sherief, P.M. and James, T., 1994. Effect of 

different dietary inclusion levels of Azolla pinnata on the 

growth, food conversion and muscle composition of Etroplus 

suratensis (Bloch). J Aquacul Tropics. Vol. 9, pp: 87-94. 

28. Kumari, R.; Ojha, M.L.; Saini, V.P. and Sharma,  

S.K., 2017. Effect of Azolla supplementation on growth of 

rohu (Labeo rohita) fingerlings. J Entomol Zool, Stud.  

Vol. 5, pp: 1116-1119. 

29. Leonard, V.; Breyne, C.; Micha, J.C. and Larondelle,  

Y., 1998. Digestibility and transit time of Azolla filiculoides 

Lamarck in Oreochromis aureus (Steindachner). Aqua Res. 

Vol. 29, pp: 159-165. 

30. Lupatsch, I.; Kissil, G.W.; Sklan, D. and Preffer, E., 2001. 

Effects of varying dietary protein and energy supply on 

growth, body composition and protein utilization in gilthead 

seabream (Sparus aurata L.). Aquac Nutr. Vol.7, pp: 71-80. 

31. Maity, J. and Patra, B.C., 2008. Effect of replacement of 

fishmeal by Azolla leaf mael on growth, food utilization, 

pancreatic protease activity and 

RNA/DNA ratio in the fingerlings of Labeo rohita (Ham.). 

Can J Pure Appl Sci.  

Vol. 2, pp: 323-333. 

32. Majhi, S.K.; Das, A. and Mandal, B.K., 2006. Growth 

performance and production of organically cultured grass 

carp Ctenopharyngodon idella (Val.) under mid-hill 

conditions of Meghalaya; North Eastern India. Turk J Fish 

Aquat Sci. Vol. 6, pp: 105-108. 

33. Mazid, M.A.; Tanaka, Y.; Katayama, T.; Rahman, M.A. 

and Simpson, K.L., 1979. Growth response of Tilapia zillii 

fingerlings fed isocaloric diets with variable protein levels. 

Aquaculture. Vol. 18, pp: 115-122. 

34. Micha, J.C.; Antoine, T.; Wery, P. and Van Hove,  

C., 1988. Growth, ingestion capacity, comparative appetency 

and biochemical composition of Oreochromis niloticus and 

Tilapia rendalli fed with Azolla. In R.S.V. Pullin, T. 

Bhukaswan, K. Tonguthai, & J. L. Maclean (Eds.), Second 

International Symposium on Tilapia in Aquaculture. 

ICLARM Conference Proceedings. Bangkok. pp: 347-355. 

35. Mithraja, M.J.; Antonisamy, J.M.; Mahesh, M.; Paul, 

Z.M. and Jeeva, S., 2011. Phytochemical studies on Azolla 

pinnata R. Br., Marsilea minuta L. and Salvinia molesta 

Mitch. Asian Pacific J Trop Biomed. pp: S26-S29. 

36. Mohanty, S.N. and Dash, S.P., 1995. Evaluation of Azolla 

caroliniana for inclusion in carp diet. J Aqua Trop. Vol. 10, 

pp: 343-353. 

37. Mosha, S.S., 2018.  A Review on Significance of Azolla 

Meal as a Protein Plant Source in Finfish Culture. J Aquac 

Res Development. Vol. 9, 544 p.  

38. Olenin, S.; Minchin, D. and Daunys, D., 2007. Assessment 

of bio-pollution in aquatic ecosystems. Mar Pollut Bull.  

Vol. 55, pp: 379-394. 

39. Panigrahi, S.; Choudhary, D.; Sahoo, J.K.; Das, S.S. and 

Rath, R.K., 2014. Effect of dietary supplementation of 

Azolla on growth and survibility of Labeo rohita fingerlings. 

Asian J Animal Sci. Vol. 9, pp: 33-37. 

40. Radhakrishnan, S.; Saravana, B.P.; Seenivasan, C.; 

Shanthi, R. and Muralisankar, T., 2014. Replacement of 

fishmeal with Spirulina platensis, Chlorella vulgaris and 

Azolla pinnata on non-enzymatic and enzymatic antioxidant 

activities of Macrobrachium rosenbergii. The J Basic Appl 

Zool. Vol. 67, pp: 25-33. 

41. Saini, V.P. and Mathur, S., 2003. Supplementation of 

duckweed (Lemna minor) in the experimental diet of Labeo 

rohita (Ham.). Geobios. Vol. 30, pp: 213-216. 

42. Santiago, C.B.; Aldaba, M.B.; Reyes, O.S. and Laron, 

M.A., 1988. Response of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) 

fry to diets containing Azolla meal. In: The Second 

International Symposium for Tilapia in Aquaculture, R.S.V. 

Pullin, T. Bhukaswan, K. Tonguthai and J.L. Maclean, (eds.) 

ICLARM Conference Proceedings, Manila, Philippines.  

pp: 377-382. 

http://www.kaowarsom.be/documents/BULLETINS_MEDEDELINGEN/2001-2.pdf
http://www.kaowarsom.be/documents/BULLETINS_MEDEDELINGEN/2001-2.pdf


 یرانیا دیچالیس ینتیز یماه هیتغذدر  یاهیگ نیعنوان منبع پروتئبه یانزل تاالب یآزوالپودر از استفادهحافظیه و همکاران                  

338 
 

43. Shireman, J.V.; Rottman, R.W. and Aldridge, F.J., 1983. 

Consumption and growth of hybrid grass carp fed four 

vegetation diets and trout chow in circular tanks. J Fish Biol. 

Vol. 22, pp: 685-693. 

44. Sithara, K. and Kamalaveni, K., 2008. Formulation of low 

cost feed using Azolla as a protein supplement and its 

influence on feed utilization in fishes. Current Biota. Vol. 2, 

pp: 212-219. 

45. Spataru, P., 1978. Food and feeding habits of Tilapia zillii 

(Gervais) (Cichlidae) in Lake Kenneret. Aquacult. Vol. 14, 

pp: 327-338. 

46. Sudaaryano, A., 2006. Use of Azolla (c meal as a substitute 

for defatted soybean meal in diets of juvenile black tiger 

shrimp (Penaeus monodon). J Coast Dev. Vol. 9,  

pp: 145-154. 

47. Teshima, S.; Gabriel, M.; Gonzalez, O. and Kanazawa, 

A., 1978. Nutritional requirements of Tilapia: Utilization of 

dietary protein by Tilapia zillii. Mem. Fac Fish Kagoshima 

Univ. Vol. 27, pp: 49-57. 

48. Tuladhar, B., 2003. Comparative study of fish yields with 

plant protein sources and fish meal. Our Nature. Vol. 1,  

pp: 26-29. 

49. Umalatha, H.; Gangadhar, B.; Hegde, G. and Sridhar,  

N., 2018. Digestibility of three feed ingredients by Catla 

catla (Hamilton, 1822). Oceanogr Fish Open Access J.  

Vol. 5, pp: 555-672. 

50. Vander Zanden, M.J. and Olden, J.D., 2008. A 

management framework for preventing the secondary spread 

of aquatic invasive species. Can J Fish Aquat Sci. Vol. 65, 

pp:1512-1522. 

51. Youssouf, A., 2012. Water quality and sediment features in 

ponds with Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) fed Azolla. 

J Fish Aquacult. Vol. 3, pp: 47-51. 
 


