
 1399 تابستان، 2، شماره مدوازدهسال                                                              پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

189 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهی بررسی اثر پودر جلبک اسپیرولینا و گل میخک بر عملکرد رشد و ترکیب الشه بچه
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 مقدمه

 به عمومی ویکرددلیل افزایش جمیعت و رهای اخیر بهدر دهه       

 است. افزایش حال در جهان در مصرف آبزیان سالم، غذاهای مصرف

و  دریا از آبزیان ذخائر از برداریبهره تا است موجب شده امر این

 سازد مواجه خطر نابودی با را هاآن که رود باال حدیبه داخلی هایآب

 نقش پروریآبزی آینده، دهۀ در دو که شودمی بینیپیش رو همین از

)صابریان  کند ایفاء جهانی فقر کاهش و بشر تأمین غذای در را سزاییهب

های ای از هزینهکه بخش عمدهجاییاز آن (.1396 همکاران، و جویباری

دهد، بنابراین خود اختصاص مییک واحد پرورشی را تأمین خوراک به

تر در یک واحد پرورشی الزم است که برای دستیابی به تولید بیش

(. از 2006 ،و همکاران Tokureتری به این موضوع گردد )بیش توجه

طرفی افزایش قیمت پودر ماهی و کمیاب شدن آن موجب شده است 

که مطالعه در زمینه منابع پروتئین جایگزین اهمیت پیدا کند 

(Nandeesha 2001 ،و همکاران)منظور . انتخاب مواد اولیه مناسب به

مت آبزی، کیفیت آب و کنترل ها روی رشد، سالتاثیرات مثبت آن

ها از ترکیبات باشد. جلبککیفیت محصول تولیدی امری ضروری می

های غذایی خاص دالیل خواص و ویژگیغذایی نو ظهور هستند که به

 Cysewski) شوندمی مصرف پریبیوتیک عنوانبه مختلف صنایع در امروزه

های روی شاخص (. این ترکیبات دارای تأثیر مثبت برCapelli، 2010 و

باشند. در این میان جلبک ای میمتابولیسم فعالیت کبدی و روده رشد،

(Arthrospira platensis) عنوان مکمل نسبی یا جایگزین تواند بهمی

 ،و همکاران Volkman) ها در غذای آبزیان استفاده شودپروتئین

ایی (. مطالعات نشان داده افزایش مکمل اسپیرولینا به جیره غذ2008

درصد جیره غذایی و در ماهی تیالپیا  5میزان قد بهگربه ماهی انگشت

درصد جیره غذایی سبب بهبود عملکرد رشد و پارامترهای  10تا 

؛ 2011 ،و همکاران Promyaگردد )خونی مرتبط با ایمنی ماهیان می

Abdel-Tawwab چنین وجود اسپرولینا هم (.2008 ،و همکاران 

های سمی نظیر کلرید کادمیوم برابر آالینده تواند اثر حفاظتی درمی

-Evazهای بیوشیمیایی در ماهی شود )داشته و سبب بهبود شاخص

Zadeh Samani اسپیرولینا دارای پروتئین قابل  (. 2017 ،و همکاران

ضروری، اسیدهای  هایآمینههمراه با اسید درصد( 70-60) باالیی هضم

 هایرنگدانه و معدنی مواد ها،ویتامین لینولنیک،اسید نظیر اشباعغیر چرب

دلیل همین (. به2013 ،و همکاران Hosseiniباشد )گیاهی مختلف می

 عنوان مکمل یا ای استفاده از این ماده غذایی بههای تغذیهویژگی

تواند سبب بهبود رشد ماهی، عنوان جایگزین در جیره ماهی میبه

 Teimouriماهی شود ) مثل و کیفیت الشهکیفیت رنگ گوشت، تولید

(. گل میخک Abdulrahman ،2014 و Ameen؛ 2013 ،و همکاران

(Syzygium aromaticum) صنایع  در فراوان دارویی خواص داشتن دلیلبه

دلیل داشتن خواص مختلف کاربردهای فراوانی دارد. پودر این گیاه به

 هوشیعنوان یک ماده بیپروری بهکنندگی در صنعت آبزیهوشبی

دار محیط زیست کاربرد دارد. از خواص دیگر این گیاه رایج و دوست

توان به ویژگی نیرو دهنده، محرک اشتها و ضدعفونی کننده اشاره می

 در و داده افزایش را آنزیمی جریان (.گل میخک1376کرد )زرگری، 

در بسیاری  .(1376کند )زرگری، می تقویت را گوارشی فعالیت نتیجه

عنوان ا جدای از مصارف درمانی و بهداشتی این گیاه بهاز مناطق دنی

(. مشخص 1376گردد )زرگری، چاشنی در تهیه غذا نیز استفاده می

تواند سبب افزایش تراکم شده که استفاده از پودر گل میخک می

(. اطالعات زیادی در خصوص 1378پذیری ماهیان گردد )مهرابی، 

عملکرد رشد و کیفیت الشه  استفاده یا اثرات کاربرد گل میخک بر

تر مطالعات در این خصوص ماهیان پرورشی در دسترس نیست و بیش

هوش گرفته که در کنار بیان خواص بی فلفلی صورت بر روی گیاه نعناع

( اثرات مثبت آن بر 1397 ،کنندگی برای آن )رخشانی و همکاران

توجه  (. با1394 ،)عادل و همکاران آال بیان شده استعملکرد رشد قزل

ثرات استفاده از ابه مطالب مطرح شده، هدف از این مطالعه بررسی 

ماهی پودر اسپیرولینا و گل میخک بر عملکرد رشد و کیفیت الشه بچه

 باشد.قد کپور معمولی میانگشت

 

 هامواد و روش

 کپور معمولی قدماهی انگشتبچه عدد 160تعداد  حاضر مطالعه در       

(Cyprinus carpio) هفته با دو  8مدت به 20/16 ±1 با میانگین وزنی

و  10، 5جیره غذایی حاوی مقادیر مختلف پودر جلبک اسپیرولینا )

درصد( بر حسب کیلوگرم  6و  4، 2درصد( و پودر گل میخک ) 15

و  24±5/0ها در طی دوره آزمایش غذا تغذیه شدند. دمای آکواریوم

سازی تیمارها جهت آماده بود. %20 میزانبه روزانه صورتهتعویض آب ب

، %13، چربی %42 ئینپروت)معمولی ماهی ماهی کپوراز غذای بچه

( %10و رطوبت  %6/1، کلسیم %1، فسفر %5/4، فیبر %12خاکستر 

شرکت دانه رز بروجرد استفاده گردید. پس از پودر نمودن غذای 

یخک برحسب درصد حضور در جیره مقادیر پودر اسپیرولینا و گل م

خوبی مخلوط گردیده و مجدداً هبه هر کدام از تیمارها اضافه و سپس ب

توسط چرخ گوشت به شکل گرانول تبدیل و پس از خشک شدن در 

-زیستای ماهیان ماهیان قرار گرفت. پس از اتمام دورهاختیار بچه

گین (، میانSGRرشد مانند نرخ رشد ویژه ) یهاشاخصشده و  سنجی

افزایش طول بدن  (، میانگین درصدWGRدرصد افزایش وزن بدن )

(LGR( میانگین سرعت رشد روزانه ،)ADGضریب ،) تبدیل غذایی 

(FCRضریب چاقی ،) (CF) احشاءو  امعاءشاخص  و (VSI )اساس بر

 (:2011و همکاران  Mohamadrezaeiهای زیر محاسبه گردید )فرمول



 1399 تابستان، 2، شماره مدوازدهسال                                                              پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

191 
 

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

WGR (%) = [(Wt – Wi/ Wi)] ×100 

LGR (%) = [(Lt – Li / Li)] ×100 

ADG (g/ day) = (Wt – Wi)/T 

CF = Wt × Lt -3 × 100 
FCR=  بدن )گرم( / کل غذای خورده شده )گرم( تروزنافزایش  

VSI= [ بدن )گرم( / وزن امعاء و احشاء )گرم( تروزن ] × 100 

 Liو  Wiمیانگین وزن و طول نهایی،  ترتیببه Ltو  Wtکه در آن: 

رورش طول دوره پ Tماهیان و ترتیب میانگین وزن و طول اولیه بچهبه

 .باشندیم

از بافت عضله ماهیان نمونه گیری شده و  سنجیزیستپس از        

، AOACاستاندارد ) روش در شده عنوان هایشیوه الشه براساس کیفیت

 روشها بهکلیه نمونه خام گرفت. پروتئین قرار مورد آزمایش (1995

چربی خام نیز  محاسبه گردید. کل نیتروژن تعیین طریق از و کجلدال

 با و سوکسله روشبه آن مقدار تعیین و اتر در از طریق حل کردن

 نمونه قراردادن طریق از چنین رطوبتشد. هم انجام سوکسله دستگاه

و  ساعت 24 مدتبه رادگسانتی درجه 100 حرارت در اتوکالو در

 600 حرارت در الکتریکی کوره در نمونه دادن قرار طریق از خاکستر

 (.AOAC ،1995) شدند گیریاندازه ساعت 24 مدتبه گرادسانتی درجه

دست آمده پس از بررسی نرمال بودن، با استفاده های بهدر پایان داده

و مقایسه میانگین  طرفهروش آنالیز واریانس یکبه Spssافزار از نرم

 درصد تجزیه و تحلیل شدند. 5دانکن در سطح 
 

 نتایج
قد کپور ماهیان انگشتنتایج پارامترهای بیوشیمایی و رشد بچه       

معمولی تغذیه شده با سطوح مختلف پودر اسپیرولینا و گل میخک 

کلیه پارامترهای رشد در  ،1طبق جدول  ارائه شده است. 1 در جدول

داری را با تیمار شاهد قد کپور معمولی اختالف معنیانگشت ماهیبچه

شده با سطوح مختلف اسپیرولینای  تغذیه ماهیانبچه بین در دادند. نشان

درصد اسپیرولینا نتایج  5اضافه شده به جیره غذایی، جیره حاوی 

خصوص پارامترهای رشد با سایر تیمارها نشان داد. ضریب بهتری در

یش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب رشد روزانه چاقی، درصد افزا

درصد پودر اسپیرولینا  5شده با جیره حاوی سطح  تغذیه بین ماهیان در

باالتر بود. ضریب رشد طولی و شاخص احشائی تفاوتی را در بین کلیه 

که درصورتی ندادند، تیمارهای دارای سطوح مختلف اسپیرولینا نشان

داری بودند.معنی دارای اختالف با گروه شاهد
 

 قد کپورمعمولی تغذیه شده با سطوح مختلف پودر اسپیرولینا و گل میخکماهی انگشتگیری شده در بچهنتایج فاکتورهای رشد اندازه :1جدول 

از سوی دیگر نتایج نشان داد که اضافه نمودن پودر گل میخک        

دار قد کپور معمولی سبب بروز اختالف معنیماهی انگشتبه جیره بچه

(. 1کلیه تیمارها با گروه شاهد درکلیه پارامترهای رشد گردید )جدول 

پودر گل میخک ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف در بین بچه

درصد پودر گل میخک  4اضافه شده به جیره غذایی، جیره حاوی 

خصوص پارامترهای رشد در مقایسه با سایر تیمارها نتایج بهتری در

نشان داد. ضریب چاقی، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، 

درصد  5ضریب رشد روزانه در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی سطح 

خک نسبت به سایر تیمارها باالتر بود. ضریب رشد طولی پودر گل می

و شاخص احشائی تفاوتی را در بین با کلیه تیمارها نیز در مقایسه 

نشان ندادند، در  اسپیرولیناکلیه تیمارهای دارای سطوح مختلف 

چنین هم داری بودند.که با گروه شاهد دارای اختالف معنیصورتی

در  اسپیرولینادرصد سطح  5اوی ماهیان تغذیه شده با جیره حبچه

 مقایسه با سایر سطوح، از ضریب تبدیل غذایی بهتری برخوردار بودند.

در جیره بر ترکیب  اسپیرولینادرصدهای مختلف  ،2طبق جدول 

گذار است. هرچند که در برخی از فاکتورهای تأثیرشیمیایی الشه 

ولی نتایج دار نبودند. سنجش شده این اختالفات از نظر آماری معنی

سبب افزایش  توانندمیبه جیره  اسپیرولینانشان داد افزودن پودر 

از سوی  کاهش میزان چربی الشه ماهی گردد.سطح پروتئین الشه و 

دیگر استفاده از پودر گل میخک در جیره نیز از نظر آماری اختالف 

در بین تیمارها نشان نداد. ولی سطح پروتئین و چربی داری را معنی

اساس حضور پودر گل میخک در جیره قرار گرفت. بر تأثیرالشه تحت 

ترین سطح پروتیئن الشه در ماهیان تغذیه شده با جیره نتایج کم

 پودر گل میخک گزارش شد. در همین تیمار نیز  درصد 2حاوی 

 گردید.گیری ترین میزان چربی الشه اندازهبیش

 

 ترکیبات غذایی اسپیرولینا گل میخک
درصد 6 سنجشی فاکتورهای  درصد 4 درصد 2  درصد 15 شاهد   درصد 10 درصد 5   شاهد 

0/632 b 0/672 b 1/059 a 1/02 a 1/123 b 1/297 ab 1/531a 1/362ab ضریب چاقی
58/186 c 77/659 b 61/312 c 93/117 a 65/807 b 62/079b 73/062ab 87/119a ضریب افزایش وزن بدن
0/926 b 1/148 ab 0/96 b 1/341 a 0/88b 0/835b 0/996ab 1/21 a ضریب رشد ویژه
1/187 b 1/584 ab 1/251 b 1/9 a 1/343 ab 1/054b 1/491ab 1/778 a ضریب رشد روزانه
4/463 a 4/95 a / a 2/377 b 4/463 a 4/95 a 4/084a 2/377b ضریب تبدیل غذا
44/234b 78/191 a /ab 68/736 ab 15/083 b 14/931 b 15/395 b 24/191 a ضریب رشد طولی
17/64a 17/828 a 17/914 a 17/53a 10/006 a 11/565 a 9/52 a 6/996 b شاخص احشایی
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 بر حسب ماده خشک و گل میخک اسپیرولیناقد کپور معمولی تغذیه شده با سطوح مختلف پودر ماهی انگشتنتایج آنالیز بیوشیمیایی الشه بچه :2جدول 

مارهایترطوبتپروتیئنخاکسترچربی

اسپیرولینا

a  73/024 a 12/866 a 14/089 ab 76/72  درصد 5

a  69/492 ab 13/793 a 16/714 a 75/35  درصد 10
a  74/319 a 12/148 a 13/532 b 76/87  درصد 15

a  74/748 a 10/05 b 15/201 ab 76/12  شاهد

میخک

a  72/421 b 10/189 a 17/389 a 76/25  درصد 2

a  74/936 a 10/21 a 14/852 b 76/3  درصد 4

a  74/365 a 11/268 a 14/365 b 76/75  درصد 6

a  76/074 a 10/557 a 13/367 b 76/51  شاهد

 

 حثب
 اسپیرولیناکنون مطالعات متعددی در زمینه استفاده از جلبک تا       

؛ 2006 ،و همکاران James) است گرفته رشد صورت هایشاخص بر روی

Saroch که اثرات استفاده از ترکیبات صورتی(، در2012 ،و همکاران

هوش کننده همانند گل میخک بر عملکرد رشد مطالعه نشده است. بی

محدودی در ارتباط با کیفیت این ترکیبات  هایدادهاز سوی دیگر 

نتایج این مطالعه نشان داد . الشه ماهی نیز وجود داردکیفیت روی 

اثر مستقیمی در بهبود راندمان  پریبیوتیک یکوان نعبه اسپیرولیناکه 

داشت  هاگزارشمطابق با سایر  معمولی کپور قدماهی انگشترشد بچه

(Balasubramanian و Subramanian، 2014 در میان سه سطح .)

عملکرد رشد  اسپیرولینادرصد  5، جیره حاوی اسپیرولیناآزمایشی 

تیمارهای  الشه از نظر کیفیت اسپیرولینادرصد  15جیره حاوی  بهتر و

به  توانمیاین اثر را . در مقایسه با سایر تیمارها بودند تریمناسب

عنوان به اسپیرولینانسبت داد چراکه  ینااسپیرولارزش غذایی باالی 

پروری دارد یک مکمل غذایی اثرات بسیار مفیدی برای انسان و آبزی

(Tongsiri  وYuwadee، 2010در مطالعه حاضر بیش .) ترین میزان

دست به اسپیرولینادرصد  5شده با جیره حاوی  رشد در ماهیان تغذیه

روی کپور هندی کاتال این ای بر که در مطالعه مشابهحالیآمد. در

چنین . هم(2012 ،و همکاران Saroch) درصد تعیین شده بود 3سطح 

سطح تعیین شده با سایر مطالعات انجام شده بر روی کپور معمولی 

سوی دیگر در  از (.2008 ،و همکاران Ramakrishnanمطابقت داشت )

ن ماهیاعملکرد رشد در بچه اسپیرولیناتر تیمارهای حاوی سطح بیش

 اسپیرولیناسطوح مختلف  تأثیرکاهش یافت. نتایج مشابه در مطالعه 

و  بیابانی) استبر عملکرد رشد الرو ماهی گورامی نیز گزارش شده 

 اسپیرولیناافزایش بیش از حد  رسدمینظر (. به1396 ،همکاران

را با مشکل شدن غذا شده و هضم پذیری آن ترسفتمنجر به  تواندمی

( که این روند با افزایش ضریب 2012 ،و همکاران Güroyمواجه سازد )

از  اسپیرولینا تبدیل غذایی در تیمارهای سطوح باالتر مطابقت دارد.

سبب افزایش عملکرد  تواندمیمفیدی است که  هایارگانیسممیکرو

بر عملکرد فلور  تأثیربا  توانندمی هاارگانیسمرشد شود، این میکرو 

 ،و همکاران Ibrahimرا بر جای گذارند ) دستگاه گوارش آثار مفیدی

به عملکرد بهتر  توانمیرو بهبود عملکرد رشد ماهیان (. از این2004

فلور باکتریایی روده در ماهیان نسبت داد، چراکه مشخص شده است 

 از نظر فلور اسپیرولیناکه کپور ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف 

که جیره طوریبه اندبودهوردار برخباکتریایی روده از عملکرد بهتری 

یکروبی فعال را برای کپور ترین بار مبیش اسپیرولینادرصد  10حاوی 

افزایش (. Abdulrahman ،2014و Ameen) نمایدمیمعمولی فراهم 

گذاری دهنده اثرنشان اسپیرولینادر کلیه تیمارهای  نیز احشائی شاخص

دهنده افزایش که نشان باشدمیساختار دستگاه گوارش این ترکیب بر 

تر و راندمان رشد زمان ماندگاری غذا در روده و درنتیجه جذب بیش

آنالیز بیوشیمایی الشه نشان داد که سطح  .گرددمیبهتر غذا 

سطح  تواندمیتاثیری بر میزان پروتین جیره ندارد ولی  اسپیرولینا

طح قرار دهد. تغییر در س تأثیرچربی و کربوهیدرات الشه را تحت 

در جیره پیش از این  اسپیرولینادلیل حضور کربوهیدرات و چربی به

(. این Subramanian، 2014 و Balasubramanianگزارش شده است )

با تغییر در سنتز و نسبت ذخیره این ترکیبات در  تواندمیتغییرات 

(. در 2008 ،و همکاران Abdel-Tawwab) عضله ماهی در ارتباط باشد

پودر گل میخک نیز سطح کربوهیدرات، پروتیئن ده با ماهیان تغذیه ش

با تغییر در سنتز  تواندمیو چربی تغییراتی را نشان داد. این تغییرات 

-Abdelو نسبت ذخیره این ترکیبات در عضله ماهی در ارتباط باشد )

Tawwab افزایش سطح پروتیئن جیره در سطح  (.2008 ،و همکاران

معمولی ( و کپور1395، زهیسندکو  کفال )اکبری در ماهی درصد 15

(Ameen و Abdulrahman ،2014گزارش شده است ).  این گزارشات

بیان  توانمیاین تحقیق مطابقت دارد. بر این اساس  ازبا نتایج حاصل 

کرد که وجود پودر جلبک در جیره غذایی سبب شده تا در فرآیند 

ز بافت را طی متابولیسم، پروتئین مسیر اصلی خود یعنی مسیر سنت

؛ 2006 ،و همکاران Shalabyنموده و به شکل پروتیئن ذخیره گردد )
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استفاده از پودر جلبک در جیره غذایی (. 1391ابراهیمی و همکاران 

که استفاده از نحوینقش مهمی در سنتز و متابولیسم چربی دارد به

و سبب ذخیره  شده متابولیسم چربی جیره منجر به تغییر کیب دراین تر

و  Nakagawa) شودمیگذرانی سیم دریایی چربی در فصل زمستان

در این مطالعه درصد عضله چربی در ماهیان کاهش (. 1987 ،همکاران

کاهش ( در بررسی 1994و همکاران  Mustafaنشان داد که با مطالعه )

سو همدریایی  بأسبه جیره  اسپیرولیناچربی عضله ناشی از افزودن 

افزایش چربی خام را در  (1395) زهیسندک که اکبری وحالیدر بود.

درصد گزارش نمودند.  15 اسپیرولیناماهی کفال تغذیه شده با سطح 

واسطه افزودن جلبک به جیره هعلت اصلی تغییر متابولیسم چربی ب

 افزودن که داد نشان حاضر مطالعه نتایج غذایی هنوز مشخص نیست.

 بر داریمعنی اثرات ،جیره به پودر گل میخک مختلف سطوح

 در .است کپور معمولی ماهیقد ماهی انگشتبچه رشد هایشاخص

پودر گل میخک اختالف  سطح سهبا شده تغذیه ماهیان دوره، انتهای

رشد نشان دادند  هایشاخصخصوص کاهش داری را درمعنی

(05/0P<.)  با افزایش درصد پودر گل میخک اثرات نامطلوب حضور

 . پیش از این چندینگرددمیتر عملکرد رشد بیشکیب بر این تر

 در ماهیان میخک را گل اسانس جانبی استفاده از عوارض مطالعه

و  Velíšek ؛1383 ،همکاران و سلطانی) اندکردهآن بیان  با شده تیمار

که استفاده حالیدر (.b2005 ،و همکاران Velíšek؛ a2005 ،همکاران

د سبب بهبود عملکرد رشد و درص 5از گیاه نعناع فلفلی سبب تا 

این  (.1394 ،و همکاران کاهش ضریب تبدیل غذایی گردید )عادل

. عملکرد بهینه نعناع فلفلی باشدنمیسو نتایج با نتایج این تحقیق هم

 شودمیتر به حضور ترکیبات منتون و متیل استات نسبت داده بیش

(Haghi و Mahboubi ،2008.) تفاوتیم اثرات غذایی مختلف ترکیبات 

 بدن شیمیایی ترکیب کهطوریبه دارند، بدن شیمیایی ترکیب بر

 غذادهی، درصد و غذا مقدار غذا، نوع گونه ماهی، با مرتبط ماهیان

(. 1987 ،و همکاران Hung) گیردمی قرار آب دمای و غذا فرموالسیون

پودرگل  مختلف سطوح از استفاده که داد نشان مطالعه حاضر نتایج

نتیجه  است. نداشته ماهی بدن ترکیبات بر دارییمعن تأثیر میخک

ای در مطالعه اثر عصاره نعناع فلفلی بر ترکیب بیوشیمیایی مشابه

 مجموع در .(1394 ،و همکاران آال گزارش شده است )عادلماهی قزل

 به اسپیرولینا از استفاده که است آن بیانگر مطالعه این از حاصل نتایج

قد کپور معمولی ماهی انگشتجیره بچه در درصد 5سطح  در ویژه

درصد جیره سبب  15سبب بهبود عملکرد رشد و در سطح  تواندمی

که استفاده از پودر گل صورتیگردد. درکاهش سطح چربی الشه 

میخک سبب کاهش راندمان رشد و عدم تغییر ترکیب بیوشیمیایی 

 .گرددمیقد کپور معمولی بدن در بچه ماهی انگشت

 دردانیتشکر و ق

تحقیق حاضر با حمایت مالی حمایت مالی دانشگاه مالیر و        

به انجام رسید که بدین  (9/84-1-455دانشگاه )معاونت پژوهشی آن 

 .داردمیدانی خویش را اعالم وسیله نویسنده مراتب تشکر و قدر

 

  نابعم
، زارع، ا. و دوغیکالییعلیزاده.؛ ر ،تنگستانی، ع.؛ ابراهیمی .1

 رشد، تغذیه یهاشاخصمختلف اسانس سیر بر  سطوح اثر .1391، .پ

مجله  .پرورشی جوان (Huso huso) ماهیفیل الشه شیمیایی ترکیب و

 .12تا  1، صفحات 4، شماره 11. دوره علوم و فنون دریایی

 پودر جلبک اسپیرولینا اثر .1395، ا.، زهیسندک . وپ ،اکبری .2

(Spirulina platensis) کیب شیمیایی و روی رشد، تغذیه، تر

. (Mugil cephalus)اسیدهای چرب الشه ماهی کفال خاکستری
 .9تا  1، صفحات 1، شماره 69دوره  .شیالت نشریه 

، س. ،یوسفی . وم ،مازندرانی .؛م ،سوداگر م.؛ ،اسرمیبیابانی .3

اسپیرولینا بر رشد، بازماندگی، کاروتنوئید کل ماهیان  اثر پودر .1396

 مرحله الروی ماهی گورامی کوتوله و پرورش در مولدپیش

(Trichogaster lalius) ..1، شماره 6دوره  علوم و فنون شیالت ،

 .35تا  21صفحات 

بررسی  .1397 ،ا. ،قرائی . وج ،هریجانیمیردار، م.؛ رخشانی .4

 (Menthaهای بافتی اسانس نعناع فلفلیهوشی و آسیبقدرت بی

piperita) ی در ماهی کپور معمول(Cyprinus carpio).   مجله علمی

 .10تا  1، صفحات 1، شماره 27. دوره شیالت ایران

. گیاهان دارویی، جلد دوم. انتشارات دانشگاه 1376زرگری، ع.،  .5

 .صفحه 104 .تهران

 .1383پ. و بکایی، س.،  نیا،خضرائی ؛.م ؛ غفاری،.م سلطانی، .6

 کهماتولوژی پارامترهای میخک بر گل اسانس هوشیبی اثرات مطالعه

 کپور ماهی مختلف هایبافت شناسیو آسیب خون هایآنزیم برخی

، شماره 59. دوره تهران دانشگاه دامپزشکی دانشکده مجله .معمولی

 .299تا  296، صفحات 3

 .1396ص.،  دوست،و وطن .ش قبادی، م.؛ جویباری،صابریان .7

 رشد، یهاشاخصبر  A-MAX پربیوتیک مختلف سطوح یرتأث

 (Cyprinusمعمولی کپور ماهیبچه در الشه باتترکی و بازماندگی

carpio) .77، صفحات 1، شماره 11دوره  .آبزی پروری توسعه نشریه 

 .85تا 

، م.، قیاسی. و ر ،صفری .؛ج، ذریه زهرا .؛ر ،پورغالم .؛م ،عادل .8

بر  (Mentha piperita) اثر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی .1394

های روده و بازماندگی ماهی ، باکتریترکیبات الشه رشد، هایشاخص

 مواجهه با باکتری در (Oncorhynchus mykiss) کمانآالی رنگینقزل
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Yersinia ruckeri .4، شماره 4. دوره شناسی آبزیانمجله بوم ،

 .70تا  62صفحات 

 اثرات .1391 ا.، زرگر، و .م مصباح، ؛.م سلطانی، م.؛ علیشاهی، .9

 در گیاهی عصاره سه و ارگوسان ،لوامیزول رشد و ایمنی تحریک

 .دامپزشکی تحقیقات . مجله(Cyprinus carpio) کپور معمولی ماهی

 .67تا  59صفحات  ،3 شماره ،67 دوره

کنندگی پودر گل  هوشمقدماتی اثر بی مطالعه .1387مهرابی، ی.،  .10
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