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تهیه دستورالعمل کشت و پرورش میکروجلبک و کنسانتره کردن آن جهت 

 استفاده در تغذیه ماهی فیتوفاک پرورشی و ارائه آموزشهای الزم
 مریم فالحی کپورچالی نگارش:

  



 

 

 :و اهميت موضوع  تعريف مسئله
ماهی  غذیهتبا توجه به اهمیت میکروجلبکها در تغذیه آبزیان از جمله ماهیان در مطالعه حاضر تهیه پودر یا کنسانتره جلبکهای مفید جهت 

مورد بررسی قرار گرفت . گونه های مختلف جلبکی از استخرهای پرورش ماهیان گرمابی جداسازی ، خالص سازی و کشت انبوه داده 

ت زایندر ، در محیط کشآبی  -و  سبز  کهای سیزبجل .ی درایر خشک و بصورت پودر درآمدمیکروجلبکها با اسپر در مرحله بعد .شدند

اسپیرولینادر محیط کشت   جلبکوبا آب دریای مصنوعی  F2و همچنین محیط کشت دیاتومه ها در زایندر ولی با آب تاالب انزلی 

در مرحله بعد تآثیرآن بر روی  .به کنسانتره نمودن جلبکهای فوق الذکر گردید پس از کشت میکروجلبکها اقدام زاروک کشت داده شد.

 مورد بررسی قرار گرفت .با میکروجلبکهای مختلف  گرمی 3تا  2 بچه ماهی فیتوفاگتغذیه دافنی ماگنا و 

  :يافته در عرصهدستورالعمل بكارگيري 
این طرح با شرایط ذکر شده جهت کشت و پرورش میکروجلبکهای مختلف و کنسانتره کردن آن در حال حاضر در استان گیالن 

ترویج شده و توسط بخش خصوصی در شرف شروع به کار به میزان انبوه می باشد. اجرای دستوالعمل روش کشت و تولید انبوه این 

واند برای بسیاری از ماهیان آکواریومی نیز مورد استفاده قرار گیرد. استفاده در کنسانتره میکروجلبکها عالوه بر ماهی فیتوفاگ می ت

 برخی از این میکروجلبکها در غذای ماهی قزل آال در خوشرنگی آن بسیار مژثر می باشد.

 

  :يافته در عرصه  يريکارگبهحاصل از و مزاياي نتايج  
گونه میکروجلبک مناسب برای تغذیه ماهی فیتوفاگ  و دافنی ماگنا جداسازی و کشت نیمه انبوه داده شد. این  5 بررسیطی این 

بهترین جلبک برای تغذیه ماهی فیتوفاگ می باشد. شرایط الزم برای  Cyclotellaجلبک  میکروجلبکها بصورت کنسانتره درآمدند.

( باآب  Zinder)  Z-8و یا محیط کشت  محیط کشت مصنوعی دریابا آب دریای فیلتر شده یا  F2کشت این جلبک محیط کشت 

نرخ تغذیه کمتری نسبت به سیکلوتالبرای    platensis  Spirulina  و Anabaena flos-aquae . جلبکهای  بوده استتاالب 

بوده که بهترین  Scenedesmus obliquus ن داد جلبکنشا این ماهیجلبک بعدی که بیشترین تأثیر را در رشد  .داشتنداین ماهی 

 Cدارای بیشترین ویتامین  Scenedesmus obliquusجلبک تر  این مطالعه .در( بوده است  Zinder)  Z-8محیط کشت برای آن 

پس از کنسانتره  Eدر آنها حفظ شده است . میزان ویتامین  Aو C در صد ویتامین  90اکثر جلبکها پس از کنسانتره شدن بیش از  . بود

به ترتیب  Scenedesmus acuminatusو  Pandorina buryanumدر جلبک خشک   Eمیزان ویتامین .شدن کاهش می یابد

،  b و aلروفیل کو   Scenedesmus acuminatus پودر در Aنتایج نشان می دهد که میزان ویتامینبیشترین مقدار بوده است 

ر پس از کنسانتره شدن د و پروتئین بود. میزان چربی کل ترین مقداربیش Scenedesmus obliquusجلبک درکل و رطوبت  یچرب

طبق است .بیش از سایر جلبکها بوده  Spirulina platensisجلبک رمیزان پروتئین دیافته  و اکثر جلبکها به میزان ناچیزی تغییر 

 بیشتر مورد تغذیه دافنی ماگنا قرار گرفت.،  نسبت به سایر جلبکها  Scenedesmus obliquusنتایج حاصله جلبک سبز
 

 



 

  :شاخص از يافته /عكس هايعكس

 

 
 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    


