
 ما هي طحالب السبیرولینا  ؟

 السبیرولینا هي واحدة من أهم املصادر الطبیعیة املرکزه للتغذیة املعروفة بالنسبة لکل من
 الحیوانات البریة واملائیة. الفائدة األولی N السبیرولینا رکزت أساسا K إمکاناتها کمصدر للبروتین

  والفیتامینات. السبیرولینا هو
 ٦٠ -  ٧٠ ٪   بروتین من وزنها وهو أغنی مصدر للفیتامین ب١٢ وبیتا کاروتین (عشرین ضعف من الجزر

 ) ومحمل ایضا باألحماض الدهنیة  األساسیة واملعادن.

 الیوم، هناك العدید من الشرکات التجاریة N الوالیات املتحدة، والصین، والهند تقوم بزراعة .
 السبیرولینا N املقام األول کمکمل غذائي لاسواق األغذیة الصحیة. وN اآلونة األخیرة، کان هناك
 اهتمام جدید بشأن اآلثار العالجیة للسبیرولینا بأنه "بروبیوتیك" أو الداعم لنظام االستجابة املناعیة

 N الحیوانات واألسماك

 السبیرولینا باعتبارها بروبیوتیك

 ما هي البروبیوتیك وملاذا یجب إطعامهم لألسماك الخاصة بك؟ بروبیوتیك یعني "أن الذي یعزز
 الحیاة"، بدال من املضادات الحیویة التي تعني "ضد الحیاة". کال النوعین من العالج یکون لها

  مکانها N تربیة األسماك. بینما املضادات الحیویة تقتل املیکروبات والبکتیریا الضارة بعد وقوع
 اإلصابة، والبروبیوتیك تساعد K منع العدوى من الحدوث N املقام األول.
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 وقد وجدت الدراسات الحدیثة أن اظافة طحالب السبیرولینا باعتبارها بروبیوتیك، مما یتیح لجهاز
 املناعة لألسماك K العمل K مستوى أK من النشاط. فکرة استخدام البروبیوتیك ملکافحة

 األمراض تحظی باهتمام أکبر N اآلونة األخیرة بسبب عدم فعالیة املضادات الحیویة املتاحة؛
 واالهتمام املتزاید من الجمهور K استخدام البروبیوتیك أو نوع األدویة شاملة

 فوائد استخدام سبیرولینا الطحالب

 تزید وتعزز معدالت نمو أکثر انتظاما عندما یتغذى K الکمیه املوصی بها
 بین (٠،٥ -  ٢ ٪) کاضافه الی الغذاء الرئیسي 

 السبیرولینا تحسن الفلورا املعویة N األسماك بتحطیم مکونات العلف الغیر قابل للهضم وبالتالي
 استخراج مزید من املواد المغذیة من األعالف. نفس الفلورا أو البکتیریا املفیدة تنتج الفیتامینات
 وتزیل املواد الضارة وهذا هو السبب االول N تغذیة األسماك للسبیرولینا لیکون الضغط أقل

 األمعاء، البطن أقل حجما، وأکثر مقاومة للعدوى
  یحفز إنتاج األنزیمات التي تنقل الدهون داخل جسم السمکة، لیزید من استخدام السمك للدهون

 لنمو اقوى بدال من مجرد تخزینها.

 تعزیز اللون

N طحالب السبیرولینا تحسین وتکثف التلون N التي تترکز ( االلف N ٥ جزء ) أصباغ کاروتینوید 
 األسماك. وهذا أمر مهم بالنسبة لالسماك للحصول K سعر عالي N السوق. الکلوروفیل

 وفایکوسیانین أیضا تعزز من ألوان البشرة

 تزید من معدالت البقاء F قید الحیاة

 أظهرت الدراسات التي أجریت N الیابان K التونة البحریة اإلصبعیات التي تغذت K حصة ٠.٥٪ (٥
  جزء N األلف) من السبیرولینا أدى N مکسب کبیر N البقاء K قید الحیاة K مجموعة اخرى
 تتغذى K غیر السبیرولینا. وتم الحصول K نتائج مماثلة من مربي اسماك الدسکس الذي دمج

 مسحوق سبیرولینا N النظام الغذائي لالفراخ حدیثي الوالدة
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 یقلل من استخدام الدواء

 وقد اوجد مزارعون األسماك الذین یستخدمون السبیرولینا N النظام الغذائي خفض کمیة من
 األدویة أو العالجات التي تکون مطلوبة عادة لعالج األسماك املریضة. کما خفضت سبیرولینا سمیة

 األدویة ویحتمل ان یکون لها خصائص مضادة للفیروسات
 معظم العالجات املرضیه N السوق هي "حمامات املیاه" التي لألسف یجب K األسماك أن 

 تمتص الدواء من میاه الحوض ومعالجة املیاه او التخلص منها

 التغذیة الفمویه للسمك الخاص بك بنظام غذائي یحتوي K سبیرولینا یمکن أن یقلل بشکل
 فعال أو للقضاء K الحاجة لعالجات الحمام. عن طریق استخدام طحالب السبیرولینا کعالج

 "وقائي" بدال من املضادات الحیویة یمکن أن تقلل بشکل فعال ملوثات میاه الصرف الصحي،
 والقضاء K أنظمة معالجة مکلفة ویزید من فعالیة النظم القائمة

 لذا دعونا نلقي نظرة F فوائد هذا املنتج O مزید من التفاصیل :
 البروتین: ٪55 - 70٪

  الکربوهیدرات: 15٪ - 25٪  (وهي نسبة منخفضة ممتازة لألسماك)
 الدهون (الدهون): ٪6 - ٪8

 املعادن: ٪6 -13٪
 األلیاف: ٪8 - 10٪

 السبیرولینا تحتوي K الفیتامینات
B1 (الثیامین) 

 B2 (ریبوفالفین) 
 B3 (نیکوتینامید) 

 B6 (البیریدوکسین) 
 B9 (حمض الفولیك) 

 B12 وفیتامین   
   A    فیتامین  
   C    فیتامین  
   D    فیتامین  
   E    فیتامین  
 K    فیتامین   
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 الفوائد الطبیعیه ومعززات الصبغه البایولوجیه

 فیکوسیانین (األزرق): ٪14
 الکلوروفیل (األخضر): ٪1  

 الکاروتینات (برتقالي / أحمر): ٪47  
 وأیضا

 کزانتوفیل  ، زیاکسانثین ،  إیکینینون ،  مایزوزانثوفیل ،   کانثاکسانین ، دیاتوکزانثین

 املعادن االساسیه
  الکالسیوم

 الحدید
 الفوسفور

  الیود 
  املغنیسیوم  

  الزنك 
  السیلینیوم  

  النحاس  
  املنغنیز 
  الکروم  

  املولیبدینوم  
  الصودیوم  

  کلورید  
  البوتاسیوم  
  الجرمانیوم  

  البورون  
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 االحماض االمینیه االساسیه

 االیزولیوسین: مطلوب للنمو األمثل، توازن النیتروجین N الجسم تستخدم لتجمیع األحماض األمینیة غیر
 األساسیة األخرى

 لیوسین : زیادة مستویات الطاقة N العضالت 

 الیسین : بناء کتلة من األجسام املضادة N الدم، ویقوي الدورة الدمویة ویحافظ K النمو الطبیعي
  للخالیا

 میثیونین: حمض امیني صارف للشحوم الحیویة (ایض الشحوم والدهون ) التي تحافظ K صحة الکبد و
 عامل مضاد لإلجهاد

 فینیالالناین: یحفز معدل األیض
  

 ثریونین : یحسن کفاءة األمعاء واالستیعاب الهضمي

 التربتوفان: یحسن من االستفاده من فیتامین (ب) ویحسن صحة األعصاب
  

 فالین : یحفز التنسیق العضالت 

املصادر : 

 http://fish-etc.com/knowledge/spirulina-why-you-should-feed-fish
 http://www.brineshrimpdirect.com/c90/spirulina-fact-sheet-c88.html
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