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 آالیقدل   مداهی  كیفیت شیمیایی بدن روی در جیره Sargassum angustifoliom دریایی مختلف عصاره آبی جلبک

 قدرار  موالعده  مدورد  هفتده  هشدت  مدت به گرم 41/6±19/0متوسط  وزن با (Oncorhynchus mykiss) كمان رنگین

لیتدر آ    5 گرم پودر جلبدک در 100آوری آن، عملآوری جلبک از منوقه جلر و مدی بوشهر و گرفتت ابتدا بعد از جمع

ره غذایی میلی گرم به جی 400و  200، 100،  50سوح متفاوت، صفر)شاهد(،  5عصاره جلبکی در گیری شدت داغ عصاره

روز پدرورش،   56بار در روز انجام شددت پدا از    2وزن توده زنده طی دوره پرورش و  %2اضافه گردیدت غذادهی به میلان 

 ی داری داردآنالیل تقریبی الشه نشان داد كه میلان پروتئین و خاكستر الشه نسدبت بده گدروه شداهد تفداوت معند      نتایج 

(P<0.05) ی را نشدان  گرم، نسبت به گروه شاهد افدلای  معندی دار  میلی400ت این درحالی بود كه میلان چربی در گروه

ای دیگدر  هد گرم نسبت به گدروه  میلی 200را در گروه  ت همچنین میلان رطوبت الشه افلای  قابل توجهی(P<0.05) داد

تركیبدات   میلدی گدرم از عصداره جلبکدی اثدرات مببتدی بدر        400این موالعه نشان داد كه اضافه كدردن  نتایج نشان دادت 
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 مقدمه

 رو به افلای  استت با پروتئین حیوانی به خصوص منابع پروتئینی منابع به روزافلون نیاز حاضر، قرن در انسانی جمعیت با افلای 

مناسب است  قیمت و باال كیفیت با غذاهایی از استفاده و غذایی تبدیل ضریب كاه  پروری، آبلی از اهداف یکی كه این به توجه

(Canibe, 2003) ، جیره تهیه دوره پرورش، طی در خوارگوشت ماهیان خصوص به ماهیان پرورش هایهلینه از عمده ای بخ 

 عملکرد بهبود برای تردیدخوراك، بی تهیه باالی هایهلینه و پرورش مستعد سوو  بنابراین با توجه به محدودیت باشدتمی غذایی

سالیان زیادی است كه  كمان رنگین آالیقل  ماهی گشا باشدت راه تواندجیره می در رشد هایانواع محرك از استفاده پرورش ماهیان

 با مقایسه در ماهی استت این شده پراكنده تمام دنیا در ایگسترده طور به و یافته پرورش پرورشی ماهیان مهمترین یکی از به عنوان

 شیل
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اشباع  هایچربی مقدار كه در حالی است، پروتئین و ضروری چر  زیادی از اسیدهای مقادیر خیلی از منابع پروتئینی حیوانی دارای

 جیره در پروتئین عنوان منبع به دریایی هایجلبک نمودن اضافه با ارتباط در متعددی (ت موالعاتHardy, 1996است ) كم آن در

 ماهی رشد در افلای  به منجر مبا  عنوان به داد، نشان ماهی مختلف هایگونه رشد در عملکرد زمینه در را متناقضی نتایج غذایی

 (تMustafa et al., 1995( شد )Oncorhynchus mykiss( و كاه  رشد در قل  آالی رنگین كمان )Pagrus major) قرمل سیم

بود  متغیر مختلف های در گونه گردید رشد بهتر عملکرد به منجر كه غذایی جیره به دریایی های نمودن جلبک اضافه بهینه سوح

(Choi et al., 2015) .به  لذا اشدتبمی متفاوت هاآن هایغلظت و دریایی جلبک هایگونه بسته به رشد عملکرد بر هاآن تاثیر همچنین

است  نیاز گرددمی ماهی رشد مببت عملکرد به كه منجر دریایی جلبک مناسب غلظت نمودن اضافه زمینه در بیشتری تحقیقات

(Soler-Vila et al., 2009)ی های فتوسنتلخشکی رنگدانه گیاهان همانند كه هستند هاارگانیسم از گروهی شور هایآ  هایجلبک ت

 ایقهوه جلبک (تRa., 1996كنند )می تولید غذا با فتوسنتل و را دریافت نموده دریا مغذی مواد ،آفتا  اشعه از استفاده با و داشتهرا 

ت است شمالی نیمکره هایآ  دریایی هایجلبک شامل دهد ومی تشکیل را دریا پرسلولی جلبک بیشترین از بلرگ گروهی

 جلبک تهستند دریا كف پوش  عنوان به هم و غذا عنوان به هم دارند، دریایی هایمحیط در مهمی نق  ایقهوه هایجلبک

 تشکیل (Sargasso) سارگاسو دریای گرمسیری هایآ  در را فردی به منحصر و خاص پوش  (Sargassum) سارگاسوم دریایی

همچنین این ت شودمی یافت گرمسیری هایآ  در ایقهوه جلبک انبوه پوش  كه است مناطقی معدود از یکی دهدت این ناحیهمی

های جنا سارگاسوم ویژگی متفاوتی دارند كه از آن بوشهر یافت می شودت جلبکجلبک در مناطقی از ایران از جمله سواحل 

 (تLi et al., 2012بودن شکل آنها اشاره كرد ) متنوع و بلرگ گوشتی، ضخیم، ای،توان به رنگ قهوهجمله می

-غذایی مورد بررسی قرار میهای مهمی كه در زمان استفاده از یک مکمل برای بررسی كیفیت رشد به دست آمده یکی از شاخص

 Sargassumنکات در این موالعه اثر استفاده از عصاره آبی جلبک دریایی این به توجه گیرد آنالیل شیمیای بدن می باشدت بنابراین با

angustifoliom  آالی قل  بچه ماهیان الشه روی تركیبات ماهی قل  آالی رنگین كمان با هدف بررسی تأثیرات آن غذایی جیره در 

 .انجام شد كمان رنگین

 هامواد و روش

 Sargassum angustifoliomتهیه و آماده سازي جلبک دریایی 

در سالن تکبیر و پرورش ماهی گروه شیالت دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام  1394این تحقیق در زمستان 

تهیه شدت سپا  بوشهر بندر ساحل و مدی و جلر منوقه از 1394ماه فروردین 13الی  10در فاصله زمانی  نظر مورد گرفتت جلبک

 جانداران و ماسه و شن از و شسته دقت با را جلبک شدت ابتدا ارسا  بوشهر طبیعی منابع و كشاورزی تحقیقات مركل به شناسایی برای

 ساعت یک هر و )امال  شدن خارج برای(شده  غوطه ور مقور آ  درون در جلبک سپا عاری شدت كامال( Epiphyte)یی هوا یاهگ

 توسط هانمونه بعد مرحله خشک شدت در روز چند طی و گسترانیده سایه در تمیلی پارچه روی را تعویض شدت جلبک هاآن آ  یکبار

 (تFujiki, 1992شدند ) نگهداری گرادسانتیدرجه -20فریلر در استفاده زمان تا و آمده در پودر صورت به كامالً برقی آسیا 

 تهیه عصاره آب داغ جلبک سارگاسوم

به ه شده و جوشاند گرادسانتی درجه100 دمای در دقیقه 30مدت  به مقور آ  لیتر پنجخشک شده با  جلبک پودر از گرم 100

درجه  40مای ساعت در د 48دور در دقیقه سانتریفیوژ شدت در نهایت مایع رویی جداشده به مدت  4500در دقیقه  20مدت 

 دتمحلو  آزمای  از عصاره منجمد شده در آ  مقور آماده شسپا (ت Hung, 1989سانتی گراد در آون گذاشته شد )
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 تهیه ماهی

 و خریداری اریس شهرستان ماهی در پرورش مركل یک گرم از 41/6±19/0كمان با وزن میانگین رنگین آالیقل  ماهی قوعه 320

 لیتری به 300رگالس های فایبدر تانک هاماهی بچه یابیسازش ابتدا منتقل گشتت ساری طبیعی منابع و كشاورزی علوم دانشگاه به

درجه  12±30/0ی دمای آ  در طو  پرورش های محیوی هر هفته اندازه گیری شدت محدودهگرفتت فاكتور انجام هفته دو مدت

 دت گرم در لیتر متغییر بومیلی 32/7±45/0و اكسیژن محلو  در آ  در محدوده  5/8±25/0 آن pHگراد ، سانتی

 تیمار بندي و غذا سازي آماده

كه از شركت  انماهی تجاری غذای گرم در هر كیلو( میلی400،200،100،50،0سوو  ) در آبی عصاره غذا، سازیآماده منظور به

 به هاماهی سپا .(Mehrabi et al, 2012 )شد اضافه  كردن اسپری روش غذاسازی بیضاء )شهرستان ساری( خریداری شده بود به

وزن بدن ماهی  %2 وروز  در دوبار بصورت تقسیم شدندت ماهیان ماهی( قوعه 20تکرار هر (تکرار سه با تیمار پنج در تصادفی صورت

 ده حذف شدتروزانه به وسیله سیفون مدفوع و باقی مانده موادغذایی خورده نش همچنینغذادهی شدندت  هفته هشت به مدت

 الشه آنالیز تقریبی

-برداشت شدندت رطوبت با خشک در پایان دوره آزمای  سه ماهی از هر مخلن برای تجلیه و تحلیل در تركیب تقریبی كل بدن

گیری نیتروژن پروتئین با اندازهت گیری شدساعت اندازه 24به مدت گراد به یک وزن ثابت درجه سانتی 105ها در دمای كردن نمونه

و محتوای چربی با  CP = N × 6.25محاسبه شد  CP عامل  (CP)در نمونه از طریق روش كجلدا  و نیتروژن به پروتئین خام

 550مونه در كوره در دمای خاكستر توسط سوزاندن ن تاستفاده از روش سوكسله با اتر نفت به عنوان حال  استخراج و مشخص شد

آنالیل تقریبی غذای تجاری ماهی قل  آالی رنگین كمان در  .گیری شداندازه  (AOAC ,1995)ساعت 16درجه سانتیگراد به مدت 

 آمده استت 1جدو  

 آنالیز تقریبی غذاي تجاري ماهی قزل آالي رنگین كمان :1جدول 

 درصد مواد خام تركیبات

 8/48 0±/57 پروتئین

 75/10 0±/93 چربی

 8/48 0±/57 رطوبت

 48/25 0±/14 خاكستر

 

 تجزیه و تحلیل آماري

ز آنالیل های آزمای  ادهدا تجلیه و تحلیلتکرار و در قالب طر  كامال ًتصادفی انجام شدت برای  3تیمار،  5این آزمای  به صورت 

 ها نیل از آزمون دانکن دراستفاده شدت برای آزمون مقایسه میانگین Ver. 19  SPSSو نرم افلار آماری (ANOVA)واریانا یکورفه 

 درصد استفاده شدت 5داری سوح معنی

 نتایج

ارائه شده استت نتایج نشان داد كه اختالف معنی داری  2كمان در جدو  آالی رنگیننتایج حاصل از آنالیل تقریبی الشه ماهی قل 

ت اختالف كمی بین گروه های تغذیه شده با (P>0.05) هد و دیگر گروه ها وجود نداشتدر میلان پروتئین در بین گروه های شا
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 400میلی گرم بودت سوو  چربی خام به تدریج از گروه شاهد تا  100عصاره آبی وجود داشت كه بیشترین میلان رطوبت در گروه 

داری بین گروه های تغذیه شده با عصاره آّبی و گروه  میلی گرم از عصاره جلبکی در رژیم غذایی افلای  یافته است و افلای  معنی

گرم وجود داردت میلان خاكستر در گروه های تغذیه میلی 400و بیشترین مقدار چربی خام در گروه  (P<0.05)شاهد وجود دارد 

 ت(P>0.05) شده با عصاره آبی نسبت به گروه شاهد از نظر آماری اختالف معنی داری وجود نداشت

 رنگین كمانآاليآنالیز تقریبی الشه ماهی قزل: 2جدول 

 هاگروه 

 میلی گرم 400 میلی گرم 200 میلی گرم 100 میلی گرم 50 شاهد هافراسنجه

75/69 پروتئین ± 97/2  01/68 ± 16/1  09/59 ± 90/2  89/68 ± 71/3  30/57 ± 79/13  

 a 17/15±2/55 ab 15/88±2/11 ab 16/99±1/73 ab 21/63±10/23 b 0/02±11/54 چربی

 ab 11/12±2/48 a 19/65±2/41 b 10/71±3/18 a 16/51±6/23 ab 5/34±14/11 رطوبت

66/4 خاكستر ± 9/0  72/3 ± 3/1  36/5 ± 82/0  41/3 ± 33/1  4/54±1/62 

 ت(P<0.05) باشد می دار معنی اختالف دهنده نشان ردیف هر در متفاوت حروف -

 بحث

 كردناقتصادی هتج در تلفات میلان آوردن پایین منظور به رشد هایشاخص بهبود كمانرنگین آالیقل  ماهی پرورش اهداف از

 هایشاخص افلای  برای مفیدی ابلار های گیاهی،محرك از استفادهت (Alishahi et al., 2010) باشدمی ارزشمند گونه این تولید

 رشدی به رو روند ا،ه مکمل از استفاده مورد در موالعه و بود خواهد شایع بیماری برابر در ماهی مقاومت و ایمنی سیستم رشد،

 ت(Hosseinifar et al., 2010) دارد

گرم میلی200 حسو در جیره و دارای چربی بیشتر گرم،میلی 400عصاره آبی  با شده تغذیه ماهیان تحقیق، این نتایج اساس بر

اثرگذار  عضله ركیبت روی توانندمی بدن متابولیسم بر تاثیرهای ایمنی با بودت محرك كنتر  گروه با مقایسه در كمتری خاكستر

 بستگی فصل و محیوی جنا، شرایط سن، در تفاوت جمله از عواملی به ماهی گونه یک شیمیایی بدن تركیب تفاوت اگرچه ،باشند

 و درصد حتی و ماهی هتغذی یا دریافتی غذای با ارتباط در باید را ماهی بیوشیمیایی تركیبات اصلی در اختالف شک بدون اما دارد،

 می تغییر دچار اهیم تغذیه نوع به بسته كه بوده ماهی كیفیت غذایی جنبه مهمترین چربی، تركیباتدانستت  روزانه غذادهی مقدار

 (تMedina et al., 1995دهد )می نشان ماهی بدن در مقداری نظر از را اختالف بیشترین شود و

Choi   نشان دادند كه اضافه كردن  2015و همکاران در ساg/kg 20  ( عصاره جلبک قرملP. yezoensis منجر به ) ای  لاف

مختلف عصاره  هایاما بین غلظت (تP<0.05) دار میلان چربی خام در كفشک ماهی زیتونی در مقایسه با گروه شاهد شدمعنی

ها بین گروه داریاین در حالی بود كه در این تحقیق اختالف معنی(ت P>0.05) جلبک قرمل اختالف معنی داری مشاهده نشد

 ست آمده ازدتایج به نداری مشاهده نشد كه با ها از نظر آماری اختالف معنیمشاهده شدت همچنین میلان پروتئین خام در گروه

 (تEbrahim Ebrahimi et al., 2013; Shalaby et al., 2006این تحقیق موابقت داشت )

Ungsethaphand (  و 2010و همکاران در سا )Abdel-Tawwab (  استفاده از عصداره جلبدک در جیدره    2008و همکاران در سا )

نشان دادند كه استفاده از پودر جلبک  1987و همکاران در سا   Nakagawaغذایی، نق  مهمی در سنتل و متابولیسم چربی داردت 

ای كه استفاده از پودر جلبک منجدر بده دخیدره چربدی بددن و      ی در سیم دریایی گردید به گونهكاهو منجر به تغییر متابولیسم چرب

 هدا و پدروتئین  سداخت  شددن  فعدا   باعث اسپیرولینا جلبک با تغذیه كمتر نمودن كاه  وزن بدن در فصل زمستان گذرانی گردیدت

 مواد مغذی جذ  روند در تاخیر باعث كه هستند ویژگی این موثر، دارای ماده یک عنوان به هاجلبک تشودمی رشد افلای  همچنین
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 هدای در جیدره  جلبدک  ایدن  از استفاده بنابراین دهند،می افلای  را و پروتئین كربوهیدرات از استفاده و شده غذایی جیره در موجود

فرآیندد   در تدا  شدده  باعدث  غدذایی  هدای جیره در جلبک عصاره (ت وجودMustafa et al., 1994گردد )می رشد افلای  به منجر غذایی

 ;Ebrahim et al, 2013) گدردد  ذخیره پروتئین به شکل نموده و طی ار بافت سنتل مسیر یعنی خود اصلی مسیر پروتئین متابولیسم،

Shalaby, 2006استفاده دارد همچنین چربی متابولیسم و سنتل در مهمی نق  غذایی، جیره جلبک در عصاره از استفاده (ت همچنین 

 ای موالعده بدا  (ت در موالعهNakagawa et al., 1987) دارد چربی متابولیسم و سنتل در مهمی نق  غذایی، جیره جلبک در عصاره از

 اندرژی كدل   و كربوهیدارت خام، چربی رطوبت، خاكستر، میلان از نظر كه دادند گلارش غذایی جیره در اسپیرولینا جلبک از استفاده

 نشدت   مشاهده  Oreocheomis niloticusدر گونه تیالپیای نیل داریمعنی اختالف تیمارها و شاهد گروه بین

 ی گرم درجیرهمیل 400 سوح عصاره آبی جلبک سارگاسوم در از كه استفاده گردید مشخص تحقیق این از حاصل نتایج به توجه با

توان از این تحیق می با توجه به نتایج بدست آمده .شود می ماهی كیفیت الشه این بهبود باعث ماهی قل  آالی رنگین كمان غذایی

 هشتدت مدر طو   كمانآالی رنگینتواند با داشتن اثرات مببت بر تركیب الشه ماهی قل نتیجه گرفت كه جلبک سارگاسوم می

مورد  روریلی پكمان در صنعت آبآالی رنگینهفته غذادهی، به عنوان منبع جدیدی به منظور افلای  كیفیت رشد ماهی قل 

 استفاده قرار گیردت 
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Abstract 

The use of a variety of growth promoters in the diet can be beneficial to improve fish farming 

performance. The effect of different levels of aqueous extract of algae was studied on body quality in 

rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with a mean weight of 41.4±19.19 g for 8 weeks. In this research, 

the algae of Sargasum angstylellium were extracted from the tidal zone of Bushehr and the operation of 

100 grams of algae powder in 5 liters of hot water was extracted. Algae extract was added to diet at 5 

different levels, zero (control), 50 mg, 100 mg, 200 mg and 400 mg. 2% dietary feed weight was carried 

out during breeding and twice a day. After 56 days of breeding, the results of carcass analysis showed that 

protein and carcass ash had no significant difference compared to the control group. The fat content had a 

significant increase compared to the control group. Also, the body moisture content was significantly 

increased in the 200-mg group compared to other groups. The study showed that the addition of algae 

extracts of 400 mg had positive effects on carcass biochemical compositions. 

Keywords: Rainbow trout, Hot extract Sargassum, Seaweed, Chemical body composition 
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