
 
 
 

 
 
 

 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
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  مقاله پژوهشی

و ترکیب بقا رشد،  ر رویب Sargassum angustifolium جلبک هعصار ثیرات

 (Lates calcarifer) آسیاییدریایی شیمیایی بدن ماهی باس 
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 چکیده
بقا در عملکرد رشد،  Sargassum angustifoliumماکروجلبک  هعصار ثیرابررسی تهدف از این مطالعه 

قطعه ماهی با  000برای این منظور . بوده است Lates calcarifer آسیایی دریایی باس ماهی ترکیب الشهو 

 حاوی هایروز با جیره 65به مدت و سه تکرار  تیمارهار چدر ت کامال تصادفی رگرم به صو 73میانگین وزنی 

. قرار گرفتندتغذیه مورد جلبک به ازای هر کیلوگرم غذا ه عصارگرم میلی 011و  011، 011 صفر )شاهد(،
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تواند به عنوان مکمل رشد و تغذیه در جیره ر کیلوگرم میدگرم میلی 011این جلبک در غلظت  هعصار رو،

 د.شولحاظ  آسیایی دریایی غذایی ماهی باس

 .، رشد، ترکیب الشهcalcarifer Lates ،angustifolium Sargassum، آسیایی دریایی باس کلیدی: واژگان

 .ن، بهبهان، ایراناستادیار گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبها -0

ا دانشگاه صنعتی خاتم االنبی گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، ،مهندسی شیالت دانشجوی کارشناسی ارشد -0

 .، بهبهان، ایرانبهبهان

 .، آبادان، ایراناداره کل شیالت خوزستان ،پروریمعاونت آبزیکارشناس ارشد،  -7

 lalehmosavi84@yahoo.com نویسنده مسئول: *

mailto:بهبهانlalehmosavi84@yahoo.com


 0010(، 6)01فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان:                                               موسوی ده موردی و همکاران           [62]

 

مقدمه

های دریایی به عنوان منبع امروزه جلبک

ا هها، کربوهیدراتخوبی از مواد معدنی، ویتامین

اند و برخی اسیدهای آمینه شناخته شده

(Kendel et al., 2015عالوه بر .) ها جلبک ،این

ها غذایی سالمی برای انساننه تنها منبع 

بلکه به عنوان مکمل در رژیم غذایی  ،هستند

پرورش ماهیان و  در اهلی همچنین جانوران

 گیرند. بهمهرگان نیز مورد استفاده قرار میبی

های عنوان مثال، گزارش شده است که جلبک

 های آزادهای رادیکالکننده دریایی حاوی مهار

های پراکسیداسیون لیپیدها کننده مهار و

        پاسخ ایمنی و مقاومت  توانندمیهستند و 

افزایش دهند آبزیان را در در برابر بیماری 

(Pratiwy et al., 2018در آبزی .)پروری، 

          ثیر بر رشد، متابولیسم اها به دلیل تجلبک

ها مورد توجه چربی و مقاومت در برابر بیماری

                  از  اند. به عنوان مثال استفادهقرار گرفته

به عنوان مکمل در جیره غذایی آبزیانی  هاجلبک

 Oreochromisی نیل مثل ماهی تیالپیا

niloticus (Younis et al., 2018) 

 Paralichthys olivaceus ماهیکفشک

(Choi et al., 2015) کمانآالی رنگینقزل 

Oncorhynchus mykiss (Zamannejad et 

al., 2016 میگوی پاسفید )Litopenaeus 

vannamei (Mangott et al., 2020 )           

 Holothuria  scabra  (Minin  شنی ماهی 

et al., 2018ماهی( گربه Clarias sp.         

(Sahara, 2017 کپور معمولی )Cyprinus 

carpio (Rahman et al., 2017 و خیار )

 Apostichopus japonicus دریایی

(Anisuzzaman et al., 2017 گزارش شده )

 Sargassum angustifoliumاست. جلبک 

 ای از ردههای قهوهجلبکماکروای از گونه

Phaeophyceae  است که در سواحل دریاهای

کند. این مناطق معتدله تا گرمسیری رشد می

 ،گونه در سواحل جنوبی ایران رشد خوبی دارد

توان از این پتانسیل موجود استفاده بنابراین می

امکان پرورش این گونه در ، عالوه بر این. کرد

سواحل استان بندرعباس و چابهار نیز وجود دارد 

(Kokabi and Yousefzadi, 2015 به )

قبلی در طی دو ماه  مطالعاتکه در  طوری

در  Sargassum ilicifolium پرورش جلبک

برابر  03ها جلبکتوده زیسواحل چابهار 

از این . (0731افزایش یافت )فرحپور و همکاران، 

بهبود رشد آبزیان پرورشی در  برایتوان میرو، 

 . ماهی باسکردایران از این پتانسیل استفاده 

یکی از  Lates calcarifer آسیایی دریایی

های تجاری و مهم پرورشی در دنیا و ایران گونه
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(. Nazarudin et al., 2020شود )محسوب می

تولید این گونه هر سال به دلیل افزایش تقاضای 

(. FAO, 2020) یابدجهانی برای آن افزایش می

های ترین ماهیدر ایران نیز این گونه از مهم

که جلبک  . از آنجاییآیدبه شمار میپرورشی 

S. angustifolium  در سواحل جنوبی ایران

 دارد و اینپراکنش و پتانسیل پرورشی خوبی 

، 7جلبک سرشار از پروتئین، لیپیدها، امگا 

ها، ساکاریدها، فوکوسترولها، پلیفنولپلی

فوکوگزانتین و مواد مغذی است و برای تغذیه 

 که هم مفید استدیگر انسان و موجودات 

تواند جایگزین و مکمل خوبی به جای می

قیمت غذایی در صنعت  ترکیبات گران

 ،(. به هر جهتIsmail, 2017پروری باشد )آبزی

 اثر این جلبک بر روی رشد، بقا و ترکیب الشه

آسیایی در ایران هنوز گزارش دریایی ماهی باس 

 .Sکه جلبک  نشده است. با توجه به این

angustifolium ثیر مثبت و افزایشی بر روی ات

های آبزی بعضی از گونهرشد و ترکیب الشه 

منظور بررسی به اضر حداشته است، مطالعه 

های رشد، بقا و روی شاخصر ب جلبکاین ثیر ات

آسیایی انجام دریایی ترکیب الشه ماهی باس 

 شده است.

 

 

 هاروش و مواد

 محل انجام پژوهش و نحوه پرورش

پژوهش حاضر در مجتمع پرورش میگو و 

بادان انجام گرفت. برای انجام این آماهی چوئبده 

دریایی قطعه بچه ماهی باس  000پژوهش 

با میانگین وزنی ( Lates calcarifer)آسیایی 

گرم از از شرکت راموز واقع در  00/1±73

 استان) پهن شهرستان تنگستانروستای چاه

های و با استفاده از کیسهخریداری  (بوشهر

مجتمع پرورش اتیلنی با هوادهی مداوم به پلی

 پس. دشمنتقل  باداندر آمیگو و ماهی چوئبده 

به مدت یک هفته  انماهی، انتقال به مجتمعاز 

و با شرایط جدید تنی قرنطینه  01 واندر 

 ت کامالرماهیان به صو س از آن،پ. شدند سازگار

اهد ش تیمارو یک آزمایشی تیمار  سهتصادفی با 

فایبرگالس  مخزن 00در  تکرار( سه)هر یک با 

( مخزنعدد ماهی به ازای هر  00لیتری ) 0111

صورت ه هوادهی ب مخزنتوزیع شدند. در هر 

 00و  ساعت روشنایی 00نوری  دورهدائمی و 

ساعت تاریکی بود. همچنین آب ورودی که از 

 پس از عبور از فیلتر ،منبع مد رود بهمنشیر بود

 مترومیکر 31 ی با قطر منافذهایشنی و توری

 ط بسته به شرایتعویض آب  .شدوارد سیستم می
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درصد روزانه انجام  71 تا 01 به میزانکیفی آب 

. سیفون کردن کف (FAO, 2020) گرفتمی

ه نیز ب آوری مدفوع و اضافات غذابرای جمع

دو ساعت قبل از غذادهی نوبت صورت روزانه 

 Shapawi) گرفتانجام می ،صبح 5ساعت ، اول

and Zamry, 2016) . 

های فیزیکوشیمیایی آب شامل دما، شاخص

و اکسیژن به صورت روزانه با دستگاه  pHشوری، 

گیری ، تایوان( اندازهAZ، 8705مولتی پارامتر )

درجه  03±07/1شد. به طوری که میانگین دما 

 pHگرم در لیتر،  03±0/1گراد، شوری سانتی

گرم در لیتر میلی 3/3±6/1و اکسیژن  0/1±3/3

 در طی دوره پرورش بود.

 

جیره سازی تهیه عصاره جلبک و آماده

 آزمایشی

ابتدا جلبک  ،جلبک هعصاربه منظور تهیه 

Sargassum angustifolium  از سواحل

د و با ش آوریجمعر زاستان بوشهر در هنگام ج

مورد شناسایی قرار معتبر کلیدهای شناسایی 

در فضای آزاد ها پس از شستشو جلبک  گرفت.

و به دور از نور خورشید خشک و توسط دستگاه 

همزن برقی کامال به پودر تبدیل شدند. برای 

 به حالل به نسبت توجه ابتدا با ،هعصارتهیه 

گرم از پودر جلبک تهیه  01، (0به  01جلبک )

 بهلیتر آب مقطر مخلوط و میلی 011شده با 

گراد درجه سانتی 51در دمای  دقیقه 01مدت 

در داخل ارلن، بر روی هیتر حرارت داده شد. 

دقیقه  06دست آمده به مدت ه سپس محلول ب

، Z200A)سانتریفیوژ  rpm0111با سرعت 

Hermle )محلول روییبعد از آن  شد.، آلمان          

          0واتمن شماره  کاغذ صافیبا استفاده از 

 هعصارو فیلتر   )میکرومتر 00 )اندازه چشمه

درجه  -0گرفته شده در یخچال و در دمای 

 تیره نگهداری شد ایشیشه ظرف گراد درسانتی

(Singaravelu et al., 2007 .) سپس محلول

 کن انجمادینهایی با استفاده از دستگاه خشک

(Alpha 1-2 LD Plus ،Christ ،آلمان ) پودر

 د.ش

سازی جیره غذایی تیمارها، برای آماده

و  011، 011ح وشده جلبک در سط ودرپ هعصار

گرم به ازای هر کیلوگرم غذا در آب میلی 011

، sb-302کد ) ایهپمقطر حل شد و برروی جیره 

 ,.Mehrabi et al) دشاسپری  ، ایران(فرادانه

ده ایه مورد استفاپجیره تقریبی ترکیب (. 2012

نشان داده  0در جدول  دریایی ماهی باس برای

 شده است.
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ماهیان در طول  ایهپجیره تقریبی  ترکیب: 1جدول 

 دوره آزمایش

 )%(مقدار  ترکیبات

 60-61 پروتئین خام

 07-00 چربی خام

 0-0 فیبر خام

 07-1 خاکستر

 3-5 رطوبت

 0/0-6/7 فسفر

 

بهتر مواد  به منظور حفظ و قابلیت هضم

ر د هجلبک و نیز عدم انحالل عصار هموثره عصار

و نیز شاهد  ههای حاوی عصارجیرهروی  ،آب

و  د )طوالبی دزفولیشاسپری روغن زیتون 

 سهدر  در حد اشتها غذادهی(. 0716، همکاران

و  دشانجام  01و  07 ،3 هایدر ساعت نوبت

های آزمایشی روز با جیره 65به مدت  ماهیان

 شدند. تغذیه

 

 های رشد و تغذیهبررسی شاخص

، های مهم رشد و تغذیهبررسی شاخصبرای 

 .شدندسنجی ماهیان هر دو هفته یک بار زیست

هر تکرار  ازقطعه ماهی  0سنجی زیستدر هر 

در پایان دوره پرورش  .مورد بررسی قرار گرفت

برای ارزیابی کیفیت رشد و عملکرد جیره 

طول،  میانگین ،وزن های میانگینشاخص

(، SR) (، درصد بازماندگیWG) افزایش وزن

(، کارآیی تغذیه VFIمیزان غذای دریافتی )

(FEضریب ،) رشد ( ویژهSGR میزان رشد ،)

(، فاکتور GR، سرعت رشد ) (RGR)نسبی

و  (FCRغذایی ) تبدیل (، ضریبCFوضعیت )

 0های از رابطه (PER) کارآیی مصرف پروتئین

 .(Hevroy et al., 2005)شد محاسبه  01تا 

 :1رابطه 
WG (g) = Wf

 – Wi 

iW :گرم( وزن اولیه( ؛fW :وزن نهایی )گرم(. 
 

  :2رابطه 
SR (%) = (Ni

 / Nf) × 100 

iN؛ دوره آزمایش در ابتدای ها: تعداد ماهیfN تعداد :

 آزمایش.دوره ماهیان در انتهای 

 

 :3رابطه 

VFI (%) = 100 × FI / [((Wf + Wi) / 2) × t] 

FI :گرم(؛  غذای مصرف شده(iW :وزن اولیه )؛)گرم 

fW :گرم( وزن نهایی(؛ t: طول دوره پرورش )روز(. 
 

  :0رابطه 

FE (%) = (WG / TF) × 100 

TF : گرم(؛ شده  مصرفخشک غذای وزن(WG :

 افزایش وزن )گرم(.

 

 :5رابطه 

SGR (%/day) = [(LnWf
 – LnWi) / t] × 100 

iWگرم( اولیه : وزن( ؛fWنهایی : وزن )؛ )گرمt :طول 

 .)روز(پرورش  دوره
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  :6رابطه 
GR (g/day) = WG / t 

WG گرم(؛( افزایش وزن :t طول دوره پرورش :)روز(. 

 

 :7رابطه 

CF (g/cm3) = (W / L3) × 100 

W : ؛ )گرم( نهاییوزنL : متر()سانتی نهاییطول. 
 

 :8رابطه 
FCR = F / (Wf

 – Wi) 

F : گرم(؛ غذای مصرف شده مقدار(iW وزن اولیه :

 : وزن نهایی )گرم(.fW)گرم(؛ 
 

 :9رابطه 

RGR (%) = [(Wf
 – Wi) / Wi] × 100 

iWگرم( اولیه : وزن( ؛fWنهایی : وزن )گرم(. 
 

 :14رابطه 

PER = (Wf
 – Wi) / AP 

iWگرم( اولیه : وزن( ؛fWنهایی : وزن )؛ )گرمPA :

 .(گرم)پروتئین مصرف شده مقدار 
 

 بررسی ترکیب الشه

 ،بررسی ترکیب بیوشیمیایی الشه برای

برداری در ابتدا و انتهای آزمایش انجام نمونه

ر رطوبت و خاکست ،گرفت. میزان پروتئین، چربی

استاندارد جز به جز  هایروش االشه ماهیان ب

 .(AOAC, 1995) مورد سنجش قرار گرفت

 

 های آماریتجزیه و تحلیل

  SPSS  افزارنرم با   هاداده  تحلیل و  تجزیه 

 -زمون کولموگروفآاز طریق  07نسخه 

 ها،اسمیرنف برای بررسی توزیع طبیعی داده

ها و آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس

آزمون سپطرفه و آزمون تحلیل واریانس یک

های داده دانکن برای بررسی تفاوت میانگین

 حطدر س رشد، تغذیه و ترکیبات شیمیایی

 صورت گرفت. ددرص 16اطمینان 

 

 نتایج

های رشد، نتایج مربوط به مقایسه شاخص

ارائه شده  0تغذیه و میزان بازماندگی در جدول 

دهد که مده نشان میآدست ه است. نتایج ب

با  Sargassum angustifoliumجلبک  هعصار

سطوح مختلف در جیره غذایی ماهی باس 

روی وزن نهایی، میزان رشد، دریایی آسیایی 

 رثیاتضریب تبدیل غذایی و کارآیی تغذیه 

که  به طوری (.P<16/1) شتداری دامعنی

 011و تغذیه در تیمار  بقا ،بهترین عملکرد رشد

ا بو بود عصاره جلبک ر کیلوگرم دگرم میلی

در جیره غذایی میزان وزن  هعصارافزایش میزان 

های رشد و فاکتور وضعیت نهایی، شاخص

اما  .(P<16/1را نشان داد )داری معنیکاهش 

 ، تفاوتتیمارهای مختلف در بقامیزان 

(. از نظر P>16/1را نشان نداد )داری معنی

در  آنضریب تبدیل غذایی نیز کمترین میزان 
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ر کیلوگرم و بیشترین گرم دمیلی 011تیمار 

وگرم ر کیلگرم دمیلی 011میزان آن در تیمار 

د و این اختالف بین تیمارها و گروه شمشاهده 

بیشترین  (.P<16/1بود )دار معنیشاهد نیز 

ر دگرم میلی 011میزان غذای دریافتی در تیمار 

 011و کمترین میزان آن در تیمار کیلوگرم 

د. شجلبک مشاهده  هعصارر کیلوگرم گرم دمیلی

جلبک در جیره  غلظت افزایشکه با  به طوری

غذایی میزان غذای دریافتی افزایش یافت 

(16/1>P .) کارآیی مصرف بیشترین میزان

ر کیلوگرم و گرم دمیلی 011پروتئین در تیمار 

ر گرم دمیلی 011کمترین میزان آن در تیمار 

در مورد این شاخص نیز  .دشمشاهده کیلوگرم 

گروه شاهد با تیمارهای مورد آزمایش اختالف 

 (.P<16/1) نشان داددار معنی

جلبک بر  هاثرات سطوح مختلف عصار

در ی دریایترکیب بیوشیمیایی الشه ماهی باس 

 نشان داده شده است. 7جدول 

 

تغذیه  (Lates calcarifer) آسیایی دریاییهای رشد، بقا و تغذیه ماهی باس : مقایسه شاخص2 جدول

 خطای استاندارد( ±)میانگین  Sargassum angustifolium جلبک هعصارشده با مقادیر مختلف 

 تیمار

 شاخص
 mg/kg144 mg/kg 244 mg/kg 044 شاهد

 a 70/1 ± 11/010 ab 13/1 ± 71/013 c 75/0 ± 03/006 ad 00/1 ± 30/13 (g)نهایی  وزن

 a 10/1 ± 11/03 ab 10/1 ± 10/03 c 16/1 ± 10/03 ad 10/1 ± 11/05 (cm)نهایی طول 

 a 70/1 ± 11/53 ab 11/1 ± 71/31 c 17/0 ± 03/33 ad 10/1 ± 30/50 (g) افزایش وزن

 a 31/0 ± 17/37 a 13/0 ± 15/35 a 65/0 ± 10/10 a 30/0 15±/30 (%) درصد بازماندگی

 a 117/1 ± 30/0 ab 117/1 ± 11/0 c 175/1 ± 17/0 d 117/1 ± 36/0 /%(day) ضریب رشد ویژه

 a 116/1 ± 10/0 ab 117/1 ± 06/0 c 110/1 ± 01/0 d 117/1 ± 01/0 (g/day) سرعت رشد

 a 10/1 ± 00/0 ab 01/1 ± 03/0 c 17/1 ± 05/0 d 10/1 ± 10/0 (3g/cm) فاکتور وضعیت

 a 33/1 ± 70/030 ab 06/1 ± 06/011 c 71/5 ± 63/000 ad 01/1 ± 30/055 )%( رشد نسبی

 a 10/1 ± 30/1 b 01/1 ± 56/1 c 10/1 ± 60/1 d 10/1 ± 33/1 ضریب تبدیل غذایی

 a 73/1 ± 30/01 ab 77/1 ± 07/77 c 06/0 ± 30/71 d 57/1 ± 70/00 )%( کارآیی تغذیه

 a 11/1 ± 01/31 ab 30/1 ± 06/30 c 17/0 ± 61/51 d 67/0 ± 37/13 (g) میزان غذای دریافتی

 a 0/1 ± 1/7 a 0/1 ± 3/7 b 0/1 ± 1/7 c 0/1 ± 6/0 مصرف پروتئینکارآیی 

 (P<16/1است )دار در بین تیمارهای مورد آزمایش تفاوت معنیوجود حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده 
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 (Lates calcarifer)آسیایی دریایی : تجزیه ترکیبات الشه بچه ماهی باس 3جدول 

 خطای استاندارد( ±)میانگین 

 تیمار

 شاخص
 mg/kg144 mg/kg 244 mg/kg 044 شاهد

 a 10/1 ± 00/53 a 13/1 ± 73/53 a 10/1 ± 00/53 a 10/1 ± 70/53 رطوبت

 a 10/1 ± 11/61 a 00/1 ± 13/51 a 10/1 ± 13/51 a 00/1 ± 11/50 پروتئین خام

 a 7/1 ± 71/03 a 0/1 ± 11/03 a 0/0 ± 30/1 a 0/1 ± 10/03 چربی

 a 13/1 ± 00/0 a 13/1 ± 13/7 ab 10/1 ± 05/7 c 10/1 ± 10/6 خاکستر

 (P<16/1است )دار در بین تیمارهای مورد آزمایش تفاوت معنیوجود حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده 

 

داری نتایج بررسی ترکیب الشه تفاوت معنی

پروتئین، چربی و رطوبت بین را از نظر میزان 

تیمارهای مختلف آزمایشی با گروه شاهد نشان 

(. اما از نظر میزان خاکستر این P>16/1نداد )

دار بود، به طوری که با افزایش تفاوت معنی

غلظت عصاره میزان خاکستر نیز افزایش یافت و 

 011بیشترین میزان خاکستر در غلظت 

 011در تیمار گرم عصاره و کمترین میزان میلی

 گرم مشاهده شد.میلی

 

 بحث

پروری استفاده از مواد شیمیایی در آبزی

اثرات منفی متعددی بر سالمت انسان و محیط 

دار زیست دارد از این رو استفاده از مواد دوست

های محیط زیست مانند محصوالت و مکمل

به طور کلی گیاهی در حال گسترش است. 

های رشد و تغذیه ماهی باس تغییرات شاخص

در پایان دوره آزمایش در بین تیمارهای دریایی 

         افزودن مختلف مطالعه حاضر نشان داد که 

 Sargassum جلبک عصارگرم میلی 011

angustifolium  در هر کیلوگرم جیره غذایی

ها و به شاخصاین دار منجر به افزایش معنی

ا در مقایسه ب اطورکلی بهبود عملکرد رشد و بق

اما در تیمار سوم با  ،(P<16/1) تیمار شاهد شد

ا هاین شاخص ،جلبک هعصار غلظتاضافه شدن 

   مطالعاتدار پیدا کردند. در کاهش معنی

 کنندهمهار مانند ها جلبک هایکاربرداز مختلف 

ترکیبات فعال زیستی،  تولیدرشد تومورها، 

بزیان، آ های باکتریاییپیشگیری و درمان بیماری

 ترکیبات غنی از تولیداکسیدانی، اثرات آنتی

ها، ترکیبات ویژه مثل آلژینات دیگرها و پروتئین

اسیدهای  و هاها، مواد معدنی، رنگدانهویتامین
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          گونه ،همچنین. نام برده شده است ،چرب

S. angustifolium  درصد به دلیل داشتن

قند فوکوز و سارکاریدهای دارای زیادی از پلی

 خواص ضدباکتریایی ،ساکاریدهای سولفاتهپلی

های خوب سیستم دارد و از تحریک کننده

(. کارآیی غذا Peng et al., 2013)است ایمنی 

 و با استفاده ازاست منعکس کننده رشد ماهیان 

توان روند رشد ماهیان را مورد این شاخص می

 ,.Nazarudin et alتجزیه و تحلیل قرار داد )

حاضر نیز روند نرخ رشد ویژه،  مطالعه(. در 2020

سرعت رشد و رشد نسبی به طور مثبتی با 

کارآیی تغذیه این ارتباط را نشان دادند. پس 

های توان این استنباط را داشت که شاخصمی

رشد افزایش یافته در تیمار دوم ممکن است با 

کارآیی غذایی بهبود یافته و تقویت شده ارتباط 

 هایبهبود شاخص از دالیل دیگر د.باشداشته 

 011رشد و ضریب تبدیل غذایی در تیمار 

ک جلببارز ماکرو ثیرات مطالعهگرم در این میلی

بیان  ژوهشگرانپ. استبر روی سوخت و ساز 

توانند سبب افزایش ها میکردند که این جلبک

سوخت و ساز بدن شوند و به این ترتیب میزان 

 Ahilan) یابدافزایش میجذب غذا و کارآیی آن 

et al., 2010). جلبک در تیمار  غلظت افزایش

سوم باعث افزایش محتوای فیبرهای پلی

انرژی ، از این رو ساکاریدی در جیره غذایی شد

در نتیجه  ،موجود در رژیم غذایی کاهش یافت

مصرف غذا توسط ماهی را افزایش داد. 

اند که افزایش این گزارش کرده ژوهشگرانپ

شاخص مکانیزمی برای جبران کمبود احتمالی 

مواد مغذی و رشد بهینه است، تالشی که ماهیان 

 دهندبرای رسیدن به هدف رشد خود انجام می

(Morris et al., 2005) نتایج مطالعه ، از این رو

با مطالعات قبلی صورت گرفته در این اضر ح

 ،مشابه نتایج بررسی حاضر. زمینه مطابقت دارد

که ه شد نشان دادنیز قبلی  مطالعاتدر 

    درصد پودر ماهی با جلبک  06جایگزینی 

منجر به بهبود  Porphyra yezoensisقرمز 

ی های رشد و بازماندگی ماهی تیالپیاشاخص

درصد پودر ماهی با  71ولی جایگزینی  ،دش نیل

 .جلبک منجر به کاهش رشد ماهی تیالپیا شد

نقش ممانعت  ،دلیل کاهش رشد این گونه

ها و کنندگی جلبک از جذب کامل چربی

های جیره غذایی در دستگاه کربوهیدرات

 عنوان شده استگوارش ماهی مورد مطالعه 

(Stadtlander et al., 2013.) همچنین 

Davies ( گزارش کردند 0113و همکاران )          

 Porphyra که با افزایش میزان جلبک قرمز

purpurea  درصد  77به  05در جیره غذایی از

میزان رشد در ماهی کفال خاکستری پوزه 

 کاهش یافت. Chelon labrosusضخیم 
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Appler (0136 گزارش کرد که با افزایش )

 Hydrodictyon reticulatumمیزان جلبک 

درصد عملکرد رشد و کارآیی مصرف  6به میزان 

 Tilapia zilliiو  تیالپیای نیلپروتئین در 

و همکاران  Pratiwyکه  . در حالییافتاهش ک

( گزارش دادند که افزایش سطح 0103)

درصد  3درصد به  0از  sp.  Sargassumجلبک

تواند باعث میتیالپیای نیل در جیره غذایی 

بهبود عملکرد رشد و تغذیه در آن ماهی شود. 

Nazarudin ( در مطالعه 0101و همکاران )

بر  Sargassum polycystumک اثرات جلب

آسیایی گزارش  دریایی ماهی باسرشد روی 

 011گرم جلبک در هر  6/0-7کردند که میزان 

از نظر عملکرد  یماهاین گرم جیره غذایی برای 

این درصد  6/0اما میزان  ،رشد مناسب است

میزان  ،جلبک در جیره غذایی باعث کاهش رشد

و افزایش ضریب تبدیل غذایی در این ماهی  بقا

 غلظت آهن در ،طبق نتایج آنالیز شیمایی. شد

ه دشدر سطح زیاد گزارش جلبک دریایی  این

از دالیل کاهش  است، از این رو پژوهشگران

 6/0ای را در جیره های رشد و تغذیهشاخص

 ویژهدرصد وجود اثرات سمی فلزات سنگین ب

( عنوان گرم در کیلوگرممیلی 3/307آهن )

      های صنعتی پسابها زیرا جلبکاند، کرده

کنند موجود در آب دریا را در خود جمع می

(Authman et al., 2015.)  به طور کلی نتایج

که غلظت  ه استمختلف نشان داد مطالعات

 Clariasتغذیه ماهی  برایبهینه این جلبک 

sp. ( سه درصدSahara, 2017)آالی ، قزل

 ,.Zamannejad et al) درصد 6/3کمان رنگین

 بوده سه درصد کپور معمولیبرای و  (2016

(. به طور کلی Rahman et al., 2017است )

اختالف در مورد غلظت بهینه این جلبک و اثر 

های مختلف به در مطالعات و گونه آنمتفاوت 

(، طول عصاره)پودر و  نحوه استفاده از جلبک

 ،ماهیماهی، گونه  اندازهدوره استفاده از جلبک، 

آزمایش و فرمول جیره غذایی  شرایط محیطی

,.Usman et al) داردبستگی مورد استفاده   

2020.) 

الشه به جز در مورد بررسی ترکیب نتایج 

داری را از نظر میزان خاکستر تفاوت معنی

پروتئین، چربی و رطوبت بین تیمارهای مختلف 

 (.P>16/1آزمایشی با گروه شاهد نشان نداد )

منجر به مقدار افزایش غلظت جلبک در جیره 

پروتئین الشه باالتر از شاهد شد. برعکس، 

( مقادیر PREشاخص کارآیی مصرف پروتئین )

 دادگرم نشان میلی 011کمتری را در تیمار 

(. این نتایج نشان داد که رسوب 0)جدول 

گرم شروع میلی 011پروتئین عضالنی از غلظت 

 011شود، به این معنی که تا غلظت می
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         منجر بهجلبک در جیره  هعصارگرم میلی

ج تاینشود. این ماهیچه نمی در رسوب پروتئین

قبلی مطابقت دارد  اتبا نتایج مطالع کامال

(Soler-Vila et al., 2009 .)Xuan  و    

( با بررسی ترکیب الشه ماهی 0107همکاران )

Acanthopagrus schlegelii  تغذیه شده با

گزارش  Gracilaria lemaneiformisجلبک 

 01کردند که با افزایش غلظت جلبک به میزان 

درصد محتوای چربی و رطوبت الشه کاهش 

       پژوهشگران یافت. در مطالعه دیگری نیز 

کاهش چربی و رطوبت را با افزایش جلبک 

Gracilaria arcuate  در جیره غذایی ماهی

 ,.Younis et al) کردندگزارش  ی نیلتیالپیا

 .Porphyra sp جلبک ثیراتدر بررسی . (2018

کمان با آالی رنگیندر ترکیب الشه ماهی قزل

 افزایش غلظت جلبک پورفیرا در جیره غذایی

ماهی میزان پروتئین و خاکستر الشه  این

نبود  دارمعنییافت ولی این اختالف افزایش 

(Soler-Vila et al., 2009.) Choi  و همکاران

 هعصار( نشان دادند که با افزایش سطوح 0106)

در جیره غذایی ماهی  P. yezoensisجلبک 

 Paralichthys olivaceus کفشک ژاپنی

سطوح چربی در ماهیچه و کبد ماهیان افزایش 

         در مطالعه دست آمده ه یافت که با نتایج ب

طبق نتایج مطالعات قبلی مطابقت دارد.  اضرح

بر متابولیسم  ثیراتهای ایمنی از طریق محرك

 ثیراتتوانند بر روی ترکیب عضله بدن می

بگذارند. تفاوت در ترکیب شیمیایی بدن یک 

گونه ماهی به عواملی مثل سن، جنس، شرایط 

محیطی و فصل بستگی دارد، اما اختالف اصلی 

در ترکیبات بیوشیمیایی ماهی مربوط به غذای 

 . استقدار غذادهی روزانه دریافتی، درصد و م

نتایج به دست آمده از این در مجموع، 

 تا 011مطالعه نشان داد که استفاده از غلظت  

 Sargassum جلبک هعصارگرم میلی 011

angustifolium  در هر کیلوگرم جیره غذایی

بت مث ثیراتآسیایی منجر به دریایی ماهی باس 

های رشد مثل افزایش وزن، رشد و بهبود شاخص

نسبی، سرعت رشد، ضریب رشد ویژه، کاهش 

ازده بو  بقاضریب تبدیل غذایی، افزایش میزان 

د. اما ش ی دیگرتغذیه در مقایسه با تیمارها

افزایش غلظت جلبک در جیره غذایی به میزان 

 هایمنفی بر روی شاخص ثیراتگرم میلی 011

مطالعه حاضر نشان همچنین داشت.  بقارشد و 

استفاده از این جلبک در کیفیت الشه  داد که

 ی نداشت.ثیرات
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Abstract  

The aim of this study was to evaluate the effect of macroalga Sargassum 

angustifolium extract on growth performance, survival and carcass composition 

of Asian sea bass, Lates calcarifer. For this purpose, 144 pieces of fish with an 

average weight of 37g were completely randomized with 4 treatments and 3 

replications for 56 days, and were fed diets containing 0 (control), 100, 200 and 

400mg of alga extract per kg of food. The results of this study showed that the 

use of alga extract at the rate of 200mg/kg could improve growth and nutrition 

performance (P<0.05), but the higher concentration of this alga in the diet had 

opposite effect. The results of carcass biochemical composition analysis also 

showed that changing the concentration of algae extract in the diet of fish did not 

have a significant effect on moisture, lipid and protein of this fish (P<0.05). 

Therefore, the extract of this alga at a concentration of 200mg/kg can be 

considered as a supplement to growth and nutrition in the diet of Asian sea bass. 

Key words: Asian sea bass, Lates calcarifer, Sargassum angustifolium, Growth, 

Body composition. 
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