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بر عملکرد رشد،  Sargassum ilicifoliumمطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات عصاره جلبک سارگاسوم 

روز صورت گرفت.  60به مدت  (Carassius auratus)های گوارشی بچه ماهی قرمز های خونی و فعالیت آنزیمشاخص

قطعه  30)تقسیم شدند تکرار به ازای هر تیمار  سهتیمار با هار چبه  گرم( 25/5±45/0بچه ماهیان )با میانگین وزن اولیه 

اوی عصاره الکلی جلبک سارگاسوم ح تیمار سهشاهد )بدون استفاده از عصاره جلبک( و تیمار  یک در هر تکرار( که شامل

افزایش وزن، نرخ  ،. نتایج آزمایش نشان داد که باالترین وزن نهاییبود هر کیلوگرم جیره درگرم  15و  10، 5با مقادیر 

گرم عصاره جلبک سارگاسوم در هر کیلوگرم جیره مشاهده  15رشد ویژه و شاخص وضعیت در بچه ماهیان تغذیه شده با 

تیمار شاهد  باهای حاوی عصاره جلبک سارگاسوم تغذیه شده با جیرهدر تیمارهای  MCHهموگلوبین و  هایشاخص شد.

گلیسیرید و کلسترول در ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد نسبت به ماهیان تغذیه میزان تریداری داشت. اختالف معنی

های پروتئاز، آمیالز و لیپاز (. بیشترین فعالیت آنزیمP<05/0) بود بیشترهای سارگاسوم های حاوی عصارهشده با جیره
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مقدمه

پروری، غذای تجاری باالترین امروزه در آبزی

و بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. 

های تغذیه عملی و روش بنابراین دانش تغذیه،

مین غذای مناسب و ارزان اآن به منظور تهیه و ت

 هاتواند نقش مهمی را در کاهش هزینهقیمت می

و پرورش موفق آبزیان به همراه داشته باشد 

(Pereira et al., 2012 از آنجایی که پراکنش .)

 فارس های ماکروسکوپی در سواحل خلیججلبک

ها سرشار از و دریای عمان زیاد است. این جلبک

توانند جایگزین بنابراین می پروتئین هستند،

قیمت غذای  مناسبی به جای ترکیبات گران

. جمعیت (Zheng et al., 2012)د آبزیان باش

عنوان اولین  های ماکروسکوپی بهجلبک

نقش محوری اصلی را در گردش  تولیدکننده،

های دریا بازی بوممواد در زنجیره غذایی زیست

که منبع غذایی مهمی برای موجودات  کندمی

شوند. در طول چند دهه دریایی محسوب می

کوپی به های ماکروساستفاده از جلبک گذشته،

 همچوندلیل وجود مواد مختلف فیزیولوژیکی 

اکسیدان، ضدالتهاب، ضدسرطان و آنتیترکیبات 

و  دارو مانندایمنی در مصارف انسانی و صنعتی 

های زیستی مورد استفاده قرار گرفته سوخت

(. مطالعات متعددی Choi et al., 2015است )

ه بهای دریایی جلبک کردندر ارتباط با اضافه 

عنوان منبع پروتئینی در جیره غذایی بر روی 

های های خونی در گونهعملکرد رشد و شاخص

مختلف آبزیان صورت گرفته است. به عنوان 

 های دریایی به جیره غذایی،جلبک افزودن مثال

کمان آالی رنگینمنجر به افزایش رشد در قزل

(Oncorhynchus mykiss( شد )Soler-

Vila et al., 2009طالعه صورت گرفته در (. م

 Pyropiaزمینه اثر اضافه کردن جلبک قرمز 

yezoensis ماهی زیتونی به جیره غذایی کفشک

(Paralichthys olivaceus نشان داد که )

افزودن عصاره جلبک به جیره غذایی منجر به 

های خونی شد افزایش رشد و بهبود شاخص

(Choi et al., 2015 همچنین مطالعه صورت .)

 هایگرفته در زمینه اثر اضافه کردن جلبک

Sargassum cristaefolium و Gracilaria 

pygmaea آالی به جیره غذایی ماهی قزل

 این دوکمان نشان داد که افزودن عصاره رنگین

جلبک به جیره غذایی منجر به افزایش رشد 

           ثیری اشد ولی تکمان آالی رنگینماهی قزل

های خونی این ماهی نداشت )ستوده بر شاخص

و همکاران  Karami(. 1399و همکاران، 

های مختلف عصاره آبی ( اثر غلظت2016)

بر را  Sargassum angustifoliumجلبک 

های خونی ماهی کپور معمولی برخی شاخص
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(Cyprinus carpio .مورد بررسی قرار دادند )

در پایان  آنها از بررسی به دست آمدههای یافته

شاخص هماتوکریت در آزمایش نشان داد که 

داری بین گروه شاهد و تیمارهای اختالف معنی

. (Karami et al., 2016) شتمختلف وجود ندا

به عالوه، استفاده از جلبک سارگاسم 

(Sargassum sp. ) غذایی ماهیان  جیرهدر

 Scophthalmus maximusهمچون دیگر 

(Wang et al., 2019 ماهی باس ،) دریایی

 Lates calcarifer( )Nazarudin etآسیایی )

al., 2020( کفال خاکستری ،)Mugil 

cephalus( )کفشکو  (1397و همکاران،  بیتا

( گزارش Ragaza et al., 2013)ماهی زیتونی 

و همکاران  زادهسلیقه شده است. در مطالعه دیگر

( اثر مکمل غذایی جلبک اسپیرولینا 1393)

Spirulina platensis  بر برخی از را

خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم های شاخص

( Mesopotamichthys sharpeyiماهی بنی )

و نتیجه مطالعه آنها نشان داد که  کردندبررسی 

ای حاوی جلبک اسپیرولینا به مکمل تغذیه

منجر به  گرم در هر کیلوگرم غذا، 100میزان 

های خونی و ایمنی در این ماهی بهبود شاخص

های میزان مناسب اضافه کردن جلبکشد. 

منجر به عملکرد بهتر که دریایی به جیره غذایی 

های های خونی و فعالیت آنزیمرشد، شاخص

های مختلف متغیر است در گونه ،دشوگوارشی 

(Choi et al., 2015 .) مطالعاتبه از این رو 

غلظت مناسب جلبک  افزودندر زمینه بیشتری 

دریایی که منجر به عملکرد مثبت بر روی رشد، 

های گوارشی های خونی و فعالیت آنزیمشاخص

 نیاز است. شودماهی 

         ساکاریدهایی جلبک سارگاسم حاوی پلی

بر پایه قند فوکوز بوده که دارای خواص 

 استضدباکتریایی، ضدویروسی و ضد قارچی 

(. اثر جلبک1393نسب و همکاران، )دشتیان

های دریایی بر عملکرد فیزیولوژیکی آبزیان بسته 

-Soler)است های آنها متفاوت و غلظت به گونه

Vila et al., 2009 همچنین، استفاده از .)

گیری از های مختلف به منظور عصارهمحلول

های دریایی اثر مستقیم بر میزان مواد جلبک

-فعال و فعالیت آنتیهای زیستکولفنولی، مول

,.Wang et alاکسیدانی آنها دارد ) (. به 2009 

چی قارضدعنوان مثال، فعالیت ضدباکتریایی و 

های جلبکی استخراج شده به وسیله مواد عصاره

( نسبت به غیرهآلی )اتانول، متانول، استات و 

 ,Saleh and Al-Maririحالل آبی باالتر بود )

به دست  که، عصاره اتانولی  ری(. به طو2017

های دریایی اثر ضدباکتریایی قوی از جلبک آمده

زا همچون نسبت به عوامل بیماری

Staphylococcus aureus ،Pseudomonas 
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aeruginosa  وEscherichia coli   داشت

(Kolanjinathan et al., 2009در مطالعه .)ی ا

استفاده خوراکی از عصاره اتانولی          دیگر، 

موجب  S. angustifolium                جلبک 

 Litopenaeusافزایش بقای میگوی وانامی )

vannamei باکتری( در مقابل Vibrio 

harveyi (. 1393نسب و همکاران، شد )دشتیان

( بیان داشتند که 1392پیمانی و همکاران )

 Sargassumعصاره اتانولی جلبک 

glaucescens  اثر ضدباکتری قوی علیه عوامل

  Listeriaزا همچون بیماری

monocytogenes  وVibrio cholera که  دارد

تواند به عنوان جایگزین مناسب برای آنتیمی

های تجاری مطرح شود. تاکنون بیوتیک

مطالعات اندکی به بررسی اثر عصاره اتانولی 

های فیزیولوژیکی جلبک سارگاسم بر شاخص

 .اندپرداختهماهیان 

( از Carassius auratusقرمز ) یماه

بوده و به  Cyprinidae انیخانواده کپورماه

ر کپو هیای شبو تغذیه یستیز طیلحاظ شرا

 (.Mimeault et al., 2005) است یمعمول

عنوان عضو کوچک خانواده به های قرمز ماهی

 یهستند که برا ایشرق آس یکپور، بوم یماه

بار اواخر قرن هفدهم به اروپا وارد  نینخست

قرمز به مقاومت  یاز شهرت ماه یشدند. بخش

به تواند قرمز می یگردد. ماهگونه برمی نیا

سازی در مدل برایگونه مناسب  کیعنوان 

 یکیولوژیزیفو  تولیدمثلی ،ایمطالعات تغذیه

 ,.Mimeault et al) ردیمورد استفاده قرار گ

ای در زمینه اثر عصارهتاکنون مطالعه (.2005

های ماکروجلبکی بر روی عملکرد رشد، 

های گوارشی های خونی و فعالیت آنزیمشاخص

هدف از این رو، صورت نگرفته است. قرمز  یماه

های مختلف بررسی تاثیر غلظت ،مطالعهاین 

 S. ilicifolium سارگاسوم جلبکماکرو عصاره

 رشد، عملکرد روی بر غذایی مکمل عنوانبه 

 گوارشی هایآنزیم فعالیت و خونی هایشاخص

 .است قرمز ماهی بچه

 

 هاروش و مواد

 پرورش شرایط و ماهی

 قرمز ماهی بچه قطعه 360 تعداد

(Carassius auratus )اولیه وزن با 

 طولی میانگین باو  گرم 45/0±25/5

 ماهی تکثیر مرکز از مترسانتی 22/0±86/3

              و تهیه (رشت )شرکت برادران فخاری، قرمز

)آزمایشگاه شرکت طعام پروژه اجرای محل به

 مدت        به ماهیان. دش منتقلسازان، گرگان( 

 جدید شرایط با سازش منظور به روز 14

 به سازش مراحل طی از پس و شدند نگهداری
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 تقسیم لیتری 300 هایناو در تصادفی صورت

 تکرار سه با تیمارر چهار حاض آزمایش در. شدند

 ،(ماکروجلبکی عصاره فاقد) شاهد جیره شامل

 عصاره کیلوگرم در گرم 5 حاوی جیره دوم تیمار

 حاوی جیره سوم تیمار سارگاسوم، ماکروجلبک

 ماکروجلبک عصاره کیلوگرم در گرم 10

 در گرم 15 حاوی چهارم تیمار و سارگاسوم

 بود سارگاسوم ماکروجلبک عصاره کیلوگرم

(Akbary and Shahraki, 2020). هر در 

. شد داده قرار قرمز ماهی بچه قطعه 30 تکرار

 سه در روزانه و دستی صورت به ماهیان غذادهی

 تعویض. شد انجام( 16 و 12 ،8 ساعات) نوبت

 و هوادهی منظور به. گرفت صورت روزانه آب

 هاوان از یک هر به ها،ماهی اکسیژن نیاز رفع

 صبن بود متصل هواده منبع به که هوا سنگ یک

 طول به روز 60 مدت به آزمایش این .شد

 .انجامید

 

 عصاره سازیآماده و سارگاسوم جلبک تهیه

 Sargassum سارگاسوم جلبک آوریجمع

ilicifolium 5 در واقع تیس سواحل از 

. تگرف صورت جذر هنگام چابهار بندر کیلومتری

 نور از دور به و آزاد فضای در هاجلبک سپس

 زنهم دستگاه توسط و خشک خورشید مستقیم

. دندش تبدیل پودر به کامال( ایتالیا ،Velp) برقی

 فیلتر درون آمده دست به پودر از گرم 50

 و( ایتالیا ،FALC) سوسکله دستگاه ایاستوانه

 فالسک درون اتانول حالل لیترمیلی 400

 گاهدست کامل نصب از پس و شد ریخته دستگاه

. دش روشن دستگاه دهنده حرارت منبع سوسکله

 انی،تحت بالن از حالل مرتب تبخیر با حال این در

 گیاهی ماده روی بر خالص حالل مداوم طور به

 از ثروم مواد کامل خروج موجب و گرفت قرار

 ساعت 12 از پس. شد جلبک هایسلول درون

 در دیسکاتور دستگاه در فالسک محتویات

 مصرف زمان تا و شد خشک کامال خال شرایط

 شد نگهداری گرادسانتی درجه -20 دمای در

(Harikrishnan et al., 2003.) 

 

 جیره سازیآماده

 مکمل مختلف سطوح کردن اضافه منظور به

 دوره کل برای جیره مقدار ابتدا پایه، جیره به

 و شد محاسبه تیمار هر برای( روز 60) آزمایش

 طرمق آب مشخصی درصد با جلبک عصاره سپس

 Choi) شد اسپری جیره روی( لیترمیلی 40)

et al., 2015 .)ماهیان غذادهی منظور به 

 کپور ماهی تجاری کنسانتره غذای از آزمایش

 درصد 42 تقریبی ترکیب با( ، ایرانفرادانه)

 درصد 5 و خام چربی درصد 6 خام، پروتئین

 .شد استفاده خام فیبر
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 رشد هایشاخص بررسی و سنجیزیست

ساعت  24پس از  یشآزما یانپا در

موجود در هر تکرار  یانبچه ماه ی،گرسنگ

 هایشاخصشده و به منظور سنجش  هوشبی

 یبرا .گیری شداندازه هاآنرشد، طول و وزن 

 یژهرشد و نرخ(، WG) وزن یشمحاسبه افزا

(SGR ،)غذایی تبدیل ضریب (FCR ،)شاخص 

های رابطه از( SR) ی( و بازماندگCF) وضعیت

 (. Yang et al., 2006) استفاده شد 5 تا 1

 

 :1رابطه 
WG (g) = Wf

 – Wi 

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

 

 :2 رابطه

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

iW گرم(؛( وزن اولیه :fW ؛)وزن نهایی )گرم :t کل :

 روزهای پرورش )روز(.
 

 :3 رابطه
FCR = F / (WG) 

F شده )گرم(؛  خورده: غذایWG افزایش وزن :

  )گرم(.
 

 :4رابطه 

CF = (W / L3) × 100 

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

  :5رابطه 
SR (%) = [(N – M) / N] × 100 

N ماهیان؛ کل : تعدادM تلفات: تعداد. 

 

  خونی هایشاخص بررسی

 ساعت 24 از بعد آزمایش، دوره پایان در

 طور به تکرار هر از ماهی 5 تعداد گرسنگی

 تدااب گیریخون منظور به. شد انتخاب تصادفی

 نمیزا به میخک گل عصاره از استفاده با ماهیان

 ناحیه از شده، هوشبی لیتر رد گرممیلی 500

 هپارینه هایسرنگ از استفاده با دمی ساقه

 خونی هایشاخص سپس .شدند گیریخون

 ،(Hb) هموگلوبین ،(Hct) هماتوکریت شامل

 کل تعداد سفید، هایگلبول کل تعداد

 گلبول متوسط حجم ،(RBC) قرمز هایگلبول

 گلبول هر در هموگلوبین وزن ،(MCV) قرمز

در  هموگلوبین متوسط غلظت و( MCH) قرمز

. شد گیریاندازه( MCHC) قرمز گلبول

          استفاده با قرمز و سفید هایگلبول شمارش

 الم طریق از شده اصالح دایسیس محلول از

 Firouzbakhsh et) شد انجام هموسیتومتر

al., 2011 .)روش به هماتوکریت 

 هایلوله از استفاده با و میکروسانتریفیوژ

 شد گیریاندازه هپارینه میکروهماتوکریت

(Firouzbakhsh et al., 2011 .)میزان 

 متسیان روش اساس بر نیز خون هموگلوبین

شاخص همچنین. شد گیریاندازه هموگلوبین
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 MCHC و MCV ، MCH شامل گلبولی های

 Campbell) دش محاسبه 8تا  6های از رابطه

and Ellia, 2007.) 

 

 :6رابطه 

MCV (fL) = [Hct / RBC (per million)] × 10 

 
 :7رابطه 

MCH (pg) = [Hb / RBC (per million)] × 10 

 
 :8رابطه 

MCHC (g/dL) = (Hb / Hct) × 100 
 

 هایی، نمونهسرمهای برای بررسی شاخص

               g3000 سرعت با) دقیقه 5 مدت به خون

 سانتریفیوژ( گرادسانتی درجه 4 دمای در

(Eppendorf)شد ، آلمان (Sotoudeh et al., 

 انجام منظور به سرم به دست آمده .(2016

 آوریجمع میکروتیوب ی بعدی درهاآزمایش

 روش اساس برسرم  تام پروتئین میزان .دش

 از استفاده با( Lowry et al., 1951) لوری

 و استاندارد نمونه عنوان به گاوی سرم آلبومین

 هدستگا از استفاده با نانومتر 750 موج طول در

 گیریاندازه (اپن، ژHitachi) اسپکتروفتومتر

)گلوکز،  بیوشیمیاییدیگر  هایشاخص. شد

 کیت از استفاده باگلیسیرید( کلسترول و تری

 العمل دستور اساس بر و( ایران آزمون، پارس)

 کزگلو روش به گلوکز. شد انجام سازنده شرکت

    یدازاکس کلسترول روش به کلسترول اکسیداز،

 گلیسروفسفات روش به گلیسیریدتری و

تشخیصی  کیت از استفاده با هیدروژنازدی

 .شد گیریاندازه( ایران ،آزمون پارس)

  

 فعالیت بررسی منظور به روده از بردارینمونه

 گوارشی هایآنزیم

 هایآنزیم فعالیت میزان تعیین منظور به

 رهدو پایان در گوارشی، پروتئاز و آمیالز لیپاز،

 از قبل ساعت 48 ،(60 روز) آزمایش

 Dequara et) شد قطع غذادهی بردارینمونه

al., 2003 .)ماهیان، کردن نخاع قطع از بعد 

 صورت آنها شکافی کالبد یخ مجاورت در سریعا

 طولی محور در و جدا دقت با روده سپس. گرفت

 اخلد محتویات تخلیه از پس و شد بریده دقت با

 Chong) شد شسته خوبی به مقطر آب با آن،

et al., 2002 )روده در مانده باقی غذایی مواد تا 

 شرایط در آزمایش زمان تا هانمونه. شود خارج

 نگهداری گرادسانتی درجه -20 دمای در انجماد

 داابت ها،آنزیم فعالیت گیریاندازه برای. شدند

 و شدند وزن و خارج انجماد شرایط از هانمونه

           5 به 1( W/V) حجمی به وزنی نسبت با بعد

           برقی همزن با موالر 2/0 سدیم کلرید با

(. Gawlicka et al., 2000) شدند مخلوط

 15000 سرعت با آمده دست به سوسپانسیون
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 4 دمای در دقیقه 20 مدت به دقیقه در دور

 حلولم سپس. شد سانتریفیوژ گرادسانتی درجه

 هس با) لیتریمیلی 5/1 هایمیکروتیوب در رویی

 آنزیمی سنجش منظور به( تیمار هر برای تکرار

 .شد آوریجمع

  

  گوارشی هایآنزیم فعالیتبررسی 

فعالیت آنزیم آمیالز، لیپاز و پروتئاز به روش 

های متری با استفاده از کیتآنزیمی، کالری

        ایران( و با استفاده  ،پارس آزمونتشخیصی )

، UV/VIS 6705از دستگاه اسپکتروفتومتر )

Jenway ،انگلستان( انجام شد. طبق دستور 

 آمیالز، لیپاز و پروتئاز برالعمل شرکت سازنده، 

گیری شد. ( اندازه1998) Lorentzاساس روش 

گیری فعالیت آمیالز، لیپاز و پروتئاز برای اندازه

، 405های جذب نوری به ترتیب در طول موج

شد. فعالیت آنزیم خواندهنانومتر  460و  580

اساس واحد بر لیتر با سه تکرار  های گوارشی بر

 محاسبه شد.برای هر نمونه 

 

 تحلیل آماری 

از  به دست آمدههای تجزیه و تحلیل داده

های های رشد، شاخصگیری شاخصاندازه

های گوارشی با استفاده از خونی و فعالیت آنزیم

 One-wayطرفه )آزمون تحلیل واریانس یک

ANOVAای آزمون مقایسه چند دامنه( و پس

درصد بین  95دانکن، در سطح اطمینان 

رهای مختلف صورت گرفت. برای تجزیه و تیما

در محیط  SPSS 16افزار ها از نرمتحلیل داده

 Microsoft Excel 2013افزار ویندوز و از نرم

 استفاده شد.

 

 نتایج

          های رشد بچه ماهیان شاخص 1جدول 

          حاوی های قرمز تغذیه شده با جیره

             جلبک سارگاسوم عصاره مختلف های غلظت

S. ilicifolium  در پایان دوره آزمایش نشان را

دهد. نتایج آزمایش نشان داد که وزن نهایی، می

            افزایش وزن، نرخ رشد ویژه و شاخص 

( با تیمارهای 1وضعیت بین تیمار شاهد )تیمار 

حاوی عصاره ماکروجلبکی سارگاسوم اختالف 

های رشد (. شاخصP<05/0داری داشت )معنی

 و ویژه رشد نرخ وزن، افزایش )وزن نهایی،

           گرم  15 حاوی تیمار در( وضعیت شاخص

 شاهد تیمار به نسبت( 4تیمار ) عصاره جلبکی

 .(P<05/0دار بود )بود که این تفاوت معنی باالتر
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 مختلف هایغلظت حاوی هایجیره با شده تغذیه قرمز ماهیان بچه رشد هایشاخص مقایسه: 1 جدول

 (معیار انحراف ± میانگین) سارگاسوم جلبک عصاره

رشد هایشاخص  

 4 تیمار 3 تیمار 2 تیمار 1 تیمار

 شاهد
 کیلوگرم رد گرم 5

 جلبک عصاره

 کیلوگرم رد گرم 10

 جلبک عصاره

 کیلوگرم رد گرم 15

 جلبک عصاره

 a 41/0 ± 30/5 a 40/0 ± 32/5 a 52/0 ± 38/5 a 60/0 ± 20/5 (g) اولیه وزن

 14/10 ± 1/20 c 18/00 ± 1/41 b 20/20 ± 1/32 ab 22/91 ± 1/63 a (g) نهایی وزن

 11/15 ± 1/03 c 14/47 ± 1/11 b 15/31 ± 1/31 ab 17/48 ± 1/21 a (g) وزن افزایش

 2/00 ± 0/07 c 3/31 ± 0/10 b 3/40 ± 0/11 b 4/35 ± 0/10 a (% day/) ویژه رشد نرخ

 b 1/20 ± 0/10 ab 1/22 ± 0/21 ab 1/36 ± 0/17 a 0/06 ± 1/00 وضعیت شاخص

 a 10/0 ± 20/1 a 14/0 ± 16/1 a 16/0 ± 18/1 a 11/0 ± 12/1 غذایی تبدیل ضریب

 a 00/4 ± 00/95 a 10/3 ± 10/93 a 32/4 ± 10/95 a 83/2 ± 10/95 (%) بازماندگی

 (.P<05/0دار بین تیمارها است )دهنده وجود اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر ردیف نشان

 

 ،(گرم 91/22±63/1) نهایی وزن باالترین

 رشد نرخ ،(گرم 48/17±21/1) وزن افزایش

 شاخص و( درصد در روز 35/4±10/0) ویژه

 تغذیه ماهیان بچه در( 36/1±17/0) وضعیت

 هر در سارگاسوم جلبک عصاره گرم 15 با شده

 بازماندگی در میزان. شد مشاهده جیره کیلوگرم

 و شاهد تیمار بین غذایی تبدیل ضریب و

 سارگاسوم ماکروجلبکی عصاره حاوی تیمارهای

 (.P>05/0) نشد مشاهده داریمعنی اختالف

 ماهیان بچه خونی هایشاخص 2 جدول

 پایان در مختلف هایجیره با شده تغذیه قرمز

 هایگلبول تعداد .دهدمی نشان را آزمایش دوره

 MCHC و MCV هماتوکریت، قرمز، و سفید

 مختلف تیمارهای بین دررا  داریمعنی اختالف

 در هموگلوبین میزان(. P>05/0) نداد نشان

عصاره جلبکی )تیمار گرم  5با  شده تغذیه تیمار

 افزایش داشت که این شاهد جیره به نسبت (2

 مقدار بیشترین(. P<05/0) بود دارمعنی اختالف

 یتیمارها به مربوط تیمارها بین در هموگلوبین

 در سارگاسوم جلبک عصاره گرم 5 با شده تغذیه

 و( لیتر رد گرم 03/6±30/0) جیره کیلوگرم

 شاهد تیمار به مربوط آن میزان کمترین

.بود( لیتر رد گرم 22/0±31/4)
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 مختلف هایغلظت حاوی هایجیره با شده تغذیه قرمز ماهیان بچه شناسیخون هایشاخص: 2 جدول

 (معیار انحراف ± میانگین) سارگاسوم جلبک عصاره

 یهای خونشاخص
 4تیمار  3تیمار  2تیمار  1تیمار 

 شاهد
ر کیلوگرم دگرم  5

 عصاره جلبک

ر کیلوگرم دگرم  10

 عصاره جلبک

ر کیلوگرم دگرم  15

 عصاره جلبک

WBC (3-mm410×) a 32/0 ± 12/4 a 10/0 ± 11/4 a 34/0 ± 20/4 a 18/0 ± 36/4 

RBC (3-mm610×) a 03/0 ± 36/1 a 05/0 ± 32/1 a 08/0 ± 37/1 a 04/0 ± 35/1 

Hb (g/dL) 4/31 ± 0/22 b 6/03 ± 0/30 a 5/68 ± 0/26 ab 5/43 ± 0/20 ab 

Hct (%) a 71/0 ± 20/27 a 43/0 ± 02/28 a 27/0 ± 60/28 a 60/0 ± 30/28 

MCV (fL) a 15/15 ± 33/224 a 47/9 ± 29/243 a 30/19 ± 11/242 a 10/22 ± 51/252 

MCH (pg) 46/57 ± 5/25 b 57/28 ± 8/31 a 53/42 ± 6/20 ab 56/39 ± 4/63 ab 

MCHC (g/dL) a 20/0 ± 52/2 a 16/0 ± 70/2 a 23/0 ± 75/2 a 23/0 ± 67/2 

 (.P<05/0) تیمارها است بین دارمعنی اختالف وجود دهندهنشان ردیف هر در مشابه غیر حروف

WBC :؛ گلبول سفیدRBC :؛ گلبول قرمزHb :؛ هموگلوبینHct :؛ هماتوکریتMCV :؛ حجم متوسط گلبول قرمز

MCH : ؛ گلبول قرمز هرهموگلوبین در متوسط وزنMCHC : گلبول قرمز درغلظت متوسط هموگلوبین. 

 

 5 تغذیه شده با تیمار در MCHشاخص 

 هب نسبت سارگاسوم ماکروجلبکی گرم عصاره

 اختالف شاهد جیره با شده تغذیه تیمار

 حال این با(. P<05/0) داد را نشان داریمعنی

 4 و 3 تیمارهای بین در هموگلوبین میزان

 MCHمقدار  باالترین(. P>05/0) نبود دارمعنی

      تیمار به مربوط آزمایش، تیمارهای بین در

  سارگاسوم جلبک عصاره گرم 5 با شده تغذیه

          ( پیکوگرم 28/57±31/8) جیره کیلوگرم در

 شاهد تیمار به مربوط مقدار آن کمترین و

 .بود( پیکوگرم 25/5±57/46)

 بچه خون بیوشیمیایی هایشاخص 3 جدول

 در مختلف هایجیره با شده تغذیه قرمز ماهیان

 هایشاخص. دهدمی نشان را آزمایش دوره پایان

 ردرا  داریمعنی اختالف کل پروتئین و گلوکز

(. P>05/0) ندنداد نشان مختلف تیمارهای بین

 غذیهت تیمار در کلسترول و گلیسیریدتری میزان

 ماکروجلبکی عصاره گرم 10حاوی  جیره با شده

            تغذیه تیمار به نسبت( 3تیمار ) سارگاسوم

    کاهش داشت که این شاهد جیره با شده

 بیشترین. (P<05/0)دار بود معنی اختالف

 اهدش تیمار در کلسترول و گلیسیریدتری میزان
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 و 34/295±10/11 ترتیب به که شد مشاهده

 کمترین. لیتر بودگرم در دسی  08/8±12/367

 ترتیب به کلسترول و گلیسیریدتری میزان

  گرم 15 با شده تغذیه تیمارهای به مربوط

 جیره کیلوگرم در سارگاسوم جلبک عصاره

 گرم 5 و( لیترگرم در دسی 23/13±00/257)

 جیره کیلوگرم در سارگاسوم جلبک عصاره

 .بود( لیترگرم در دسی 15/8±77/348)

 میالزآ لیپاز، هایآنزیم فعالیت بررسی نتایج

 اب شده تغذیه قرمز هایماهی بچه روده پروتئاز و

 در آزمایش پایان در مختلف غذایی هایجیره

 عصاره کردن اضافه. است شده آورده 4 جدول

 هایغلظت با غذایی جیره به سارگاسوم جلبک

 تفعالی میزان دارمعنی افزایش به منجر مختلف

 اب مقایسه در پروتئاز و آمیالز لیپاز، هایآنزیم

 فعالیت بیشترین. (P<05/0) شد شاهد تیمار

 رد واحد 05/298±08/2) پروتئاز هایآنزیم

            رد واحد 31/655 ± 15/11) آمیالز ،(لیتر

            ( لیتر رد واحد 69/20 ± 08/1) لیپاز و( لیتر

     جلبک عصاره گرم 15 حاوی تیمار در

               . شد مشاهده جیره کیلوگرم در سارگاسوم

               هایآنزیم فعالیت کمترین که حالی در

             ،(لیتر رد واحد 05/254±50/4) پروتئاز

 لیپاز و( لیتر رد واحد 55/402±22/5) آمیالز

 شاهد تیمار در( لیتر رد واحد 11/1±15/11)

 .شد مشاهده

 

 مختلف هایغلظت حاوی هایجیره با شده تغذیه قرمز ماهیان بچه خون بیوشیمیایی هایشاخص: 3 جدول

 (معیار انحراف ± میانگین) سارگاسوم جلبک عصاره

های شاخص

 بیوشیمیایی خون

 4تیمار  3تیمار  2تیمار  1تیمار 

 شاهد
ر کیلوگرم دگرم  5

جلبکعصاره   

ر کیلوگرم دگرم  10

 عصاره جلبک

ر کیلوگرم دگرم  15

 عصاره جلبک

 a 23/7 ± 23/72 a 69/5 ± 41/69 a 35/8 ± 09/71 a 25/7 ± 10/67 (g/dL) گلوکز

 295/34 ± 11/10 a 270/28 ± 18/02 ab 264/54 ± 10/08 b 257/00 ± 13/23 b (g/dL) تری گلیسیرید

 367/12 ± 8/08 a 348/77 ± 8/15 b 350/70 ± 7/07 b 358/19 ± 9/19 ab (g/dL) کلسترول

 a 21/0 ± 69/4 a 46/0 ± 00/5 a 36/0 ± 75/4 a 30/0 ± 00/5 (g/dL) پروتئین کل

 (.P<05/0دار بین تیمارها است )دهنده وجود اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر ردیف نشان
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 هایغلظت حاوی هایجیره با شده تغذیه قرمز ماهیان بچه گوارشی هایآنزیم فعالیت تغییرات: 4 جدول

 (معیار انحراف ± میانگین) سارگاسوم جلبک عصاره مختلف

 فعالیت آنزیم
 4تیمار  3تیمار  2تیمار  1تیمار 

 شاهد
ر کیلوگرم دگرم  5

 عصاره جلبک

ر کیلوگرم دگرم  10

 عصاره جلبک

ر کیلوگرم دگرم  15

 عصاره جلبک

 11/15 ± 1/11 c 14/39 ± 1/68 b 16/42 ± 1/34 b 20/69 ± 1/08 a (U/L) لیپاز

 254/05 ± 4/50 c 267/72 ± 7/81 b 270/28 ± 9/55 b 298/05 ± 2/08 a (U/L)پروتئاز 

 402/55 ± 5/22 d 593/21 ± 7/65 c 622/21 ± 4/17 b 655/31 ± 11/15  a (U/L) آلفا آمیالز

 (.P<05/0دار بین تیمارها است )دهنده وجود اختالف معنینشانحروف غیر مشابه در هر ردیف 

 

 بحث

و  گیاهان عصاره که دهدمی نشان هابررسی

 بهبود باعث تواندمی مختلفهای جلبک

 پرورش دوره زمان کاهش رشد، هایشاخص

 پرورشی هایهزینه کاهش و بازار به عرضه برای

به دست  نتایج(. Javed et al., 2009) شود

 عصاره افزودن که داد نشان مطالعه این ازآمده 

 بچه غذایی جیره به سارگاسوم ماکروجلبکی

 وزن) رشد هایشاخص افزایش باعث قرمز ماهی

 شاخص و ویژه رشد نرخ وزن، افزایش نهایی،

 و اکبری .دش شاهد تیمار به نسبت( وضعیت

 اثرات روی بر که مطالعاتی در( 1395) شهرکی

 بر Padina astraulis ماکروجلبک افزودن

 خاکستری کفال ماهی در رشد عملکرد روی

(Mugil cephalus )کردند گزارش دادند انجام 

 هب غذایی جیره به ماکروجلبکاین  افزودن که

 به غذا کیلوگرم هر در گرم 15 و 10 ،5 میزان

 در رشد هایشاخص بهبود موجب روز 62 مدت

 آزمایش نتایج با که شد خاکستری کفال ماهی

 و بیتا دیگر، همطالع در. داشت مطابقت ما

 از استفاده که دادند گزارش( 1397) همکاران

 10 ،5 میزان به سارگاسوم جلبک الکلی عصاره

 بهبود موجب غذا کیلوگرم هر در گرم 15 و

 .شد خاکستری کفال ماهی در رشد عملکرد

Choi اضافه که دادند نشان( 2015) همکاران و 

 به P. yezoensis قرمز جلبک عصاره کردن

 غذایی جیره کیلوگرم هر در گرم 15 میزان

 آزمایش، روز 90 مدت در زیتونی ماهیکفشک

 مقایسه در رشد میزان دارمعنی افزایش به منجر

 زابه دست آمده  نتایج با که شد شاهد گروه با

 گلیکوپروتئین. داشت همخوانی مطالعه حاضر

             عملکرد بهبود با جلبکی عصاره در موجود
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            رشد فاکتور افزایش و سوماتوتروپیک محور

 ماهیکفشک رشد افزایش در I انسولین شبه

(. Choi et al., 2015) داشت نقش زیتونی

 ساکاریدهایپلی حاوی موسارگاس جلبک

 ,.Immanuel et al) فوکوئیدان همچون

 اسیدهای ضروری، آمینواسیدهای ،(2012

 هاویتامین و معدنی مواد ها،اکسیدانآنتی چرب،

(Peng et al., 2015 ) در مهمی نقش کهاست 

 .دارند آبزیان در ایمنی و رشد هایشاخص بهبود

 مواد و هاویتامین مثل ضروری ترکیبات وجود

 ودبهب و لیپیدها متابولیسم تعدیل در معدنی

 کنندمی ایفا را مهمی نقش غذایی مواد جذب

(Yone et al., 2017 .)یدیگر مطالعه در 

Davies که کردند گزارش( 1997) همکاران و 

 Porphyra قرمز جلبک میزان افزایش با

purpurea غذایی، جیره در درصد 18 به 9 از 

 پوزه خاکستری کفال ماهی در رشد میزان

. یافت کاهش( Chelon labrosus) ضخیم

( 2013) همکاران و Stadtlander همچنین

 ماهی پودر درصد 30 جایگزینی که دادند نشان

 کاهش به منجر P. purpurea قرمز جلبک با

 Oreochromis) نیل تیالپیای ماهی رشد

niloticus )از آمده دست به نتایج با که شد 

 همچنین،. نداشت همخوانی حاضر مطالعه

 بر که مطالعاتی در( 1399) همکاران و ستوده

 سارگاسوم ماکروجلبک کردن اضافه اثرات روی

S. cristaefolium و G. pygmaea روی بر 

 آالیقزل ماهیان بچه در رشد عملکرد

 که کردند گزارش ،دادند انجام کمانرنگین

 در ثیریات ماکروجلبکاین دو  افزودن

 آالیقزل ماهیان بچه رشد هایشاخص

 ممکن مسئله این علت. نداشت کمانرنگین

پلی ایضدتغذیه خاصیت دلیل به است

 Soluble) محلول ایغیرنشاسته ساکاریدهای

Non-Starch Polysaccaride )فیبر وجود و 

 کاهش به منجر که باشد هاماکروجلبک در زیاد

 است شده چربی و پروتئین گوارش قابلیت

(Burtin, 2003; Brinker, 2009 .)ممکن 

 ماهی که باشد علت این به نتایج در تناقض است

 میک قابلیت بودن خوارگوشت دلیل به آالقزل

 ماهی که حالی درباشد،  داشته فیبر گوارش در

 ادهاستف قابلیت بودن چیزخوارهمه دلیل به قرمز

 .دارد را گیاهی امنش با غذایی مواد از

در  ینانمهم و قابل اطم هایشاخص از یکی

 یان،ماه یمنیو ا یسالمت یتوضع یبررس

که نسبت به  هستند یخون هایشاخص

 است ترهزینهکمو  ترساده ی دیگرهاروش

 خونی هایشاخص (.1399همکاران،  و حیدری)

 ای فیزیولوژیکی عوامل ثیرات تحت ماهیان در

 قرار غذایی جیره مانند مختلفی خارجی عوامل
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 حاضر، مطالعه در(. Rios et al., 2002) دارد

 بین هماتوکریت میزان در داریمعنی اختالف

 میزان هرچند. نشد مشاهده مختلف تیمارهای

 جلبک عصاره حاوی تیمارهای در شاخص این

 همطالع در. بود شاهد گروه از بیشتر سارگاسوم

 اثر( 2016) همکاران و Karami مشابهی

 .S جلبک آبی عصاره مختلف هایغلظت

angustifolium  خونی هایشاخص برخی بررا 

 و دادند قرار بررسی مورد معمولی کپور ماهی

 ادد نشانآنها  بررسی ازبه دست آمده  هاییافته

 داریمعنی اختالف هماتوکریت شاخصدر  که

 وجود مختلف تیمارهای و شاهد گروه بین

 .Sاسپیرولینا  از استفاده همچنین. شتندا

platensis  پنگوسیماهی  غذایی جیرهدر 

(Pangasius hypophthalmus )بر ثیریات 

هچل) نداشت ماهی این سفید هایگلبول تعداد

 همچنین(. 1391 همکاران، و نژاددزفول مال

 پودر جایبه  G. pygmaea جلبک از استفاده

 در گرم 90 و 60 میزان به غذایی جیره در ماهی

 هایگلبول تعداد در ثیریات غذا، کیلوگرم هر

 نداشت آسیاییدریایی  باس ماهی سفید

 مطالعه در(. 1396 همکاران، و تنگستانی)

 غذایی مکمل اثر( 1393) همکاران و زادهسلیقه

 از برخی بر S. platensis اسپیرولینا جلبک

 سرم بیوشیمیایی و ایمنی خونی،های شاخص

 دتم به که بررسی این در. شد بررسی بنی ماهی

 میزان که دش مشخص شد، انجام روز 60

 با تغذیه تحت که ماهیانی در هموگلوبین

 جلبک الکلی عصاره گرم 20 و 10 ،5) اسپیرولینا

 گروه به نسبت بودند( جیره کیلوگرم هر در

زاده و همکاران، )سلیقه یافت افزایش شاهد

 .بود حاضر مطالعه نتایج با مطابق که( 1393

 ذیهتغ از پس پنگوسی ماهی در نیز روندی چنین

 شد مشاهده S. platensis اسپیرولینا با

 دلیل به(. 1391 ،و همکاران نژاددزفول مالچله)

 به دنب دسترسی اسپیرولینا، در کلروفیل وجود

 افزایش نتیجه در و شودمی بیشتر آهن

 نیتنگستا) داشت خواهد دنبال به را هموگلوبین

( 2013) همکاران و Kim(. 1396 همکاران، و

 جلبک افزودن که دادند نشان ایمطالعه در

 راهراه ییآرواره چاقوماهی  جیره در اسپیرولینا

(Oplegnathus fasciatus )افزایش باعث 

           آنها. است شده هماتوکریت میزان دارمعنی

شاخص  این مقادیر افزایش که دندکر بیان

 ترکیبات و جلبک این اثرات از ناشی تواندمی

 بافت و بدن سازخون مراکز بر آن در موجود

 ریتهماتوک افزایش باعث که باشد هماتوپویتیک

 و ستوده. (Kim et al., 2013) شودمی

          روی بر که مطالعاتی در( 1399) همکاران

         سارگاسوم ماکروجلبک کردن اضافه اثرات
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S. cristaefolium و G. pygmaea روی بر 

 آالیقزل ماهیان بچه در خونی هایشاخص

در  که کردند گزارش ،دادند انجام کمانرنگین

و  سفید هایگلبول تعداد) خونی هایشاخص

 بین( MCHC و MCV هماتوکریت، قرمز،

 مشاهده داریمعنی تفاوت مختلف تیمارهای

مطالعه حاضر  ازبه دست آمده  نتایج با که نشد

 کنونی، مطالعه نتایج برخالف. داشت همخوانی

Zeraatpisheh گزارش( 2018) همکاران و 

 و هماتوکریت میزان باالترین که دادند

 آالیقزل ماهی در قرمز و سفید هایگلبول

 کجلب آبی عصاره با تغذیه از پس کمانرنگین

 400 میزان به S. angustifoliumسارگاسم 

 شد. مشاهده غذا کیلوگرم هر در گرممیلی

 و نگلوبولی آلبومین، سطح در تغییر هرگونه

 یک عنوان به تواندمی پالسما کل پروتئین

 منی،ای سیستم سالمت پایش در بالینی شاخص

 Banaee) گیرد قرار استفاده مورد کلیه و کبد

et al., 2011.) این میزان بر متعددی عوامل 

 دستخوش را هاآن و هستند ثیرگذاراتها شاخص

 وانتمی عوامل این جمله از که کنندمی تغییرات

 ازبه دست آمده  نتایج. برد نام را ماهی تغذیه

 میزان در را داریمعنی تفاوت حاضر مطالعه

 لفمخت تیمارهای بین در کل پروتئین و گلوکز

 یتیمارها در گلوکز میزان حال این با. نداد نشان

 مترک شاهد تیمار به نسبت جلبکی عصاره حاوی

 همکاران و حیدری نتایج، این با همسو. بود

          جلبک از استفاده که دادند گزارش( 1399)

G. pygmea جیره در گرم 25 و 15 میزان به 

 لوکزگ میزان بر ثیریاتدریایی  باس ماهی غذایی

مطالعه حاضر  نتایج. نداشت سرم پروتئین و

 کلسترول و گلیسیریدتری میزان که داد نشان

 به نسبت شاهد جیره با شده تغذیه ماهیان در

 حاوی هایجیره با شده تغذیه ماهیان

 حاوی هایجیره. بود باالتر سارگاسوم هایعصاره

 یماه چربی متابولیسم تواندمی جلبک، مکمل

(. Nakagawa, 1997) دهد قرار ثیرات تحت را

 باس ماهی در خون کلسترول میزان کاهش

                     جلبک افزودن از پس آسیاییدریایی 

G. pygmea کیلوگرم هر در گرم 20 میزان به 

 همکاران، و حیدری) شد مشاهده غذایی جیره

( 1399) همکاران و ستوده همچنین(. 1399

 ونخ در کلسترول و گلیسیریدتری کاهش علت

 با تغذیه از پسرا  کمانرنگین آالیقزل ماهی

. دندکر بیان هافیتواسترول وجود جلبکی عصاره

 رب هاجلبک در موجود فوکواسترول که طوری به

 در. است بوده تاثیرگذار کلسترول متابولیسم

( 1988) همکاران و Nematipour دیگر مطالعه

 جلبک درصد 2 حاوی جیره که دادند گزارش

تری میزان کاهشباعث  .Chlorella spکلرال 
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 دهش تغذیه تیمارهای در کلسترول و گلیسیرید

 جیره اب شده تغذیه گروه به نسبت جلبک این با

مطالعه  ازبه دست آمده  نتایج با که شد شاهد

 خوراکی تجویز همچنین .داشت همخوانیحاضر 

 میزان به Nannochloropsis oculata جلبک

 کاهش موجب غذا کیلوگرم هر در گرم 15

 آالیقزل ماهی در گلیسیریدتری و کلسترول

 این(. 1397 همکاران، و نراقی) شد کمانرنگین

 سممتابولی بر جلبک ثیرات از ناشی تواندمی امر

 اسیدهای وجود همچنین و کبد در هاچربی

 کلسترول کاهش. باشد 3-امگا غیراشباع چرب

 بلند زنجیره چرب اسیدهای توسط خون سرم

 راست کلستریل عملکرد کاهش با است ممکن

 ترولکلس لستین آنزیم و پروتئین کننده حمل

 ,.Abbey et al) باشد مرتبط ترانسفراز آسیل

1990.) 

 نشان حاضر مطالعهدر  آمده دست به نتایج

 جلبک عصاره مختلف سطوح از استفاده که داد

 هایآنزیم فعالیت افزایش به منجر سارگاسوم

 اب مقایسه در( لیپاز و آمیالز پروتئاز،) گوارشی

 توسط گرفته صورت مطالعه با که شد شاهد

Akbary و Shahraki (2020 )داشت مطابقت .

          خاکستری کفال تغذیه کردند گزارش آنها

 Padina جلبک عصاره با روز 60 مدت به

astraulis  عصاره گرم 15 و 10 ،5 سطوحدر 

 فعالیت عملکرد بهبود سبب غذا کیلوگرم رد

 بتنس پروتئاز و لیپاز آمیالز، گوارشی هایآنزیم

 Akbary and Shahraki) شد شاهد تیمار به

et al., 2020) .همکاران و بیتا همچنین 

 دادند نشان آزمایش روز 60  از پس( 1397)

 ماهی در پروتئاز و لیپاز آمیالز، سطح بیشترین

 گرم 15 حاوی جیره به مربوط خاکستری کفال

 و هاافزودنی. بود سارگاسوم جلبک عصاره

 ترشح موجب بهبود گیاهی مختلف هایچاشنی

 افزایش که در نتیجه شودمیگوارشی  هایآنزیم

             (. Citarasu, 2010) را به دنبال دارد گوارش

 جلبک از خوراکی استفاده دیگر مطالعه در اما

G. pygmaea (30، 60 هر در گرم 90 و 

 باس ماهی غذایی جیره در( جیره کیلوگرم

 ایهآنزیم فعالیت کاهش موجب آسیاییدریایی 

 .شد لیپاز و آمیالز پپسین، همچون گوارشی

 از ایغیرنشاسته ساکاریدهایپلی باالی مقادیر

 ریجلوگی سوبسترا به گوارشی هایآنزیم اتصال

 پذیریگوارش قابلیت کاهش نتیجه در کندمی

 داشت خواهد دنبال به را چربی و پروتئین

 (.1398 همکاران، و فرهودی)

 این از آمده دست به نتایجدر مجموع، 

 اتانولی عصاره از استفاده که داد نشان مطالعه

 هر در S. ilicifolium سارگاسوم جلبک

 وزن دارمعنی افزایش به منجر جیره کیلوگرم
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 شاخص و ویژه رشد نرخ وزن، افزایش نهایی،

 .شد خون گلیسیریدتری میزان کاهش و وضعیت

 هایآنزیم فعالیت میزان افزایش همچنین

 دهش تغذیه قرمز ماهی در لیپاز و آمیالز پروتئاز،

 از. شد مشاهده سارگاسوم جلبک عصاره با

رشد و  هایشاخص عملکرد بهترین طرفی،

 15 با شده تغذیه ماهیان درگوارشی های آنزیم

 ذاغ کیلوگرم هر در سارگاسوم جلبک عصاره گرم

 .شد مشاهده
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Abstract  

This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of 

supplementation of Sargassum ilicifolium on the growth performance, blood parameters and 

digestive enzymatic activities of goldfish (Carassius auratus) for 60 days. Goldfish (with an 

average initial weight of 5.25±0.45g) were divided into four experimental treatments with 

three replicates (30 fish/replicate) inluding control treatment (without algae extract) and three 

treatments supplemented with Sargassum extracts 5, 10 and 15g/kg diet. The results showed 

that the highest final weight, weight gain, specific growth rate and condition factor were 

observed in fish fed with 15g/kg S. ilicifolium extract. Hemoglobin and MCH in fish fed with 

diets containing S. ilicifolium extracts showed significant difference compared to control 

group. The levels of triglyceride and cholesterol in fish fed with control diet were significantly 

higher than that of fed diets containing S. ilicifolium extracts (P<0.05). The highest proteases, 

amylase and lipase activities were recorded in Sargassum extract at 15g/kg diet. The results 

of this study showed that goldfish fed the diet containing 15g/kg S. ilicifolium had better 

growth performance and activity of digestive enzymes compared to other groups. Therefor the 

administration of 15g/kg of S. ilicifolium extract is recommended to use in goldfish diet. 

Key words: Sargassum ilicifolium, Goldfish, Growth Performance, Blood Parameters, 

Digestive Enzymes. 
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