
 
                            

 

 
 

-تغذیه Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)کمان آالی رنگینماهیان قزلهای خونی بچهعملکرد رشد و شاخص

 ( Gracilaria pygmaea( و گراسیالریا )Sargassum cristaefoliumهای سارگوسوم )شده با عصاره اتانولی ماکروجلبک
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 چکیده

  
و گراسیالریا  (Sargassum cristaefolium)های سارگوسوم های ماکروجلبکحاضر اثرات عصاره مطالعه در

(Gracilaria pygmaea) آالی رنگینلماهیان قزهای خونی بچهبر عملکرد رشد و شاخص( کمانO. mykiss) 

 گروه چهار به تصادفی صورتگرم( به 23/0کمان )با میانگین وزن اولیه آالی رنگینلمورد بررسی قرار گرفت. قز

شدند: گروه تغذیه شده با جیره شاهد )جیره پایه فاقد عصاره(، و سه گروه تغذیه شده با جیره حاوی  تقسیم

500 (mg/kg)  عصاره ماکروجلبک سارگوسوم(SA) 500، جیره حاوی (mg/kg)  عصاره ماکروجلبک

عصاره  (mg/kg) 250عصاره ماکروجلبک سارگوسوم و  (mg/kg) 250و جیره حاوی  (GL)گراسیالریا 

 تعویض. شد انجام حد سیری در نوبت و 4 در روزانه و دستی صورتبه ماهیان . غذادهی(SA+GL)گراسیالریا 

. نتایج نشان داد که انجام شد هفته 8 مدتبه یشماآزگرفت و  صورت غذایی وعده اولین از قبل و روزانه آب

و فاکتور   (WG)، افزایش وزن(SGR)های رشد مانند میانگین وزن نهایی، نرخ رشد ویژه شاخص

شده با داری ندارد. شاخص کبدی در ماهیان تغذیههای مختلف تفاوت معنیدر میان گروه  (CF)وضعیت

 در هموگلوبین میزان خونی هایشاخص بین داری باالتر بود. درمعنی طورهای شاهد و حاوی سارگوسوم بهجیره

 بین بود. در باالتر شاهد گروه به نسبت داریمعنی طوربه گراسیالریا حاوی هایجیره با شدهتغذیه ماهیان

 هایگروه به نسبت شاهد جیره با شدهتغذیه گروه در گلیسیریدتری میزان نیز خون بیوشیمیایی ترکیبات

توان در مجموع می .بود باالتر گراسیالریا و سارگوسوم از ترکیبی و سارگوسوم حاوی هایجیره با شدهتغذیه

 قابل کمان اثراتآالی رنگینلجیره قز در گراسیالریا و سارگوسوم هایماکروجلبک هایعصاره کرد افزودنبیان

 .ندارد هیما این خونی هایشاخص و تغذیه و رشد عملکرد بر ایمالحظه
 

 های کلیدی:واژه
 O. mykiss ،ی قرمزهاجلبکی، اقهوهی هاجلبک، مکمل غذایی

 مقدمه | 1

شمار به انرژي و چربي پروتئین، باارزش و مهم منابع از یکي ماهي

 هايسال دهد دريمپروري نشان يآبزآید. آمارهاي جهاني تولیدات مي

 افزایش حال در جهان از نقاط بسیاري در پروريآبزي اخیر تولیدات

 ماهیان ینترمهماز  (O. mykiss)کمان ینرنگ يآالقزلاست. ماهي 

 ازمختلف دنیا  که در نقاط باشدمي آزادماهیان خانواده از و اقتصادي

از بازار جهاني مناسبي  گونه نیاشود. يمپرورش داده  ایران جمله

 در سال ازمان فائوس براساس آخرین آمار منتشرهبرخوردار است و 

هزار  814 کماننیرنگي آالقزلمیالدي میزان کل تولید ماهي  2016

. در ایران نیز این گونه در سال (FishStat Plus, 2018)تن بوده است 

هزار تن تولید شده است )سالنامه آماري شیالت  165میزان به 1395

آن  اب که پرورش دهندگان ماهي (. یکي از مشکالتي1395ایران، 

 زندگي مراحل اولیه در خصوصاً يمانزنده میزان کاهش هستند، مواجه

 ماهیان بدن دفاعي و ایمني سیستم و ارتقاي تقویت بنابراین است.

دهندگانپرورش نیازهاي تریناصلي از پرورشي هايگونه در یژهوبه

    دانشگاه گنبدکاووس | 1399   ©              8(2: )80-88؛ 1399شناسي کاربردي، ماهي هايپژوهش هنشری

 شناسی کاربردیماهیهای پژوهش هنشری
 

Journal homepage: http://jair.gonbad.ac.ir 
 

اوریوزارت علوم، تحقیقات و فن  

 دانشگاه گنبد کاووس
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درمان  در دارویي گیاهان از استفاده (.Magnadottir, 2006است )

 بسیار هايزمان از هااز آن دارد. استفاده طوالني ايتاریخچه هاريبیما

-آنتي اما ظهور است. بوده مرسوم آسیا شرق در کشورهاي یژهوبه دور

 مضر شد. اثرات هاآن کاربرد باعث کاهش بیستم قرن در هابیوتیک

 و محصول حیوان، کیفیت و انسان سالمت بر هابیوتیکاز آنتي استفاده

 و شیميگیاه هايرشته به اخیر دهه در چند را پژوهشگران ایمني

 (. Makkar et al., 2009است ) کرده مندعالقه درمانيیاهگ

 زیستي فعال و مفید ترکیبات از غني منبعي عنوانبه هاجلبک

 پلي و ثانویه داراي ترکیبات هاجلبک سلولي دیواره شوند.يم محسوب

 مصارف با آلژنیک و اسید آگار اگینان،کار نظیر ارزشي با ساکاریدهاي

(. Dawes et al., 1998هستند ) صنعتي و غذایي دارویي، مختلف

 گستره با و زیستي متعدد ترکیبات ي،پرسلول يهاجلبک از تاکنون

 و قارچي ضد یروسي،ضدو بیوتیکي،يآنت اثرات ازجمله متنوعي کاربردي

 و اولیه هايمتابولیت از شده است. بسیاري مشتق و شناسایي سرطاني

 تبدیل دارویي صنایع نیاز مورد فعال مواد به توانندمي هاجلبک ثانویه یا

 (. اینTüney et al., 2006; Barsanti and Gualtieri, 2014شوند )

 از استفاده که گوناگوني است کاربردهاي داراي بیولوژیکي پرارزش منبع

 خودبه را انسان نظر ها،جنبه سایر از بیش دارو و غذا عنوانبه هاجلبک

 ;Dhargalkar and Verlecar, 2009است ) کرده جلب

Rajasulochana et al., 2009). 

 ایران سواحل در جلبک گراسیالریا از گونه چندین وجود تاکنون

 حاوي سارگاسوم جلبک جنس از متفاوتي يهاگونهاست.  شده گزارش

قند  هاآن پایه که ستنده بیولوژیکي فعالیت با پلي ساکاریدهایي

 ضد باکتریایي، خواص قبیل از مهمي خواص تاکنون و است فروکتوز

 Yeh et al., 2006; Zhuangاند )داده نشان تومور ضد و یروسيضدو

et al., 1995 .)هاي بتاکاروتن و گراسیالریا داراي رنگدانه ماکروجلبک

یکوسیانین، فوکوگزانتین، اسیدهاي حالل مواد محرک ایمني مانند ف

ساکارید، آهن، روي و اسیدهاي آمینه ضروري است که سبب ارتقاء پلي

ساز و کار مهم فیزیولوژیکي حیوانات براي گردد. ایمنيایمني مي

ین هموستاز داخلي است. ماهي به تأمها و محافظت در برابر عفونت

یري در رده پایین تکامل جانوري بیشتر وابسته به ایمني قرارگعلت 

زا را یماريبراختصاصي است که وظیفه محافظت اولیه در برابر عوامل یغ

 (.Mokhayer, 1331بر عهده دارد )

ي دریایي در هاماکروجلبکیري کارگبه ینهزم درمطالعات زیادي 

 از استفاده دهد کهيمها نشان يبررسجیره آبزیان انجام شده است. 

 پروري،يآبز صنعت ایمني در محرک عنوانبه ،شدهخشک هايجلبک

 شود مي بیماري و استرس به نسبت فیزیولوژیک هايپاسخ بهبود باعث

(Jaime-Ceballos et al., 2006 .)همکاران نژاد وزمان (Zamannejad 

et al., 2016 ) از ماکروجلبک سارگوسوم(Sargassum illicifolium )

ها نتایج آن .استفاده کردند کماننیرنگ يآالغذاي ماهي قزل رهیدر ج

خون  يمنینشان داد که استفاده از ماکروجلبک سارگوسوم فاکتورهاي ا

فعالیت لیزوزیم  دهد و همچنین سطوح ایمونوگلوبولین ورا افزایش مي

. در ابدیيبا افزایش مقدار جلبک سارگوسوم و افزایش وزن، افزایش م

 ر( اثKanimozhi et al., 2013)  همکاران تحقیقي کانیموژي و

باکتري  علیه را Sargassum whittiعصاره جلبک  زایيیمنيا

Pseudomonas fluorescence ماهي  درMugil cephalus بررسي 

تحت  تیمارهاي در سفید يهاگلبول میزان هاآنکردند. در بررسي 

 افزایش یافت. همچنین میگوهایي شاهد گروه به نسبت عصاره

مقاومت  S. fusiformeو  S. duplicatumيهاعصاره شده بایهتغذ

 نشان V. harveyiو  V. alginolyticusهاي باالتري در برابر باکتري

(. باتوجه به Huang and Zhou, 2006; Yeh et al., 2006دادند )

ي اهبررسي اثرات عصاره ماکروجلبک هدف باموارد فوق، این مطالعه 

 يهاشاخص ،یهرشد و تغذ دریایي گراسیالریا و سارگوسوم بر عملکرد

 انجام گرفت. کمانینرنگ يآالقزل یانبچه ماه  يخون

 

 هامواد و روش | 2

از گرم  23/0کمان با وزن اولیه ینرنگي آالقزلقطعه ماهي  540تعداد 

ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردآبي شهید مطهري واقع در  مرکز

ابع آبزیان دانشکده کشاورزي من شهرستان یاسوج تهیه و به سوله

 2فارس بوشهر منتقل گردید. ماهیان به مدت یجخلطبیعي دانشگاه 

 طي از سازش با شرایط جدید نگهداري شدند و پس منظوربههفته 

تصادفي در تراف با سیستم آب در گردش  کامالً صورتبهسازش  مراحل

تکرار شامل جیره شاهد  3تیمار با  4 حاضر آزمایش تقسیم شدند. در

گرم در یليم 500روجلبکي، تیمار دوم جیره حاوي فاقد عصاره ماک

 500ي ماکروجلبک سارگوسوم، تیمار سوم جیره حاوي عصارهکیلوگرم 

ماکروجلبک گراسیالریا و تیمار چهارم  عصارهگرم در کیلوگرم یليم

گرم در یليم 250گراسیالریا و  صارهع گرمیليم 250جیره حاوي 

ماهي بچه قطعه 45هر تکرار  کیلوگرم عصاره سارگوسوم بود. در

دستي و  صورتبهماهیان  شد. غذادهي داده قرار  کمانینرنگي آالقزل

 ( در حد سیري انجام شد. 20و  16، 12، 8نوبت )ساعات  4روزانه در 

میانگین  .گرفت و قبل از اولین وعده غذایي صورت روزانه آب تعویض

شرایط  ، همچنینگراديسانتدرجه  7/14±5/0آزمایش  مدت طي دما

تاریکي بود.  ساعت 12روشنایي و  ساعت 12دوره آزمایش  درطي نوري

 طوربه pHپارامترهاي کیفي آب شامل اکسیژن، سختي، شوري و 

 .انجامید طول به هفته 8 مدت به آزمایش یري شد. اینگاندازههفتگي 

جزر و  بین منطقه هاي دریایي سارگوسوم و گراسیالریا ازماکروجلبک

هاي پالستیکي به کیسه داخل و جمع آوري بوشهر سواحل ديم

 فارس انتقالیجخلآزمایشگاه دانشکده کشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه 

 و شن هرگونه کردن جدا منظوربه آزمایشگاه در هانمونهشدند.  داده

 شدند. آبکشي و شستشو بار ناخواسته، چند مواد و سایر و ماسه

خشک  سایه در شرایط هفته یک مدتبه شده شسته هايماکروجلبک

 پودر شکل به آسیاب، از استفاده با شده خشک هايشدند. نمونه

براي تهیه عصاره ماکروجلبک از روش شرح داده شده  .شدند درآورده

 ( استفادهThanigaivel et al., 2015گایول و همکاران )توسط تاني

 با حجمي -جرمي % 10 يورغوطه روشبه هاجلبک گیريعصاره شد.

  داردرب ايیشهش جلبک به ظروف گرم از پودر 100انجام شد.  %96الکل 

چند به آن اضافه گردید. شیشه %96سي اتانول سي 250منتقل، سپس 
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دماي  در ساعت 72 مدتبه سپس شد، داده تکان يخوببه بار

صافي  کاغذ از عبور از پس حاصل يهاعصارهشد.  داده قرار آزمایشگاه

 ندهیرکنتبخ دستگاه در مخلوط شده، همدیگر با 1 شماره واتمن

 زیر شده، گراد تغلیظيسانت درجه 54 دماي در چرخان )روتاري( و

 شدهحل اتانول لیتریليم 7شده در خشک يهاعصارهشد.  هود خشک

شد. براي  نگهداري گراديسانتدرجه  4 دماي استفاده در موقع تا و

ي ماکروجلبکي در هاعصارهبراي هر تیمار  استفاده موردهاي یرهجتهیه 

 منظوربه و روي غذاي تجاري اسپري گردید. شده حل %70الکل 

کمان ینرنگي آالقزلغذادهي ماهیان از غذاي کنسانتره تجاري ماهي 

 %5/13پروتئین خام،  %50بیضا، فارس( با آنالیز تقریبي  21)شرکت 

 (kcal/kg) 4300رطوبت و  %10فیبر خام، حداکثر  %7/1چربي خام، 

  استفاده شد. هضمقابلانرژي 

ماهیان موجود ساعت گرسنگي  بچه 24در پایان آزمایش، پس از 

ي رشد طول و هاشاخصسنجش  منظوربهدر هر تکرار بیهوش شده و 

(، SGR(، ضریب رشد ویژه )WGبراي محاسبه افزایش وزن ) هاآنوزن 

(، شاخص کبدي و CF( و شاخص وضعیت )FCRضریب تبدیل غذایي )

یري شد گاندازهي زیر هارابطهشاخص دستگاه گوارش طبق 

(Sotoudeh et al., 2016a:) 

)درصد( افزایش وزن بدن  = [( میانگین وزن -میانگین وزن انتهایي-

 100 × [میانگین وزن ابتدایي/ (ابتدایي

رشـد ویـژه )درصد/روز( ضریب  = [Ln(وزن نهایي) - Ln(وزن اولیه) / 

 100 × [دوره پرورش )روز(

 100 × [ 3طول )سانتي متر( / وزن نهایي )گرم(] =  فاکتور وضعیت

 100 × [)وزن بدن )گرم( / وزن کبد )گرم(] = شاخص کبدي )درصد(

وزن بدن )گرم(  / وزن احشاء )گرم(] = شاخص احشایي )درصد( ] × 

100 

یياضریب تبدیل غذ وزن اضافه شده  / غذاي خشک مصرفي )گرم( = 

 )گرم(

ماهي از  4سنگي تعداد ساعت گر 24دوره آزمایش بعد از  پایان در

 ماهیان ابتدا یريگخون منظوربهتصادفي انتخاب شد.  طوربه هر تکرار

 بیهوش شده، ppm 500میزان  به گل میخک عصاره از استفاده با

 خونگیري هپارینه هايسرنگ از استفاده با دمي ساقه ناحیه از سپس

(، Hctهماتوکریت ) شامل شدند و سپس پارامترهاي هماتولوژیکي

 ، تعداد کل(WBC)سفید  يهاگلبول کل ، تعدادHb)هموگلوبین )

 متوسط (، وزنMCVگلبولي ) متوسط ، حجم(RBCقرمز ) هايگلبول

 هموگلوبین فمتولیتر و نسبت بر اساس (MCH)گلبولي  هموگلوبین

خون  سرم .شد گیري( گرم برحسب دسي لیتر اندازهMCHC)گلبولي 

و  g 3000 سرعت دقیقه )با 5مدت یفیوژ بهسانتر دستگاه از استفاده با

 و( Sotoudeh et al., 2016bشده ) جدا درجه سانتیگراد( 4دماي 

پس آوري گردید. جمع آزمایشات انجام منظوربه میکروتیوب در سپس

گلیسیرید، از جداسازي سرم مقدار پروتئین تام سرم، گلوکز، تري

رکت پارس آزمون و ش يهاتیکلسترول، آلبومین با استفاده از ک

 (.Feldman et al., 2000) گردید يریگدستگاه اتوآناالیزر اندازه
 

 نتایج | 3

، افزایش (FBW) وزن نهایي هاي رشد از جملهنتایج حاصل از شاخص

 ضریب تبدیل، (SGRرشدویژه ) ضریب (،GRنرخ رشد ) (،IBW) وزن

ي هاهفته دوره 8، پس از (CF) و فاکتور وضعیت (FCR) غذایي

ي هاشاخص 1جدول شده است. ارائه 2جدول در مجدد تغذیه و گرسنگي

هاي یرهجشده با یهتغذکمان ینرنگي آالقزلماهیان رشد و تغذیه بچه

ي ماکروجلبکي )گراسیالریا، سارگوسوم، گراسیالریا + هاعصارهحاوي 

دهد. میانگین وزن نهایي، ضریب رشد ویژه سارگوسوم( را نشان مي

(SGRشا ،)( خص وضعیتCF( شاخص افزایش وزن ،)WG ضریب ،)

اختالف ( VSI( و شاخص دستگاه گوارش )FCRتبدیل غذایي )

( HSI(. شاخص کبدي )p>0.05داري در بین تیمارها نشان نداد )يمعن

جلبک  عصارهي غذایي حاوي یرهجشده با یهتغذدر گروه شاهد و تیمار 

عصاره گراسیالریا و شده با یهتغذسارگوسوم نسبت به دو تیمار 

 (. p<0.05داري داشت )يمعنسارگوسوم+گراسیالریا اختالف 

( O. mykiss)کمان ینرنگی آالقزلماهیان ی رشد و تغذیه بچههاشاخصمیانگین وزن نهایی، ضریب رشد ویژه و سایر  -1جدول 

 حراف معیار(ان  میانگینهفته ) 8مدت های حاوی عصاره ماکروجلبکی بهیرهجشده با یهتغذ
 تغذیه ي رشد وهاشاخص

 تیمارهاي مختلف

 

گراسیالریا+سارگوسوم سارگوسوم گراسیالریا شاهد  

 a4/78±0/40 a4/36±0/61 a4/88±0/81 a5/8±1/30 وزن نهایي )گرم(

ویژه )روز/%( رشد ضریب  a6/36±1/47 a8/11±1/17 a7/33±0/11 a7/05±1/24 

وضعیت شاخص  a1/24±0/26 a1/35±0/05 a1/32±0/14 a1/29±0/09 

وزن )درصد( افزایش  a174/57±57/03 a241/22±61/90 a200/2±50/09 a188/10±1/55 

غذایي تبدیل ضریب  a1/71±0/48 a1/14±0/19 a1/0±0/22 a1/29±0/07 

گوارش دستگاه شاخص  a7/98±3/90 a9/45±3/1 a9/44±3/16 a8/83±2/60 

کبدي شاخص  a10/1±1/17 b7/8±1/05 a10/4±1/10 b8/3±1/05 

(.>05/0p)باشد يمهاي آزمایشي دار بین گروهياختالف معنوجود  دهندهردیف نشانیرمشابه در هر غحروف                                     
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کمان ینرنگي آالقزلماهیان ي هماتولوژي بچههاشاخص 2جدول 

دهد. ي ماکروجلبکي را نشان ميهاعصارههاي حاوي یرهجشده با یهتغذ

(، RBCي قرمز )هاولگلب(، تعداد WBCي سفید )هاگلبولتعداد 

 غلظت( و MCV) حجم متوسط گلبول قرمز(، Hctهماتوکریت )

داري در يمعن( اختالف MCHC) قرمز يهامتوسط هموگلوبین گلبول

( Hbین )هموگلوب(. میزان p>0.05بین تیمارهاي مختلف نشان نداد )

ي جلبک گراسیالریا نسبت به شده با جیره حاوي عصارهیهتغذدر تیمار 

. p<0.05)داري نشان داد )شده با جیره شاهد اختالف معنيیهتغذر تیما

هاي حاوي یرهجشده با یهتغذي هاگروهحال این اختالف نسبت به ینباا

(. p>0.05دار نبود )يمعني سارگوسوم و سارگوسوم+گراسیالریا عصاره

شده با جیره شاهد اختالف یهتغذدر تیمارهاي  MCHشاخص 

ي جلبک گراسیالریا شده با عصارهیهتغذه تیمار داري نسبت بيمعن

شده با یهتغذي هاگروه(، اگرچه این اختالف نسبت به p<0.05داشت )

دار يمعنگراسیالریا  ي جلبک سارگوسوم و سارگوسوم+هاي عصارهجیره

 (.p>0.05نبود )

ي آالقزلماهیان ي بیوشیمیایي خون بچههاشاخص 3جدول 

ي ماکروجلبکي را هاعصارههاي حاوي یرهجبا  شدهیهتغذکمان ینرنگ

ي بیوشیمیایي خون مانند گلوکز، کلسترول و هاشاخصدهد. نشان مي

داري در بین تیمارهاي مختلف نشان نداد يمعنپروتئین کل اختالف 

(p>0.05 میزان گلیسیرید پالسما در تیمارهاي .)شده با دو یهتغذ

و سارگوسوم+گراسیالریا ي جلبک سارگوسوم عصارهي حاوي یرهج

تر بود شده با جیره شاهد پایینیهتغذداري نسبت به گروه يمعن طوربه

(p<0.05 .)شده با جیره حاوي حال این شاخص در گروه تغذیهینا با

 (.p>0.05دار نبود )يمعنعصاره گراسیالریا نسبت به گروه شاهد 

 
ی آالقزلماهیان ی هماتولوژی بچههاشاخصموگلوبین، هماتوکریت و سایر های سفید و قرمز، همیانگین تعداد گلبول -2جدول 

 انحراف معیار(  میانگینهفته ) 8مدت های حاوی عصاره ماکروجلبکی بهیرهجشده با یهتغذ (O. mykiss)کمان ینرنگ

 تیمارهاي مختلف هاي هماتولوژيشاخص

 سارگوسوم+گراسیالریا سارگوسوم گراسیالریا شاهد

 cell/ml)  4(× 10 a20/0±01/4 a16/0±19/4 a18/0±13/4 a39/0±31/4ي سفیدهابولگل

 cell/ml) 6(× 10 a03/0±15/1 a09/0±12/1 a07/0±15/1 a10/0±11/1ي قرمز هاگلبول

 b34/0±39/6 a50/0±03/8 ab48/0±81/7 ab42/0±60/7 (g/l)  هموگلوبین

 a40/7±73/29 a95/0±13/31 a18/0±81/31 a62/1±66/31 هماتوکریت )%(

 a46/20±9/258 a79/14±5/277 a62/25±3/276 a13/27±7/286 (flقرمز ) گلبول متوسط حجم 

 b57/4±87/60 a58/8±58/71 ab50/4±73/67 ab91/2±68/68 (pg) قرمز گلبول یک در هموگلوبین وزن 

 a11/2±35/2 a18/2±58/2 a42/0±46/2 a19/0±40/2 (g/l) قرمز هايگلبول هموگلوبین متوسط غلظت 
 

 

 

( O. mykiss)کمان ینرنگی آالقزلماهیان گلیسیرید، کلسترول و پروتئین کل پالسمای بچهمیانگین گلوکز، تری -3جدول 

 انحراف معیار(  میانگینهفته ) 8ی ماکروجلبکی به مدت هاعصارههای حاوی یرهجشده با یهتغذ

 بیوشیمیایييهاشاخص

 خون 

 ختلفتیمارهاي م

 سارگوسوم+گراسیالریا سارگوسوم گراسیالریا شاهد

 a02/9±1/86 a1/4±1/86 a38/6±37/73 a12/9±33/77 (g/dl)گلوکز 

 a97/18±16/327 ab16/30±6/302 b10/6±56/296 b47/18±16/289 (g/dl)  تري گلیسیرید

 a21/6±76/397 a9/16±9/386 a1/15±8/389 a3/6±9/375 (g/dl)کلسترول 

 a20/0±96/3 a49/0±36/4 a51/0±30/4 a40/0±42/4 (g/dl)تئین کل پرو

 

 گیریبحث و نتیجه | 4
 بهبود باعث توانديممختلف  گیاهان عصاره که دهديمها نشان يبررس

 و بازار به عرضه براي پرورش کاهش زمان دوره غذایي، تبدیل ضریب

 تحقیق رد(. Javed et al., 2009شود ) هاي پرورشيینههزکاهش 

-کمان ميینرنگ يآالماهي قزل جیره به عصاره جلبک افزودن حاضر

، باشد ماهي داشته این تغذیه و رشد يهاشاخص بر مثبتي اثر تواند

در بین تیمارهاي  (.p>0.05دار نبوده است )يمعناگرچه این اختالف 

میانگین وزن ، ي ماکروجلبکيعصاره حاوي هايیرهبا ج شدهیهتغذ

جلبک  عصارهمخلوطي از با جیره حاوي  شدهیهتغذبچه ماهیان  نهایي

ي هاشاخصنسبت به سایر تیمارها باالتر بود.  سارگوسوم+گراسیالریا

(، فاکتور وضعیت و درصد SGRعملکرد رشد مثل ضریب رشد ویژه )

نتایج  داري نداشت.يمعنیمارهاي مختلف اختالف تافزایش وزن در بین 

 Teimouri et) همکاران و تیموري جود دارد،و يمتناقض و موافقي

al., 2013) آرد با جایگزیني منزلة به را اسپیرولینا پودر از استفاده 

 .O) کمانینرنگ يآالقزلماهي  غذایي رژیم در (%10 ماهي )حداکثر

mykiss )100 و رشد در که ها دریافتندکردند. آن بررسي گرمي 

 که یمارهایيت سایر و اسپیرولینا( قدشاهد )فا تیمار ماهي در بازماندگي
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. ندارد معناداري وجود بودند، تغییرات شدهیهغذتبا پودر اسپیرولینا 

سارگاسوم  نوع یک ي دیگر از پودر جلبکامطالعههمچنین در 

(sargassum sp.به )  پودر کلپ ) یا درصد 2-4میزانMacrosystis 

pyrifera) غذایي میگوي وانامي  همبند در جیره عنوانبه %4میزان  به

(Litopenaeus vannameiاستفاده شده ) ،همانند اينتیجه است 

 ,Suarez-Garciaمشاهده شد )) خالص آلژینات %3شاهد ) گروه

گزارش کردند که  (Davies et al., 1997) دیویس و همکاران (.2006

( در جیره غذایي Porphyra purpureaبا افزایش میزان جلبک قرمز )

درصد میزان رشد در ماهي کفال خاکستري پوزه ضخیم 18به  9از 

(Chelon labrosus.کاهش یافت )  
سارگاسوم  یا کلپ هايپودرماکروجلبک سطح در تحقیقي افزایش

در  ویژه( رشد )نرخ SGRدرصد( موجب بهبود شاخص  10و  7، 4، 1)

 هاجلبک %10سطح  در رشد نرخ و بهترین شود وانامي مي میگوي

 Gracilaria ماکروجلبک افزودن (.Gutirrez-Lyva, 2006) شد حاصل

cornea بریم اروپایيغذایي ماهي سيدر رژیم (Dicentrarchus 

labraxکارآیي ( اثر مثبتي بر نرخ ( پروتئینPER داشته است )

(Valante et al., 2006بررسي .)دهد هاي انجام شده نشان مي

تواند منجر به هاي غذایي ميجلبکي جیره ترکیبات موجود در عصاره

 ,.Stadtlander et alظور رشد گردد )منذخیره انرژي متابولیکي به

داشتن ترکیبات ضروري مثل  دلیلبه (. همچنین ماکروجلبک ها2013

 جذب و بهبود لیپیدها متابولیسم مواد معدني در تعدیل ها وویتامین

 (.Yone et al., 1986کنند )غذایي نقش مهمي ایفا مي مواد

 زیولوژیکي( بازگوکننده شرایط فیHSIاز آنجا که شاخص کبدي )

توان از این شاخص گیري است، ميقابل اندازه آساني ماهي بوده و به

 Cui andکرد ) ماهي استفاده ايتغذیه وضعیت سنجیدن براي

Wootton, 1988( شاخص کبدي .)HSIشده با ( در ماهیان تغذیه

هاي حاوي عصاره شده با جیرههاي تغذیهگروه شاهد و گروه

هاي شده با جیرههاي تغذیهبت به گروهماکروجلبک سارگوسوم نس

حاوي عصاره گراسیالریا و ترکیبي از عصاره سارگوسوم+گراسیالریا 

 هیدروالکلي عصاره ثیرأتداري نشان داد. در تحقیقي که اختالف معني

-بچه طحال و دکب، رشد پارامترهاي( Plantago ovate) اسفرزه گیاه

 هاي حاويجیره با تیمارها کمان بررسي شد،رنگین آاليقزل ماهیان

 تغذیه روز 60 مدتبه درصد عصاره اسفرزه 1و  5/0، 1/0صفر )شاهد(، 

که شاخص طوريشدند و نتایجي متناقض با تحقیق حاضر یافتند به

( در تیمارهاي مختلف نسبت به گروه شاهد تفاوت HSIکبدي )

استفاده ي واسطهرسد که بهنظر مي(. بهp>0.05داري نشان نداد )معني

کند و جلبک گراسیالریا جلبک متابولیسم لیپید تغییر مي از عصاره

 آن شاخص  نوبه به شودکبد مي باعث کاهش وزن کبد و ذخیره چربي

HSI تواند طور کلي استفاده از عصاره جلبک ميیابد و یا بهرا کاهش مي

 تأثیرگذار باشد.هاي کبد شدن سلول بر وزن کبد و هیپرتروفي

 Nespoloفیزیولوژیکي ) تأثیر عوامل تحت ماهیان در خوني پارامترهاي

and Rosenmann, 2002جیره نظیر مختلفي خارجي عوامل ( یا 

 حاضر، اختالف مطالعه در .(Rios et al., 2002) قرار دارد غذایي

نشد.  مشاهده مختلف تیمارهاي بین هماتوکریت در میزان داريمعني

حاوي عصاره ماکروجلبک  تیمارهاي شاخص در این میزان ندهرچ

در مطالعه مشابهي کرمي و همکاران  .بود شاهد بیشتر از گروه

(Karami et al., 2016) جلبک  آبي يعصاره مختلف هايغلظت اثر

Sargassum angustifolium کپور ماهي خوني هايشاخص برخي بر 

بررسي در پایان  از حاصل هايمعمولي مورد بررسي قرار دادند. یافته

 گروه بین داريمعني نشان داد که شاخص هماتوکریت اختالف آزمایش

مطالعه سلیقه زاده  مختلف وجود ندارد. همچنین در تیمارهاي و شاهد

(Saligheh zadeh et al., 2013اثر ) غذایي جلبک اسپیرولینا  مکمل

بني  ماهي سرم بیوشیمیایي و ایمني خوني، فاکتورهاي از برخي بر

Mesopotamichthys sharpeyi میزان بررسي این در شد. بررسي 

 به بودند نسبت اسپیرولینا با تغذیه تحت که هایيگروه در هموگلوبین

نبود. برخالف نتایج  دارافزایش معني این ولي یافت، افزایش شاهد گروه

شان ن تحقیقي ( درKim et al., 2013)کیم و همکاران  ،مطالعه حاضر

طوطي ماهي  جیره در اسپیرولینا جلبک افزودن دادند که

(Oplegnathus fasciatus) شده هماتوکریت میزان باعث افزایش 

 تواندمي شده ذکر پارامترهاي مقادیر که افزایش نمودند بیان است. آنها

 سازمراکز خون بر آن در موجود و ترکیبات جلبک این اثرات از ناشي

 و هموگلوبین تولید افزایش باعث و بوده پویتیکهماتو بافت و بدن

 میزان گردد. هماتوکریت خون و متعاقباً افزایش قرمز هايگلبول

جلبک بیشتر از  عصاره با شدهتغذیه تیمارهاي نیز درMCH شاخص 

شده حاوي عصاره جلبک گراسیالریا تیمار تغذیه بود و در شاهد گروه

 داشت.  وجود يدارشاهد تفاوت معني گروه به نسبت

که طوريبه اند.داشته متناقضي و موافق نتایج مشابه، تحقیقات

 این میزان در (، تغییرKarami et al., 2016کرمي و همکاران )

 که (Harikrishnan et al., 2003و همکاران ) فاکتور، هاریکریشنا

 معمولي آلوده کپور ماهیان در Azadirachta indicگیاه  آبي عصاره

 عدم هیدروفیال مورد آزمایش قرار دادند، آئروموناس ه باکتريشده ب

دلیل شاید عدم یکنواختي نتایج به .گزارش دادند را فاکتور این تغییر

صورت ها، نوع عصاره، نحوه استفاده از عصاره )بهتفاوت در غلظت عصاره

 شده در آب( باشد.تغذیه و یا حل

 پالسما پروتئین تام و گلوبولین آلبومین، سطح در تغییر هرگونه

 ایمني، سیستم پایش سالمت بالیني در شاخص یک عنوانبه تواندمي

(. عوامل Banaee et al., 2011گیرد ) قرار استفاده مورد کلیه و کبد

 را دستخوش آنها و هستند تأثیرگذار پارامترها این میزان متعددي بر

نام برد  را ماهي ذیهتغ تواناین عوامل مي جمله از که کنندمي تغییرات

(Shahidi Yasaghi et al., 2008.) مطالعه حاضر از حاصل نتایج 

بین  پروتئین کل در گلوکز، کلسترول، در میزان را داريمعني تفاوت

 میزان کلسترول و گلوکز دربا این حال  .نداد نشان مختلف تیمارهاي

 دهدهاي نشان ميتیمارهاي حاوي عصاره جلبکي کمتر بود. بررسي

جلوگیري از جذب کلسترول  ها از جمله فوکواسترول موجبفیتواسترول

دهد مي ها نشان(. بررسيYankah, 2006شوند )در دستگاه گوارش مي

] -آلفاکلسترول 7 فعالیت آنزیم سطح افزایش طریق از گیاهان، از برخي
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 کلسترول میزان دفع افزایش کبدي موجب هايسلول در هیدروکسیالز

 سطح که کاهشطوريشوند. به کاهش سنتز کلسترول سلولي و

 کمان ورنگین آاليهاي قزلماهي خون در گلیسریدو تري کلسترول

 ,.Banaee et alمارین )عصاره سیلي تیمار تحت ترتیببه که ماهيگربه

 و پیاز عصاره و( Bahabadi et al., 2014 Nafisi)(، بومادران 2011

گلیسیرید میزان تري .گزارش شده است (Al-Salahy, 2002)سیر 

شده با دو جیره حاوي عصاره جلبک پالسما در تیمارهاي تغذیه

داري نسبت به گروه طور معنيسارگوسوم + گراسیالریا به سارگوسوم و

دهد شده نشان ميتر بود. مطالعات انجامشده با جیره شاهد پایینتغذیه

تواند متابولیسم چربي ماهي هاي حاوي مکمل شده با جلبک، ميجیره

. مصطفي و همکاران (Nakagawa, 1997)را تحت تأثیر قرار دهد 

(Mustafa et al., 1994 دریافتند که رژیم غذایي حاوي جلبک )

اسپیرولینا باعث باال رفتن فعالیت کارنیتین پالمیتیل ترانسفراز کبدي 

شده که کارنتین کبدي نقش مهمي در اکسیداسیون اسیدهاي چرب 

( گزارش دادند Nematipour et al., 1988پور و همکاران )دارد. نعمت

عث کاهش سطوح چربي در عصاره جلبک کلرال با %2که جیره حاوي 

( از Plecoglossus altivelisهاي چربي ماهي آیو )عضله، کبد و بافت

هاي لیپولتیک یا از طریق تغییر ساختار بافت طریق تحریک هورمون

اضافه  واسطهبهگردد. علت اصلي تغییر متابولیسم چربي چربي مي

نمودن جلبک به جیره غذایي هنوز نامشخص است. اما نتایج 

دهد که از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان مي آمدهدستهب

هاي دریایي به جیره غذایي منجر به تغییر مثبت اضافه نمودن جلبک

را  شدهرهیذخهاي متابولیسم چربي شده و کارایي مثبت چربي درروند

 برد.باال مي

در مجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داد افزودن عصار ماکروجلبک 

داري بر عملکرد رشد و تغذیه اي سارگوسوم و گراسیالریا تأثیر معنيه

رسد نظر ميحال بهکمان ندارد. با اینآالي رنگینماهیان قزلبچه

شناسي و ترکیبات هاي خونها با تغییر شاخصافزودن این عصاره

تواند موجب بهبود وضعیت سالمتي و کیفیت بیوشیمیایي خون مي

 ماهیان شود. بچه
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 نحوه استناد به این مقاله:
هاي عملکرد رشد و شاخص .حس. مرادیان.، ر بهادري، .ز نژاداسحاق.، ا ستوده

 Onchorhynchus mykissکمانآالي رنگینماهیان قزلخوني بچه

(Walbaum, 1792) هاي سارگوسوم شده با عصاره اتانولي ماکروجلبکتغذیه

(Sargassum cristaefolium( و گراسیالریا )Gracilaria pygmaea .)

 .. 8(2) 80-88: 1399مجله ماهي شناسي کاربردي دانشگاه گنبدکاووس. 

Maleki M., Imanpoor M.R., Jafari V.A., Kolangi H. Growth 

performance and blood indices of juvenile Rainbow trout 

(Onchorhynchus mykiss) fed diets containing Sargassum 

cristaefolium and Gracilaria pygmaea extracts. Journal of 

Applied Ichthyological Research, University of Gonbad 

Kavous. 2020, 80-88. 
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Abstract  

This study was carried out to investigate the effects of macroalgae Sargassum 

cristaefolium and Gracilaria pygmaea extracts on growth performance and blood 

parameters of juvenile rainbow trout (O. mykiss). Animals were randomly divided 

into four groups (initial weight; 0.23 g); control group (basal diet without 

extracts), and three groups were fed with basal diet supplemented with 500 mg/kg 

S. cristaefolium (SA), 500 mg/kg G. pygmaea (GL), and 250 mg/kg S. 

cristaefolium + 250 mg/kg G. pygmaea (SA+GL) for 8 weeks. Fish were hand-

fed to apparent satiation 4 times a day and fish were supplied water ad libitum, 

for 8 weeks. Results showed that growth factors such as final fish weight, specific 

growth rate (SGR), weight gain (WG), and condition factor (CF) were not 

significantly different among different groups. Hepatosomatic index (HSI) was 

significantly higher in the fish fed with control and SA diets. Hemoglobin level in 

fish fed with diet containing gracilaria was significantly higher than the control 

group. The control group had a higher level of triglycerides compared to the 

groups fed with diets containing sargassum or a mix of sargassum and gracilaria. 

Consequently, these results indicated that dietary supplementation with sargassum 

and gracilaria extracts had no significant effects on growth performance and 

blood parameters of juvenile rainbow trout. 

Key words:  O. mykiss, Dietary supplement, Brown algae, Red algae 
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