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 چکیده

منظور بررسی اثر مکمل جلبک سارگاسوم تحقیق حاضر به

(Sargassum ilicifolium) های رشد )وزن نهایی، بر شاخص

تغذیه )ضریب تبدیل فاکتور وضعیت، بقا و میزان رشد روزانه(، 

غذایی، میزان غذای دریافتی، کارایی مصرف پروتئین، کارایی مصرف 

رطوبت و  ،چربی ،چربی( و ترکیب شیمیایی بدن )میزان پروتئین

 621روز انجام گرفت. در این مطالعه، تعداد  11مدت خاکستر( به

گرم و میانگین  39/61±11/1وزنی قطعه ماهی طالل با میانگین 

 4متر در یک طرح کامال تصادفی به سانتی 91/62 ±61/1طولی 

بندی قطعه در هر تکرار( دسته 61تکرار )با تعداد  9تیمار آزمایشی و 

ها عبارت بودند از تیمار آزمایشی شاهد )بدون استفاده شدند. تیمار

، 1ترتیب حاوی به 4، 9، 2های آزمایشی جلبک( و تیماراز مکمل 

آمده دستهب بر کیلوگرم غذا. بر اساس نتایج گرم پودر جلبک 61و  61

 61/6 ±11/1فاکتور وضعیت ) ،گرم 14/96±63/6باالترین وزن نهایی 

(، کارایی مصرف 14/21 ±19/1درصد(، کارایی مصرف پروتئین )

 91/29±91/1( و میزان رشد روزانه )%11/661±14/62چربی )

ن پروتئین الشه مشاهده شد. همچنین بیشترین میزا 4درصد( در تیمار 

 61/9±66/1) درصد( و کمترین میزان چربی الشه 41/63 21/1±)

گرم مکمل جلبک بر کیلوگرم غذا  61درصد( در تیمار حاوی 

(. p<11/1دار بود )مشاهده شد که با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی

گرم مکمل جلبک  61افزودن  ،مجموع بر اساس نتایج این تحقیقدر 

های منظور بهبود شاخصسارگاسوم به جیره غذایی ماهی طالل به

 شود.و کیفیت الشه در این ماهی پیشنهاد می رشد، تغذیه
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Abstract 

The present study was conducted to evaluate the 

effect of supplementation of algae (Sargassum 

ilicifolium) on the growth performances (final 

weight (FW), condition factor (CF), survival and 

daily growth ratio (DGR), feed indices (feed 

conversion rate (FCR), voluntary feed intake 

(VFI), protein efficiency ratio (PER) and lipid 

efficiency ratio (LER)) and body composition 

(protein, fat, moisture and ash) of for Indian 

mackerel (Rastrelliger kanagurta) 62 days. The 

experiment was conducted in a completely 

randomized design with 120 of Indian mackerel 

(with average weight of 18.93±0.56g and average 

length of 12.30± 0.17 cm) in 4 treatments and 3 

replicates (n=10 in each replicate) and included: 

control group without usingof supplementation of 

algae , an another groups (treatment 2, 3 and 4) the 

amounts of this algae supplement were 5,10 and 15 

g/kg food The results showed that at the end of 

experiment, the highest FW (31.54±1.19g), CF 

(1.10±0.06%), DGR (23.30±0.38%), the highest 

PER (27.04±0.53), and the highest LER 

(115.76±12.84) were observed in the diet 

containing 15 g /kg supplement and treatment 4 

(15 g/kg)  and the lowest fat level of body 

composition (3.10±0.11%) and the highest protein 

level of body composition (19.46±0.26%)  showed 

a significant difference compared with control 

treatment (P<0.05). Finally, the present results 

suggest that diet containing 15 g/kg S. ilicifolium 

could improve growth, feed performances and 

carcass quality of R. kanagurta. 

  

Keywords: Carcass composition, growth promoter, 

Rastrelliger kanagurta, Sargassum ilicifolium 

supplementation. 
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 مقدمه 
 Rastrelliger kanagurttaماهی طالل با نام علمی 

از جمله ماهیان استخوانی با ارزش جهانی و متعلق به 
باشد. این ( میScombridaeخانواده تن ماهیان )

های ساحلی ایران گونه از جمله ذخایر ارزشمند آب
محسوب شده و دارای تراکم نسبتاً خوبی در خلیج 
فارس و دریای عمان بوده وگوشت آن منبع غذایی 

 ,Kuthalingam) باشدبرای بسیاری از آبزیان می

1956; Nisa & Sadullah, 2011 استفاده از .)
های گیاهی منابع پروتئینی دریایی و خشکی جایگزین

منفی  تأثیرچه در جیره فرموله شده غذای ماهی، اگر
بر عملکرد رشد و بازماندگی محصول نهایی نداشته 

های تولید نقش تواند در کاهش هزینهباشد می
داشته باشد. حجم باالی گیاه دریایی  ایکننده تعیین

درصد پروتئین هر ساله  81-81سارگاسوم با میانگین 
از مهرماه به بعد سواحل استان سیستان و بلوچستان را 

ها در تغذیه برداری از آنسبزپوش نموده که بهره
نماید آبزیان پرورشی نه تنها به اقتصاد تولید کمک می

طی سواحل دریایی نیز های زیست محیبلکه از آلودگی
های جلوگیری خواهد نمود. افزایش استفاده از پروتئین

تواند هزینه آرد ماهی را گیاهی در تغذیه آبزیان می
کاهش دهد. ارزش غذایی پودر گیاه دریایی سارگاسوم 

آوری شده از سواحل استان سیستان و بلوچستان جمع
( ساالنه بیش از 2014) .Hafezieh et alتوسط 

تن برآورد شده است و غنای ترکیبات تقریبی  511
های چرب غیر اشباع بلند زنجیره شامل پروتئین، اسید

های آمینه ضروری، مواد معدنی، ضروری، اسید
ها و رنگدانه استاگزانتنین امکان استفاده از جلبک ویتامین

 Ghorbani etنماید )را در جیره غذایی ماهی فراهم می

al., 2008 .)Vali Kamal (2001 ،میزان پروتئین )
ماده آلی، خاکستر خام، دیواره سلولی و دیواره سلولی 

، 95/3ترتیب منهای همی سلولز جلبک سارگاسوم را به
درصد گزارش  94/5و  55/89،8/83، 44/51، 53/48

ها به عوامل طور کلی ترکیبات شیمیایی جلبککرد. به
ت در مختلفی مانند گونه جلبک، مدت زمان سکون

ها، منطقه جغرافیایی برداشت، در معرض امواج اقیانوس
بودن، مرحله رشد، تغییرات فصل، تغییرات ساالنه، 
فاکتورهای فیزیولوژیکی و محیطی، دمای آب، شوری، 
اسیدیته و روش آنالیز نمونه بستگی دارد 

(Murugaiyan & Narasimman, 2012.) 
ی هادر تحقیقات متعددی به بررسی اثر جلبک

های رشد عنوان منبع پروتئین بر شاخصدریایی به
(Zamannejad et al., 2016; Choi et al., 2015 ،)

 ;Choi et al., 2014, 2015و فعالیت سیستم ایمنی )

Kim & Lee, 2008های مختلف ماهی  ( در گونه
( Oncorhynchus mykiss) کمان آالی رنگین قزل

(Soler-Vila et al., 2009 باس ،)( دریاییPagrus 

major( )Mustafa et al., 1995 کفشک ماهی ،)
 ,.Paralichthys olivaceus( )Choi et alپهن )

شده و نتایج متفاوتی بسته به نوع گونه پرداخته (2015
های متفاوت جلبک جلبک، گونه ماهی و غلظت

 Kim & Lee, 2008; Kim et) دست آمده است به

al., 2009; Choi et al., 2015 .)های جیره تأثیر
ها بر محتوای لیپید غذایی حاوی عصاره یا پودر جلبک

باشد و نتایج متفاوتی توسط الشه ماهیان متغیر می
که برخی طوریدست آمده است. بهمحققین مختلف به

محققین افزایش مقدار لیپید کل عضله را در ماهی 
( و سیم دریایی Cyprinus carpioکپور معمولی )

(Acanthopagrus schlegeli گزارش کردند )
(Mustafa et al., 1995; Diler et al., 2007 و )

برخی دیگر از محققین کاهش مقدار لیپید عضله را در 
( گزارش Oreochromis niloticusتیالپیای نیل )

 ,.Guroy et al., 2007; Azaza et alنمودند )

نه با توجه به مطالعات اندکی که در زمی (.2008
استفاده از گیاهان دریایی در تغذیه آبزیان شده است 
ولی تاکنون در ارتباط با کاربرد جلبک سارگاسوم در 
پرورش ماهی طالل منبع علمی در دسترس نیست. از 

وفور جلبک سارگاسوم در ایران و  این رو با توجه به
که ماهی طالل دارای ارزش اقتصادی  نظر به این

ر این مطالعه به بررسی اثر لذا د ،توجهی است قابل



 845 ... ( بر رشدSargassum ilicifoliumمکمل جلبک سارگاسوم ) اثراکبری و همکاران:  

 ،های رشد مکمل جلبک سارگاسوم بر عملکرد شاخص
 تغذیه و ترکیب الشه ماهی طالل پرداخته شده است.  

 

 هامواد و روش
 ماهی و شرایط پرورش 

در کارگاه تکثیر و  8934ماه سال  این بررسی در دی
سسه تحقیقات شیالت چابهار انجام ؤپرورش ماهی م

قطعه ماهی طالل از اسکله رمین واقع  811پذیرفت.
کیلومتری بندر چابهار صید و به محل آزمایش،  5در 

مدت انتقال داده شدند. پس از طی مرحله سازگاری به
یک هفته و اطمینان از سالمتی آنها، ماهیان با 

گرم و میانگین طولی  39/81±55/1وزنی میانگین 
 81م متر شمارش شده و با تراکسانتی 81/1±91/81

لیتری منتقل شدند. در طول  51مخزن  81قطعه به 
گیری شد. در طی دوره های آب اندازهپارامتردوره، 

ساعت روشنایی  81صورتآزمایش طول دوره نوری به
منظور هوادهی و نیاز ساعت تاریکی بود. به 81و 

ها یک سنگ هوا مخزن ها به هر یک ازاکسیژن ماهی
های د نصب گردید. تیمارکه به منبع هواده متصل بو

مورد استفاده در تحقیق حاضر شامل: تیمار شاهد که 
 ،بیضا 18تنها با غذای تجاری )شرکت تعاونی تولیدی 

درصد چربی،  3/88درصد پروتئین،  5/58حاوی  شیراز
تیمار با  9(، درصد رطوبت 9/5درصد خاکستر و  8/81

گرم پودر جلبک سارگاسوم بر  85و  81، 5 سطوح
که با سه تکرار برای هر تیمار در  وگرم غذا بودندکیل

 روزه مورد استفاده قرار گرفتند.  51طی یک دوره 
 

 تهیه جلیک سارگاسوم

 5از سواحل تیس واقع در  سارگاسومآوری جلبک جمع
کیلومتری بندر چابهار هنگام جذر صورت گرفت و با 
کلید شناسایی مرکز تحقیقات شیالت مورد تایید و 

فضای آزاد و به دور از نور مستقیم خورشید  سپس در
به حالت  خشک و توسط دستگاه همزن برقی کامالً

 گراد سانتیدرجه  -11و در دمای  پودر تبدیل شدند
 .(Harikrishnan et al., 2003) نگهداری شد

  دهی به ماهیانسازی جیره و غذاآماده

نمودن سطوح مختلف مکمل به غذای  منظور اضافهبه 
روز(  51کنسانتره ابتدا مقدار غذا را برای کل دوره )

درصد مشخصی آب برای هر تیمار محاسبه سپس با 
پودر  (8:8لیتر به نسبت  میلی 41مقطر و روغن ماهی )

جلبک را به جیره اضافه نموده تا به حالت خمیری 
 1/1درآمد. با استفاده از چرخ گوشت با مش 

متری خمیر عبور داده شد و به شکل پلت در  میلی
مجاورت هوا خشک گردید و سپس برای مصرف در 

گراد درجه سانتی -11کل دوره آزمایش در دمای 
مقدار غذای  .(Choi et al., 2015)نگهداری شد 

زن بدن )توده زنده( محاسبه روزانه با توجه به درصد و
شد و در نوبت صبح و عصر در حد سیری در اختیار 

یک صورت  هکردن ب ماهیان قرار گرفت. عمل سیفون
روز در میان انجام و باقیمانده غذایی و مدفوع ماهیان 

 81از مخازن خارج گردید. همچنین روزانه به میزان 
  .گرفت درصد تعویض آب صورت می

 
 های رشد و تغذیهبررسی فراسنجهسنجی و زیست

های رشد، در انتهای گیری شاخصمنظور اندازهبه
ها هر مخزن خارج شده و وزن )با آزمایش تمام ماهی

ها ثبت متر( آنمیلی 8گرم( و طول )با دقت 18/1دقت 
ها،  سنجی زیست های حاصل ازگردید. با استفاده از داده

گیری پروتئین  زهمیزان پروتئین موجود در غذا و اندا
 Wahli et)های رشد میزان رشد روزانه الشه، شاخص

al., 2003)میزان غذای دریافتی و فاکتور وضعیت ، 
(Misra et al., 2006) ضریب تبدیل غذایی ،(Lim 

et al., 2000) کارایی مصرف پروتئین و کارایی ،
 تعیین شد. (Bai, 2001)مصرف چربی 

 
 ( DGRروزانه )میزان رشد 

DGR= [(WG×100)/(Wi+Wf)/2]/t    
 

Wf: )گرم( وزن نهایی، Wi: )وزن اولیه )گرم، WG  :
 آمده )گرم(  دست هافزایش وزن ب
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 (CF)فاکتور وضعیت 

CF = (Wf/L
3
) ×100  

Wf: )وزن نهایی )گرم ،L: متر(طول نهایی )سانتی. 
 

 (FCRضریب تبدیل غذایی )
FCR= F/Wf-Wi 

F: شده )گرم( مقدار غذای مصرف ،Wf:  وزن نهایی
 .وزن اولیه )گرم( :Wi ،)گرم(

 
 (VFIمیزان غذای دریافتی )

VFI= 100×crude feed intake/ (Wf=Wi/2)/t 

Wf: )گرم( وزن نهایی، Wi: )وزن اولیه )گرم. 
 

 (PERکارایی مصرف پروتئین )
PER = (BWf – BWi)/AP 

BWf :)گرم( وزن نهایی، BWi: )وزن اولیه )گرم ،
AP: مقدار پروتئین داده شده به هر ماهی. 

 
 (LERکارایی مصرف چربی )

LER = (BWf – BWi)/AL 

BWf :)گرم( وزن نهایی، BWi: )وزن اولیه )گرم ،
AL: مقدار چربی داده شده به هر ماهی. 

 
 آنالیز الشه

منظور تعیین ترکیب الشه، در پایان دوره آزمایش به
قطعه  9صورت تصادفی مخزن آزمایش، به ( از هر59)روز

ساعت گرسنگی، صید شده و  14 ماهی پس از تحمل
جهت تجزیه ترکیب شیمیایی الشه به آزمایشگاه شبکه 
دامپزشکی چابهار منتقل شد. تجزیه شیمیایی ترکیب 

انجام گرفت.  AOACاساس روش استاندارد  الشه بر
استفاده از میزان پروتئین الشه از روش کلدال، چربی با 

روش سوکسله و از طریق حل نمودن چربی در اتر، 
درجه  815رطوبت از طریق قرار دادن نمونه در دمای 

گراد و توزین نمونه بعد از خنک شدن و خاکستر از سانتی
گراد درجه سانتی 551طریق سوزاندن نمونه در دمای 

شدن  ساعت و توزین نمونه پس از خنک 5مدت  به
 . (AOAC, 1989)محاسبه شدند 

 آنالیز آماری

گیری  های حاصل از اندازهتحلیل دادهتجزیه و 
تغذیه و ترکیب الشه با استفاده از  ،های رشد شاخص

( و آزمون مقایسه ANOVAطرفه )آنالیز واریانس یک
درصد بین  5چند دامنه ای دانکن، در سطح احتمال 

های مختلف صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل تیمار
 XPدر محیط ویندوز  SPSS 16افزار  ها از نرمداده

 استفاده گردید.
 

 نتایج 
 های رشد و تغذیه شاخص

های رشد، تغذیه و بقا تیمارهای نتایج مربوط به شاخص
آورده شده  8مختلف در پایان دوره آزمایش در جدول 

گرم به دامنه  83/81است. ماهیان از میانگین وزن اولیه 
 گرم در 54/98گرم الی  48/15میانگین وزن نهایی 

روزه آزمایش رسیدند. نتایج نشان داد که  51دوره طول 
افزودن مقادیر مختلف مکمل جلبک سارگاسوم به 

داری را در ضریب تبدیل  های غذایی تفاوت معنی جیره
غذایی، بقا و میزان غذای دریافتی ایجاد نکرد 

(15/1<pدر حالی .) گرم 85و  81که تنها اضافه نمودن
م غذا، منجر به افزایش جلبک سارگاسوم بر کیلوگر

داری در مقادیر وزن نهایی و کارایی مصرف معنی
پروتئین در مقایسه با تیمار شاهد شد. میزان رشد روزانه و 

اختالف معنی داری را  4کارایی مصرف چربی در تیمار 
در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد و این اختالف در بقیه 

ارایی مصرف پروتئین (. کp>15/1دار نبود )تیمارها معنی
(PERو ) چربی (LER در مقایسه با تیمار شاهد ایجاد ،)

طور میانگین در کل دوره درجه حرارت کرد. همچنین به
گراد، اکسیژن محلول درجه سانتی 1/11±5/1آب 

 بود. 1/1±4/1آب  pHگرم بر لیتر و میلی 11/1±18/1
 

 ترکیب شیمیایی الشه

های در تیمار ترکیب شیمیایی الشه ماهی طالل
 8( در نمودار 51مختلف در پایان دوره آزمایش )روز 

نشان داده شده است. مقدار پروتئین الشه در 
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داری را تیمارهای حاوی مکمل جلبک اختالف معنی
در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد. بیشترین مقدار 

درصد( مشاهده  45/83±15/1) 4پروتئین در تیمار 
و  1داری را در مقایسه با تیمار  یشد ولی اختالف معن

(. کمترین میزان چربی خام p>15/1نشان نداد ) 9
گرم جلبک  85درصد( در تیمار حاوی  88/1±81/9)

سارگاسوم بر کیلوگرم غذا مشاهده شد و اختالف 
که این نشان نداد درحالی 9داری را با تیمار معنی

دار بود معنی 8و  1اختالف در مقایسه با تیمار 
(15/1>P کمترین میزان رطوبت برابر .)19/51 ±11/1 

درصد مربوط به تیمار شاهد بود و بیشترین میزان 
گرم جلبک سارگاسوم  بر  85رطوبت در تیمار حاوی 

درصد( مشاهده شد  11/11±18/1کیلوگرم غذا )
(15/1>p میزان خاکستر در بین تیمارهای آزمایشی .)

را نشان نداد داری با تیمار شاهد اختالف معنی
(15/1<p.) 

 

 گیریبحث و نتیجه
های های رشد و تغذیه در بین تیمارتغییرات شاخص

مختلف در این تحقیق، نشان داد که در پایان دوره 
آزمایش، اضافه نمودن مقادیر مختلف مکمل جلبک 

داری را در سارگاسوم به جیره غذایی تفاوت معنی
دریافتی ایجاد ضریب تبدیل غذایی، بقا و میزان غذای 

 .(p>15/1نکرد )
 

 های مختلف در طول دوره آزمایشهای رشد، بقا و تغذیه در تیمارخطای معیار( شاخص ±مقایسه میانگین )میانگین .2جدول 
 تیمار 

8 1 9 4 

 a91/8±83/81 a95/8±51/81 a15/1±98/83 a11/8±55/83 وزن اولیه )گرم(
 a14/1±59/15 a11/1±48/15 b58/1±11/13 b83/8±54/98 )گرم(  وزن نهایی

 ab88/1±1/35 a1/1±1/811 ab15/1±1/35 a1/1±1/811 )درصد( بقاء

 ab15/1±31/1 a19/1±13/1 ab11/1±14/8 b15/1±81/8 )درصد( فاکتور وضعیت
 a95/9±11/85 ab41/9±11/84 ab41/1±45/18 b91/1±91/19 )درصد(میزان رشد روزانه 

 a14/1±85/8 a11/1±85/8 a11/1±19/8 a13/1±14/8 ضریب تبدیل غذایی
 a11/1±15/4 a11/1±88/4 a13/1±31/9 a81/1±11/9 میزان غذای دریافتی )درصد(

 a85/9±85/85 a51/9±83/85 b41/1±59/19 b59/1±14/11 میزان کارایی پروتئین
 a1/89±81/11 a81/85±13/55 ab88/1±15/39 b1/81±15/885 میزان کارایی چربی

 پودرجلبک سارگاسوم است. 85و  g/kg 1، 5، 81 ترتیب حاویهب 4تا  8(. تیمارp<15/1دار است )اختالف معنیوجود حروف غیرهمسان در هر ردیف نشانه 
 

 
( وجود n=3( )51های مختلف در پایان دوره آزمایش )روزترکیب شیمیایی بدن ماهی طالل در تیمار خطای معیار( ±میانگین ) .1نمودار 

گرم پودرجلبک  85و  81 ،5 ،1ترتیب حاوی به 4تا  8 ( تیمارp<15/1دار است )اختالف معنی حروف غیر همسان در هرردیف نشان دهنده
 سارگاسوم بر کیلوگرم غذا است.

a 
b b b 
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نمودن مکمل جلبک به استثنای که اضافهدرحالی
گرم بر کیلوگرم غذا به جیره غذایی، منجر به  5

ادیر وزن نهایی و کارایی داری در مقافزایش معنی

(. p<15/1مصرف در مقایسه با تیمار شاهد شد )
 4میزان رشد روزانه و کارایی مصرف چربی در تیمار 

داری را با تیمار شاهد نشان داد اختالف معنی
(15/1>pمی .) توان گفت که همزمان با تغییر سطوح

مکمل جلبک سارگاسوم در این تحقیق، کارایی 
 وند افزایشی داشته است. به نظر میمصرف پروتئین ر

رسد وجود مکمل جلبک در جیره غذایی باعث شده تا 
در فرآیند متابولیسم، پروتئین مسیر اصلی خود یعنی 
مسیر سنتز بافت را طی نموده و به شکل پروتئین 

(. همچنین استفاده Choi et al., 2015ذخیره گردد )
از مکمل جلبک سارگاسوم در این تحقیق، نقش 

ها مهمی در سنتز و متابولیسم چربی دارد. جلبک
یک کوفاکتور عمل نموده و منجر به اتصال  عنوان به

شوند و با فعال های چرب به میتوکندری میاسید
آ منجر به اکسیداسیون -نمودن آنزیم استیل کوآنزیم

و عمل لیپولیز را فعال می کنند.  های چرب شدهاسید
عنوان سوبسترای ها بهشود چربیلذا این امر سبب می

اولیه جهت تامین انرژی برای سوخت و ساز بدن مورد 
 (.Teimouri et al., 2013) مصرف قرار دهند

Nakagawa et al. (1987)  نشان دادند که استفاده
یر ( منجر به تغیUlvaاز پودر جلبک کاهو دریایی )

 Acanthopagrusمتابولیسم چربی در سیم دریایی )

schlegeli.گردید ) et al. Esmaeil Zadeh (2012 )
 Padinaپودر جلبک دریایی پادینا ) تأثیربا بررسی 

gymnosporaخیار  ی( و سارگاسوم  بر رشد و بقا
( نشان دادند که Holothuria scabraدریایی )

با سارگاسوم باالتر از شده  میانگین رشد در تیمار تغذیه
تیمار تغذیه شده با جلبک پادینا بود همچنین میزان 

های آزمایشی یکسان بود. نتیجه کلی بقاء در تیمار
ید این ؤ(  م2012) .Esmaeil Zadeh et alتحقیق 

دلیل های جنس سارگاسوم بهمطلب است که جلبک
داشتن مقادیر بیشتر کربوهیدرات و مواد معدنی 

...( در مقایسه با جلبک پادینا  ن، منیزیوم و)کلسیم، آه
 اثر بیشتری بر روی رشد خیار دریایی داشت.

Zamannejad et al. (2016 با برررسی اثر مکمل )
( بر رشد، بقا و ترکیب S. ilicifoliumجلبک سارگاسوم )

 Oncorhynchus) کمان آالی رنگینبدن ماهی قزل

mykissدرصد  5/1و  5نمودن  ( نشان دادند که اضافه
پودر جلبک سارگاسوم به جیره غذایی منجر به افزایش 

دار ضریب تبدیل غذایی، میزان رشد روزانه، معنی
آمده و فاکتور وضعیت  دست هضریب رشد ویژه، وزن ب

در مقایسه با تیمار شاهد شد. این موضوع نشان داد که 
پودر جلبک سارگاسوم حاوی آمینو اسیدهای ضروری، 

منظور رشد  ب و ترکیبات ضروری دیگر بهاسیدهای چر
ها  ویتامینها، مواد معدنی و اکسیدان عنوان مثال، آنتی به

 ,.Mendiola et al., 2008; Peng et alباشد ) می

(. تحقیقات متعددی در ارتباط با جایگزینی 2013
جای پودر ماهی ( به.Porphyra sppجلبک قرمز )

 .Davies et al عنوان مثال،صورت گرفته است به
گزارش کردند که با افزایش میزان جلبک  (1997)

 3( در جیره غذایی از Porphyra purpureaقرمز )
درصد میزان رشد در ماهی کفال  81درصد به 

( کاهش Chelon labrosusخاکستری پوزه ضخیم )
( نشان 2013)  .Stadtlander et al یافت. همچنین

ماهی با جلبک  درصد پودر 91دادند که جایگزینی 
منجر به کاهش رشد ماهی  (P. yezoensis)قرمز 

 توانشد می (Oreochromis niloticus)تیالپیا 
های دریایی در غلظت باال نه تنها گفت که جلبک

باعث افزایش رشد ماهی نشد بلکه موجب کاهش رشد 
این گونه نیز گردید که که دلیل این امر را نقش 

ها و جذب کامل چربیکنندگی جلبک از  ممانعت
های جیره غذایی در دستگاه گوارش کربوهیدرات

که جایگزینی ماهی مورد مطالعه بیان نمود در حالی
درصد پودر ماهی با جلبک منجر به افزایش رشد  85

در مقایسه با گروه کنترل گردید اما این افزایش 
دار نبود که با نتایج حاصل از این تحقیق  معنی

. (Stadtlander et al., 2013)همخوانی نداشت 
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Choi et al. (2015نشان دادند که اضافه )  11نمودن 
( بر کیلوگرم P. yezoensisگرم عصاره جلبک قرمز )

دار میزان رشد روزانه و غذا، منجر به افزایش معنی
آمده کفشک ماهی زیتونی  دستمیزان وزن به

(Paralichthys olivaceus در مقایسه با گروه )
که با نتایج حاصل از  (Choi et al., 2015)شاهد شد 

رسد وجود نظر میخوانی داشت. به این تحقیق هم
های غذایی منجر به ذخیره عصاره جلبک در جیره

 Stadtlander)منظور رشد گردد انرژی متابولیکی به

et al., 2013).  
با افزایش غلظت جلبک سارگاسوم به جیره غذایی 

 4ماهی طالل، بیشترین مقدار پروتئین در تیمار 
ها داری را با بقیه تیمارمشاهده شد و اختالف معنی

(. همچنین کمترین میزان چربی p<15/1نشان داد )
داری را مشاهده شد و اختالف معنی 4الشه در تیمار 

گرم مکمل جلبک سارگاسوم بر  5با تیمار حاوی 
 (. کمترینp<15/1کیلوگرم غذا و شاهد نشان داد )

میزان رطوبت در تیمار شاهد مشاهده شد و میزان 
خاکستر تیمارهای حاوی مکمل جلبک اختالف 

 (.p>15/1داری را با تیمار شاهد نشان نداد ) معنی
Sener et al. (2006گزارش کردند که اضافه ) 

ماهیان  نمودن پروتئین گیاهی به جیره غذایی تاس
کاهش  ( باعثAcipenser gueldenstaedtiiروسی )

Choi et al. (2015 ) شود وپروتئین خام الشه می
نشان دادند که با افزایش سطوح عصاره جلبک قرمز 

(P. yezoensis در جیره غذایی ماهی کفشک ژاپنی )
(P. olivaceus،)  سطوح چربی در ماهیچه و کبد

دست آمده از این ماهیان افزایش یافت که با نتایج به
( با 2013) et al. Emdadi تحقیق مطابقت نداشتند.

بررسی اثر کنجاله سویا )منبع پروتئینی گیاهی( بر 
نشان  (A.stellatusترکیب الشه ماهی اوزون برون )

طوبت دادند که میزان پروتئین خام، چربی خام و ر
داری را در ترتیب افزایش، کاهش و افزایش معنی به

مقایسه با تیمار شاهد نشان دادند که با نتایج 
 Ergun آمده از این تحقیق همخوانی داشت. دست به

et al. (2008 با بررسی اثر عصاره جلبک کاهو )
( بر روی رشد و ترکیب بیوشیمیایی Ulvaدریایی )

( نشان دادند O. niloticusبدن ماهی تیالپیای نیل )
درصد عصاره جلبک حاوی  5 شده با که ماهیان تغذیه

چربی الشه کمتری در مقایسه با گروه شاهد بودند که 
با نتایج حاصل از این تحقیق همخوانی داشت. 

 دلیل توان گفت که عدم همسان بودن نتایج، به می
تفاوت در نحوه استفاده از جلبک )پودر و عصاره 

 های ماهی مورد آزمایش، طولگونه جلبک(، تفاوت
دوره استفاده از جلبک، نوع جلبک و تفاوت شرایط 

 باشد. محیطی آزمایش می
در کل، نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 

گرم مکمل جلبک سارگاسوم بر  85استفاده از غلظت 
دار وزن نهایی، کیلوگرم غذا منجر به افزایش معنی

ی مصرف پروتئین و چربی درصد افزایش وزن، کارای
در مقایسه با تیمار شاهد شد. همچنین باالترین سطح 
پروتئین الشه و کمترین سطح چربی درماهی طالل 

گرم مکمل جلبک سارگاسوم بر  85شده با  تغذیه
گرم  85کیلوگرم غذا مشاهده شد. لذا استفاده از 

مکمل جلبک سارگاسوم بر کیلوگرم غذا منجر به 
شد، تغذیه، کیفیت الشه ماهی طالل بهبود عملکرد ر

 گردد. می
  

 سپاسگزاری
سسه ؤهمکاری ریاست و پرسنل محترم انستیتو ماز 

تحقیقات شیالت چابهار و کارشناس محترم آزمایشگاه 
 گردد. تشکر و قدردانی می ،شبکه دامپزشکی چابهار
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