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Laurencia الکلی جلبک يثیر مصرف خوراکی عصارهأت snyderia و
Sargassum angustifolium هاي پوست ازماندگی و رنگدانهب میزان رشد،بر
Labidochromis)ماهی ماکرو  caeruleus)

5مهدي زارعی و 4آرا، علی فضل*3، رحیم پیغان2مهرزاد مصباح، 1دزفولیزهرا طوالبی

29/1/94: تاریخ پذیرش27/7/93:  تاریخ دریافت

چکیده
هاي دریایی مهم خلیج فارس از جمله جلبک) Laurencia snyderia(و جلبک قرمز ) Sargassum angustifolium(ي ا قهوهجلبک 

هاي هاي موجود در جلبکترین رنگدانهمهم و باشندیمها ها، مواد معدنی و رنگدانهها، ویتامینپروتئینشوند که منابع مهمی از محسوب می
قطعه ماهی  210ي دریایی بر رشد و رنگ پذیري ماهی زینتی ماکرو،ها جلبکي اثربخشی به منظور مطالعه. دریایی کاروتنوئیدها هستند

روز براي  60و به مدت ) قطعه ماهی 30گروه حاوي ر ه(به هفت گروه تقسیم شده  تصادفیبه طور گرم  5/6±65/0وزن اولیه ن با میانگی
ر سای ند ونمودآغشته به روغن زیتون را دریافت می) بیومار(شاهد فقط غذاي تجاريه گرو. انجام آزمایش، نگهداري و غذادهی گردیدند

ي خشک به ازاء هر کیلوگرم غذا به مدت دو ماه مادهگرم  15و  10، 5ي اتانولی جلبک سارگاسوم و الرنسیا حاوي با عصاره ها گروه
تیمارهاي آزمایشی ) ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، فاکتور وضعیت و میزان بازدهی پروتئین(رشدهاي شاخص. تغذیه شدند

داري در فاکتورهاي تغییرات معنی ،نتایج نشان داد که در تیمارهاي تغذیه شده با جلبک. شدندگیري اندازه 60و  30در روزهاي صفر، 
، L* ،a* ،*bهاي مختلف به روش تصویربرداري، فاکتورهاي ها در گروهبه منظور ارزیابی رنگ ماهی). <05/0p(رشد ایجاد نگردید 

Hue وChroma نتایج نشان داد که میزان رنگ زرد و وضوح و شدت رنگ . پشتی و شکمی بررسی گردیدند ،يا نهیسي در سه ناحیه
گیري کاروتنوئیدها نتایج حاصل از اندازه). >05/0p(تر از گروه شاهد بود ي بیشداریمعنطوردر تمام تیمارهاي تغذیه شده با جلبک به 

داري در تیمارهاي تغذیه شده با جلبک الرنسیا نسبت به گروه شاهد به طور معنی ها رنگدانهدر پوست ماهیان نشان داد که میزان تجمع 
غذایی باعث افزایش  يگرم در کیلوگرم جیره 15در صورتی که در تیمارهاي تغذیه شده با جلبک سارگاسوم، فقط میزان  ،تر بودبیش
. ي پوست شدها رنگدانهدار در میزان معنی

پوست، ماهی ماکرو رنگدانه، الرنسیا،سارگاسوم، : کلمات کلیدي

مقدمه
Sargassum(آنگوستیفولیومسارگاسوماي جلبک قهوه.

angustifolium (آي سارگاسهمتعلق به خانواده
)Sargassaceae ( اسنایدریاالرنسیاو جلبک قرمز
)Laurencia snyderia ( آرودومالسه يخانوادهمتعلق به
)Rhodomelaceae ( ي دریایی مهم خلیج هاجلبکاز جمله

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکده اي،دکتراي حرفه يآموختهدانش 1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده 2
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازاستاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده *3
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازاستاد گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده 4
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده 5

 لیدلبهاي هاي قهوه جلبک. شوندفارس محسوب می
هاي گزانتوفیل و فوکوزانتین، زیادي رنگدانهرداشتن مقدا

دلیل  هاي قرمز به باشند و جلبک اي می داراي رنگ قهوه
هاي فیکواریترین و فیکوسیانین، داشتن مقدار زیادي رنگدانه

.Dawczynski et al(باشند  داراي رنگ قرمز می 2007.(

E-mail: peyghan2014@gmail.com)مسئول ينویسنده(
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ي جلبک به عنوان افزودنی غذایی ز عصارهستفاده اا
 افزایش کیفیت، سالمت و: جملهفواید زیادي دارد از

 فزایش رشد و ایمنی در آبزیان،ا وش طعم شدن غذا،خ
فزایش تولید شیر در ا معده و روده،هبود فلور طبیعی ب

Chojnacka(ي اهلی و غیره ها دام et al. از طرفی ). 2012
Labidochromis(در ماهیان زینتی از جمله ماهی ماکرو

caeruleus(،  یی برخوردار به سزارنگ پوست از اهمیت
ي کنندهي تعیین عمدهفاکتورهاي ز یکی ا ،نگر.است

ي هایماه.ی استدر بازار جهانقیمت ماهیان آکواریومی 
شرایط پرورش متراکم رنگشان ر طبیعت اغلب در رنگی د
حیوانات قادر به ر اهیان همانند سایم .شودیممحو 

شان بستگی پذیريباشند و رنگساخت کاروتنوئیدها نمی
.ي غذایی داردبه میزان کاروتنوئیدهاي موجود در جیره

پی یافتن ر همواره درورش دهندگان ماهیان زینتی پ
باشند ومی هایماههایی براي افزایش رنگ پوست روش

را  ها آنهاي طبیعی هستند تا درصدد یافتن رنگدانهز نی
هاي رنگدانه زیرانمایند  صناعیجایگزین کاروتنوئیدهاي 

Ramamoorthy(.مصنوعی قیمت باالیی دارند et al.

چربی ر محلول دهاي کاروتنوئیدها رنگدانه). 2010
ها و یتوپالنکتونف ،ها جلبک که توسط گیاهان،د هستن

Jaswir and(گردندیمدیتولها ها و باکتريبرخی قارچ

Monsur ي دریایی به ها سمیز ارگانستفاده اا).2011
،ها نیابین در  . گسترش است در حال دیجدعنوان منابع 

و بیولوژیکی فعال د بودن مواا دار لیبه دلاه جلبک
Marimuthu(اند  شدهمنابع شناخته  نیتریغن ءزگسترده ج

et al. 2012( . به سه گروه عمده  ها جلبکهاي رنگدانه
اروتنوئیدها ک ها،کلروفیل: که شاملد شونیمبندي تقسیم

کاروتنوئیدها  ،این میاناز  . باشندیا مه نیپروتئو فیکوبیلی 
-اکسیدانیدارند و آنتتعیطب را درترین پراکندگی بیش

 بتاکاروتن، ها آنترین گردند و مهمهاي قوي محسوب می
Chojnacka(د باشنیموکوزانتین و توکوفرول ف et al.

ها رنگدانهبه این نکته توجه داشت که تمام د بای). 2012
گردند نمیهایماهبافت و پوست ر رنگی د راتییمنجر به تغ

 یکسانر به طو هایماهي مختلف ها گونهکه ا چر

در سواحل استان .کنندیه نمکاروتنوئیدها را متابولیز
اي که براي  مناطقی با بستر قلوه سنگی و صخره ،بوشهر

که دلیل آن را ، ها مناسب است وجود دارد رویش جلبک
تکیه گاه ثابت براي رشد جست و جو دباید در لزوم وجو

ها در سواحل شنی رشد  به همین دلیل این جلبک . کرد
را که توسط  ها آنازهایی  توان قسمت می ،کنند اما نمی

شوند  طوفان به این نواحی آورده میزآب، به ویژه بعد ا
Lavaestu(مشاهده کرد  کهتوجه به اینا ب.)1981

گسترش یافته و ر پرورش ماهیان زینتی در چند سال اخی
ي ها جلبکبا توجه به اهمیت وجود مقادیر زیادي از منابع 

خلیج فارس و این مهم  در دریایی در کشور ایران به ویژه
به هنگام پذیري ماهیان زینتی که تاکنون روي توان رنگ

، بر فاکتورهاي رشد ها آنریتأثو  ها جلبکناستفاده از ای
ف تحقیقی صورت نگرفته است، تحقیق حاضر با هد

-ي الکلی این جلبکعصارهبررسی اثرات تجویز خوراکی 

ها بر فاکتورهاي رشد و میزان کاروتنوئیدهاي ذخیره شده 
انتخاب منبعی جدید و طبیعی به عنوان و  در پوست

ي رنگ و رشد در ماهیان دهندهمکمل غذایی افزایش 
.انجام گردید زینتی

مواد و روش کار
ماهی ماکرو قطعه210براي انجام این تحقیق تعداد 

با میانگین  )جنسیت در نظر گرفتنو بدون رنگ سفید (
 از یکی از مراکز پرورش ماهیانگرم 5/6±65/0وزن 

قطعه ماهی  210کار ن براي ای. زینتی اهواز خریداري شد
آکواریوم ر ه(به هفت گروه تقسیم شده  تصادفیبه طور 
روز براي انجام  60و به مدت ) ماهیقطعه  30حاوي 

غذایی  يجیره.آزمایش، نگهداري و غذادهی گردیدند
نظر گرفته ر ها دوزن بدن ماهی درصد 2اساس ر روزانه ب

.شدشد و سه بار در روز غذادهی انجام می
 .شدند میتقس ماریت7براي این آزمایش ماهیان به 

) بیومار(تیمار هفتم شاهد بوده که فقط غذاي تجاري
اول،  هايتیمار . نمودآغشته به روغن زیتون را دریافت می

گرم  15و 10، 5مقادیرافزودن با  دوم و سوم به ترتیب
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به  )S15و S5،S10(ي اتانولی جلبک سارگاسومعصاره
چهارم، پنجم و ششم نیز  هايازاء هر کیلوگرم غذا و تیمار

ي اتانولی گرم عصاره15و 10، 5به ترتیب با مقادیر 
به مدت دو ماه تغذیه  )L15و L5،L10(جلبک الرنسیا

Costa(شدند et al. 2013.(
گیري به روش خیساندنبه منظور عصاره

)Macceration(مقداري از پودر جلبک ،)کدام هر
برابر پودر وزن شده،  5میزان  را وزن کرده و به) جداگانه

ساعت  72به آن اضافه گردید و به مدت  درصد 80اتانول
ساعت توسط  4سپس به مدت  . یخچال قرار داده شدر د

ي بعد در مرحله . دستگاه شیکر به خوبی مخلوط گردیدند
براي .با استفاده از پمپ خالء، تغلیظ صورت گرفت

 . میزان الزم غذا وزن شدابتدا غذاي حاوي عصاره،  يتهیه
گرم15و10، 5حاويي اتانولی جلبک سپس عصاره

اضافه  ها آنکیلوگرم غذا به ر به ازاي ه خشک يماده
 همؤثرمواد  ،هضم بهترقابلیت گردید به منظور حفظ و 

ها و نیز عدم انحالل عصاره در آب، ي جلبکعصاره
ي عصاره و نیز شاهد روغن زیتون، روي غذاهاي حاو

گردید غذاي حاوي عصاره هر هفته تهیه می. اسپري گردید
از اکسیداسیون  يریجلوگبعد از هر بار غذادهی به منظور  و

ر قراگراد ي سانتیدرجه-20کاروتنوئیدها، غذا در فریزر
.شدداده می

طول آزمایش ر غذاي داده شده به ماهیان دز آنالی: 1جدول 
)مقادیر ذکر شده در غذاي تجاري خریداري شدهبر اساس (

مقدارمواد تشکیل دهنده
درصد 50پروتئین خام

درصد 18چربی خام
درصد 9/1)حداکثر(فیبر خام
درصد 5/3خاکستر

درصد 19/1فسفر
درصد 57/0سدیم
mg/kg5/1مس

mg/kg12منگنز
mg/kg75روي

mg/kg8/1ید
D3IU/kg15000ویتامین

رشد تیمارهاي آزمایشی در روزهاي يها شاخص
گیري اندازهمتداول هاي بر اساس رابطه 60و  30صفر، 
.Salas-Leiton et al(شدند  2010.(

Specific Growth Rate (SGR)میزان رشد ویژه یا 

Wf : گرم(وزن نهایی(
Wi : گرم(وزن اولیه (

(t2 – t1) :تعداد روزهاي آزمایش

Feed Conversion Ratio (FCR)ضریب تبدیل غذایی یا 

F : وزن خشک به گرم(غذاي مصرفی    (
Wf : گرم(وزن نهایی ماهی(
Wi : گرم(وزن اولیه ماهی(

 Protein Efficiency Ratioمیزان کارایی پروتئین یا 

(PER)

BWf : گرم(وزن نهایی(
BWi : گرم(وزن اولیه (
AP :     پروتئین مصرفی

Survival Rate(SR)درصد میزان بقاء یا  %

Survival rate = ( Nt / N0 ) × 100
Nt =ها در انتهاي دوره آزمایش تعداد ماهی
N0 =ها در ابتداي دوره آزمایش تعداد ماهی

 Condition Factor (CF)فاکتور وضعیت یا

100×)CF= (W/L3

W : وزن به گرم(وزن ماهی (
L : سانتی متر(طول ماهی(

 يپس از اتمام دوره،هابررسی رنگ ماهیبه منظور 
ماهی را به  قطعه15ي آزمایش، از هر تیمار دوماهه

با  MS222ي بیهوشی صورت انفرادي با استفاده از ماده
ي گرم در لیتر بیهوش نموده و در جعبهمیلی 100دوز 

 40×40×40تیره با ابعاد  هاي دیوارهتصویربرداري با 
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، در یک مکان تاریک به )طول، عرض و ارتفاع(مترسانتی
نور محیطی، قرار داده و سپس با دوربین  تأثیرمنظور عدم 

در  . شدعکس گرفته می) Sony Dsc W530(دیجیتال 
به منظور آنالیز  .برداري درب محفظه بسته بودکسحین ع
 Adobe Photoshop CC(فتوشاپافزار از نرم ها عکس

v14.2.1 (گیري میزان تغییر براي اندازه. استفاده گردید
و Yamرنگ ایجاد شده در پوست ماهی از  روش

Papadakis استفاده گردید 2004در سال.
اي، پشتی و دمی، در هر سینهي براي ارزیابی سه ناحیه

را  *bو  *L* ،aنقطه را انتخاب و میزان  5بخش، 
. نقطه محاسبه گردید 5یادداشت کرده و سپس میانگین 

گیري میزان تغییر رنگ ایجاد شده در پوست براي اندازه
استفاده  2004در سال  Papadakisو Yamماهی از روش

.)5-3ویراتص(گردید 
، )Hab(توان هیو  می *bو  *aبا استفاده از مقادیر 

، معرف شدت و )Cab(معرف رنگ دیده شده و کروما
Hunt(دست آورد ه هاي زیر بوضوح رنگ را طبق فرمول

1977:(
= arctan (b*/ a*))Hab(

= (a*2 + b*2)0.5)Cab(

گیري کاروتنوئیدهاي پوست ماهی، به منظور اندازه
اي ریخته و سپس هاي شیشهسی استون در لولهسی 5ابتدا 

اضافه  ها آنگرم پودر سولفات سدیم دهیدراته به  5/1
گرم از پوست میلی 300ي بعد میزان در مرحله . گردید

توسط قیچی کوچک جراحی  کامالًهر ماهی وزن شد و 
ي حاوي استون و سولفات سدیم اضافه لولهخرد شد و به 

 10از هر تیمار (هاازي نمونهسپس از آماده.گردید
دقیقه انجام شد  1سازي هر نمونه به مدت همگن) نمونه

سی سی 10سازي، حجم استون را به همگنو پس از اتمام
) گرادسانتی يدرجه4(خچالروز در ی3رسانده و به مدت 

به مدت  g2800ها با روز لوله3پس از  . نگهداري شدند
سپس مایع رویی برداشته  . گردیدنددقیقه سانتریفیوژ  5

نانومتر قرائت  476شد و جذب نوري آن در طول موج 

Torrissen and Naevdal(گردید 1984, Ramamoorthy 

et al. 2010.(
میزان کل کاروتنوئیدها از فرمول زیر  يمحاسبهبراي 

Sun(استفاده گردید et al. 2012(:
میزان ×محلولمیزان = )mg/kg(میزان کل کاروتنوئیدها

2500×)گرم(وزن نمونه/ میزان جذب نوري×رقت
صورت  SPSS-16افزارآنالیز آماري با استفاده از نرم

يها مورد مقایسهافزار میانگین پارامترگرفت و با این نرم
 >05/0pداريدر سطح معنیها اختالفو  ندگرفتر آماري قرا

ها از آنالیز ها بین گروهپارامتري براي مقایسه.سنجیده شد
استفاده گردید و  2و پس آزمون توکی 1طرفه واریانس یک

3آموزدانش Tبراي بررسی میانگین هر تیمار از آزمون 

.استفاده شد

نتایج
مصرف جلبک بر فاکتورهاي رشد ریتأث

 100ها گروهي آزمایش میزان بقا در تمام دورهدر طول 
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که  .بود درصد

ضریب رشد ویژه تحت تأثیر تیمارهاي تغذیه شده با 
ي الکلی در گروه تغذیه شده با عصاره . باشدجلبک نمی

ترین ضریب رشد ویژه ، بیش30سارگاسوم در روز 
و در گروه تغذیه ) S15(گرم در کیلوگرم  15مربوط به 

 10رشد ویژه مربوط به ترین ضریب شده با الرنسیا، بیش
ترین نیز بیش 60در روز  . بود) L10(گرم در کیلوگرم 

بود ولی تیمارهاي S15ضریب رشد ویژه مربوط به 
).2و 1ول اجد(داري نداشتند مختلف با شاهد اختالف معنی

که  دادنتایج مربوط به ضریب تبدیل غذایی نشان 
گرم در  10در تیمار  30میانگین ضریب تبدیل غذایی روز 

باشد که در بین  می 58/1برابر با )L10(ا کیلوگرم الرنسی
و به دباش میزان می نیتر کمتیمارهاي آزمایشی داراي 

کلی ضریب ربه طو. عنوان بهترین تیمار شناخته شد

1- One Way ANOVA
2- Tukey
3- Student T test
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در تیمارهاي تغذیه شده  60و 30در روز یتبدیل غذای
د داري نشان ندادنبا جلبک با گروه شاهد اختالف معنی

ماهی  درنتایج مربوط به فاکتور وضعیت ).2و 1جدول (
ه داد کنشان جلبک  مختلفماکرو تغذیه شده با تیمارهاي 

داري در  در تیمار سارگاسوم و الرنسیا، افزایش معنی
در بین  . مشاهده نگردید 60و  30فاکتور وضعیت در روز 

ماه،  2تیمارهاي مختلف تغذیه شده با جلبک پس از 
نسبت به S15وL5،S10هاي گروهفاکتور وضعیت در 

نتایج مربوط به .)2و 1ول اجد(تر بود تیمارها بیشسایر 
دهد ماه، نشان می 2محاسبات نسبت بازدهی پروتئین طی 

که میانگین نسبت بازدهی پروتئین در تیمار شاهد در روز
ي بین تیمارهاي و در مقایسه 16/1±28/0برابر با 60

با  L15و S15آزمایشی تغذیه شده با جلبک، تیمار 

به عنوان بهترین 22/1±28/0و  33/1±43/0میانگین 
تیمارها شناخته شدند که با تیمار شاهد داراي اختالف 

).2جدول (داري نبودند معنی

تصویربرداريبررسی رنگ ماهی با استفاده از روش 
ي مختلف ها گروهدر  هایماهبه منظور ارزیابی رنگ 

و L* ،a* ،*b ،Hueبه روش تصویربرداري فاکتورهاي 
Chroma پشتی و شکمی به طور  ،يا نهیسي در سه ناحیه

نتایج نشان داد که میزان رنگ زرد . کلی بررسی گردیدند
با و وضوح و شدت رنگ در تمام تیمارهاي تغذیه شده 

تر از گروه شاهد بود داري بیشمعنیرجلبک به طو
).3جدول (

گیرينمونه 30هاي رشد بین تیمارهاي مورد بررسی در روز شاخص يمقایسه: 2جدول 
)اندگزارش شدهMeans±SDنتایج بر اساس (

.باشددر هر ستون می 05/0دار در سطح تفاوت معنی ي روي انحراف معیار نشان دهنده مشابهحروف کوچک التین غیر 

)اندگزارش شدهMeans±SDنتایج بر اساس (60در روز  هاي رشد بین تیمارهاي مورد بررسیشاخص يمقایسه: 3جدول 
فاکتور                            

بازدهی پروتئینفاکتور وضعیتضریب تبدیل غذاییضریب رشد ویژهگروه 

a08/0±53/0a53/0±80/1a09/0±88/1a33/0±200/1)گرم در کیلوگرم 5(م سارگاسو
a18/0±51/0a80/0±96/1b18/0±06/2a73/0±27/1)گرم در کیلوگرم10(مسارگاسو
a12/0±58/0a68/0±68/1b09/0±09/2a43/0±33/1)گرم در کیلوگرم15(م سارگاسو

a10/0±48/0a73/0±94/1b15/0±05/2a36/0±15/1)گرم در کیلوگرم5(ا الرنسی
a06/0±50/0a53/0±85/1a11/0±94/1a35/0±17/1)گرم در کیلوگرم 10(ا الرنسی
a06/0±50/0a44/0±73/1a13/0±84/1a28/0±22/1)در کیلوگرمگرم  15(ا الرنسی

a12/0±52/0a39/0±80/1b25/0±09/2a28/0±16/1)جلبکن بدون افزود(د شاه
.باشددر هر ستون می 05/0دار در سطح تفاوت معنی ي روي انحراف معیار نشان دهنده مشابهحروف کوچک التین غیر 

فاکتور                               
بازدهی پروتئینفاکتور وضعیتضریب تبدیل غذاییرشد ویژهضریب گروه

a14/0±50/0a71/0±04/2a08/0±89/1a32/0±90/0)گرم در کیلوگرم 5(م سارگاسو
ab09/0±57/0a33/0±82/1ab09/0±94/1a14/0±12/1)گرم در کیلوگرم10(مسارگاسو
b31/0±74/0a15/1±85/1bc10/0±00/2b93/0±51/1)گرم در کیلوگرم15(م سارگاسو

a18/0±49/0b41/2±77/2a13/0±86/1a42/0±99/0)گرم در کیلوگرم5(ا الرنسی
b18/0±69/0a49/0±58/1a07/0±88/1b41/0±38/1)گرم در کیلوگرم 10(ا الرنسی
ab14/0±61/0a18/1±86/1a23/0±86/1b48/0±31/1)گرم در کیلوگرم 15(ا الرنسی

b15/0±69/0ab60/0±97/1c14/0±05/2a44/0±14/1)جلبکن بدون افزود(د شاه
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، پشتی و يا نهیسي از سه ناحیه) Chromaو  L* ،a* ،*b ،Hue(يانحراف معیار فاکتورهاي تصویربردار±مقادیر میانگین: 4جدول
ماهیان مورد مطالعه يشکمی پس از پایان دوره

فاکتور
گروه

L*

روشنایی(
)تصویر

a*

طیف رنگ (
)قرمز تا سبز

b*

طیف رنگ (
)زرد تا آبی

Hue
رنگ قابل (

)مشاهده

Chroma
وضوح و (

)شدت رنگ
/73)گرم در کیلوگرم 5(م سارگاسو 69/5±59 ab2- / 43/5±56 b36/ 30/8±07 a-19/ 82/44±96 a35/ 31/8±96 a

/67)گرم در کیلوگرم10(م سارگاسو 41/4±83 a3/ 81/4±94 a38/ 97/5±10 a17/ 29/32±82 b40/ 07/7±01 a

/72)گرم در کیلوگرم15(م سارگاسو 49/4±10 ab1/ 60/4±54 ab39/ 43/6±00 a9/ 19/25±40 a39/ 47/5±87 a

/74)گرم در کیلوگرم5(االرنسی 53/7±08 b1/ 87/3±94 ab37/ 51/9±68 a9/ 25/31±40 a38/ 80/8±16 a

/73)کیلوگرمگرم در  10(ا الرنسی 98/4±10 ab4/ 83/3±83 a44/ 65/6±53 a25/ 74/23±48 b45/ 15/6±59 a

/74)گرم در کیلوگرم 15(ا الرنسی 29/3±00 b4/ 92/2±92 a42/ 45/9±42 a22/ 93/4±53 b43/ 36/9±32 a

/69)جلبکن بدون افزود(د شاه 49/6±39 ab0/ 09/3±85 ab24/ 85/7±34 b6/ 51/31±07 a24/ 27/7±96 b

.باشددر هر ستون می 05/0دار در سطح تفاوت معنی ي کوچک التین غیر همنام روي انحراف معیار نشان دهندهحروف 

کنترل

)g/kg5(تغذیه شده با سارگاسوم)                                              g/kg5(تغذیه شده با الرنسیا 

)  g/kg10(تغذیه شده با سارگاسوم)                                            g/kg10(الرنسیا تغذیه شده با 

)g/kg15(تغذیه شده با سارگاسوم )                                           g/kg15(تغذیه شده با الرنسیا 
هاي مختلف گروه يهایماهنتایج حاصل از تغییر رنگ ایجاد شده به روش تصویربرداري، به رنگ زرد ایجاد شده در : 1تصویر

توجه شود هاي الکلی جلبکتغذیه شده با عصاره
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گیري کاروتنوئیدهانتایج حاصل از اندازه
گیري کاروتنوئیدها در پوست نتایج حاصل از اندازه

در تیمارهاي  ها دانهرنگماهیان نشان داد که میزان تجمع 
تغذیه شده با جلبک الرنسیا نسبت به گروه شاهد به طور 

تر بود در صورتی که در تیمارهاي تغذیه داري بیشمعنی

گرم در کیلوگرم  15شده با جلبک سارگاسوم، فقط میزان 
دار در میزان معنی غذایی باعث افزایش يجیره

گرم در کیلوگرم  10و  5پوست شد و مقادیر  يها رنگدانه
هاي دار در میزان رنگدانهمنجر به تغییر معنیاز این جلبک 
).1نمودار(دپوست نگردی

هایی که داراي حروف التین  ستون .روش اسپکتروفوتومتري گیري شده بامیزان کاروتنوئید پوست اندازهنتایج بررسی : 1نمودار
.ندارند) >05/0p(داري در سطح ها هستند، از نظر آماري تفاوت معنی مشابه در باالي ستون

بحث 
 ي دریایی به دلیل غنی بودن از مواد مغذي،ها جلبک

پلی ساکاریدهاي عملکرديي هایژگیوعدنی و برخی از م
، براي مدت طوالنی است که در برخی ها آنموجود در 

 ،کشورها به عنوان بخشی از غذاي انسان و حیوانات
Fleurence(د رنیگیمو مورد استفاده قرار  شودمیکشت 

1999.(
Gouveiaدر پژوهش خود  2003در سال ن و همکارا

ي طبیعی و مصنوعی رنگدانهدریافتند که استفاده از 
 ریتأثي غذایی ماهی کپور زینتی رهیجآستاگزانتین در 

Gouveia(د داري بر افزایش رشد این ماهی ندارمعنی et 

al. 2003( . نتایج به دست آمده  ،در تحقیق دیگري
 2006در سال ن متفاوت بود به طوري که وانگ و همکارا

شده با  تغذیه Rhodeus uyekiiدریافتند که ماهی زینتی 
داري معنیر غذاي حاوي آستاگزانتین میزان رشدش به طو

Wang(تر از گروه کنترل بود بیش et al. 2006 .(
به علت استفاده از  احتماالًاختالفات در نتایج متناقض 

ي مورد استفاده در ها رنگدانهها یا خلوص باالتر غلظت
 ي ماهی مورد استفادهغذاي ماهیان، مدت تجویز و گونه

.باشدشده می
نتیجه گرفتند که  1997در سال ن دیویس و همکارا

 ،در غذا) رصدد 33(مقادیر زیاد جلبک قرمز پورفیرا 
باعث کاهش رشد و نیز کاهش دریافت مواد مغذي توسط 

بنابراین مقداري از جلبک که  . گرددیم) مولت(شاه ماهی
استفاده  دیبایم،گرددیممنفی روي رشد  ریتأثباعث عدم 

Davies(دگرد et al. 1997 .(ترین در تحقیق حاضر بیش
گرم در  15ي استفاده شده در غذا، ها جلبکمقدار 

. منفی روي رشد ماهی نداشتند ریتأثکیلوگرم بود که 
پودر گل همیشه  ریتأث2013در سال آواستی و همکاران 
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بهار را بر میزان کاروتنوئیدهاي پوست ماهی گورامی به 
روز بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که  40مدت 
ي غذایی رهیجگرم از  100گرم از این گیاه در  10میزان 

باعث افزایش معنی دار  تواندیمماهی گورامی 
پوست ماهی نسبت به ) mg/kg121/0(کاروتنوئیدهاي 

Awasthi(گروه کنترل گردد  et al. 2013.(
گیري در تحقیق حاضر، نتایج حاصل از اندازه

کاروتنوئیدها در پوست ماهیان نشان داد که میزان تجمع 
ها در تیمارهاي تغذیه شده با جلبک الرنسیا  رنگدانه

تر بود در داري بیشبه طور معنینسبت به گروه شاهد
ي اتانولی  عصارهصورتی که در تیمارهاي تغذیه شده با 

 يگرم در کیلوگرم جیره 15جلبک سارگاسوم، فقط میزان 
هاي  دار در میزان رنگدانهغذایی باعث افزایش معنی

ي  گرم در کیلوگرم از عصاره 10و  5پوست شد و مقادیر 
هاي  دار در میزان رنگدانهاین جلبک منجر به تغییر معنی

).<05/0p(پوست نگردید
میزان رشد و  2005در سال کالینوسکی و همکاران 

با استفاده از  105و  75رنگ ماهی پورگی را در روزهاي 
کانتاگزانتین  mg/kg100و  40ي غذایی حاوي ها رهیج

آستاگزانتین استخراج شده از  mg/kg40و  20مصنوعی و 
ي میگو بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که پوسته

-معنی ریتأثي حاوي کاروتنوئید ها رهیجهیچ کدام از این 

ماهی ) SGR,FCR(داري روي برخی فاکتورهاي رشد 
باعث  mg/kg40ن آستاگزانتین به میزا .پورگی نداشتند

ن ایجاد رنگ قرمز واضحی در این ماهی گردید و میزا
Hue)هرنگ قابل مشاهد ( وChroma) وضوح و شدت
تفاوت  105و  75افزایش یافت ولی بین روزهاي ) رنگ
تر نیز کم 105داري وجود نداشت و حتی در روز معنی

ي حاوي رهیجکه  دهدیمشده بود که این یافته نشان 
ي پوست ها رنگدانهکاروتنوئید پس از مدتی باعث اشباع 

هاي ژنتیکی، که این مدت زمان بستگی به فاکتور گرددیم
 . ي ماهی داردگونهي و بیولوژیکی از قبیل اندازه و ا هیتغذ

پوست ماهی ) روشنایی(*Lهمچنین کاروتنوئید بر میزان
 mg/kg40ي حاويرهیجدر گ ي نداشت و میزان رنریتأث

، )يا نهیس(آستاگزانتین در بین سه بخش جانبی قدامی
در *LوHue ،Chromaپشتی و دمی نشان داد که میزان 

Kalinowski(بود  ها بخشتر از سایر ي بیشا نهیسبخش 

et al. 2005.(روش تصویربرداري از در تحقیق حاضر ،
ي اتانولی جلبک ها عصارهاستفاده از  ماهیان نشان داد که

و  10، 5ي سارگاسوم و جلبک قرمز الرنسیا به میزان ا قهوه
g/kg15 گردیددر ماهیان  واضحی باعث ایجاد رنگ زرد 

د تر از گروه کنترل بوکه به طور قابل توجهی بیش
)05/0p<.(

دریافتند که استفاده از  يا مطالعهکاستا و همکاران در 
، 5به میزان ) Ascophyllum(آسکوفیلوم  يا قهوهجلبک 

 يرهیجروز در  42گرم در کیلوگرم به مدت  20و  15، 10
بر طول کل و  يریتأثغذایی ماهیان انگشت قد تیالپیا 
گرم در کیلوگرم،  20افزایش وزن ندارد ولی به میزان 

FCR  د بخشداري بهبود میبه طور معنیرا)Costa et al.

یلدیریم و همکاران نشان دادند که استفاده از دو ).2013
 )Enteromorpha(و انترمورفا) Ulva(جلبک دریایی اولوا 

غذایی  يرهیجروز در  60رصد به مدت د 10به میزان 
بر فاکتورهاي ضریب  يریتأث،رنگین کمان يآال قزلماهی 

ندارد و ) RGR(و درصد رشد نسبی ) SGR(ه رشد ویژ
در این مطالعه  . مشابه با گروه کنترل است ها آننتایج 

-و بقا بیش)PER(دریافتند که میزان نسبت بازده پروتئین 

باشد ولی در این مدت این دو جلبک گروه کنترل میتر از 
نه تنها باعث افزایش رشد نگردیدند بلکه میزان رشد در 

Yildirim(تر از گروه کنترل بود تیمار کم يها گروه et al.

راوي و همکاران گزارش کردند که جلبک قرمز ).2009
از  بودن به دلیل غنی) Gracilaria(ا دریایی گراسیالری
 نیتریکواریفيرنگدانهو نیز معدنی د آمینواسیدها و موا

را در ماهیان افزایش دهد  ها رنگدانهتواند میزان رشد و می
ي هاي طبیعی در جیرهیک منبع غنی از رنگدانهو به عنوان 

.Baghel et al(غذایی استفاده گردد  2014.(Soler-Vila 
و همکاران در تحقیقات خود نشان دادند که استفاده از 

ي درصد جیره 15و  5،10به میزان  Porphyraز جلبک قرم
داري معنی ریتأثهفته  5/12ان، به مدت رنگین کم يآال قزل
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بر افزایش وزن، ضریب رشد ویژه و نسبت بازده پروتئین 
 ندارد اما نتایج تغذیه با این جلبک، تغییر رنگ عضالت

Soler-Vila(ماهیان گروه تیمار به رنگ نارنجی تیره بود 

et al. ي حاضر نیز میزان افزایش وزن، مطالعهدر ، )2009
رشد ویژه، میزان ضریب تبدیل غذایی و میزان کارائی 

ي اتانولی عصارهپروتئین در تیمارهاي تغذیه شده با 
داري در مقایسه با روز افزایش معنی 60جلبک در طی 

در ن کنترل نداشت که با تحقیق سولرویال و همکارا گروه
.مشابهت دارد 2009سال 

مطالعات نشان داده است که مواد ضد مغذي موجود 
ي از قبیل ا قهوهي ها جلبکي دریایی به ویژه ها جلبکدر 

ها ممکن است روي هضم پروتئین اثر ها و تاننلکتین

ي ها جلبکتعیین میزان مناسب نیبنابرا. منفی داشته باشند
دریایی در غذاي ماهیان به ویژه ماهیان پرورشی خوراکی 

Ingram(د باشیممهم  1985.(
 يرهیجدریافتند که  2006در سال والنت و همکاران 

غذایی حاوي گراسیالریا، اولوا و آسکوفیلوم تغییري در 
Valente(کند در ماهی باس دریایی ایجاد نمی PERمیزان 

et al. ایج به دست آمده از این با توجه به نت).2006
توان نتیجه گرفت که دو جلبک سارگاسوم و تحقیق می

 بدون داشتن اثرات منفی بر رشد ماهی توانندیمالرنسیا 
به عنوان  ي الکلی جلبکروز تغذیه با عصاره 60پس از 

منابع جدیدي به منظور افزایش و تقویت رنگ ماهیان در 
.صنعت آبزي پروري مورد استفاده قرار گیرند

تشکر و قدردانی
شگاه دانپژوهشی محترم گرنت معاونت  اعطايزا وانجام گردیده است دکتري دامپزشکی  ينامهاین تحقیق در قالب پایان

.گرددیمو قدردانی تشکر شهید چمران اهواز 
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