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 1398 خردادتاریخ پذیرش:            1397 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

  (Cyprinus carpio)کپورمعمولی  ماهی های رشدشاخص بر (Padina astraulis Hauck) جلبک پادینا منظور بررسی اثرنحقیق حاضر به 

گرم در چهار تیمار و هر تیمار با سه تکرار  شامل: غذای  20کپورمعمولی با میانگین وزنی  ماهیبچه قطعه 250 انجام گرفت. بر این اساس تعداد

( و غذای دارای 2درصد )تیمار  1میزان (، غذای دارای جلبک به1درصد )تیمار  5/0میزان بدون جلبک )تیمار شاهد(، غذای دارای جلبک به

های رشد در ابتدا، میانه و منظور بررسی شاخصسنجی ماهیان بهروز تغذیه شدند. زیست 42مدت ( توزیع و به3درصد )تیمار  2میزان  جلبک به

ترین میزان درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه درتیمار های در انتهای دوره نشان داد بیشآخر دوره آزمایش انجام گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده

ترین میزان ضریب تبدیل چنین بیشهم .(<05/0P)داری وجود نداشت ترین آن در گروه شاهد مشاهده شد ولی بین تیمارها اختالف معنیو کم 2

رسد استفاده نظر می. با توجه به نتایج به(<05/0P)دار وجود نداشت ن تیمارها اختالف معنیولی بی 2ترین آن در تیمار غذایی در گروه شاهد و کم

داری نبوده رشد گردید هر چند که این بهبودی درحد اختالف معنی های استفاده شده در این پژوهش باعث بهبود شاخصاز جلبک پادینا با غلظت

 است.
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 مقدمه

 محوری نقش مهم تولیدكننده اولین عنوانبه هاماكروفیت جمعیت       

 نمایدمی ایفا دریا هایاكوسیستم غذایی زنجیره در مواد گردش نظر از

( تناننرم و ماهی) دریایی هایارگانیسم برای مهمی غذایی منبع و

 هاماكروفیت از استفاده گذشته، دهه چند طول در. گردندمی محسوب

 ضدالتهاب، اكسیدان،آنتی نظیر فیزیولوژیکی مختلف مواد وجود دلیلبه

 هایسوخت و دارو نظیر صنعتی و انسانی مصارف در ایمنی و سرطانضد

 (.2014، و همکاران Choiاست ) گرفته قرار مورد استقبال زیستی

نی از مواد های غسلولی است كه در آبجلبک پادینا یک جلبک پر

كند. این جلبک با داشتن رشد نسبتاً سریع مغذی ضروری رشد می

وزن خشک  %75-%25 قابلیت تولید روغن را دارد. میزان روغن در آن

 با ارتباط در متعددی (. مطالعات2014 ،و همکاران Choiباشد )می

 غذایی جیره در پروتئین منبع عنوانبه دریایی هایجلبک نمودن اضافه

 ماهی مختلف هایگونه در رشد عملکرد زمینه در را متناقضی جنتای

 افزایش به های دریایی منجراستفاده از جلبک مثال، عنوانبه داد نشان

 بر هاآن تاثیر چنینهم (Pagrus major)رشد در ماهی سیم دریایی 

ها های آنهای جلبک دریایی و غلظتبه گونه بسته رشد عملکرد

 دریایی، های(. جلبک1995 ،و همکاران Mustafaباشد )متفاوت می

 عنوانو به دهندمی تشکیل را آبزی گیاهان جهانی تولید كل از % 85

 Fleurence) شوندمی محسوب دریا كنندگانتولید ترینبزرگ از یکی

 ین،پروتئ ی،از مواد معدن یغن هاآن ینچن(. هم2012 ،و همکاران

ساكاریدهایی با عملکرد یپل دارای نیزو  یخوراك یبرهایف یتامین،و

 هایجلبک باشند. بنابراینمی انسان تغذیه برای ضروری و مختلف

 ضروری سبزیجات از یکی عنوانبه باال ایتغذیه ارزش دلیلبه دریایی

 داشتن خاطربه و اندشده شناخته جهان از بسیاری در مهم چاشنی و

 تركیبات استخراج برای عموماً هاآن از بیوتکنولوژیکی، خصوصیات

نشان دادند كه  (2014) و همکاران Choiكنند. می استفاده فعالزیست

 (P. yezoensis) گرم بر كیلوگرم عصاره جلبک قرمز 20اضافه نمودن 

دار میزان رشد روزانه و میزان به جیره غذایی منجر به افزایش معنی

  (Paralichthys olivaceus)زیتونیدست آمده كفشک ماهی هوزن ب

رسد وجود عصاره جلبک در نظر میدر مقایسه با گروه شاهد شد. به

 .منظور رشد گرددهای غذایی منجر به ذخیره انرژی متابولیکی بهجیره

 منجر غذایی كه جیره به دریایی هاینمودن جلبک اضافه بهینه سطح

ویسی )شیخ های مختلف متغیر بوددرگونه گردد رشد بهتر عملکرد به

چنین مطالعات مختلفی از كاربرد این جلبک (. هم1397 ،همکاران و

پروری انجام گردیده است كه نتایج ها در زمینه آبزیو سایر جلبک

ای كه طی مطالعهاست. از جمله اینمختلفی در این زمینه حاصل شده

( انجام گردید، مشخص شد كه 1395) كه توسط اكبری و شهركی

وزن نهایی و كاهش ضریب تبدیل  موجب افزایشتواند پادینا می جلبک

و همکاران  چنین بیرانوندغذایی در ماهی كفال طالیی گردد. هم

بر رشد و  (.Spirulina sp) ( تاثیرات مکمل جلبک اسپیرولینا1394)

 یرا موردبررس (,1882Danio rerio Hamilton)تغذیه ماهی زبرا دانیو 

اده از جلبک اسپیرولینا در جیره نشان داد كه استف یجدادند. نتا قرار

ویژه این  رشدغذایی ماهی زبرا دانیو سبب افزایش وزن بدن و ضریب 

ماهیان استخوانی  از رده (Cyprinus carpio) كپورمعمولی شود.یم گونه

های حوضه تمام و در است (Cyprinidae) ماهیانكپور متعلق به خانواده و

شیرین بوده و دمای نه استنوهالین آبآبریز ایران پراكنش دارد، این گو

ترین مهم ماهی این است. گرادسانتی درجه 25حدود  برای رشد آن بهینه

باشد و بسیاری از مزارع پرورش شمال كشور گونه پرورشی كشور می

(. 2012 ،و همکاران Meshkiniبه تکثیر و پرورش آن اختصاص دارد )

استخرهای پرورشی ماهیان های مهم ماهی كپورمعمولی یکی از گونه

درصد كل ماهیان پرورشی در هر  30تا  25گرم آبی است كه حدود 

ترسی سآمیز ماهیان به قابلیت دپرورش موفقیت شود.می دوره را شامل

لذا هدف  (.1393)طهماسبی،  تغذیه بستگی دارد غذای مناسب برای هب

عنوان به از این تحقیق، بررسی اثر استفاده از عصاره جلبک پادینا

 باشد.مکمل غذایی بر روی فاكتورهای رشد در ماهی كپور معمولی می

 

 هامواد و روش

روز تغذیه  42روز )یک هفته  سازگاری و 49مدتاین آزمایش به       

برآبادی گروه پروری شهیدناصرفضلیبا جلبک( در مركز تحقیقات آبزی

گان انجام شد. این شیالت دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گر

پژوهش  این آزمایش در قالب یک طرح كامالً تصادفی انجام گردید. در

كپورمعمولی با محدوده وزنی حدود  ماهیبچه قطعه250 ابتدا تعداد

گرم از مراكز تکثیر و پرورش بخش خصوصی تهیه گردید. بعد  4±20

فت. سپس گر صورت هاآن آبگیری ها،آكواریوم سازیضدعفونی و آماده از

برآبادی دانشگاه علوم كشاورزی  های آزمایشگاه شهیدفضلیآكواریوم به

 آزمایش با محیط شدن سازگار برای .شدند گرگان منتقل طبیعیو منابع

در  .شدند دارینگه پرورشی )ونیرو( مخازنداخل  در هفته یک مدتبه

كه شد  گیریآزمایش فاكتورهای فیزیکوشیمیایی آب اندازه طول دوره

، غلظت 9/7-7/6( pHاچ )گراد، پیدرجه سانتی 21±1شامل دمای آب 

گرم میلی 210گرم در لیتر و سختی آب میلی 6-7اكسیژن محلول 

كربنات كلسیم در لیتر بود. ماهیان در چهار تیمار و هر تیمار با سه 

  جلبک دارای غذای )تیمار شاهد(، غذای بدون جلبک شامل: تکرار

درصد  1میزان (، غذای دارای جلبک به1رصد )تیمار د 5/0 میزانبه

توزیع شدند.  (3)تیمار  درصد 2میزان و غذای دارای جلبک به (2)تیمار 

 ابتدا كنسانتره غذای به مکمل مختلف سطوح نمودن اضافه منظورهب
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شکل ه محاسبه و ب تیمار هر برای دوره كل برای را غذای تجاری مقدار

 و جلبک پودر و%(  30) آب مشخصی درصد با پودر درآورده سپس

 استفاده با سپس مدآدر خمیری حالت به تا نموده ضافها %( 1) ژالتین

 هوا مجاورت در و داده عبور مشخص چشمه اندازه با گوشت خ چر از

گردید و غذای خشک شده جهت تغذیه در  ساعت خشک 24مدت به

صورت روزانه ن بهدرصد وز 5/2میزان داری شد. غذادهی بهیخچال نگه

های رشد شاخص منظور بررسیماهیان به سنجیگردید. زیست محاسبه

، Hintonو  Di Giulio) ابتدا، میانه و آخر دوره آزمایش انجام گردید در

 شدهای زیر محاسبه رشد از طریق فرمول هایشاخص سنجش .(2008

 (:2015و همکاران  Ashouri) درصد افزایش وزن بدن
PBWI (%) = [(Wt2 – Wt1) / Wt1] ×100 

Wt1 :گرم وزن اولیه ماهی، Wt2 : گرم وزن نهایی ماهی 

 (:2015و همکاران  Ashouriفاكتور وضعیت )
CF = [W / L3] ×100 

:W وزن ماهی بر حسب گرم ،L :متر طول كل ماهی بر حسب سانتی 

 (:2015و همکاران  Ashouriضریب تبدیل غذایی )
FCR = dry feed eaten (g) / live weight gain (g) 

dry feed eaten:  غذای خورده شدهگرم ،live weight gain : گرم وزن

  دست آمده ماهی هب

 (:2015و همکاران  Ashouriضریب رشد ویژه )

 LnW1 – LnW2× ))×100=SGR /روز به پرورش دوره

LnW2 :نهایی وزن لگاریتم ،LnW1 :لگاریتم وزن اولیه 

طرفه یک واریانس تحلیل مونآز ها با استفاده ازداده حلیلت و تجزیه       

ستفاده اتحلیل آماری با  و و آزمون چند دامنه دانکن انجام شد. تجزیه

م شد. نتایج انجا 05/0داری در سطح معنی 16نسخه  spssافزار از نرم

 انحراف معیار بیان گردید. ±صورت میانگین به
 

 نتایج
ها نشان داد كه در مجموع  تحلیل آماری داده و بررسی تجزیه       

داری تاثیر معنی ضریب تبدیل غذاییتیمارهای آزمایشی بر میزان 

در اثر تیمارهای  ضریب تبدیل غذایی كهطوری(، به>05/0Pداشت )

تغذیه شده با جلبک پادینا با افزایش غلظت جلبک، میزان این شاخص 

 رین میزان ضریب تبدیل غذاییتداری كاهش یافت. بیشطور معنیهب

ترین میزان در تیمار دو و سه مشاهده گردید در تیمار شاهد و كم

ها نشان داد كه در مجموع  تحلیل آماری داده و بررسی تجزیه (.1)شکل

داشت نداری تاثیر معنی افزایش وزن بدنتیمارهای آزمایشی بر میزان 

(05/0P>به ،)ش وزن در تیمار دو و ترین میزان افزایبیش كهطوری

 بررسی تجزیه (.2)شکلترین میزان در گروه شاهد مشاهده گردید كم

ها نشان داد كه در مجموع  تیمارهای آزمایشی تحلیل آماری داده و

(، <05/0Pداشت )نداری تاثیر معنی درصد افزایش وزن بدنبر میزان 

ترین و كم ترین میزان درصد افزایش وزن در تیمار دوبیش كهطوریبه

تحلیل  و بررسی تجزیه (.3)شکلمیزان در گروه شاهد مشاهده گردید 

نرخ  میزان آزمایشی بر تیمارهایداد كه در مجموع  ها نشانآماری داده

ترین بیش كهطوری(، به<05/0Pداشت )نداری تاثیر معنی رشد ویژه

مشاهده  گروه شاهد در میزان ترینتیمار دو و كم در نرخ رشد ویژه میزان

ها نشان داد كه در تحلیل آماری داده و بررسی تجزیه (.4)شکل گردید

داری معنی تاثیر ویژه فاكتور وضعیت میزان بر آزمایشی تیمارهای مجموع

فاكتور وضعیت در  میزان ترینبیش كهطوری(، به<05/0Pداشت )ن

 (.5)شکلترین میزان در تیمار چهار مشاهده گردید تیمار یک و كم

 

 

 
کپور معمولی در تیمارهای مختلف  ضریب تبدیل غذاییمیزان  :1شکل 

 آزمایشی
 

 
کپورمعمولی در تیمارهای مختلف  افزایش وزن بدنمیزان : 2شکل 

 آزمایشی
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 حثب
بررسی و مقایسه میزان درصد افزایش وزن بدن گروه شاهد و        

%( نشان كه  2 %، 1 %، 5/0تیمارهای تغذیه شده با سه میزان جلبک )

كه آنالیز طوریمیزان درصد جلبک تاثیر چشمگیری نداشته به این

در تحقیق حاضر  داری را بین تیمارها نشان ندادمعنی ها رابطهداده

میزان ضریب تبدیل غذایی نسبت به گروه شاهد كاهش یافت. كاهش 

شود. مطابق نتایج ضریب تبدیل غذایی پارامتر مثبتی محسوب می

  نشان دادند در میگو (2007)و همکاران  Balcazar تحقیق حاضر 

vannamei  Litopenaeus  تغذیه شده با مکمل رژیم غذایی رشد و بقا

مکانیسم افزایش روده،  تری حاصل گردید. در بررسیكم  FCRباالتر و 

با رژیم غذایی پروبیوتیک   Latissulcatus Penaeusزمانی كه میگوی

  FCRتبع آن مکمل و به تغذیه شد منجر به جذب بهتر مواد مغذی

  Stadtlander چنینهم(. 1999و همکاران  Kirjavainen) یافت كاهش

درصد پودر ماهی  30 شان دادند كه جایگزینین( 2013)و همکاران 

 پیاتیال ماهی رشد كاهش به منجر(P. yezoensis)  قرمز جلبک با

Oreochromis niloticus) )درصد پودر  15جایگزینی  كهشد درحالی

د گردی شاهدبا جلبک منجر به افزایش رشد در مقایسه با گروه  ماهی

 یرهبه ج یاهیگ یهاافزودن مکمل یرتأث .دار نبوداما این افزایش معنی

چون: غلظت مناسب، هم یعملکرد رشد، با توجه به عوامل یبر رو

 یمراحل زندگ ی،گونه ماه چنین، همپرورش یریتو مد یرهج یبترك

و  Berrto) باشندیعملکرد رشد مؤثر م یجبر نتا یزن یشیآزما یطو شرا

های گزارش كرد كه جلبک Ruperez (2002) (.2008همکاران، 

صورت مکمل غذایی برای كمک به جذب روزانه توانند بهای میقهوه

مطالعه روی مواد معدنی ضروری و عناصر كمیاب استفاده شوند. 

 كه نشان داد راكیهای دریایی خوخصوصیات فیزیکوشیمیایی جلبک

 و پروتئین فیبر، از خوبی منبع عنوانبه توانندمی دریایی هایجلبک

با بررسی تركیبات  .(Gomez-Ordonez، 2010معدنی باشند ) مواد

 Padina tetrastromatica دریایی ایقهوه هایجلبک بیوشیمیایی

 دتواننمی و هستند ضروری غذایی مواد از غنی هاآن كه توان گفتمی

و  Peng(. Sethi، 2012گردد ) محسوب غذایی ارزش با منبع یک

 جلبک ایتغذیه و شیمیایی تركیبات روی مطالعه با (2013) همکاران

 جلبک سرشار این كه نمودن گزارش Sargassum naozhouense ایقهوه

مس روی و  ،چون آهن یمیابك عناصر و ضروری معدنی مواد از

، ستیکمریاسید مانندی چرب فراوان باشند و نیز دارای اسیدهامی

. كاهش رشد آراشیدونیک هستنداسید و اولئیکاسید ،پالمیتیکاسید

های با مقادیر ترین عالیم در ماهیانی است كه از جیرهیکی از معمول

(. NRC، 1993) كنندنامناسب از مواد مغذی ضروری استفاده می

دلیل دارا بودن ههای مشتق شده از گیاهان بگزارش شده كه تركیب

 
ماهی کپورمعمولی در تیمارهای  درصد افزایش وزن بدنمیزان : 3شکل 

 مختلف آزمایشی
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ها، اسید گالیک، ها، آلکالوئیدآمینواسیدها، مواد معدنی، ساكاریدپلی

 آروماتیک هایتركیب و هافنلپلی كاروتنوئیدها، ساكاریدها،پلی

فعالیت ضدمیکروبی،  مانندبیولوژیکی های متعدد توانند خاصیتمی

ترس باشند و ضداس ضدالتهابی ،ضدتومور اكسیداسیونی،ضد ضدقارچی،

 آمیزی پارامترهای رشد را تغییر دهندصورت موفقیتتوانند بهكه می

(Hertramp ،2001)دست آمده از افزودن عصاره . با توجه به نتایج به

درصد به جیره پایه، افزایش هضم و جذب غذا و در نتیجه  1مقدار به

هد كاهش ضریب تبدیل غذایی در ماهیان این تیمار نسبت به گروه شا

(05/0P<) تواند تاییدی بر تاثیر تركیبات دیده شد كه این امر می

در بر رشد ماهی كپور باشد.  P. astraulisفعال عصاره جلبک زیست

دار در ضریب تبدیل غذایی تیمار یكاهش معن رغمعلی این بررسی

 مانند پارامترهای رشد سایر بر P. astraulis اثر عصاره جلبکدوم، 

درصد افزایش وزن بدن و افزایش وزن بدن افزایشی  نرخ رشد ویژه،

ترین . ضریب تبدیل غذایی از جمله مهم(<05/0P)همراه نداشت به

آید. كاهش ضریب حساب میها در مباحث تغذیه آبزیان بهشاخص

جایی باشد. از آنمعنای افزایش قابلیت مصرف غذا میتبدیل غذایی به

گردد، ها میها صرف خوراک آنزینهكه در امر پروش آبزیان باالترین ه

تواند اثر افزایش مصرف غذا توسط موجود زنده و كاهش هدر رفت می

 ها و افزایش بازده تولید داشته باشد.شایانی در كاهش هزینه
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