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 مقدمه
 نقش مهمی جهانی فقر کاهش و غذایی امنیت در پروريآبزي       

میلیون  171(.  کل تولیدات جهانی آبزیان از FAO ،2009) کرده ایفا

میلیون تن از  80میلیون تن از صید و صیادي و  9/90)شامل تن

تا  1961هاي بین سال باالتر رفته است، 2016پرورش( در سال 

 2/3) میانگین خروجی سالیانه مصرف غذاهاي با منبع شیالتی 2016

تر از گوشت همه درصد( و بیش 6/1باالتر از رشد جمعیت )درصد( 

(. FAO ،2018) درصد( افزایش یافته است 8/2) زيموجودات خشکی

کیلوگرم  2/20به  1961کیلوگرم در سال  9مصرف ساالنه  آبزیان از 

درصد در سال رشد  5/1، با میانگین نرخ افزایش حدود 2015در سال 

پروري و تولید پیشرفت صنعت آبزي(. با FAO ،2018) داشته است

باشد. متراکم آن، وجود بیماري در مزارع پرورشی غیرقابل اجتناب می

 هستند، آن مواجه با ماهی دهندگانپرورش که ترین مشکالتیمهم از

 بنابراین است. زندگی اولیه مراحل خصوصاً در مانیزنده میزان کاهش

 هايگونه در ویژهبه ماهیان بدن دفاعی و ایمنی سیستم و ارتقاي تقویت

، Magnadottir) است دهندگاننیازهاي پرورش تریناصلی از پرورشی

 ايتاریخچه هادرمان بیماري در دارویی گیاهان از استفاده(. 2006

 در کشورهاي ویژهبه دور بسیار هايزمان از هاآن از استفاده دارد. طوالنی

 بیستم قرن در هابیوتیکآنتی است. اما ظهور بوده مرسوم آسیا شرق

 بر هابیوتیکاز آنتی استفاده مضر شد. اثرات هاآن کاربرد باعث کاهش

 در چند را پژوهشگران ایمنی و محصول کیفیت حیوان، و انسان سالمت

 است کرده مندعالقه گیاه درمانی و شیمی گیاه هايرشته به اخیر دهه

(Makkar  ،2009و همکاران)هاي پیشگیري از بیماري . امروزه براي

جاي دارو درمانی از پروري بهعفونی و غیرعفونی در صنعت آبزي

  جلبک استفاده ها ازجمله پودرسایر افزودنی هاي ایمنی ومحرک

 عنوانبه ماکروسکوپی هايجلبک از استفاده (.Sakai ،1999) شودمی

 1500بهداروهاي سنتی  عنوانبه چنینهم و کود دام، غذاي انسان،

 آسیا شرق نشین کشورهايساحل مردمان در که گرددبرمی پیش سال

 ايتغذیه نیازهاي از عنوان بخشیبه کره و ژاپن چین، چونهم

 از جلبک از . استفاده(Guiry ،2010) است داشته کاربرد شانروزانه

 منظوربه گوشت کیفیت در تأثیر یکی بررسی است، قابل جهت دو

مقاومت  افزایش و رشد حین در آبزي بر تأثیر دوم انسانی و استفاده

 پایدار کمک تولید به که است پرورشی نامساعد شرایط به موجود

 از استفاده هاي متعددي دربارهبررسی کرد. تاکنون خواهد وافري

 عنوان مکمل و جایگزین انجام شده استبه دریایی هايماکروجلبک

(Sotoudeh و Mardani ،2018فرهودي ؛ 1396 و همکاران، یتنگستان ؛ 

استفاده از پودر  .(2009و همکاران،  Cruz-Suarez ؛1395، همکاران و

در کشور  1960بار در سال جلبک دریایی در غذاي دام و آبزیان، اولین

اي خشک و آسیاب شده در هاي قهوهنروژ بوده است که از جلبک

بعد  Nakagawa (1995)و   Mustafaغذاي آبزیان استفاده شده است.

عنوان اقالم غذایی در جیره ها را بهها اهمیت ماکروجلبکاز نروژي

منظور استفاده از ماهیان مطرح کردند. پس از آن چندین مطالعه به

)سارگاسوم، پورفیرا، اولوا، گراسیالریا و پادینا(  هاي دریاییماکروجلبک

 هايزجلبکگونه ا 300 در جیره غذایی آبزیان انجام گرفت. تقریباً

 هاي جلبکدسته در در جنوب کشور شناسایی شده است که دریایی

و جلبک سبز  (Phaeophytes) ايجلبک قهوه ،(Rhodophytes) قرمز

(Chlorophytes) ؛1390 همکاران، و قرنجیک) اندشده بنديطبقه 

هاي دریایی، در بین جلبک (.1379و آبکنار،  قرنجیک ؛1379 ک،قرنجی

هاي با ارزش اقتصادي دلیل تولیدات باال و عصارههب Gracilariaجنس 

ها است. جلبک گراسیالریا از ترین جلبکازجمله آگار، یکی از مهم

 Rhodophyta قرمز هايجلبک رده و Gracilariaceae گراسیالریاسه خانواده

جهان  در قرمز دریایی هاي جلبک مفیدترین انواع از است که یکی

 شده استفاده آن از سایر آبزیان و ماهی غذایی جیره در که باشندمی

و همکاران،  Wen)دارو  عنوانبه هاي جلبکیگونه این، بر است. عالوه

و Praiboon ) شوندمی استفاده هم باال با کیفیت آگار تهیۀ در و( 2006

 غذایی مصارف براي هاجلبک از گروه این چنینهم(، 2006همکاران، 

 داده است نشان مطالعات (.Fitton ،2006) شوندمی استفاده انسان هم

 و ضدویروسی، قارچی ترکیبات یا و زیستی فعال ترکیبات که

و همکاران،  Banzemir) دارد وجود جلبک گونه این در باکتریایی

، با نام Lates calcariferسوف دریایی غول پیکر با نام علمی  .(2006

( در Barramundiو باراموندي ) (Asian seabassباس دریایی در آسیا )

( شناسایی 1970) Blochبار توسط استرالیا شناخته شده است و اولین

، زیر Perciformesشکالن ماهیباس آسیایی در راسته سوفشد. سی

 شودمی بنديطبقه Centropomidae خانواده و Percoidei رده

(Glencross ،2006 .)Valente  تاثیر جایگزینی ( 2006)و همکاران

هاي با جلبک Dicentrarchus labraxدر غذاي ماهی باس دریائی 

Ulva rigida ،Gracilaria cornea مطالعه  در کردند. بررسیSotoudeh 

ماهی را بر بچه  Gracilaria pygmeaاثر جلبک  Mardani (2018)و 

 هايجلبک پراکنش کهجاییآن کردند. از کمان مطالعهآالي رنگینقزل

سرشار  و است زیاد عمان دریاي و سواحل خلیج فارس در ماکروسکوپی

 ترکیبات جايبه جایگزین مناسبی تواندمی بنابراین است، پروتئین از

. هدف این (2012و همکاران،  Zheng) غذاي آبزیان شود قیمتگران

( Gracilaria pygmeaمطالعه بررسی اثرات پودر ماکروجلبک جیره )

دریایی آسیایی  باسسی ماهی خون هاي بیوشیمیاییشاخص برخی ازبر 

(Lates calcarifer.بود ) 
 

 هامواد و روش

در پژوهشکده خلیج فارس واقع  1397 سال حاضر در تحقیق       

ماهی قطعه بچه 264در استان بوشهر انجام گرفت. تعداد 

  (DOI): 10.22034/aej.2020.114344      
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آزمایشگاهی روز به شرایط  15مدت پرورشی قبل از شروع آزمایش به

قطعه  240 و غذاي کنستانتره آداپته و سپس در شروع آزمایش تعداد

 300فایبرگالس  مخزن 12صورت کامالً تصادفی در بچه ماهی به

باشد که ماهی میقطعه بچه 20شامل  مخزنلیتري تقسیم شدند. هر 

ها داري از لحاظ وزنی نداشتند و متوسط وزن اولیه آناختالف معنی

( بود. در مطالعه انحراف از معیار±میانگین)براساس  گرم 8/1±28

بیضا،  21 )شرکت باس آسیاییسیحاضر از جیره غذایی تجاري ماهی 

روز( غذادهی تا حد  35فارس( استفاده شد. در طول دوره آزمایش )

 در) ظهرازدر دو نوبت صبح و بعدحرارت  سیري و متناسب با درجه

یک  .(Alwarez-Gonzalez ،2001) صورت پذیرفت (15-9ساعات 

طور هاي خورده نشده بههر وعده غذادهی، تعداد پلت ازساعت بعد 

 تقریبی شمارش شده و وزن خشک غذاي خورده شده محاسبه شد.
سواحل استان از  (Gracilaria pygmea)خانواده گراسیالریا  جلبک

آوري و پس از شستشو با آب شهري و سپس آب مقطر و جمع بوشهر

 .(2005و همکاران،   Salehi) صورت پودر درآورده شدهخشک کردن ب

غذائی ماهی  دریایی به جیره درصدهاي مختلفی از پودر گونه جلبک

، % 5/1 ،%0 صورتهب تحقیق آسیایی اضافه شد. تیمارهاي دریایی باس

صورت افزودنی، هر کدام با سه تکرار انجام به ماکروجلبک  %5/2 و 2%

عنوان تیمار شاهد درنظر گرفته شد. در هتجاري رایج بگرفت. غذاي 

پایان انجام طرح خونگیري از ساقه دمی ماهیان انجام گرفته و بعد از 

سانتریفیوژ و جداسازي سرم، مقادیر فاکتورهاي بیوشیمیایی سرم 

گلیسریدکل، خون ماهی )شامل گلوکز کل، کلسترول کل، تري

اده از یک دستگاه اتوآناالیزر مدل با استفپروتئین کل و آلبومین کل( 

Roche COBAS MIRA پارس آزمون در  هاي تجاري شرکتو کیت

 سنجیده و ثبت شدند.تشخیص طبی ویرومد در شهر رشت  آزمایشگاه

 بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی خون

ا با کمیت پروتئین کل پالسم: کل آلبومین و گلبولین پروتئین،       

( Bio-Rad Laboratories GmbH, Munich, Germany) کیت از استفاده

ن تعیین عنوان استاندارد پروتئیو با استفاده از آلبومین سرم گاوي به

سنجی در (. آلبومین پالسما براساس شیوه رنگBradford ،1976شد )

( Quantichrom TM BCG Albumin Assay Kit) شد تعیین نانومتر 620

(Nicholson  ،2000و همکاران.) با  عالوه بر این، محتواي کل گلبولین

 (.2005و همکاران،  Kumar) دست آمدپروتئین به آلبومین از کل تفریق

مقدار : گلیسرید و گلوکزتعیین مقادیر کلسترول کل، تری       

-گرم بر دسیگلیسرید و گلوکز سرم )برحسب میلیکلسترول کل، تري

 546در طول موج  و (CHOD-PAP) کالریمتري لیتر( از روش آنزیمی،

ار مقد هاي شرکت پارس آزمون انجام شد.نانومتر با استفاده از کیت

لیتر گرم بر دسیگلیسرید و گلوکز برحسب میلیکلسترول کل، تري

 (.Rehulka ،2000) محاسبه شد

 نتایج
وتئین، درصد پر 04/15آنالیز تقریبی جلبک گراسیالریا شامل        

ی درصد فیبر بود میزان چرب 2/1درصد خاکستر و  11درصد چربی،  1

ت. کل، پروتئین خام، کربوهیدرات و خاکستر مورد آنالیز قرار گرف

، پروتئین خام با دستگاه Soxtec systemچربی کل با دستگاه 

Kjeltec Auto Analyserتر با دستگاه کوره الکتریکی از طریق، خاکس 

درصد جیره  1طبق جدول  (.AOAC ،2005محاسبه، تعیین گردید )

( استاندارد خطاي±میانگین )براساس آسیایی دریایی باس تغذیه براي پایه

 23/9±12/0 خاکستر ،92/13±22/0 چربی ،8/47±41/0 پروتئین شامل:

  بود. 0/10±17/0و رطوبت 
 

 یاییآس یاییباس در یهتغذ یبرا یهپا یرهدرصد ج :1جدول 

 استاندارد( یخطا±یانگین)براساس م

 

مقدار گلوکز خون در گروه شاهد باالترین  1 شکلبا توجه به        

( 63 ± 3/2درصد ) 2مقدار آن در تیمار ترین ( و پایین21/3±92)

با افزایش مقدار جلبک مکمل در غذا،  شکل. با توجه به مشاهده شد

درصد روند کاهشی و سپس افزایش یافته  2 مقدار گلوگز خون تا تیمار

درصد بین بقیه تیمارها با هم  2غیر از مقدار گلوکز تیمار به چنینهم

با توجه  (.<05/0P) وجود نداشتداري و با گروه شاهد اختالف معنی

( 332±02/32)کلسترول خون در گروه شاهد  مقدار باالترین 2 شکلبه 

( مشاهده 66/258 ±51/7درصد ) 2ترین مقدار آن در تیمار و پایین

 روندمقدار کلسترول سرم خون با افزایش مقدار جلبک در جیره، . شد

داري معنی اختالف گونههیچ هرچند است داشته افزایش و سپس کاهشی

ترین کم (.<05/0P) وجود نداشتنیز بین تیمارها با هم و با گروه شاهد 

 شکلدرصد بوده است. با توجه به  2مقدار گلوکز و کلسترول در تیمار 

( و 66/80 ± 66/1)گلیسرید خون در گروه شاهد مقدار تريباالترین  3

. ( مشاهده شد33/61 ± 45/1درصد ) 2ترین مقدار آن در تیمار پایین

جلبک در جیره،  جا نیز با افزایش مقدارمشابه با مقدار کلسترول در این

روند کاهشی و سپس افزایشی داشته سرم خون  گلیسریدتريمقدار 

با گروه درصد 2و  5/1داري بین تیماراختالف معنیجا اما در این است،

مقدار ترین باال 4 شکلبا توجه به  (.<05/0P)است  شاهد وجود داشت

ترین مقدار ( و پایین86/3 ± 03/0)درصد  5/2 پروتئین خون در گروه

با افزایش مقدار . ( مشاهده شد93/2 ± 08/0درصد ) 2آن در تیمار 

درصد کاهش  2خون تا تیمار  پروتئین کلجلبک مکمل در غذا، مقدار 

غیر از مقدار به چنیندرصد افزایش یافته هم 5/2و سپس در تیمار 

داري بین بقیه تیمارها با گروه شاهد اختالف معنی % 2پروتئین تیمار 

 .وجود نداشت

 ترکیب رطوبت      پروتئین    چربی    خاکستر    

12/0±23/9  22/0±92/13  41/0±8/47  17/0±0/10  زانیم 
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گرم در )بر حسب کل  (، آلبومین، گلبولین و پروتئینلیتردر دسیگرم میلیگلیسرید، کلسترول )برحسب تری : تغییرات میانگین گلوکز،۲جدول 

(خطای استاندارد±)میانگین روز30های مختلف گراسیالریا در پایان بر اساس تیمار باس دریایی آسیاییدر ماهی لیتر( دسی

  2و  5/1 آلبومین خون در گروه مقدارباالترین  5 شکلبا توجه به      

( 86/1 ± 03/0درصد ) 2ترین مقدار آن در تیمار ( و پایین06/2 ± 03/0)

درصد نسبت به  5/2و  5/1مقدار آلبومین در خون گروه  .مشاهده شد

بین مقدار آلبومین چنین فقط و هم باالتر بوده استبقیه تیمارها 

ه دار بودبا بقیه تیمارها اختالف معنی ترین مقدار()کم درصد 2تیمار 

  5/2 خون در گروه گلبولینمقدار باالترین  6 شکلبا توجه به  است.

( مشاهده 06/1 ± 06/0) % 2تیمار  در آن مقدار ترینپایین و (8/1 ± 00/0)

گلبولین سرم خونی با افزایش مقدار جلبک مکمل در غذا، مقدار  .شد

درصد افزایش یافته  5/2درصد کاهش و سپس در تیمار  2تا تیمار 

درصد بوده است.  5/2ترین میزان گلبولین سرم خونی در تیمار بیش

داري وجود و گروه شاهد با هم اختالف معنی5/1بین تیمارهاي فقط 

 نداشت.

 

 

 

باس سی در ماهی لیتر(گرم در دسیکلسترول )میلیتغییرات میانگین : ۲شکل 

 (n=3خطاي استاندارد، ±)برحسب میانگین های مختلف گراسیالریاآسیایی با تیمار

باس در ماهی سی لیتر(گرم در دسیتغییرات میانگین گلوکز )میلی: نمودار 1شکل  
خطاي ±نگین)برحسب میا روز30های مختلف گراسیالریا در پایان آسیایی با تیمار

 ( n=3استاندارد، 
   

 

 

 

باس در ماهی سی لیتر(ین )گرم در دسیئنمودار تغییرات میانگین پروت: 4شکل 

خطاي ±)برحسب میانگین  روز 30های مختلف گراسیالریا در پایان آسیایی با تیمار

 ( n=3استاندارد، 

 در ماهی  (لیتردسیگرم در میلی)گلیسرید نمودار تغییرات میانگین تری: 3شکل  

)برحسب   روز 30های مختلف گراسیالریا در پایان باس آسیایی با تیمارسی

 ( n=3خطاي استاندارد، ±میانگین
   

 بیوشیمیایی پارامترهای       
 تیمار

 گلوکز

(لیترگرم در دسیمیلی)  
 کلسترول

(لیتردسیگرم در میلی)  
 تری گلیسرید

(لیترگرم در دسیمیلی)  
 پروتئین کل

 (لیترگرم در دسی)
 آلبومین

(لیترگرم در دسی)  
 گلبولین

 (لیترگرم در دسی)

 b21/3 ± 92 332 ± 32/02 a 80/66 ± 1/66c  3/63 ± 0/03b,c 2/03 ± 0/03b 1/6 ± 0/00b گروه شاهد

5/1  83/33 ± 2/6b a48/6 ± 278 a,b 96/2 ± 66 3/53 ± 0/03b 2/06 ± 0/03b 1/46 ± 0/03b 

2 a3/2 ± 63 a 51/7 ± 66/258  61/33 ± 1/45a 2/93 ± 0/08a 1/86 ± 0/03a 1/06 ± 0/06a 

5/2  b08/2 ± 86 a04/5 ± 307 b,c 02/2 ± 74 3/86 ± 0/03c 2/06 ± 0/03b 1/8 ± 0/00c 
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 بحث 

 سالمتی وضعیت بررسی در اطمینان قابل و مهم هايشاخص از یکی       

و  Fanouraki) است هاآن خونی پارامترهاي سنجش ماهیان، ایمنی و

هاي بررسی خصوصیات فیزیولوژیک روش طرفی از از .(2007همکاران، 

هاي شناسی است که نسبت به روشهاي خونماهیان تعیین شاخص

(. در 2008و همکاران،  Rahimiباشد)تر میتر و کم هزینهدیگر ساده

مقدار گلوکز در خون گروه شاهد نسبت به بقیه تیمارها این مطالعه 

ي در مقدار گلوکز خون ماهی با داراختالف معنی باالتر بوده است، اما

درصد(.  2تیمار  جزهاي دیگر مشاهد نشد )بهافزایش جلبک در غلظت

باس دریایی روي ماهی ( 1395)در مطالعه فرهودي و همکاران 

داري را یک از تیمارها تفاوت معنیآسیایی نیز میزان گلوکز در هیچ

 ولفوکوسترنشان نداد که در توافق با مطالعه حاضر هست. 

داري در غلظت گلوکز سرم و باعث ها( باعث کاهش معنی)فلوروتانین

(. Abu-Ghannam ،2011و Gupta شود )کاهش تجمع سوربیتول می

هاي دریایی یکی از خصوصیات مهم عصاره تهیه شده از ماکروجلبک

هاي گوارشی براي رسیدن ها در مهار آنزیمغنی از فنولیک، توانایی آن

و همکاران  Roy (.2011 و همکاران، Nwosu) ضددیابتی است توانایی به

ها در مطالعات آزمایشگاهی دریافتند که عصاره فلوروتانین (2011)

( glucosidaseα-وابسته به غلظت از آلفا آمیالز و آلفا گلوکز ایداز )

ها قادر هستند که عصاره فلوروتانینکنند، درحالیممانعت می کامالً

 90دقیقه بعد از مصرف غذا تا  20ر گلوکز خون را افزایش طبیعی د

درصد در حیوانات  40طور متوالی ترشح پیک انسولین را تا درصد و به

مقدار آنزیم Mardani  (2018 )و  Sotoudeh در مطالعه .کاهش دهند

داري اختالف معنی شاهدگروه  و با داشت ثابتی روند شده آمیالز سنجش

در نداشته است و فعالیت آنزیم آمیالز تحت تاثیر جیره مکمل نبود. 

هاي جلبک اضافه شده مقدار کلسترول سنجش شده کمی همه غلظت

گفت اضافه کردن جلبک گراسیالریا  توانکه می شاهد بود تر از تیمارکم

باعث کاهش غلظت کلسترول پالسماي خون شده است هر  احتماالً

داري بین تیمارها با هم و با گروه شاهد از لحاظ نیاختالف معچند 

( در مطالعه 1397نراقی و همکاران )مقدار کلسترول وجود نداشت. 

گرم بر کیلوگرم جلبک نانوکلروپسیس  15دریافتند که استفاده از  خود

تواند سبب کاهش کمان میآالي رنگینماهی قزلدر جیره روزانه بچه

تواند که این امر می گرددHDL و افزایش LDL گلیسرید،تري کلسترول،

ناشی از تاثیر مطلوب و مفید جلبک مذکور در جیره بر عملکرد فعالیت 

علت وجود اسیدهاي چرب به ها و احتماالًکبد در متابولیسم چربی

در جلبک مذکور دانست که با نتایج حاصل از بررسی  3-غیراشباع امگا

El-Sheekh ( و م2014و همکاران )باشد. طالعه حاضر منطبق می

کاهش کلسترول سرم خون توسط اسیدهاي چرب بلند زنجیره از 

کننده ممکن است با کاهش عملکرد کلستریل استر حمل 3-گروه امگا

پروتئین )پروتئینی که استرهاي کلستریل را از کلسترول به 

کند( و آنزیم لستین گلیسرید حمل میهاي سرشار از تريلیپوپروتئین

مهم درگیر در سوخت و ساز کلسترول(  )آنزیم ترانسفراز اسیل لسترولک

 Abbey) طور فعال با سنتز کلسترول مرتبط هستندمرتبط باشد که به

( نیز استفاده 1384) نیا و همکاراندر مطالعه حسن .(1990 همکاران، و

درصد کلسترول تخم  34اندازه درصد سارگاسم در غذاي مرغ به 1از 

بهترین مقدار جلبک افزودنی به غذاي باس دریایی  کاهش داد.مرغ را 

و  5/1 گلیسرید خون را غلظتآسیایی جهت کاهش کلسترول و تري

گروه شاهد با همه تیمارها  گلیسریدتريدرصد داشتند. بین مقدار  2

توان گفت که میطوريهدار بود. بدرصد اختالف معنی 5/2جز تیمار به

گلیسرید خون را کاهش مقداري توانسته مقدار تريغلظت جلبک تا 

درصد موثر نشان نداده است.  2تر از مقداردهد و با افزایش غلظت بیش

 

 

 
باس در ماهی سی لیتر(آلبومین )گرم در دسینمودار تغییرات میانگین : 5شکل 

خطاي ±برحسب میانگین( روز 30 های مختلف گراسیالریا در پایانآسیایی با تیمار

 ( n=3استاندارد، 

در ماهی سی باس  نمودار تغییرات میانگین گلبولین )گرم در دسی لیتر(: 6شکل  

خطاي ±)برحسب میانگین روز 30های مختلف گراسیالریا در پایان آسیایی با تیمار

 ( n=3استاندارد، 
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 Paralichthysنتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه روي فالندر ژاپنی )

olivaceus) درصد جلبک قرمز  9 و 6 ،3 سطوح با شده تغذیهEucheuma 

denticulatuum دارد مطابقت (Ragaza  ،2015و همکاران).  چنین

ها نیز مشاهده شده است. روندي در ماهیان تغذیه شده با میکروجلبک

گلیسرید سرم خون فالندر ژاپنی کاهش سطح کلسترول و تري

(Paralichthys olivaceus)  تغذیه شده با میکروجلبک کلرال در سطوح

تاثیر  .(2002و همکاران،  Kim) موضوع است درصد نیز گواه این 4و  2

گلیسرید سرم خون ماهی جلبک گراسیالریا بر سطح کلسترول و تري

طبیعی ازجمله کاراژینان  خاطر ترکیباتبه دریایی آسیایی احتماالً باس

هاي قرمز بوده و است که از ترکیبات معمول استخراج شده از جلبک

شود تجویز میمنظور کاهش سطح کلسترول خون در انسان نیز به

(Panlasigui  ،.برعکس نتایج مطالعه حاضر 2003و همکاران .) در

 Gracilaria( استفاده از جلبک قرمز  2016و همکاران) Yuمطالعه 

lemaneiformis  درصد تاثیري روي کلسترول،  5و  1،2،3،4در سطوح

هاي گونه گلیسرید و پروتئین کل میگوي وانامی نداشته است.تري

گرم  40زیر  دریایی محتواي لیپیدي پایینی دارند )معموالً هايجلبک

خشک(، اما زنجیره اصلی اسیدهاي چرب غیراشباع  بر کیلوگرم در وزن

 ؛2012 و همکاران، Rohani-Ghadikolaei) دارند طویل و بلندي نسبتاً

Wells ،؛2017 و همکاران Mhre محتواي اسیدهاي  (.2014 همکاران، و

تر بیش کنندزیست می هاي سردکه در آب هاییگونه چرب غیراشباع در

( و تحت تاثیر فاکتورهاي 2011و همکاران،  van Ginnekenهست )

گرم  2-129 بین هايخام جلبک محیطی هستند. محتواي لیپیدزیست

چنانی آن غذا تاثیر در مقدار جلبک افزودنی به افزایش بر کیلوگرم است.

چنان که بین گروه شاهد با است همروي پروتئین سرم خون نداشته 

داري سرم خون اختالف معنی درصد در مقدار پروتئین 5/2و 5/1تیمار 

. (Becker ،2007) است باکیفیت پروتئین منبع یک جلبک وجود نداشت.

، ییایقرمز در میس یماه ( روي1985) و همکاران Mustafaدر مطالعه 

در غذاي ماهی باعث بهبود  P. yezoensisگرم بر کیلوگرم  50افزودن 

اي شده است. سطح پروتئین افزایش وزن، کارایی پروتئین ماهیچه

درصد( نسبت به پروتئین  04/15) محاسبه شده در جلبک مصرفی

تر است. اختالف در محتواي پروتئین خون درصد( پایین 8/47) جیره

تحث تاثیر محتواي پروتئین جلبک مصرفی  ماهی ممکن است شدیداً

 5تر از هاي دریایی کمها در جلبکمحتواي پروتئین شد که معموالًبا

(. ازجمله مطالعات مشابه 2010و همکاران،  Leonardدرصد است )

هاي جنس گراسیالریا اي روي گونهتوان به مطالعهدر این زمینه می

که باعث  صورت جایگزینی به غذاي ماهی جوان باس دریایی اروپاییبه

 Valenteخاکستر شده است اشاره کرد ) مقدار و افزایشپروتئین  کاهش

 متعددي ايغیرنشاسته ساکاریدهايپلی گیاهان (.2006و همکاران، 

 کنند، باعثمی برخورد معدنی مواد یا آب با ترکیبات این وقتی که دارند

 شوند. اینآرژنیک می حاوي ترکیبات جذب و هاکاتیون تغییر

 دارند چسبندگی خاصیت طبیعی طوربه گاهیمعموالً  ساکاریدها،پلی 

ها جلبک ضدمغذي اثر خاصیت دالیل از یکی است اثرممکن همین که

 هضم کاهش قابلیت موجب جلبک باالتر سطوح از استفاده زیرا ،باشد

 Sotoudeh (. 1393فرد و همکاران، )اوجی شودمی چربی و پروتئین

گرم بر  60افزودن  کهخود دریافتند ( در مطالعه 2018) Mardani و

 يآالقزل یماهبچه يدر غذا  Gracilaria pygmeaاز جلبک لوگرمیک

که سطح یبهتر رشد را گزارش دادند اما هنگام ییکمان کارانیرنگ

و به  ییوزن نها افتی شیگرم افزالویگرم بر ک 120مقدار به یافزودن

فعالیت  کرد. دایکاهش پ نیپروتئ ییو نرخ کارا ژهیخصوص نرخ رشد و

 120اي در ماهیان تغذیه شده با طور قابل مالحظهآنزیم پروتئاز به

 شاهدگرم بر کیلوگرم و یا گروه  30گرم بر کیلوگرم در مقایسه با 

داري وجود داشت. با افزایش مقدار جلبک افزودنی به اختالف معنی

 که باالترین مقدارطوريغذا مقدار آنزیم پروتئاز کاهش یافته است به

دست هدست آمد. نتایج بهب شاهد( در گروه U/mg 18/3آنزیم پروتئاز )

 90تا سطوح  G. pygmeaسازي از جلبک آمده نشان داد که مکمل

گرم بر کیلوگرم باعت ارتقاء پارامترهاي رشد بدون کاهش در پاسخ 

 آالي رنگینهاي قزلماهیاکسیدانی و عملکرد گوارشی در بچهآنتی

جلبک گراسیالریا  با سازيمکمل از توانو می شودآزاد میکمان با شناي 

گرم بر کیلوگرم بدون تاثیر روي کارایی رشد، وضعیت آنتی  90باالي 

حاضر مطالعه در  اکسیدانی یا مورفولوژي بافت جذب استفاده کرد.

درصد بوده هرچند  5/2میزان آلبومین سرم خونی در تیمار ترین بیش

ها با هم و با گروه شاهد وجود نداشته هگرو داري بیناختالف معنی

در ( 1393و همکاران )زاده درصد(. سلیقه 2استثناء تیمار است )به

مطالعه خود نیز افزایش مقدار آلبومین را گزارش دادند که در توافق 

با مطاله حاضر است. هرگونه تغییر در سطح آلبومین و پروتئین کل 

شاخص بالینی در پایش سالمت سیستم عنوان یک تواند بهپالسما می

ایمنی، کبد و کلیه مورد استفاده قرار بگیرد و عوامل متعددي ازجمله 

. تاثیر (John ،2007) توانند بر این پارامترها تاثیرگذار باشندتغذیه می

مقادیر متفاوت جلبک افزودنی به غذا روي گلبولین مثبت بود و با 

درصد(، گلبولین نیز افزایش  2مار استثناء تیافزایش درصد جلبک )به

ترین میزان گلبولین سرم خونی در تیمار بیش کهطوريپیدا کرد، به

 داري داشته است.درصد بود که با گروه شاهد نیز اختالف معنی 5/2

( در مطالعه خود یک افزایش 1395) فرد و همکارانفاطمه انصاري

درصد  10ده با ماهی تغذیه ش Igmداري در ایمونوگلبولین معنی

افزایش سطح میزان آلبومین و گلبولین و  اسپیرولینا مشاهده کردند.

دهنده تقویت سیستم ایمنی غیراختصاصی در ( نشانA/Gنسبت )

هاي سلول در هاپروتئین این .(2011همکاران،  و Andrews) است ماهیان

(. در 1389شوند )بنایی و همکاران، پارانشیم بافت کبد سنتز می
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مطالعه حاضر با افزایش سطح افزودنی جلبک مورد مطالعه به غذا 

درصد نسبت  5/2مقدار پروتئین، آلبومین و گلبولین خون در تیمار 

اند. افزایش در میزان آلبومین، ی داشتهئبه تیمار شاهد افزایش جز

ایمنی غیراختصاصی  سیستم با تحریک ارتباط در سرم پروتئین و گلبولین

( روي ماهی 1395باشد. در مطالعه فرهودي و همکاران )میزبان می

گلیسرید، کلسترول و گلوکز باس دریایی آسیایی مقادیر پروتئین، تري

 Gracilariaدرصد( جایگزینی جلبک  9و  6، 3) خون با افزایش سطح

pygmaea زاده و سلیقهاند. ی داشتهئبا پودر ماهی نیز افزایش جز

، 0( با مطالعه اثر سطوح مختلف جلبک اسپیرولینا )1393همکاران )

درصد( روي برخی فاکتورهاي خونی، ایمنی و  10و  5/7، 5، 5/2

بیوشیمیایی سرم خون ماهی بنی نشان داد که پارامترهاي خونی و 

اي اسپیرولینا بیوشیمیایی سرم خون ماهی تحت تاثیر مکمل تغذیه

درصد جلبک اسپیرولینا به  10هرچند که افزودن  قرار نگرفته است،

جیره باعث بهبود پارامترهاي خونی، ایمنی ماهی بنی شده است. در 

زاده و چنین سلیقه( و هم1396) تشابح با نتایج تنگستانی و همکاران

در مطالعه خود نیز دریافتند که افزودن جلبک که ( 1393) همکاران

تاثیري باس دریایی آسیایی نی ماهی گراسیالریا روي پارامترهاي خو

نیز با افزایش جلبک گراسیالریا پارامترهایی مطالعه حاضر  نداشت. در

 داري نداشتنداختالف معنی گونههیچ کلسترول و آلبومین گلوکز، خونی

 درصد( که با مطالعه تنگستانی و همکاران 2استثنا در تیمار )به

 ( در توافق هست.1393) انزاده و همکارچنین سلیقه( و هم1396)

هاي عوامل مختلفی نظیر جیره غذایی از عوامل تاثیرگذار بر پارامتر

و همکاران،  Shahidi yasaghi ؛2002 و همکاران، Rios) باشدمی خونی

ها حاوي سطوح متفاوتی از مواد غذایی هستند (. ماکروجلبک2008

محیطی وابسته که به گونه، فصل برداشت، منشا جغرافیایی و شرایط 

هاي بیوشیمیایی میزان شاخص (.2007و همکاران،  MacArtain) است

 یزانهاي مختلف ماهیان با یکدیگر متفاوت بوده و مسرم خون در گونه

 یطی،مح یطشرا یی،مواد غذا یلعوامل مختلف از قب یرها تحت تاثآن

و  یادشموشکژ)محمدن کنندیم ییرعوامل تغ یرو سا یماريسن، ب

 از توانیداد که م نشان یقتحق ینا طورخالصهبه (.1390همکاران، 

استفاده کرد بدون  یماه يعنوان مکمل در غذابه یالریاگراس جلبک

خون داشته باشد،  یوشیمیاییب يپارامترها برعملکرد یرمنفیتأث کهآن

 ین،خون شامل پروتئ یوشیمیاییب يکه پارامترها شد مشخص ینچنهم

تر از کم یسریدگليو گلوکز، کلسترول و تر تریشب ینو گلبول ینآلبوم

 یدرصد )و حت 5/2 از توانیم یکل یريگیجهنت در .شاهد بودند یمارت

 يرو آن ثبتم یرهايتاث به توجه با یالریاجلبک گراس (تریشب

 یاییباس آسیس یماه يدر غذا آن یو خون یوشیمیاییب يپارامترها

 استفاده کرد.

 

 منابع

 و .م، مهرجانشمسایی .؛ه ،اسالمیرجبی .؛ف ،فردانصاری .1

 ایمنی سیستم اسپیرولینا بر غذایی مکمل تاثیر .13۹6 ،.م ،سلطانی

 .(Cyprinus carpio carpio) کوي ماهی خون بیوشیمیایی فاکتورهاي و

 .33تا  23، صفحات 3، شماره 26مجله علمی شیالت ابران. سال 

. 138۹.، س ،آنتونیو  .ر.غ ،یرفیع ؛.ع ،میرواقفی .؛م ،بنایی .۲

تاثیر تجویز خوراکی سیلی مارین بر روي فاکتورهاي بیوشیمیایی 

نشریه شیالت،  (.Oncorhynchus mykiss) کمانآالي رنگینخون قزل

 .286تا  271، صفحات 4، شماره 63 دورهمجله منابع طبیعی ایران. 

 م.؛ عضدی،م.؛  بهابادی،نفیسی ی، و.؛رشدم.؛ ن ،یتنگستان .3

 جلبک غذایی مکمل اثر بررسی .13۹6 ،.، استوده، آ. و فرهودی

 Lates )آسیایی باسسی ماهی خونی فاکتورهاي روي گراسیالریا بر

calcarifer.) 51تا 37 ات صفح ،2 شماره ،10 جلد ،37پیاپی شماره. 

 اثر بررسی. 1384 ،.ا.ع ،دادقانی .م.ب ،قرنجیك .؛ر.م ،نیاحسن .4

، 4 شماره، 2 دورهمرغ. تخم کلسترول میزان بر دریایی هايجلبک

 .33تا  11صفحات 

. 13۹3موسوی، س.م. و ذاکری، م.،  ؛یاوری، و. ؛زاده، ر.سلیقه .5

بر برخی از فاکتورهاي خونی، اثر مکمل غذایی جلبک اسپیرولینا 

 sharpeyi   .Mesopotamichthysایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی

 .46تا  40، صفحات 2، شماره 17مجله دامپزشکی ایران، دوره 
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خونی  هايشاخص رشد، عملکرد بر Gracilaria pygmaea دریایی قرمز

 .Lates calcariferدریایی آسیایی  خون ماهی باس سرم و بیوشیمیایی

  .89تا  77، صفحات 3، شماره 26سال مجله علمی شیالت ایران. 
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 سرم بیوشیمیایی فاکتورهاي از برخی بر مختلف غذایی هايجیره
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Abstract 

found in of Asian seabass diet. 
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One of the important and obvious characteristics of macro algae, which is important for 

their use in aquatic diet, the richness of bioactive compounds such as vitamins, minerals, 

pigments and polysaccharides. The aim of this study was to evaluate the effects of dietary macro 

algae powder (Gracilaria pygmea) on some blood biochemical indices of Lates calcarifer. At the 

start of the experiment, 240 juvenile fish were randomly divided into 12 fiberglass tanks of 300 

liters. The experimental treatments with three replicates were designed including 0%, 1.5%, 2% 

and 2.5% macro algae as additive in diet. At the end of the experiment, blood samples were 

collected in order to estimate blood biochemical parameters. There was a significant difference 

between treatment 2% and the other treatments in the value of glucose. However, there was no 

significant difference between the other treatments and the control group (P>0.05). A significant 

difference was only observed between treatment 2% and the other treatments in the value of 

albumin. There was no significant difference in the level of cholesterol between different 

treatments and control group (P>0.05). Overall, based on the results of blood biochemical 

parameters in the present study, the best level of Gracilaria macro algae in treatment 2.5% was 
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