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 1398 مهرتاریخ پذیرش:            1398 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

 کاهش و غذا وریبهره افزایش جهت در پوستانسخت مورد در خصوصبه طبیعی و شیمیایی ترکیبات از گیریبهره با آب در غذا پایداری

 ها،سوربات پلی چونهم شیمیایی ترکیبات از استفاده تاکنون باشد.می اهمیت با بسیار محصول تولید افزایش آن متعاقب و غذایی تبدیل ضریب

 سیاست راستای در عنوان هیچ به که بوده مرسوم بسیار  ... و هابنتونیت فرمالدهید(،اوره تراکمی )پلیمر باسفین یا متالوکاربامید پلی کارباپول،

 ایقهوه دریایی گیاه (ilicifolium Sargassum) فولیوم سی ایلی سارگاسوم ایگونه از استفاده پروژه این اجرای از هدف باشد.نمی غذایی امنیت

 با جلبک پودر %5 و 2 )شاهد(، درصد صفر جایگزینی ضمن لذا باشد،می میگو غذای در طبیعی همبند عنوانبه کشور جنوب در ریز ساحل به

 پایداری بر شاهد( جیره در شده )مصرف همبند عنوانبه سورباتپلی با آن جایگزینی تاثیر غربی، سفید میگوی غذای جیره فرموالسیون پروتئین منایع

 پلت  استاندارد، روش با غذا پلت ساخت ضمن منظور بدین گرفت. قرار آماری بررسی مورد گومی غذای پلت بافت و آب جذب ظرفیت استحکام،

 هر با شاهد بین test-T  آزمون نتایج گردید. گیریاندازه آن آب جذب درصد و گیپاشید هم از شروع زمان و داده قرار دریا آب در شده خشک

 به نسبت را بهبودی آماری نظر از %5 تیمار در آب جذب درصد چنینهم و غذا پایداری میزان که داد نشان دریایی گیاه %5 و 2 تیمارهای از یک

 غذا بافت و بو ،طعم ، رنگ بر که شده شیمیایی ماده یک جایگزین طبیعی همبند نوع یک زیستی، محیط بعد از کهآن ضمن داد، نشان شاهد گروه

  است. بوده گذار تاثیر نیز میگو برای آن جذابیت نهایتا و

        ، پایداری در آب و جذب آب، همبند، میگوی سفیدSargassum illicifolium کلمات کلیدی:

 jhafezieh@yahoo.com* پست الکترونیکی نویسنده مسئول: 
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 مقدمه
پروری فعالیت رو به رشدی است که وابستگی زیادی به آبزی       

پروری مسئوالنه، توسعه کار رفته در آن دارد. در آبزیهغذا و ترکیبات ب

تر، جای خود را به توسعه پایدار داده و مسائل به مفهوم تولید بیش

زیست محیطی و امنیت غذایی نقش بسیار پر رنگی خواهند داشت. 

خصوص در پرورش آبزیان که در محیط سیال آب ترکیبات غذایی به

دلیل  بروز آلودگی و امکان انتقال آن به خارج از هصورت می گیرد، ب

خصوص موضوع به باشد. ایندار میباالیی برخور از اهمیت فعالیت، حوزه

در مورد ماهیان سردابی که در آب جاری زیست دارند حائز اهمیت 

تر بوده، هر چند در مورد بسیاری از آبزیان از جمله میگو نیز در بیش

پایان دوره آب از سیستم پرورشی خارج و در نهایت به منابع آبی 

 دست باشندهای پایینتوانند منشا آلودگی آبگردند که میهدایت می

ویژه در (. پایداری غذا و استحکام آن به1395)حافظیه و همکاران، 

مورد میگوی پرورشی که طی یک روند زمان بر اقدام به تغذیه خواهند 

تنها در کاهش آلودگی آب، بلکه در کاهش ضریب تبدیل نمود، نه

نهایی  ای و تولید محصولغذایی و متعاقب آن افزایش راندمان تغذیه

های تولید غذای آبزیان، از نقش زیادی خواهند داشت. در کارخانه

شود که نه تنها در پایداری غذا، بلکه در ترکیبات متنوعی استفاده می

سازی های فیزیکی طی جابجایی و ذخیرهمقاومت به شکستگی افزایش

نیز کاربرد دارند. در بین این ترکیبات انواع مواد طبیعی و شیمیایی 

آوری و صورت عملصورت خام و برخی بهشوند که برخی بهافت میی

گیرند. از طرف دیگر این ترکیبات تصفیه شده مورد استفاده قرار می

ها، ارزش غذایی نیز داشته باشند. کازئین، عنوان مکملتوانند بهمی

ژالتین، کالژن، کیتوزان، آگار، کاراگینان، نشاسته ذرت و سیب 

(، سدیم آلژینات CMC) ندم، کاربوکسی متیل سلولززمینی، گلوتن گ

همراه با سدیم هگزا متافسفات، از انواع ترکیبات طبیعی هستند که 

عنوان بایندر یا همبند کاربرد دارند. از طرف دیگر برخی ترکیباتی به

چون پوسته غالت، شوند همکار برده میهکه در فرموالسیون غذا ب

برنج و بلوط، پودر استخوان، نمک، انواع مالس، مقادیر باالی  مخصوصاً

خصوص اگر در مقادیر باال مصرف شود، (، جو به%10)بیش از  چربی

باعث کاهش پایداری غذا در آب شده و نقش ضد همبندی از خود 

دلیل گران بودن ترکیبات طبیعی و ه(. بNew ،1995) دهندنشان می

چنین نقش ضد آوری قبل از مصرف و هملدر برخی موارد نیاز به عم

چون ترکیبات شیمیایی هم استفاده از طبیعی، همبندی برخی ترکیبات

متالوکاربامید یا باسفین )پلیمر تراکمی ها، کارباپول، پلیسورباتپلی

عنوان همبند در افزایش پایداری غذا ... به ها وبنتونیت اوره فرمالدهید(،

راستای سیاست امنیت غذایی  ه هیچ عنوان دربسیار مرسوم بوده که ب

باشد. در این پروژه تالش گردیده است تا نقش برخی ترکیبات نمی

فولیوم  سیایلی سارگاسوم دریایی ایقهوه گیاه ازجمله دسترس در طبیعی

که براساس آمار و اطالعات موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 

 ریزندسواحل جنوبی کشور می تن از آن به 2000تا  500ساالنه بین 

( و تنها هزینه 1394قرنجیک و همکاران،  ؛1383)اژدری و همکاران، 

عنوان جایگزین به ها است،آن کردنخشک آوری وجمع ها،آن استفاده از

سوربات( درتغذیه میگوی سفید غربی مورد های شیمیایی )پلیهمبند

( به نقش همبندی 1996) Golez و  Penafloridaبازبینی قرار گیرد. 

 Gracilaria و Kappaphycus alvarezii دریایی گیاهان مناسب

heteroclada ؛ میگوی مونودون پلت غذای درCruz-Suarez  و همکاران

( به مقایسه تاثیر گیاهان دریایی و مواد ساختگی بر پایداری 2002)

همکاران  وCruz-Suarez  ؛و بافت پلت غذای میگوی سفید غربی

همبندی، بهبود کیفیت  ( به ارزش غذایی گیاهان دریایی، نقش2008)

چنین پلت تولیدی ازجمله پایداری در آب، ظرفیت پذیرش آب و هم

ن مکمل عنواافزایش کیفیت بافت غذا و حتی اثرات سالمتی آن به

( نیز 2007) Montgomery و Nakagawa غذایی میگو اشاره نمودند.

گیاهان دریایی و افزودن به غذا، اثرات بهبود با مطالعه هفت گونه از 

طور آماری به اثبات جیره غذایی ماهی مورد مطالعه را بهکیفیت پلت 

تنها نقش پایداری و جذب آب را های طبیعی نهرساندند. این همبند

توانند دلیل ارزش غذایی میهکنند، بلکه بدر پلت غذی آبزیان ایفا می

ی آبزیان تاثیرگذار باشند. از نظر ترکیبات در بهبود رشد و بازماندگ

های مختلف شیمیایی گیاهان دریایی مطالعات زیادی بر روی گونه

شرایط فیزیولوژیکی  حسب گونه، است. این ترکیبات بر ها انجام شدهآن

طورکلی گیاهان هب (.2010، و همکاران Ali) باشندمی متفاوت محیطی و

 ها و موادای، ویتامینارید غیرنشاستهساکهای پلیدریایی غنی از قند

، Cheungو Wong  ؛Flurence  ،1993و Mabeau) معدنی هستند

همراه غنای ها بههای آنساکاریدهای فراسودمند پلی. ویژگی(2000

استفاده مستقیم  ها نیزغذای انسان ها درشده تا از آن معدنی باعث مواد

های مختلف پروتئین خام، در گونه نظر (. از2010 ،و همکاران Ali) شود

که در طوریهشود بهایی مشاهده میو در فصول مختلف سال، تفاوت

وزن خشک و در مورد گیاهان دریایی  %15تا  3ای از های قهوهگونه

، و همکاران Ali) شودنوسانات دیده می خشک وزن %47تا  10 سبز بین

های مختلف این آبزیان های آمینه نیز در گونه(. پروفایل اسید2010

امینه اسپارتیک و در همگی دو اسید گیری شده است که تقریباًاندازه

اند. ها را به خود اختصاص دادهگلوتامیک بخش اعظمی از آمینو اسید

 هایکل اسید %44 و 22آمینه ای این دو اسیددر مورد گیاهان قهوه

 14 ،%32 ،26ترتیب به که در انواع سبز و قرمزحال آن باشندآمینه می

های (. اسیدFleurence ،1999) اندخود اختصاص دادهکل را به %19و 

های گیاهان دریایی متفاوت ای نیز بین گروهچرب و ترکیب رنگدانه

و  DHAای و قرمز از پتانسیل بهتری در مورد باشند. انواع قهوهمی

EPA گروه سبز برخوردارند نسبت بهAckman)  ،1981)  و ویتامین ث
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 باشدتر از دو نوع دیگر میای بیشهای قهوهدر انواع جلبک عموم طوربه

(Cruz- Suarez ،2008.) 
 

 هامواد و روش

 1390ماه سال  در آبان :جلبک سازینمونه و آماده آوریجمع       

شده سواحل خلیج  فولیوم به ساحل ریختهسیجلبک سارگاسوم ایلی از

های آزمایشگاهی چابهار استان سیستان  و بلوچستان که طی بررسی

برداری و و براساس کلیدهای شناسایی گونه آن تایید شد، نمونه

نمودن ذرات  ورت ابتدایی تمییز )جداصهآوری ببالفاصله بعد از جمع

های چسبیده به تال جلبکی( و با آب شن و ماسه و دیگر ارگانیسم

 ،دور های، به آزمایشگاه مرکز تحقیقات شیالتی آبیا شستشو شدهدر

شیرین شستشو  با آب ها مجدداًنیز نمونهجا چابهار منتقل و در آن

خشک و به کمک دستگاه  گیری، در شرایط آفتابآببعد از  ه،گردید

مناسب غذای میکرون  200الک و از  پودر گردیدآسیاب میکرونیزه 

  شد. عبور دادهمیگو 

ترکیبات غذایی مختلف  های پرورشي:تهيه غذا برای ميگو      

شامل پودر ماهی، پودر گوشت و استخوان، آرد ذرت، آرد نشاسته، آرد 

دار از کارخانه هووراش معدنی و نمک ید گندم، مخلوط ویتامین و مواد

کننده غذای میگو در بوشهر تهیه و به همراه جلبک سارگاسوم تولید

درصد جایگزینی با منابع  5و  2شده با سه تیمار غذایی صفر، پودر 

 قرار داده شد و با افزودن روغن کنپروتئینی غذای میگو در مخلوط

کل جیره آب جوشیده  %30درصد جیره و افزودن  9میزان ماهی به

های به شکل خمیر از چرخ گوشت صنعتی عبور تا به شکل رشته

متر در میلی 2ه کاتر به شکل پلت ماکارونی درآمد و توسط دستگا

خشک  ساعت کامالً 18مدت به گرادسانتی درجه 60 کن با دمایخشک

منظور (. این غذا به مرکز تحقیقات چابهار منتقل و به1)جدول  گردید

بررسی میزان پایداری، از هم پاشیدگی، فرو روندگی در آب و جذب 

 رطوبت مورد آزمایش قرار گرفت.

وری آزمايش پايداری و درصد جذب آب در هنگام غوطه       

های برای این منظور از آب محیط کشت میگو در لیوان در آب دريا:

 2صورت که با افزودن بار مصرف استفاده گردید بدینپالستیکی یک

 مان ودقیق ز لیوان( و ثبت 9 )جمعاً گرم غذا از هر تکرار به سه لیوان

(. Standard Methods ،2015) گردید گیریاندازه پاشیدگیهم از درصد

ها وزن و سپس برای تعیین درصد جذب آب بعد از یک ساعت نمونه

دست آمد. هخشک شدند و دوباره وزن شدند و درصد آب جذب شده ب

برای این منظور وزن پلت با آب بر وزن پلت خشک اولیه تقسیم و در 

 (. Standard Methods ،2015)د  ضرب گردی 100

های سه بار تکرار آزمایش میانگین داده: تجزيه و تحليل آماری 

وری آب دریا پایداری و درصد جذب آب در غوطه

 SPSS و سپس به برنامه آماریوارد  Excelافزار در نرمسه تیمار غذایی 

تحلیل  نسبت به تجزیه و T-Test student آزمون کارگیریهب با و منتقل

 با تست دانکن مقایسه آماری شدند.   >05/0P دارسطح معنی در آماری
 

: درصد ترکيبات غذاهای آزمايشي مورد استفاده در تغذيه 1جدول 

 ميگوی سفيد غربي

، ماده 84/44( پروتئین خام aها: آرد سویا )درصد ترکیبات مصرفی در جیره -

، انرژی هضمی 73/5، خاکستر 57/5، فیبر 74/1، اتر استخراجی 22/88خشک 

، ماده خشک 06/54( پروتئین خام bماهی ) پودرگرم کالری بر کیلوکیلو 3005

 33335انرژی هضمی ، 92/22، خاکستر 51/1، فیبر 30/15، اتر استخراجی 89/92

، اتر 74/87، ماده خشک 76/16( پروتئین خام cگرم آرد گندم )کالری بر کیلوکیلو

کالری بر کیلو 2930، انرژی هضمی 57/4، خاکستر 12/8، فیبر 13/3استخراجی 

، اتر 00/91، ماده خشک 60/40( پروتئین خام dگوشت و استخوان) پودرگرم کیلو

کالری کیلو 2920، انرژی هضمی 60/36، خاکستر 51/1، فیبر 00/16استخراجی 

، اتر استخراجی 45/87، ماده خشک 68/8( پروتئین خام eگرم  آرد ذرت )بر کیلو

گرم آرد کالری بر کیلوکیلو 3110، انرژی هضمی 18/1، خاکستر 17/2، فیبر 84/3

ر ، فیب55/0، اتر استخراجی 84/85، ماده خشک 84/5( پروتئین خام fنشاسته )

 گرمکالری بر کیلوکیلو 2771، انرژی هضمی 55/1، خاکستر 83/13

واحد  A =900000ویتامین  گرم غذا:ازای هر کیلوها بهسطوح ویتامین -

گرم، ویتامین میلی B1 =150گرم، ویتامین میلی 6گرم، بیوتین= المللی بر کیلوبین

B2 =600 گرم، ویتامین میلیB6 =300 گرم، ویتامین میلیB12 =1200 گرم، میلی

 گرم، اسیدمیلی 2500گرم، نیاسین= المللی بر کیلوواحد بین E =2000ویتامین 

 گرممیلی 25گرم، سلنیوم= میلی 1200پانتوتنیک= گرم، اسیدمیلی 80فولیک= 

 مواد معدنی به اندازه کافی -

 

 نتایج

آورده  2آب، در جدول  جذب درصد پایداری، زمان هایگیریاندازه       

طورکه مشخص شده، درصد پایداری غذاهای تیماری همان شده است.

وری یک درصد جایگزینی جلبک و غذای شاهد در غوطه 2درصد و  5

 5درصد بوده که غذای  91و  93، 97ترتیب ساعته در آب دریا به

 ترکيبات % غذا

 فولیومسیپودر جلبک سارگاسوم ایلی 0/0 2 5

 a) ) آرد سویا 5/9 5/14 5/14

 (b) ماهی پودر 44 40 38

 (c) آرد گندم 16 15 14

 (d) گوشت و استخوانپودر  7 7 7

 (e) آرد ذرت 6 6 6

 (f) آرد نشاسته 7 7 7

 روغن سویا 7 7 7

 معدنیو مواد )گرم( مخلوط ویتامین 1 1 1

 نمک یددار 5/0 5/0 5/0

 پلی سوربات 2 0/0 0/0

 پروتئین کل % 12/33 02/33 98/32

 گرم(کالری بر کیلوانرژی هضمی)کیلو 3555 3560 3562
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 (<05/0P) دهدداری با دو گروه دیگر نشان میدرصد اختالف معنی

(. در مورد درصد <05/0P) تالف آماری ندارندکه آن دو اخحال آن

 155، 17وری یک ساعته در آب دریا  نیز جذب آب به هنگام غوطه

درصد جایگزینی و  2درصد،  5ترتیب در غذاهای درصد به 130و 

 دهندآماری نشان می سه با هم اختالف دست آمد که هرهب غذای شاهد

(05/0P<). 
 

های مربوط به کيفيت غذا و رشد و ترکيبات ميگو در پايانگيری: نتايج اندازه2جدول 

 پلي سوربات%2جلبک يا   0 /0 % جلبک 2 جلبک %5 ارامترپ

 97 (b) 93   (b) 91 (a)  وری در آب دریادرصد پایداری در آب  بعد از یک ساعت غوطه

 170  (b) 155  (c) 130 (a)  وری یک ساعته در آب دریا درصد جذب آب هنگام غوطه

 بحث 

های دریایی خصوص استفاده از پودر جلبک متعددی درمطالعات        

(. اضافه 3)جدول  عنوان همبند در غذای آبزیان پرورشی وجود داردبه

 خواهد شد فرموالسیون غذا باعث بهبود کیفیت پلت ها درکردن جلبک

توانند داری آب و بافت غذا(، که هردو می)پایداری در آب، ظرفیت نگه

وری آن بیانجامند. حداکثر افزودن جلبک بهرهبه بهبود مصرف غذا و 

 ها و های مختلف با توجه به ترکیبات غذایی آنبه غذا برای گونه

نمایند، متفاوت  استفاده غذایی خواهند از آنمی که چنین موجوداتیهم

( تحقیقات زیادی را روی اثر 1996) Funge-Smithو  Briggsاست. 

آرد گندم و جای آرد( به%30ر تا جایگزینی پودر جلبک قرمز )از صف

جایگزینی  %10غذایی میگو در آب انجام دادند تا  سویا در پایداری پلت

که فاقد  شاهد داری را در این خصوص با گروههیچ اختالف معنی

جایگزینی حتی  %15بین صفر تا ، (<05/0p) جلبک بود نشان نداد

شان داد ولی در پایداری در آب را ن %88ساعت بیش از  12بعد از 

ر آب تا حدود دوری ساعت غوطه 12جایگزینی جلبک، بعد از  30%

Golez (1996 )و  Penafloridaوجود آمد. هتخریب در بافت غذا ب 86%

 %10تا  5غذای میگو مکمل شده با  %88و  %93-94پایداری حدود 

بعد از یک تا چهار ساعت  G. heteroclada یا K. alvaerziiجلبک 

و همکاران  Cruz-Suarez وری در آب دریا را گزارش دادند.غوطه

پودر کلپ درست مثل افزودن  %3( نشان دادند که افزودن 2000)

های سنتتیک در غذای میگویی که با روش بخار پلت شده همبند

و  Marinho-Sorianoها در آب شود. بودند، توانست باعث پایداری آن

طور کامل از جلبک ه( در مقایسه پایداری غذایی که ب2007مکاران )ه

G. cervicornis  ،درست شده، با یک غذای تجاری میگو در آب دریا

ساعت  4و بعد از  %6/82برای غذای جلبکی بعد از یک ساعت حدود 

 4و بعد از  91و برای غذای تجاری بعد از یک ساعت  %82حدود 

 و Cruz-Suarez اخیراً دست آوردند.هرا بپایداری  %89ساعت حدود 

سبز های که پودر جلبک اولوا از جلبکنشان دادند  (2008همکاران )

های همبندی بهتری نسبت به پودر دو جلبک دریایی ویژگی

Ascophyllum   وMacrocystis  افزودن در غذای میگو  3/3با حدود %

باعث بهبود در چنین افزودن جلبک به غذا از خود نشان داد. هم

ظرفیت پذیرش آب درون بافت غذای پلت گردید. پودر کلپ باعث 

های که بایندرافزایش ظرفیت پذیرش آب در پلت گردید، حال آن

و  Cruz-Suarez) مصنوعی باعث کاهش این ظرفیت گردیدند

. ظرفیت پذیرش (2000و همکاران،   Cerecer-Cota؛2005همکاران، 

اتصال ترکیبات حاوی جلبک به نوع و  ای شدن و ظرفیتآب، ژله

و  Wong) سارکارید موجود در جلبک بستگی داردکیفیت پلی

Cheung ،2001)عنوان همبند در پلت غذایی . آلژینات خالص اگر به

تر از زمانی مورد استفاده قرار گیرد، ظرفیت پذیرش آب بسیار بیش

( استفاده Sargassumو یا  Macrocystisاست که از پودر جلبک کلپ )

تر آب . جذب بیش(2000؛ 2006، و همکاران Cruz-Suarez) شوند

شده با جلبک اولوا نسبت به غذای محتوی  توسط پلت در غذای درست

Macrocystis  و یا جلبکAscophyllum (132%  112در مقابل% )

پودر  %5/3. افزودن (b2008و همکاران،  Cruz-Suarez) دست آمدهب

ور گردد، بافت نرمی که در آب غوطهپلت میگو درصورتیغذای  کلپ در

به پلت خواهد داد و از این طریق باعث گرفتن بهتر غذا و افزایش 

 (.Cerecer-Cota ،2005) مصرف بهینه غذا توسط میگو خواهد شد

اثر افزودن  خصوص در مختلف نتایج تحقیقات ایطور مقایسههب 3جدول 

ی پلت میگو از جمله تحقیق حاضر را های دریایی به غذاپودر جلبک

  دهد.نشان می

خوانی خوبی با اطالعات قبلی همشود بهطورکه دیده میهمان       

ها استناد نمود. درصد پایداری حاصل عملکرد توان بداندارد و می

درصد، در مورد  2/82اضافه نمودن گلوتن گندم به جیره غذایی میگو 

درصد و  82شیلی  پایریفرای کشور ماکروسیستیس %4پودر جلبک 

درصد  7/77درصد جایگزینی  8در مورد همین جلبک در شیلی با 

پایداری غذا  8/91 آلژینات باعث شاهدکه گروه دست آمد حال آنهب

 4/87تا تا  8/88همین جلبک  در کشور مکزیک بین  در آب گردید.

درصد  92شاهد عنوان که در گروه بایندر ساختگی بهدرصد حال آن

درصد  4و  2ای سارگاسوم  دست آمد. در استفاده از جلبک  قهوههب

آلژینات  شاهددرصد در مقایسه  با  6/95و  3/94ترتیب جایگزینی، به

دست آمد. نتایج  پروژه حاضر هتری در آب بدرصد پایداری بیش 7/91
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 درصد جایگزینی جلبگ  5و  2درصد،  91سوربات نیز در مقایسه با پلی

 درصد  97و  93ترتیب فولیوم توانست بهسیای سارگاسوم  ایلیقهوه

 (.  >05/0P) پایداری در آب ایجاد نماید
 

   
ميگوهای مختلف بر کيفيت پلت غذايي : مقايسه نتايج تحقيقات  اثر افزودن پودر جلبک3جدول    
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Abstract 
The importance of producing aquaculture feeds which is water stable, particularly for 

crustacean use, feeding efficiency and reducing FCR and obtaining high production, has been 

mentioned. Since, many different substances chemicals and neutral have been used for 

increasing the water stability of aquaculture diets. Till now chemical ones such as Poly Sorbate, 

Carbapol, Poly Methyl Carbamide or Basfin (a kind of polymer of urea formaldohyde), 

Bentonites and … were used which is not towards on security policy of feeding. In this project, 

the aim is using Sargassum ilicifolium as a marine brown seaweed which is abundant in coast of 

Iranian south beaches as binder in zero, 2 and 5% of shrimp feed pellete comparing to chemical 

binder poly Sorbate used in control feed showed water stability and water absorbtion of pellet  

with 5% seaweed, higher than poly Sorbate treatment, statistically and made better texture, color, 

taste and scent feed for shrimp culture.     
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