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 Introduction: This study was carried out to investigate the effects of macroalgae Padina 

australis and Gracilaria pygmaea extracts on growth performance and blood parameters of 

juvenile Common carp (Cyprinus carpio).  

Materials & Methods: Animals were randomly divided into four groups (initial weight 5 g); 

control group (basal diet without extracts), and three groups were fed with basal diet 

supplemented with 5 g/kg Padina australis, 5g/kg Gracilaria pygmaea and 2/5 g/kg Padina 

australis + 2/5 g/kg Gracilaria pygmaea for 8 weeks. Fish were hand fed to apparent satiation 

3 times a day and for 8 weeks.  

Results: Results showed that growth factors (final fish weight, specific growth rate, weight 

gain, condition factor and feed conversion) in fish fed with diet containing macroalgal extracts 

(Padina australis, Gracilaria pygmaea and Padina australis + Gracilaria pygmaea) was 

significantly higher than the control group. Hemoglobin level and the weight of hemoglobin in 

a red blood cell in fish fed with diet containing macroalgal extracts (Padina australis, 

Gracilaria pygmaea and Padina australis + Gracilaria pygmaea) was significantly higher than 

the control group. The control group had a higher level of triglycerides and cholesterol 

compared to the groups fed with diets containing macroalgal extracts (Padina australis, 

Gracilaria pygmaea and Padina australis + Gracilaria pygmaea).   

Conclusion:  Macroalgae extracts can be a good substitute in Common carp diet. 
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 مقاله پژوهشی  
 

 

 تغذیه شده  (Cyprinus carpio)ماهیان کپورمعمولی های خونی بچهعملکرد رشد و شاخص

 (Gracilaria pygmaea) و گراسیالریا (Padina australis)های پادینا با عصاره ماکروجلبک

 
 

 

 6محمدخلیل پذیر ،5رامشی ینحس ،*5پورمظفر سجاد ،4صادقی علی ،3جهرمیتمدنی سعید ،2سبزه میثم ،1نهاوندی رضا
 

 ایران، کرج، کشاورزی ترویج و آموزش، تحقیقات سازمان، کشور دامی علوم تحقیقات موسسه 1
 ایران، آزادشهر، اسالمی آزاد دانشگاه ،آزادشهر واحد، شیالتگروه   2
 ایران ،بندرعباس. کشاورزی ترویج و آموزش، تحقیقات سازمان، کشور شیالتی علوم تحقیقات موسسه، عمان دریای و فارس خلیج اکولوژی پژوهشکده 3
 ایران، گرگان ، گلستان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه، زیست محیط و شیالت دانشکده، شیالتگروه   4
  آموزش، یقاتتحق سازمان، رکشو شیالتی علوم تحقیقات موسسه، عمان دریای و فارس خلیج اکولوژی پژوهشکده، فارس خلیج تناننرم تحقیقات ایستگاه  5

 ایران، بندرلنگه. کشاورزی ترویج و    
 ایران، بوشهر ،کشاورزی ترویج و آموزش، تحقیقات سازمان، کشور شیالتی علوم تحقیقات کشور، موسسه میگوی پژوهشکده 6

 چکیده  کلمات کلیدی
 کپور معمولی
 جلبک پادینا

 جلبک گراسیالریا
 عملکرد رشد

  های خونیشاخص
  

 
 

 

 

( Gracilaria pygmaeaگراسیالریا ) و (Padina australis) های پادیناماکروجلبک هایعصاره منظور بررسی اثراتهحاضر ب تحقیق :مقدمه 

 ( مورد بررسی قرار گرفت.Cyprinus carpioماهیان کپورمعمولی )های خونی بچهبر عملکرد رشد و شاخص

یم شدند. گروه تغذیه شده با جیره گروه تقس 4صورت تصادفی به گرم( به 5لی )با میانگین وزن اولیه ماهیان کپورمعموبچه ها:مواد و روش

عصاره گرم/کیلوگرم  5 ویجیره حا عصاره ماکروجلبک پادینا،گرم/کیلوگرم  5 شاهد )جیره پایه فاقد عصاره( و سه گروه با جیره حاوی

 کروجلبک گراسیالریاعصاره ماگرم/کیلوگرم  5/2 عصاره ماکروجلبک پادینا وگرم گرم/کیلو 5/2 ماکروجلبک گراسیالریا و جیره حاوی

 شد.  هفته انجام 8مدت نوبت انجام شد. آزمایش به 3صورت دستی و روزانه در . غذادهی ماهیان بهشدندتغذیه 

بدیل تضعیت و ضریب وزن، شاخص وهای رشد )وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، افزایش شاخصبرخی نشان داد که آزمایش نتایج : نتایج

دار طور معنیهباسیالریا( گر ودینا پاترکیب های ماکروجلبکی )پادینا، گراسیالریا و های حاوی عصارهغذایی( در ماهیان تغذیه شده با جیره

غذیه شده با تر ماهیان مز دقر های خونی میزان هموگلوبین و وزن هموگلوبین در یک گلبولنسبت به گروه شاهد باالتر بود. در بین شاخص

التر بود. در بین ه شاهد بابت به گرودار نسطور معنیهای ماکروجلبکی )پادینا، گراسیالریا و پادینا +گراسیالریا( بههای حاوی عصارهجیره

های ده با جیرهای تغذیه شهگروه گلیسیرید و کلسترول در گروه تغذیه شده با جیره شاهد نسبت بهترکیبات بیوشیمیایی خون نیز میزان تری

 گراسیالریا( باالتر بود. های ماکروجلبکی )پادینا، گراسیالریا و پادینا +حاوی عصاره

 ماهی کپورمعمولی باشند.جیره در توانند جایگزین مناسبی می های ماکروجلبکیعصاره گیری:بحث و نتیجه
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 قدمهم
ترین سهم ین و بیشپروری، غذای تجاری باالترامروزه در آبزی       

تغذیه عملی و  را به خود اختصاص داده است. بنابراین دانش تغذیه،

منظور تهیه و تامین غذای مناسب و ارزان قیمت های آن بهروش

ها و پرورش موفق آبزیان به تواند نقش مهمی را در کاهش هزینهمی

وپی های ماکروسککه پراکنش جلبکجاییاز آن (.1) باشد داشته همراه

ها سرشار جلبک عمان زیاد است و این فارس و دریای خلیج سواحل در

جای ترکیبات جایگزین مناسبی به تواندمی بنابراین هستند، پروتئین از

های ماکروسکوپی . جمعیت جلبک(2قیمت غذای آبزیان شود )گران

نقش محوری و اصلی را در گردش مواد  عنوان اولین تولیدکننده،به

غذایی مهمی  که منبع نموده های دریا بازیبومزیست غذایی هدر زنجیر

استفاده از  شوند. در طول چند دهه گذشته،برای آبزیان محسوب می

مختلف فیزیولوژیکی نظیر  وجود مواد دلیلماکروسکوپی به هایجلبک

ضداکسیدان، ضدالتهاب، ضدسرطان و ایمنی در مصارف انسانی و 

گرفته است  استفاده قرار زیستی مورد ایهصنعتی نظیر دارو و سوخت

های دریایی (. مطالعات متعددی در ارتباط با اضافه نمودن جلبک3)

در جیره غذایی بر روی عملکرد رشد و  منبع پروتیینی عنوانهب

های مختلف آبزیان صورت گرفته است. های خونی در گونهشاخص

منجر  جیره غذایی،دریایی به  هایاضافه نمودن جلبک عنوان مثال،به

کاهش رشد  ( وPagrus majorدریایی ) رشد در ماهی سیم به افزایش

(. مطالعه 4( شد )Oncorhynchus mykissکمان )آالی رنگیندر قزل

 Pyropia yezoensis قرمز جلبک کردن زمینه اثر اضافه در گرفته صورت

شان ( نParalichthys olivaceusزیتونی ) ماهی کفشک غذایی به جیره

داد که افزودن عصاره جلبک به جیره غذایی منجر به افزایش رشد و 

چنین مطالعه صورت گرفته در (. هم3های خونی شد )بهبود شاخص

( Sargassum cristaefoliumکردن جلبک سارگوسوم ) اضافه اثر زمینه

آالی جیره غذایی ماهی قزل ( بهGracilaria pygmaeaو گراسیالریا )

( نشان داد که افزودن عصاره Oncorhynchus mykissکمان )رنگین

آالی رنگین سارگوسوم و گراسیالریا به جیره غذایی ماهی قزل جلبک

ای روی شود ولی اثرات قابل مالحظهکمان منجر به افزایش رشد می

(. سطح بهینه اضافه نمودن 5های خونی این ماهی نداشت )شاخص

منجر به عملکرد بهتر رشد و های دریایی به جیره غذایی که جلبک

(، لذا 3های مختلف متغیر است )های خونی گردد در گونهشاخص

کمی در  تاکنون مطالعه .هست مینهز در این تریتحقیقات بیش نیازمند

های و شاخص رشد بر روی عملکرد های ماکروجلبکیعصاره زمینه اثر

است.  رفتهگ ( صورتCyprinus carpio) کپورمعمولی ماهیانبچه خونی

 بررسی عصاره جلبک پادینا و گراسیالریا  لذا هدف از این تحقیق،

های خونی در عنوان مکمل غذایی بر روی عملکرد رشد و شاخصهب

 باشد. ( میCyprinus carpioماهی کپور معمولی )
 

 هامواد و روش

 ماهی کپورقطعه بچه 600تعداد : ماهی و شرایط پرورش       

ان تکثیر ماهی گرم از مراکز 5 ( با وزن اولیهCyprinus carpio) معمولی

لوم عگاه گلستان تهیه گردید و به سالن آبزیان دانش گرمابی در استان

 14مدت کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتقل گردید. ماهیان به

ی داری شدند و پس از طمنظور سازش با شرایط جدید نگهروز به

تقسیم شدند.  لیتری 500وان  12در  یصورت تصادفسازش به مراحل

صاره عتکرار شامل جیره شاهد )فاقد  3تیمار با  4در آزمایش حاضر 

 گرم در کیلوگرم عصاره 5ماکروجلبکی(، تیمار دوم جیره حاوی 

صاره عگرم در کیلوگرم  5پادینا، تیمار سوم جیره حاوی  ماکروجلبک

رم گرم در کیلوگ 5/2ماکروجلبک گراسیالریا و تیمار چهارم حاوی 

جلبک گرم در کیلوگرم عصاره ماکرو 5/2عصاره ماکروجلبک پادینا و 

 Aftabuddinپیشنهادی  غلظت براساس هاجلبک مقادیر بود. گراسیالریا

 ورماهی کپقطعه بچه 50شد. در هر تکرار  ( انتخاب6و همکاران )

 ه درصورت دستی و روزانمعمولی قرار داده شد. غذادهی ماهیان به

ت ( انجام شد. تعویض آب روزانه صور16و  12، 8نوبت )ساعات  3

 هفته به طول انجامید. 8مدت گرفت. این آزمایش به

: سازی عصارهتهیه جلبک پادینا و گراسیالریا و آماده       
های دریایی پادینا و گراسیالریا از منطقه بین جزر و ماکروجلبک

یشگاه دانشگاه کشاورزی و آوری و به آزمامدی سواحل بوشهر جمع

منظور ها در آزمایشگاه بهداده شدند. نمونه گرگان انتقال طبیعی منابع

جدا کردن هرگونه شن و ماسه و سایر مواد ناخواسته، چند بار 

مدت یک های شستشو شده بهشستشو و آبکشی شدند. ماکروجلبک

ده های خشک شده با استفاسایه خشک شدند. نمونه هفته در شرایط

شدند. برای تهیه عصاره ماکروجلبک  شکل پودر درآورده از آسیاب، به

( استفاده 7) و همکاران Thanigaivelاز روش شرح داده شده توسط 

حجمی با  -جرمی %10وری روش غوطهها بهجلبک گیریشد. عصاره

ای گرم از پودر جلبک به ظرف شیشه 100انجام شد.  %96الکل 

به آن اضافه  %96سی اتانول سی 250دار منتقل، سپس درب

 72مدت خوبی تکان داده شد، سپس بهگردید. شیشه چند بار به

حاصل پس از  هایداده شد. عصاره ساعت در دمای آزمایشگاه قرار

 شده، در با همدیگر مخلوط 1شماره  واتمن عبور از کاغذ صافی

-تیدرجه سان 54تبخیرکننده چرخان )روتاری( و در دمای  دستگاه

 7های خشک شده در گراد تغلیظ شده، زیر هود خشک شد. عصاره
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درجه  4لیتر اتانول حل شده و تا موقع استفاده در دمای میلی

 داری شدند. گراد نگهسانتی

برای هر  های مورد استفادهبرای تهیه جیره: سازی جیرهآماده       

 ی غذایحل شده و رو %70های ماکروجلبکی در الکل تیمار عصاره

تره منظور غذادهی ماهیان از غذای کنسانتجاری اسپری گردید. به

 تجاری ماهی کپور )شرکت فرادانه( استفاده شد.  

در پایان : های رشدسنجی و بررسی برخی شاخصزیست       

ار ماهیان موجود در هر تکرساعت گرسنگی، بچه 24آزمایش پس از 

های سنجش شاخص منظوربه شده و هوشمیخک بی با استفاده از گل

 رشد (، ضریبWG) وزن محاسبه افزایش ها برایرشد، طول و وزن آن

( و CF(، شاخص وضعیت )FCR(، ضریب تبدیل غذایی )SGRویژه )

  :(9، 8) گردید محاسبه زیر معادالت طریق ازبازماندگی 

 ابتدایی وزن میانگین – نهایی وزن میانگین=  بدن وزن افزایش

 لگاریتم – نهایی وزن طبیعی لگاریتم( = ])٪) یژهو رشد ضریب

 100× ([ پرورش دوره طول)× ( ابتدایی وزن طبیعی

 وزن میانگین)×  شده خورده غذای میانگین= غذایی تبدیل ضریب

 ( آمده دست به

 100× ([ )سانتی متر 3طول / وزن نهایی )گرم(])شاخص وضعیت= 

 لک تعداد× ( ماهیان کل تعداد -تلفات تعداد( = ])٪) بازماندگی

 100× [ ماهیان

 24 از در پایان دوره آزمایش، بعد: های خونیبررسی شاخص       

طور تصادفی قطعه ماهی از هر تکرار به 5تعداد  گرسنگی ساعت

منظور خونگیری ابتدا ماهیان با استفاده از عصاره گل انتخاب شد. به

احیه ساقه دمی هوش شده، سپس از نبی ppm 500میزان میخک به

هپارینه خونگیری شدند و سپس پارامترهای  هایبا استفاده از سرنگ

های هماتولوژیکی شامل هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد کل گلبول

های قرمز، حجم متوسط گلبول قرمز، وزن سفید، تعداد کل گلبول

هموگلوبین در یک گلبول قرمز و غلظت متوسط هموگلوبین گلبول 

گیری شد. سرم خون با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ به هقرمز انداز

درجه سانتیگراد( جدا  4و دمای  3000gدقیقه )با سرعت  5مدت 

آوری آزمایشات جمع منظور انجاممیکروتیوپ به در ( و سپس10) شده

تام سرم، گلوکز، تری  گردید. پس از جداسازی سرم مقدار پروتیین

های شرکت پارس آزمون و اده از کیتگلیسیرید و کلسترول با استف

 (. 11گیری گردید )دستگاه اتوآناالیزر اندازه

ز اهای حاصل تجزیه و تحلیل داده: تجزیه و تحلیل آماری       

انس از واری با استفاده خونی هایرشد و شاخص هایشاخص گیریاندازه

( و آزمون مقایسه چند دامنه دانکن، در سطح ANOVAطرفه )یک

تجزیه و  گرفت. برای مختلف صورت بین تیمارهای %5تمال اح

 استفاده گردید.  SPSS 16افزار ها از نرمتحلیل داده

 

 نتایج
شده  ماهیان کپورمعمولی تغذیههای رشد بچهشاخص 1جدول        

 های حاوی عصاره ماکروجلبکی )پادینا، گراسیالریا و پادینابا جیره

ه شده است. نتایج آزمایش نشان داد که + گراسیالریا( را نشان داد

و شاخص  غذایی تبدیل ضریب ویژه، رشد ضریب وزن، افزایش نهایی، وزن

وضعیت بین تیمار شاهد با تیمارهای حاوی عصاره ماکروجلبکی 

داری داشت )پادینا، گراسیالریا و پادینا + گراسیالریا( اختالف معنی

(05/0≥pشاخص .)،ایش وزن، ضریب رشد افز های رشد )وزن نهایی

ویژه، ضریب تبدیل غذایی و شاخص وضعیت( در تیمارهای حاوی 

گراسیالریا( نسبت به  + )پادینا، گراسیالریا و پادینا ماکروجلبکی عصاره

بود. میزان بازماندگی بین تیمارها شاهد و تیمارهای  باالتر شاهد تیمار

 (. p>05/0) داری مشاهده نشدمعنی اختالف ماکروجلبکی عصاره حاوی

 

 انحراف معیار( ±نگین هفته )میا 8مدت های حاوی عصاره ماکروجلبکی بهماهیان کپور معمولی تغذیه شده با جیرههای رشد بچه: شاخص1جدول 

 های رشدشاخص

 

 تیمارهای آزمایش

 پادینا + گراسیالریا گراسیالریا پادینا شاهد

51/5 ± 10/1 وزن اولیه )گرم(  94/0 ± 20/5  00/1 ± 41/5  12/1 ± 22/5  

 1/10b 33/31 ± 1/12 a 34/10 ± 1/77 a 33/80 ± 1/80a ± 25/15 وزن نهایی )گرم(

 1/00b 28/17 ± 1/43a 29/10 ± 1/20a 28/25 ± 1/11a ± 20/35 افزایش وزن )گرم(

 0/08b 7/12 ± 0/14a 7/09 ± 0/12a 7/20 ± 0/15a ± 6/40 (%ضریب رشد ویژه )

 0/07b 1/33 ± 0/11a 1/33 ± 0/12a 1/34 ± 0/15a ± 1/20 شاخص وضعیت

 0/10b 1/16 ± 0/14a 1/18 ± 0/16a 1/10 ± 0/11a ± 1/38 ضریب تبدیل غذایی

 100 100 100 100 (%بازماندگی )

 (.p≤05/0باشد )های آزمایشی میدار بین گروهدهنده وجود اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان
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ماهیان کپورمعمولی تغذیه هماتولوژی بچه هایشاخص 2 جدول       

های ماکروجلبکی )پادینا، گراسیالریا های حاوی عصارهشده با جیره

های سفید، تعداد دهد. تعداد گلبولگراسیالریا( را نشان می + و پادینا

های قرمز، هماتوکریت، حجم متوسط گلبول قرمز و غلظت گلبول

داری در بین تیمارهای گلبول قرمز اختالف معنی هموگلوبین متوسط

(. میزان هموگلوبین در تیمارهای تغذیه p≥05/0مختلف نشان نداد )

نسبت به تیمار تغذیه  ماکروجلبکی هایحاوی عصاره هایشده با جیره

(. با این p≤05/0داری نشان داد )شده با جیره شاهد اختالف معنی

های مارهای تغذیه شده با جیرهحال میزان هموگلوبین در بین تی

(. p≥05/0نبود ) دارگراسیالریا معنی + گراسیالریا و پادینا عصاره حاوی

وزن هموگلوبین در یک گلبول قرمز در تیمارهای تغذیه شده با 

های ماکروجلبکی نسبت به تیمار تغذیه شده های حاوی عصارهجیره

حال (. با اینp≤05/0داری نشان داد )با جیره شاهد اختالف معنی

وزن هموگلوبین در یک گلبول قرمز در بین تیمارهای تغذیه شده با 

دار نبود های حاوی عصاره گراسیالریا و پادینا+گراسیالریا معنیجیره

(05/0≤p     .) 

 ر(انحراف معیا ±هفته)میانگین  8ت مدههای حاوی عصاره ماکروجلبکی بماهیان کپور معمولی تغذیه شده با جیرههای هماتولوژی خون بچه: شاخص2جدول 

 (.p≤05/0باشد )های آزمایشی مین گروهدار بیدهنده وجود اختالف معنیمشابه در هر ردیف نشانغیرحروف 
 

تغذیه  کپورمعمولی ماهیانبچه خون بیوشیمیایی شاخص 3 جدول       

، گراسیالریا پادینا)های ماکروجلبکی های حاوی عصارهشده با جیره

شاخص بیوشیمیایی خون مانند  دهد.می و پادینا+گراسیالریا( را نشان

داری در بین تیمارهای مختلف گلوکز و پروتیین کل اختالف معنی

(. میزان تری گلیسیرید و کلسترول در تیمارهای p≥05/0نداد ) نشان

، پادینا) ماکروجلبکی هایعصاره حاوی هایجیره با شده تغذیه

گراسیالریا و پادینا + گراسیالریا( نسبت به تیمار تغذیه شده با جیره 

یج آزمایش نشان (. نتاp≤05/0داری نشان داد )شاهد اختالف معنی

گلیسیرید و کلسترول در تیمار شاهد نسبت به داد که میزان تری

های ماکروجلبکی های حاوی عصارهتیمارهای تغذیه شده با جیره

 تر بود.   بیش

 

 ار(انحراف معی ±فته)میانگین ه 8مدت های حاوی عصاره ماکروجلبکی بهماهیان کپور معمولی تغذیه شده با جیرههای بیوشیمیایی خون بچه: شاخص3جدول 

 (.p≤05/0باشد )های آزمایشی میدار بین گروهدهنده وجود اختالف معنیمشابه در هر ردیف نشانغیرحروف 

 

 بحث
تواند باعث گیاهان مختلف می دهد که عصارهمی ها نشانبررسی       

بهبود ضریب تبدیل غذایی، کاهش زمان دوره پرورش برای عرضه به 

(. نتایج حاصل از این 12های پرورشی شود )بازار و کاهش هزینه

مطالعه نشان داد که افزودن عصاره ماکروجلبکی )پادینا، گراسیالریا 

ماهی کپور معمولی باعث ادینا + گراسیالریا( به جیره غذایی بچهو پ

افزایش وزن، ضریب رشد ویژه،  نهایی، رشد )وزن هایافزایش شاخص

 های هماتولوژی خونشاخص
 تیمارهای آزمایش

 پادینا + گراسیالریا گراسیالریا پادینا شاهد

 3/10 ± 0/21a 3/15 ± 0/15a 3/11 ± 0/20a 3/20 ± 0/28a (× cell/ml 410های سفید )گلبول

 1/14 ± 0/06a 1/10 ± 0/08a 1/15 ± 0/11a 1/13 ± 0/07a (× cell/ml 610های قرمز )گلبول

 5/28 ± 0/33b 7/00 ± 0/40a 6/70 ± 0/37ab 6/50 ± 0/30ab (g/lهموگلوبین )

 0/80a 30/12 ± 0/54a 30/71 ± 0/38a 30/40 ± 0/71a ± 29/30 (%هماتوکریت )

 245/44 ± 18/26a 264/40 ± 12/58a 263/22 ± 22/41a 273/62 ± 25/00a (flحجم متوسط گلبول قرمز )

 51/76 ± 4/44b 62/47 ± 7/50a 58/61 ± 5/39ab 59/58 ± 3/82ab (pgوزن هموگلوبین در یک گلبول قرمز )

 2/30 ± 0/23a 2/48 ± 0/19a 2/54 ± 0/26a 2/45 ± 0/26a (g/lغلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز )

 های بیوشیمیایی خونشاخص
 تیمارهای آزمایش

 پادینا + گراسیالریا گراسیالریا پادینا شاهد

 75/33 ± 8/34a 72/51 ± 6/80a 74/19 ± 9/46a 70/20 ± 8/36a (g/dlگلوکز )

 316/44 ± 14/20a 291/38 ± 21/12ab 285/64 ± 13/18b 278/11 ± 16/33b (g/dlتری گلیسیرید )

 387/23 ± 9/13a 368/88 ± 9/20b 370/80 ± 8/12b 378/30 ± 10/24 ab (g/dlکلسترول )

 3/89 ± 0/30a 4/20 ± 0/55a 3/95 ± 0/45a 4/10 ± 0/39a (g/dlپروتیین کل )
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غذایی و شاخص وضعیت( نسبت به تیمار شاهد گردید.  تبدیل ضریب

Sotoudeh در مطالعاتی که بر روی اثرات اضافه نمودن  ،و همکاران

( و گراسیالریا Sargassum cristaefoliumماکروجلبک سارگوسوم )

(Gracilaria pygmaeaبر روی عملکرد رشد در بچه )ماهیان قزل 

کردند  گزارش دادند ( انجامOncorhynchus mykiss) کمانآالی رنگین

های شاخص بهبود گراسیالریا باعث و سارگوسوم ماکروجلبک افزودن که

که با نتایج  (5) شودمی کمانآالی رنگینرشد در بچه ماهیان قزل

در مطالعاتی که  ،Shahrakiو  Akbaryمطابقت داشت.  اخیرآزمایش 

( Padina australisبر روی اثرات اضافه نمودن ماکروجلبک پادینا )

( Mugil cephalusبر روی عملکرد رشد در ماهی کفال خاکستری )

بهبود انجام دادند گزارش کردند که افزودن ماکروجلبک پادینا باعث 

که با نتایج  (13) شودرشد در ماهی کفال خاکستری می هایشاخص

نشان دادند که اضافه  ،و همکاران  Choiداشت. مطابقت حاضر آزمایش

( به جیره غذایی Porphyra yezoensisنمودن عصاره جلبک قرمز )

( منجر به افزایش Paralichthys olivaceusکفشک ماهی زیتونی )

 (3) د و میزان وزن در مقایسه با گروه شاهد شددار میزان رشمعنی

رسد وجود می نظرهداشت. ب خوانیتحقیق هم حاصل از این که با نتایج

 همتابولیکی ب غذایی منجر به ذخیره انرژی هایعصاره جلبک در جیره

ترکیبات  داشتن دلیلبه هاماکروجلبک چنینهم (.14) گردد رشد منظور

معدنی در تعدیل متابولیسم لیپیدها و  و موادها ضروری مثل ویتامین

(. پارامترهای 15کنند )بهبود جذب مواد غذایی نقش مهمی ایفا می

خونی در ماهیان تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیکی یا عوامل خارجی 

(. در مطالعه حاضر، اختالف 16مختلفی نظیر جیره غذایی قرار دارد )

مختلف مشاهده نشد.  یمارهایهماتوکریت بین ت داری در میزانمعنی

هرچند میزان این شاخص در تیمارهای حاوی عصاره ماکروجلبک 

 ،و همکاران Karamiتر از گروه شاهد بود. در مطالعه مشابهی بیش

( Sargassum angustifoliumجلبک ) آبی عصاره مختلف هایغلظت اثر

 (Cyprinus carpioهای خونی ماهی کپور معمولی )بر برخی شاخص

های حاصل از بررسی در پایان آزمایش مورد بررسی قرار دادند. یافته

داری بین گروه شاهد داد که شاخص هماتوکریت اختالف معنی نشان

 Salighehچنین در مطالعه . هم(17) تیمارهای مختلف وجود ندارد و

zadeh اثر مکمل غذایی جلبک اسپیرولینا بر برخی از  ،و همکاران

 Mesopotamichthys) بنی ماهی سرم بیوشیمیایی و ایمنی ،خونی فاکتورهای

sharpeyiهایی هموگلوبین در گروه میزان شد. در این بررسی ( بررسی

 نسبت به گروه شاهد افزایش یافت تغذیه با اسپیرولینا بودند که تحت

خوانی داشت. برخالف نتایج تحقیق هم حاصل از این که با نتایج (18)

در تحقیقی نشان دادند که افزودن ، و همکاران Kimمطالعه حاضر، 

( Oplegnathus fasciatusجلبک اسپیرولینا در جیره طوطی ماهی )

ها بیان نمودند که باعث افزایش میزان هماتوکریت شده است. آن

تواند ناشی از اثرات این جلبک و افزایش مقادیر پارامتر ذکر شده می

ساز بدن و بافت هماتوپویتیک ترکیبات موجود در آن بر مراکز خون 

 ،همکاران و Sotoudeh. (19) شودمی هماتوکریت افزایش باعث که بوده

در مطالعاتی که بر روی اثرات اضافه نمودن ماکروجلبک سارگوسوم 

(Sargassum cristaefolium( و گراسیالریا )Gracilaria pygmaea )

 کماننرنگی آالیقزل ماهیانبچه در رشد هایشاخص روی بر

(Oncorhynchus mykissانجام دادند ) های گزارش کردند که شاخص

های قرمز، هماتوکریت، های سفید، تعداد گلبولخونی )تعداد گلبول

حجم متوسط گلبول قرمز و غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز( 

که با  (5) داری مشاهده نشدبین تیمارهای مختلف اختالف معنی

خوانی داشت. هرگرنه تغییر در سطح تحقیق هم نتایج حاصل از این

یک شاخص  عنوانتواند بهتام پالسما می و پروتیین آلبومین، گلوبولین

بالینی در پایش سالمت سیستم ایمنی، کبد و کلیه مورد استفاده 

(. عوامل متعددی بر میزان این پارامترها تاثیرگذار 20قرار گیرد )

جمله این عوامل کنند که ازات میها را دستخوش تغییرهستند و آن

توان تغذیه ماهی را نام برد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر تفاوت می

کل در بین تیمارهای مختلف  میزان گلوکز و پروتیین را در داریمعنی

گلوکز در تیمارهای حاوی عصاره جلبکی  حال میزاننداد. با این نشان

گلیسیرید و کلسترول در تریتر بود. میزان نسبت به تیمار شاهد کم

های ماکروجلبکی های حاوی عصارهتیمارهای تغذیه شده با جیره

)پادینا، گراسیالریا و پادینا + گراسیالریا( نسبت به تیمار تغذیه شده 

داری نشان داد. نتایج آزمایش نشان داد با جیره شاهد اختالف معنی

تغذیه شده با گلیسیرید و کلسترول در تیمارهای که میزان تری

های ماکروجلبکی نسبت به گروه تغذیه شده های حاوی عصارهجیره

های دهد جیرهتر بود. مطالعات انجام شده نشان میکم با جیره شاهد

تواند متابولیسم چربی ماهی را تحت حاوی مکمل شده با جلبک، می

که جیره  دادند گزارش ،و همکاران Nematipour(. 21دهد ) تاثیر قرار

گلیسیرید و کلسترول جلبک کلرال باعث کاهش میزان تری %2 حاوی

در تیمارهای تغذیه شده با این جلبک نسبت به گروه تغذیه شده با 

خوانی که با نتایج حاصل از این تحقیق هم (22) جیره شاهد شد

 داشت.
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