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استان در سواحل  سارگاسوم آنگوستیفولیومدریایی  مقایسه ارزش غذایی جلبک

در سواحل استان سیستان و بلوچستان  سیستوسیرا ایندیکا بوشهر با جلبک دریایی

 برای تغذیه نشخوارکنندگان
 

 

 ی استان بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشارزی و منابع طبیع: *فردعبدالمهدی کبیری

  بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشارزی و منابع طبیعی استان بوشهر،  :زادهمحمود دشتی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

 مرکز تحقیقات و آموزش کشارزی و منابع طبیعی استان بوشهر، بخش تحقیقات علوم دامی،  :امیرارسالن کمالی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشارزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان  :حسین خاج

 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران
 

 1397 مهرتاریخ پذیرش:            1397 تیریافت: تاریخ در

 چکیده

( و سیستان و بلوچستان سارگاسوم آنگوستیفولیومهای بوشهر )دریایی استان منظور مقایسه ارزش غذایی دو جلبکاین پژوهش به

 20و  15، 10های ها به نسبتلبک( برای تغذیه نشخوارکنندگان انجام شد. جهت تعیین قابلیت هضم، هر کدام از جسیستوسیرا ایندیکا)

آوری مدفوع آزمایش شدند. درصد با یونجه خشک، مخلوط شده و هر خوراک روی چهار رأس گوسفند نر بالغ بومی، با روش جمع

تیمارهای شش خوراک آزمایشی شامل: سه خوراک حاوی جلبک سارگاسوم و سه خوراک حاوی جلبک سیستوسیرا در قالب طرح کامل 

سلولز و انرژی ود. نتایج ترکیب شیمیایی شامل ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همیتصادفی ب

 سیستوسیراکالری بر گرم و برای جلبک  3/2316درصد و  6/14، 9/16، 8/4، 6/58، 6/92 سارگاسومترتیب برای جلبک خام به

کالری بر گرم بود. نتایج نشان داد که درصد مواد مغذی ذکرشده در باال به  3267درصد و  7/27، 1/38، 2/15، 82، 2/93ترتیب به

، بهترین سیستوسیراو  سارگاسومداری داشت. در بین تیمارهای خوراک افزایش معنی سارگاسومنسبت به  سیستوسیراجز ماده خشک، در 

داشت که برای ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، دیواره سلولی،  راسیستوسیدرصد خوراک  20ضریب قابلیت هضم مواد مغذی را تیمار 

طورکلی، دست آمد. بهدرصد به 1/62و  8/50، 7/49، 5/64، 8/60، 8/58ترتیب، سلولز و انرژی خام بهدیواره سلولی منهای همی

تر و به تبع آن، ماده آلی تر، خاکستر کمخام بیش دلیل داشتن پروتئین خام و انرژیبه سارگاسومنسبت به  سیستوسیرانتایج نشان داد که 

 باشد.درصد می 20ترین سطح استفاده آن، تر بوده و مناسبتر، برای تغذیه دام مناسببیش

 سیستوسیرا ایندیکا، سارگاسوم آنگوستیفولیوم، دریایی ارزش غذایی، تغذیه نشخوارکنندگان، جلبک کلمات کلیدی:

 m51kabiri@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ها منابع عظیمی از مواد غذایی محسوب اقیانوس دریاها و       

شوند که از دیرباز مورد توجه بشر بوده و با پیشرفت تکنولوژی می

ها نموده است تر از آنبرداری بیشو علوم، بشر سعی در بهره

فارس و دریای عمان دارای  سواحل خلیج (.1373شیرازی، )رضوی

ها یکی از كکه این جلب های دریایی متنوعی استجلبك

های ارزشمند کشور ایران در تامین بخش قابل توجهی پتانسیل

باشد )فرحپور و همکاران، از علوفه دامی مورد نیاز کشور می

خوراک دام یا مکمل لوفه و عنوان ع(. استفاده ازجلبك به1389

 ،ایرلند، اسکاتلند از دیرباز در برخی از کشورها مثل انگلیس،

ی برای یی و آسیایی، آمریکایرهای آفریقابرخی از کشو مغرب و

و  اسب، خوک و گوسفند مرسوم بوده استمانند ها از دام بعضی

عنوان یك منبع خوراکی با ها در آینده بهکه جلبكتصور این

؛ 2003و همکاران،  Hansenجدید نیست ) ،ارزش بالقوه باشند

Misurcova  ،ز ها احاصل از جلبك خوراک (.2010و همکاران

ای های علوفهتر از گونهمعدنی و ویتامینی، غنی برخی از مواد لحاظ

و همکاران،  Misurcovaباشند )مرسوم در تغذیه دام و طیور می

های گزارش سیستوسیرادر مورد ارزش غذایی جلبك  (.2010

( میزان ماده خشك، 2011و همکاران ) Patarraکمی وجود دارد. 

 مارینا آبیس سیستوسیرا كجلب خام فیبر و خام پروتئین

(Cystoseira abies-marina )26/56و  94/6، 8/83ترتیب را به 

درصد گزارش کردند. جلبك دریایی سارگاسوم منبع خوبی از 

برخی اسیدهای  و بتاکاروتن ها،ویتامین ها،کربوهیدرات معدنی، مواد

 Carrilloآالنین است )و فنیل تریپتوفان آرژنین، مانند ضروری آمینه

 Perez(. 2006و همکاران،  Casas-Valdez؛ 2008و همکاران، 

 آوریجمع سارگاسوم جلبك شیمیایی ترکیب در هاییتفاوت (1999)

های فوریه، مارس، آوریل و می در مکزیك را در سال شده در ماه

شده شامل پروتئین خام های مشاهدهگزارش کرد. تفاوت 1995

و  2/10-4/11، فیبر خام 5/26-7/31، خاکستر خام 7/4-5/3

( میزان 2003و همکاران ) Casasدرصد بود.  1/0-4/0چربی خام 

درصد گزارش  69و  31را  سارگاسومخاکستر خام و ماده آلی 

خاکستر  ( میزان پروتئین خام، ماده آلی،1390کمال ) کردند. ولی

سلولز خام، چربی خام، دیواره سلولی و دیواره سلولی منهای همی

را  (Sargassum illicifolium) سارگاسوم ایلیسیفیولیومجلبك 

درصد  34/5و  1/19، 55/13، 44/58، 59/41، 35/9ترتیب به

( مقادیر پروتئین خام، ماده 2006و همکاران ) Casasکرد.  گزارش

ترتیب را به سارگاسومخشك، خاکستر خام و چربی خام جلبك 

( 1998و همکاران ) Gojonدرصد گزارش کردند.  2و  31، 89، 8

فیبر خام، خاکستر خام و عصاره  مقادیر پروتئین خام، چربی خام،

، 58/0، 99/5ترتیب را به سارگاسومعاری از نیتروژن جلبك 

درصد در ماده خشك، گزارش کردند.  98/41و  45/38، 75/12

Karla  وBrooke (2003) پروتئین خام، خاکستر  مقادیر تحقیقی در

، 13، 3/10ترتیب را به سارگاسومخام دو گونه جلبك  خام و چربی

و همکاران  Zubiaدرصد گزارش کردند.  6/2و  6/3، 9/28و  32

را  سارگاسوم( مقادیر پروتئین خام و خاکستر خام جلبك 2003)

و همکاران  Hongدرصد گزارش کردند.  6/30و  2/13ترتیب به

ر خام جلبك ( مقادیر پروتئین خام، چربی خام و خاکست2007)

در  درصد گزارش کردند. 1/38و  2/1، 6/7ترتیب را به سارگاسوم

شمال شیلی، ترکیب آمینواسیدها و اسیدهای چرب و ترکیب 

 درویال ،(Ulva lactuca) الکتوکا اولوا هایجلبك شیمیایی

بررسی شد. برگ و ساقه  (Durvillaea antaractica) آنتاراکتیکا

درصد  7/25و  9/17ترتیب دارای به درویال آنتاراکتیکاجلبك 

درصد  3/4و  8/0درصد پروتئین خام،  6/11و  4/10خام،  خاکستر

درصد  4/56و  4/71 و کربوهیدرات درصد 4/58و  9/70خام،  چربی

فیبر خام بود. میزان پروتئین خام، چربی خام، خاکستر خام، 

Ortiz ( کربوهیدرات و فیبر خام جلبك 2006و همکاران )اولوا 

درصد گزارش  5/60و  5/61، 11، 3/0، 2/27ترتیب به الکتوکا

کردند. ترکیب شیمیایی و تغییرات فصلی علف دریایی قرمز 

ساله دوره یكدر یك (Grateloupia turuturu) گراتلوپیا توروتورو

، در سواحل فرانسه ارزیابی شد. میزان پروتئین 2006در سال 

، 23ترتیب خام این جلبك به خام و فیبر خام، خاکستر خام، چربی

 Casas-Valdez (.2010و همکاران،  Denisبود ) % 60و  18، 6/2

خام،  خام، خاکستر خشك، پروتئین ( میزان ماده2006) و همکاران

، 31، 8، 89ترتیب را به سارگاسومجلبك  خام و کربوهیدرات چربی

و همکاران  Marinدرصد در ماده خشك، گزارش کردند.  39و  2

عنوان منبع به سارگاسوم( در تعیین ارزش غذایی جلبك 2009)

خام و خاکستر خام  خام، چربی خام، فیبر ای، میزان پروتئینعلوفه

درصد در ماده خشك گزارش  3/33و  4/6، 45/0، 3/6ترتیب را به

( نتایج 2006و همکاران ) Marinho-Sorianoکردند. در پژوهش 

م، کروهیدرات، فیبر خام و خاکستر خا که مقادیر پروتئین داد نشان

 Sargassum) پندوالسارگاسوم فیلیهای جلبك برای ترتیببه خام

filipendula)، 2/8، 7/53، 5/6، 3/44، وولگار سارگاسوم 

(Sargassm vulgare) ،7/15 ،8/67 ،7/7 ،2/14 ،گراسیالریا 

  9/22 ،1/63 ،6/5 ،7/7، (Gracilaria cevicornis) سرویکورنیس

 7/5 ،3/36 ،2/5 ،6/29 ،(Gracilaria cornea) گراسیالریا کورنئا و

های متفاوتی در مورد قابلیت هضم ترکیبات گزارش درصد بودند.

 و  Torbatinejadدارد. وجود هاجلبك انواع شیمیایی
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Sabine (2001) گونه جلبك ماکروسکوپی  12تحقیقی که روی  در

هضم ماده خشك جلبك گزارش کردند که قابلیت  ،انجام دادند

و همکاران  Hansenدرصد قرار دارد.  1/34-5/51در دامنه  دریایی

پذیری های خوراکی، میزان تجزیهغذایی جلبك ارزیابی در (2003)

 11/74و  7/77ترتیب را به سارگاسومو  گراسیالریاماده خشك 

( قابلیت 2001و  2000) Cheungو  Wongدرصد اعالم کردند. 

های قرمز و سبز را مطالعه اهی پروتئین خام جلبكهضم آزمایشگ

های قرمز کرده و نشان دادند که قابلیت هضم پروتئین خام جلبك

های ( باالتر از جلبك05/0P) داریمعنی طوردرصد( به 88 )حدود

( قابلیت هضم پروتئین 1960) Karinenو  Proskyسبز بود. 

را  (Scenedesmus) سندسموسو  (Chlorella) کلورالهای جلبك

( قابلیت هضم 1960) Cooke-Bessieدرصد گزارش کردند.  70

 54رشدکرده در فاضالب را  سندسموسو  کلورالپروتئین جلبك 

هضم پروتئین  قابلیت Shino (1958)و  Hayami کرد. گزارش درصد

همکاران  و Bocangera کردند. گزارش درصد 60را  کلورال جلبك خام

شده ای خشكدرصد از هر دو جلبك قهوه 7میزان ( به2003)

 و جلبك قرمز خشك (Laminaria digitate) المیناریا دیجیتاتا

را در جیره استفاده کردند.  (Porphyra tenera) پورفیرا تنراشده 

های ذکرشده کردن جلبكقابلیت هضم ظاهری جیره بعد از اضافه

د کاهش درصد در مقایسه با جیره شاه 61/0و  84/0ترتیب به

( گزارش کردند که مقادیر قابلیت 2002) Goniو  Urbanoیافت. 

ای درصد از هر دو جلبك قهوه 7/14هضم ظاهری جیره دارای 

 پورفیراو جلبك قرمز  (Andaria pinnatifida) آنداریا پیناتیفیدا

درصد کاهش  5/6و  4/6ترتیب در مقایسه با جیره شاهد به تنرا

 پورفیرا دیوکا( چهار جلبك 2012ن )و همکارا Pereiraیافت. 

(dioica Porphyra)، ورمیکولوفیال گراسیالریا، اولوا (Gracilaria 

vermiculophylla) موتیکوم سارگاسوم و (muticum Sargassum) 

 کمان و تیالپیای نیلآالی رنگینهای قزلرا در جیره ماهی

((Nile tilapia  و نوع ماهی، استفاده و مشاهده کردند که در هر د

کلی طوربه تر از جیره شاهد بود.ها کمقابلیت هضم ظاهری جیره

ها به عوامل مختلفی مانند گونه جلبك، ترکیبات شیمیایی جلبك

مدت زمان سکونت در اقیانوس، منطقه جغرافیایی برداشت، در 

بودن، مرحله رشد، تغییرات فصل، تغییرات ساالنه، معرض امواج

و روش  pHلوژیکی و محیطی، دمای آب، شوری، فاکتورهای فیزیو

؛ 2007و همکاران،  Dowczynskiآنالیز نمونه بستگی دارد )

Karthikai  ،مطالعات معدودی در رابطه با  (.2009و همکاران

ها انجام شده است اما داشتن اطالعات تعیین ارزش غذایی جلبك

تغذیه حیوانات ها در بردن آنکاردرباره این موضوع ویژه، قبل از به

ارزش غذایی  درباره نبود اطالعات باشد. باتوجه بهمی مهم

های بوشهر و سیستان و بلوچستان، استان سواحل غالب هایجلبك

این پژوهش با هدف تعیین ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم 

 ایندیکا سیستوسیراو  آنگوستیفولیوم سارگاسوم دریایی هایجلبك

 د.در تغذیه دام، انجام ش

 

 هاشمواد و رو

برای : ها و تعیین ترکیب شیمیاییآوری جلبکجمع       

 سارگاسوم آنگوستیفولیومهای تعیین ترکیب شیمیایی جلبك

(ungustifolium Sargassum)  سیستوسیرا ایندیکاو (indica 

Cystoseira) بوشهر و در هر  در سه منطقه از سواحل استان

(، چهار نمونه برداشت شد که در تکرار 4منطقه از چهار محل )

نمونه برای تجزیه شیمیایی به آزمایشگاه ارسال شد.  12مجموع 

شیرین شسته شده و در هوای ها با آببرداری، جلبكپس از نمونه

بار و  3ها روزانه منظور هوادهی بهتر، جلبكآزاد خشك شدند. به

ظر ماده های جلبك از نشدند. نمونهیك هفته زیر و رو  مدتبه

های خشك، پروتئین خام، خاکستر خام و انرژی خام طبق روش

دیواره سلولی  و (AOAC ،2001) متداول و استاندارد آزمایشگاهی

Van Soest (1991 )سلولز، طبق روش منهای همی سلولی دیواره و

و تعیین ترکیب شیمیایی جلبك  آوریجمع برای شدند. گیریاندازه

استان سیستان و بلوچستان نیز تمامی در  سیستوسیرا ایندیکا

 مراحل ذکرشده در باال، انجام شد.

سارگاسوم های در این آزمایش، جلبك :هضم قابلیت تعیین       
در قالب طرح کامالً تصادفی  سیستوسیرا ایندیکاو  آنگوستیفولیوم

با شش تیمار و چهار تکرار )حیوان( روی گوسفندان نر بالغ بومی 

های کیلوگرم( در قفس 5/41±5/1وزن )( و همساله 2سن )هم

 شدند. بعد از سپریداری و آزمایش طور انفرادی نگهمتابولیکی به

و خوراک  خشك یونجه جداگانه طوربه ها،دام پذیریعادت دوره شدن

منظور تعیین قابلیت هضم، روز به 10مدت جلبك و یونجه به

(. برای Flatt ،1975و  Schnider؛ Jarrige ،1989استفاده شدند )

ابتدا در یك آزمایش جداگانه،  ها،جلبك خوراک هضم قابلیت تعیین

ها قرار گرفت و سپس یونجه یونجه به تنهایی مورد استفاده دام

های مورد درصد( جلبك 20و  15، 10همراه سطوح مختلف )به

ها داده شد تا قابلیت هضم خوراک جلبك و یونجه نظر، به دام

صبح  7دست آید. خوراک روزانه در دو وعده، ساعت به هم،روی

طور شد. آب و نمك بهبعد از ظهر در اختیار دام ها قرار داده  7و 

(. در Flatt ،1975و  Schniderها قرار داشت )آزاد در اختیار دام

مقدار نیاز مکمل ویتامینی و معدنی اضافه ها بهآب آشامیدنی دام

ضم، کل مدفوع هر گوسفند هر روز شد. جهت تعیین قابلیت ه
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عمل برداری بهگیری و از آن نمونهدادن، اندازهصبح قبل از خوراک

چنین، برداری انجام شد. همروزانه، نیز نمونه مصرفی خوراک از آمد.

 نمودن، در هوای آزاداز کل مدفوع روزانه پس از مخلوط درصد 20

های مدفوع نمونه های خوراک وخشك شد. در پایان دوره، نمونه

طور تصادفی یك نمونه جهت ههر حیوان با هم مخلوط شده و ب

(. ترکیب Banerjee ،1988ها برداشته شد )تجزیه شیمیایی از آن

های خوراک و مدفوع آزمایش قابلیت هضم یونجه شیمیایی نمونه

از نظر ماده خشك،  سیستوسیراو  سارگاسومهای جلبك و خوراک

های متداول کستر خام و انرژی خام طبق روشپروتئین خام، خا

( و دیواره سلولی و دیواره سلولی AOAC) و استاندارد آزمایشگاهی

گیری و ( اندازه1991) Van Soestسلولز طبق روش منهای همی

 ، محاسبه شد.1سپس قابلیت هضم از رابطه 

  
آزمایش تعیین ترکیب  :هاتجزیه و تحلیل آماری داده       

در قالب طرح کامالً  سیستوسیراو  سارگاسومهای ایی جلبكشیمی

 های ذکرتصادفی و آزمایش تعیین قابلیت هضم خوراک جلبك

شده در قالب طرح کامالً تصادفی در شش تیمار و با چهار تکرار 

و یونجه  سارگاسومخوراک  -1  اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از:

و یونجه با  رگاسومساخوراک  -2درصد جلبك،  10با نسبت 

و یونجه با نسبت  سارگاسومخوراک  -3درصد جلبك،  15نسبت 

 10و یونجه با نسبت  سیستوسیراخوراک  -4درصد جلبك،  20

درصد  15و یونجه با نسبت  سیستوسیراخوراک  -5درصد جلبك، 

درصد.  20و یونجه با نسبت  سیستوسیراخوراک  -6جلبك و 

 GLM( با رویه 2003) SASزار آماری افها با استفاده از نرمداده

(General Linear Model) سطح اطمینان . شدند تجزیه آماری

 ترکیب آزمایش آماری مدل شد. گرفته درنظر =05/0P آماری

 Xijاست که  =j+εijδ+µ Xijصورت شیمیایی و قابلیت هضم به

اثر ترکیب  jδمیانگین جمعیت،  µدهنده مقدار هر مشاهده، نشان

 باشد.اثر خطای آزمایش می ijεی یا قابلیت هضم و شیمیای

 

   نتایج

های جلبك خشك، یونجه شیمیایی ترکیب شیمیایی: ترکیب       

، 1در جدول  سیستوسیرا ایندیکاو  سارگاسوم آنگوستیفولیوم

نشان داده شده است. درصد پروتئین خام، دیواره سلولی، دیواره 

 سارگاسومنسبت به  سیستوسیرا آلی ماده و سلولزهمی منهای سلولی

شده باال  ( نشان داد. فاکتورهای ذکر05/0Pداری )افزایش معنی

( 05/0Pداری )نسبت به یونجه خشك کاهش معنی سارگاسوم در

نسبت به یونجه خشك تفاوت  سیستوسرااما در  ،نشان داد

 سارگاسومهای داری نداشت. درصد ماده خشك بین جلبكمعنی

داری نشان نداد اما درصد ماده خشك تفاوت معنی سیستوسیراو 

( 05/0Pداری )جلبك نسبت به یونجه خشك کاهش معنی دو هر

 جلبك به نسبت سیستوسیرا جلبك خام انرژی میزان داشت.

( اما نسبت به 05/0Pداری نشان داد )افزایش معنی سارگاسوم

 (.05/0Pداری داشت )یونجه کاهش معنی

 

 سیستوسیراو  سارگاسومهای یونجه خشک و جلبکو انرژی خام )کالری در گرم( ن و انحراف معیار ترکیب شیمیایی)درصد( : میانگی1جدول 

 (.05/0Pداری دارند )حروف غیرمشابه در یك ستون، با هم تفاوت معنی -
 

 قابلیت هضم       

، قابلیت هضم ماده 4و  3هایجدول: ماده خشک و ماده آلی

را  سیستوسیراو  سارگاسومهای جلبك خشك و ماده آلی خوراک

، میزان قابلیت 4و  3، 2های دهند. طبق مقایسه جدولنشان می

و  سارگاسومهای هضم ماده خشك و ماده آلی  خوراک جلبك

ترین قابلیت تر بود. بیشها، کمنسبت به یونجه تن سیستوسیرا

درصد مربوط  8/60و  8/58ترتیب هضم ماده خشك و ماده آلی به

ترین قابلیت درصد و کم 20در سطح  سیستوسیرا جلبك خوراک به

درصد مربوط  3/39و  3/38ترتیب هضم ماده خشك و ماده آلی به

درصد بود. با افزایش  10در سطح  سارگاسومبه خوراک جلبك 

در خوراک، میزان قابلیت هضم  سارگاسوم استفاده از جلبكسطح 

درصد افزایش و در سطح  15ماده خشك و ماده آلی در سطح 

 سارگاسوم که استفاده از جلبكطوریبه ،درصد کاهش یافت 20

داری درصد افزایش معنی 10درصد نسبت به سطح  15در سطح 

(05/0Pنشان داد. میزان قابلیت هضم ماده خشك )  و ماده آلی

درصد نسبت به سطوح  20در سطح  سیستوسیراخوراک جلبك 

اما دو سطح  ،( نشان داد05/0Pداری )افزایش معنی %15و  10

 (.4و  3ول اداری نداشتند )جددرصد با هم تفاوت معنی 15و  10

 انرژی خام سلولزدیواره سلولی منهای همی دیواره سلولی پروتئین خام ماده آلی خاکستر خام ماده خشک 

 a2/95 1/2±b0/15 8/7±a85 1/1±a3/13 1/5±a5/42 0/5±a6/30 253±a3/4158±4/0 یونجه

 b6/92 2/2±a3/41 2/2±b6/58 1/0±b8/4 6/2±b9/16 6/2±b6/14 189±c3/2316±9/0 سارگاسوم

 b2/93 2/0±b9/17 2/0±a0/82 6/0±a2/15 5/0±a1/38 3/0±a7/27 23±b0/3267±1/0 سیستوسیرا
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ی بر گرم( یونجه خشک: میانگین و انحراف معیار قابلیت هضم ترکیب شیمیایی)درصد(  و انرژی خام )کالر2جدول   

سلولزدیواره سلولی منهای همی دیواره سلولی پروتئین خام ماده آلی ماده خشک   انرژی خام 

 2/5±62/7 1/9±46/4 2/3±43/9 0/8±77/1 5±63/4 1/5±63/1 یونجه

 

 وح مختلف جایگزینی دو  نوع جلبکدرسط قابلیت هضم ماده خشک )درصد( خوراک دو نوع جلبک و یونجه خشک و انحراف معیار: میانگین 3جدول 

 خوراک
درصد()سطوح جایگزینی جلبک     

10 15 20 

و یونجه سارگاسوم  4/2±e3/38 35/0±bc4/53 3/2±cd1/50 

و یونجه سیستوسیرا  9/0±bcd0/52 3/1±b5/54 7/0±a8/58 
 (.05/0Pی دارند )دارحروف غیرمشابه در یك ستون و ردیف، با هم تفاوت معنی -                     

 

 درسطوح مختلف جایگزینی دو نوع جلبک قابلیت هضم ماده آلی )درصد( خوراک دو نوع جلبک و یونجه خشک و انحراف معیار : میانگین4جدول 

 خوراک
  سطوح جایگزینی جلبک )درصد( 

10 15 20 

و یونجه سارگاسوم  0/2±d3/39 4/0±b5/56 7/2±bc6/52 

و یونجه سیستوسیرا  9/0±bc0/53 7/1±b5/56 5/0±a8/60 
 (.05/0Pداری دارند )حروف غیرمشابه در یك ستون و ردیف، با هم تفاوت معنی -                    

 

بودن میزان قابلیت هضم پروتئین  تربا وجود کم پروتئین خام:

قابلیت هضم پروتئین خام  مختلف نسبت به هایجلبك خوراک خام

 سیستوسیراهضم پروتئین خام خوراک  ابلیتق درصد خشك، یونجه

(. 05/0Pنشان داد ) داریمعنی افزایش سارگاسوم خوراک به نسبت

و  سارگاسومهای درصد قابلیت هضم پروتئین خام خوراک جلبك

داری با افزایش سطح جایگزینی جلبك، افزایش معنی سیستوسیرا

لبك ترین قابلیت هضم مربوط به خوراک جنشان ندادند. بیش

ترین قابلیت هضم، مربوط درصد و کم 10در سطح  سیستوسیرا

 (.5درصد بود )جدول  20در سطح  سارگاسومبه خوراک جلبك 
 

 

 قابلیت هضم پروتئین خام )درصد( خوراک دو نوع جلبک و یونجه خشک در سطوح مختلف جایگزینی دو نوع جلبک و انحراف معیار: میانگین 5جدول 

 خوراک
  ینی جلبک )درصد(سطوح جایگز 

10 15 20 

 cd4/57 7/0±c6/59 9/2±d3/54±4/1 و یونجه سارگاسوم

 ab4/67 0/2±b8/63 5/0±ab5/64±5/2 و یونجه سیستوسیرا
 (.05/0Pداری دارند )حروف غیرمشابه در یك ستون و ردیف، با هم تفاوت معنی -                           

 

با وجود  سلولز:لی منهای همیدیواره سلولی و دیواره سلو

بودن میزان قابلیت هضم دیواره سلولی و دیواره سلولی  ترکم

های مختلف نسبت به قابلیت سلولز خوراک جلبكمنهای همی

هضم دیواره سلولی یونجه، میزان قابلیت هضم دیواره سلولی و 

و  سارگاسومسلولز خوراک دو جلبك دیواره سلولی منهای همی

ترین (. بیش05/0Pداشتند ) داریبا هم تفاوت معنی سیستوسیرا

سلولز سلولی و دیواره سلولی منهای همی دیواره هضم قابلیت میزان

ترین و کم %20در سطح  سیستوسیرامربوط به خوراک جلبك 

در سطح  سارگاسوممیزان قابلیت هضم مربوط به خوراک جلبك 

 (.7و  6های درصد بود )جدول 10
 

  نگین و انحراف معیار قابلیت هضم دیواره سلولی )درصد( خوراک دو نوع جلبک و یونجه خشک، در سطوح مختلف جایگزینی دو نوع جلبک: میا6جدول 

 خوراک
  سطوح جایگزینی جلبک )درصد( 

10 15 20 

و یونجه سارگاسوم  7/2±d9/5 6/2±bc3/37 5/4±c9/31 

 c2/30 8/2±bc8/38 4/1±a7/49±8/1 سیستوسیرا و یونجه
 (.05/0Pداری دارند )حروف غیرمشابه در یك ستون و ردیف، با هم تفاوت معنی -                     
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  سلولز )درصد( خوراک دو نوع جلبک و یونجه خشک،: میانگین و انحراف معیار قابلیت هضم دیواره سلولی منهای همی7جدول 

 در سطوح مختلف جایگزینی دو نوع جلبک

 خوراک
ح جایگزینی جلبک )درصد(سطو    

10 15 20 

و یونجه سارگاسوم  1/3±e2/12 1/5±b3/35 8/6±c5/26 

و یونجه سیستوسیرا  4/1±c5/28 9/2±b1/36 3/1±a8/50 
 (.05/0Pداری دارند )حروف غیرمشابه در یك ستون و ردیف، با هم تفاوت معنی -                      

 

نسبت به  سارگاسومضم انرژی خام قابلیت ه انرژی خام:       

در سطح  سیستوسیراتر بود ولی قابلیت هضم انرژی خام یونجه کم

ترین قابلیت داری نداشت. بیشدرصد با یونجه تفاوت معنی 20

ترین، مربوط درصد و کم 20در سطح  سیستوسیراهضم مربوط به 

    (.8درصد بود )جدول  10در سطح  سارگاسومبه 

   
 

  میانگین و انحراف معیار قابلیت هضم انرژی خام )درصد( خوراک دو نوع جلبک و یونجه خشک، در سطوح مختلف جایگزینی دو نوع جلبک: 8جدول 

 خوراک
  سطوح جایگزینی جلبک )درصد( 

10 15 20 

 c4/37 9/1±b6/55 2/2±b5/52±7/2 سارگاسوم و یونجه

 b1/55 9/2±ab0/58 3/1±a1/62±3/2 سیستوسیرا و یونجه
 (.05/0Pداری دارند )حروف غیرمشابه در یك ستون و ردیف، با هم تفاوت معنی -                       

                                       

  بحث

 ترکیب شیمیایی       

ها با توجه به ترکیب شیمیایی جلبك: ماده خشک و ماده آلی

غرافیایی، شرایط محیطی عواملی مانند گونه جلبك، موقعیت ج

)دمای آب، شوری آب، نور، فصل رشد، غلظت مواد مغذی در 

روش آنالیز  محیط(، شرایط فیزیولوژیکی )مرحله رشد و ....( و

؛ 2008و همکاران،  Cruz-Suarezنمونه، متفاوت خواهد بود )

Marinho-Soriano 2006 همکاران، و .)Casas-Valdez  و همکاران

درصد گزارش  89را  سارگاسومده خشك جلبك ( میزان ما2006)

( میزان ماده خشك 2006و همکاران ) Marinho-Sorianoکردند. 

درصد اعالم کردند. نتایج این پژوهش  4/86را  سارگاسومجلبك 

و  Casas-Valdezبا نتایج  سارگاسومدر مورد ماده خشك جلبك 

و  Marinho-Sorianoاما با نتایج  ،( مطابقت دارد2006همکاران )

های ( مطابقت ندارد. میزان خاکستر خام علف2006همکاران )

تر های گیاهی روی زمین و حتی بیشدریایی بسیار باالتر از گونه

و  Misurcova(. 2002و همکاران،  Ruperezها است )از اسفناج

های ( نشان دادند که میزان خاکستر خام جلبك2010همکاران )

رین، باالتر است که دلیل آن عمدتاً شیهای آبدریایی از جلبك

تماس مستقیم  در که هاسترویش آن زیست و محلخاطر محیطبه

شور دریا و امالح موجود در آن، است. فاصله مدت آبو طوالنی

ای است که آب دریا با برخورد موج با بین جزر و مد دریا نقطه

ای کف ساحل و ساحل سبب جابجایی رسوبات خاکی و ماسه

شوند، این جلبکی می هایروی اندام ایصورت الیهها بهتن آننشس

ها شود. تواند سبب افزایش میزان خاکستر جلبكموضوع نیز می

ها که البته نقش دلیل سوم باالبودن میزان خاکستر خام جلبك

ها دار ریزی است که به جلبكوجود جانوران صدف ،تری داردکم

شیرین هم با شستشو با آبها حتی اند که این صدفچسبیده

ها هر چند تعداد آن ،شوندطور کامل از سطح جلبك پاک نمیبه

در پژوهش  سارگاسومزیاد نیست. میزان خاکستر خام جلبك 

 تواند در تامیندرصد است که از این نظر می 40حاضر بیش از 

فسفر، سدیم و پتاسیم و کلر برای دام استفاده شود.  کلسیم، عناصر

کاهش  سارگاسومنسبت به  سیستوسیراخام جلبك  اکسترخ میزان

که به تبع آن، میزان ماده آلی  (05/0Pداشت ) داریمعنی

 داری نشان دادافزایش معنی سارگاسومنسبت به  سیستوسیرا

(05/0P.) Marinho-Soriano میزان خاکستر  (2006) و همکاران

گراسیالریا  ،گاروول سارگاسوم ،پندوالفیلی سارگاسوم هایجلبك خام
، 20/14، 29/44ترتیب را به گراسیالریا کورنئاو  سرویکورنیس

( 2014و همکاران ) Machuدرصد گزارش کردند.  06/29و  72/7

تا  10ای و سبز را بین قهوههای قرمز، میزان خاکستر خام جلبك

 در یك آزمایش Brooke (2003)و  Karla کردند. گزارش درصد 38

 اکینوکارپوم سارگاسوم هایجلبك خام خاکستر مقادیر دیگر،
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(echinocaroum Sargassum) اوبتوسیفولیوم سارگاسوم و  

obtusifolium) (Sargassum گزارش  %9/28و  32ترتیب را به

(، 1390کمال )وسیله ولیهای دیگری که بهکردند. در پژوهش

Zubia ( 2003و همکاران ،)Casas ( 2003و همکاران ،)Hong  و

میزان  ،( انجام شد2009و همکاران ) Marin( و 2007همکاران )

، 6/30، 31، 6/30ترتیب خاکستر خام جلبك سارگاسوم را به

درصد گزارش کردند. مطالعه حاضر در مورد جلبك  3/33و  1/38

؛ 2007و همکاران،  Hongسارگاسوم با نتایج برخی محققین )

Machu  ،مطابقت دارد و یا به نتایج برخی 2014و همکاران )

و  Marin؛ 2006و همکاران،  Casas-Valdezمحققین دیگر )

 ( نزدیك است.2009همکاران، 

 سال و فصل محیطی، شرایط جلبك، گونه :خام پروتئین

برداری ازجمله مواردی است که بر میزان مواد مغذی و نمونه

ای دریایی موثر است که این موضوع هنیتروژن جلبك میزان ویژهبه

( و 1999) Fleurence(، 2008و همکاران ) Carrilloهای با یافته

( میزان 2014و همکاران ) Machuپژوهش حاضر مطابقت دارد. 

درصد  62تا  8ای و سبز را بین قهوههای قرمز، جلبك خام پروتئین

 مخا پروتئین میزان (2006) همکاران و Wen کردند. گزارش

 21را  (lemaneiformis Gracilaria) گراسیالریا لمانیفورمیس

کمال ( و ولی2003و همکاران ) Zubiaدرصد گزارش کردند. 

 2/13ترتیب را به سارگاسوم( میزان پروتئین خام جلبك 1390)

و همکاران  Marinدرصد در ماده خشك گزارش کردند.  35/9و 

درصد  7/4تا  5/3بین را  سارگاسوم( میزان پروتئین خام 2009)

 پادینا فرناندزیانا( جلبك 2012همکاران ) Goeckeکردند.  گزارش
(fernandeziana Padina)  در سواحل شیلی را تجزیه کرده و

و همکاران  Marinگزارش کردند.  %8تا  6را  خام آن پروتئین میزان

دو تحقیق جداگانه  در (2006) همکاران و Casas-Valdez و (2009)

گزارش  %8و  3/6ترتیب را به سارگاسومخام جلبك  پروتئین نمیزا

 Perezبا نتایج  سارگاسومکردند. نتایج پژوهش حاضر در مورد 

مطابقت دارد. نتایج پژوهش  (2009) و همکاران Marinو  (1999)

و  Patarraبا نتایج  سیستوسیرا ایندیکاحاضر در مورد جلبك 

 به تواند مربوطن تفاوت می( مطابقت ندارد که ای2011همکاران )

 باشد.  بردارینمونه سال و فصل محیطی، شرایط جلبك، گونه

های جلبك: سلولزو دیواره سلولی منهای همی سلولی دیواره

توانند باعث ساکارید میعلت دارابودن میزان باالی پلیدریایی به

(. Lahaye ،1991افزایش فیبر محلول و نامحلول جیره شوند )

Misurcova ( میزان دیواره سلولی و دیواره 2010و همکاران )

آبی، سبز، قرمز و -های سبزسلولز جلبكسلولی منهای همی

درصد گزارش  12/0 -36/29و  23/0 -88/34ترتیب ای را بهقهوه

( میزان دیواره سلولی و دیواره سلولی 1390کمال )کردند. ولی

ترتیب را به مسارگاسوم ایلیسیفولیوسلولز جلبك منهای همی

وهش حاضر در مورد درصد گزارش کرد. نتایج پژ 34/5و 13/19

( مطابقت 2010و همکاران ) Misurcovaنتایج  با سارگاسوم جلبك

وهش تفاوت در نتایج پژ است. کمال هماهنگاما با نتایج ولی ،ندارد

تواند مربوط ( می2010و همکاران ) Misurcovaحاضر با نتایج 

 .ها باشدگونه جلبك و محیط رشد آن به تفاوت در

سارگاسوم در سواحل مکزیك،  جلبك خام انرژی میزان: خام انرژی

(. 2009و همکاران،  Marinکالری بر گرم گزارش شد ) 2130

 سارگاسوم ایلیسیفولیومخام جلبك  انرژی میزان (1390) کمالولی

 کالری در گرم ماده خشك گزارش کرد که با نتایج 74/2346را 

( در تعیین 2003و همکاران ) Karlaاست.  هماهنگ حاضر پژوهش

های سواحل هاوایی، میزان های مختلف جلبكارزش غذایی گونه

کالری بر  2277و  2114انرژی خام دو گونه جلبك سارگاسوم را 

گرم ماده خشك گزارش کردند که به نتایج پژوهش حاضر نزدیك 

از  سیستوسیراخام جلبك  که میزان خاکستراست. با توجه به این

تر بود آلی آن بیش تبع آن میزان مادهتر و بهکم سارگاسوم جلبك

 سارگاسومنسبت به  سیستوسیرامیزان انرژی خام جلبك  بنابراین،

توانند به ها نمیتر بود. جلبك( بیش05/0Pداری )طور معنیبه

ظر ویتامین، ها از نگرفته شوند اما آن درنظر انرژی اصلی منبع عنوان

ساکارید غذایی باالیی دارند و منبع پلی ارزش معدنی مواد و پروتئین

 (.Kaladharan ،2007و  Kumarبرای خوراک دام هستند )

 قابلیت هضم        

شدت تحت تاثیر محیط ها بهجلبك: ماده خشک و ماده آلی

که اگر یك گونه جلبك در مناطق طوریباشند بهرشد خود می

متفاوت خواهند  یکدیگر با شیمیایی ترکیب نظر کند، از رشد گوناگون

پذیری و هضم هر ماده خوراکی نیز به ترکیب بود. میزان تجزیه

آوری ویژه میزان فیبر خام، خاکستر خام و نوع عملآن به شیمیایی

عبارتی هرچه مقادیر فیبر خام و خاکستر خام آن بستگی دارد. به

پذیری آن ماده تجزیه همان میزان،بهتر باشد ماده خوراکی بیش

(. قابلیت هضم غذا 1980و همکاران،  Orskovتر خواهد بود )کم

که تحت نفوذ ترکیب خود غذا است بستگی به عالوه بر این

شوند. این ترکیبات غذاهای دیگری دارد که همراه آن صرف می

های اثر تجمعی غذاها باعث تردید در نتایج حاصل از آزمایش

 ،شود. اثر تجمعی غذاها معموالً منفی استعیین قابلیت هضم میت

 تر از مقادیر مورد انتظارهای مخلوط، کمیعنی قابلیت هضم جیره

های دریایی چنین، جلبك(. هم1996است )مکدونالد و همکاران، 
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دلیل رشد در دارای فیبر خام باالیی هستند و از طرف دیگر به

های کوچك ك آب دریا( و چسبیدن صدفنم )باالبودن دریا شرایط

ها، میزان خاکستر خام باالیی دارند که این موارد، باعث به جلبك

 شوند.های دریایی میپذیری جلبكکاهش قابلیت هضم و تجزیه
بدیهی است مقایسه مقادیر قابلیت هضم مطالعات متفاوت خیلی 

جلبك های شیمیایی گونه ترکیب متغیربودن آن، دلیل است. مشکل

شده برای تعیین فاکتورهای مختلف های متفاوت استفادهو روش

کردن شرایط ارزیابی چنین، عدم توانایی یکسانای و همتغذیه

ها (. ترکیب شیمیایی جلبك2011و همکاران،  Hurدقیق است )

، Se-Kwonیکی از فاکتورهای موثر بر میزان قابلیت هضم است )

2012.) Hansen ماده پذیریتجزیه میزان (2003) همکاران و 

 11/74و  7/77 ترتیببه را سارگاسوم و گراسیالریا هایجلبك خشك

( در تعیین ارزش 2009و همکاران ) Marinدرصد اعالم کردند. 

پذیری با استفاده از قوچ بالغ، میزان تجزیه سارگاسوم جلبك غذایی

پژوهش  این نتایج کردند. اعالم درصد 5/65را  سارگاسوم خشك ماده

( 2003و همکاران ) Hansen نتایج با سارگاسوم هضم قابلیت مورد در

و همکاران  Marin به نتایج  سیستوسیرا مورد در اما ،نداشت مطابقت

 ( نزدیك بود. 2009)

عوامل گوناگونی بر میزان قابلیت هضم پروتئین : پروتئین خام

عوامل  ها یکی ازترکیب شیمیایی جلبك هستند. موثر هاجلبك خام

تواند بر میزان که میطوریموثر بر میزان قابلیت هضم است به

طور مثال، قابلیت هضم های هضمی تاثیر بگذارد بهآنزیم دسترسی

ها بستگی دارد پروتئین خام جلبك، به قابلیت دسترسی به آنزیم

(Shan  ،به1999و همکاران .)رسد میزان قابلیت هضم نظر می

ر فیبر محلول رابطه مستقیم دارد که از پروتئین خام با مقدا

و همکاران،  MacArtairکند )دسترسی به پروتئین جلوگیری می

توانند باعث کاهش میزان (. اجزای شیمیایی دیگر که می2007

، اسیدهای تانن، برخی از اجزای فیبر جیره شامل شوند هضم قابلیت

هستند های آنزیمی کنندهفنولیك و ممانتفیتیك، مواد پلی

(Burtin ،2003 ؛Martinez  وMoyano ،2003برخی جلبك .) ها

ای هستند که باعث کاهش دسترسی به مواد تغذیهدارای مواد ضد

 و همکاران، Hansen) شوندمی متعدد هایبیماری چنین،هم و مغذی

(. بخش قابل توجهی از پروتئین خام جیره ممکن است 2003

وارش، قابل دسترس نباشد زیرا های هضمی دستگاه گبرای آنزیم

ای یا ساکاریدهای غیرنشاستهتوانند با پلیها میبرخی پروتئین

ها نگه داشته شوند ها، در کمپلکسفنولاجزای دیگری مانند پلی

(Cummings  وMacfarlane ،1991 .) تفاوت در میزان قابلیت

های مختلف جلبك گزارش شده است. هضم پروتئین خام گونه

ای و سبز قهوههای قرمز، ت در میزان قابلیت هضم جلبكتفاو

 Machuها باشد )آن سلولی دیواره متفاوت ساختار مربوط به تواندمی

 ساکاریدهایپلی برخی نظر از جلبك سلولی دیواره (.2014 همکاران، و

تواند با پروتئین جلبك تشکیل متفاوت، غنی است که می

های جلبك وسیله آن، پروتئینههای پایداری بدهد که بکمپلکس

شوند که در دسترس میهای پروتئولیتیك، غیرقابلبرای آنزیم

، Se-Kwonیابد )نتیجه، قابلیت هضم پروتئین جلبك کاهش می

ساکاریدهای (. در برخی مطالعات گزارش شده است که پلی2012

 ،(Fucoidans) هافوکوئیدان ،Alginates)) هاآلژینات مانند هاجلبك

وظایف   )ninsnPhlorota) هاوروتاننفل و )Laminarins) هاالمینارین

(. اثر 1999و همکاران،  Shanعهده دارند )بیولوژیکی زیادی به

های ها و اثر ممانعتی فوکانقابلیت هضم نشاسته روی هافوکوئیدان

 Yangای مشاهده شده است )های قهوهسولفاته مختلف در جلبك

 Cheungو  Wong(. 2010و همکاران،  You؛ 2008و همکاران، 

های قرمز و سبز نشان دادند ( در مطالعه جلبك2001و  2000)

های قرمز )حدود هضم آزمایشگاهی پروتئین خام جلبك قابلیت که

های سبز بود. ( باالتر از جلبك05/0Pداری )طور معنی( به88%

Urbano  وGoni (2002 گزارش کردند که مقادیر قابلیت هضم )

( از هر دو جلبك % 7/14پروتئین خام جیره دارای مقادیر یکسان )

در مقایسه با  پورفیرا تنراو جلبك قرمز  آنداریا پیناتیفیداای قهوه

درصد کاهش یافت. نتایج قابلیت  5/6و  4/6ترتیب جیره شاهد به

های برخی یافته با حاضر پژوهش جلبکی هایگونه خام پروتئین هضم

 طابقتم برخی با و (Goni، 2002 و Urbano) دارد مطابقت پژوهشگران

 (.Cheung، 2001 و Wong ؛Cheung، 2000 و Wong) ندارد

گزارشی : سلولزدیواره سلولی و دیواره سلولی منهای همی

سلولز در مورد میزان دیواره سلولی و دیواره سلولی منهای همی

دلیل یافت نشد. فیبر جیره به سیستوسیراو  سارگاسومهای جلبك

مراحل هضمی دارد. فیبر ها به هضم، نقش مهمی در مقاومت آن

دهد. وجود فیبر و فاکتورهای جیره زمان عبور را افزایش می

پروتئین خواهد  حقیقی هضم قابلیت ترکم تخمین باعث ایتغذیهضد

ها منبع غنی از فیبرهای (. جلبكHodgkinson ،2006شد )

(. مشاهدات Goni ،2002و  Urbanoمحلول و نامحلول هستند )

Horie  وسیله ( نشان داد که ممانعت از هضم به1995)و همکاران

نسبت به بخش نامحلول فیبر جیره در همه  فیبر محلول جیره

، Kombu)) ای )کومبوهای قهوهجلبك غذایی محصوالت هاینمونه

تر بود. شده، بیش( آزمایش(Hijiki) و هیجیکی )Wakame) واکیم

درصد( مربوط به فیبر محلول  100ترین اثر ممانعتی )تقریباً بیش

طور تخمینی اثر ممانعتی فیبر محلول به کومبو بود. بكجل ایجیره

 که اثر فیبر نامحلول جیرهحالیدر بود %100 تا 60 دامنه در ایجیره
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تواند مربوط فیبر محلول جیره می ممانعتی باالی بود. اثر % 40 تا 20

 ها باشد. به خصوصیات چسبندگی باالی آن

ن قابلیت هضم انرژی خام گزارشی در مورد میزا: انرژی خام

و همکاران  Casasیافت نشد.  سیستوسیراو  سارگاسومهای جلبك

 65/3 را سارگاسوم ایلیسیفولیوم( میزان انرژی قابل هضم 2003)

 مگاکالری بر کیلوگرم گزارش کرد که در مقایسه با میزان گزارش

( کیلوگرم بر مگاکالری 5/1) (1998) همکاران و Gojon وسیلهبه شده

چه های دریایی منبع اصلی انرژی نیستند اگرمتفاوت است. علف

گزارش شده که با توجه به میزان ویتامین، پروتئین و مواد معدنی 

 (.Ching ،2000و  Norziahای هستند )دارای ارزش تغذیه
داد که درصد قابلیت  این آزمایش نشان هضم در نتایج قابلیت       

در ترکیب  سیستوسیراو  ومسارگاس هایجلبك مختلف سطوح هضم

تر است که این یونجه حتی از قابلیت هضم یونجه به تنهایی، کم با

شده  های ذکرهضم جلبك بودن قابلیتدهنده منفیموضوع، نشان

باشد و به این معنی است که این دو نوع جلبك را به تنهایی می

طور کلی اینطورتوان به تنهایی در تغذیه دام استفاده کرد. بهنمی

 به سارگاسوم به نسبت سیستوسیرا جلبك که گرفت نتیجه توانمی

تر و به تبع تر، خاکستر کملیل پروتئین خام و انرژی خام بیشد

تر بوده و تر، برای تغذیه دام مناسبآن، میزان ماده آلی بیش

 باشد.درصد می 20ترین سطح استفاده آن، مناسب
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