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 1395خرداد تاریخ پذیرش:                                                   1394آذر تاریخ دریافت:   

 

 چکیده
و میااان رشاد   های رشد )وزن نهاایی  بر شاخص (Padina astraulisعصاره جلبک پادینا ) تحقیق حاضر بمنظور بررسی اثر

 شایمیایی ترکیب  ،مصرف چربی( کاراییمصرف پروتئین،  کاراییروزانه(، تغذیه )ضریب تبدیل غذایی، میاان غذای دریافتی، 
روز صورت گرفات  در   62مدت ه ماهی کفال خاکستری ب و اسیدهای چرب بدن رطوبت و خاکستر( ،چربی ،)میاان پروتئین

تیمار آزمایشی و  4در یک طرح کامال تصادفی با  g02/0±82/0 ال ماهی با میانگین وزنی قطعه الرو کف 360این مطالعه، تعداد 
( و تیمارهاای  عصااره جلباک  قطعه در هر تکرار( که شامل تیمار آزمایشی شااهد )بادون اساتفاده از     30تکرار ) با تعداد  3

قارار  تغذیاه  ماورد    1393در بهمن مااه   ،ذا بودغ g/kg  5 ،10 ،15به ترتیب عصاره جلبک میاان استفاده از 4، 3، 2آزمایشی 
%  رشاد روزاناه  بیشاترین میااان    ،g 11/0±22/4بااالترین وزن نهاایی    ،در پایان آزمایشگرفتند  نتایج حاصله نشان داد که 

مصارف   کاارایی  ، باالترین 81/2±12/0 %میاان غذای دریافتی باالترین ،95/0±05/0کمترین ضریب تبدیل غذا  ،51/0±77/1
میاان  بیشترین ،51/23±98/0بیشترین میاان پروتئین الشه %  66/3±54/0مصرف چربی کارایی ، باالترین91/2±78/0پروتئین 

 ( شاامل اساید لینولئیاک   PUFAای )و بیشترین سطوح اسیدهای چرب غیار اشاباچ چناد زنهیاره    18 /95±08/0% چربی الشه
عصااره   g/kg 15در تیماار حااوی   ( 21/5±10/0پنتانوئیک اسید )%  ( و ایکوزا81/4±09/0، اسید لینولنیک )% %04/0±51/6

افااودن   ،مهموچ بر اساس نتاایج ایان تحقیاق   در (  P<05/0بود ) دارکه با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی مشاهده شد جلبک 
g/kg 15 و  کیفیات الشاه   ،ه تغذی ،بهبود شاخص های رشدبمنظور  ماهی کفال خاکستریبه جیره غذایی  جلبک پادینا عصاره

 پیشنهاد می شود ماهی در این  ایافاایش اسیدهای چرب چند زنهیره

 محرک رشد ،اسید چرب ،ترکیب الشه، جلبک پادینا ،ماهی کفال خاکستری  واژگان کلیدی:
 
 
 نویسنده مسئول*
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  مقدمه
بعنتتت او او تتتی  هتتتما رمسکوپتتت     جلبتتت جمعیتتت  
گش رت اگ گ   نقت  روت  ا ایتل   ا گ   تک     ،ت  یدسننده

رنبت   ست    نمت گه بمزا  هما گ یمزیس  ب م زنجیکه غذای 
گ یتمی  مرتمه  و نکرانتمو     ر جت گا   غذای  رهم  بکاا 

 گ  ط ل چند گه   ذشتا ، اپتادمگه از   .ش ندروس ب ر 
بتتد یو وجتت گ رتت اگ ر التت   هتتما رمسکوپتت    جلبتت 

اسسیداو، ضد ا اهمب، ضد پتکطمو   ضدفیزی   ژی   نظیک 
-گ  رصم ف انسمن  و ینعا  نظیک گا و و پت ت  و ایمن  

 Fleurenceمهما زیسا  ر  گ اپاقبمل قکا   کفا  اپت  

et al., 2012. Choi et al., 2015  ;  . 
هتما  رطم عم  راعدگا گ  ا تبمط بم اضمف  نم گو جلبت   
ناتتمی  گ یتتمی  بعنتت او رنبتت   تتکوتیی  گ  جیتتکه غتتذای   

رانمقض   ا گ  زرین  عمل کگ  شد گ    ن  هتما ر الت    
رنجتک بت  افتزای   شتد گ       ،رمه  نشمو گاگ بعن او رثتمل 

 ,.Mustafa et alم  Pagrus majorرمه  پیم گ یمی  م

و ستتمه   شتتد گ  قتتزل گیا  ناتتی  سمتتمو       .1995
 ,.Soler-Vila et alم Oncorhynchus mykissم

هما گ یتمی   اضمف  نم گو جلب  بهین شد. پطح   .2009
ب  جیکه غذای  س  رنجک ب  عمل تکگ بهاتک  شتد  تکگگ گ      

  . Choi et al., 2015مهتما ر التت  را یتک بتت گ    نت  
هتما  همچنی  تمثیک گنهم بک عمل کگ  شتد بستا  بت    نت     

-Solerمبمشتد هما گنهم رادمو  ر جلب  گ یمی  و غلظ 

Vila et al., 2009.   گ  زرینت   بیشاکا .  ذا ب  توقیقم
اضمف  نم گو غلظ  رنمپب جلب  گ یمی  ست  رنجتک بت     

 نیمز اپ   ،عمل کگ رثب   شد رمه   کگگ
ارکوزه گ  گبزا  کو ا غذا بمی تکی  و بیشاکی  پهم  ا بت   
یت   ت گ اتاصمص گاگه اپ . بنمبکای  گانت  ت ذیت  و ت ذ  

و تتمری  غتذاا    عمل  و  وش هتما گو بت  رنظت   تهیت     
ت انتد نقت  رهمت  گ  ستمه      رنمپب و ا زاو قیم  رت  

هزین  هم و  کو ش ر فق گبکیمو  ا ب  همتکاه گاشتا  بمشتد    
(Pereira et al., 2012).   از گنجمیی    کاسن  جلب هتما

بسیم  رمسکوپ     گ  پ احو تلی  فم س و گ یما عممو 
 ذا ر  ت اند جتمیازی   ر  بمشد اپ  و پکشم  از  کوتیی  

تکسیبتتم   تتکاو قیمتت  غتتذاا گبزیتتمو    بتتکاا رنمپتتب  
توقیتق یت     کفات  گ      .(Zheng et al., 2012)بمشد

  Pyropia yezoensisمزرین  اثک اضمف  نم گو جب  قکرز
 Paralichthys) مب  جیکه غذای  سدش  رتمه  زیات ن   

olivaceus      نشمو گاگ س  اضمف  نم گو عصتم ه جلبت  بت
رنجک ب  افزای   شد، ایمن  و افزای  پتطح  جیکه غذای  

 ,.Choi et alم  شدPUFAاپید هما چکب چند زنجیکه م

همچنی  نامی  رشتمب  گ  ا تبتمط بتم اثتک جلبت          2015
بک  وا عمل تکگ  شتد پتیم      Pyropia yezoensisمقکرز

 Mustafaمبدپ  گرتده اپت     Pagrus majorم گ یمی 

et al., 1995 .   اا گ  زرین  اثک عصتم ه  ارم تمسن و رطم ع
 شد، ت ذیت ،   وا بک   Padina astraulis م جلب   مگینم

چتکب گ  رتمه    هتما  اپید رش صم  تکسیب شیمیمی  و 
نظتک بت  این ت  ایت  رتمه  گا اا ا زش       سدمل تمسستاکا 

 ی    ناکفا  اپ . ،اقاصمگا قمبو ت جه  اپ 
 ه جلبت   مگینتم   ، بک پت  عصتم   ذا  هدف از ایت  توقیتق  
اپتید  رش صم   شد، ت ذی ،  وا بعن او ر مو غذای  بک 

گ  رتتمه  سدتتمل و تکسیتتب شتتیمیمی  یشتت  چتتکب هتتما 
  ر  بمشد.  Mugil cephalusتمسساکا م

 
 مواد و روشها 

   ماهی و شرایط پرورش
گ  سم  مه ت ثیک و  کو ش  1393بهم  رمه  ای   ژوه  گ 

وابستا  بت    چمبهم  گو   گبهماتوقیقم  شیال  رکسز رمه  
قطع   360د.انجمم شر پس  توقیقم  عل م شیالت  سش   

 5ی و رمهیمو سدمل تمسستاکا از اپت ل   رتی  واقت  گ      
اناقمل گاگه  ،ب  روو گزرمی  یید و سیل راکا بند  چمبهم 

پمز م ا بمد  گو هدا  و اطمینتمو  گو ه .  س از ط  شد
و  g 02/0±82/0وزنت    ی وهم بم ریتمنای   ،از پالرا  گنهم
شمم ش شده و بم تتکاسم   cm 81/0±40/4ریمنای  ط    

 ،رناقو شدند. گ  طت ل گو ه  L60 ر زو 12 قطع  ب  30
گب انتدازه  یتکا شتد.    فکاپنج  هما فیزی   و شیمیمئ  

 ℃بطتتت   ریتتتمنای  گ  ستتتو گو ه گ جتتت  حتتتکا   گب 
 pHو  mg/L 87/0± 01/7اسستتیژو رولتت ل  ،5/0±2/28

 گو ه نتت  ابتت گ. گ  طتت  گو ه گزرتتمی     8/7±4/0گب 
ب گ. بمنظت   هت اگه  و نیتمز اسستیژو     L12:D12بص    

هم ی  پنگ هت ا ست  بت  رنبت       ر زوی وهم ب  هک ی  از
ه اگه راصو ب گ نصب  کگید. تیمم هما ر  گ اپتادمگه گ   
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توقیق حمضک شمرو: تیمم  شمهد س  تنهم بم غتذاا تجتم ا   
بتم  تیمتم    3 ،شتیکاز   ،ءبیضتم  21مشکس  تعتمون  ت  یتدا   

ب گنتد ست     جلبت   مگینتم   عصم ه 15 وg/kg 10،5 پط ح
ط  ی  گو ه پ  ت کا  گ  نظک  کفا  شد و بکاا هک تیمم  

  وزه ر  گ اپادمگه قکا   کفاند.   62
 سازی عصارهتهیه جلیک پادینا و آماده

 5گو ا جلبتت   مگینتتم از پتت احو تتتیس واقتت  گ   جمتت 
ی     کف  و بم سلیتد   جز هنامم سیل راکا بند  چمبهم  

قکا  ر  گ تمیید ابهما گو  شنمپمی  رکسز توقیقم  شیال  
و پتسس گ  فضتما گزاگ و بت  گو  از نت   رستاقیم       کفت   

و ت پط گپاامه همزو بکق  سمرال  کگید ت  شید تش  
 تکم از  ت گ  حمیتو  ا     50ب  حم     گ  تبتدیو شتدند.   

سستل   ی ات  پتسس    گ وو فیلاک اپتا ان  اا گپتاامه پ   
 یاک از حالل راتمن ل  ا گ وو فالپت  گپتاامه    ریل  400

گپتتاامه اپتتا کاک پ سستتل     ی اتت  و بتتم نصتتب سمرتتو 
م اتصتتمل فالپتت  بتت  ربتتکگ و     Soxhlet extractor)م

پ سسل   رنب  حکا   گهنده گپتاامه  وشت   کگیتد. گ     
ای  حمل بم تب یک رکتب حتالل از بتم   تواتمن ، بت  طت        

ل تتم ب بتک  وا رتمگه  یتمه  قتکا   کفات  و       رداوم حال
ر جب تکوک سمرو ر اگ رت ثکه از گ وو پتل  هما جلبت     

پتمع  روا یتم  فالپت  گ  گپتاامه      12 کگید  تس از  
گ  شکایط تالء سمرال تش   کگید و گ  گرما  تش  س 

 Harikrishnan etمگ ج  پمنا   کاگ ناهدا ا شتد  -20

al., 2003  . 

  دهی به ماهیانسازی جیره و غذاآماده
الت  ر متو بت  غتذاا     بمنظ   اضمف  نم گو پتط ح ر   

 وز  بتکاا   62سنسمناکه ابادا رقدا  غذا  ا بکاا ستو گو ه م 
 mLگ ید رش ص  گب رقطکمهک تیمم  رومپب  پسس بم 

تم ب  حم   تمیکا گ گرتد.  شد عصم ه ب  جیکه اضمف    40
ریل  راکا تمیک  5/0 چشم بم اپادمگه از چکخ   ش  بم 

ا تشت   عب   گاگه شد و بت  شت و  لت  گ  رجتمو   هت      
 کگید و پسس بکاا رصکف گ  سو گو ه گزرمی  گ  گرما 

 ,.Choi et alم تتکاگ ناهتدا ا شتتد گ جت  پتتمنا   -20

قدا  غذاا  وزان  بم ت جت  بت  گ یتد وزو بتدو     ر . 2015
مت گه زنده  رومپب  شد و گ  ن ب  یبح و عصک ب  ریتزاو  

وزو بدو مگ  حد پیکا  گ  اتایم  ی و رمهیتمو قتکا     %7
بص    ی   وز گ  ریمو انجتمم و  تمیز نم گو  کف . عمو 

 بمقیممنده غذای  و ردف ع رمه  هم از ر مزو تم ک  کگیتد. 
هما غذای  رت  گ گزرتمی  گ    سیب شیمیمی   ژیمگنم یز تک
 شده اپ .  ا ائ  1شمم ه  جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های غذایی مورد آزمایش. ترکیب شیمیایی رژیم1جدول 

g/kg) عصاره جلبک پادینا های غذایی)رژیم                       

  

 ترکیب شیمیایی )درصد( 0 5 10 15

  کوتیی  تمم 6/51 51 6/50 6/51

 چکب  تمم 9/11 11 4/11 2/11

 تمسساک تمم 1/12 12 8/11 6/12

  ط ب  3/6 6/5 7/5 4/6
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 رشد و تغذیهفراسنجه های زیست سنجی و بررسی 
گ  اناهما گزرتمی    ،هما  شد یکا شمتبرنظ   اندازه ب

 gتممم ی وهتما هتک ر تزو تتم ک شتده و وزو مبتم گقت        
   کگید. بم اپتادمگه    گنهم ثبmm1  و ط ل مبم گق 01/0

ریتزاو  تکوتیی     ،از گاگه هما حمیو از زیس  پنج  هتم 
شمتب هتما   ،ر ج گ گ  غذا و اندازه  یکا  کوتیی  یش 

ریتزاو   ، Wahli et al., 2003م ریزاو  شتد  وزانت    شد 
ضتکیب تبتدیو    ، Misra et al., 2006م غتذاا گ یتمفا   

 و تکوتیی    رصتکف  ستم ای   ، Lim et al., 2000مغتذای  
 تعیی  شد.  Bai, 2001مرصکف چکب   سم ای 

 

   DGRریزاو  شد  وزان  م

   

 
=Wf وزو نهمی  مg      =Wi وزو او ی  مg  

=WG افزای  وزو بدپ  گرده مg   

  FCRضکیب تبدیو غذای  م

  

=F  رقدا  غذاا رصکف شده م کم 

=Wf وزو نهمی  مg      =Wi وزو او ی  مg  

  VFIریزاو غذاا گ یمفا  م

  

 
=Wf وزو نهمی  مg      =Wi وزو او ی  مg  

 

  PERرصکف  کوتیی  م سم ای 

 
=BWfوزو نهمی  مg       =BWi وزو او ی  مg       

 =AP  رقدا   کوتیی  گاگه شده ب  هک رمه 

  PERرصکف چکب  م سم ای 

 

=BWfوزو نهمی  مg       =BWi وزو او ی  مg       

 =AL  رقدا  چکب  گاگه شده ب  هک رمه 

 
 آنالیز ترکیب اسیدهای چرب
  سم  ر لت ط   یسید بدو ب ̨بمنظ   گنم یز اپیدهما چکب

و هم تتم او   Folchاتتتمن ل و سلکوفتتکم بتتک طبتتق  وش  
جتتدا پتتمزا شتتد. پتتسس بتتکاا بک پتت  تکسیتتب   1957م

اپیدهما چکب نم ن  هتم از گپتاامه سکورتمت  کاف  رتدل     
Unicam 4600  نت ع   اپادمگه شد . پا و ای  گپتاامه از

BP*70  بط لm 30  و قطکmm 1/0 گ و  گرما پا و ب 
C˚200 انژسات    و گرما C˚240      تنظتیم شتد. بتم تز یتق

  ب پیل  پکنگ همریلا و بت  گپتاامه و بتم    µl 3/0نم ن  م
عب    مزا هلی م اپاکهما رایل  اپیدهما جکب بصت     

یت    رجتزا تتم ک شتده و       ب م  گ  گرده و از پا و بت 
چکب نم گا  گنهم تکپیم  کگید . اپاکهما رایل  اپیدهما 
 بکحسب گ ید سو اپیدهما چک ب رومپب  شدند.  

 
 آنالیز الشه

 گزرتمی    میتمو گو ه  گ  ،رنظت   تعیتی  تکسیتب یشت       ب
قطعت    3ی    تصمگف    ب، از هک ر زو گزرمی   63م وز

یتید شتده و    ، کپتنا   h 24 ی و رمه   تس از تومتو  
بمنظ   تجزی  تکسیب شیمیمی  یش  ب  گزرمیشامه شتب    

  چمبهم  رناقتو شتد. تجزیت  شتیمیمی  تکسیتب      گارسزش 
انجتتمم  کفتت .  AOACیشت  بتتک اپتتمس  وش اپتامندا گ   
چکب  بم  ،  Kjeldahlم ریزاو  کوتیی  یش  از  وش سلدال

و از طکیتق حتو    (Soxhlet) اپتادمگه از  وش پ سستل    
ط ب  از طکیق قتکا  گاگو نم نت  گ      ،نم گو چکب  گ  اتک

و تمسساک    بعد از تن  شدوو ت زی  نم ن 105℃گرما 
و  h 6رتد     بت  550℃از طکیق پ زاندو نم ن  گ  گرما 

 ,AOACمت زی  نم ن   س از تن  شدو رومپب  شدند

1989 .  
 

 آنالیز آماری
تجزی  و تولیو گاگه هما حمیو از اندازه  یتکا شتمتب   

ت ذیتت  و تکسیتتب یشتت  بتتم اپتتادمگه از گنتتم یز  ،هتتما  شتتد
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   و گزر و رقمیس  چند گارن ANOVAوا یمنس ی طکف  م
بتی  تیمم هتما ر الت      5گ  پطح احامتمل %  ،ان  اا گ

ی     کف . بکاا تجزی  و تولیتو گاگه هتم از نتکم افتزا      
SPSS 16  گ  رویط ویندوزXP .اپادمگه  کگید 

 
  نتایج

 و تغذیه شاخص های رشد
تیمم هتما  ت ذی  و بقتمء  ، هما  شدنامی  رکب ط ب  شمتب

 ا ائت   2 شتمم ه  گزرتمی  گ  جتدول    میمو گو هگ  ر ال  
گارنت   بت    g 82/0  شده اپ . رمهیهم از ریمنای  وزو او ی

گ  طت ل   g 22/4ا ت    FW  g 63/1م ریمنای  وزو نهمی 
امی  نشمو گاگ س  افتزوگو  ن  وزه گزرمی   پیدند. 62گو ه 

ب  جیتکه هتما غتذای      عصم ه جلب   مگینمرقمگیک ر ال  
 یی رصتکف  تکوت  سم ای  ریمنای   تدمو  رعن  گا ا  ا گ 

ایجتمگ  گ  رقمیس  بم تیمتم  شتمهد   ،  LERموچکب   PERم
عصتم ه   15 و g/kg 10 تنهم اضمف  نم گو  .P<05/0سکگ م

 گا  ریتمنای  ب  غذا رنجک بت  افتزای  رعنت     جلب   مگینم
ریتزاو     وVFI ، ریزاو غتذاا گ یتمفا م  WFوزو نهمی  م
گ  رقمیست  بتم    گزرتمی   گ  ستو گو ه   DGRم  شد  وزان 

عصم ه  g/kg 15تنهم غلظ   و  p<05/0شد م مهدش تیمم 
گا ا  ا گ  ضکیب تبدیو غذای  جلب   مگینم سمه  رعن 

همچنتی     .p<05/0م گاگگ  رقمیس  بم تیمم  شمهد نشتمو  
بیشتتتاکی  وزو از نظتتتک عتتتدگا ستتتو گو ه گزرتتتمی ،گ 

ریتزاو  شتد     و VFIریزاو غذاا گ یتمفا  م  ، FWمنهمی 
  و چکبت   PER تکوتیی  م  رصتکف سم ای  ،  DGRم  وزان
رشتمهده شتد    عصتم ه جلبت    g/kg 15گ  غلظ   LERم

هتم، اتتاالف رعنت  گا ا  ا گ     و   گ  ستو ایت  شتمتب   
گ  ستو    .p>05/0م نشمو نتداگ  g/kg 10رقمیس  بم غلظ  

گو ه گزرمی ، بی  هم  تیمم هم از نظک ریزاو بقمء اتتاالف  
  .p>05/0گا ا رشمهده نشدمرعن 

 
 ی الشهترکیب شیمیای

سدمل تمسساکا گ  تیمم هما  رمه تکسیب شیمیمی  یش  
 1 شمم ه نم گا گ    62م وز  میمو گو ه گزرمی  گ  ر ال 

از نظکعتتدگا  گ   میتتمو گو ه، شتتده اپتت .  نشتتمو گاگه
چکبت    ، 51/23±03/1تتمم م%   بیشاکی  رقدا   تکوتیی  

رشتتمهده شتتد و تت    4گ  تیمتتم    95/18±08/0تتتمم م% 
 . P>05/0نشتمو نتداگ م   3گا ا  ا بتم تیمتم    اتاالف رعن 

بیشاکی  ریتزاو  ا   3همچنی  از نظک ریزاو  ط ب ، تیمم  
نشتمو نتداگ    4گا ا  ا بم تیمتم   نشمو گاگ ارم اتاالف رعن 

 . همچنتتی  از نظتتک ریتتزاو تمسستتاک اتتتاالف  P>05/0م
 . بتتم P>05/0گا ا بتتی  تیمم هتتم رشتتمهده نشتتد م رعنتت 

، ریتتزاو ینتتم بتت  جیتتکه غتتذای افتتزای  غلظتت  جلبتت   مگ
گا ا  ا نشمو گاگ  کوتیی  و چکب  تمم یش  افزای  رعن 

 4و  3گ  حم ی   از نظک ریزاو چکب  تمم از نظک بی  تیمم  
  .P>05/0گا  نب گمای  اتاالف رشمهده شده رعن 

 
 (=60nدو دوره آزمایش )طی ی مختلف خطای معیار( شاخص های رشد و تغذیه در تیمارها ±. مقایسه میانگین )میانگین2جدول 

 تیمار 

1 2 3 4 

     بقمء

IW مg  06/0±75/0 03/0±75/0 03/0±74/0 02/0±68/0 

FW مg    a07/0±59/1 ab08/0±68/1 ab06/0±81/1 c09/0±20/2 

VFI  %م a02/0±75/0 a01/0±78/0 ab03/0±82/0 b02/0±87/0 

DGR  %م a02/0±88/0 a01/0±89/0 ab01/0±97/0 b04/0±07/1 
FCR 02/0±05/1 01/0±05/1 02/0±05/1 01/0±03/1 
PER a06/0±50/1 b03/0±85/1 b01/0±88/1 c03/0±01/2 
LER a07/0±25/8 b09/0±33/8 c08/0±75/8 e04/0±78/8 

عصم ه جلب   مگینم  5و   g/kg 0 ،5 ،10باکتیب حموا 4تم  1 . تیمم P<05/0گا  اپ  موج گ حکوف غیکهمسمو گ  هک  گی  نشمن  اتاالف رعن 

 بمشد.ر 
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( وجود =9nخطای معیار() ±( )میانگین62. ترکیب شیمیایی الشه کفال ماهی در تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش )روز1نمودار 

 .(P<05/0) حروف غیر همسان در هرردیف نشانه اختالف معنی دار است

 

 اسیدهای چربترکیب 
 گ  تیمم هتما  سدتمل رتمه   بتدو   ریزاو اپتیدهما چتکب  

 ا ائت   3 شتمم ه  ر ال  گ   میمو گو ه گزرتمی  گ  جتدول  
شده اپ . ریزاو اپتید چتکب چنتد زنجیتکه غیتک اشتبمع       

عصم ه جلب   مگینم    گ   کوههما ت ذی  شده بم PUFAم
 . گ  P<05/0بت گ م  تیمتم  شتمهد  گا  بیشتاک از   بط   رعن

 g/kgحتموا  م 3 تیمم گ   PUFAحم ی   بیشاکی  ریزاو 
سماکی  ریتزاو رکیستای   مهده شد. عصم ه جلب  رش 10

  و اپتتید 16:0Cماپتتید  م می  ایتت  ،  14:0Cم اپتتید 
رشمهده شتد و اتتاالف    3گ  تیمم     n5: 22 -3او یی  م
ریتزاو  حم ی ت   گا ا  ا بم پمیک تیمم هم نشمو گاگ گ  رعن 

  اپتید  ای  زا  نامن ئیو  n3: 18( C -3م   ین  نی  اپید
- بط   رعنت  4تیمم  گ   PUFA  از گپا  n5: 22 C -3م

گا ا  ا گ  و اتتاالف رعنت    بت گ  تیمم  شمهدگا  بیشاک از 
  . P<05/0م رقمیس  بم پمیک تیمم هم نشمو گاگ

 
 

 خطای معیار(  ترکیب اسیدهای چرب بدن کفال خاکستری  ±.  تغییرات میانگین )میانگین3جدول

 ، با سه تکرار(62ر پایان دوره آزمایش )روزدر تیمارهای مختلف د

 . ریمنای  گاگه هم بک اپمس وا یمنس ی طکف  رت  گ رقمیست  قتکا     P<05/0گا  بی   کوههما گزرمیش  اپ  محکوف نمرشمب  گ  هک  گی  نشمندهنده اتاالف رعن 

 g/kg 0باکتیب حتموا  4تم  1تیمم  اپید چکب چند زنجیکه غیک اشبمع. ***PUFAزنجیکه غیک اشبمع  اپید چکب ت  MUFA **اپید چکب اشبمع *SFA کفاند. 

 بمشد.عصم ه جلب   مگینم ر 15و  10، 5،

 
 

 تیمار

1 2 3 4 

14:0C c02/0±21/3 b04/0±12/2 b01/0±10/2 a02/0±76/1 

16:0 C   c08/0±01/25 c07/1±74/24 b06/0±70/20 a04/1±31/18 

18:0C ab02/0±78/4 ab04/0±31/5 b28/0±38/5 a45/0±39/4 

22:0C a01/0±48/0 a01/0±50/0 a02/0±50/0 a01/0±49/0 
SFA* a07/1±49/33 a14/1±55/31 a34/2±73/32 a77/1±01/33 

n 1: 14 C d02/0±51/0 c01/0±36/0 b01/0±27/0 a00/0±2/0 

n 1: 16 C d03/0±36/4 a01/0±29/4 a17/0±0/4 a15/0±1/4 

9- n1: 18 C d03/0± 30/16 b06/0±88/13 a32/0±52/12 c01/0±59/15 
MUFA** a02/1±18/27 a09/1±96/26 a25/1±95/26 a0/1±1/27 

6- n2: 18 C a09/0±18/6 a08/0±26/6 b06/0±37/6 c04/0±51/6 

3- n3: 18 C a16/0±62/3 b12/0±79/3 c1/0±69/4 d09/0±81/4 

3- n5: 20 C a07/0±04/5 b03/0±47/5 c04/0±14/5 d10/0±21/5 

3- n6: 22 C a07/0±51/13 b01/0±51/15 c01/0±71/15 b81/0±48/15 

PUFA*** a02/3±95/29 b01/1±23/30 c05/2±42/30 b12/1±26/30 
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 بحث و نتیجه گیری
گ  بتی  تیمم هتما   و ت ذیت   ت ییکا  شمتب هتما  شتد   
گ   میتتمو گو ه  نشتتمو گاگ ستت  ،ر التت  گ  ایتت  توقیتتق 

بت    عصتم ه جلبت    مگیک ر الت  رق اضمف  نم گوگزرمی ، 
رنجک ب  افتزای  رعنت     ،ب  جیکه غذای  g/kg 5اپاثنما 

و  ، ریزاو غذاا گ یتمفا   FWگا ا گ  رقمگیک وزو نهمی م
گ  رقمیست  بتم تیمتم       DGRریزاو افزای   شد  وزانت  م 

بم افزای  ریزاو جلبت   گ  حم ی      .p<05/0م شمهد شد
 کف  تکوتیی  و چکبت   رصت  ستم ای    مگینم گ  جیکه غذای ،
گا ا اتتاالف رعنت    4و  3تیمتم   افزای  یمف  و   بتی   

 . ریزاو ضتکیب تبتدیو غتذای  گ     p>05/0م رشمهده نشد
گا ا  ا گ  رقمیست  بتم تیمتم  شتمهد     سمه  رعن  4تیمم  

و از نظک بقتمء بتی  تیمم هتم اتتاالف       p<05/0نشمو گاگ م
عدگا گ  توقیقم  را  .p>05/0م گا ا رشمهده نشدرعن 

  بت   .Porphyra sppا تبمط بم جمیازین  جلبت  قکرتز م  
 Daviesجما   گ  رمه  ی     کفا  اپ  بعن او رثمل، 

 زا ش سکگنتد ست  بتم افتزای       1997و هم م او گ  پمل 
  گ  جیتکه  Porphyra purpureaریتزاو جلبت  قکرتز م   

ریزاو  شد گ  رمه  سدمل تمسساکا  18ب  % 9غذای  از %
 Daviesم سمه  یمف   Chelon labrosusم  زه ض یم 

et al., 1997    همچنتی .Stadtlander     و هم تم او گ
  گ  رمه  بتم  %  30زین  انشمو گاگند س  جمی 2013پمل 

رنجک ب  سمه   شد رتمه     P. yezoensisمجلب  قکرز 
شتتد گ  حم ی تت     Oreochromis niloticusمتیال یتتم 
  گ  رمه  بم جلب  رنجک ب  افزای   شد  %15جمیازین  

گا  ارم ای  افتزای  رعنت    گ  رقمیس  بم  کوه سناکل  کگید
بم نامی   از ای  نظک س   .Stadtlander et al., 2013منب گ

افتزای    گ  حم ی ت   حمیو از ای  توقیق، رطمبق  نداش 
رعن  گا ا از نظک ریزاو غذاا گ یمفا   کوه ت ذیت  شتده   

 رقمیس  بم  کوه شمهد رشمهده شتد  جلب  قکرز گ % 15بم 
و   Choi س  بم نامی  حمیو از ای  توقیق هم  ان  گاش 

نشتمو گاگنتد ست  اضتمف  نمت گو       2015هم م او گ  پمل 
g/kg 20  عصم ه جلب  قکرتز مP. yezoensis   بت  جیتکه  

گا  ریزاو  شد  وزان  و ریزاو غذای  رنجک ب  افزای  رعن 
 Paralichthysات ن م وزو بدپ  گرده سدش  رتمه  زی 

olivaceus م  گ  رقمیس  بم  کوه شمهد شتدChoi et al., 

گاشت .  س  بم نامی  حمیو از ای  توقیق هم  ان    2015
گ  جیتکه هتما غتذای      لب عصم ه جر   پد وج گ بنظک 

رنجتتک بتت  هتیتتکه انتتکژا راتتمب  ی   بمنظتت    شتتد       
   .Stadtlander et al., 2013م کگگ

بم افزای  غلظ  جلبت   مگینتم بت  جیتکه غتذای ، ریتزاو       
گا ا  ا نشمو گاگ  کوتیی  و چکب  تمم یش  افزای  رعن 

 4و  3حم ی   از نظک ریزاو چکب  تمم از نظک بی  تیمم   گ 
  P . Choi>05/0گا  نب گمای  اتاالف رشمهده شده رعن 

نشمو گاگند ست  اضتمف  نمت گو     2015و هم م او گ  پمل 
g/kg 20  عصم ه جلب  قکرتز مP. yezoensis    رنجتک بت  

گا  ریتتزاو چکبتت  تتتمم گ  سدشتت  رتتمه  افتتزای  رعنتت 
یس  بم  کوه شمهد شتد ارتم  بتی  غلظاهتما     زیا ن  گ  رقم

ر ال  عصم ه جلب  قکرز اتتاالف رعنت  گا ا رشتمهده    
نشد س  بم نامی  حمیو از ای  توقیق هم  ان  گاشت  گ   
ی  تی   از نظک عدگا ریزاو  کوتیی  تمم گ  تیمم  حموا 

g/kg 20    عصتم ه جلبت  قکرتز مP. yezoensis   افتزای  
ا  ا بم  کوه شمهد نشتمو نتداگ   ارم اتاالف رعن  گا  ،یمف 

 س  بم نامی  بدپ  گرتده از ایت  توقیتق رطمبقت  نداشت       
ت او  د  س  وج گ عصم ه جلب  گ  جیکه هما غذای  ر 

شده تم گ  فکگیند رامب  یسم،  کوتیی  رسیک ایتل    ر جب
طت  نمت گه و بت  شت و      ا ت گ یعن  رسیک پتناز بمفت    
 Shalaby et al., 2006م تتکوتیی  هتیتتکه  تتکگگ   

Ebrahim Ebrahimi  et al., 2013;    همچنتتی .
اپادمگه از عصم ه جلب  گ  جیکه غذای ، نقت  رهمت  گ    

و هم تم او گ    Nakagawaاز و رامب  یسم چکب  گا گ پن
نشمو گاگند س  اپادمگه از  ت گ  جلبت  ستمه      1987پمل 

   رنجک ب  ت ییک رامب  یسم چکب  گ  پتیم گ یتمی   Ulvaم
 اا ست   کگیتد بت    نت      Acanthopagrus schlegeliم

سماتک   وهتیکه چکب  بدو اپادمگه از   گ  جلب  رنجک ب  
  ذ ان   کگید.گ  فصو زرساموو بدو نم گو سمه  وز

  گ  PUFAریزاو اپید چکب چند زنجیتکه غیتک اشتبمع م   
- کوههما ت ذی  شده بم  عصم ه جلب   مگینم بط   رعنت  

 . گ  حم ی تت  P<05/0گا  بیشتتاک از تیمتتم  شتتمهد بتت گ م 
 g/kg 10محتتموا  3گ  تیمتتم   PUFAبیشتتاکی  ریتتزاو 
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رکیسای  اپید  عصم ه جلب  رشمهده شد. سماکی  ریزاو
 -3  و اپید او یی  م16:0C ،  م می  ای  اپیدم14:0Cم

n5: 22     گا ا  ا رشمهده شد و اتاالف رعنت   3گ  تیمم
س  بم توقیق ی     کفا  ت پط  بم پمیک تیمم هم نشمو گاگ

Choi    گنهتم   .رطمبقت  گاشت    2015و هم م او گ  پتمل
اشتبمع  و اپتیدهما چتکب   نشمو گاگند س  رکیسای  اپید 

گ  عضتتل   PUFAشتده نقتت  رهمتت  گ  افتزای  ریتتزاو   
رمهیمو ت ذی  شتده بتم عصتم ه جلبت  بتمزا رت  نممینتد        

م  ریزاو  ین  نی  اپید . همچنی   Choi et al., 2015م
3- n3: 18( C   3و ای  زا  نامن ئیت  اپتید م- n5: 22 C  

گا  بیشاک از تیمتم   بط   رعن  4گ  تیمم   PUFAاز گپا  
گا ا  ا گ  رقمیست  بتم پتمیک    شمهد بت گ و اتتاالف رعنت    

و هم تم او گ  پتمل    P . Choi<05/0تیمم هم نشمو گاگ م
نشمو گاگند س  گ  سدش  رمهیتمو زیات ن  ت ذیت      2014
رنجتک   Hizikia fusiformisبم  لی   کوتیی  جلب  شده 

 از جملتت  گ اشتتیدونی  اپتتید PUFAبتت  ت ییتتک پتتط ح 
 ، ای تتت زا DHA ، گی تتت زا هازان ئیتتت  اپتتتید مARAم

  LIA  و  ین  ییتتت  اپتتتید مEPA نامن ئیتتت  اپتتتیدم
. گ  توقیق حمضک اپتادمگه از   Choi et al., 2014م کگید

، EPAافتزای  رعنت  گا    عصم ه جلب   مگینتم رنجتک بت     
و  Choi   کگیتتتد. همچنتتتی  LNA ین  نیتتت  اپتتتید م
نشمو گاگند س  اپادمگه از عصتم ه   2015هم م او گ  پمل 

گ   LIAو  DHA ،ARAجلب  قکرز رنجتک بت  افتزای     
عضل  سدش  رمه  زیا ن  شد س  بم نامی  حمیتو از ایت    
توقیق هم  ان  گاشتاند. علت  ایتل  ت ییتک رامب  یستم      

د ب اپط  اضمف  نم گو جلب  ب  جیتکه غتذای  هنت ز     یسی
ارم نامی  بدپ  گرده از توقیقم  یت      ،نمرش ب اپ 

اضتمف  نمت گو   گهتد ست     کفا  گ  ای  زرینت ، نشتمو رت    
هما گ یمی  ب  جیکه غذای  رنجک بت  ت ییتک رثبت     جلب 

و  PUFA ونتد رامب  یستم  یسیتتد شتده بط  ی ت  ریتتزاو     
 هتیکه شده  ا بمی ر  بکگ.  سم ای  رثب   یسیدهما 

اپادمگه از  نشمو گاگ س  نامی  حمیو از ای  توقیق ،گ  سو
عصتتم ه جلبتت   مگینتتم رنجتتک بتت    15و  g/kg 10غلظتت  

افزای   شد، ت ذی ،  تکوتیی  تتمم ، چکبت  تتمم  کگیتد      
گ  تیمم هتتما حتتموا  PUFAهمچنتتی  افتتزای  پتتط ح 

عصتم ه  گهتد ست  اپتادمگه از    جلب   مگینتم،  یشتنهمگ رت    
ت ذی ، سیدیت    ،جلب   مگینم رنجک ب  بهب گ عمل کگ  شد

-یش   و رامب  یسم  یسید گ  سدمل رمهیمو تمسساکا رت  

    کگگ. .
  

 تشکر و قدردانی
 رکستز بدی  وپیل  از هم تم ا  یمپت  و  کپتنو رواتکم     

و سم شتنمس رواتکم     چمبهم مبهما گو گ  توقیقم  شیالت
-م  تش ک و قتد گان  رت   گزرمیشامه شب   گارسزش   چمبه

  کگگ.  
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Abstract 

This experiment was conducted to evaluate the effect of Padina astraulis extract on the growth 

performances (final weight (FW) and daily growth ratio (DGR)), feed indices (feed conversion rate 

(FCR), voluntary feed intake (VFI), protein efficiency ratio (PER) and lipid efficiency ratio (LER) and 

body chemical (protein, fat, moisture and ash) and fatty acid profile of Mugil cephalus for 62 days. 

The experiment was conducted in a completely randomized design with 360 of Mugil cephalus larvae 

(with average weight of 0.82±0.02g) in 4 treatments and 3 replicates (n=30 in each replicate) and 

included: control group without using algae extract, an another groups (treatment 2, 3 and 4) the 

amounts of this extract were 5,10 and 15 g/kg food. The results showed that at the end of experiment, 

the highest FW (4.22±0.11g), DGI (1.77±0.51%), the lowest FCR (0.95±0.05), the highest VFI 

(2.81±0.12 %), the highest PER (2.91±0.78), the highest LER (3.66±0.54), the highest crude protein 

(23.51±0.98%), the highest crude lipid (18.95±0.08%) and the highest poly unsaturated fatty acid 

(PUFA) including C18:2n-6 (6.51±0.04%), C18:3n-3 (4.81±0.09%) and C20:5n-3 (EPA) 

(5.21±0.10%) were observed in the diet containing 15 g /kg algae extract in all of these parameters, 

treatment 4 showed a significant difference compared with control group (P<0.05). Finally, the present 

findings revealed that diet containing 15 g/kg Padina astraulis could improve growth, feed 

performances, carcass quality and increase PUFA level in Mugil cephalus larvae. 
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