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چکيده
اثر تغذیهای ماکروجلبک قرمز گراسیالریا ( )Gracilaria pygmaeaبر عملکرد رشد ،شاخصهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون
ماهی باس دریایی آسیایی ( )Lates calcariferبا وزن اولیه  28±5/9گرم در یک دوره شش هفتهای بررسی شد .جیرههای آزمایشی
شامل دو جیره کنترل مثبت (آرد ماهی) و منفی (آرد ماهی-پودر سویا) و سه جیره حاوی جلبک گراسیالریا با جایگزینی در سطوح
 6 ،3و  9درصد بود .نتایج نشان داد که جایگزینی سطوح متفاوت جلبک قرمز گراسیالریا در جیره غذایی باس دریایی آسیایی بر
میزان رشد روزانه ،ضریب تبدیل غذایی و وزن نهایی تأثیر منفی نداشته و حتی وزن نهایی در تیمار نغذیه شده با  %6گراسیالریا،
بیشتر از سایر تیمارها بود .شاخص وضعیت در تیمار کنترل منفی (تیمار شاهد) و نرخ رشد ویژه در تیمار تغذیه شده با %6
گراسیالریا بیشتر از سایر تیمارها بود ( .)p>0/05در بین تیمارهای مختلف از نظر میزان هموگلوبین ،هماتوکریت ،تعداد گلبولهای
سفید و شمارش افتراقی آن اختالف معنی داری مشاهده نشد ( .)p<0/05در بین شاخصهای بیوشیمیایی سرم ماهی باس دریایی
آسیایی تنها گلوکز تفاوت معنیداری را در بین تیمارهای مختلف نشان نداد ( .)p<0/05میزان کلسترول در تیمار کنترل منفی و
گراسیالریا  %9مشابه و در مقایسه با سایر تیمارها ،به طور معنیداری باالتر بود ( .)p>0/05مقادیر آلبومین در تیمار گراسیالریا  %6و
پروتئین کل ،تری گلیسیرید و کلسترول در تیمار گراسیالریا  %3پایین ترین سطح را داشتند .در مجموع ،بنظر میرسد جایگزینی
منبع گران آرد ماهی با ماکروجلبک قرمز گراسیالریا در جیره غذایی ماهی گوشتخوار باس دریایی آسیایی تأثیر منفی بر شاخص-
های رشد و ایمنی ندارد و حتی موجب بهبود برخی شاخصهای رشد و پارامترهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون در سطح جایگزینی
 %6میشود.
کلمات کليدی :باس دریایی آسيایی  ،Lates calcariferجلبک گراسيالریا ،جيره غذایی ،نرخ رشد ویژه ،ایمنی غير اختصاصی
*نویسنده مسئول
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مقدمه
در گذشته آرد ماهي به دليل کيفيت باال و قيمت نسبتاً
پایين به عنوان مهمترین و اصليترین ترکيب در جيره
غذایي دام و طيور استفاده ميشد .در حال حاضر ،آرد
ماهي فراوانترین و در عين حال گرانترین منبع پروتئين
حيواني در توليد جيره غذایي طيور ،دامهای پرورشي و
آبزیان است و به همين علت بازارهای جهاني هميشه به
دنبال یک منبع جایگزین مناسب بودهاند ( Ferraz de
 .)Arruda et al., 2007به دليل محدودیتهای قانوني
در استفاده از مواد شيميایي از جمله آنتي بيوتيکها و
هورمونها در آبزیان و جانوران خوراکي مورد مصرف
انسان ،استفاده از مواد افزودني گياهي به عنوان یک ماده
طبيعي در صنعت غذای آبزیان گسترش زیادی پيدا کرده
است .مزیت عمده استفاده از ترکيبات گياهي طبيعي
بودن آنها و عدم داشتن عوارض جانبي برای انسان ،ماهيان
یا محيط زیست است (ایمانپور و همکاران .)1394 ،ضمن
مطالعات مستمر بر کاربردی نمودن منابع پروتئينه گياهان
خشکيزی در امر جایگزیني آرد ماهي ،بشر به دنبال منابع
جدیدتری نيز بوده و امروزه جلبکهای دریایي بعنوان
کاندیدای مناسبي برای اینگونه منابع پروتئيني معرفي
شدهاند.
ماکرو و ميکروجلبکها به عنوان مکملهای غذایي به
منظور افزایش سالمتي و بهبود عملکرد تغذیهای بسياری
از گونههای ماهيان پرورشي استفاده ميشوند ( Güroy et
 .)al., 2011ماکروجلبکها به لحاظ دارا بودن پروتئين،
چربي ،کربوهيدرات ،اسيدهای آمينه و اسيدهای چرب
ضروری ،امالح معدني ،ویتامين ،انواع رنگدانه و بسياری از
مواد آلي دیگر از ارزش دارویي باالیي برخوردارند
(قرنجينک و همکاران .)1390 ،بهبود رشد ،بهبود عملکرد
کبد ،متابوليسم بهتر چربي ،پاسخ بهتر به استرس ،مقاومت
در برابر بيماری و بهبود کيفيت گوشت ماهيان تغذیه شده
با جيرههای غذایي حاوی جلبک در مطالعات متعددی
گزارش شده است ( Wassef et al., 2001; Nakagawa
.)and Montgomery, 2007
جلبک گراسيالریا از خانواده گراسيالریاسه
 Gracilariaceaeو رده جلبکهای قرمز Rhodophyta
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است .گراسيالریا در سرتاسر جهان پراکنش دارد ،اما اغلب
در آبهای گرمسيری و نيمه گرمسيری رشد ميکند (ربيعي
و همکاران .)1384 ،یکي از گونههای گراسيالریا ،گونه
 Gracilaria pygmaeaاست که سواحل استان بوشهر
منابع عظيمي از این گونه جلبک را در سر تا سر ناحيه
پایين جزر و مدی شني کم عمق داراست و هر ساله
مقادیر زیادی از این جلبکها همراه امواج به ساحل آورده
ميشوند .این گونه بومي کشور ،به دليل زی توده قابل
توجه در طبيعت و قابليت توليد انبوه از طریق پرورش
مصنوعي ،بصورت کاربردی و در مقياس تجاری ميتواند به
عنوان منبع قابل استفاده در جيره غذایي آبزیان مورد
توجه کارخانجات سازندگان غذای آبزیان و همچنين
پرورش دهندگان مصنوعي جلبک قرار گيرد.
ماهي ) ،Lates calcarifer (Bloch, 1790از راسته
سوف ماهي شکالن  Perciformesبا نام باس دریایي در
آسيا ( )Asian sea bassو باراموندی ( )Barramundiدر
استراليا شناخته مي شود .این گونه بومي منطقه هند و
اقيانوس آرام است و در آبهای ساحلي ،از خليج فارس تا
استراليا پراکنش دارد ( .)Glencross, 2006با توجه به
اهميت تغذیه ای جلبکها و غني بودن سواحل جنوبي
کشور از جمله بوشهر از منابع عظيم ماکروجلبکي الزم
است که برنامه ریزی مناسب ي جهت حفظ ،توسعه و
بهرهبرداری علمي و اقتصادی از این ذخایر با ارزش دریایي
صورت گيرد .تحقيق حاضر بدنبال بررسي امکان جایگزیني
نسبي آرد ماهي با جلبک قرمز دریایي گراسيالریا
( )Gracilaria pygmaeaبه عنوان منبع جدید در جيره
غذایي گونه تازه وارد پرورشي باس دریایي آسيایي در
ایران ميباشد .بنابراین ،بررسي امکان استفاده از این نوع
پروتئين جلبکي و سطح مورد نياز آن و همچنين تاثير این
منبع بالقوه بر عملکرد رشد ،شاخصهای خوني و
بيوشيميایي سرم خون گونه ارزشمند باس دریایي به
منظور توسعه صنعت آبزی پروری دریایي از اهداف تحقيق
مي باشند.

مجله علمی شیالت ایران

مواد و روش کار
تهيه پودر جلبک گراسيالریا و آمادهسازي جيرههاي
آزمایشي
برای شناسایي جلبک مورد نظر از منابع Magruder
( )1988و اطلس جلبکهای دریایي سواحل خليج فارس
و دریای عمان (قرنجينک )1389 ،استفاده گردید.
ماکروجلبک دریایي گراسيالریا Gracilaria pygmaea
پس از شناسایي در سواحل بوشهر و مطابقت با کليد
شناسایي ،جمع آوری شد و پس از شستشو و خشک
کردن ،آسياب شده و به پودر تبدیل شد .آناليز تقریبي
جلبک گراسيالریا شامل  %15/04پروتئين %1 ،چربي،
 %11خاکستر و  %1/2فيبر بود .جيره پایه برای تغذیه باس
دریایي آسيایي دارای  %45-48پروتئين %16-18 ،چربي
و  %20کربوهيدرت بود ( .)Glencross, 2006در این
تحقيق پودر جلبک قرمز گراسيالریا در سه سطح  6 ،3و
 %9جایگزین آرد ماهي گردید و جيرههای کنترل مثبت
(آرد ماهي) و منفي (آرد ماهي -پودر سویا) فاقد پودر
جلبک گراسيالریا بودند ( .)Ragaza et al., 2015پس از
تعيين درصد اجزای غذایي مورد نياز ،مواد اوليه آسياب و
الک شده و با استفاده از ترازوی دیجيتال با دقت 0/001
گرم توزین شدند .اجزای غذایي ابتدا به مدت  10دقيقه به
صورت خشک هم زده شده و سپس به آن معادل 30
درصد وزن خشک غذا ،آب با دمای  60درجه سانتي گراد،
روغن ماهي ،روغن سویا و سایر افزودني ها اضافه گردید.
سپس مخلوط اجزای غذایي به مدت  15دقيقه هم زده
شد و با استفاده از دستگاه پلت ساز به صورت پلتهایي با
قطر متوسط سه ميلي متر درآمدند .به منظور تسریع در
خشک شدن ،پلتهای غذایي به مدت  24ساعت در آون با
دمای حدود  60درجه سانتي گراد قرار داده شدند .به
منظور اطالع از ميزان چربي کل ،پروتئين خام،
کربوهيدرات ،خاکستر و رطوبت مواد اوليه مورد نياز جهت
ساخت جيره مورد آناليز قرار گرفتند (.)AOAC, 2005
پس از آناليز مواد اوليه 5 ،جيره با استفاده از نرم افزار
 WUFFDAفرموله و ساخته شد .یک طرح آزمایش
کامالً تصادفي شامل  5جيره و  3تکرار از هر جيره مورد
استفاده قرار گرفت .به منظور اطمينان از مطابقت غذای
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ساخته شده با فرمول مورد نظر ،جيرهها پس از ساخت
مجدداً مورد تجزیه قرار گرفتند .با توجه به طوالني بودن
دورﺓ پرورش به منظور حفظ کيفيت جيرههای ساخته
شده ،نگهداری آنها در شرایط سرد ( -20درجة سانتي
گراد) در طول دوره صورت پذیرفت .ترکيب و آناليز
تقریبي جيرههای آزمایشي مورد نظر در جدول  1ارائه
شده است.
محل انجام آزمایش و نحوه پرورش
تحقيق حاضر در پژوهشکده خليج فارس واقع در استان
بوشهر صورت گرفت .بچه ماهيان باس دریایي از کارگاه
تکثير و پرورش ماهيان دریایي راموز تهيه شدند .زیست
سنجي ماهيان انجام شد و تعداد  150قطعه بچه ماهي
پرورشي قبل از شروع آزمایش به مدت  15روز به شرایط
آزمایشگاهي و غذای کنستانتره سازگار شدند .پس از طي
مرحله سازگاری ،ماهياني که از لحاظ وزن و طول تقریبي
در یک اندازه بودند ،بطور تصادفي انتخاب و در  15مخزن
فایبرگالس (هر مخزن حاوی  10قطعه ماهي با متوسط
وزن اوليه  28±5/9گرم (ميانگين±انحراف معيار) توزیع
گردیدند و به مدت  6هفته با جيرههای غذایي ساخته
شده ،تغذیه شدند .آزمایش در یک سالن سر پوشيده با
دوره نوری  12ساعت روشنایي و  12ساعت تاریکي انجام
شد .اندازهگيری عوامل کيفي آب شامل دمای آب ،ميزان
شوری و اکسيژن محلول روزانه و  pHبه صورت هفتگي
انجام شد.
بررسي شاخصهاي رشد و تغذیه
شاخصهای رشد شامل شاخص وضعيت ،نرخ رشد ویژه،
ميزان رشد روزانه و ضریـب تبدیل غذا از طریق فرمولهای
ذیل محاسبه گردید ( ;Marcouli et al., 2006
:)Abdelghany and Ahmad, 2002
3
رابطه  :1شاخص وضعيت = ]وزن تر( /طول چنگالي) [ ×
100
رابطه  :2نرخ رشد ویژه = ]( Lnوزن نهایي Ln -وزن
اوليه)  /تعداد روزهای پرورش[ × 100
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جدول  :1ترکيب و آناليز تقریبي جيرههاي آزمایشي مورد استفاده در تيمارهاي مختلف ( %ماده خشک)
Table 1: Ingredients and chemical compositions (% dry matter basis) of the experimental diets.
کنترل مثبت

کنترل منفي

گراسيالریا %3

گراسيالریا %6

گراسيالریا %9

ترکيبات جيرههاي آزمایشي
آرد ماهي
پودر سویا
گلوتن گندم
آرد گندم
روغن ماهي
روغن سویا
پودر جلبک قرمز گراسيالریا
پرميکس ویتامين
پرميکس مواد معدني
پودر اسکوئيد
آنتي اکسيدان
ژالتين
اکسيد کروم ()Cr2O3

54/00
0/00
11/90
10/60
6/40
6/40
0/00
1/50
1/50
1/50
0/20
5/00
1/00

44/00
14/90
11/90
5/00
6/75
6/75
0/00
1/50
1/50
1/50
0/20
5/00
1/00

42/68
13/62
12/00
4/50
6/75
6/75
3/00
1/50
1/50
1/50
0/20
5/00
1/00

41/36
13/64
11/80
3/00
6/75
6/75
6/00
1/50
1/50
1/50
0/20
5/00
1/00

40/04
12/86
11/90
2/00
6/75
6/75
9/00
1/50
1/50
1/50
0/20
5/00
1/00

جمع کل

100/00

100/00

100/00

100/00

100/00

آناليز تقریبي ( %ماده خشک)
پروتئين
چربي
خاکستر
رطوبت

46/26
18/00
16/00
11/00

46/67
18/00
15/65
11/00

46/39
18/00
14/58
11/00

46/9
18/00
16/47
11/00

46/57
18/00
16/78
11/00

کنترل مثبت :جيره شاهد-منبع پروتئين اصلي؛ آرد ماهي،
کنترل منفي :جيره شاهد-منبع پروتئين اصلي؛ آرد ماهي-پودر سویا،
گراسيالریا  :%3جایگزیني آرد ماهي با جلبک گراسيالریا به ميزان ،%3
گراسيالریا  :%6جایگزیني آرد ماهي با جلبک گراسيالریا به ميزان ،%6
گراسيالریا  :%9جایگزیني آرد ماهي با جلبک گراسيالریا به ميزان .%9

رابطه  :3ميزان رشد روزانه = (وزن نهایي بدن – وزن اوليه
بدن)  /تعداد روزهای پرورش
رابطه  :4ضریب تبدیل غذا = مقدار غذای گرفته شده /
افزایش وزن توده
خونگيري و اندازهگيري شاخصهاي خوني
جهت بررسي وضعيت فيزیولوژیک ماهيان پس از  6هفته
تغذیه 4 ،قطعه ماهي به صورت تصادفي از هر تکرار گرفته
شد و از سياهرگ دمي آنها خونگيری شد .نمونههای سرم
خون تا قيل از سانتریفيوژ در یخچال با دمای  4درجه
سانتي گراد نگهداری شدند .سپس تمامي نمونهها
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سانتریفيوژ شده ( 1600دور در دقيقه به مدت  5دقيقه)،
سرم جداسازی شد و در دمای  -20درجه سانتيگراد
نگهداری گردید ( .)Webb et al., 2007برای شمارش
تعداد گلبولهای سفيد از پيپت مالنژور سفيد استفاده
گردید .نمونههای خوني با محلول ریس (با نسبت  1به
 )200رقيق گردید .برای محاسبه تعداد سلولها عدد
بدست آمده در  50ضرب و تعداد گلبولهای سفيد در یک
ميليمتر مکعب از خون محاسبه گردید ( Barros et al.,
 .)2002درصد هماتوکریت با سانتریفيوژ ميکروهماتوکریت
با سرعت  7000دور در دقيقه به مدت  5دقيقه محاسبه
شد ) .(Rehulka, 2000مقدار هموگلوبين به روش سيان

مجله علمی شیالت ایران

مونت هموگلوبين سنجش شد (.)Drobkin, 1945
شمارش افتراقي گلبولهای سفيد پس از تهيه گسترش
خوني و رنگ آميزی با گيمسا ،با شمارش  200گلبول
سفيد و تعيين درصد هر یک از گلبولهای سفيد ،مشخص
گردید (.)Blaxhall and Daisley, 1973
نتايج
نتایج مربوط به ميانگين درجه حرارت ،اکسيژن ،شوری و
 pHدر طول دوره آزمایش به ترتيب  30/12±2/5درجه
سانتي گراد 6/24±0/32 ،ميلي گرم در ليتر 40 ،گرم در
ليتر و  7/8بود.
شاخصهاي رشد و تغذیه
نتایج مربوط به شاخصهای رشد و تغذیه شامل شاخص
وضعيت ،نرخ رشد ویژه ،ميزان رشد روزانه و ضریب تبدیل
غذایي در جدول  2ارائه شده است .نتایج بدست آمده
نشان ميدهد که جایگزیني آرد ماهي با سطوح متفاوت
جلبک قرمز گراسيالریا در جيره غذایي باس دریایي ،روی
ميزان رشد روزانه ،ضریب تبدیل غذایي و وزن نهایي تأثير
معني داری ندارد ( .)p<0/05اگرچه ،وزن نهایي در تيمار
تغذیه شده با گراسيالریا  %6بيشتر از سایر تيمارها بود .از
نظر شاخص وضعيت و نرخ رشد ویژه تفاوت معني داری
بين تيمارها مشاهده شد .شاخص وضعيت در تيمار کنترل
منفي (تيمار شاهد) بيشتر از سایر تيمارها بود و نرخ رشد
ویژه در تيمار تغذیه شده با گراسيالریا  %6بيشتر از سایر
تيمارها بود (.)p>0/05
دامنه تغييرات تعداد گلبولهای سفيد ،هموگلوبين،
هماتوکریت ،شمارش افتراقي گلبولهای سفيد (مونوسيت،
لنفوسيت و نوتروفيل) در جدول  3ارائه شده است .طبق
نتایج ،در بين تيمارهای مختلف از نظر شاخصهای
مذکور ،اختالف معني داری مشاهده نشد ( .)P<0/05با
این حال از نظر شمارش کلي گلبولهای سفيد ،بيشترین
تعداد در تيمار کنترل منفي ( 37/33±16/01عدد در
ميلي متر مکعب )103×/و کمترین تعداد در ماهيان تغذیه
شده با گراسيالریا  24/66±7/02( %6عدد در ميلي متر
مکعب )103×/مشاهده شد .در شمارش افتراقي گلبولهای
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سفيد ،تفاوت معنيداری بين گروههای شاهد و سایر
تيمارها دیده نشد .با این حال ،لنفوسيت و نوتروفيل
بيشترین ميزان را در تيمار تغذیه شده با گراسيالریا %9
(بترتيب  %80±4/58و  )%9/1±0/76و کمترین ميزان را
در تيمار تغذیه شده با گراسيالریا ( %3بترتيب  %73±1و
 )%7/66±0/76داشتند .بيشترین و کمترین درصد
مونوسيت به ترتيب در تيمارهای کنترل منفي ()%12±1
و  )%9/66±3/21( %9مشاهده گردید .ميزان هموگلوبين
در تيمارهای تغذیه شده با گراسيالریا 24/83±8/80( %9
گرم در دسيليتر) و  24/5±7/50( %6گرم در دسيليتر)
بيشترین و در تيمار کنترل منفي ( 16/08±1/89گرم در
دسيليتر) کمترین مقدار را نشان داد .درصد هماتوکریت
در ماهيان تغذیه شده با گراسيالریا  )%31/33±4/5( %3و
کنترل مثبت ( )%26 ±3بترتيب بيشترین و کمترین مقدار
را به خود اختصاص دادند.
نتایج مربوط به برخي از شاخصهای بيوشيميایي سرم
ماهي باس دریایي آسيایي شامل آلبومين ،پروتئين کل،
تری گليسيرید ،کلسترول و گلوکز در جدول  4گزارش
شده است .در بين شاخصهای مذکور ،تنها گلوکز تفاوت
معنيداری را در بين تيمارهای مختلف نشان نداد
( .)p<0/05ميزان آلبومين ،پروتئين کل و تری گليسيرید
در ماهيان تغذیه شده با تيمار کنترل منفي در مقایسه با
سایر تيمارها باالتر بود و اختالف معنيداری داشت
( .)p>0/05همچنين ميزان کلسترول در تيمار کنترل
منفي و گراسيالریا  %9مشابه و در مقایسه با سایر تيمارها،
از باالترین ميزان برخوردار بود ( .)p>0/05مقادیر آلبومين
در تيمار گراسيالریا  %6و پروتئين کل ،تری گليسيرید و
کلسترول در تيمار گراسيالریا  %3پایين ترین سطح را
داشتند.
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جدول  :2ميانگين شاخصهاي رشد ماهي باس دریایي آسيایي در تغذیه با سطوح مختلف گراسيالریا
Table 2: Mean of growth indices of Asian sea bass fed with different levels of Gracilaria.
پارامترهاي رشد شاخص وضعيت نرخ رشد ویژه ميزان رشد روزانه ضریب تبدیل غذایي وزن نهایي (گرم) بقا ()%
جيره کنترل مثبت

1/25±0/03ab

3/33±0/19ab

1/72±0/17a

1/02±0/09a

جيره کنترل منفي

a

ab

a

a

1/29±0/02

3/40±0/22

گراسيالریا %3

1/22±0/02ab

3/13±0/19ab

گراسيالریا %6

ab

a

گراسيالریا %9

b

1/22±0/04

1/20±0/06

1/58±0/18a
a

3/48±0/19

b

3/29±0/22

1/73±0/22

a

83/33±5/6a
a

1/01±0/07

1/12±0/24a
a

1/88±0/2

a

1/51±1/57

0/9±0/09

1/15±0/12

100/00

83/44±7/34

100/00

78/8±5/81a

100/00

a

88/44±6/41

a

76/42±5/05

100/00
100/00

دادهها به صورت ميانگين±انحراف از ميانگين بيان شدهاند.
حروف متفاوت انگليسي نشاندهنده اختالف معنيدار بين ميانگينهاست (.)p>0/05
کنترل مثبت :جيره شاهد-منبع پروتئين اصلي؛ آرد ماهي،
کنترل منفي :جيره شاهد-منبع پروتئين اصلي؛ آرد ماهي-پودر سویا،
گراسيالریا  :%3جایگزیني آرد ماهي با جلبک گراسيالریا به ميزان ،%3
گراسيالریا  :%6جایگزیني آرد ماهي با جلبک گراسيالریا به ميزان ،%6
گراسيالریا  :%9جایگزیني آرد ماهي با جلبک گراسيالریا به ميزان .%9

جدول  :3ميانگين شاخصهاي خوني ماهي باس دریایي آسيایي در تغذیه با سطوح مختلف گراسيالریا
Table 3: Mean of hematology indices of Asian sea bass fed with different levels of Gracilaria.
شاخصهاي خوني

گلبولهاي سفيد

مونوسيت

لنفوسيت

نوتروفيل

هموگلوبين

هماتوکریت

(عدد در ميلي متر

()%

()%

()%

(گرم در

()%

مکعب)103×/
34/00±3/00a

جيره کنترل مثبت
جيره کنترل منفي

a

دسيليتر)
10/66±2/08a
a

37/33±16/01

جيره گراسيالریا %3

a

جيره گراسيالریا %6

24/66±7/02a

جيره گراسيالریا %9

a

29/33±4/72

26/66±11/06

a

12/00±10

78/66±1/52a

8/33±1/25a

16/12±1/81a

26/00±3/00a

a

a

a

16/08±1/89

a

27/33±2/08

a

17/25±0/65

a

31/33±4/50

24/5±7/05a

28/33±3/05a

a

11/33±2/51

11/66±2/08a
a

9/66±3/21

77/33±4/72

8/16±0/76

a

73±1/00

7/66±0/76

78/66±6/11a

8/5±0/50a

a

80/00±4/58

a

9/10±0/76

دادهها به صورت ميانگين±انحراف از ميانگين بيان شدهاند.
حروف مشابه انگليسي در یک ستون نشاندهنده عدم وجود اختالف معنيدار بين ميانگينهاست (.)p<0/05
کنترل مثبت :جيره شاهد-منبع پروتئين اصلي؛ آرد ماهي،
کنترل منفي :جيره شاهد-منبع پروتئين اصلي؛ آرد ماهي-پودر سویا،
گراسيالریا  :%3جایگزیني آرد ماهي با جلبک گراسيالریا به ميزان ،%3
گراسيالریا  :%6جایگزیني آرد ماهي با جلبک گراسيالریا به ميزان ،%6
گراسيالریا  :%9جایگزیني آرد ماهي با جلبک گراسيالریا به ميزان .%9
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a

24/83±8/80

a

29/33±3/05
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جدول  :4ميانگين شاخص هاي بيوشيميایي سرم خون ماهي باس دریایي آسيایي در تغذیه با سطوح مختلف گراسيالریا
Table 4: Mean of blood serum biochemical indices of Asian sea bass fed with different levels of Gracilaria
آلبومين

شاخصهاي

پروتئين کل

تري گليسيرید

()mg/dl

بيوشيميایي خون
جيره کنترل مثبت

abc

جيره کنترل منفي

a

گراسيالریا %3

bc

گراسيالریا %6

c

گراسيالریا %9

ab

1/90±0/10

2/10±0/10
1/80±0/10

1/76±0/15
2/03±0/15

()mg/dl
b

3/40±0/10

a

4/03±0/15

c

2/83±0/20

b

3/40±0/10

ab

3/66±0/56

cd
a

99/33±1/52

d
c

67/66±2/51

66/00±3/60

73/00±5/29

b

80/66±3/05

bc

کلسترول

گلوکز

()mg/dl

()mg/dl

287/00±3/00

a

327/66±17/78

c

271/66±13/65

b

297/00±14/42

a

328/00±12/12

64/33±14/50
69/66±7/57
62/66±5/50
65/66±2/51
77/33±8/02

دادهها به صورت ميانگين±انحراف از ميانگين بيان شدهاند ،.حروف متفاوت انگليسي نشاندهنده اختالف معنيدار بين ميانگينهاست (.)p>0/05
کنترل مثبت :جيره شاهد-منبع پروتئين اصلي؛ آرد ماهي،
کنترل منفي :جيره شاهد-منبع پروتئين اصلي؛ آرد ماهي-پودر سویا،
گراسيالریا  :%3جایگزیني آرد ماهي با جلبک گراسيالریا به ميزان ،%3
گراسيالریا  :%6جایگزیني آرد ماهي با جلبک گراسيالریا به ميزان  ،%6گراسيالریا  :%9جایگزیني آرد ماهي با جلبک گراسيالریا به ميزان .%9

بحث و نتيجهگيری
نتایج مطالعه حاضر نشان ميدهد که در بين شاخصهای
رشد در گروههای مختلف آزمایشي ،ميزان رشد روزانه و
وزن نهایي در تيمار تغذیه شده با جيره گراسيالریا %6
بيشتر و ضریب تبدیل غذایي کمتر بود .شاخص وضعيت و
نرخ رشد ویژه در بين گروههای آزمایشي از نظر آماری
اختالف معنيدار داشت .در این بين ،کمترین شاخص
وضعيت در تيمار تغذیه شده با گراسيالریا  %9و بيشترین
نرخ رشد ویژه در تيمار تغذیه شده با گراسيالریا %6
مشاهده گردید .پایين بودن ضریب تبدیل غذایي ،باال
بودن نرخ رشد ویژه و وزن نهایي در تيمار تغذیه شده با
جيره حاوی گراسيالریا  %6در مقایسه با سایر تيمارها،
بيانگر نقش مثبت جلبک گراسيالریا و سطح مناسب آن
در بهبود عملکرد رشد ماهي است .در مطالعهای که در
قزل آالی رنگين کمان انجام شد با جایگزیني جلبک قرمز
 Porphyra dioicaدر سطوح  10 ،5و  15درصد،
شاخص های رشد اختالف معنيداری را بين گروههای
مختلف آزمایشي نشان ندادند ( Soler-vira et al.,
 .)2009در مطالعه دیگر در باس دریایي آسيایي با
جایگزیني ماکروجلبکهای ،Kappaphycus alvarezii
Sargassum
 Eucheuma denticulatumو
 polycystumدر سطح  ،%5اختالف معنيداری در

پارامترهای رشد دیده نشد ( Shapawi and Zamry,

 .)2016در تحقيقي که در مورد تغذیه کفال خاکستری
 Mugil cephalusبا استفاده از ماکروجلبک سبز Ulva
در سطوح  20 ،15 ،10و  25درصد صورت گرفت ،بهترین
عملکرد رشد در تيمار تغذیه شده حاوی  %20ماکروجلبک
 Ulvaگزارش شد ( .)Wassef et al., 2001مطالعات
نشان داده اند که جایگزیني ماکروجلبک در سطوح باال
ممکن است روی عملکرد رشد تأثير منفي داشته باشد
( Hasan and Chakrabarti, 2009; Pereira et al.,
 .)2012علت این مساله ،کاهش قابليت هضم پروتئين و
چربي به دليل خاصيت ضد تغذیهای پلي ساکاریدهای غير
نشاستهای محلول ( 1)NSPدر جلبکها ذکر شده است که
ميزان آن با افزایش درصد ماکروجلبک در جيره غذایي،
افزایش ميیابد ( .)Brinker, 2009در مطالعه حاضر،
سطوح باالتر از  %9جلبک گراسيالریا مورد آزمایش قرار
نگرفت ،زیرا با افزایش درصد جلبک گراسيالریا درصد
کربوهيدرات و خاکستر جيره نيز افزایش ميیابد .نتایج
تحقيق حاضر با مطالعات سایر محققين نيز مطابقت دارد.
در مطالعات صورت گرفته توسط  )1985( Applerبر
گونههای تيالپيای  Oreocromis niloticusو Tilapia
Soluble Non-Starch Polysaccaride
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 zilliبا استفاده از جلبک Hydrodictyon reticulatum

مشخص شد که سطوح بيش از  %3-2ماکروجلبک در
جيره غذایي منجر به کاهش رشد ميشود .همچنين
 )1975( Leary and Lovellنشان دادند که استفاده از
سطوح باالتر از  %10جلبک  Undaria pinnarifidaدر
گربه ماهي روگاهي  Channel catfishنتایج مشابهي را
خواهد داشت .ميزان باالی کربوهيدرات ،پلي ساکارید و
فيبر موجود در ماکروجلبک ،عامل اصلي کاهش قابليت
هضم پروتئين و ماده خشک و به دنبال آن کاهش رشد
گزارش شده است (.)Burtin, 2003
در تحقيق حاضر ،افزایش سطح گراسيالریا در جيره
غذایي ماهي باس دریایي آسيایي ،اختالف معنيداری در
پارامترهای خوني شامل تعداد گلبولهای سفيد،
هموگلوبين و هماتوکریت ایجاد نکرد و نشان داد که اضافه
کردن جلبک مذکور تأثير منفي بر فعاليت خونسازی
ماهيان باس دریایي آسيایي نداشته است .با این حال،
درصد نوتروفيل و لنفوسيت با افزایش درصد جایگزیني
جلبک گراسيالریا ،در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت
که دليل آن احتماالً حضور کاروتنوئيدهای موجود در
جلبک است که سبب تحریک نوتروفيل و ماکروفاژها به
توليد ليزوزیم در خون ،تأثير بر فعاليت فاگوسيتوزی و در
نتيجه تقویت ایمني غير اختصاصي ميشود ( Sakai,
 .)1999نتایج تحقيق حاضر با نتایج مطالعات  Jamesو
همکاران ( )2009و  Andrewsو همکاران ( )2011به
ترتيب در  Cirrhinus mrigalaو Labeo rohita
مطابقت دارد که نشان دادند با افزایش ميزان جلبک
اسپيرولينا در سطوح  10-0درصد تغييرات خاصي در
فعاليت خونسازی گونههای مذکور اتفاق نمي افتد .با این
وجود ،تحقيقات زماننژاد و همکاران ( )1394در مورد
استفاده از جلبک سارگاسوم ()Sargassum illicifolium
در سطوح  7/5 ،5 ،0و  10درصد در جيره غذایي قزل
آالی رنگين کمان نشان داد که این ماکروجلبک موجب
افزایش تعداد گلبولهای سفيد ،تحریک سيستم ایمني و
در نتيجه افزایش مقاومت ماهي ميگردد.
ميزان هموگلوبين خون در ماهيان سي باس آسيایي
تغذیه شده با تيمارهای مختلف جلبک گراسيالریا در
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مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت که این افزایش در
تيمار تغذیه شده با گراسيالریا  %9از دو تيمار  3و %6
بيشتر بود .نتایج تحقيق چله مال دزفولنژاد و همکاران
( )1391روی تغذیه ماهي پنگوسي ( Pangasius
 )hypophtalamusتغذیه شده با جلبک اسپيرولينا
( )Spirulina platensisدر سطوح  7/5 ،5 ،2/5 ،0و 10
درصد نشان داد افزایش هموگلوبين در تيمارهای تغذیه
شده با این جلبک به دليل وجود رنگدانه کلروفيل در
جلبک اسپيرولينا است .تأثير این جلبک در افزایش
هموگلوبين به دليل تبدیل کلروفيل به هموگلوبين است
که زیست دستيابي آن بسيار بهتر از آهن است .در این
زمينه Abdel– Tawwab ،و همکاران ( )2008نيز به
نتایج مشابهي دست یافتند.
درصد هماتوکریت در ماهيان تغذیه شده با جيرههای
غذایي حاوی جلبک گراسيالریا در مقایسه با گروههای
شاهد بيشتر بود ،اگرچه اختالف معني داری بين
تيمارهای مختلف دیده نشد .این امر ميتواند ناشي از
تأثير ترکيبات موجود در جلبک بر مراکز خونسازی و
بافتهای هماتوپيتيک باشد که منجر به افزایش
هموگلوبين ،گلبولهای قرمز خون و متعاقبا افزایش
هماتوکریت ميگردد ( .)Kim et al., 2013یافتههای
تحقيق حاضر با نتایج  Kimو همکاران ( )2013در طوطي
ماهي ( )Oplegnathus fasciantusمشابهت دارد .بطور
کلي ،بررسي تأثير تغذیه ای جلبک گراسيالریا بر سلولهای
خوني در این مطالعه و مقایسه آن با سایر تحقيقات مشابه
مشخص کننده تفاوت ها و شباهت هایي در نتایج است که
عوامل محيطي ،شرایط آزمایش ،گونه ماهي ،تغذیه و
بسياری عوامل دیگر ميتوانند در آن دخيل باشند.
بر اساس نتایج مشخص گردید که از نظر ميزان
آلبومين ،پروتئين کل ،تری گليسيرید و کلسترول ،اختالف
معنيداری در بين گروههای مختلف آزمایشي وجود داشت
اما ميزان گلوکز در هيچ یک از تيمارها تفاوت معنيداری
را نشان نداد .هر گونه تغيير در سطح آلبومين و پروتئين
کل پالسما ميتواند به عنوان یک شاخص باليني در پایش
سالمت سيستم ایمني ،کبد و کليه مورد استفاده قرار
بگيرد و عوامل متعددی از جمله تغذیه ميتوانند بر این

مجله علمی شیالت ایران

پارامترها تأثيرگذار باشند ( .)John, 2007در مطالعه
حاضر ،ميزان آلبومين در خون ماهيان تغذیه شده با جيره
کنترل منفي و جيره حاوی گراسيالریا  %6به ترتيب،
بيشتر و کمتر از سایر تيمارها بود .همچنين ،با افزایش
درصد جلبک گراسيالریا در جيرههای آزمایشي ،ميزان
آلبومين ،پروتئين کل ،تری گليسيرید و کلسترول افزایش
یافت .افزایش ميزان آلبومين در تيمار گراسيالریا  %9در
مقایسه با دو تيمار  %3و  %6نشان دهنده تقویت سيستم
ایمني غير اختصاصي در ماهيان این گروه نسبت به دو
گروه دیگر است .همچنين ،سطح کلسترول در سرم خون
ماهيان تغذیه شده با جيره حاوی جلبک گراسيالریا در
سطح  ،% 3کمتر از سایر تيمارها بود در حاليکه ميزان
کلسترول در تيمارهای تغذیه شده با جيره کنترل منفي و
گراسيالریا  %9بيشتر از سایر تيمارها بود .ميزان تری
گليسيرید سرم خون در ماهيان تغذیه شده با جيره کنترل
منفي و گراسيالریا  %9بيشترین و در تيمار تغذیه شده با
گراسيالریا  ،%3کمترین بود .با توجه به اینکه در همه
جيرههای آزمایشي مطالعه حاضر ،از روغن ماهي و روغن
سویا به نسبت مساوی استفاده شد ،تفاوتها نشان دهنده
تاثير جلبک گراسيالریا بر سطح کلسترول و تری
گليسيرید سرم خون ماهي باس دریایي آسيایي است که
احتماالً این نتایج ميتواند به ترکيبات طبيعي موجود در
ماکروجلبکها مرتبط باشد .از جمله ميتوان به کاراژینان
اشاره کرد که یکي از ترکيبات معمول استخراج شده از
جلبکهای قرمز بوده و به منظور کاهش سطح کلسترول
خون در انسان نيز تجویز ميشود ( Panlasigui et al.,
 .)2003نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه روی فالندر
ژاپني ( )Paralichthys olivaceusتغذیه شده با سطوح
 6 ،3و  %9جلبک قرمز Eucheuma denticulatum
مطابقت دارد ( .)Ragaza et al., 2015چنين روندی در
ماهيان تغذیه شده با ميکروجلبکها نيز مشاهده شده
است .کاهش سطح کلسترول و تری گليسيرید در سرم
خون فالندر ژاپني ( )Paralichthys olivaceusتغذیه
شده با ميکروجلبک کلرال در سطوح  2و  %4نيز گواه این
موضوع است ( .)Kim et al., 2002نتایج مطالعات سليقه
زاده و همکاران ( )1393روی ماهي بني

سال بیست و شش/شماره 3

( )Mesopotamichthys sharpeyiتغذیه شده با سطوح
 7/5 ،5 ،2/5 ،0و  10درصد با جلبک اسپيرولينا
( )Spirulina platensisنشان داد که پارامترهای خوني و
بيوشيميایي سرم خون ماهي تحت تأثير مکمل تغذیهای
اسپيرولينا قرار نگرفته است ،اگرچه استفاده از این
ميکروجلبک به ميزان  10درصد در جيره غذایي ميتواند
موجب بهبود پارامترهای خوني ،ایمني و بيوشيميایي سرم
خون شود .برخالف نتایج بدست آمده از تحقيق حاضر،
استفاده از جلبک قرمز  Gracilaria lemaneiformisدر
جيره غذایي ميگوی وانامي در سطوح  4 ،3 ،2 ،1و 5
درصد تأثير معناداری بر کلسترول ،تری گليسيرید و
پروتئين کل نداشت ( .)Yu et al., 2016بطور کلي
تحقيقات نشان داده است که عوامل متعددی ميتوانند بر
پارامترهای بيوشيميایي سرم خون تأثيرگذار باشند .ميزان
شاخص های بيوشيميایي سرم خون در گونههای مختلف
ماهيان با یکدیگر متفاوت بوده و ميزان آنها تحت تأثير
عوامل مختلف از قبيل مواد غذایي ،شرایط محيطي ،سن،
بيماری و سایر عوامل تغيير ميکنند (محمد نژاد
شموشکي و همکاران.)1390 ،
از یافتههای مطالعه حاضر چنين بر ميآید که
جایگزیني آرد ماهي با ماکروجلبک قرمز گراسيالریا در
ماهي باس دریایي آسيایي بر شاخصهای خوني و
بيوشيميایي سرم خون تأثير منفي نداشته است .با این
حال جلبک گراسيالریا تأثير مثبتي بر عملکرد رشد داشت
و موجب افزایش نرخ رشد ویژه و همچنين بهبود ميزان
رشد روزانه ،ضریب تبدیل غذایي و وزن نهایي شد .با توجه
به نتایج ،به نظر ميرسد مناسب ترین ميزان تحریک
سيستم ایمني که زمينه رشد بهينه موجود را فراهم مي
سازد با جایگزیني آرد ماهي با جلبک گراسيالریا در سطح
 %6حاصل خواهد شد که مي تواند سبب بهبود برخي
شاخصهای رشد و خون شناسي و بيوشيميایي سرم ماهي
باس دریایي آسيایي گردد.
منابع
ایمان پور ،م.ر ،.سالقي ،ز ،.روحي ،ز ،.بيک زاده ،آ .و
داودي پور ،ع.ا .1394 ،.اثر مکمل گياهي
سنگروویت بر رشد ،پارامترهای بيوشيميایي خون،
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Abstract
Effects of dietary supplementation of red macroalgae Gracilaria pygmea on the growth performance,
hematology and serum biochemistry parameters of Asian Seabass Lates calcarifer with initial fish
weight of 28±5.9 g were investigated in a 6-week experiment. The experimental diets were composed
of the positive control diet (containing fishmeal), the negative control diet (containing fishmeal-soy
protein) and three diets which supplemented with varying leves of red algae (3, 6 and 9%). Results
indicated that daily growth rate, feed conversion ratio and final weight of fish not only were not
negatively affected by different substitution levels of red algae, but also the final weight of fish fed the
diet containing 6% red algae was higher than the other experimental diets. Condition factor of the
negative control group and the specific growth rate of the treatment containing 6% red algae were
significantly higher than those of the other experimental diets (P<0.05). Results of hemoglobin,
hematocrit, White Blood Cell (WBC) count and WBC differential count were not significantly
different among various treatments (P>0.05). Among the examined serum biochemistry parameters of
Asian Seabass, only glucose was not significantly affected by various dietary treatments (P>0.05). The
cholesterol levels of the negative control group and fish fed the diet containing 9% red algae were
similar with each other and were significantly higher than the other treatments (P<0.05). The lowest
level of albumin was observed in the treatment containing 6% red algae, whearese the lowest amounts
of total protein, triglyceride and cholesterol were observed in the treatment containing 3% red algae.
Overall, it seems that partial substitution of expensive fishmeal by red algae Gracilaria pygmaea in
the diet of carnivorous Asian Seabass exerted no negative effects on the growth and immunity
parameters. Moreover, some growth parameters, hematological and serum biochemical parameters of
blood were improved by the diet containing 6% red algae.

Keywords: Asian Seabass Lates calcarifer, Gracilaria algae, Diet, Specific growth rate,
Innate immunity
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