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 :چکیذُ

ثزای وبّؼ ولغتزٍل تخن ثلذرچيي صاپٌی اس دٍ ًَع خلجه دریبی گزاعيالریَ ثغجش یزعيىب ٍ عبرگبعن گلَعيظ عٌغش ثِ ًغجت 

رٍسُ اثز خلجه ّبی فَق ثز هيشاى ولغتزٍل تخن 42درصذدرخيزُ ثلذرچيي اعتفبدُ ؽذدر یه دٍرُ  5/7، 5، 5/2، 1ّبی 

ّن چٌيي راًذهبى تَليذ تخن ٍ هيشاى ثبرٍری ٍ خَخِ درآٍری در اثز اعتفبدُ اس خلجه ّب هَرد ثزرعی ٍ آسهبیؼ ثلذرچيي ٍ 

ولغتزٍل ٍ % 25خلجه پزعيىب هَخت وبّؼ % 5/2لزار گزفت ًتبیح حبصل اس ایي پضٍّؼ حبوی اس ایي ثَد وِ اعتفبدُ اس عطح 

ولغتزٍل ٍ افشایؼ تَليذ % 28خلجه عبرگبعن هَخت وبّؼ %1بدُ اس عطح افشایؼ هؼٌی دار تَليذ ثيؾتز تخن ثلذرچيي ٍ اعتف

 . ثيؾتز تخن ثلذرچيي ًغجت ثِ ؽبّذ گزدیذ

 ثلذرچيي صاپٌی، خلجه، عبرگبعن،پزعيىب، ولغتزٍل :کلیذ ٍاصگاى

 

 هقذهِ 

هجتالیبى ثِ ثيوبری ّبی للت ثب تَخِ ثِ هضز ثَدى ولغتزٍل در رصین غذایی اًغبى ٍ لشٍم وبّؼ آى ثِ خصَؿ در افزاد هغي ٍ 

ٍ ػزٍق وَؽؼ ّبیی در خْت وبّؼ آى در تخن پزًذگبى صَرت گزفتِ یه تخن ثلذرچيي ّز چٌذ وِ اس لحبظ ٍسًی حذٍد 

ثزاثز  B12 ٍ ،B1  ٍ15ثزاثز ٍیتبهيي  6ثزاثز آّي،  5/7 فغفزثزاثز  5ٍسى تخن هزؽ را دارد ٍلی ًغجت ثِ آى دارای  پٌدن یه

ثبؽذ ّوچٌيي عفيذُ تخن ثلذرچيي هٌجغ ایذُ آل پزٍتئيي اعت سیزا حبٍی توبهی اعيذّبی آهيٌِ ضزٍری در توبم هی  Beٍیتبهيي 

  .(1381ّمبًی پَر دُ آثبدی، )ًغجت ّبی ثْيٌِ هی ثبؽذ 

ولغتزٍل ّز چٌذ ثِ طَر ولی تخن ثلذرچيي یىی اس هٌبثغ ثب ارسػ غذایی ثبالعت وِ در تبهيي ًيبسّبی اًغبى حبئش اّويت اعت 

اس ػلل ػوذُ ثيوبری ّبی وزًٍز للجی ثَدُ ٍ ػلت اصلی وبّؼ هصزف ایي هحصَل  ثبالی آى هَخت تٌگی ػزٍق ؽذُ وِ یىی

 هی ثبؽذ اس ایي رٍ رٍػ ّبی هتؼذدی ثزای وبّؼ ولغتزٍل سردُ پيؾٌْبد ؽذُ اعت 

خَاؿ تخن پزًذگبى هَرد اعتمجبل چٌذاى لزار اس خولِ رٍػ ّبی ؽيويبیی وِ ثٌب ثِ دالیل التصبدی ٍ اثزات ًبخَاعتِ در 

یىی اس رٍػ ّبی طجيؼی تز ٍ ثب تبويذی ثز هَادی وِ اهىبى تَليذ هَاد هضز ووتزی دارًذ اعتفبدُ اس گيبّبى دارٍئی اس . ًگزفت

تىبهل ون خولِ خلجه ّبی دریبیی ًيش ٍخِْ ّوت ثغيبری خْت وبّؼ ولغتزٍل سردُ هی ثبؽٌذ خلجه ّب گيبّبًی اثتذایی ثب 

هی ثبؽٌذ ایي گيبّبى آثشی ثب ٍخَد توبم صفبت اثتذایی دارای تزويجبتی هؾبثِ گيبّبى دارٍئی اس خولِ اعيذ آهيٌِ تبئَریي هی ثبؽذ 

 وِ تَاًبیی وٌتزل عطح ولغتزٍل خَى را دارد در یه تحميك اثزات اعتفبدُ اس خلجه ّبی دریبی ثز عَخت ٍ عبس ولغتزٍل در 

                                                           
1-g raslilariopsis persica 

2- Sargassum glaxcesens    



 

 

حغي )رعی ؽذ وِ ثب اضبفِ ًوَدى خلجه ّب ثِ خيزُ غذایی هزؽ غلظت ولغتزٍل سردُ تخن هزؽ وبّؼ یبفت هزغبى تخوگذار ثز

 (.1384ًيبٍ ّوىبراى، 

در یه هطبلؼِ دیگز رٍی هزغبى تخوگذار اعتفبدُ اس خلجه دریبیی یزعيىب هَخت وبّؼ غلظت ولغتزٍل عزم خَى پزًذگبى 

س ایي تحميك ثزرعی تبثيز اعتفبدُ اس دٍ ًَع خلجه دریبیی عبرگبعن ٍ یزعيىب ثز ّذف ا(. 1390ٍثَق ؽزیفی ٍ ّوىبراى، )ؽذ 

 . ػولىزد ٍ وٌتزل عطح ولغتزٍل سردُ تخن ثلذرچيي صاپٌی ثَد

 

 :هَاد ٍ رٍش ّا

لطؼِ ای در لبلت  4رٍسگی ثَدًذ ثطَر تصبدفی در لفظ ّبی  40تؼذاد یىصذ چْل ٍ چْبر لطؼِ ثلذرچيي هَلذ وِ در عي 

تيوبر ثب عطَح   4سهبیؾی وبهالً تصبدفی تيوبرثٌذی ؽذًذ در ایي تحميك اس دٍ ًَع خلجه دریبیی اعتفبدُ ؽذ اس ّز خلجه طزح آ

رٍسُ ثزرعی ؽذًذ در همبطغ  42تىزار در ًظز گزفتِ ؽذوِ در یه دٍرُ   4درصذ اعتفبدُ گزدیذ ٍ اس ّز تيوبر 7.5، 5، 2.5، 1

تخن ّبی ثلذرچيي ًوًَِ اخذ ٍ ثِ آسهبیؾگبُ خْت عٌدؼ هيشاى ولغتزٍل سردُ ٍ ّوچٌيي اس ( ّز دٍ ّفتِ یىجبر)سهبًی هختلف

پبیبى ّز ّفتِ ثِ اطبق خَخِ وؾی خْت تؼييي هيشاى خَخِ درآٍری هٌتمل ٍ در دعتگبُ خَخِ وؾی لزار گز فت در آسهبیؾگبُ 

 SASدادُ ّبی ثذعت آهذُ تَعط ًزم افشار  خذا ٍ اًذاسُ گيزی ؽذُ ٍ( 5)سردُ اس عبیز لغوت ّب ٍ چزثی ثِ رٍؽی فَلؼ 

 .هَرد تدشیِ ٍ تحليل آهبری لزار گزفت

 

 ًتایج ٍ بحث

اثز تيوبرّبی آسهبیؾی ثز هيشاى تخن گذاری، هصزف خَران، ٍسى تخن، هيشاى ولغتزٍل ٍ هيشاى خَخِ درآٍری در خذاٍل ؽوبرُ 

س خلجه اعتفبدُ ؽذُ ثَد تَاًغتِ اًذ هيشاى ولغتزٍل را وبّؼ ًؾبى دادُ ؽذُ اعت  در ایي تحميك اوثز تيوبرّبیی وِ ا 2ٍ  1

تَاًغتِ اًذ ثْتزیي ًتيدِ را داؽتِ ثبؽٌذ ّوچٌيي اعتفبدُ اس ایي خلجه ّب هی تَاًذ ثز هيشاى % 5/2ٍ یزعيىب % 1دٌّذ وِ عبرگبعن 

وليِ عطَح .ًغجت ثِ ؽبّذداؽتِ ثبؽذ تَاًغتِ ثيؾتزیي تخن دّی ثلذرچيي را% 5راًذهبى تخن گذاری اثز هثجت ثگذارد یزعيىب 

خلجىی هَرد اعتفبدُ در ایي پضٍّؼ ثِ صَرت هؼٌی داری ثز هيشاى خَخِ درآٍری اثز هٌفی گذاؽتِ اعت ثب تَخِ ثِ گشارػ 

هٌتؾز ؽذُ  وِ در هَرد خَخِ در آٍری ٍ هيشاى تخن گذاری ثيبى ؽذُ هی تَاى ًتبیح ایي آسهبیؼ را هتفبٍت ثب گشارػ هذوَر 

در خيزُ % 1ًؾبى دادًذ وِ اعتفبدُ اس عبرگبعن ( 1384)در تحميمی حغي ًيب ٍ ّوىبراى ( 1952)ًغت هبعيٌتزی ٍ ّوىبراى دا

گشارػ ًوَدًذ ( 1390)وبّؼ هی دّذ ّوچٌيي در هطبلؼِ ای ٍثَق ؽزیفی ٍ ّوىبراى % 34هزغبى تخوگذار ولغتزٍل سردُ را تب 

ثبػث افشایؼ هيشاى تخوگذاری هزغبى تخوگذار هی ؽَد وِ ثب ًتبیح ایي تحميك وِ اعتفبدُ اس عطَح هختلف خلجه یزعيىب 

ّوخَاًی دارد ثِ طَر ولی خْت وبّؼ ولغتزٍل اس دٍ رٍػ ؽيويبیی ٍ ثيَلَصیىی هی تَاى اعتفبدُ ًوَد ّوبًگًَِ وِ ثيبى ؽذ 

اعتفبدُ اس اعتبت هظ ٍلَاعتيي ّز چٌذ رٍػ ّبی ؽيويبیی هی تَاًٌذ ثبػث ثزٍس خَاؿ ًبخَاعتِ در تخن پزًذُ ؽًَذ هبًٌذ 

اعتفبدُ اس لَاعيتي هی تَاًذ ثبػث وبّؼ ولغتزٍل سردُ ؽًَذ وِ ایي وبّؼ ثب اثز اعتفبدُ اس خلجه ّب در خيزُ طيَر در 

رد اهب هطبلؼبت اًدبم ؽذُ ّوخَاًی دارد ٍ یب اعتفبدُ اس هَادی چَى ثٌبعيىلَ دوغتزیي وِ راًذهبى ثبالیی در وبّؼ ولغتزٍل دا

 (.1384حغي ًيب ٍ ّوىبراى، )عزطبى سا هی ثبؽذ ٍلی اعتفبدُ اس خلجه ّبی صزفٌظز اس راًذهبى ثبال خٌيي تبثيزی ًذارًذ 

 



 

 

ثب تَخِ ثِ خبصيت ّوشیغت ثَدى خلجىْب ثب ثبوتزی ّبی هفيذ ٍ خبصيت آًتی اوغيذاًی آى ّب وِ هی تَاًذ ثز عَخت ٍعبس 

بى تبثيز گذاؽتِ ٍ ثبػث وبّؼ ولغتزٍل ؽَد وِ ایي خبصيت ثب ٍخَد اعيذ آهيٌِ آساد اعيذّبی چزة ٍ ولغتزٍل تخن پزًذگ

ًبئَریي در خلجه تمَیت هی ؽَد ثِ طَر ولی ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثذعت آهذُ اس ایي تحميك ٍ عبیز تحميمبت هؾبثِ هی تَاى 

 .صاپٌی تَصيِ ًوَد اعتفبدُ اس ایي دٍ ًَع خلجه را در خْت وبّؼ ولغتزٍل سردُ در خيزُ ثلذرچيي
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