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 Introduction: The objectives of this study, was to evaluate the effect of dietary 

supplementation of brown algae (S. cristaefolium) on hepatopancreas digestive enzymes 

and hemolymph parameters of white leg shrimp (Penaeus vannamei).  

Materials & Methods: In this study six hundred Penaeus vannamei were fed with diets 

containing different levels of S. cristaefolium powder (control group and then 5 g/kg, 10 

g/kg, 20 g/kg, and 40 g/kg w/w) for 60 days. Shrimp were randomly sampled at the end of 

the experiment.  

Result: The results showed that Amylase activity of shrimp fed 10, 20 and 40 g/kg  

S. cristaefolium diets was significantly higher than that of shrimp fed control and 5 g/kg 

S. cristaefolium diets (p<0.0001). In addition, the maximum value of lipase activity was 

found in 40 g/kg S. cristaefolium diet and showed significant differences with other diet 

groups (p<0.0001). No significant difference in urea, uric acid, and creatinine were 

observed (P>0.05). The glucose concentration was decreased when the concentration of 

S. cristaefolium was increased (P<0.05). 

Conclusion: It’s seems that the inclusion of Sargassum cristaefolium at 40 g/kg have 

positive effect on digestive enzymes and therefore, it has the potential for use as a diet 

supplement for L. vannamei. 
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ی هاشاخصبر برخی از   Sargassum cristaefoliumبررسی اثر رژیم غذایی حاوی جلبک 

 (Penaeus vannamei)های گوارشی میگوی وانامی یمآنزبیوشیمیایی و 
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گوارشی  هاییمآنزبر  Sargassum cristaefolium ایقهوههدف از این مطالعه بررسی اثر جیره غذایی حاوی جلبک  :مقدمه

 .باشدیم (Penaeus vannamei)بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی  یهاشاخصهپاتوپانکراس و 

)شامل تیمار  Sargassumقطعه پست الرو میگوی پاسفید غربی با رژیم غذایی حاوی جلبک  600در این مطالعه تعداد  ها:مواد و روش

، 5روز تغذیه شدند. تیمارها شامل پنج جیره آزمایشی حاوی سطوح صفر،  60مدت گرم در هر کیلوگرم غذا( به 40و  20، 10، 5شاهد، 

 ی شد. بردارنمونهصورت تصادفی از میگوها در پایان دوره بهگرم در هر کیلوگرم بود.  40و  20، 10

افزایش  Sargassumگرم  40و  20، 10نتایج نشان داد که میزان فعالیت آنزیم آمیالز در میگوهای تغذیه شده با رژیم غذایی حاوی  نتایج:

ترین میزان آنزیم لیپاز در تیمار چنین بیش(. همP<0001/0گرم داشت ) 5داری نسبت به میگوهای تغذیه شده با جیره شاهد و تیمار یمعن

، اسیدیکاوردر میزان  دارییمعن (. از طرفی اختالفP<0001/0داری با سایر تیمارها نشان داد )یمعنگرم به ثبت رسید که اختالف  40

، غلظت گلوکز در همولنف کاهش Sargassumدست آمده با افزایش میزان جلبک (. براساس نتایج بهP <05/0اوره و کراتینین مشاهده نشد )

 (.P<05/0کند )یمپیدا 

تواند به یمهای هضمی داشته و یمآنزاثر مثبت بر فعالیت  S. cristaefoliumگرم جلبک  40رسد که استفاده از یمنظر به :بحثگیری و نتیجه

 عنوان افزودنی مناسب در جیره غذایی میگوی پاسفید غربی استفاده شود. 
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 مقدمه

امروزه صنعت پرورش میگو در دنیا با توسعه چشمگیری همراه        

سوی سازمان خواروبار بوده است. براساس آخرین آمار ارائه شده از 

پوستان در دنیا به بیش میزان تولید سخت 2018کشاورزی در سال 

 8/4میلیون تن در سال رسیده است که از این مقدار حدود  7از 

چنین میزان تولید پروری بوده است. همتن سهم تولیدات آبزی میلیون

ه میلیون تن در سال بوده ک 4میگوی پاسفید غربی در دنیا بیش از 

شود. با پوستان را شامل میدرصد کل تولیدات سخت 53نزدیک به 

دلیل بروز بیمارهای مختلف افزایش تولید، مزارع پرورش میگو به وجود

های اخیر استفاده از انواع اند. در دههرو شدههای زیادی روبهبا خسارت

 پروری مرسوم و متداول بودهدر صنعت آبزی هابیوتیکمختلفی از آنتی

 شدهارائه آمار براساس (. a 2019 همکاران، و Pourmozaffar) است

 مصرف میزان ،2006 سال در بهداشت جهانی سازمان توسط

گرم به ازای هر  700تا  2پروری بین ها در تولیدات آبزیبیوتیکآنتی

(. متأسفانه تنها 2009و همکاران،  Ngتن محصول متغیر بوده است )

دهندگان اقدام به ارائه جزئیات مربوط به تجویز تعداد کمی از پرورش

ها و مواد شیمیایی در استخرهای پرورش میگو خود بیوتیکآنتی

کنند، از همین رو آمار دقیقی از مقدار استفاده از این مواد در می

(. براساس آمار 2003و همکاران،  Holmstroomباشد )دسترس نمی

موجود در کشور تایلند، مزارع پرورش میگو این کشور ساالنه حدود 

و همکاران،  Defoirdtکنند )بیوتیک مصرف میتن آنتی 600تا  500

زیست و سالمت دلیل اثرات منفی بر محیط(. امروزه این مواد به2011

های محدودیتآن، با  از استفاده کشورها از بسیاری در نهایی کنندهمصرف

(. در 2017و همکاران،  Pourmozaffarرو شده است )زیادی روبه

جایگزینی داروهای شیمیایی  ای برایگسترده هایاخیر تالش هایسال

ها و اسیدهای چون پروبیوتیک ها، پریبیوتیکبا استفاده از موادی هم

ها،  بیماریآلی انجام گرفته است که منجر به افزایش مقاومت در برابر 

و همکاران،  Pourmozaffarبهبود رشد و فاکتورهای ایمنی شده است )

(. چند سالی 2012و همکاران،  Zhao؛ 2016و همکاران،  Sha؛ 2019

عنوان های دریایی بهاست که نظر محققین به سمت استفاده از جلبک

دلیل ها بهجایگزین استفاده از مواد شیمیایی جلب شده است. جلبک

مناسبی برای استفاده در صنعت  ارزان پتانسیل آسان و قیمت ترسیدس

ها با دارا بودن خواص ضدباکتریایی، قارچی و باشد. آنپروری میآبزی

چون کارتنوئیدها، چنین  ترکیبات بیولوژیک فعال همو هم ضدویروسی

ها، مواد ها، اسیدهای چرب ضروری، ویتامینساکاریدها، پروتئینپلی

چنین نقش مهمی در بهبود رشد و مقاومت میگوها دارد هم معدنی و

که استفاده خوراکی از طوریبه ،(1393نسب و همکاران، )دشتیان

ازای گرم به 5/0-2میزان به Gracilaria tenuistipitataعصاره جلبک 

هر کیلوگرم غذا موجب بهبود فاکتورهای ایمنی و بازماندگی میگوی 

 alginolyticus Vibrioلکه سفید و باکتری  ویروس برابر در غربی پاسفید

دارای  Sargassum(. جلبک 2011و همکاران،  Sirirustananunشد )

که دارای فعالیت  باشدیم (Fucose) قند فوکوز یهپاساکاریدهایی بر پلی

عنوان مثال، استفاده از ناپلی ضدقارچی، باکتریایی و ویروسی است. به

آرتمیای غنی شده با پلی ساکارید فوکوئیدان )استخراج شده از جلبک 

Sargassum wightii) میگوی الرو پست مقاومت افزایش موجب 

Penaeus monodon شد سفید لکه ویروس برابر در (Sivagnanavel 

murugan  ،خوراکی دو گونه جلبک  تجویز چنینهم (.2012و همکاران

میزان به Undaria pinnatifidو   Sargassum filipendulaی اقهوه

یر میگوی پاسفید م و مرگدرصد خوراک، موجب کاهش  4و  2، 5/0

( در برابر ویروس لکه سفید شد، درحالی Penaeus vannameiغربی )

مطالعه (. در 2018و همکاران،  Schlederتأثیر بود )یبکه بر روی رشد 

چنین غذایی و هم اثر رژیم به بررسی (،1396) پوردیگر بلوچ و اژدهاکش

از  شده استخراجدر فوکوئیدان پاسفید غربی ی میگوی ورسازغوطه

پرداختند. نتایج این مطالعه نشان  Sargassum glaucescensجلبک 

لکه سفید به طرز  سندرمداد که بازماندگی میگوهای دارای بیماری 

، بسیاری از 1398یری افزایش پیدا کرد. متأسفانه در سال چشمگ

دلیل مزارع پرورش میگو در استان های بوشهر، خوزستان و گلستان به

شیوع بیماری لکه سفید اقدام به معدوم سازی میگوهای ذخیره شده 

کردند. بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده در فوق، استفاده از این 

سزایی در جلوگیری از بروز هتواند نقش بیمگو ها در صنعت میجلبک

دنبال داشته چنین کاهش استفاده از مواد شیمیایی را بهبیماری و هم

تر معطوف به بیش هاجلبکبر روی  شدهانجامباشد. اکثر مطالعات 

زا یماریبچنین بازماندگی میگو در برابر عوامل سنجش رشد و هم

ی بیوشیمیایی همولنف در هااخصشتر به ارزیابی بوده است و کم

میگوها پرداخته شده است. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثر رژیم 

های گوارشی آمیالز و لیپاز یمآنزبر  S. cristaefoliumغذایی حاوی 

یوشیمیایی بچنین برخی از فاکتورهای در بافت هپاتوپانکراس و هم

 باشد. یمهمولنف 
 

 هامواد و روش

در اسفند ماه از منطقه بین   S. cristaefoliumی اقهوهجلبک        

ی و به محل اجرای پروژه آورجمعجزر و مدی شهرستان بندرلنگه 

 هایجلبک منتقل شد. شناسایی این جلبک با استفاده از کتاب اطلس

عمان انجام گرفت. پس جمع دریای و فارسخلیج سواحل دریایی

آوری، چندین مرتبه با آب شیرین برای از بین بردن نمک، شن، ماسه 

روز در سایه  7مدت به هاجلبکو سایر ذرات شستشو داده شد. سپس 

و دمای اتاق خشک شدند. سپس توسط آسیاب برقی پودر شدند 

 Penaeusمیگوی وانامی ) 15پست الرو  (.1396)حیدری و همکاران، 
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vannamei استان هرمزگان  بندر معلم( از کارگاه تکثیر میگو واقع در

داده شد. برای سازگاری به محیط  انتقالتهیه و به محل اجرای پروژه 

اتیلنی یپللیتری  300ی هاتانکروز در  15مدت آزمایشی، میگوها به

صورت قطعه میگو به 600داری شدند. پس از این مرحله تعداد نگه

سازی شد. لیتر( ذخیره 200تانک )با حجم آبگیری  15ادفی در تص

در طول دوره آزمایش، فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب شامل شوری 

صورت به pH (2/7)و  گراد(سانتی درجه 26-24) لیتر(، دما گرم در 39)

 HI98194 ،HANNAدستگاه مولتی پارامتر پرتابل ) با استفاده از روزانه

، 12، 8ی هاساعتبار در  4یری شد. میگوها روزانه گاندازهآمریکا( 

های آزمایشی غذادهی شدند. در طول دوره یرهجبا  22و  30/15

آمایش از غذای فرموله شده براساس مطالعات قبل استفاده شد 

(Pourmozaffar  ،پس از دوره سازگاری میگوها با 2019و همکاران .)

گرم در هر کیلوگرم  40و  20، 10، 5(، )جیره پایه صفر غذایی هاییرهج

(Yu  ،حاوی جلبک 2016و همکاران )S. cristaefolium  60به مدت 

بود. همه  3تیمار و  5روز تغذیه شدند. بنابراین، این مطالعه دارای 

مقادیر مختلف جلبک پس از توزین با ترازوی حساس آزمایشگاهی 

روی غذا اسپری شد. درصد بر  4گرم( با استفاده از ژالتین  01/0)

ی و تا زمان استفاده در آورجمعهای خشک یرهجساعت  48پس از 

اری شدند. برای خارج کردن مدفوع دگراد نگهیسانتدرجه  -20دمای 

 تعویض شد.  هاتانکدرصد از آب  20و غذای خورده نشده روزانه 

برای سنجش فعالیت : های گوارشیسنجش فعالیت آنزیم       

برداری میگو )از هر تکرار( نمونه 4آمیالز و لیپاز از هپاتوپانکراس آنزیم 

ها با استفاده از آب مقطر شستشو داده شد. پس از شد. سپس نمونه

ساز ها با آب مقطر مخلوط و با استفاده از همگنخشک شدن نمونه

دست آمده در سانتریفیوژ سازی انجام گرفت. مخلوط بهعمل یکنواخت

(Eppendorf  با سرعت 5430مدل )مدت دور در دقیقه به 10000

گراد قرار گرفت. در انتها مایع درجه سانتی 4دقیقه در دمای  25

های ها برای سنجش تغییرات آنزیمتجمع یافته در قسمت باالی نمونه

و همکاران،  Fernandez Gimenezگوارشی مورد استفاده قرار گرفت )

شرکت سازنده  دستورالعمل آمیالز براساس میزان فعالیت آنزیم (.2001

)پارس آزمون، تهران(، با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول 

نانومتر مورد سنجش قرار گرفت. یک واحد فعالیت آمیالز  540موج 

گرم پروتئین ازای میلیصورت مقدار مالتوز آزاد شده در دقیقه بهبه

 بر لیپاز گیریاندازه (.1396 ان،همکار و نژاد)ضیایی شودمی محاسبه

وسیله و به آزمون تهران( )پارس کیت سازنده شرکت اساس دستورالعمل

نانومتر انجام شد. فعالیت این آنزیم  480موج اسپکتروفتومتر در طول

 (. 1397)اکبری و همکاران،  شد گرم پروتئین بیانمیلی بر واحد براساس

در پایان دوره پرورش، : همولنفهای بیوشیمیایی شاخص       

گیری از همولنف میگوهای تغذیه شده با سطوح مختلف جلبک نمونه

Sargassum ساعت  24عمل آمد. برای جلوگیری از بروز استرس به

قطعه از  6غذادهی به میگوها قطع شد و سپس  گیریقبل از نمونه

ه سرنگ وسیلگیری بهصورت تصادفی انتخاب شد. نمونههر تکرار به

از طریق سینوس شکمی انجام شد. سپس  26انسولین با سوزن شماره 

مدت )دور بر دقیقه( به 10000ها در دستگاه سانتریفیوژ با دور نمونه

ها دقیقه قرار داده شدند و از قسمت رویی برای سنجش شاخص 10

وسیله دستگاه اتوآنالیزر با های بیوشیمیایی بهاستفاده شد. شاخص

گیری شد. اوره به از کیت تجاری شرکت پارس آزمون اندازه استفاده

(، Urease- GLDHگلوتامات دی هیدروژناز )-روش آنزیمی اوره آز

( و Jaffeروش ژافه )، کراتینین بهPAPروش آنزیمی اسید اوریک به

گیری شد ( اندازهGOD-PAPروش آنزیمی گلوکز اکسیداز )گلوکز به

   (. 1385)خواجه و همکاران، 

ها با استفاده از آزمون پراکنش نرمال بودن داده: آنالیز آماری       

اسمیرنوف مورد سنجش قرار گرفت. با توجه به نرمال  -کلموگراف

ها، اختالف موجود بین تیمارها در قالب یک طرح کامالً بودن داده

تکرار تعیین و نتایج حاصله با استفاده از  3تیمار و  5تصادفی در 

مورد  SPSS 19افزار طرفه، با استفاده از نرمآنالیز واریانس یکآزمون 

تحلیل قرار گرفت. جهت مقایسه میانگین از آزمون دانکن در  و تجزیه

 (. 1396درصد استفاده شد )پورمظفر و همکاران،  95سطح احتمال 

 

 نتایج
نتایج حاصل از فاکتورهای بیوشیمیایی همولنف میگوی وانامی       

(P. vannamei)  تغذیه شده با سطوح مختلف جلبکS. cristaefolium 
در  Sargassumنشان داد که مقدار گلوکز با افزایش میزان جلبک 

(. به 1( )شکل P<05/0کند )یمداری پیدا یمعنغذای میگو کاهش 

ترین مقدار گلوکز در تیمار شاهد و کمترین آن در که بیشطوری

میان تیمارهای مختلف، میزان  گرم مشاهده شد. در 40تیمار 

کراتینین، اسید اوریک و اوره تقریباً مشابه همدیگر بود و تفاوت 

(. ارزیابی 4و  3، 2های ( )شکلP <05/0داری به ثبت نرسید )معنی

میزان فعالیت آنزیم لیپاز نشان داد، که با وجود افزایش اندک در 

به تیمار شاهد داری نسبت یمعنگرم تفاوت  20و  10، 5تیمارهای 

ترین میزان فعالیت این آنزیم در تیمار که بیشمشاهده نشد. درحالی

داری یمعنگرم مشاهده شد که نسبت به سایر تیمارها افزایش  40

(. میزان فعالیت آنزیم آمیالز در تیمارهای 5( )شکل P<05/0داشت )

 % نسبت به تیمار شاهد 41% و  33، %52ترتیب گرم به 40و  20، 10

چنین (. همP<05/0دار بود )یمعنافزایش داشت که این اختالف نیز 

گرم و شاهد مشاهده  5تفاوتی در میزان فعالیت این آنزیم در تیمار 

 (. 6( )شکل P <05/0نشد )
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انحراف معیار( همولنف میگوی پاسفید  ±میزان گلوکز )میانگین  :1 شکل

 روز 60مدت به S. cristaefoliumغربی تغذیه شده با سطوح مختلف جلبک 
 (.P<05/0دهد )یمدار را نشان یمعنهمنام، تفاوت حروف التین غیر

 

 
انحراف معیار( همولنف میگوی پاسفید  ±میزان کراتینین )میانگین  :2شکل 

 روز 60مدت به S. cristaefoliumغربی تغذیه شده با سطوح مختلف جلبک 

 
 

 
انحراف معیار( همولنف میگوی پاسفید ±اسید )میانگینمیزان اوریک :3شکل 

 روز 60مدت به S. cristaefoliumغربی تغذیه شده با سطوح مختلف جلبک 
 

 
انحراف معیار( در همولنف میگوی پاسفید  ±میزان اوره )میانگین  :4شکل 

 روز 60مدت به S. cristaefoliumغربی تغذیه شده با سطوح مختلف جلبک 

 
 

 
انحراف معیار( همولنف میگوی پاسفید ±فعالیت لیپاز )میانگین میزان :5 شکل

 روز 60مدت به S. cristaefoliumغربی تغذیه شده با سطوح مختلف جلبک 
 (.P<05/0دهد )یمدار را نشان یمعنهمنام، تفاوت حروف التین غیر

 

 
میگوی پاسفید  همولنف معیار( انحراف±آمیالز )میانگین فعالیت میزان :6 شکل

 روز 60مدت به S. cristaefoliumغربی تغذیه شده با سطوح مختلف جلبک 
 (.P<05/0دهد )یمدار را نشان یمعنهمنام، تفاوت حروف التین غیر
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  حثب

نتایج این تحقیق نشان داد که میزان گلوکز همولنف میگوی        

به جیره  S. cristaefoliumای پاسفید غربی در اثر افزودن جلبک قهوه

ترین مقدار در که بیشطوریکند، بهیمدار پیدا یمعنغذایی کاهش 

ترین مقدار در تیمارهای حاوی جلبک سارگاسم تیمار شاهد و کم

 Ulva(، بیان کردند که جلبک 1398مشاهده شد. اکبری و راینی )

rigida 5/1و  1، 5/0میزان در جیره غذایی میگوی پاسفید غربی به 

شود، به گرم در هر کیلوگرم موجب کاهش میزان گلوکز همولنف می

ای گرم مشاهده شد. در مطالعه 5/1ترین میزان در تیمار که کمطوری

( به Jania adhaerensدیگر، استفاده خوراکی از جلبک قرمز جانیا )

روز، کاهش گلوکز  60مدت گرم در هر کیلوگرم غذا بهمیلی 15میزان 

( را در پی داشت Mugil cephalusکفال خاکستری )خون ماهی 

( که با نتایج حاصل از این مطالعه مطابقت 1398)اکبری و همکاران 

 Pyropia yezoensisهای عالوه، استفاده از جلبکداشت. به خوانیو هم

موجب کاهش گلوکز خون ماهی کشفک  Padina astraulisو 

(Paralichthys olivaceus( شد )Talpur ،2014 ؛Choi  ،و همکاران

عنوان بافت اصلی ذخیره پوستان، هپاتوپانکراس به(. در سخت2015

گلوکز ذخیره شده  ،باشدچون گلوکز مطرح میساکاریدهایی همپلی

عنوان یک منبع انرژی برای تولید در این بافت )به شکل گلیکوژن( به

ATP ایط که موجود زنده در معرض شرشود. زمانیاستفاده می

سرعت گلیگوژن موجود در بافت کاتابولیزه گیرد، بهزا قرار میاسترس

و  Nagur Babuشود )شده و گلوکز ذخیره شده وارد همولنف می

ها از تبدیل (. فوکوسترول موجود در این جلبک2012همکاران، 

کند و در نهایت منجر گلیکوژن موجود در بافت به گلوکز جلوگیری می

 Gupta؛ 2004و همکاران،  Leeشود )میلوکز خون به کاهش میزان گ

(. بنابراین نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که Ghannam ،2011و 

این جلبک نقش مهمی در کاهش ورود گلوکز به همولنف و افزایش 

 کند. آمونیاک، آمینواسید، اوره و اوریکها ایفا میذخیره آن در بافت

باشد. پوستان میپروتئین در سختاسید محصول نهایی متابولیسم 

سنجش شرایط پرورش موجودات  مهمی در ها نقشاین شاخص ارزیابی

(. در این مطالعه رژیم 2004و همکاران،  Chengکند )آبزی ایفا می

اسید، داری بر میزان اوریکاثر معنی Sargassumغذایی حاوی جلبک 

( 2017ان، )و همکار Madibanaاوره و کراتینین همولنف نداشت. 

هفته  9مدت ( بهUlva spگرم جلبک ) 50بیان کردند که افزودن 

 Argyrosomus japonicasاوره و کراتینین خون ماهی  میزان در تأثیری

نظر بنابراین به نداشت که با نتایج حاصل از این مطالعه مطابقت دارد.

تأثیری در میزان این  Sargassumرسد پروتئین موجود در جلبک می

های هضمی نقش مهمی در هیدرولیز مواد یمآنز. ها نداردشاخص

ها وضعیت گیری میزان فعالیت آنبنابراین اندازه ،کنندیمغذایی ایفا 

دهد. ای موجود زنده و قابلیت هضم مواد غذایی را نشان میتغذیه

هضم  افزایش میزان فعالیت آنزیم آمیالز منجر به افزایش ظرفیت

چون شود، درنتیجه استفاده از سایر منابع انرژی همها مییدراتکربوه

یاید منظور تولید انرژی و گلوکونئوژنز کاهش میپروتئین و لیپید به

(Schleder  ،؛ 2018و همکارانWidanarni  ،در 2019و همکاران .)

م به جیره غذایی موجب وگرم جلبک سارگاس 40این مطالعه افزودن 

که فعالیت آنزیم آمیالز در درحالی ،فعالیت آنزیم لیپاز شدبهبود 

داری نسبت به سایر تیمارها افزایش معنی گرم 40و  20، 10تیمارهای 

( Cyprinus carpio) کپورمعمولی ی که بر روی ماهیامطالعهدر  داشت.

در جیره غذایی  Apium graveolensانجام گرفت، استفاده از عصاره 

روز باعث افزایش  45مدت گرم بر کیلوگرم به 10و  5، 1میزان به

 (. 2018و همکاران،  Alimohamedفعالیت آمیالز و لیپاز شد )

( نشان دادند که تغذیه میگوی 2019و همکاران ) Omontچنین هم

و   .Eisenia sp., Porphyra spی دریایی )هاجلبکوانامی با عصاره 

Ulva lactuca( در سه سطح )گرم بر کیلوگرم(  150و  100، 50

بهبود شود. به عالوه، موجب افزایش فعالیت آنزیم لیپاز در این گونه می

تجویز  فعالیت آنزیم آمیالز و لیپاز در میگوی پاسفید غربی پس از

 5/1و  1میزان به Ulva rigidaساکارید جلبک خوراکی عصاره پلی

که با نتایج  ( گزارش شد1398گرم بر کیلوگرم توسط اکبری و راینی )

های گوارشی ناشی یمآنزافزایش خوانی دارد. این مطالعه مطابقت و هم

تواند منجر به افزایش یمهای گیاهی در جیره یافزودناز استفاده از 

چنین این مواد به اشتها و بهبود راندمان مصرف مواد غذایی شود. هم

تریپنوئیدها و چون آلکالوئیدها، دلیل دارا بودن ترکیبات فعالی هم

شود های لیپاز و آمیالز مییمآنزها موجب افزایش ترشحات ساپونین

از طرفی این احتمال وجود دارد که (. 1397)اکبری و همکاران، 

های مثبت در رشد باکتری ها نقشآب ماکروجلبک فیبرهای محلول در

. (Kim ،2011و  Li)باشند  مفید روده و هضم بهتر مواد غذایی داشته

گرم  90میزان به Gracilaria  puluvinataاما تجویز خوراکی جلبک 

  Lates) آسیایی باسسی ماهی غذایی جیره در کیلوگرم هر در

calcariferآمیالز شد ) ( موجب کاهش فعالیت آنزیمMorshedi  و

خوانی که با نتایج حاصل از این مطالعه مطابقت و هم (2017همکاران، 

در جیره  ناشی از مقادیر باالی استفاده از جلبکتواند نداشت که می

های گوارشی غذایی باشد. فیبر زیاد  منجر به کاهش دسترسی آنزیم

ها را در پی خواهد به مواد مغذی شده و در نتیجه کاهش فعالیت آنزیم

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده هرحال، بهداشت. 

های یمآنزموجب افزایش فعالیت  Sargassumخوراکی از جلبک 

گوارشی )لیپاز و آمیالز( و کاهش گلوکز همولنف میگوی پاسفید شد. 

گرم در هر  40میزان به S. cristaefoliumلذا استفاده از جلبک 

 شود. کیلوگرم غذا در جیره غذایی میگوی پاسفید غربی توصیه می
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