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 چکیده
هاي بر عملکرد رشد، آنزیم Sargassum ilicifoliumاي ارزیابی تأثیر تجویز خوراکی عصاره آب داغ جلبک قهوه منظوربهمطالعه حاضر، 

در قالب  گرم، 7/4±55/0وزن میانگین میگوي پرورشی با عدد  600دستگاه گوارش و آنالیز الشه در میگوي پاسفید صورت گرفت. تعداد 
 66د. پس از درصد عصاره تغذیه شدن 1و  5/0، 25/0(شاهد)،  0تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. میگوها با جیره غذایی حاوي  3تیمار و  4

درصد  5/0و  25/0روز پرورش، نتایج نشان داد که میزان فعالیت آمیالز و پروتئاز روده و هپاتوپانکراس میگوهاي تغذیه شده با مقادیر 
 1درصد عصاره کمتر از گروه شاهد و در گروه  5/0و  25/0دار افزایش داشت. میزان فعالیت لیپاز روده در تیمارهاي عصاره به طور معنی

درصد، فعالیت لیپاز باالتري از گروه شاهد بود. آنالیز  5/0و  25/0دار داشت. در هپاتوپانکراس دو گروه درصد نسبت به شاهد افزایش معنی
داري در میزان چربی، خاکستر، پروتئین و رطوبت بین تیمارهاي آزمایشی با گروه شاهد نشان نداد. فاکتورهاي ترکیبات الشه تفاوت معنی

هاي دار در گروهداري را با گروه شاهد نشان نداد. در مجموع با وجود عدم افزایش وزن معنیدر هیچ یک از تیمارها تفاوت معنیرشد 
تواند تر میتیماري، و با توجه به عملکرد و افزایش فعالیت آنزیمی در روده و هپاتوپانکراس که در نهایت در دوره پرورشی بلند مدت

به عنوان یک مکمل خوراکی طبیعی و موثر بدون تاثیر  S. ilicifoliumنشان دهد، استفاده از عصاره آب داغ جلبک راندمان بهتري را 
  منفی بر رشد و ترکیبات بدن در گونه میگوي پاسفید غربی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

   
 .گوارش ستمیپروتئاز، س الز،یآم پاز،یل ،ياجلبک قهوه کلیدي: واژگان

 
 مقدمه

 دیتول يهاتیفعال نیاز مهمتر یکیپروري آبزي
به  یروزافزون جهان يجهت پاسخ به تقاضا نیپروتئ

راستا با کاهش هم ریاخ يهارود، که در سالیشمار م
را نشان داده  ياروند رشد فزاینده میزان صید از دریا،

 410معادل ي ، ایران با تولید2017است. در سال 
 نیدر ا شرفتیدر حال پ يهزار تن، از جمله کشورها

پوستان و به طور شد. پرورش سخت یصنعت تلق
 يهاخاص پرورش میگو، از جمله مهمترین بخش

 32از  شیرود که بیبه شمار م يپروريصنعت آبز
را به خود اختصاص  رانیدر ا يپروريهزار تن از آبز

. افزایش تولید آبزیان، )FAO, 2018(دهد یم
طلبد که یرا م دیموثر بر تول يهامدیریت تمام بخش

که  نیا بر عالوه آن تیریمد و هیتغذ ان،یم نیاز ا

دهد، یرا به خود اختصاص م دیتول نهیهز نیشتریب
، رشد و سالمت آبزي را يولوژیزیمختلف ف يهاجنبه

راستا،  نیدهد. در اینیز تحت تاثیر مستقیم قرار م
کاربرد  راتیتاث یبا هدف بررس يادیمطالعات ز

صورت گرفته است  انیآبز هیمختلف در تغذ باتیترک
چه به صورت  ییایها درتوان به کاربرد جلبکیکه م
-Briggs and Funge( ییغذا رهیدر ج میمستق

Smith, 1996; Güroy et al., 2007; Cárdenas et 
al., 2015; Anh et al., 2018(  و چه به صورت

 يهااستفاده از عصاره جلبکی استحصال شده به روش
 ,.Baleta et al., 2013; Chen et al(مختلف 

2015; Akbary and Aminikhoei, 2018a(  اشاره
 نمود.

هاي در تغذیه آبزیان مختلف پرورشی، جلبک
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اند. از آن جمله مختلفی مورد استفاده قرار گرفته
 ,.Cladophora sp. )Anh et alتوان به کاربرد می

2018( ،Kappaphycus sp. )Dy Peñaflorida 
and Golez, 1996; Anil et al., 2011( ،Ulva 

sp. )Immanuel et al., 2010; Cárdenas et al., 
2015; Ashour et al., 2020( ،Jania sp. 

)Ashour et al., 2020( ،Pterocladia sp. 
)Ashour et al., 2020( ،Macrocystis sp. 
)Cárdenas et al., 2015( ،Entromorpha sp. 
)Cárdenas et al., 2015( ،Hypnea sp. )da 

Silva and Barbosa, 2009( ،Gracilaria sp. 
)Dy Peñaflorida and Golez, 1996; 

Immanuel et al., 2010(  وSargassum sp. 
)Immanuel et al., 2010(  در تغذیه ماهیان و

جلبک پوستان به خصوص میگوها اشاره نمود.سخت
هاي دریایی به دلیل دارا بودن ترکیبات زیست فعال 

 ;Chotigeat et al., 2004(نظیر فوکوئیدان 
Traifalgar et al., 2009; Immanuel et al., 

 Rocha de(فاته ، پلی ساکاریدهاي سول)2012
Souza et al., 2007; Costa et al., 2010; Dore 

et al., 2013; Cantelli et al., 2019(  و
 Yuan et al., 2005; Wang et(اولیگوساکاریدها 

al., 2014(  ،امروزه مورد توجه بوده که در این راستا
استفاده از عصاره این جلبک ها در پرورش آبزیان با 

، )Wang et al., 2019(هدف بررسی عملکرد رشد 
تقویت سیستم ایمنی آبزیان در برابر عوامل استرس 

ها و بیماري )Shi et al., 2020(زاي محیطی 
)Nonwachai et al., 2010; Peixoto et al., 

2016a(  و نیز کمک به سیستم آنتی اکسیدانی
 Cho et al., 2011; Dore et(موجودات پرورشی 

al., 2013; Akbary and Aminikhoei, 2018b( 
هاي با هدف عملکرد بهتر این موجودات در محیط

 دهد.پرورشی، روند صعودي را نشان می
که به طور  Sargassum ilicifoliumجلبک 

شود، از جنوب ایران یافت میهاي طبیعی در آب
رود. تاکنون اي به شمار میهاي قهوهجمله جلبک

مطالعات مختلفی بر کاربرد این جنس در صنعت 
-پروري صورت گرفته است که از آن جمله میآبزي

توان به کاربرد این جلبک به صورت پودر در غذاي 
میگوي پاسفید غربی به عنوان منبع پروتئینی اشاره 

. همچنین کاربرد )Hafezieh et al., 2014(نمود 
این جلبک به صورت مستقیم در جیره غذایی فیل 
ماهی با هدف بررسی تاثیرات این جلبک بر 

 ,Yeganeh and Adel(پارامترهاي ایمنی و رشد 
. بر اساس اطالعات موجود، تاکنون اشاره کرد )2019
اي با هدف بررسی تاثیرات عصاره این جلبک مطالعه

اي بر فاکتورها و پارامترهاي مختلف فیزیولوژي قهوه
میگو از جمله تاثیر بر عملکرد رشد صورت نگرفته 

هدف از مطالعه حاضر، استفاده از  از این رواست. 
در تغذیه  S. ilicifoliumعصاره آب داغ جلبک 

میگوي پاسفید غربی و بررسی اثر آن بر رشد این 
هدف درك باشد. براي این منظور و با گونه می

تاثیرات این جلبک بر رشد میگوي پاسفید غربی، 
هاي گوارشی روده و پارامترهاي رشد، آنزیم

هپاتوپانکراس و نیز آنالیز الشه میگوهاي تغذیه شده 
 مورد ارزیابی قرار گرفت.

 
 هامواد و روش

عدد  600 در این تحقیقمیگو و شرایط پرورش: 
وزن میانگین میگوي پاسفید غربی پرورشی با 

گرم، به مرکز تکثیر و پرورش آبزیان  55/7±0/4
با  میگوها به منظور سازگاري. شدکالهی منتقل 

لیتري با  300عدد تانک  12 شرایط آزمایش، در
به مدت یک هفته قرار عدد در هر تانک  50تراکم 

در  تکرار در نظر گرفته شد. 3براي هر تیمار  گرفتند.
ها با استفاده از رژیم غذایی وتغذیه میگطی این مدت، 

پایه و موجود در مرکز تکثیر و پرورش صورت گرفته 
آزمایش مورد نظر با در ، این دوره سازگاريو پس از 

نظر گرفتن درصدهاي مختلف عصاره جلبک آغاز 
  گردید.

اي تهیه عصاره آب داغ جلبک قهوه
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S. ilicifolium هاي غذایی مورد و جیره
اي تهیه عصاره جلبک قهوهبه منظور : استفاده

S. ilicifolium ،جلبک از محیط طبیعی دریا جمع
شیرین به طور کامل آوري شد. سپس توسط آب

گراد توسط درجه سانتی 40شسته شده و در دماي 
هاي خشک شده به وسیله آون خشک شد. نمونه

گرم پودر  10آسیاب کامًال پودر شد و به ازاي هر 
میلی لیتر آب مقطر اضافه  300تهیه شده از جلبک، 

ساعت در بن  3شد. سوسپانسیون حاصل به مدت 
گراد قرار داده شد. درجه سانتی 100ماري در دماي 

بعد از گذشت این زمان، عصاره تهیه شده با مش 
میکرون فیلتر شده و محلول به دست آمده در  500

عصاره تا زمان این دستگاه فریزدرایر خشک شد. 
 داري شد.ي یخچال نگهاستفاده در دما

شرکت فرادانه  غذاي تجاريجیره غذایی پایه، 
 10-7درصد پروتئین،  43-41ایران با ترکیب تقریبی 

درصد خاکستر،  13-8درصد فیبر،  2-4درصد چربی، 
درصد فسفر و  5/1-24/1درصد رطوبت،  5-10

کیلوکالري بر گرم انرژي قابل هضم بود.  95/3-4
و  5/0، 25/0 استخراج شده به میزان آب داغ عصاره

اضافه شد و به پایه  به ازاي هر کیلوگرم غذادرصد  1
این صورت چهار تیمار غذایی (به همراه جیره پایه 
براي گروه شاهد) و براي هر تیمار سه تکرار در نظر 

مرتبه در روز با  3 به دفعاتغذادهی . گرفته شد
ماه  4دت درصد غذادهی متناسب با وزن بدن، به م

 .گرفتمطابق با جداول غذادهی انجام 
به منظور بررسی سنجش پارامترهاي رشد و بقاء: 

عملکرد رشد، از فرمول هاي زیر جهت سنجش 
 پارامترهاي رشد استفاده گردید:

وزن  –افزایش وزن (گرم) = (وزن نهایی میگو به گرم 
 اولیه میگو به گرم) / وزن اولیه میگو به گرم

ایش وزن روزانه (درصد به ازاي روز) = میانگین افز
× وزن اولیه میگو به گرم)  –(وزن نهایی میگو به گرم 

 / تعداد روز پرورش 100
ضریب رشد ویژه (درصد به ازاي روز) = (لگاریتم 

لگاریتم طبیعی  –طبیعی وزن نهایی میگو به گرم 

 / تعداد روز پرورش 100× وزن اولیه میگو به گرم) 
ی = (تعداد نهایی میگو / تعداد اولیه درصد بازماندگ

 100× میگو) 
ضریب تبدیل غذایی = غذاي مصرفی به گرم / افزایش 

 وزن میگو به گرم
کارایی غذا = (افزایش وزن میگو به گرم / ضریب 

 100× تبدیل غذایی) 
 عدد میگو به 5از هر تکرار آنالیز ترکیبات الشه: 

الیز الشه تنها براي آن. شدبرداري طور تصادفی نمونه
براي تعیین . از بخش عضله هر نمونه استفاده شد

 105از دستگاه آون با دماي میزان رطوبت الشه، 
ساعت تا رسیدن به  24گراد به مدت درجه سانتی

. براي تعیین خاکستر، گشتوزن ثابت استفاده 
گراد به درجه سانتی 550ي الکتریکی با دماي ازکوره
. به منظور سنجش شداده ساعت استف 6یا  4مدت 

میزان پروتئین و چربی به ترتیب روش کجدال و 
 به کار رفت. روش سوکسله

روده و هاي گوارشی سنجش آنزیم
 5ساعت قطع غذادهی،  24پس از هپاتوپانکراس: 

ي عدد میگو از هر تکرار برداشت و محتویات روده
هاون چینی هموژن شد.  بر روي یخ خارج و در هاآن

 بههمچنین دو عدد هپاتوپانکراس نیز از هر تکرار 
هاي هموژن شده جداگانه هموژن گردید. بافت صورت

ي فالکن ریخته شده و پس از جداگانه در داخل لوله
انجماد به آزمایشگاه منتقل شد. در آزمایشگاه پس از 

 برابر با بافر تریس 4انجماد زدایی نمونه به میزان 
ترکیب و  )=7pHمیلی موالر ( 50هیدروکلراید 

توسط دستگاه هموژنایزر عمل یکنواخت سازي 
آمده در سانتریفیوژ با دستصورت گرفت. مخلوط به

 4دقیقه و دماي  25دور به مدت  23000سرعت 
هاي پروتئاز، گراد قرار گرفت. آنزیمدرجه سانتی

گرم کیلوواحد بر (آمیالز، لیپاز بر اساس فعالیت ویژه 
 . )Coccia et al., 2011(بافت) سنجیده شدند 

پروتئاز، مقدار  به منظور سنجش فعالیت آنزیم
میلی مول بافر آمونیوم  100مشخصی از نمونه با 

درصد آزوکازئین به  7/0) حاوي =8pHبیکربنات (
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د گراي سانتیدرجه 30ساعت و دماي  19مدت 
ید (غلظت انکوباسیون شد. سپس تري کلرواستیک اس

درصد) اضافه و در یخ سرد شد. مخلوط  6/4نهایی 
دقیقه سانتریفیوژ  5به مدت  rpm 13000واکنش در 

میکرون از بخش باالیی نمونه به  100شده و 
مول سدیم هیدروکسید  5/0میکروپلیت حاوي 

)Sigma) آمریکا) اضافه شد. تریپسین ،Sigma ،
عنوان کنترل هجاي نمونه بآمریکا) و بافر به ترتیب به

مثبت و منفی استفاده گردید. در نهایت فعالیت 
موج صورت افزایش تراکم نوري در طولپروتئاز به

 .)Ross et al., 2000(نانومتر مشخص گردید  450
لیپاز بر اساس آزادسازي اسید  سطح فعالیت آنزیم

یسیرید در گل يترچرب توسط هیدرولیز آنزیمی 
گیري شد. فعالیت یتون اندازهز روغنامولسیون پایدار 

صورت واحد بر آنزیمی بر اساس جذب نوري به
 ,Borlongan(گرم پروتئین مشخص گردید میلی

. براي تعیین فعالیت آنزیم آمیالز از سوبسترا )1990
 -α- D-(G1)-نیتروفنیل -ρ-(G7) -اتیلیدن 6، 4(

مالتوهپتا اکساید) براي کاهش الیگوساکارید، تولید 
نیتروفنل استفاده گردید. فعالیت این  -ρ گلوکز و

نانومتر مشخص شد  405موج  طولآنزیم در 
)Kruse-Jarres et al., 1989( . 

 Shapiro-Wilkبا استفاده از آزمون  آنالیز آماري:
ها مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده نرمال بودن داده

ها نیز همگن بودن واریانس داده  Leveneاز آزمون
مورد آنالیز قرار گرفت. در صورت وجود شروط آزمون 

، به منظور مقایسه میانگین ANOVAپارامتریک 

 One-Wayپارامترهاي مورد نظر از آزمون 
ANOVA  به همراه آزمونTukey  استفاده شد. در

هاي پارامتریک، از صورت نداشتن شروط آزمون
-Mannو  Kruskal-Wallisمعادل ناپارامتریک 

Whitney ها به صورت استفاده و در نهایت داده
میانگین به همراه انحراف معیار نمایش و نتایج تفسیر 

اجرا  %99شد. آنالیزهاي آماري در سطح معنی داري 
 گردید.

 
  نتایج

جلبک اثرات سطوح متفاوت عصاره آب داغ 
S. ilicifolium  بر عملکرد رشد و میزان بازماندگی

 1جدول روزه پرورشی در  66میگوها بعد از یک دوره 
نگر عدم وجود تفاوت نشان داده شده است. نتایج بیا

دار در رشد و بازماندگی بین شاهد و سایر معنی
 ). P<01/0باشد (تیمارهاي آزمایشی می

نتایج آنالیز الشه و ترکیبات نسبی بدن در 
ذیه شده با مقادیر مختلف عصاره آبی میگوهاي تغ

نشان داده شده  1شکل ر د S. ilicifoliumجلبک 
است. آنالیز چربی الشه نشان داد که در پایان آزمایش 

ختلف تیماري با هاي ماري در بین گروهدتفاوت معنی
گروه شاهد مشاهده نشد (شکل الف). همچنین 

د بررسی میزان خاکستر الشه نیز بیانگر عدم وجو
دار در بین گروه هاي آزمایشی با گروه تفاوت معنی

شاهد بود (شکل ب). سنجش میزان پروتئین الشه 
دار بین تیمارهاي نیز نشانگر عدم وجود تفاوت معنی

اي با گروه شاهد بود (شکل  ج). مختلف تغذیه

 .عملکرد رشد میگوي پاسفیدبر Sargassum ilicifolium اثرات سطوح متفاوت عصاره آب داغ جلبک – 1جدول 
 بر حسب درصد  S. ilicifoliumعصاره آبی

 پارامترها
1 50/0  25/0  0 

 وزن نهایی (گرم) 38/0±79/16 40/0±77/13 38/0±55/14 30/0±71/14
 افزایش وزن (گرم) 61/0±73/11 68/0±28/9 53/0±30/10 23/0±85/9
 (درصد به ازاي روز)ضریب رشد ویژه  07/0±82/1 07/0±69/1 19/0±89/1 03/0±68/1
 میانگین افزایش وزن روزانه (درصد به ازاي روز) 93/0±77/17 02/1±06/14 80/0±60/15 35/0±93/14
 ضریب تبدیل غذایی (درصد) 13/0±51/2 18/0±64/2 13/0±41/2 06/0±68/2
 کارایی غذا (درصد) 09/2±10/40 78/2±24/38 15/2±73/41 89/0±33/37
 درصد بازماندگی 0/0±00/100 0/0±00/100 0/0±00/100 0/0±00/100
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سنجش میزان رطوبت الشه نیز نشان دهنده عدم 
ي مختلف مارهادار در بین تیوجود تفاوت معنی

 د).1اي با گروه شاهد بود (شکل تغذیه
هاي موجود در روده تغییرات میزان آنزیم

هاي تغذیه شده با مقادیر مختلف عصاره آب میگوي
نشان داده  2شکل در  S. ilicifoliumداغ جلبک 

شده است. کمترین میزان آنزیم آمیالز در گروه 
درصد مشاهده شد. این مقدار در دو گروه  1تیماري 
از  ر بیشتردادرصد به طور معنی 5/0و  25/0تیماري 

الف). بیشترین مقدار آنزیم 2گروه شاهد بود (شکل 
درصد مشاهده شد. این  1لیپاز در گروه تیماري 
 درصد با میانگین 5/0ي مقدار در گروه تیمار

گرم پروتئین و گروه واحد بر میلی 003/060±0/0
واحد  060/0±003/0درصد با میانگین  25/0تیماري 
ار کمتر از گروه دگرم پروتئین به طور معنیبر میلی

ب). میزان آنزیم پروتئاز در گروه 2شاهد بود (شکل 
واحد بر  54/7±33/0درصد با میانگین  1تیماري 

ا با گروه شاهد داري رگرم پروتئین تفاوت معنیمیلی
ج). این مقدار در دو گروه تیماري 2نشان نداد (شکل 

گرم واحد بر میلی 61/11±29/0درصد ( 25/0
-واحد بر میلی 91/11±20/0درصد ( 5/0پروتئین) و 

دار بیشتر از گروه شاهد گرم پروتئین) به طور معنی
گرم پروتئین) به دست لیواحد بر می 10/0±77/8(

  آمد.
هاي موجود در هپاتوپانکراس تغییرات میزان آنزیم

با مقادیر مختلف عصاره آبی هاي تغذیه شده میگوي
نشان داده شده  3شکل در  S. ilicifoliumجلبک 

به درصد  1است. میزان آنزیم آمیالز در گروه تیماري 
ادیر این مشابه با گروه شاهد بود. مق داريطور معنی

دار درصد به طور معنی 5/0و  25/0آنزیم در دو گروه 
درصد بیشترین  5/0بیشتر از گروه شاهد بود و گروه 

هاي تیماري نشان داد (شکل مقدار در بین گروه
الف). بیشترین مقدار آنزیم لیپاز در گروه تیماري 3
هاي سایر گروهدرصد مشاهده شد. این مقدار در  5/0

با گروه شاهد نشان ندادند (شکل تیماري تفاوتی را 
ب). مقدار آنزیم پروتئاز نیز در دو گروه تیماري 3

دار بیش از مقدار این درصد به طور معنی 5/0و  25/0
آنزیم در گروه شاهد بود. مقدار این آنزیم در گروه 

 Sargassumمختلف عصاره آب داغ جلبک  ریشده با مقاد هیتغذ یغرب دیپاسف يگویم در بدن ینسب باتیترک نیانگیم و الشه زیآنال – 1شکل 
ilicifolium. يهاگروه نیب داریمعنتفاوت  انگریب هاستون ي. حروف متفاوت در باالباشدیم اریبه همراه انحراف مع نیانگیم انگریهر ستون ب 

 .است شده انیب درصد 99 دقت با يآمار زیآنال. باشد یم یشیآزما
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دار از سایر گروه ها درصد به طور معنی 5/0تیماري 
درصد با  1باالتر بود. از طرفی، گروه تیماري  نیز

گرم پروتئین واحد بر میلی 27/3±07/27 میانگین
ا با گروه شاهد نشان نداد (شکل داري رتفاوت معنی

 ج).3
 

 بحث 
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از عصاره 

گرچه تغییر  S. ilicifoliumاي آب داغ جلبک قهوه
عملکرد رشد و پارامترهاي مربوط به داري را در نیمع

آن و نیز بر آنالیز کلی الشه در میگوي پاسفید غربی 
هاي گوارشی در روده و نداشت، اما فعالیت آنزیم
ها شد. و باعث بهبود آن هپاتوپانکراس را تحریک

هاي گوارشی نقش اصلی را در فیزیولوژي آنزیم
د گوارش ایفا نموده و نرخ رشد را تعیین می کنن

)Lovett and Felder, 1990( ،در مطالعه حاضر .
 جلبک آب داغ عصارهمصرف جیره حاوي مکمل 

توسط میگوي پا سفید در  S. ilicifoliumاي قهوه
دار درصد موجب افزایش معنی 5/0و  25/0دوزهاي 

 1هاي آمیالز و پروتئاز گردید و در دوز فعالیت آنزیم
آنزیم لیپاز دار فعالیت درصد موجب افزایش معنی

گشت. در بررسی اثرات پلی ساکارید خوراکی 
Ganoderma lucidum هاي بیولوژي و بر پاسخ

 Macrobrachiumفیزیولوژي میگوي آب شیرین 
rosenbergiiهاي گوارشی از ، افزایش عملکرد آنزیم

جمله آمیالز، پروتئاز، لیپاز و سلوالز مشاهده شد 
)Mohan et al., 2016(هاي لیت آنزیم. افزایش فعا

گوارشی روده (آمیالز، پروتئاز و لیپاز) در میگوي پا 
روز مصرف خوراکی جیره حاوي  15سفید، در پی 

نیزگزارش شده است؛  Bacillus PC465پروبیوتیک 
، فعالیت آنزیم 30گرچه در ادامه روند آزمایش در روز 

. )Chai et al., 2016(لیپاز رو به کاهش گذاشت 
تواند نتیجه هاي گوارشی میآنزیمافزایش فعالیت 

این  .کاربرد مکمل عصاره جلبک در جیره میگو باشد
پدیده هضم مواد غذایی را بهبود بخشیده و در 

-به عنوان یک رویداد مثبت تلقی میعملکرد رشد 
و  Cherax destructorگردد. نتایج مشابه، در گونه 

که به ترتیب از   Carassius auratus gibelioنیز 

هر  .Sargassum ilicifoliumجلبک  یمختلف عصاره آب ریشده با مقاد هیتغذ یغرب دیپاسف يگویم روده در موجود يهامیآنز نیانگیم – 2شکل 
. باشدیم یشیآزما يهاگروه نیب داریمعنتفاوت  انگریب هاستون ي. حروف متفاوت در باالباشدیم اریبه همراه انحراف مع نیانگیم انگریستون ب
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و  mannan-oligosaccharides (MOS)مکمل 
گزیلواولیساکارید تغذیه کرده بودند مشهود بوده است 

)Xu et al., 2009; Sang et al., 2011( در یک .
مکمل خوراکی فروکتوالیگوساکاریدها و  همطالع

MOS  همراه باBacillus clausii  منجر به افزایش
قابل توجه فعالیت پروتئاز و آمیالز در ماهیان نوجوان 

Paralichthys olivaceus  گشت)Ye et al., 
. در همین راستا، مکمل خوراکی )2011

 Rutilusفروکتوالیگوساکارید در جیره بچه ماهی 
rutilus هاي دار در فعالیت آنزیمافزایش معنی

 ,.Soleimani et al(پروتئاز، آمیالز و لیپاز گشت 
ها و لیپیدها با منشاء گیاهی یا . پروتئین)2012

 .باشندهاي تجاري میحیوانی، اجزاي اصلی جیره
گرچه یافتن منابع متفاوت براي جایگزین نمودن این 
اجزا بدون داشتن اثرات زیان بار در زمینه پرورش 

اي برخوردار است. قابلیت میگو از اهمیت فوق العاده
هاي دریایی توسط میگو یک شاخص از بکهضم جل

مقدار کل هضم این ماده فراهم آورده و بهبود رشد و 
هاي دریایی در افزایش بقاي میگو توسط جلبک

 Omont et(گونههاي مختلف به اثبات رسیده است 
al., 2019(هاي گوارشی متنوع در میگو قادر . آنزیم

منشاء اي از مواد چه با به تجزیه طیف گسترده
هاي جانوري و چه با منشاء گیاهی از جمله جلبک

. سنتز و )Cárdenas et al., 2015(باشند دریایی می
هاي گوارشی در میگوهاي خانواده نیز ترشح آنزیم

Penaeidae  بسته به ترکیب جیره غذایی موجود
. هنگامی که )Brito et al., 2001(گردد تنظیم می

شوند، گو افزوده میهاي دریایی به جیره میجلبک
گردند عموماً منجر به بهبود قابلیت هضم غذا می

)Cárdenas et al., 2015(تواند . این مسئله می
هاي گوارشی روده در تیمارهاي افزایش فعالیت آنزیم

 آزمایشی را توجیه نماید. 
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Abstract  
The present study was conducted to evaluate the effects of oral administration of hot-water extract of the brown 
algae, Sargassum ilicifolium on the growth performance, digestive enzymes, and proximate composition in 
Penaeus vannamei. In this study, 600 shrimps with an average body weight of 4.7±0.55 g were distributed in 4 
treatments with 3 replicates. Shrimps were fed a diet supplemented with 0 (control), 0.25, 0.5 and 1% hot-water 
extract. After a 66-day trial, the results showed a significant increase in the intestine and hepatopancreas 
amylase and protease activity of the shrimp fed with 0.25 and 0.5% hot-water extract. The intestine lipase 
activity was significantly lower in both treatments fed with 0.25 and 0.5% of the hot-water extract, while in the 
1% treatment was significantly higher than in the control. The shrimps fed with 0.25 and 0.5% hot-water extract 
showed significantly higher hepatopancreas lipase activity than the control. The proximate composition analysis 
revealed no differences among the treatments with the control in the amount of fat, ash, protein, and moisture. 
The growth performance was also not influenced by the different amounts of supplementation. Although the 
growth parameters were not influenced by the supplemented fed diets, the enhanced enzymatic activity in the 
intestine and hepatopancreas may result in better efficiency in the prolonged feeding trial. It could be suggested 
that the use of the hot-water extract of S. ilicifolium as a natural supplementation without any adverse effects on 
the growth and proximate composition, could be beneficial in shrimp culture. 
  
Keywords: Brown algae, Lipase, Amylase, Protease, Digestive system.
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