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  ۳۰‐۲۱صفحات , ۲ و ۱شماره , مدوره هفت, ۱۳۸۷, مجله علوم و فنون دريايي
 

٢١ 

 همولنفهاي شاخص و برخي بقا ،ثير نوکلئوتيد جيره بر رشدأت
  ),۱۹۳۱Litopenaeus vannamei Boone( ميگوي وانامي

  

  ۵محمودي... ، نعمت ا۴بابک قائدنيا ،۳، محمود نفيسي بهابادي*۲کناري عبدالمحمد عابديان،۱فردامين اوجي

  

  علوم دريايي، دانشگاه تربيت مدرس، نور كارشناسي ارشد شيالت، دانشكده منابع طبيعي وآموختهدانش -۱

 دانشيار دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي، دانشگاه تربيت مدرس، نور -۲

 برازجان دانشگاه خليج فارس، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، استاديار -۳

 بخش بهداشت و بيماريهاي پژوهشکده ميگوي کشور، بوشهركارشناس ارشد  -۴

 ارشد شيالت، دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي، دانشگاه تربيت مدرس، نور كارشناسي آموختهدانش -۵

 
 چکيده

 با وزن )Litopenaeus vannamei(هاي همولنف ميگوي وانامي شاخصبرخي و  جيره بر رشد، بقا ثير نوکلئوتيدأت

 ٢۵سازي يره ليتري با تراکم ذخ٣٠٠آزمايش درون مخازن .  روز بررسي شد٣۵ به مدت ٢١/٣±g٠٤/٠متوسط 

) صفر درصد( به جيره غذايي اضافه و با گروه شاهد %٢/٠سطح  نوکلئوتيد جيره در. صورت گرفتعدد ميگو 

افزودن نوکلئوتيد جيره به ترکيب غذايي سبب .  بار در روز به صورت اشباع انجام گرفت٣غذادهي. مقايسه شد

ده پروتئين و کاهش معناداري در ضريب تبديل  بازميزان وزن نهايي، ضريب رشد ويژه،  معناداري درافزايش

 اي کاراپاس و غذاي مصرفي، طول حدقهمانيدر ميزان زنده). ٠p>/٠۵( غذايي در مقايسه با گروه شاهد شد

 از نظر تعداد کل هموسيت، شمارش تفريقي هموسيتها). <٠۵/٠p(اختالف معناداري بين دو گروه مشاهده نشد 

 مقدار کل پروتئين پالسما اختالف معناداري در ميگوهاي تغذيه شده با نوکلئوتيد جيره و) اي بزرگهيالين و دانه(

  ).>٠۵/٠p(در مقايسه با گروه کنترل مشاهده شد

  

  . تغذيه، نوکلئوتيد جيره، رشد، همولنف، ميگوي وانامي:کليد واژگان

  
  

. دشوهاي مهم پرورشي محسوب ميميگوي وانامي از گونه

ي آن به صورت بومي در آبهاي اقيانوس پراکنش جغرافياي

اي جنوبي و مرکزي در ناحيهآمريكاي  آرام، سواحل مکزيک،

که درجه حرارت آب اقيانوس در تمام طول سال باالتر از 

°C۲۰اين ميگو به علت مزاياي قابل توجه . ]۱[باشد مي, است

نسبت . ]۲[در پرورش به تمام نقاط جهان انتقال يافته است 

   ابل بيماريهايـ در مقواي مختلف تحمل خوبي داشته وريهشبه 

 و ديگر پاتوژنها مقاومت بااليي دارد IHHNويروسي مانند

ن ـه رتبه اول توليد را در بيـ اين گون۲۰۰۳ال ـ از س.]۳[

همين بتدريج اساس بر. ده استكرهاي پرورشي کسب گونه

 ساير ين غذايي و سازگاري باال جايگزينيهاي پابه دليل هزينه

 با توجه به مزاياي .]۴[هاي پرورشي در جهان گرديد گونه

اي و خروج از توليد تک ذکر شده به منظور ايجاد تنوع گونه

محصولي گونه سفيد هندي و فراهم آوردن قدرت رقابت 

  ران ـالت ايـسسه تحقيقات شيؤـازارهاي جهاني مـر در بـبيشت
 

 E-mail:aabedian@modares.ac.ir ،۴۶۴۱۴-۳۵۶ صندوق پستي ،۰۱۲۲۶۲۵۳۱۰۱-۳: تلفن:  نويسنده مسئول مقاله*

  مقدمه‐۱

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  امين اوجي فرد و همكاران...                                                                                          ميگوي لنفهموهاي شاخص و برخي بقا ،ثير نوکلئوتيد جيره بر رشدأت
 

٢٢ 

 .دكركشور ارد  و۱۳۸۳انتخاب و در سال گونه مورد نظر را 

 در ۱۳۸۵زمينه معرفي و توسعه آن از سال به اين ترتيب 

  .]۵[ آمداستان بوشهر فراهم 

هاي غذايي به دليل خيراً استفاده از نوکلئوتيد در جيرها

ثر ؤتقويت سيستم ايمني، افزايش سطح جذب در روده و م

. ]۶[ بسيار مورد توجه قرارگرفته است, آبزيانبودن در رشد 

تيدها از جمله ترکيبات داخل سلولي با وزن ملکولي نوکلئو

-۲ز پايين از يک بنيان پورين يا پيريميدين و يک قند ريبو

. شونداکسي ريبوز و يک يا تعدادي گروه فسفات تشکيل ميدي

طور کلي نوکلئوتيدها تقريباً در تمام فرايندهاي سلولي دخالت ه ب

ي بدن دارند که از  نقش مهمي در وظايف ساختاري، تنظيم,داشته

  :دكرتوان به موارد زير اشاره جمله مي

 هستند و نقش RNA وDNAعنوان واحد ساختماني ه  ب.الف

  .ان اطالعات دارنداي در ذخيره، انتقال و بيتعيين کننده

 مثال ه طور در بسياري از مسيرهاي بيوسنتز نقش دارند ب.ب

يوسنتز عنوان حامل ويژه قند در به يوريدين دي فسفات ب

  .کنندساکاريدها نقش ايفا ميپلي

 در انتقال انرژي شيميايي نقش دارند که معموالً با از دست .ج

 يکي از رايجترين مواد  ATP.شوددادن گروه فسفات انجام مي

  .در انتقال انرژي است

عنوان ترکيبات کوآنزيم مثل فالوين آدنين دي نوکلئوتيد ه  ب.د

)FAD (دي نوکلئوتيد   اميدآدنينو نيکوتين)NAD ( به کار

  . روندمي

 ،cyclic phosphate (cylic AMP) َ۵-کننده بيولوژيک مثل تنظيم .ه

 َََََ۳Adenosine  هاي بيولوژيک که در تنظيم تمام پروسهباشند مي

  .دارندنقش کليدي 

صورت پيوسته در سلول سنتز، تجزيه و ه نوکلئوتيدها ب

   مسير مهم تشکيل ۲طريق  شوند و معموالً ازبازيافت مي

 هايمادهاز پيش ١ دي نوونوکلئوتيدها از طريق مسير. شوندمي

آمينو اسيد گلوتامين، آسپارتيک اسيد، گاليسين، فورمات و 

 آنها همچنين از طريق مسير. دنگيراکسيدکربن شکل ميدي

_______________________________________________________ 
 1. De novo 

وجود ه پيوند ريبوز فسفات با بازهاي آزاد ببه وسيله  ٢سالوج

يه هيدروليتيکي اسيدهاي نوکلئيک و نوکلئوتيد آمده از تجز

تر است و هم انرژي اين مسير هم ساده. ]۷[شوندسنتز مي

 بازهاي به وسيله مورد نياز است و دي نووکمتري نسبت به 

در تحقيقات انجام شده . شودآزاد قابل دسترس تنظيم مي

و  سالوج سيرهايروي موجودات مختلف مشخص شده که م

 کنداي بين بافتهاي مختلف فرق ميور قابل مالحظهطه  بدي نوو

ثير نيازهاي متابوليک يا وظايف أداري تحت تاطور معنه و ب

ظرفيت   در برخي از بافتها که.گيردفيزيولوژيک قرار مي

نوکلئوتيد دارند منبع  براي توليد ٣ سنتز دي نوومحدودي در

 توليد براي سالوج تواند در مسيرخارجي از نوکلئوتيدها مي

. و سبب تقويت اين مسير شودگيرد نوکلئوتيد مورد استفاده قرار 

 مهم دستگاه ايمني مثل لنفوسيتها، گلبولهاي قرمز، سلولهاي

سلولهاي خونساز و سلولهاي موکوسي روده با توجه به 

متابوليسم سلولي و حجم باالي واکنشهاي سريع، همچنين نياز 

سيار محدودي براي سنتز باالي آنها به نوکلئوتيد، ظرفيت ب

 منبع خارجي زدر اين سلولها تهيه نوکلئوتيد ا. نوکلئوتيد دارند

حتي . ]۹، ۸[براي انجام وظايف نرمال آنها بسيار مهم است 

لکولهاي و خودشان به اندازه کافي منددر سلولهايي که قادر

به منظور تقسيم سلولي را RNA  و DNAالزم براي ساخت 

د توليد نياز به سطح بااليي از انرژي دارد اما  فراين,توليد کنند

با فراهم کردن نوکلئوتيدها براي اين فرايند ضمن افزايش 

  سرعت توليد بويژه هنگام استرس، نياز به انرژي کم 

عالوه بر آن نياز به نوکلئوتيد در دوره رشد . ]۱۰[شودمي

سريع و استرسهاي فيزيولوژيک و کاهش پروتئين جيره 

  .]۱۱[يابدافزايش مي

 ۳ طور كلي به  به٤پوستان هموسيتهاي سيالدر سخت

 -۳  ٦اينيمه دانه -۲ ٥هيالين -۱ ؛شوندبندي ميدسته طبقه

 و فاگوسيتوز از طريق فقطهموسيتهاي سيال نه . ٧اي بزرگدانه

_______________________________________________________ 
 2. Salvage 
 3. De novo synthesis 
 4. Circulating haemocytes 
 5. Hyalin 
 6. Semi-granular 
 7. Large-granular 
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   ۱۳۸۷ تابستان و بهار, ۲ و ۱شماره , هفتمدوره                                                               مجله علوم و فنون دريايي                                                            
 

٢٣ 

ات ـ ترکيبا سنتز و اگزوسيتوزـل عفوني بلکه بـوامـکشتن ع

. ]۱۲[كنندمي ني ميگو ايفا در سيستم ايممهمینقش , ضدميکروبی

اثرات مطالعات محققان نشان داده است که نوکلئوتيد جيره 

افزايش آنزيم  (مثبت معناداري بر رشد و سيستم ايمني ميگوها

با توجه به . ]۱۵-۱۳[دارد )پروفنل اکسيداز و تعداد هموسيتها

 در ايران و بروز بيماري لكه سفيد، مشکالت پرورش ميگو

تواند موجبات تقويت سيستم كلئوتيد جيره مياستفاده از نو

مطالعه حاضر به منظور بنابراين  .ايمني ميگو را فرآهم آورد

و  ثير نوکلئوتيد جيره بر شاخصهاي رشد، بقاأبررسي ت

  .هاي همولنف ميگوي وانامي انجام شدشاخصبرخي تغييرات 

  

  كارمواد و روش ‐۲
تحقيقات شيالت  در ايستگاه ۸۶اين آزمايش در تابستان سال 

 وزني ميگوهاي وانامي با ميانگين. انجام شد) دلوار(بوشهر 

٠٤/٠ ±gمزرعه آقاي (  از يک مزرعه پرورشي در دلوار٢١/٣

 ليتري ۳۰۰اتيلن مخزن مدور پلي۶ .تهيه شدند) اخترشناس

براي  )cm۶۰ ارتفاع و cm۸۰ قطر سقف ، cm۷۰قطر کف (

ه سازي، تانکها بخيرهقبل از ذ. اين آزمايش درنظر گرفته شد

 نظير هيپوکلريت سديم کامالً  کنندهوسيله مواد ضدعفوني

ميگو  عدد ۲۵ مخزندر هر  . با آب شستشو شدند وضدعفوني

تر آب پر شد و  لي۲۰۰هر يک از مخازن با . قرار گرفت

برداشت مدفوع براي آب آن از طريق سيفون کردن % ۵۰روزانه

مين أ براي هوادهي و ت.شدميو ديگر مواد باقيمانده تعويض 

 عدد سنگ هوا که به منبع ۱اکسيژن به هر يک از مخازن 

آزمايش در يک سالن .  نصب گرديد،هواده متصل بودند

 ساعت ۱۲ ساعت روشنايي و ۱۲سرپوشيده با دوره نوري 

گيري عوامل کيفي اندازه.  هفته انجام شد۵تاريکي به مدت 

در ساعات وزانه رهمچون دماي آب و ميزان شوري  آب،

در کل دوره .  به صورت هفتگي انجام گرفتpH و ۱۰-۱۱

 ۴۳-۴۱، ميزان شوري C۳۱-۳۵°آب آزمايش ميزان دماي 

  . در نوسان بود۴/۸-۲/۸ آب pHقسمت در هزار و 

  سنجي ميگوهاتغذيه و زيست ‐۱‐۲
 به ايستگاه تحقيقاتي يميگوها بعد از انتقال از مزرعه پرورش

ازگاري به مدت يک هفته با جيره کنترل دلوار به منظور س

بعد از مرحله سازگاري در ابتداي آزمايش . تغذيه شدند

 مقدار دوزسپس با توجه به . سنجي ميگوها انجام شدزيست

  مکمل(Chemoforma, Switzerland)ت ـرکـادي شـپيشنه

 به جيره کنترل %۲/۰حاوي نوکلئوتيد در سطح  ١اپتيمون

  .]۱۵-۱۳[ اضافه شد

 -monophosphate (UMP) ۵-  حاوياپتيمونمل مک

disodium uridine ,-monophosphate (CMP) ۵ cytidine ,

-monophosphate (AMP)۵adenosine-,-monophosphate   

(IMP) ۵disodium inosine-,-monophosphate (GMP) ۵ 

disodium guanidine-است .   

ه آن اضافه تيمار دوم گروه شاهد بود که هيچگونه مکملي ب

جيره . نظر گرفته شد  تکرار در۳آزمايش براي هرتيمار در . نشد

 خاکستر، %۱۱/۹ ليپيد، %۰۳/۱۰،  پروتئين%۴۲/۳۳ پايه حاوي

  kcal/kg ۳/۳۹۲۴ رطوبت و% ۳۲/۵ ،کربوهيدرات% ۱۲/۴۲

از سلولز، روغن ماهي و  .]۱۶[)۱جدول(بود  هضم انرژي قابل

ا نيتروژن و ليپيد يکسان در هايي بپودرماهي براي تهيه جيره

غذادهي بچه ميگوها به ميزان اشباع . بين تيمارها استفاده شد

مدفوع و .  انجام گرديد۲۰و ۱۴، ۸ وعده در ساعات ۳و در 

ديگر مواد باقيمانده هر روز صبح از مخازن سيفون شده و آب 

 ٢هاي خوراکتعداد حبه. شدمينيز قبل از غذادهي تعويض 

 طور تقريبي شمارش شد و وزن خشک همان خورده نشده به

. گرديدتعداد حبه به عنوان مقدار غذاي خورده نشده محاسبه 

سنجي ميگوها براي تعيين رشد و طول آن يک بار در زيست

  .اول دوره و بار ديگر در انتهاي دوره صورت گرفت

_______________________________________________________ 
1. Optimon 
2. pellet 
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  امين اوجي فرد و همكاران...                                                                                          ميگوي لنفهموهاي شاخص و برخي بقا ،ثير نوکلئوتيد جيره بر رشدأت
 

٢٤ 

     ترکيب مواد اوليه غذايي در جيره غذايي بچه ميگوهاي وانامي۱جدول
 

  نوكلئوتيد% ۲/۰جيره حاوي   جيره پايه  (%)جزاي تشکيل دهنده  ا

  ۳۵  ۳۵  ۱پودر ماهي

  ۰۵/۳۳  ۰۵/۳۳  ۲دکسترين 

  ۳  ۳  ۳روغن ماهي 

  ۰۲/۰  ۰۲/۰  ۴آنتي اکسيدان

  ۲  ۲  ۱بايندر

  ۷۵/۰  ۷۵/۰  ۵لستين

  ۳  ۳   ۶روغن سويا 

  ۲  ۲ **۵مکمل معدني

  ۲  ۲  *۵مکمل ويتاميني

  ۱۵  ۱۵  ۱پودر ميگو

  ۲۳/۰  ۲۳/۰  ۶ضد قارچ

  ۵/۰  ۵/۰  ۵کلسترول

  ۱  ۱  ۴دي کلسيم فسفات

  ۲۵/۲  ۴۵/۲  ۲سلولز 

  ۲/۰  ۰  ۷مکمل نوکلئوتيد

  ۱۰۰  ۱۰۰  جمع
  

 تهيه شده در -۵ تهيه شده از شرکت گرماب شيمي -۴تهيه شده از شرکت پارس کيلکا -۳ ساخت شرکت مرک آلمان -۲ تهيه شده از کارخانه هووراش -۱

  ).سوئيس (Chemoforma ساخت شرکت  - ۷ه شده از کارخانه خوراک دام آبزيان ساري  تهي-۶شرکت کيميا رشد 

، IU۸۰۰۰۰۰۰=A ,IU۲۰۰۰۰۰۰=۳D ،g۱۵۰=E ،۵۰=۱B ,g۵۰=۳k ،g۴۰=۲B ،g۱۵۰=۳B ،g۲۰۰=۵B ،g۸۰=۶B :حاوی% ۵/۰ مکمل ويتامين kg۵ هر *

g۱۵=۹B ،g۰۵/۰=۱۲B ,Bg۵/۱=H ،g۵۰۰=C ،g۱۰۰=BHTاينوزيتول ،=g۵۰۰تا = ، کريرkg۵باشد می. 

، )g۴۰(، منگنز)g۲(، مس)mg۲۰۰(، کبالت)mg۴۰۰(، سلنيم )g۶۰(، روي )g۲۰( آهن : هرکيلوگرم مکمل معدني حاوي مواد معدني کميابي شامل**

  .باشدمی) kg۱تا (، کرير)g۶۰(، کولين کلرايد )mg۴۰۰(يد

  
   ميگوهارشد تعيين وضعيت ‐۲‐۲

 از شاخصهاي هابين تيمار و مقايسه ميگوهابراي بررسي رشد 

، درصد افزايش وزن بدن، ضريب تبديل بقارشد شامل درصد 

، طول غذايي، ضريب رشد ويژه، ميزان افزايش وزن بدن

 بازده پروتئين استفاده شد که با ميزان و اي کاراپاسحدقه

   :استفاده از فرمولهاي زير محاسبه گرديد

 =(WG) افزايش وزن بدن

(g) انويه ميانگين وزن ث-  (g)ميانگين وزن اوليه 

  =(FCR) ضريب تبديل غذايي

  )g( مقدار غذاي خورده شده / )g(وزن بدنافزايش                  

                                         %) =WG(د افزايش وزن بدن درص  

   )g(  ميانگين وزن ثانويه-)g( ميانگين وزن اوليه /)g(  ميانگين وزن اوليه*۱۰۰ 

                                                   ) =SGR(ضريب رشد ويژه   

لگاريتم طبيعي  -لگاريتم طبيعي ميانگين وزن اوليه/ (زمان{

  ۱۰۰ × })ميانگين وزن نهايي

  )%Survival(درصد بقا =                                                 

  ۱۰۰ ×)تعداد ميگوهاي ابتداي دوره/رهتعداد ميگوهاي انتهاي دو (]۱۷[

                                                  ) =PER( بازده پروتئينميزان   

   )g( وزن تر توليد شده /)g(پروتئين مصرفي                     ]۱۸[

  )mm( اي کاراپاسافزايش طول حدقه =                                

  اي کاراپاس نهاييطول حدقه -اي کاراپاس اوليهقهطول حد ]۱۹[
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٢٥ 

  

 مخازنصورت تصادفي از ه ، ميگوها ب روز پرورش۳۵پس از 

 در آنها همولنفهاي شاخص  از تا برخي شدندپرورشي صيد

 به اين منظور همولنف از سينوس شكمي هر .دشوسنجش 

 .دش خارج mL۱ و سرنگ ۲۵Gميگو با استفاده از سوزن 

 از محلول mL۴/۰ندورفهاي كوچك كه حاوي سپس در اپ

 مول ميلي٣٣٦مول گلوکز، ميلي١١۵ (Alsever ضد انعقاد

NaCl، مول  ميلي٩مول سيترات سديم و  ميلي٢٧EDTA با  

pH ۱شكل (  تزريق گرديد, بود)٧ برابر با( .  

استفاده   DHC ۲و  THC۱ از اين نمونه براي تعيين ميزان

ا ـ و بنئوبار الم وسيلهبهولنف  تعداد هموسيت کل هم.شد

 )۲شكل  (ارش شدـر ميكروسكوپ شمـ در زي۴۰۰بزرگنمايي 

]۲۰[.  

  

   

 
  

     نحوه برداشت همولنف از سينوس شکمی ميگوی وانامی۱شكل

 
 

  
  

  روی الم نئوبار (THC)  شمارش تعداد کل هموسيت  ۲شكل

  
_______________________________________________________  

 1. Total haemocyte count 
 2. Differential haemocyte count

 همولنفهايشاخص  سنجش‐۳‐۲
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٢٦ 

 
  

   (DHC) هاتي هموس تفريقیشمارش   ۳شكل 

  

دار انـدازه   سـلولهای نيمـه دانـه     . (LGH)شـود   دار بزرگ با هسته بزرگ گرد و سيتوپالسم غالب ائوزينوفيليک مـشاهده مـی              تصوير سلولهای گرانول   در اين 

السـم  سلولهای بدون گرانول کوچک هسته غالب و سيتوپ       . (SGH)باشد دارند و سيتوپالسم آنها تقريباً ائوزينوفيليک می       LGCکوچکتری نسبت به سلولهای     

   . x۱۰۰آميزی مای گرانوالد گيمسا، بزرگنمايیرنگ. (HC)شود اندكي دارند که از نظر اندازه کوچکترين سلول محسوب می

  

  
پس براي تعيين تابلوي هموسيتي يا شمارش افتراقي هوسيتها، 

از تهيه گسترش از همولنف و خشک شدن کامل گسترشها در 

ثابت قه در متانول خالص  دقي١ تا ثانيه ٣٠دماي اتاق به مدت 

و آميزي شدند رنگ ١گيمسا-گرانوالد- سپس به روش مي.شد

 سلول هموسيت شمارش ٢٠٠ميکروسکوپ نوري، تعدادبا 

دار و هيالين ، نيمه دانه بزرگدارشد و تعداد هموسيتهاي دانه

 ۱۰ همولنف باقيمانده به مدت .]۲۱[)۳شكل( تعيين گرديد

 دقيقه سانتريفيوژ شد و محلول  دور در۶۰۰دقيقه و با سرعت 

در  ٢)TPP (رويي آن براي سنجش ميزان کل پروتئين پالسما

کار ه آزمايشگاه تشخيص طبي با استفاده از روش بيورت ب

  .]۲۲[ رفت

  

  تجزيه و تحليل آماري ‐۴‐۲
 T-testايسه ميانگينها با آزمون ـمق ا وـهه وتحليل دادهـتجزي

)T- ۰۵/۰% (۵ در سطح )غيرجفتيP= (افزار از نرم وانجام شد 

_______________________________________________________ 
1. May-Grunwald-Giemsa stain 
2. Total Plasma Protein 

براي رسم اكسل  افزار نرم و ازهاداده براي آناليز SPSS آماری

  .نمودارها استفاده گرديد

  

  

  

مقايسه ميانگين شاخصهاي رشد به  مربوط نتايج ۲جدول 

نوکلئوتيد جيره را % ۲/۰ شاهد و تيمار  گروهميگوي وانامي در

 افزودن نوکلئوتيد جيره به ، نتايج براساس.دهدنشان مي

 ترکيب غذايي ميگوي وانامي سبب بهبود شاخصهاي رشد

% ٩٧/٧افزايش وزن بدن، % ١٠نوکلئوتيد، % ٢/٠در تيمار .گرديد

افزايش ميزان بازده پروتئين % ٣٢/١١ ،افزايش ضريب رشد ويژه

کاهش ضريب تبديل غذايي در مقايسه با گروه شاهد % ٦٤/٩و 

اي ، طول حدقهبقا معناداري در ميزان اختالف .مشاهده شد

  ). <٠۵/٠p( مشاهده نشد کاراپاس و غذاي مصرفي

  

  

  

HC 

LGH  

SGH 

   نتايج‐۳
  شاخصهاي رشد‐۱‐۳
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٢٧ 

  همولنفهاي  شاخص‐۲‐۳

ر وي وانامي دگ ميهمولنفهاي شاخص نتايج سنجش ۳جدول 

. دهد نوکلئوتيد جيره را نشان مي%۲/۰ شاهد و تيمار تيمار

د کل نتايج نشان داد که نوکلئوتيد جيره باعث افزايش تعدا

 شده که در اين ميان تعداد هموسيتهاي %)۷۱/۳۱ (هموسيتها

. افزايش داشتند%) ۶۱/۳۴(و هيالين %) ۵۴/۳۷( بزرگ ايدانه

اي نسبت به گروه شاهد اختالف اما در هموسيتهاي نيمه دانه

ميزان پروتئين کل . )<٠۵/٠p(وجود نداشت داري امعن

د استفاده پالسماي ميگوهايي که از جيره حاوي نوکلئوتي

  . نشان داد افزايش%۴۰/۳۱  نسبت به گروه شاهد،کردند

   

     نتايج شاخصهاي رشد ميگوي وانامي تغذيه شده با جيره شاهد و جيره حاوي نوکلئوتيد۲جدول
  

  تيمار/شاخص رشد  صفر  ۲/۰%

 متوسط وزن اوليه ۰۳/۰±۲۱/۳ ۰۶/۰±۲۰/۳

 )g(متوسط وزن نهايي   ۱۰/۰±۲۱/۵ ۰۴/۰±۴۱/۵

۰۵/۰±۲۰/۲a ۰۷/۰±۰۰/۲b  افزايش وزن بدن)g( 

 براي کل ميگوها) g(غذاي مصرفي  ۰۲/۶±۱۵/۱۴۰  ±۷۴/۱۳۹ ۹۷/۳

 )mm(اي کاراپاس اوليه متوسط طول حدقه  ۱۰/۰±۹۰/۱۶  ۲۸/۰±۸۳/۱۶

 )mm(اي کاراپاس نهاييمتوسط طول حدقه  ۱۷/۰±۹۳/۱۹  ۲۹/۰±۹۹/۱۹

 )mm(س ای کاراپاافزايش طول حدقه ۰۹/۰±۰۳/۳ ۱۷/۰±۱۶/۳

۹۸/۲±۸۵/۶۸a ۷۷/۱±۲۳/۶۲b درصد افزايش وزن بدن 

۰۵/۰±۵۳/۲a ۰۸/۰±۸۰/۲b ضريب تبديل غذايي 

۰۵/۰±۴۹/۱a ۰۳/۰±۳۸/۱b ضريب رشد ويژه 

 درصد بقا ۳۰/۲±۳۳/۹۳ ۳۰/۲±۳۳/۹۳

۰۲/۰±۱۸/۱a ۰۳/۰±۰۶/۱b ميزان بازده پروتئين 
  

  .)<٠۵/٠p (شانه نبود اختالف معنادار است نبودن حروف در هر رديف ن، تکرارSD۳±ميانگين        

  

   ميگوي وانامي تغذيه شده با جيره شاهد و جيره حاوي نوکلئوتيد همولنفگيري شاخصهاي   نتايج اندازه۳جدول
  

  صفر  ۲/۰% 
تيمار/ شاخصهاي همولنف  

(×۱۰۵cell/ml) 

۳۷/۱۱±۰۷/۱۴۵ a ۳۴/۱۴±۱۴/۱۱۰ b THC 

۵۲/۸±۷۴/۹۱ a ۱۳/۷±۱۵/۶۸ b  
HC ١ 

۱۴/۴±۹۳/۲۷  ۶۸/۳±۵۲/۲۳  SGC ٢  

۱۵/۵±۳۹/۲۵ a ۸۱/۲±۴۶/۱۸ b  
LGC ٣ 

  

  

DHC 
 

۴۲/۵±۳۶/۱۲۳ a ۹۴/۴±۸۸/۹۳ b TPP (mg/ml) 
  .)<٠۵/٠p ( نبودن حروف در هر رديف نشانه عدم اختالف معنادار است،  تکرارSD ۳±ميانگين         

_______________________________________________________ 
1. Hyalin count 
2. Semi-Granular count 
3. Large-Granular count  
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٢٨ 

  

 ايو تغذيه مفيد فيزيولوژيکي آثارنوکلئوتيد جيره در پستانداران 

مفيد بر رشد، سيستم ايمني، دستگاه گوارش، فلور آثار شامل 

 ها را به بيماري نسبتمقاومت افزايش روده، متابوليسم چربي و

 ،براساس نتايج حاصل از اين تحقيق. ]۲۳[ نشان داده است

 به ترکيب غذايي %۲/۰ حافزودن نوکلئوتيد جيره در سط

داري در وزن نهايي بدن، ابه افزايش معنمنجر ميگوي وانامي 

 بازده پروتئين، ضريب رشد ميزاندرصد افزايش وزن بدن، 

 و کاهش ، تعداد کل هموسيتها، ميزان پروتئين پالسماويژه

معناداري در ضريب تبديل غذايي در مقايسه با گروه کنترل 

تواند به دليل کارکردهاي مختلف نوکلئوتيد که ميشده است 

 و سالمتي همولنفبتي که بر سلولهاي  مثآثاردر بدن از جمله 

که از كردند گزارش ) ۲۰۰۶ (١لي و گاتلين.  باشد,ميگو دارد

ثيرات مفيد نوکلئوتيد جيره، فراهم أجمله داليل مرتبط با ت

 هايكردن مقادير مورد نياز فيزيولوژيكي از نوكلئوتيدها در جيره

مشخص غذايي به دليل ظرفيت سنتزي محدود بعضي بافتهاي 

(Lymphoid)، تبادالت دي نوو هزينه انرژتيك ناكافي براي سنتز ،

بيان ژن ايمونو اندوكرايني، تعديل الگوهاي بيان ژن بخصوص 

، اثر نوکلئوتيد جيره بر فلور روده، سالوجآنزيمهاي مسير 

رفولوژي روده، کاهش استرس و جاذب شيميايي بودن وم

ها در فرضيهترين شدهيكي از پذيرفته. ]۶[ستنوکلئوتيدها

 مفيد مشاهده شده نوكلئوتيدهاي جيره در ماهيان آثارمورد 

زاي محيطي مثل کيفيت بد اين است كه در شرايط استرس

  آب، تراکم و دستکاري ميزان تقاضاي نوکلئوتيد افزايش 

گزارش کردند ) ۲۰۰۱(و همكاران  ٢ بارليز.]۲۴[ يابدمي

 به ٣لمون آتالنتيک جيره به ترکيب غذايي ساافزودن نوکلئوتيد

 نسبت به %۲۲-۱۵ سبب افزايش وزني به ميزان %۲۵/۰ميزان 

 برتري شاخصهاي رشد حاصل . هفته شد۸در مدت گروه شاهد 

  هفته گزارش۳از تغذيه با نوکلئوتيد در اين مطالعه حتي بعد از 

_______________________________________________________ 
 1. Li & Gatlin 
 2. Burrells 
 3. Salmo salar 

د که ـردنـگزارش ک) ۱۹۹۶(و همکاران  ٤ آدامك.]۸[شد

آالي رنگين کيب غذايي قزلافزودن نوکلئوتيد جيره به تر

 سبب افزايش رشد به ترتيب g/kg۵/۲ و ۶۲/۰کمان به ميزان 

% ۱۳ و۹ و افزايش ضريب رشد ويژه به ترتيب %۵/۱۰ و ۹/۸

مشاهده کرد ) ۲۰۰۳ (٥هترامف]. ۲۵ [در اين ماهي شده است

که در ميگوهاي تغذيه شده با نوکلئوتيد، ميزان وزن به دست 

تا % ۹/۲۷و ميزان ضريب تبديل غذايي % ۷/۲۴تا % ۸/۱۷آمده 

با ) ۲۰۰۶( و همکاران ٦ميشرا. ]۲۶[بهبود يافته است % ۸/۳۴

% ۲/۰ با نوکلئوتيد جيره در سطح ٧تغذيه ميگوهاي ببري سياه

 هکتاري به ترتيب به بهبود رشد، ۴/۰در استخرهاي خاکي 

، ۸/۹ضريب تبديل غذايي، ميزان بازده پروتئين و بقا به ميزان 

و  ٨ پروبست-آنسيتا.]۱۴[دست يافتند% ۴/۵ و ۸/۲۳، ۲/۲۵

را بر %) ۲/۰در سطح(تأثير نوکلئوتيد جيره ) ۲۰۰۵(همکاران 

 تکرار بررسي و ۶ هفته در ۶ميگوهاي ببري سياه به مدت 

ميانگين رشد، تعداد کل هموسيتها و شمارش تفريقي آنها را 

ش  تکرار افزاي۶اگرچه ميانگين وزن در هر. سنجش کردند

ميزان . پيدا کرده بود اما از نظر آماری اين افزايش معنادار نبود

به ميزان ) g۵-۴(کل هموسيتها نيز در ميگوهاي نوجوان 

% ۳۰ به ميزان g۸-۷و در ميگوهاي بزرگتر با وزن% ۱۰۰

اي که اين افزايش را در هموسيتهاي دانهنشان داد افزايش 

 افزايش يز ن تحقيق حاضردر. ]۱۵[بزرگ مشاهده کردند 

هموسيت شمارش تفريقي معناداري در ميزان هموسيت کل و 

مشاهده شد   در مقايسه با گروه کنترل)اي بزرگهيالين و دانه(

و همکاران   پروبست- آنسيتاو) ۲۰۰۲( ٩فغانکه با تحقيق 

 اين افزايش به دليل اينکه در .]۲۷، ۱۵[مطابقت دارد) ۲۰۰۵(

.  بوده حائز اهميت است)%۵٤/٣٧(اي بزرگ هموسيتهاي دانه

اي موجب فعال اي بزرگ و نيمه دانهزيرا هموسيتهاي دانه

شدن سيستم پروفنول اکسيداز شده و باعث بهبود سيستم 

_______________________________________________________ 
4. Adamek 
5. Hertrampf 
6. Mishra 
7. Penaeus monodon 
8. Ancieta-Probstl 
9. Fegan 

 بحث‐۴
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٢٩ 

انتخاب يك تركيب مناسب با خاصيت . شوندايمني ميگو مي

 و استكنندگي سيستم ايمني كاري بسيار دشوار تحريك

 براي جامع و كاملي ندرت اطالعاته مطالعات علمي نيز ب

ريزي مناسب در اين خصوص در اختيار محققان قرار برنامه

 استفاده از نوکلئوتيد در آزمايش طور كليبه . ]۲۸[ دهندمي

که بخشي از سيستم  ،همولنف افزايش سلولهاي  باعثحاضر

براساس نتايج . شده است ،گيرندايمني ميگو را دربر مي

 به %۲/۰در سطح وکلئوتيد حاصل از تحقيق حاضر، افزودن ن

داري در اموجب افزايش معنترکيب غذايي ميگوي وانامي 

 ميزان , هموسيت افتراقي،)%٣٠در حدود (ميزان هموسيت کل 

 و نيز بهبود شاخصهاي رشد) %٣٠ حدود(پروتئين کل پالسما 

 ،افزايش ضريب رشد ويژه% ٩٧/٧افزايش وزن بدن، % ١٠(

کاهش ضريب % ٦٤/٩وتئين و افزايش ميزان بازده پر% ٣٢/١١

 و فرضيه مؤثر شد  در مقايسه با گروه کنترل)تبديل غذايي

بودن افزودن نوکلئوتيد در جيره غذايي ميگوي وانامي بر 

  .کنديد ميأيرا تميگو ميزان رشد و شاخصهاي سالمتي 

  

   سپاسگزاري‐۵
از مديريت و کارکنان محترم ايستگاه تحقيقاتي شيالت دلوار 

  مهندس اسماعيل عاشوري وميمي تاي مهندس عباسژه آقبوي

را مبذول که در فراهم کردن امکانات اين تحقيق نهايت همکاري 

 زاده، از مهندس امين بهی و مهندس اکبر عباسداشتند،

وي کشور بويژه مهندس وحيد گهمچنين از پژوهشکده مي

جناب آقاي مهندس هادي مسئول شرکت توران تو که با   و،يگانه

  .شود پروژه همکاري عملي داشتند، تقدير و تشکر مياين
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