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"مقاله پژوهشی"
تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر رشد ،بقا و ترکیب الشه ماهی استرلیاد
()Acipenser ruthenus

 .0گروه شیالت ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2گروه علوم دامی ،واحد پیشوا-ورامین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران
 .3انستیتو تحقیقات بین الملی ماهیان خاویاری ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،رشت ،ایران

تاریخ دریافت0311/0/07 :

تاریخ پذیرش0311/8/0 :

چکیده
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میگل تکلو ،1هومن رجبی اسالمی ،*1سید عبدالمجید موسوي ،2ایوب یوسفی

جوردهی3

استفاده از نوکلئوتید جیره در پستانداران و موجودات آبزی عملکردهای مثبت گوناگونی بر رشد سیستم ایمنی ،دستگاه گوارش ،فلور
روده ،بهبود تولیدمثل ،متابولیسم چربی و افزایش مقاومت نسبت به بیماریها را نشان داده است .این تحقیق با هدف تعیین اثر نوکلئوتید
در  9تیمار با  3تکرار تقسیم شدند .سپس ماهیان با جیره حاوی مکمل نوکلئوتید با مقادیر صفر 1/39 ،1/29 ،1/09 ،و  1/9درصد به مدت
ده هفته مورد تغذیه قرار گرفتند .نتایج نشان داد که میانگین وزن نهایی ،میانگین وزن کسب شده ( ،)WGمیانگین نرخ رشد ویژه (،)SGR
و میانگین نسبت بازده پروتئین ( )PERبا افزایش سطوح نوکلئوتید افزایش معنیداری داشتند ( ،)P<1/19و در تیمار حاوی  1/9درصد
نوکلئوتید باالترین میزان بودند .میانگین ضریب تبدیل غذایی ( )FCRنیز در تیمار حاوی  1/9درصد کمترین میزان بود ( .)P<1/19درصد
بقا اختالف معنیداری را بین تیمارها نشان نداد ( .)P>1/19براساس نتایج ،میزان پروتئین و چربی الشه در تیمار  1/29درصد باالترین میزان
بود ( )P<1/19و کمترین مقدار درتیمار شاهد مشاهد شد .نتایج نشان داد که افزودن نوکلئوتید جیره به ترکیب غذایی ماهی استرلیاد سبب
بهبود شاخصهای رشد از قبیل افزایش وزن بدن ،ضریب رشد ویژه ،نرخ بازده پروتئین ،میزان غذای مصرفی و کاهش ضریب تبدیل
غذایی گردید .با توجه به نتایج حاصل ،غلظتهای بین 1/9-1/29درصد از نوکلئوتید واناژن برای دستیابی به رشد بهینه و اثرات مثبت بر
ترکیب الشه تاسماهی استرلیاد توصیه میگردد.

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.9.0

جیره (واناژن) بر رشد ،بقاء و ترکیب الشه در ماهی استرلیاد انجام گرفت .بدینمنظور ماهیان پس از رقمبندی با متوسط وزن  19 ± 0گرم

کلمات کلیدي :استرلیاد ،نوکلئوتید ،جیره ،رشد ،ترکیب الشه
] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.15
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مقدمه

گیرد بسیار حائز اهمیت بوده و از نقش مهمی در

شمالی محسوب میشوند که از اوایل دوران ژوراسیک

بهبود جیرههای غذایی فرموله شده برای بهینه سازی

(قریب به  211میلیون سال پیش) تاکنون به بقای خود

رشد و ارتقاء سالمت ماهیـان مـیباشـد .در سالهای

ادامه داده و دانشمندان بر این اساس آنها را فسیل زنده

اخیر تحقیقات فراوانی بـر روی ترکیبـات و مکملهای

نامیدهاند ( .)Hung, 2017این ماهیان در سالیان نه

غذایی کـه در بـاال بـردن سـالمت موجـود و کارایی

چندان دور در طیف وسیعی از منابع آبی پراکنش

تغذیه نقش دارند صورت گرفتـه اسـت (صابریان

داشتهاند که طی سالیان اخیر به دلیل صید بیرویه،

جویباری و همکاران .)0311 ،نوکلئوتیدها از جمله

تخریب زیستگاهها و آلودگیهای حاصل از

ترکیبات داخل سلولی با وزن مولکولی پایین هستند که

فاضالبهای صنعتی و نفتی در خطر انقراض قرار

از یک بنیان پورین یا پیریمیدین ،یک قند ریبوز یا دی-

گرفتهاند (نصری چاری .)0372 ،با این حال ،تقاضا

اکسی ریبوز و یک یا تعدادی گروه فسفات تشکیل

برای خاویار و گوشت ماهیان خاویاری رو به افزایش

شده و به طور پیوسته در سلول سنتز ،تجزیه و بازیافت

است و بهترین راه برای تأمین این نیاز ،تکثیر و پرورش

میشوند ( .)Cosgrove, 1998طی تحقیقات به عمل

مصنوعی ماهیان خاویاری است ،زیرا این امر به کاهش

آمده نشان داده شده است که افزودن مکمل نوکلئوتید

فشار بر جمعیتهای طبیعی ماهیان خاویاری کمک می-

خارجی ،اثرات مثبتی بر فیزیولوژی اندام هدف خواهد

کند (ابراهیمی و همکاران .)0311 ،استرلیاد کوچکترین

گذاشت ( .)Do Huu, 2016نوکلئوتید به دلیل داشتن

گونه ماهی خاویاری متعلق به خانواده Acipenseridae

ازت در ساختمان خود و وزن مولکولی پایین (به عنوان

از گونههای جنس  Acipenserمیباشد که با نام علمی

یک جاذب غذایی) میتواند باعث کاهش هدر رفت

 Acipenser ruthenusشناخته شده ،استرلیاد گونهایی

غذا و افزایش رشد شود (،)Hossain et al., 2016

پوتامودروموس بوده و سراسر زندگی خود را در

همچنین با توجه به تحقیقات انجام شده در حیوانات

آبهای شیرین طی مینماید .این ماهی به دلیل مقاومت

مختلف دارای آثار متابولیکی متعددی هستند که از آن

باال در برابر تغییرات شرایط محیط زیست ،قابلیت

جمله میتوان به بهبود شاخصهای ایمنی بدن ،توسعه

زندگی در آب شیرین ،سازگاری با دماهای پایین،

جمعیت میکروبی روده ،بهبود کیفیت گوشت ،افزایش

پذیرش طیف وسیعی از مواد غذایی و استعداد رشد

مقاومت به بیماریها ،افزایش سطح جذب دستگاه

فراوان در شرایط مطلوب همواره مورد توجه پرورش-

گوارش ،تنظیم فشار اسمزی ،دخالت در سوخت و ساز

دهندگان بوده است (.)Berg, 1948

چربیها و پروتئینها ،افزایش جذب آهن توسط روده،

مدیریت تغذیه به این دلیل که بخش عمده ای از

بهبود پاسخ به تنشها ،کاهش ضایعات کبدی ،اصالح

هزینه های جاری مزارع پرورشی آبزیان را در بر می

عملکرد کبد ،افزایش تاثیر واکسن ،کاهش تخریب

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

شدهاند .تاسماهیان از جمله گونههای ساکن در نیمکره

حال حاضـر چـالش عمـده در آبزیپروری تجاری،

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.9.0

گرانترین ماده غذایی جهان (خاویار) به خوبی شناخته

برخوردار است (یاراحمدی و همکاران ،)0380 ،و در

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.15

ماهیان خاویاری در سراسر دنیا به دلیل تولید

پایداری ،سودآوری و بهبود صنعت آبزیپروری
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تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر رشد ،بقا و ترکیب الشه ماهی استرلیاد ......

.(Low et al., 2003; 2006; Yaghobi et al., 2014

جیره روی ماهی استرلیاد در شرایط پرورشی انجام نشده

تحقیقات مختلفی در ارتباط با تأثیر مثبت نوکلئوتید در

است طراحی گردیده است تا اثر واناژن (مکمل

جیره آبزیان انجام شده است ،از جمله  Burrellsو

نوکلئوتید) را بر رشد ،بقاء و ترکیب الشه تاسماهی

همکاران ( ،)2110گزارش کردند که ماهی آزاد

استرلیاد بررسی نماید ،لذا در این پژوهش برای اولین بار

اقیانوس اطلس تغذیه شده با نوکلئوتید جیره به میزان

اثر نوکلئوتید جیره بر روی رشد ،بقاءو ترکیب الشه در

 1/29درصد جیره در مدت  8هفته دارای وزن نهایی به

این گونه مورد مطالعه قرارمیگیرد.

مراتب بیشتری نسبت به گروه شاهد بود .تأثیر مثبت
نوکلئوتید جیره بر رشد میگوی وانامی در تحقیقات

مواد و روشها

 Wangو همکاران ( )2111و ماهی  Li Red drumو

ماهی و شرایط پرورش

همکاران ( ،)2117گزارش شده است .در تحقیق

مراحل اجرایی این پروژه از اسفند  0317تا

 Tahmasebi-Kohyaniو همکاران ( ،)2100روی

اردیبهشت

آبزیپروری،

قزلآالی رنگین کمان انگشت قد پس از هشت هفته،

فیزیولوژی و بیوشیمی انستیتو تحقیقات بینالمللی

درصد وزن بدن ( )WGو کارایی غذایی بهبود یافت.

ماهیان خاویاری واقع در  29کیلومتری شهر رشت و در

در تحقیق  .Mengو همکاران ( ،)2101بر روی ماهی

مجاورت سد سنگر در جوار رودخانه سفیدرود ،انجام

 Turbotبیانگر بهبود فاکتورهای رشد بود .در ارتباط با

شد .ماهیان مورد آزمایش در تاریخ  0اسفندماه  0317به
تعداد  081قطعه با متوسط وزن  19±0گرم که از نظر

در بررسی خود بر روی شوریده قرمز بیان کردند که

تکثیر و پرورش در جوار سد سنگر ،تهیه شده و به

افزودن نوکلئوتید به جیره سبب افزایش مقدار پروتئین و

بخش طراحی شده واقع در سالن تکثیر و پرورش

چربی عضله شد Falahatkar .و همکاران ( ،)2102نیز

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

در مطالعه اثر نوکلئوتید بر ماهی کپور معمولی افزایش

برای انجام این آزمایشات منتقل شدند .ماهیان جهت

چربی و پروتئین الشه را در سطح  1/2درصد نوکلئوتید

سازگاری با شرایط جدید محیطی (اکسیژن ،دما و )pH

مشاهده کردند .همچنین بررسی  Abdiو همکاران

به مدت دو هفته با غذای بیومار مورد استفاده برای

( ،)2111بر روی ماهی کپور معمولی نیز بیانگر افزایش

تغذیه ماهیان خاویاری ،که از قبل آمادهسازی شد،

چربی الشه بود .نتایج  Tahmasebi-Kohyaniو

تغذیه گردیدند .پس ازگذشت دو هفته و زیست سنجی

همکاران ( ،)2100حاکی از اثرات مثبت نوکلئوتید به

در ابتدای آزمایش ،مشخص شد که اختالف معنیداری

میزان  1/2درصد بر ترکیب الشه ماهی قزلآالی رنگین

از لحاظ بیوماس در این ماهیان در تمامی مخازن وجود

کمان انگشتقد بود .از این رو پژوهش حاضر به دلیل

نداشت .تعداد  09مخزن  1/9متر مکعبی ( 911لیتری)

اثرات متنوع نوکلئوتیدها جیره بر ویژگیهای

فایبرگالس برای انجام این آزمایشات در نظر گرفته شد

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.15

بسیاری صورت گرفته است Li .و همکاران (،)2119

شرایط ظاهری سالم بودند ،از یک مزرعه خصوصی

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.9.0

تأثیر نوکلئوتید جیره بر ترکیب الشه آبزیان ،تحقیقات

0318

در

بخشهای

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

 DNAناشی از سموم اشاره کرد ( Frankic et al.,

فیزیولوژیک ماهیان و با توجه به اینکه تاثیر نوکلئوتید
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به صورت پیوسته در طول آزمایش انجام گرفت.

شدن درجه حرارت غذا ،با استفاده از ترازوی دیجیتالی

آزمایش در یک سالن سرپوشیده با دوره نوری 11

توزین شده و با توجه به تیمارهای مورد نظر به ماهیان

ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی به مدت 01هفته

داده شد .با توجه به اندازۀ ماهیان ،غذادهی به میزان % 2

انجام شد .الزم به ذکر است آب تانکها هر روز قبل از

وزن بیومس ،بصورت دستی و در شش نوبت (در

غذادهی سیفون گردیده تا غذای احتمالی مصرف نشده

ساعات  21 ،01 ،02 ،8 ،0و  )20طبق جدول وزنی

و فضوالت از محیط خارج گردد .پارامترهای

توصیه شده شرکت بیومار انجام شد .غذای ماهیان

فیزیکوشیمیایی آب نیز در طول دوره پرورش به

براساس شماره هر تیمار در ظروف جداگانه و

صورت روزانه و هفتگی مورد سنجش قرار میگرفت

مخصوص نگهداری میشد و هنگام غذادهی با استفاده

تلفات نیز بصورت روزانه مورد بررسی قرار گرفت.

از ترازوی دیجیتال با دقت 1/10گرم توزین شده و در

ترکیب جیره ،نحوه ساخت و غذادهی

سطح مخازن توزیع میگردید.

غذای استفاده شده در این تحقیق از غذای تجاری

زیست سنجی

تقریبی آن در جدول  1آمده است .نوکلئوتید (واناژن

دو هفته یک بار (در مجموع  9بار) به منظور اندازه

ساخت شرکت  Chemoformaسویس) در چهار تیمار

گیری طول کل و طول چنگالی با دقت میلیمتر و وزن

با سطوح مختلف صفر(شاهد)،1/39 ،1/29 ،1/09 ،

با دقت  1/0گرم در تمام ماهیان به صورت فردی انجام

 ،1/9درصد ( )Yousefi et al., 2011به عنوان

شد اطالعات کسب شده سریعاً به برنامه نرمافزاری

تیمارهای آزمایشی در نظر گرفته شد .ابتدا جیره بیومار

 Excelمنتقل تا پس از محاسبه بیوماس ،مقدار جدید

با استفاده از دستگاه آسیاب کامالً بصورت پودر

غذادهی جهت هر مخزن برای دوهفته آینده با توجه به

درآمده سپس سطوح مختلف نوکلئوتید با مقداری آب

بیوماس جدید تعیین گردد .به منظور کاهش استرس 20

مخلوط و سپس به پلتهای آسیاب شده اضافه گردید،

ساعت قبل از شروع زیست سنجی ماهیان و  02ساعت

خمیر حاصله به مدت  01دقیقه با میکسر مخلوط شده و

بعد از بیومتری تغذیه آنها قطع شد.

با استفاده از دستگاه چرخ گوشت بصورت پلتهایی با

اندازهگیري فاکتورهاي رشد

قطر  3میلیمتر مطابق با اندازه دهانی ماهیان تهیه شدند.
سپس این پلتها در دستگاه خشککن به مدت 24
و پس از خشکشدن در کیسههای نایلونی بستهبندی و
شمارهگذاری و تا زمان مصرف در فریزر با دمای 20

با توجه به زیست سنجیهای انجام شده در فواصل
دو هفتهای و سنجش وزن و طول کل ماهیان،
پارامترهای افزایش وزن بدن ( ،)WGنرخ رشـد ویـژه
( ،)SGRضریب چاقی ( ،)CFضریب تبدیل غذایی

درجه زیر صفر نگهداری شدند .یک ساعت قبل از

( ،)FCRنسبت بازده پروتئین ( )PERو بازماندگی طبق

توزیع غذا در مخازن جیرههای ساخته شده از فریزر

فرمولهای زیر محاسبه گردید (:)Muin et al., 2017

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.15

ساعت در دمای  01درجه سانتیگراد ،خشک گردیدند

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.9.0

بیومار ( )Biomarبرای ماهیان خاویاری بود ،که آنالیز

زیست سنجی ماهیان در طی  01هفته پرورش هر

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

و در هر مخزن  02قطعه ماهی معرفی گردید .هوادهی

خارج و در دمای اتاق نگهداری گردید .پس از متعادل

تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر رشد ،بقا و ترکیب الشه ماهی استرلیاد ......

– )Weight gain (WG, g) = final weight (g
)initial weight (g
Specific growth rate (SGR, % d-1) = (Ln final
weight (g) – Ln Initinal weight (g)) × 100 / d

Feed conversion ratio (FCR) = feed intake (g) /
)weight gain (g
Protein efficiency ratio (PER; %) = weight
gain (g)/protein intake (g) × 100
Survival rate (%) = (final amount of fish × 100
/ initial amount of fish

تعیین ترکیبات بیوشیمیایی الشه

دمای  991درجه سانتیگراد به مدت چهار ساعت
اندازهگیری شد (.)AOAC, 2005
فاکتورهاي کیفی آب
در طول دوره پرورش انــدازه گیــری فاکتورهــای
فیزیکی و شیمیایی آب از قبیل دمای آب  ،اکسیژن
محلول و  pHبه طور روزانه اندازهگیری شد .بطوریکه
میزان دمـای آب در طول دوره آزمـایش معـادل
 07±1/1درجه سانتی گراد pH ،حدود  8/7 ±1/2و
اکسیژن محلول  8/10±./2میلیگرم در لیتر اندازه
گیری شد.
تجزیه و تحلیل آماري دادهها

زمان قطع تغذیه و اطمینـان از دفع کامل محتویات لوله

و اجرا گردید .اطالعات به دستآمده در نرم افزار

گوارش ،تعداد  0قطعه ماهی برای آنالیز الشه و تعیین

 Excelمرتب شده و توسط نرمافزار  SPSS-17مورد

ترکیبات بدن به صورت تصادفی از هر تکرار انتخاب

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .دادهها ابتدا جهت اطمینان

شد و پس از جدا کردن سر ،پوست ،دم و امعاء و

از نرمالبودن با آزمون  Shapiro-wilkبررسی شدند.

احشاء نمونهها )ماهی کامل) چرخ شده و آماده آنالیز

سپس با استفاده از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه

گردیدند .جهت تعیین درصد رطوبت از آون با دمای

( )Oneway ANOVAدر سطح اطمینان  19درصد

 019درجه سانتیگراد به مدت  20ساعت ،میزان

ابتدا اختالف کلی بین میانگینها مشخص شده و با

پروتئین نیز با اندازهگیری نیتروژن ( )N× 6.25طبق

آزمون  Tukeyگروهها از یکدیگر تفکیک گردیدند

روش کجلدال ،چربی از روش سوکسله و میزان

جهت مقایسه تیمارها و از آزمون  HSD Tukeysبرای

خاکستر نیز با قرار دادن نمونهها در کوره الکتریکی با

تعیین محل اختالفات استفاده شد.

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.9.0

در انتهای آزمایش پس از گذشت  20ساعت از

این تحقیق در قالب طرح کامال تصادفی برنامهریزی

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

Condition factor (CF; g cm-3) = final weight
)(g) × 100 /fork length (cm3

01

جدول  .0ترکیب تقریبی و اجزای جیره تجاری مورد استفاده برای تغذیه ماهیان خاویاری

درصد اجزای مغذی جیره

07

01

3

1/1

21/0

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.15

اجزای جیره

پروتئین خام

چربی خام

سلولز

خاکستر

انرژی (مگاژول بر کیلوگرم)
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نتایج

در تیمارهای آزمایشی با سطوح مختلف نوکلئوتید و

تیمارها و شاهد در پایان دوره اختالف معنیداری

تیمار شاهد اختالف معنیداری مشاهده شد (.)P<1/19

مشاهده شد ( .)P<1/19میزان پروتئین الشه در کلیه

نتایج نشان داد که میانگین وزن نهایی در همه تیمارها

تیمارها نسبت به شاهد افزایش مشاهده شد .اما میزان

نسبت به شاهد افزایش داشت ( .)P<1/19اما میانگین

پروتئین در تیمار  1/29به طور معنیداری نسبت به سایر

وزن نهایی در تیمار  1/9درصد نوکلئوتید باالترین

تیمارها و شاهد از میزان بیشتری برخوردار بود

مقدار بود ( .)P<1/19نتایج نشان داد که میانگین وزن

( .)P<1/19کمترین میزان پروتئین در شاهد مشاهده

کسب شده در کلیه تیمارهای با سطوح مختلف

شد .براساس نتایج درصد چربی الشه ماهی استرلیاد،

نوکلئوتید به شکل معنیداری نسبت به شاهد بیشتر بود،

بین تیمارها و شاهد در پایان دوره اختالف معنیداری

اما بیشترین میزان افزایش وزن در تیمار حاوی 1/9

مشاهده شد ( .)P<1/19میزان چربی الشه در تیمار

درصد نوکلئوتید مشاهده شد ( .)P<1/19نتایج نشان

 1/29به شکل معنیداری نسبت به سایر تیمارها افزایش

داد که میانگین نرخ رشد ویژه ( )SGRدر تیمارهای

داشت و کمترین میزان چربی در تیمار شاهد بود و با

آزمایشی به شکل معنیداری نسبت به شاهد بیشتر بودو

سایر تیمارها اختالف معنیداری داشت (.)P<1/19

بیشترین نرخ رشد ویژه ( )SGRدر تیمار حاوی 1/9

براساس نتایج درصد رطوبت بین تیمارها و شاهد در

درصد نوکلئوتید مشاهده شد ( .)P<1/19طبق نتایج،

پایان دوره اختالف معنیداری مشاهده شد (.)P<1/19

میزان ضریب تبدیل غذایی در کلیه تیمارها به شکل

میانگین رطوبت در تیمار  1/29درصد به شکل معنی-

معنیداری نسبت به شاهد از میزان کمتری برخوردار

داری نسبت به شاهد و سایر تیمارها کاهش داشته و

بود ( .)P<1/19اما در تیمار حاوی  1/9درصد

بیشترین میزان رطوبت نیز در تیمار شاهد بود .براساس

نوکلئوتید کمترین ضریب تبدیل غذایی مشاهده شد که

نتایج ،درصد خاکستر بین تیمارها و شاهد در پایان دوره

به شکل معنیداری کمتر از سایر تیمارها و شاهد بود

اختالف معنیدار مشاهده شد ( .)P<1/19میزان

( .)P<1/19طبق نتایج میانگین نسبت بازده پروتئین

خاکستر الشه در کلیه تیمارها نسبت به شاهد افزایش

( )PERماهیان استرلیاد در پایان دوره در تیمار حاوی

داشت .اما میزان خاکستر در تیمار  1/39درصد به شکل

 1/9درصد نوکلئوتید بیشتر از شاهد و سایر تیمارها بوده

معنیداری نسبت به سایر تیمارها و شاهد بیشتر بود

است ( .)P<1/19در میانگین ضریب چاقی یا فاکتور

( )P<1/19و کمترین میزان خاکستر در تیمار شاهد

وضعیت ( )CFو درصد بازماندگی ماهیان بین تیمارهای

مشاهده شد.

آزمایشی و تیمار شاهد اختالف معنیداری مشاهده نشد
(.)P >1/19

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

دوره (هفته دهم) در جدول  2آمده است .طبق نتایج،

اساس نتایج درصد پروتئین الشه ماهی استرلیاد ،بین

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.9.0

نسبت به اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره در پایان

استرلیاد پس از ده هفته در جدول  3آمده است .بر

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.15

مقایسه میانگین شاخصهای رشد ماهیان استرلیاد

نتایج حاصل از اثر نوکلئوتید جیره بر الشه ماهی
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جدول  .2نتایج تأثیر نوکلئوتید جیره بر میانگین رشد و کارایی تغذیه ماهی استرلیاد پس از ده هفته
تیمار حاوی نوکلئوتید
شاخصهای رشد
وزن اولیه ()IW ,g

19 ±0/92

19/33 ±0/09

10/17 ±1/17

11 ± 0/09

19/17 ± 0/33

وزن ثانویه ()FW, g

071/33 ±3/92c

011/33 ±21/01b

011/17 ±8/19b

211/33 ±01/71b

201/33 ± 0/33a

افزایش وزن بدن ()WG, g

78/89 ±9/21 a

017/91 ±7/22 ab

023/91 ±7/10 bc

020/19 ±1/31 bc

003/17 ± 9/11c

1/83±1/10 a

0/13 ±1/19 ab

0/09 ±1/19 bc

0/09 ± 1/17bc

0/27 ± 1/13c

ضریب تبدیل غذایی ()FCR

0/08 ±1/113 a

0/38 ±1/10 b

0/31 ±1/13 b

0/01 ± 1/12b

0/21 ± 1/10c

نسبت بازده پروتئین ))PER, %

0/28 ±1/11 a

0/18 ±1/00ab

0/10 ±1/11ab

0/82 ±1/10ab

2/12 ±1/17b

بازماندگی ()Survival rate, %

17/22 ±2/78

17/22 ±2/78

011±1/11

011±1/11

011±1/11

ضریب چاقی )(CF, g cm-3

1/99 ±1/10

1/12 ±1/13

1/17 ±1/13

1/12 ± 1/13

1/11 ± 1/10

ضریب رشد ویژه ()SGR, % d-1

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

شاهد (صفر)

 1/09درصد

1/29درصد

1/39درصد

 1/9درصد

عدم وجود حروف در ستونها نشان دهنده معنیدار نبودن اختالفات در پارامتر مذکور میباشد ( )P >1/19و حروف غیر همنام نشاندهنده
وجود اختالف معنیدار میباشد (.)P<1/19

آنالیز الشه

تیمار حاوی نوکلئوتید

پروتئین

017/19 ±3/19 a

221/19 ±0/91 b

237/11 ±1/07 c

220/01 ±3/19 bc

210/11 ± 0/20a

چربی

30/19 ±3/19 a

13/11 ±3/98 b

71/99 ±2/19 c

71/01 ± 2/10bc

12/79 ± 0/17b

رطوبت

112/01 ±0/91c

111/01 ±3/21b

128/81 ±2/02a

110/11 ± 0/81b

170/21 ± 0/09b

خاکستر

03/11 ±1/01 a

01/01 ±1/87 ab

09/11 ±1/07 ab

08/11 ± 0/09b

00/31 ± 1/11ab

*عدم وجود حروف در ستونها نشاندهنده معنیدار نبودن اختالفات در پارامتر مذکور میباشد ( )P >1/19و حروف غیر همنام در ستون
نشاندهنده وجود اختالف معنیدار میباشد ()P<1/19

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.15

()g kg-1 wet weight

شاهد (صفر)

 1/09درصد

1/29درصد

1/39درصد

 1/9درصد

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.9.0

جدول .3نتایج تاثیر نوکلئوتید جیره بر الشه ماهی استرلیاد پس از ده هفته
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بحث

 )maximusعنوان نمودند .تأثیر مثبت نوکلئوتید جیره بر

گوناگون بر گونههای مختلف حکایت از اثرات مثبت و

( ،)2117گزارش شده است .در تحقیق Hertrampf

در برخی گونهها بدون اثر بودن نوکلئوتید جیره در

( ،)2113روی میگوهای تغذیه شده با نوکلئوتید ،میزان

رشد ماهیان را دارد .نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده

وزن بدست آمده  07/8درصد تا  20/7درصد و میزان

اثرات مثبت معنیدار در تمامی سطوح نوکلئوتید جیره

ضریب تبدیل غذایی  27/1درصد تا  30/8درصد بهبود

بر وزن نهایی بدن ،افزایش وزن بدن ( ،)Wgضریب

یافت Burrells .و همکاران ( ،)2110گزارش کردند

رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی و نسبت بازده پروتئین

که افزودن نوکلئوتید جیره به ترکیب غذایی ماهی آزاد

در مقایسه با گروه شاهد در مدت ده هفته بود .بیشترین

اقیانوس اطلس (وزن اولیه  03گرم) به میزان 1/29

میزان وزن نهایی بدن ،افزایش وزن بدن ،ضریب رشد

درصد سبب افزایش وزنی به میزان  09-22درصد

ویژه و نسبت بازده پروتئین در سطح  1/9درصد

نسبت به گروه شاهد در مدت  8هفته میشود.

نوکلئوتید جیره بود که به طور معنیداری بیشتر از شاهد

 Adamekو همکاران ( ،)0111گزارش کردند افزودن

و حتی سایر تیمارها با سطوح مختلف نوکلئوتید بود.

نوکلئوتید جیره به ترکیب غذایی قزلآالی رنگین کمان

یکی از عوامل اقتصادی بودن پرورش آبزیان کاهش

به میزان  1/12و  2/9گرم بر کیلوگرم سبب افزایش

ضریب تبدیل غذایی است؛ چرا که عالوه بر کاهش

رشد به ترتیب  8/1و  01/9درصد و افزایش ضریب

هزینههای غذا و غذادهی به سبب مقدار کمتر غذادهی،

رشد ویژه به ترتیب  1و  03درصد در این ماهی شد.

از آلودگی ثانویه آب محیط پرورش و به تبع آن

 Linو همکاران ( ،)2111نیز با تعیین اثر نوکلئوتید جیره

( .)Falahatkar, 2006همسو با تحقیق حاضر،

نوکلئوتید در سطح  0/9گرم بر کیلوگرم جیره دارای

 Rumseyو همکاران ( )0112گزارش نمودند که

بیشترین تأثیر بر پارامترهای رشد است .در تحقیق

افزایش میزان غذای مصرفی ماهی قزل آالی رنگین

دیگری اثر نوکلئوتید جیره بر رشد فیلماهی بررسی شد

کمان تغذیه شده با نوکلئوتید جیره ،احتماالً به دلیل

که میزان  1/39درصد نوکلئوتید بهترین نتایج را در بر

جاذب شیمیایی بودن نوکلئوتیدها است که منجر به

داشت و سطح باالتر (1/9درصد) باعث کاهش

خوش خوراك شدن غذا و در نتیجه موجب افزایش بلع

پارامترهای مذکور شد ( .)Abtahi et al., 2013در

و رشد بیشتر میگردد Mackie .و ،)1978( Adron

تحقیق  Tahmasebi-Kohyaniوهمکاران (،)2100

اثرات  00نوکلئوزید و نوکلئوتید را مورد مطالعه قرار

روی قزلآالی رنگینکمان انگشت قد پس از هشت

دادند ،به طوریکه با استفاده از تنوع جیرههای

هفته ،درصد وزن بدن ( )WGو کارایی غذایی بهبود

آزمایشی ،آنها را به عنوان قویترین محركهای

یافت ،جیرههای حاوی نوکلئوتید باعث بیان متفاوت

تغذیهای چشایی برای ماهی توربوت ( Scophtalmus

پروتئینهای متابولیکی شد ،در نتیجه این تغییرات باعث

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.15

کاهش پارامترهای کیفی آب جلوگیری خواهدکرد

بر ماهی هامور ( )E. malabaricusنشان دادند که

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

آبزیان گزارشهای زیادی وجود دارد ،مطالعات

( )2111و ماهی  Red drumدرمطالعه  Liو همکاران

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.9.0

در ارتباط با تأثیر نوکلئوتید جیره بر پارامترهای رشد

رشد میگوی وانامی در تحقیقات  Wangو همکاران
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بازماندگی قزلآالی رنگینکمان پرداختند و آنها بیان

استرس در مقایسه با شرایط بدون استرس بوجود می-

کردند رشد و بازماندگی ماهیان تغذیه شده با آسکوژن

آید ،جبران کند ( .)Burrells et al., 2001در تحقیق

در سطح  2/9گرم در کیلوگرم غذا به طور معنیداری

حاضر روی ماهی استرلیاد سطح  1/9درصد بهترین

از شاهد باالتر بود Burrells .و همکاران (،)2110

نتایج را در ارتباط با شاخصهای رشد را ایجاد کرد.

گزارش کردند که ماهی آزاد اقیانوس اطلس تغذیه

اگرچه در حال حاضر هیچ توضیحی در مورد مکانیسم

شده با نوکلئوتید جیره به میزان  1/29درصد جیره در

رشد توسط نوکلئوتید رژیم غذایی وجود ندارد .اما،

مدت  8هفته دارای وزن نهایی به مراتب بیشتری نسبت

این فرضیه مطرح شده است که اثر افزایش رشد متأثر از

به گروه شاهد بود .تحقیق  .Mengو همکاران (،)2101

نوکلئوتیدها در نتیجه بهبود جذب در مراحل ابتدایی

بر روی ماهی  Turbotبه مدت  11روز ،بیانگر بهبود

رشد ،بلع غذایی سریعتر (اتصال به گیرندههای مربوط به

فاکتورهای رشد بود .برخی تحقیقات نیز نشان دهنده بی

اندام های حسی خارجی ،به عنوان یک ماده شیمیایی

اثر بودن نوکلئوتید جیره بر پارامترهای رشد است از

فعال) که تراوش مواد غذایی به آب را کاهش میداد و

جمله Li ،و همکاران ( 2110و  ،)2119در تحقیقات

یا احتماالً به خاطر نقش آن در متابولیسم است

خود بر برخی گونهها شامل شوریده قرمز

( .(Madalla et al., 2013همچنین یکی از مکانیسم-

( )Sciaenopso cellatusو هیبرید باس راه

های در ارتباط با اثرات سودمند نوکلئوتید جیره بر

راه()Morone chrysops × Morone saxatils

ال
پاسخهای فیزیولوژیک ماهی نظیر کارایی رشد احتما ً

اختالف معنیداری در فاکتورهای رشد مشاهده

به اثرات منع کنندگی نوکلئوتیدها از رهاسازی

نکردند Abdi .و همکاران ( ،)2111نیز در تعیین اثرات

کورتیزول ناشی از استرس است

(Reddy and

نوکلئوتید در ماهی کپور معمولی پس از  8هفته تغذیه

) .Leatherland, 1998ترکیب شیمیایی بدن یک ماهی

با جیره حاوی نوکلئوتید اختالف معنیداری را در

به عوامل مختلفی از جمله سن ،جنس ،شرایط محیطی و

پارامترهای وزن نهایی ،افزایش وزن ،ضریب تبدیل

حتی فصول مختلف سال بستگی دارد .اما مهمترین

غذایی و همچنین میزان بازماندگی مشاهده نکردند .در

عامل در اختالف ترکیب شیمیایی بدن موجودات

مطالعه حاضر نیز میانگین ضریب چاقی یا فاکتور

بستگی به غذای دریافتی و تغذیه موجود دارد (رضوی

وضعیت ( )CFماهیان استرلیاد و درصد بازماندگی

شیرازی ،)2119( Li and Gatlin .)0380 ،بیان داشتند

( )Survival rateبین تیمارهای آزمایشی و شاهد در

که نوکلئوتیدها با تأثیر بر متابولیسم بدن میتوانند بر

پایان دوره اختالف معنیداری مشاهده نشد .بطور کلی،

ترکیبات عضله اثرگذار باشند .ترکیبات چربی مهمترین

در مورد سطح مناسب نوکلئوتید در جیره آبزیان

جنبه کیفیت غذایی ماهی بوده که بسته به نوع تغذیه

اطالعات کمی وجود دارد .اما تحقیقات مختلف حاکی

ماهی دچار تغییر میشود و بیشترین اختالف را از نظر

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

در سطوح  2/9 ،1/3و  9گرم در کیلوگرم غذا بر رشد و

استرس میتواند کاهش میزان رشدی که در شرایط

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.9.0

و همکاران ( ،)0387به بررسی تاثیر نوکلئوتید آسکوژن

باشد ،فراهم کردن نوکلئوتید جیره قبل و بعد از دوره

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.15

میزان رشد باالتر در قزلآالی رنگین کمان شد .خادمی

از تأثیر مثبت نوکلئوتید در جیره آبزیان پرورشی می-
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میشود (رضوی شیرازی .)0380 ،در ارتباط با تأثیر

وانامی سبب افزایش چربی الشه میشود ،اما اختالف

نوکلئوتید جیره بر ترکیب الشه آبزیان ،تحقیقات

معنیداری در سایر ترکیبات الشه مشاهده نگردید.

بسیاری صورت گرفته است که برخی حاکی از تأثیرات

 Bahmaniو همکاران ( ،)2100در تحقیق روی اثر

مثبت نوکلئوتید بر ترکیب الشه بوده و در مواردی

سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب الشه هامور

دیگر نیز بیتأثیر گزارش شده است .در تحقیق حاضر،

معمولی گزارش دادند که نوکلئوتید جیره دارای اثرات

در تجزیه ترکیبات بیوشیمیایی الشه ماهی استرلیاد پس

مثبتی بر ترکیبات شیمیایی عضله بچه ماهی هامور

از  01هفته ،تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف

معمولی در شرایط پرورشی آب شور است .اما در

نوکلئوتید دارای میزان پروتئین بیشتری نسبت به شاهد

مطالعه  Liو همکاران ( ،)2110در خصوص اثر

بودند ،و بیشترین میزان پروتئین در تیمار حاوی 1/29

نوکلئوتید جیره بر ترکیبات شیمیایی عضله هیبرید باس

درصد نوکلئوتید مشاهده شد .میزان چربی نیز در

راه راه ()Morone chrysops×Morone saxatili

تیمارهای حاوی نوکلئوتید به طور معنیداری بیشتر از

اختالف معنیداری بین چربی و پروتئین مشاهده نشد.

شاهد بود که باالترین سطح چربی نیز در تیمار 1/29

 Salimi khorshidiو همکاران ( ،)2100نیز در مطالعه

درصد نوکلئوتید مشاهده شد .همسو با تحقیق حاضر

روی ترکیب مغذی الشه قزلآالی رنگین کمان تغذیه

Liو همکاران ( ،)2119در بررسی خود بر روی شوریده

شده با نوکلئوتید ،گزارش کردند که کمترین میزان

قرمز بیان کردند که افزودن نوکلئوتید به جیره سبب

چربی و خاکستر و بیشترین میزان پروتئین در تیمار 1/2

افزایش مقدار پروتئین و چربی عضله میشود.

درصد بوده است و در مورد رطوبت و ماده خشک نیز

 Falahatkarو همکاران ( ،)2102نیز در مطالعه اثر

اختالف معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد .در تحقیق

نوکلئوتید بر ماهی کپور معمولی افزایش چربی و

حاضر نیز بیشترین میزان رطوبت و کمترین میزان

پروتئین الشه را در سطح  1/2درصد نوکلئوتید مشاهده

خاکستر در تیمار شاهد بود که با سایر تیمارها اختالف

کردند .لوخی و همکاران ( ،)0313در بررسی نوکلئوتید

معنیدار آماری داشت .کمترین رطوبت نیز در تیمار

جیره بر ترکیب شیمیایی الشه کپور معمولی ،باالترین

 1/29درصد و بیشترین خاکستر در تیمار  1/39درصد

میزان رطوبت را در تیمار  0/9درصد مشاهده کردند در

مشاهده شد .اگرچه تحقیقات بسیاری در ارتباط با تأثیر

سایر ترکیبات الشه نظیر مقدار چربی ،پروتئین و

نوکلئوتید جیره بر ترکیب الشه آبزیان صورت گرفته،

خاکستر اختالف معنیداری بین تیمارها مشاهده

ولی نتایج بسیار متضادی به دست آمده است که در

نکردند Adamek .و همکاران ( ،)0111گزارش کردند

بعضی حاکی از تأثیرات مثبت نوکلنوتید بر ترکیب

که تغذیه قزلآالی رنگین کمان با نوکلئوتید جیره به

الشه بوده و در مواردی دیگر نشان دهندهی بیاثر بر

میزان  2/9گرم بر کیلوگرم سبب افزایش مقدار پروتئین

بودن آن بوده است .حتی در تحقیق  Liو همکاران

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

کیفیت گوشت و تعیین خواص کاربردی آن محسوب

نوکلئوتید به میزان  1/2درصد به جیره غذایی میگوی

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.9.0

 .)al.,از سوی دیگر ،پروتئین عاملی مهم برای بیان

( ،)2100نیز گزارش کردند که اگرچه اضافهکردن

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.15

مقدار در بدن ماهی نشان میدهد (Medina et 1995

و کاهش مقدار چربی عضله شد Oujifard .و همکاران

تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر رشد ،بقا و ترکیب الشه ماهی استرلیاد ......
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( )2119روی یک گونه ماهی در دو تحقیق جداگانه

خزر بـه ویـژه مهندس محمد پوردهقانی ،مهنـدس

نتایج متفاوتی به دست آمد .آنها علت این تفاوت را

پورغالم و آقای هوشیار به دلیل فراهم آوردن امکانات

اختالف در وزن ابتدایی ماهیان و یا تفاوت در ژنتیک

پژوهش صـمیمانه سپاسـگزاری و قـدردانی میگردد.

بدن ماهیان دانستند .مطالعات مختلف نشان داده است
اضافه کردن نوکلئوتید جیره سبب حفظ و ابقای
مقدار  RNAدر سلولهای کبدی میشود و از آنجایی
که بیشتر  RNAکبد ( 89درصد) از نوع ( )rRNAیا RNA

ریبوزومی است ،احتماالً با اضافهکردن نوکلئوتید در
جیره سنتز پروتئین افزایش مییابد (.)Grimble, 1996

 .0ابراهیمی ،پ ،.چنگیزی ،ر ،.قبادی ،ش ،.پولین ،ش،.
وطن دوست ،ص .0311 ،.اثرات نانو ذره آهن بر
عملکرد رشد ،بقاء ،برخی فاکتورهای خونی  -ایمنی و
بافت کبد بچهماهی ازونبرون ( stellatus
 .)Acipenserنشریه توسعه آبزیپروری-0 ،)0( 00 ،
.09

همچنین مطالعه  Abdiو همکاران ( ،)2111بر روی

 .2خادمی ،ا.ر ،.عباسی ،ف ،.جمیلی ،ش .0387،.بررسی

ماهی کپور معمولی نیز بیانگر افزایش چربی الشه بود.

تاثیر آسکوژن در جـیره غذایی بر رشد و بازماندگی قزل

 Tahmasebi-Kohyaniو همکاران ( ،)2100به بررسی

آالی رنگین کمان (.)Oncorhynchus mykiss

تأثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب الشه در

مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان،80 ،

ماهی قزلآالی رنگین کمان انگشت قد به مدت هشت

.039-032

به میزان  1/2درصد بر الشه ماهیان بود .نتایج پژوهش

دریایی ،علم فرآوری .انتشارات نقش مهر 212 ،ص.

حاضر نشان داد افزودن مکمل نوکلئوتید واناژن در
سطوح مختلف ،باعث بهبود فاکتورهای رشد از قبیل
افزایش وزن بدن ،ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل
غذایی ،نرخ بازده پروتئین ،میزان غذای مصرفی و
کاهش ضریب تبدیل غذایی گردید که در تیمار 1/9

 .0صابریان جویباری  ،م ،.قبادی ،ش ،.وطن دوست ،ص،.
 .0311تاثیر سطوح مختلف پریبیوتیک  A-MAXبر
شاخصهای رشد ،بازماندگی و ترکیبات الشه در بچه
ماهی کپور معمولی( .)Cyprinus carpioنشریه
توسعه آبزیپروری.79-13 ،)0(00 ،
 .9لوخی ،ت ،.هرسیج ،م ،.کلنگی ،ح ،.جعفریان ،ح،.

درصد در باالترین میزان بود .با توجه به نتایج حاصل،

 .0313تأثیر سطوح مختلف مکمل نوکلئوتید جیره بر

غلظتهای بین 1/9-1/29درصد از نوکلئوتید واناژن

رشد و ترکیب الشه ماهی کپور معمولی .نشریه

برای دستیابی به رشد بهینه و اثرات مثبت بر ترکیبات

پژوهشهای ماهیشناسی کاربردی.10- 99 ، )2(2،
مورفوبیولوژیک چالباش و قره برون سواحل جنوبی

سپاسگزاري
بدین وسیله از همکاری ریاست و کلیه کارکنان
محترم موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای

دریای خزر در جهت نظریه استقالل قرهبرون به عنوان
گونه تاسماهی ایران ( .)A .persicusپایان نامه
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 030 ،ص.

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.15

الشه تاسماهی استرلیاد توصیه میگردد.

 .1نصری چاری ،ع .0372 ،.بررسی مقایسه ایی پارامترهای

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.9.0

هفته پرداختند و نتایج حاکی از اثرات مثبت نوکلئوتید

 .3رضوی شیرازی ،ح .0380 ،.تکنولوژی فرآورده های

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

که نوکلئوتید جیره بر سنتز پروتئین مؤثر است ،چرا که
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