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 مقدمه

های ترین راهپوستان، پرورش میگو، یکی از سریعدر بین سخت        
(. میگوی 2016و همکاران،  Kumarباشد )غذا و کسب درآمد می تولید

ها بین همه ماهی 2010، در سال (Penaeus vannamei) غربی پا سفید
( FAO ،2012لید را کسب کرده )و میگوهای پرورشی، رتبه نخست تو

میلیون  8/18به  2007میلیون تن در سال  8/8و میزان تولید آن از 
های (. در سالFAO ،2015افزایش یافته است ) 2015تن در سال 

سازی میگو، کاهش کیفیت آب و باال رفتن میزان اخیر افزایش ذخیره
های ث ضرر و زیانباع و باکتریایی ویروسی هایمیگوها به بیماری ابتالی
 Hsieh؛ Chen ،2007و  Hsuصنعت پرورش میگو شده است ) در زیادی

های ویروسی غربی نیز از بیماریسفید(. میگوی پا2008و همکاران، 
( WSSVسفید )(، ویروس لکهTSV)Taura Syndrome Vius مثل 

(Lo  ،؛ 2013و همکارانYu  وSong ،2000و از باکتری ) های ویبریو
بنابراین  ،(2004و همکاران،  Liuبرد )رنج می Vibrio harveyiمثل 

های مختلف، برای باال بردن مقاومت میگو در برابر استفاده از روش
تواند کمک شایانی به توسعه ها، میشرایط نا مساعد محیطی و بیماری

پوستان و میگو مثل سایر سختپایدار صنعت پرورش میگو بنماید. 
یستم ایمنی تطبیقی ضعیف است و برای مقابله با حشرات از لحاظ س

های مرتبط سلول باشد.می ذاتی خود ها وابسته به سیستم ایمنیپاتوژن
های سیستم لنف شناور بوده و هورمون به سیستم ایمنی میگو در همو
شوند ها تولید و در همولنف آزاد میایمنی هم توسط همین سلول

(Haffmann 1999 همکاران، و.) فاکتورهای سطح بهبود بنابراین 

ارتقای سطح  تاثیرگذار بر هایروش یکی از تواندمی همولنف بیوشیمیایی
ها ایمنی و مقاومت میگو در برابر شرایط نامساعد محیطی و بیماری

برای ارزیابی فاکتورهای  هاییشاخص سرییک گذشته مطالعات در باشد.
، ALP،  پروتئین کل ، SODزان بیوشیمیایی همولنف میگو، مانند می

CREA ،میزان اوره، اسیداوریک، میزان مواد معدنی، فنول اکسیداز ،
 Rodriguez؛ Haffner ،2000 و Le) تنفسی انفجار و فاگوسیتوزی فعالیت

های اخیر در سال چنینهماند. ( مورد استفاده قرار گرفتهLe ،2000و 
ها و شرایط نامساعد یماریجهت باال بردن مقاومت میگوها در برابر ب

موادی که سطح فاکتورهای  کارگیریهزیادی برای ب هایمحیطی تالش
و  Tanبیوشیمیایی همولنف را بهبود ببخشند، انجام شده است )

ساکاریدها، (. انواع مختلفی از این مواد، شامل پلی2014همکاران، 
اند تحان شدهها برای این منظور اماکسیدانها، فلزات و آنتیویتامین

(Wang  ،2013و همکاران.) که ترکیبات گیاهی هم با توجه به این
عنوان یک سالمت غذایی انسان دارند به بوده و خطر کمی برای طبیعی

اند توجه قرار گرفته پوستان، موردسخت ها، دربیوتیکجایگزین آنتی
(Khan  ،در مقایسه با آنتی2013و همکاران .)ی های مصنوعبیوتیک

ها طبیعی بوده و و مواد شیمیایی غیرارگانیک، گیاهان و مشتقات آن
رسد که نظر میتری دارند، عاری از پسماند هستند و بهسمیت کم

آلی برای تولید دام، طیور و آبزیان باشند های غذایی ایدهافزودنی

(Wang  ،به2013و همکاران .) عنوان مثال استفاده از گیاه گزنه
(Urtica dioicaدر غذای ماهی قزل )کمان باعث افزایش آالی رنگین

 یرا  اخ (.2003و همکاران،  Dugenciفعالیت سیستم ایمنی گردید )
عنوان محرک سیستم ایمنی، نیز مشخص شده که بعضی از گیاهان به

ها بسیار مهم هستند که از آن جمله جهت مقابله ماهی با پاتوژن
و  tetra (Cotinus coggygria( )Bilenتوان به پودر و عصاره گیاه می

(، عصاره کاهوی هندی 2014و همکاران،  Bilen؛ 2011همکاران، 
(Lactuca indica( )Harikrishnan  ،عصاره قارچ 2011و همکاران ،)

oyster (Pleurotus ostreatus( )Bilen  ،2016و همکارانa و عصاره )
( اشاره 2016bان، و همکار Capparis spinose( )Bilen) caperگیاه 
چنین افزودن زنجبیل به غذای میگو، باعث ارتقاء سطح ایمنی هم کرد.

ها شده و آرتمیای غنی شده با زنجبیل، و مقاومت در برابر بیماری
 Venkutramalingamمونودون گردید ) میگو الروهای رشد افزایش باعث

یرازی ( و نشان داده شده است که افزودن آویشن ش2007و همکاران، 
(Zataria multiflora به غذای میگوی پاسفید غربی، باعث از بین )

 (.2013و همکاران،  Sharif Rohaniرفتن آلودگی قارچی شده است )
آمیزی در انسان، صورت سنتی و موفقیتازجمله گیاهان دارویی که به

طیور، دام، خرگوش و موش، مورد استفاده قرار گرفته و باعث بهبود 
دانه دانه می باشد. سیاهسیاه ،ی بیوشیمیایی خون شده استفاکتورها

ساله و متعلق به خانواده ، یک گیاه یکNigella sativaبا نام علمی 
Ranunculaceae باشدمی (Atta ،2003.) میانه، شرق این گیاه در خاور

طعم آن تا حدودی تلخ و تند  ،کنداروپا و غرب و مرکز آسیا رشد می
(. دانه آن 2016و همکاران،  Shrififarاسفنجی دارد ) بوده و بافتی

و همکاران،  Zaouiگرم وزن دارد )میلی 5مثلثی شکل و حدود یک تا 
دارای اثر ضدباکتریایی، ضدالتهاب،  دانهکه سیاه است ثابت شده (.2002
ضدویروس، ضدسرطان، محرک  ضدقارچ، اکسیدانی،آنتی ایمنی، محرک

خون و در نهایت اثر ضدچربی و ضدفشارسیستم ایمنی، ضدچاقی، 
 (. 2015و همکاران،  Heshmatiباشد )ویژه ضدکلسترول میهب

دانه، دانه، عصاره سیاهدانه به اشکال مختلفی همانند پودر سیاهسیاه
دانه در تحقیقات مورد استفاده قرار دانه و مواد فرار سیاهروغن سیاه

  تا %  5/0دانه حاوی (. سیاه2011و همکاران،  Mohtashamiگیرد )می
پروتئین و  % 7/22روغن ثابت و  % 6/41تا  % 6/35روغن فرار،  % 6/1

ها حاوی چربی، فیبر، مواد (. دانهAl-Gaby ،1998آمینواسید است )
ها مثل معدنی مثل آهن، سدیم، کلسیم، فسفر، مس، روی و ویتامین

اسید است فولیک اسیداوسکوربیک، تیامین، نیاسین، پیریدوکسین و
(Takruri  ،مهم1998و همکاران .) ترین مواد موجود در روغن فرار

 thymohydro(، % 48 تا %30) thymoquinoneدانه عباتند از سیاه

quinone، dithymoquinone  یا(nigellone ،)p-cymene (%7  15تا % ،)
carvacrol (%6  12تا %،) 4-terpineol (%2 7 تا %،)t- anethole (%1  تا 

4 %،) sesquiterpene longifolene (%1 8 تا %،)-pinene α  وthymol 
(Ali  وBlunden ،2003 .)دارای دانهسیاه بعضی از مواد موجود در 

، thymoquinone، carvacrol مثل هستند قوی اکسیدانیآنتی خاصیت
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t- anethole  4و-terpineol (Srinivasan ،2017برخی دیگر از مواد .) 
های گرم منفی و گرم دانه، جلوی باکتریموجود در روغن فرار سیاه

 p-cymene، thymoquinone، thujeneگیرند که عبارتند ازمثبت را می

α، sesquiterpene longifolene ،carvacrol  و-pinene α  و-pinene β 
(Morsi ،2000ازجمله دیگر مواد موجود در سیاه .)توان به دانه می

dithymoquinone ،thymol ،nigellicine - N-oxide ،nigellidine  و
–hedrin α  اشاره کرد(Nasir  ،؛ 2005و همکارانAl-Homidan  و

دانه به غشای سلولی مواد فعال موجود در سیاه (.2002همکاران، 
این کار  رسانند.ها نفوذ کرده و خود را به داخل باکتری میباکتری

شود دانه انجام میو آروماتیک سیاه lipophilicityواسطه خاصیت به
(Bowles و Miller ،1993نفوذ به .) باکتری باعث افزایش فضای داخل 

و تراوش ترکیبات حیاتی درون سلولی به بیرون و  غشاء نفوذپذیری
و  Faragشود )سرانجام اختالل در سیستم آنزیمی باکتری می

دانه ده است که سیاه(. تحقیقات گذشته نشان دا1989همکاران، 
اثرات متعددی بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون موجودات زنده داشته 

-Alآورد )دانه گلوکز خون را پایین میعنوان مثال، سیاهبه ،است

Awad ،1991،) ALP  آوردمی پایینرا (Rathee ،1982 و همکاران)، 
( 205 و همکاران، Nwanjoدهد )می کاهش را خون و اوره CREA میزان

و همکاران،  Toghyaniداری بر پروتئین پالسما ندارد )و تاثیر معنی
دانه باعث بهبود فاکتورهای بیوشیمیایی خون در (. پودر سیاه2010

و  red tilapia (Abd Elmonem (، Al-Ankari ،200گذار )مرغ تخم
ها (، خرگوش2007و همکاران،  John) Nile tilapia(، 2002 همکاران،

(Meral  ،و موش2001و همکاران )( هاKaleem  ،2006و همکاران )
دانه بر ای که در مورد اثر سیاهبا توجه به مطالعات گسترده شده است.

بهبود فاکتورهای بیوشیمیایی خون در موجودات مختلف صورت 
دانه بر میگوها انجام خصوص اثر سیاهای درگرفته، تاکنون هیچ مطالعه

دانه بار، اثر سطوح مختلف سیاهالعه، برای اولیننشده است. در این مط
جیره بر فاکتورهای بیوشیمیایی همولنف میگوی وانامی مورد مطالعه 
قرار گرفت تا با این فرض که سیاهدانه قادر است سطح فاکتورهای 

و به این وسیله باعث افزایش  ببخشد میگو را بهبود همولنف بیوشیمیایی
ها گردد، گامی یط نامساعد محیطی و بیماریبرابر شرا مقاومت میگو در

 جهت کاهش مشکالت صنعت میگو و تولید پایدار آن برداشته شود.  در
 

 هامواد و روش

سیاهدانه مورد نیاز برای انجام تحقیق از مزارع شهر : تهیه جیره       
دانه در دانشگاه صنعتی اصفهان تهیه گردید و ترکیب تقریبی سیاه

 پنج جیره غذایی در (.1ررسی قرار گرفت )جدول ب اصفهان مورد
درصد تنظیم گردید  5و  3، 5/1، 5/0دانه صفر )شاهد(، سطوح سیاه

دانه جایگزین روغن به این صورت که برای باالنس چربی جیره، سیاه
دانه به جای مقادیر چنین با جایگزینی سیاههم ،ماهی و سویا گردید

ه تنظیم گردید. برای تنظیم جیره مشخص برنج و گندم، پروتئین جیر

(. برای 2، مورد استفاده قرار گرفت )جدول  Lindo  1/6(USA)افزارنرم
دقیقه در میکسر  20مدت ها، مواد اولیه توزین شده و بهساخت جیره

خمیر یکنواخت،  تهیه یک مقطر برای زده شدند و سپس آبخوبی همبه
متر میلی 3گوشت با چشمه  به مخلوط اضافه گردید. این مواد از چرخ

صورت جداگانه، روی های غذایی بهعبور داده شدند سپس جیره
ساعت در معرض باد فن قرار گرفتند.  48مدت های تمیز، بهپالستیک

بندی و دار نایلونی بستههای زیپهای غذایی در کیسهدر نهایت پلت
 (.3داری شدند )جدول گراد نگهدرجه سانتی -20در فریزر 

 
 

 دانه بر حسب درصدترکیب شیمیایی سیاه :1جدول 

 

        

با انتقال  1395ل این آزمایش در خرداد ماه سا: آزمایش شرایط       
عدد میگوی وانامی از مزرعه پرورش میگوی اربیان طالیی، واقع  800

در سایت تیاب شهرستان میناب به پارک زیست فناوری خلیج فارس، 
مدت سه هفته با شرایط آزمایشگاهی، سپس میگوها به ،آغاز گردید

سازگار شده و در این مدت با غذای تجاری تغذیه شدند. بعد از 
طور گرم، به 5/7±2/0عدد میگوی سالم با وزن  600اری، سازگ

لیتر، به تعداد  280اتیلن با ظرفیت گرد پلی مخزن 15تصادفی در 
تیمار  5توزیع شدند. این آزمایش شامل  مخزنعدد میگو برای هر  40

عدد میگو برای هر  120 آزمایشی، هر تیمار شامل سه تکرار و جمعا 
درصد وزن بدن در چهار وعده  4میزان ه بهتیمار بود. میگوها روزان

دهی شدند. هفته غذا 12مدت به (19:00و 15:00، 11:00، 07:00)
درصد، هر روز صبح،  90میزان طور مستقیم از دریا و بهتعویض آب به

بار براساس دهی انجام می شد و میزان غذا هر دو هفته یکقبل از غذا
گردید. برای هوادهی حاسبه میم مخزنمیانگین وزنی میگوها در هر 

 از دو سنگ هوا استفاده شد و فاکتورهای بیوشیمیایی مخزندر هر 
شد و میانگین گیری می، شوری و دما روزانه اندازهpHشامل اکسیژن، 

، ppt 5/0±5/36 ،1/8±1/0 ،8/5±4/0 گرملیتر/میلی ترتیب،به هاآن دارمق
Cº2±32 14شامل  صورت طبیعی بوده و تقریبا بود. دوره نوری نیز به 

تاریکی بود. برای سنجش سطح فاکتورهای  ساعت 10 روشنایی و ساعت
، سه عدد میگو انتخاب شده و از مخزنبیوشیمیایی همولنف، از هر 

ها پاهای اول و دوم حرکتی، نزدیک طناب عصبی، از آن ناحیه بین
 (.2014و همکاران،  Yangهمولنف گرفته شد )

برای گرفتن همولنف از سرنگ : برداری و آنالیز همولنفنمونه       
لیتر، میلی 3/0و حاوی  25لیتری با سوزن شماره انسولین یک میلی

  Sucroseمول میلی Tris-HCl، 250 مولمیلی 10 )شامل ضدانعقاد ماده

 

 ماده خشک ماده مرطوب دانه )درصد(ترکیب تقریبی سیاه
 78/23 31/22. پروتئین
 80/40 27/38 چربی

 23/32 55/24 کربوهیدرات
 0 2/6 رطوبت
 44/9 67/8 خاکستر
 06/6 68/5 فیبر
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 آنالیز تقریبی اجزای جیره بر حسب درصد :2جدول 

 

 هاجیره غذایی و ترکیب شیمیایی آن 5ختار سا :3جدول 
درصد5دانه سیاه درصد3دانه سیاه  درصد 5/1دانهسیاه  درصد5/0دانه سیاه   مواد غذایی شاهد 

 پودر ماهی  30 30 30 30 30
 آرد سویا 19 19 19 19 19
6/9  6/9  6/9  6/9  6/9  گلوتین گندم 
4/6  4/6  4/6  4/6  4/6  آرد میگو 
4/17  4/17  4/17  4/17  4/17  پودر گندم 
6/2  6/2  6/2  6/2  6/2  آرد برنج 
 بنتونیت 1 1 1 1 1
 همبند آکواکیوب 1 1 1 1 1
 مکمل معدنی 1 1 1 1 1
 مکمل ویتامینه 1 1 1 1 1
4 8/4  4/5  8/5  روغن ماهی و سویا1 6 

5 3 5/1  5/0  سیاهدانه 0 
2 2/3  1/4  7/4  آرد گندم و سویا2 5 

ذایی )درصد(غ ترکیب شیمیایی جیره  
58/38  43/38  26/39  38/38  98/40  پروتئین 
85/22  42/21  86/19  30/19  51/18  چربی 
29/22  10/24  20/23  34/25  21/23  کربوهیدرات 
29/3  27/3  16/3  01/3  98/2  فیبر 
27/10  69/10  70/11  66/11  69/11  خاکستر 
01/6  36/5  98/5  32/5  61/5  رطوبت 

بود و میزان پروتئین آن معادل پروتئین سیاهدانه یعنی تقریبا  30به  70مخلوط آرد گندم به سویا به نسبت  – 2مورد استفاده قرار گرفتند.  1به  2بت روغن ماهی و سویا به نس -1

 بود که برای تعادل جیره مورد استفاده قرار گرفت. 5/22
 

استفاده  Cº 4( با دمای pH =6/7با  Sodium Citrateمول میلی 100و 
لیتر همولنف از میگو گرفته شد. با توجه میلی 3/0میزان شد. سپس به

 در سنجش تمام 2همولنف با محلول ضدانعقاد، ضریب  1:1به نسبت 
ده ضد های همولنف لحاظ گردید. رنگ ترکیب همولنف با ماشاخص

آسمانی تغییر کرد  رنگ به رنگ آبیانعقاد در مجاورت هوا، از حالت بی
(Yang  ،محتویات سرنگ، بالفاصله به2014و همکاران .) داخل یک

قرار داده  -Cº20لیتری استریل منتقل و در فریزر میلی 5/1ویال 
وسیله یخ خشک به آزمایشگاه تشخیص طبی هروز بشدند و در همان

های حاوی نمونه، سپس ویال .نی بندرعباس منتقل شدنددکتر سبحا
زدایی شده و پس از همگن شدن با دستگاه ورتکس، در دمای اتاق یخ

دور در دقیقه  13400دار با دقیقه در سانتریفیوژ یخچال 12مدت به
و همکاران،  Palaciosگردید ) جدا هاهموسیت از پالسما تا شدند داده قرار

ها برای سنجش میزان گلوکز، بخش فوقانی ویال بعد،مرحله  در (.2000
اوره، کراتینین، اسیداوریک، آلکالین فسفاتاز، پروتئین کل، آلبومین، 

 COBAS INTEGRA)کلسیم، فسفر و منیزیم به دستگاه اتوآنالیزور

400PLUS, Germany)  منتقل شدند. جهت سنجش

 ماده خوراکی رطوبت ماده خشک پروتئین چربی خاکستر

02/23  7/6  7/68  42/92  58/7  پودر ماهی1 

52/24  06/2  2/5  49/93  51/6  آرد برنج2 

23/7  48/5  3/45  27/93  73/6  آرد سویا3 
4/0  2/1  آرد گندم 9 91 12 
2/27  2/3  پودر میگو2 8 92 30 

1/2  8/1  گلوتن گندم4 9 91 57 

16/96  47/0  - 98/93  02/6  بنتونیت5 

09/0  99/5  - 79/94  24/5  بایندر5 

 روغن ماهی6 - - - - -

 روغن سویا7 - - - - -

 مکمل معدنی8 - - - - -
 مکمل ویتامینه9 - - - - -

تهیه شده  – 5تهیه شده از شرکت فرایندهای گیاهی ورامین،   -4تهیه شده از شرکت یسنا مهر تهران،   -3تهیه شده از کارخانه هرمز دام بندر عباس،  -2تهیه شده از کارخانه پودر ماهی قشم،  -
 4000کیلوگرم مکمل معدنی حاوی:  5شرکت البراتوارهای سیانس قزوین. هر  – 8تهیه شده از کارخانه خوراک دام آبزیان ساری،  – 7تهیه شده از شرکت پارس کیلکا،  – 6از شرکت کیمیا رشد، 

تهیه  – 9رم کولین کلراید، گمیلی 80000گرم ید ومیلی 80گرم منگنز، میلی 4000گرم مس، میلی 51000گرم کبالت، میلی 2000میلی گرم سلنیوم،  60گرم روی، میلی 12000گرم آهن، میلی
، Eگرم ویتامین میلی 3D ،150000واحد بین المللی ویتامین  A ،2000000واحد بین المللی ویتامین 8000000کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی:  5شده از شرکت البراتوارهای سیانس قزوین. هر 

 6B ،15000گرم ویتامین میلی 5B ،80000گرم ویتامین میلی 3B ،200000گرم ویتامین میلی 2B ،150000گرم ویتامین لیمی 1B ،40000گرم ویتامین میلی 3K ،50000گرم ویتامین میلی 50000
 BHTگرم میلی 1000گرم اینوزیتول و میلی C ،500000گرم ویتامین میلی 2H ،500000گرم میلی 12B ،1500گرم ویتامین میلی 9B ،50گرم ویتامی میلی
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  (COBAS e 411, Germany)کورتیزول نیز از دستگاه اتوآنالیزور
 ,ROCHE کیت از مذکور فاکتورهای کلیه گیریاستفاده شد. برای اندازه

Germany .گیری برای اندازه استفاده شدSOD مخلوط همولنف و ،
 rpm 300دقیقه با دور  10مدت به Cº 4ماده ضدانعقاد در دمای 

های هموسیت( جدا شده سانتریفیوژ گردید. پالسما از پلت کف )سلول
درصد شستشو و دوباره سانتریفیوژ  9طعام  سی نمکسی 3با و پلت 

سی آب مقطر سانتریفیوژ سی 2شد. پلت از مایع جدا شده و دوباره با 
کار رفت. به SODمیکرولیتر از این هموسیت برای سنجش  50شده و 

 ,Randox) است Ransod کیت ،SOD گیریرفرنس استاندارد اندازه

Crumlin, UKمیکرولیتر  50این صورت است که  وش بهر (. اساس این
 50 و INT میکرولیتر 200 و اکسید(سوپر کننده گزانتین اکسیداز )تولید

متری میلی 10×4های هموسیت در حفره سوسپانسیون از میکرولیتر
نانومتر قرار داده شدند. در اثر واکنش  505موج  طول با اسپکتروفوتومتر

شود. می نگ قرمز فرمازان تولید، رINTهای سوپراکسید و رادیکال
، آن مقداری است که قادر باشد میزان گزانتین را تا SODیک واحد 

 (.2013و همکاران،  Jueliangدرصد کاهش دهد ) 50
ها از آزمون هجهت بررسی نرمال بودن داد: هاآنالیز آماری داده       

ی کولوموگروف اسمیرنوف استفاده گردید و پس از آن جهت بررس
ها از آزمون لون استفاده شد. پس از برقراری شرایط همگنی واریانس

 One، از آزمون آماری QQ PLOTها به کمک نمودارهای همگنی داده

Way ANOVA  درصد، جهت  5و سپس آزمون دانکن در سطح اعتماد

برای آنالیز آماری استفاده   SPSS (20افزار )ها و از نرممقایسه میانگین
 ( بیان شدند.SDانحراف معیار) ±صورت میانگینج بهشد و نتای

 

 نتایج 
نتایج حاصل از بررسی پارامترهای بیوشیمیایی همولنف میگوی        

هفته  12های حاوی سطوح مختلف سیاهدانه، طی وانامی که با جیره
طبق نتایج، تمام سطوح  اند.بیان شده 4غذادهی شده بودند در جدول 

گلوکز، نسبت به گروه شاهد گردیدند  میزان کاهش عثبا جیره، دانهسیاه
تیمار شاهد  داری ازطور معنیدانه، بهدرصد سیاه 3تیمار حاوی  اما فقط

دانه داد که سیاه نشان نتایج حاصل از این آزمایش .(P<05/0) تر بودکم
، (uric acid)، اسید اوریک (urea BUN)جیره باعث کاهش میزان اوره 

، پروتئین کل، کراتینین و لیزوزیم، (urea nitrogen)لنف ازت اوره همو
(. P>05/0دار نبود )ها معنیگروه شاهد گردید اما این اختالف به نسبت

طور دانه، بهدرصد سیاه 5و  3، 5/1های حاوی براساس نتایج، جیره
باعث کاهش آلکالین فسفاتاز نسبت به گروه شاهد گردیدند  داریمعنی

(05/0>Pسیا .)چنین باعث کاهش میزان دانه جیره همهSOD  نسبت
درصد  5/1فقط در تیمار حاوی  SODبه گروه شاهد گردید اما میزان 

میزان کلسیم  لحاظ از تر بود.کم شاهد تیمار داری ازمعنی طوردانه بهسیاه
های آزمایشی مشاهده نشد داری بین گروهو منیزیم هیچ تفاوت معنی

(05/0<P.) طور درصد به 5و  5/1دانه های سیاهفات در گروهمیزان فس
 تر بود.داری از گروه شاهد بیشمعنی

 

 انحراف معیار( ±میانگین ؛n=9) هفته آزمایش 12دانه، طی دوره ی وانامی تغذیه شده با سطوح مختلف سیاهمیزان فاکتورهای بیوشیمیایی پالسمای میگو: 4جدول 

 درصد 5 درصد 3 درصد 5/1 درصد 5/0 شاهد موارد
 a79/67±10/45 ab23/38±7 ab25/35±8 b14/67±8/32 ab11/5±14/41 گلوکز

 26/3±35/1 06/3±92/0 13/3±76/0 33/3±99/0 56/3±39/1 ازت اوره همولنف
 82/0±20/0 90/0±29/0 89/0±34/0 67/0±03/0 96/0±34/0 کراتینین

 84/0±31/0 70/0±15/0 60/0±36/0 63/0±18/0 8/0±45/0  اسید اوریک 
 99/22±58/4 50/22±69/3 88/19±11/8 6/27±24/1 25/26±91/1 کلسیم
 bc49/36±0/1 c36/22±0/1 a13/89±0/1 bc31/31±0/1 a46/69±0/1 فسفات
 72/5±07/2 05/5±08/1 01/5±72/1 29/6±51/1 65/5±97/0 منیزیم
 99/6±89/2 53/6±97/1 25/6±13/2 21/7±14/2 32/8±38/3 اوره

 a54/53±18 a40/63±19/66 b98/36±13 b47/66±22/43 b09/43±7 آلکالین فسفاتاز
 56/6±05/1 6/5±54/1 66/6±71/1 33/6±48/1 16/7±20/1 پروتئین کل

 a03/48±6/39 ab63/20±4/34 b74/03±2/31 ab02/72±7/38 ab06/97±6/31 سوپراکسید دیسموتاز
، کلسیم، اسید اوریک، کراتینین ،ازت اوره همولنف، گلوکزگیری واحد اندازه (.P<05/0باشد )دار بودن تفاوت بین تیمارها میمشابه باالی اعداد هر ردیف، نشانه معنیحروف التین غیر

لیتر/واحد بر حسب میلی سوپراکسید دیسموتازو  المللیبر حسب لیتر/واحدبین آلکالین فسفاتازلیتر/گرم؛ بر حسب دسی پروتئین کلگرم؛ لیتر/میلیبر حسب دسی اورهو  منیزیم ،فسفات
 باشد.المللی میبین

 

 بحث 

دسترس در تعداد  عنوان یک ماده بیولوژیک مهم قابلهمولنف به       
های آبزیان، ازجمله میگوها، همانند خون نقش مهمی زیادی از گونه

مربوط به سیستم  ها و مواددر تبادالت یونی و حمل و نقل هموسیت
های شیمیایی مورد نیاز ایمنی ذاتی میگو و انجام بسیاری از فعالیت

لذا مطالعه و سنجش ترکیبات بیوشیمیایی آن  ،بدن، بر عهده دارد
بار در اولین رو، در این مطالعه برایاز اینتواند حائز اهمیت باشد. می

میگو  دانه بر فاکتورهای بیوشیمیایی همولنفپوستان، اثر سیاهسخت
دانه جیره باعث سیاه حاضر، تحقیق ارزیابی قرار گرفت. در مورد وانامی

دانه باعث کاهش در نتایج مشابه، سیاه کاهش میزان گلوکز گردید.
و  Al-Okbi) (، انسانAl-Hader ،1993ها )گلوکز پالسما در خرگوش

؛ 2002و همکاران،  El-Dakhakhnyها )( و موش2013همکاران، 
Zaoui  ،است. مکانیسم پایین آمدن گلوکز ( شده 2002و همکاران

طور مستقیم دانه هنوز مشخص نیست اما ممکن است بهوسیله سیاههب
دانه سیاه کهیا این صورت بگیرد. کبد دانه برمواد فعال سیاه وسیله تاثیرهب
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های صورت غیرمستقیم، با افزایش سطح مقاومت میگو، به استرسبه
های محیطی ن دلیل که استرسمحیطی باعث کاهش گلوکز شود به ای

شوند. دوپامین افزایش ترشح دوپامین می در میگوهای پنائیده باعث
شود پوستان می سختدر  hyperglycaemicشدن آنزیم باعث فعال

و همکاران،  Kuoرفتن میزان گلوکز پالسما است ) که نتیجه آن باال
دلیل باال ه(. در نتیجه پایین بودن گلوکز پالسما ممکن است ب1995
دانه مصرف سیاه اثر های محیطی، دراسترس برابر مقاومت میگو در رفتن

اکسیدانی باشد. پایین بودن سطح گلوکز در واقع یک نوع دفاع آنتی
که افزایش میزان گلوکز و ورود  به این دلیل ،(Kennedy ،1984است )

 glycosylationهای خون و کبد، باعث داخل سلولآسان آن به
دانه با کاهش شود. پس سیاهاکسیدانی میهای آنتییرآنزیمی، آنزیمغ

اکسیدانی شده و  های آنتیمیزان گلوکز پالسما، مانع از تقلیل آنزیم
، Kennedyبه این صورت به ارتقاء سطح ایمنی کمک می کند )

و همکاران،  Valizadehدر مطالعات انجام شده بر روی انسان ) (.1984
(، مشخص Nasr ،2009و  Attia؛ Alsaif ،2007ا )ه( و موش2009
داری طور معنیسرم خون را به ALPاست میزان  دانه قادرکه سیاه شده

 هایآسیب بروز دهنده در سرم، نشان ALPکاهش دهد. باال بودن 

 مواد وسیلههب دانهسیاه (.Zerin، 2004؛ Toghyani ،2010کبدی است )

 B-cellهای ها را در سلولچربی ونپراکسیداسی خود، اکسیدانآنتی
کبدی و  هایدهد و به این ترتیب مانع بروز آسیبکبدی کاهش می

(. Kanter ،2009) شودماندن سطح آلکالین فسفاتاز در سرم می پایین
خود،  اکسیدانفعال آنتی واسطه موادهدانه بدر مطالعه حاضر نیز سیاه

تواند یگو گردید که میدر همولنف م ALPمیزان  بودن نیباعث پای
یک آنزیم داخل سلولی  SOD دهنده تقویت سطح سالمت باشد.نشان

های اکسیداتیو نقش مهمی است و در مکانیسم دفاعی بر علیه استرس
ها، حمله پاتوژن (. در زمان2000و همکاران،  Nevesکند )ایفا می
سیژن در و میزان مصرف اک گیرندمی ها را دربرهای هیالینه، آنسلول

های هیالینه، باال رفته و باعث بروز های میتوکندری سلولمیکروزوم
-های سوپر اکسید )در نتیجه آنیون ،شودانفجار تنفسی می

2O تولید )
ها زیاد شود اما اگر مقدار این آنیون ،کش هستندشوند که باکتریمی

 های سوپر اکسیدکشند. حضور جزئی آنیونهای هموسیت را میسلول
شود که ترکیب چربی دیواره سلول هموسیت تغییر کرده و باعث می

های تبدیل آنیون باعث SOD .فعال شوند SODمثل  هاییاکسیدانآنتی
های رادیکال تولید از و )پراکسید هیدروژن( شده 2O2H به سوپراکسید

های کند. آنیون*( جلوگیری میOHبسیار سمی هیدروکسیل )
 آزادانه از gluthathion prexidaseوسیله آنزیمهپراکسید هیدروژن، ب

؛ Warner ،1994شوند )می هدایت ها به بیروندیواره سلول هموسیت
Itami  ،؛ 1998و همکارانWinston ،1991سطح  (. بنابراین افزایش

که سلول با پاتوژن یا یک آن ها، بعد ازاکسیدانها و آنتیاکسیدان
 یمنی قوی در میگوها استیک پاسخ ا ،کندمحرک برخورد می

(Downs  ،اما2007و همکاران .) Salem (2005 گزارش داد که )
شود که اکسیدان، باعث میفعال آنتی واسطه وجود موادهدانه بسیاه

ها در سطح نرمال بماند. در آزمایش حاضر نیز در موش SODمیزان 
شده نسبت به تیمار شاهد  SODدانه جیره باعث کم شدن میزان سیاه

وسیله هدانه بتواند به این دلیل باشد که سیاهمی SOD بود. این کاهش 
کار به افزایش  و اصال  کندها را نابود میباکتریال خود پاتوژنمواد آنتی

که اگر هم انجامد. یا اینها و انجام فاگوسیتوز نمیتولید هیالینه
 آنتی های سبک وزنفاگوسیتوز و انفجار تنفسی رخ دهد مولکول

برند و دیگر نیاز های پراکسید را از بین میدانه، رادیکالاکسیدان سیاه
 (TQ) تحقیقات نشان داده که تیموکوئینون نیست. SODبه تولید 

داده  کاهش مقدار جزئیرا به هاموش خون اوریکدانه، میزان اسیدسیاه
 است خون اکسیدان مهمآنتی یک اوریکاسید (.Kanter ،2004) است

(Ames 1981 همکاران، و) کاتابولیسم و محصول نهایی purine باشد.می 

 ،دهداکسیژن را کاهش می های آزادرادیکال که اسیداوریک،وجود این با
و  Mahjoubiکند )اما مقدار زیاد آن در خون ایجاد سمیت می

 میزان خیلی جزئی باعثدانه به(. در این آزمایش سیاه2008همکاران، 

 در است. TQدلیل وجود اوریک همولنف گردید و این بهسیدکاهش ا

کاهش میزان اوره و کراتینین همولنف  دانه باعثسیاه حاضر، آزمایش
دار نیست. اوره و کراتینین پسماندهای اما این تفاوت معنی ،گردید

 ،ها دفع شوندوسیله کلیههها هستند که نیاز است بتولید پروتئین
ها در بدن زیاد شود باعث آسیب به سیستم کلیه ر آنبنابراین اگر مقدا

 Garbaشوند )می شناخته کلیوی هایعنوان شاخص آسیبو به شوندمی
های کبدی دانه مانع از آسیبموجود در سیاه TQ(. 2007و همکاران، 

، Badary) دهدشود و این کار را با تنظیم کراتینین و اوره انجام میمی
سطح  ارتقاء کاهش اوره و کراتینین به دانه بااهبنابراین سی (.1999
پروتئین  دانه جیره بر میزانسیاه در مورد اثر کند.می کمک میگو سالمت

(، Yalcin ،2009دانه جیره در طیور )پالسما، عنوان شده که سیاه
؛ Alsaif ،2007ها )( و موش2001و همکاران،  Meral)  هاخرگوش

Moneim  ،بر پروتئین پالسما تاثیری ندارد. در(، 1997و همکاران 
مطالعه حاضر نیز در شرایط عادی آزمایش، میزان پروتئین، در تیمارها 

پوستان، یکی از وظایف همولنف، حمل هیچ تفاوتی ندارد. در سخت
تا  60هموسیانین همان پروتئین تنفسی است که  ،هموسیانین است

دلیل خواص مکن است بهم گیرد.می کل پالسما را در پروتئین درصد 95
دانه، نیاز اکسیژنی میگو در سطح نرمال و اکسیدان قوی سیاهآنتی

طبیعی باشد در نتیجه میزان هموسیانین نیز عادی و به تبع آن سطح 
دانه سیاه (.Djangmah ،1970پروتئین پالسما هم ثابت خواهد ماند )

 864/1) م(، کلسیگرمگرم/میلی 57/0)  حاوی مواد معدنی مثل فسفر
گرم (، آهن )گرم/میلی80/11گرم ، پتاسیم )گرم/میلی(گرمگرم/میلی

گرم( گرم/میلی 3/0) ( و منیزیم85/0گرم (، سدیم )گرم/میلی57/0
 کلسیم، میزان حاضر (. در تحقیق2010و همکاران،  Toghyani) است

و منیزیم پالسمای میگو بررسی گردید که در میزان کلسیم و  فسفر
یچ تفاوتی بین تیمارها مشاهده نشد. در مطالعات مشابه روی منیزیم ه

است  نداشته دانه روی میزان کلسیم و منیزیم تاثیریانسان نیز، سیاه
(Valizadeh  ،اما میزان فسفات در بعضی از 2009و همکاران .)
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داری از تیمار شاهد باالتر بود. فسفات طور معنیدانه بهتیمارهای سیاه
کردن انرژی را بر عهده دارد و وظیفه حمل، ذخیره و آزادها، در انسان

سازی انرژی از مواد مغذی ها برای رهاها و ویتامینبا بسیاری از آنزیم
 ALP (. فسفر ماده حیاتی برای ساختDevi ،2008کند )همکاری می

 واسطه فسفر به تقویتدانه ممکن است بهبنابراین سیاه ،باشدنیز می

توان با توجه به نتایج تحقیق حاضر می کند. یگو کمکسیستم ایمنی م
درصد، قادر است  3و  5/1دانه جیره در سطوح بیان نمود که سیاه

و  میزان گلوکز، اوره قوی، باکتریالو آنتی اکسیدان آنتی یک عنوانبه
اسیداوریک را کاهش دهد و محتوی فسفات سرم را افزایش دهد و در 

 دارد. سطح پایینی نگه را در CREA ،ALP، SODنهایت، میزان 

تواند با تاثیر بر فاکتورهای دانه جیره غذایی، میبنابراین سیاه
بیوشیمیایی همولنف، باعث افزایش مقاومت میگو در برابر شرایط 

عنوان یک جایگزین مناسب، ها گردیده و بهنامساعد محیطی و بیماری
 فاده قرار گیرد. ها، مورد استبیوتیکها و آنتیجای واکسنهب

 تشکر و قدر دانی
نویسندگان مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را از آقای دکتر        

سیدمحمودرضا آقامیری، رئیس محترم پارک زیست فناوری خلیج 
دلیل حمایت همه جانبه از انجام مراحل عملی این طرح و فارس، به

خاطر زابل بهآقای دکتر علی ارشدی، عضو هیات علمی دانشگاه 
دریغ برای پیشبرد اهداف تحقیق های بیهای علمی و کمکراهنمایی

چنین آقای مهندس متقی، کارشناس محترم آزمایشگاه تغذیه و و هم
نویسی آبزیان دانشگاه صنعتی اصفهان، جهت همکاری در آنالیز جیره

 نمایند.و تنظیم جیره غذایی، ابراز می
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