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و های رشد عنوان جاذب غذایی بر شاخصره بهید جیتاثیر سطوح مختلف نوکلئوت

 (Acipenser persicus)تاسماهی ایرانیزان غذاگیری یم

 
 

 فاطمه خانی*
 49334-4334:ستیپندوقص، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان :

 49334-4334:ستیپندوقص، گاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر: محمدرضا ایمانپور 

 49334-4334:ستیپندوقص، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: زادهوحید تقی 

 49334-4334:ستیپندوقص، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: حامد کلنگی میاندره 

 

 9312خرداد  :تاریخ پذیرش                  9312فروردین  :تاریخ دریافت
 

 :چکیده

غذاگیری ماهی میزان های رشد و عنوان جاذب غذایی بر شاخصبه( واناژن)در تحقیق حاضر، تاثیر سطوح متفاوت نوکلئوتید جیره 

 گرم و میانگین طول 73/21 ± 21/1ماهیان با میانگین وزنی . مورد بررسی قرار گرفت( Acipenser persicus)برون قره

 21با سه تکرار با تراکم ( درصد 2/0و 72/0، 12/0، 0)  تیمار با سطوح متفاوت نوکلئوتید جیره 2 بهمتر سانتی 13/17 ± 12/0

ضریب افزایش وزن، ضریب  های رشد و غذاگیری از قبیلهفته غذادهی بازماندگی، شاخص 20پس از . ماهی در هر تانک تقسیم شدند

 One-way ANOVAداری با روش و از نظر معنی بررسی غذا رشد ویژه، شاخص وضعیت، ضریب تبدیل غذایی و ضریب کارایی

بهترین نتایج از نظر مقایسه وزن و طول نهایی، افزایش وزن، ضریب تبدیل  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت Spss 18افزار در نرم

بین تیمارهای تغذیه  در 1تیمار نین چهم. بود( درصد نوکلئوتید 72/0) 1غذایی، ضریب رشد ویژه و ضریب کارایی غذا متعلق به تیمار 

باالترین مقادیر نیز  7و  2تیمارهای  با مقایسهدر  ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و ضریب کارایی غذا مقادیر شده با نوکلئوتید 

رفت غذا رفی، کاهش هدرسبب افزایش غذای مص نوکلئوتید افزودن این تحقیق نشان داد . خود اختصاص دادبهداری را تفاوت معنیرا با 

 .برون گردیدقرهرشد در ماهیان  نرخو در نتیجه سبب افزایش 

 

 بروننوکلئوتید، جاذب غذایی، شاخص رشد، بازماندگی، قره :کلمات کلیدی

 

 f.khani88@gmail.com:پست الکترونیک نویسنده مسئول* 
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 مقدمه

یک گونه  (Acipenser persicus)تاسماهی ایرانی 

ی جنوبی استخوانی است که از تاسماهیان حوضه -غضروفی

عنوان واحدهای بهنوکلئوتیدها (. 3187بهمنی، ) باشدخزر می

 هایفرماسیدهای نوکلئیک، ازضروریات اساسی درتمام ی سازنده

اطالعات . باشندکدهای ژنتیکی می جهت ساختزندگی 

 DNA، در (RNA دارای هایجز در مورد ویروسهب)ژنتیکی

شوند و اطالعات پایه جهت کد کردن تمامی ذخیره می

که کنند در حالیهای ساخته شده در بدن را تهیه میپروتئین

RNA عنوان یک ناقل شیمیایی رابط اطالعات ذخیره شده به

با . کندهای سلول عمل میاز هسته به سایر قسمت DNAدر 

ای را در اغلب های عمدهچنین نقشاین حال، نوکلئوتیدها هم

ه انرژی در ذخیر: کنند، از قبیلهای بیولوژیکی ایفا میپروسه

 طور برجسته از طریق آدنوزین تری عمل انتقال فسفات، به

ی چندین کوآنزیم از عنوان اجزای سازنده، به(ATP) فسفات

آمید ، نیکوتین(NAD) نوکلئوتیدآمید آدنین دیقبیل نیکوتین

 ، فالوین آدنین دی(NADP) نوکلئوتید فسفاتآدنین دی

عنوان ناقل دوم به، عمل Aو کوآنزیم ( FAD) نوکلئوتید

های سلولی میانجی مهم از قبیل آدنوزین مونوفسفات پروسه

 و (cGMP)و گوانین مونوفسفات حلقوی  (cAMP) حلقوی

عنوان میانجی در کنترل چندین واکنش آنزیمی، عمل به

در ساخت گلیکوژن و  های بیوسنتزی، مخصوصاًواکنش

 .گلیکوپروتئین

یکی : آینددست میهجاندار بنوکلئوتیدها از دو مسیر برای  

از طریق هضم اسیدهای نوکلئیک که در اجزاء جیره قرار دارند 

وسیله نوکلئوتیدهای آزاد که به جیره غذایی اضافه و دیگری به

که  salvageاز طریق مسیر  scratchاز  گردندکه عمدتاًمی

نوکلئوتیدهای جدید را از نوکلئوتیدهای در حال حذف و از 

اگرچه تعداد زیادی از  .شوندمیدهند، ساختهمیجیره شکل 

انواع سلول و بافت قادر به ساخت نوکلئوتیدها هستند، برخی، از 

های ایمنی و روده، اغلب توانائی ساخت نوکلئوتیدها قبیل سلول

را از دست داده و به میزان دسترسی نوکلئوتیدهای آماده 

 .(Fegan ،4002) شوندوابسته می

آزاد یا همان اسیدهای نوکلئیک در شکل غیر نوکلئوتیدها 

ها مشکل و مستلزم صرف انرژی بسیار پایدار بوده و هضم آن

بنابراین ترکیب مناسبی از نوکلئوتیدهای آزاد که به جیره . است

تواند زا میبرای غلبه بر شرایط استرس گردند خصوصاًاضافه می

. (Cosgrove، 3998؛ 4001و همکاران،  Borda) مفید باشد

این مورد را در ماهیان پرورشی، جایی که تقاضا برای 

نوکلئوتیدهای خارجی در جیره غذایی برای حفظ سالمت و 

و همکاران،  Jha) توان مشاهده نمودرشد مناسب وجود دارد می

4007) . 

 

 مواد و روش
از مرکز  3193بهار  ماهیان مورد استفاده در این تحقیق

خاویاری شهید مرجانی گرگان تهیه پرورش ماهیان  وتکثیر

به برون ماهیان قرهبچهپس از سازگاری و رسیدن . گردید

 17/41 ± 13/0و میانگین طول گرم  17/24 ± 34/4وزن

ر با سطوح متفاوت تیما 2به 3193در زمستان متر سانتی

با سه تکرار با ( درصد 2/0و 12/0، 42/0، 0) نوکلئوتید جیره

پروری آبزیدر آزمایشگاه  (ونیرو) تانکماهی در هر  34تراکم 

 زیستو محیط دانشکده شیالتشهید ناصر فضلی برآبادی 

 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تقسیم شدند

میانگین . درصد آب با آب کلرزدایی شده تعویض شد 90روزانه 

 30پس از . بودگراد درجه سانتی 39±3دمای آب طی آزمایش

ماهی  پودربا ترکیب ی طبق جیره فرموله شده هفته غذاده

، روغن ماهی %9، روغن سویا %7، ژالتین %41، آرد گندم 21%

، متیونین %372، لیزین %3772، مکمل معدنی و ویتامینه 1%

کالری بر  11/2و با ترکیب شیمیایی % 0742، ضدقارچ 372%

درصد چربی،  47/38درصد پروتئین،  41/27گرم انرژی خام، 

به میزان روزانه دو درصد وزن بدن در دو درصد خاکستر  92/7

. وعده  با سطوح مختلفی از مکمل حاوی نوکلئوتید تغذیه شدند

با  (ساخت شرکت کموفورم اوگست سوئیس)مکمل واناژن 

% 7چربی و % 2/3فیبر، % 1پروتئین، %  28ترکیب شیمیایی  

 ماهیان هر دو هفته طبق. خاکستر از سوئیس تهیه گردید

ها با پس از اتمام دوره داده. شدندغذادهی  دیدج سنجیزیست

 Oneاز روش Spss 18و  Excel 4030افزار استفاده از نرم

way-ANOVA مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. 

 

 نتایج
 3و افزایش وزن تیمارها در نمودار  سنجیزیستنتایج 

ترین جیره بیشدرصد  12/0تیمار دوم با . نشان داده شده است

 .هفته غذادهی نشان داد 30میانگین وزن را پس از 
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 (.p<0.05) نشان داده شده است 3و بازماندگی در پایان دوره در جدول  (Lf) و نهایی( L0)، طول اولیه (Wf) و نهایی (W0)مقادیر وزن اولیه                    

 

 ادهی با جیره حاوی مکمل نوکلئوتیدهفته غذ 11مقادیر فاکتورهای رشد پس از . 1جدول 
 فاکتور/تیمار تیمار شاهد %42/0تیمار  %12/0تیمار  %2/0تیمار 

93/24±17/1 a 82/24±49/4 a 19/23 ± 41/3 a 02/24 ±19/3 a  (گرم)وزن اولیه 

32/329±71/1 b 93/323±11/0 b 20/321±29/2 b 02/313±39/2 a  (گرم)وزن نهایی 

39/42±89/0 a 88/41±20/0 a 22/41±33/0 a 32/41±44/0 a  (مترسانتی)طول اولیه 

21/11±12/0 b 21/11±41/0 b 09/11±23/0b 02/14±11/0 a (مترسانتی)طول نهایی 

00/300±00/0 a 00/300±00/0 a 81/92±83/2 a 81/92±83/2 a درصد بازماندگی 

 .(p<0.05)باشدمی مذکور پارامترهای در اختالفات ودنب دارمعنی هندهد نشان هاردیف در مشابه غیر حروف وجود                   

 

داری با گروه شاهد تفاوت معنی وزن نهایی بین تیمارها

بین تیمارهای تغذیه شده با جیره حاوی مکمل ولی  داشت

ترین البته بیش. داری مشاهده نشدنوکلئوتید تفاوت معنی

طول نهایی تیمارها در . اختصاص یافت 4افزایش وزن به تیمار 

میزان افزایش وزن بدن . دار بودمقایسه با تیمار شاهد معنی

(BWI)، ،درصد بازده غذایی  غذای مصرفی(FCR) ، کارایی

( CF)، ضریب چاقی (SGR ) ضریب رشد ویژه، (FCE) غذایی

 .نشان داده شده است 4در جدول 
 

 غذادهی با جیره حاوی مکمل نوکلئوتیدهفته  11پس از  غذاگیریمقادیر فاکتورهای . 2جدول 
 فاکتور/تیمار تیمار شاهد %42/0تیمار  %12/0تیمار  %2/0تیمار 

41/301±27/2 b 02/309±99/3 b 73/303±79/2 b 00/89±22/2 a BWI 

41/308±70/8a 22/302±71/0a 00/302±24/1a 39/99± 40/4a  (g) Food Intake 

03/3±07/0 ab 91/0±04/0 b 04/3±07/0 ab 33/3±02/0 a  (%FCR) 

98/0±07/0 ab 01/3±04/0 b 97/0±07/0 ab 89/0±01/0 a (%FCE) 

78/3±09/0 ab 80/3±07/0 b 71/3±08/0 ab 14/3±07/0 a (%SGR) 

10/0±00/0b 13/0±00/0 b 14/0±00/0 ab 11/0±03/0 a (%CF) 
، (گرم) وزن اولیه -وزن ثانویه(: BWI) بدن وزن افزایش(. p<0.05) باشدمی مذکور پارامترهای در ختالفاتا بودن دارمعنی دهندهنشان هاردیف در غیر مشابه حروف وجود

 ، کارایی غذا(Needlham ،3988و  Larid)300*{روز پرورشتعداد لگاریتم طبیعی وزن ثانویه تقسیم بر  -لگاریتم طبیعی وزن اولیه(: %SGR) ضریب رشد ویژه

(FCE% :) ضریب تبدیل غذایی، وزن بدن تقسیم بر مقدار غذای خورده شدهمیزان افزایش (FCR% :)مقدار غذای خورده شده تقسیم بر میزان افزایش وزن بدن 

(Hevory ،4002.) 
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، FCR ،SGRبهترین نتایج را در مقایسه مقادیر  4تیمار 

FCE و  3چنین تیمارهای داشت و نسبت به تیمار شاهد و هم

 ،91/0 ±04/0ترتیب با مقادیر به داری رانیز تفاوت معنی 1

 (. 4جدول) ،(p<0.05) نشان داد 01/3±04/0و  ±80/3 07/0

 

 بحث
های تخصصی بر روی های آبزی گیرندهتعداد زیادی از گونه

شود نقشی در های حسی خارجی دارند که فرض میارگان

چنین گزارشاتی مبنی بر اثر هم. کنند ءجذب شیمیایی ایفا

 .(Fegan ،4002) ها وجود داردعنوان جاذبنوکلئوتیدها به

Kiyohara شیمیایی هایگیرنده حضور نیز( 3972) همکاران و 

 AMP, IMP, UMP) نوکلئوتیدها به که puffer هایلب روی را

 هایروش توسط را دهندمی نشان واکنش( ADPو

 به منجر ابتدایی گزارشات این. دادند گزارش الکتروفیزیولوژیکی

 جیره نوکلئوتید شیمیایی جذابیت اثر با رابطه در مهمی کشف

تاسماهیان از جمله  .(Gatlin ،4001و  Li) شد ماهیان بر

های موجود بر روی تاسماهی ایرانی نیز با استفاده از سبیلک

 پوزه خود و حس بویایی اقدام به ردیابی و در نتیجه دریافت غذا

کنند که هرچه ماده جاذب اثرگذارتر باشد غذاگیری اولیه می

با توجه به پروتئین باالی جیره . تر خواهد بودتر و سریعبیش

عنوان چنین افزودن نوکلئوتید بهمصرفی در این تحقیق و هم

جاذب، غذاگیری ماهیان با افزایش سطح نوکلئوتید افزایش 

رش و دمای نسبتا پائین البته با توجه به فصل پرو. نسبی داشت

گاهی اوقات غذاگیری بیش از حد ماهیان موجب نفخ و عدم 

با توجه به تحقیقات . شدمدت چند روز میغذاگیری آنان به

 هاینقشانجام شده در موجودات مختلف، نوکلئوتید جیره دارای 

متابولیک متعددی از جمله افزایش سطح جذب دستگاه 

یسم چربی و پروتئین، افزایش گوارش، موثر بودن در متابول

و  Li؛ 4001و همکاران،  Frankie) باشدجذب آهن در روده می

Gatlin ،4001 ؛Boza ،3998). Mackie  وAdran (3978 )

 هنوکلئوزید و نوکلئوتید را مورد مطالعه قرار دادند ب 27اثرات 

عنوان هها را بهای آزمایشی، آنکه با استفاده از تنوع جیرهطوری

  ای چشایی برای ماهی توربوتهای تغذیهترین محرکیقو

(Scophtalmus maximus )چنین هم .عنوان نمودندIMP 

های ماهیان از قبیل افزایش جذابیت جیره را در تعدادی از گونه

چنین بزرگ نشان داده است و همآال و باس دهانماکرل، قزل

IMP و AMP ها چنگپوستان از قبیل البستر و خربرای سخت

و  Ikeda. (Fegan ،4002) اندبا جذابیت بسیار باال نمایان شده

نیز پس از استفاده از ماهی جک ماکرل ( 3993)همکاران 

(Trachurus murphyi )به نقش  عنوان یک مدل آزمایشیهب

و  Kubitza. ای اشاره کردنددر تحریک تغذیه موثر نوکلئوتیدها

وتید جیره، در فرایند بلع نیز به نقش نوکلئ( 3997)همکاران 

اشاره ( Micropterus salmoide)بزرگ  غذا در باس دهان

مکمل غذایی ( 3997)و همکاران Kubitzaطی گزارش . نمودند

IMP  (4800 گرم بر کیلوگرم غذامیلی ) غذای مصرفی باس

ی در مقایسه با گروه تغذیه شده با جیره% 21دهان بزرگ را  تا 

تواند به این این احتمال می. د افزایش دادفاقد مکمل نوکلئوتی

دارای غلظت باالیی از  دلیل باشد که موجودات دریایی نسبتاً

IMP  هستند، بنابراین اثرات سودمند مکملIMP که زمانی

قابل  شود، عمدتاًپودر ماهی به فرمول غذایی آبزیان افزوده می

رشد ی فرض بر این است که اثر افزایش دهنده.  توجه نیست

دلیل بهبود غذاگیری در اوایل تغذیه فعال، افزایش اینوزین به

دهد و یا شویی غذا در آب را کاهش میسرعت غذاگیری که آب

و   Me´tailler) باشدایفاء کردن چندین نقش در متابولیسم می

عالوه بر اینوزین، اثرات افزایشی بر رشد . (3981همکاران، 

چون آسکوژن، شرکت هم)د های متابولیتی نوکلئوتیمخلوط

چون الرو نیز گاهی اوقات در ماهیانی هم( 3کموفورما، سوئیس

آال ماهیان قزلو بچه (Atef ،3993و  Ramedan) تیالپیا

(Adamek  ،3991و همکاران) افزودن مواد . مشاهده شده است

جاذب شیمیایی که دارای وزن مولکولی کم بوده و در ساختمان 

 ند، سبب افزایش غذای مصرفی، کاهش هدرخود دارای ازت باش

 رفت غذا و در نتیجه سبب افزایش میزان رشد در ماهیان 

برخی محققین معتقدند  (.3182سوداگر و همکاران، ) گردندمی

 جایگزینعنوان هتوان باز نوکلئوتید جیره در تحقیقات آینده می

، Gatlinو  Li)رماهی در غذای آبزیان استفاده نمودپوداصلی 

4001). 
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Abstract 

In the present study, the effect of different levels of dietary nucleotides (Vanazhen) as a 

food attractant on the growth rate and feeding rate of Persian sturgeon (Acipenser persicus) 

were studied. Fish with an average weight of 42/37 ± 2/12 g and mean length of 23/67 ± 0/61 

cm were divided to 4 treatments with different levels of nucleotides in the diet (0, 0/25, 0/35 

and 0/50%) with three replications containing 12 fish per tank. After 10 weeks feeding, 

survival, growth and feeding indices such as weight gain, specific growth rate, condition 

index, feed conversion and feed efficiency ratio were examined and the significance of them 

were analyzed using One-way ANOVA analysis software Spss 18. The best results in terms of 

weight and length compared to the weight gain, feed conversion ratio, specific growth rate 

and feed efficiency ratio from treatment 2 (0/35% of the nucleotides). This study showed that 

adding nucleotides to increase food intake, reduce food losses and thus increase the growth 

rate of sturgeon. 
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