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 چکیده

لي همولنف میگوی پا سفید های سلودر مطالعه حاضر اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذايي و شوری آب بر شاخص

قطعه میگو با متوسط وزن  353( جوان مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور تعداد Litopenaeus vannameiغربي )

، cm 133تن آب )طول:  93مخزن بتني با ظرفیت  12متر، در سانتي 19/1±95/3گرم و  55/5±91/3و طول اولیه 

( شامل سه سطح 3×3گرديدند. تیماربندی براساس طرح ماتريکس )( توزيع cm 933و ارتفاع:  cm 923عرض: 

بار  5%( طراحي شد. غذادهي 15، 35و  55( در سه سطح پروتئین جیره غذايي )3-3، 91-95و  ppt 35-31شوری )

روز انجام گرديد. در پايان، پارامترهای سلولي شامل: شمارش تعداد کل و تفريقي  51در روز در حد سیری به مدت 

ترين سطح پروتئین جیره غذايي در تعداد کل ها مورد سنجش قرار گرفت. براساس نتايج، مطلوبموسیته

مشاهده شد و با عوامل متغیر ارتباط مستقیم ppt 35-31% و شوری 35، های گرانولوسیتها و سلولهموسیت

( و همچنین در تعداد ≥35/3Pگرانولوسیت ارتباط عکس را نشان داد )های سميداشت. هر چند که تعداد سلول

% پروتئین جیره 35داری نداشتند. بدين ترتیب براساس نتايج کسب شده، سطح اثر معني های هیالونوسیتسلول

های باشد. عالوه بر اين، با توجه به استرسي که گونه پا سفید غربي در آبتر ميغذايي جهت تغذيه اين گونه مناسب

ترين شوری آببوده و به عنوان مطلوب ppt 35-31د، بهترين میزان شوری آب شوشور متحمل ميشیرين و لب
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 مقدمه. 9

به  Litopenaeusدر بین میگوهای پنائیده، جنس 

 Litopenaeusسفید غربي )خصوص گونه پا

vannamei )باشد های پرورشي ميترين گروهاز غالب

(Alfaro-Montoya and A. Vega, 2011 Alfaro-

Montoya, 2010; ،) به علت دارا بودن نرخ اين گونه

 Zhou etرشد سريع و تحمل طیف وسیعي از دما )

al., 2013 Wickins and Lee, 2007; نیاز به ،)

-در جیره غذايي نسبت به ساير گونهپروتئین کمتر 

، مقاومت باال (Arshadi et al., 2016) های پرورشي

فر و همکاران، زا )متینهای بیماریدر برابر پاتوژن

( و قابلیت تحمل محدوده وسیعي از شوری آب 9311

ppt 53-9 (Chong-Robles et al., 2014 Xie et 

al., 2014; FAO, 2011;میت ای با اه گونه  ( به

شده   عت پرورش آبزيان تبديلدر صن ،اقتصادی باال

پا سفید  میگوی(. معرفي Lin et al., 2012است )

غربي به صنعت تکثیر و پرورش ايران توسط مؤسسه 

اين  انجام گرفت. 9313 تحقیقات شیالت در سال 

پس از بروز بیماری لکه سفید در صنعت رخداد 

 (Penaeus indicus) سفید هندی پرورش گونه

پا سفید غربي به دلیل داشتن  میگوی. پذيرفتصورت 

در چرخه تولید،  9315، از سال فوق الذکرهای ويژگي

 Afsharnasab etجايگزين گونه سفید هندی شد )

al., 2011 .) و پس از بروز بیماری لکه  9311در سال

در استان بوشهر  گونه سفید هندی میزان تولید سفید

ز . پس ارسید 9315در سال  تن 521تن به  3515از 

تن  1511به  تولید میزان ،ورود گونه پا سفید غربي

نیز که  در استان خوزستانرسید.  9311در سال 

داشت پس از  9311تن در سال  11 تولیدی برابر

در  مراکز تولیدی به تعطیلي وقوع بیماری لکه سفید

میگوی  با معرفي منتهي گرديد. اما 9315سال 

رسید  9311 تن در سال 229به   تولیدپاسفید غربي 

(Statistical Yearbook of the Iranian, 2014 .) 

پروری عوامل مختلفي  جهت انجام فعالیت آبزی

عنوان محیط  ازجمله آب، مواد غذايي و مکاني که به 

شود، دخیل هستند پرورشي در نظر گرفته مي

(Sadeghi and Noruzi, 2007 از میان فاکتورهای .)

مل محیطي با اهمیت زيکوشیمیايي، شوری يک عافی

بوده که باعث تغییرات فیزيولوژيکي پیچیده و گسترده 

 ,An and Choiشود )های آبزی ميدر ارگانیسم

( و شناسايي ظرفیت گونه برای مقاومت در برابر 2010

تغییرات شوری از الزامات موردنیاز جهت تولید تجاری 

 (. تغییرات شوریClive, 2009باشد )پروری مي آبزی

عنوان  به  باشد خارج از حد تحمل گونه ني کهزما

 Mohammadiنمايد )عامل استرس عمل مي

Makvandi et al., 2012 Varsamos et al., 2004; )

و در صورت نامساعد بودن سطح آن باعث کاهش 

گردد ايمني و در موارد حاد منجر به مرگ میگو مي

(Perazzolo et al., 2002). 

ترين ترين و عمدهتئین از مهمدر بین مواد مغذی، پرو

باشد مواد مغذی الزم برای رشد و سالمت میگو مي

(Venero et al., 2007 Lemos et al., 2000; میزان .)

پروتئین جیره غذايي همواره بايد در حد بهینه 

 نگهداری شود، چراکه عدم رعايت مقدار متعادل

 د. بهکنجاندار ايجاد مي، مشکالتي را برای پروتئین

ديگر اگر در جیره غذايي انرژی از حد نیاز  عبارت  

خوني، کاهش پروتئین پالسما  کمتر باشد، منجر به کم

 ,Musaviشود )و مختل شدن سالمت جاندار مي

(. از سوی ديگر افزايش درصد اين ماده مغذی 2006

 دادهوساز را افزايش  در جیره غذايي میزان سوخت

(Rosas et al., 2001 Taboada et al.; 1998 و )

 میزانافزايش  متعاقب شاهد کاهش کیفیت آب

و آلودگي محیط پرورشي  دارترکیبات زائد نیتروژن

(. همچنین، Barbieri, 2009; 2010خواهیم بود )

طبق تحقیقات صورت گرفته از بین متغیرهای 

محیطي، شوری بیشترين تأثیر را بر میزان  زيست

ين ماده مغذی ئین جیره غذايي و سنتز اجذب پروت

بنابراين،  (.Intanai et al., 2009)در بدن میگوها دارد 

خصوص سطوح  شناخت تأثیر فاکتورهای محیطي به 

مختلف شوری بر فیزيولوژی و تغذيه میگو، کلید 
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باشد پروری مي موفقیت در صنعت آبزی

(Mohammadi Makvandi et al., 2012  Boeuf 

and Payan, 2001;.) 

 ،ی خانواده پنائیده يوری هالین هستنداگرچه میگوها

کیفیت نامناسب آب و  ،وجود تغییرات شوری با اين 

سطوح نامطلوب جیره غذايي منجر به ايجاد استرس و 

-در نتیجه ايجاد شرايطي مناسب برای حضور پاتوژن

 ,.Perazzolo et alگردد )طلب مي  های فرصت

ز س ناشي اس از جمله، استر(. پاسخ به استر2002

کیفیت نامطلوب آب يا ترکیب نامناسب جیره غذايي 

های همولنف به باعث تغییر در ترکیب هموسیت

شود پوستان مي عنوان نخستین خط دفاعي سخت

(Annies and Rosamma, 2007 Cheng et al., 

(. همچنین عوامل متعددی از جمله قرار گرفتن ;2007

داد صورت حاد يا مزمن تع  بههای محیطي تحت تنش

 Charoensapsri et al., 2015دهد )ها را تغییر ميآن

Lorenzon et al., 2013;)ها در . معموالً هموسیت

صورت هیالینه، نیمه گرانوالر و   سخت پوستان به

 Giulianini et al., 2007گردند )گرانوالر مشاهده مي

Battison et al.; 2003يمني و (. استرس، سیستم ا

 Anniesنمايد )میگو را مختل مي بولیکيعملکرد متا

and Rosamma, 2007 لذا، ايجاد شرايط محیطي .)

مطلوب و جیره غذايي متعادل و مناسب و همچنین 

تر شدن میگو از طريق مديريت صحیح باعث مقاوم

 ,.Lin et alشود )تحريک سیستم ايمني بدن مي

رسد که اثر ي(. بنابراين، ضروری به نظر م2013

ری محیط و پروتئین جیره غذايي بر نوسانات شو

سیستم دفاعي میگوی پا سفید غربي مورد بررسي 

( طي بررسي خود 1391و همکاران ) Lin قرار گیرد.

روی میگوی پا سفید غربي متوجه شدند که تعداد کل 

های در گردش همولنف در میگوهای هموسیت

های سبت به میگوهای پايین نپرورش يافته در شوری

های باالتر کمتر بود. به طور فته در شوریپرورش يا

کلي تحقیقات مشابه ديگری نیز پیرامون اثر شوری 

ها صورت گرفته که در محیط بر تعداد کل هموسیت

ها در اثر کاهش ها کاهش تعداد هموسیتتمام آن

 ;Wang and Chen, 2005شوری محیط مشاهده شد )

2006 Le Moullac and Haffiner, 2000; اين (. با

ای در ارتباط با اثر نوسانات حال، تاکنون مطالعه

شوری آب و پروتئین جیره غذايي به صورت توأم بر 

های همولنف میگوی پا سفید تغییر تعداد هموسیت

بنابراين هدف از مطالعه غربي گزارش نشده است. 

حاضر بررسي عوامل متغیر مهم عنوان شده يعني 

های ر شاخصجیره غذايي و شوری آب ب پروتئین

 Litopenaeusسلولي همولنف میگوی پا سفید غربي )

vannameiباشد.( مي 

 هامواد و روش. 2

میگو پا سفید غربي از سايت پرورش قطعه  353تعداد 

میگوی چوئبده آبادان تهیه و به کارگاه تکثیر میگو و 

م ماهیان دريايي بندر امام خمیني )ره( جهت انجا

روز دوره سازگاری را  93میگوها تحقیق انتقال يافتند. 

تغییرات  ppt 1طي نمودند و روزانه و به تدريج میزان 

کاهشي و افزايشي شوری محیط تا رسیدن به سطوح 

قسمت در  3-3، 91-95و  31-35مورد آزمايش )

ها اعمال گرديد. در طول مدت سازگاری هزار( بر آن

شرکت هووراش  5335ای میگوها با استفاده از غذ

% 95% فیبر، 3% چربي، 1% پروتئین خام، 31)

بار در روز  5% رطوبت( در حد سیری و 93خاکستر و 

 315تغذيه شدند. پس از پايان دوره سازگاری، تعداد 

قطعه میگو ابتدا وزن شده و سپس به طور تصادفي 

قطعه میگو با  91درون مخازن آزمايشي به تعداد 

گرم و  55/5±91/3طولي  میانگین وزني و

مخزن بتني با ظرفیت  12متر در سانتي 95/3±19/1

و ارتفاع:  cm 923، عرض: cm 133تن )طول:  93

cm 933.در مطالعه حاضر نه تیمار  ( توزيع گرديدند

، 35و  55آزمايشي با سه سطح پروتئین جیره غذايي )

3-3، 91-95و  31-35%( و سه سطح شوری 15

ر يک با و ه 3×3از طريق ماتريکس قسمت در هزار 

 (.9سه تکرار طراحي گرديد )جدول 



و همکاراني معصوم ...ييغذا رهیج نیآب و پروتئ یاثر سطوح متفاوت شور

4

تیمارهای آزمايش. 9جدول   

1 

(S35/P45)

1

(S35/P35)

2 

(S35/P25)

1 

(S15/P45)

5 

(S15/P35)

5 

(S15/P25)

3 

(S3/P45)

1 

(S3/P35)

9 

(S3/P25)
تیمار

مشخصات

55 35 15 55 35 15 55 35  پروتئین 15

)%(

35-31  35-31  35-31  95-91  95-91  95-91  3-3  3-3  3-3 شوری 

)قسمت 

 در هزار(

مواد اولیه جیره غذايي شامل: پودر ماهي، پودر 

کنجاله سويا، پودر سر و دم میگو، پودر اسکوئید، 

روغن ماهي، آرد گندم، مکمل معدني، مکمل 

ويتامینه، کلسترول، لسیتین، همبند و پرکننده بود. 

 1وراک نیز طبق جدول کلیه مراحل ساخت خ

 Zhou etساس اصول استاندارد صورت پذيرفت )برا

al., 2012 همچنین تغذيه میگوها نیز در طول دوره .)

بار در روز در حد سیری به صورت دستي و  5آزمايش 

 Robertson etانجام شد ) 15و  91، 91، 1در ساعات 

al., 1993 پس از هر وعده غذايي مقدار غذای .)

-ین وزن پلته محاسبه و براساس میانگخورده نشد

های غذا، مقدار دقیق غذای مصرف شده محاسبه 

 (.Tuan and Wiliams, 2007گرديد )

(=3nهای غذايي آزمايشي ). اجزای غذايي و آنالیز تقريبي ترکیبات بیوشیمیايي جیره1جدول 

% پروتئین(55) 3جیره  % پروتئین(35) 1جیره  % پروتئین(15) 9جیره   هاي جیرهآنالیز تقريبي بیوشیمیاي

99/9±31/51

13/3±5/1

19/3±35/95

31/3±39/1

13/19

11/9

93/9±92/35

21/3±9/1

15/3±55/99

93/3±91/1

93/35

21/9

99/9±3/12

53/3±1/1

19/3±93/1

99/3±23/1

33/55

22/9

پروتئین

چربي

خاکستر

رطوبت

9کربوهیدرات 

1انرژی

بدست آمد. 933فريق مجموع میزان پروتئین، چربي، خاکستر و رطوبت از طريق ت ان کربوهیدرات ازروش محاسبه میز -9

( به ترتیب برای کربوهیدرات، چربي و پروتئین محاسبه گرديد.Mj/g) 3132/3و  3311/3، 392/3انرژی کل از حاصل ضرب اعداد  -1

سي  5/1در پايان دوره آزمايش، با استفاده از سرنگ 

احیه پای دوم شنا کارديال در نز حفره پریسي ا

عدد میگو از هر تکرار اقدام به  3)سفالوتوراکس( و از 

 ;Liu et al., 2014برداری از همولنف شد )نمونه

Samnejhad and Afsharnasab, 2016 بدين منظور .)

سي سي ماده ضد  3/3ها از قبل میزان در سرنگ

 mM Sodium citrate ،250mM 100انعقاد )

Sucrose  10و mM Tric-HCl کشیده شده بود )

(Samadi, 2012 سپس همولنف اخذ شده به منظور .)

سنجش پارامترهای سلولي نظیر شمارش کلي 
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ها ( و شمارش تفريقي هموسیتTHCها )هموسیت

(DHC در يک میکروتیوپ منتقل و معادل حجم آن )

ي % اضافه گرديد. به منظور بررسي کل93 بافر فرمالین

-فتراقي هموسیتها از الم نئوبار و شمارش اهموسیت

هیه گسترش از همولنف و مطالعه آن زير ها با ت

ها، میکروسکوپ نوری جهت تعیین درصد گرانولوسیت

ها هر دو با ها و هیالونوسیتسمي گرانولوسیت

 صورت پذيرفت. ×93بزرگنمايي 

 IBMها در محیط نرم افزار تجزيه و تحلیل داده

SPSS Statistics 16 .در ابتدا شرط نرمال  انجام شد

 Shapiro- Wilkبا استفاده از آزمون ها بودن داده

ها با بررسي گرديد. سپس تجزيه و تحلیل داده

 One wayاستفاده از آنالیز واريانس يک طرفه )

ANOVA 35/3( در سطح احتمالP≤   برای تعیین

 Twoه )تفاوت بین تیمارها و آنالیز واريانس دو طرف

way ANOVA جهت تعیین اختالف بین اثرات )

  ≥35/3Pتغیرها در سطح احتمال اصلي سطوح م

دار برای انجام گرديد. در صورت مشاهده تفاوت معني

 Duncanها از آزمون چند دامنه مقايسه میانگین

 استفاده شد. 

 
 نتایج. 3

های نتايج مربوط به بررسي تغییرات هموسیت

سفید غربي تحت تأثیر سطوح همولنف میگوی پا 

غذايي در  متفاوت شوری محیط و پروتئین جیره

 35آورده شده است. طبق نتايج سطوح  3جدول 

قسمت  31-35درصد پروتئین جیره غذايي و شوری 

های در هزار بیشترين اثر را بر تعداد کل هموسیت

% پروتئین بیشترين 55همولنف داشتند. سطح 

وسیت را داشت، هر چند که های گرانولمیانگین سلول

تفاوت معناداری % 35ها در سطح با تعداد اين سلول

قسمت در  31-35مشاهده نشد. همچنین شوری 

ها بود هزار نیز دارای بیشترين اثر گذاری بر اين سلول

های و براساس نتايج آماری میانگین سلول

کنش هر دو گرانولوسیت همولنف تحت تأثیر برهم

درصد  15ر داشت. جیره غذايي حاوی عامل متغیر قرا

ر پروتئین مورد آزمايش پروتئین نسبت به سطوح ديگ

-های سميدارای بیشترين میانگین در تعداد سلول

 ppt 3-3گرانولوسیت بود. همچنین شوری با سطح 

های سمي نیز بیشترين اثر گذاری را بر میانگین سلول

دارای  ppt 95-91گرانولوسیت داشت و با سطح 

داری نبود. طبق آنالیز واريانس دو طرفه ختالف معنيا

های ها میانگین سلولکنش آنمتغیر و برهم دو عامل

-هیالونوسیت را به طور معناداری تحت تأثیر قرار نمي

 دهند. 

 
تئین جیره ( تحت تأثیر سطوح مختلف پروL.vannameiهای همولنف میگوی پا سفید غربي )نتايج آنالیز تعداد هموسیت. 3جدول 

 (=3nخطای استاندارد،±)میانگین غذايي و شوری آب 

 میانگین پارامترهای ايمني همولنف )آزمون واريانس يک طرفه(

THC (×10 تیمار
3
) DHC 

GC SGC HC 
9 (S3/P25) 

1 (S3/P35) 

de 33/3±3333/2 g 25/3±13/91 a 33/3±53/12 a 13/3±33/95 
e 33/3±1333/5 cde 15/9±11/11 b 91/9±91/13 ab 13/3±15/99 

3 (S3/P45) 
d 33/3±3212/1 ef 33/9±33/13 a 21/3±53/12 ab 25/3±13/99 

5 (S15/P25) 
c 53/3±1225/1 fg 11/3±13/91 a 33/3±53/12  

ab11/9±33/91 

5 (S15/P35) 
de 13/3±5113/2 bcd 13/3±33/13 b 13/3±91/15 b 51/3±33/99 

1 (S15/P45) 
e 53/3±1115/5 def 55/3±33/19 b 55/9±53/11 ab 91/9±91/93 

2 (S35/P25) 
c 33/9±3133/1 bc 33/9±33/15 b 11/3±91/13 ab 19/3±33/91 

1 (S35/P35) 
a 33/3±115/13 b 15/9±13/15 b 11/9±11/19 ab 11/3±13/91 
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1 (S35/P45) 
b 33/3±222/91 a 31/3±15/39 c 13/3±33/51 ab 51/3±11/99 

 رات اصليمیانگین اث

 c 31/3±133/1 b 55/3±35/13 a 53/3±35/11 53/3±11/91 درصد پروتئین 15

 a 35/3±913/99 a 55/3±11/13 b 53/3±53/11 51/3±11/99 درصد پروتئین 35

 b 31/3±115/1 a 59/3±31/15 b 51/3±22/11 51/3±13/91 درصد پروتئین 55

 ppt 3-3 c 32/3±111/1 b 51/3±23/91 a 51/3±35/11 52/3±12/91شوری 

 ppt 95-91 b 39/3±251/2 b 55/3±31/19 a 51/3±21/15 53/3±91/91شوری 

 ppt 35-31 a 32/3±933/95 a 53/3±35/12 b 53/3±51/13 51/3±15/91شوری 

 آزمون واريانس دو طرفه

 51/3 33/3 33/3 33/3 پروتئین

 21/3 33/3 33/3 33/3 شوری

 95/3 33/3 33/3 33/3 پروتئین×شوری

 (.P<35/3باشد )های آزمايشي ميحروف متفاوت در هر ستون نشانه وجود اختالف معني دار بین گروه*

 

 گیریبحث و نتیجه. 4

ترين عامل زيست محیطي مؤثر براساس مطالعات مهم

باشد بر فیزيولوژی و نحوه تغذيه در آبزيان شوری مي

(Bagheri et al., 2010  Rubio et al., 2005; .)

همچنین، در هر دو رژيم غذايي طبیعي و فرموله 

باشد شده، پروتئین بیشترين ماده در جیره غذايي مي

کند و نقش حیاتي در رشد و تکامل میگو ايفا مي

(Lemos et al., 2000 ; Sudaryono et al., 1995 .)

بازده جیره غذايي به يکي از اهداف مهم در  همچنین

 Gong et al., 2012تبديل شده است )پرورش آبزيان 

; Kause et al., 2006 عالوه بر اين، بررسي وضعیت .)

فیزيولوژی و سیستم ايمني میگو برای پیشگیری و 

 ,.Raico et alکنترل از بیماری بسیار اهمیت دارد )

ها يکي از خطوط (. به طور کلي، هموسیت2003

شانگر تواند به عنوان نباشند و ميدفاعي میگو مي

زيستي بالقوه جهت بررسي و ارزيابي وضعیت سالمت 

 Annies andمیگو مورد استفاده قرار گیرد )

Rosamma, 2007 تغییرات محیط زيست، سخت .)

سازد که وضعیت ايمني بدن خود پوستان را وادار مي

را تغییر دهند. اين نوسانات اغلب موجب استرس در 

مني بدن سخت پوستان شده و در نتیجه قدرت اي

(. Le Moullac and Haffner, 2000يابد )کاهش مي

کند که در مورد مواد بدين جهت ضرورت ايجاب مي

ها بر زا توأم با شرايط محیطي و اثرات آنمغذی انرژی

 سیستم ايمني اين گونه مطالعاتي صورت گیرد.

لولي و کاهش تعداد تنش شوری باعث لیز س

 Perazzolo et al., 2002 ;شود )ها ميهموسیت

Sanchez et al., 2001 Pipe and Coles, 1995; .)

رسد فاصله گرفتن از میزان همچنین به نظر مي

مطلوب پروتئین جیره غذايي باعث صرف انرژی جهت 

های شود و هموسیتمقابله با تنش ايجاد شده 

-هموسیت شود، به همین دلیل تعدادکمتری ساخته 

% 55و  15ا سطوح در میگوهای تغذيه شده ب ها

و  Linر کمتر شده است. ضپروتئین در تحقیق حا

( طي بررسي خود روی میگوی 1391همکاران نیز )

پا سفید غربي مشاهده نمودند که تعداد کل 

های در گردش همولنف در میگوهای هموسیت

نسبت به  ppt 5  و  5/1پرورش يافته در شوری 

ر بود. کمت ppt 35میگوهای پرورش يافته در شوری 

به طور کلي تحقیقات فراواني پیرامون اثر شوری 

ها صورت گرفته که در محیط بر تعداد کل هموسیت

ها در اثر کاهش ها کاهش تعداد هموسیتتمام آن

 ;Wang and Chen, 2005شوری محیط گزارش شد )

2006 Le Moullac and Haffiner, 2000; که ،)

  باشند.مشابه با نتايج تحقیق حاضر مي
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-% از هموسیت13تا93(GCهای گرانولوسیت )سلول

دهند. های در گردش خون را به خود اختصاص مي

های مذکور دارای فعالیت فاگوسیتوزی بوده و سلول

 -Aguirreمحل ذخیره آنزيم پروفنول اکسیداز است )

Guzman et al., 2009 درصد 3(. مطابق با جدول ،

یر پروتئین های گرانولوسیت همولنف تحت تأثسلول

کنش هر دو جیره غذايي و شوری آب محیط و برهم

ها ها میزان اين سلولعامل قرار گرفت و با افزايش آن

( 1391و همکاران ) Linنیز افزايش يافت. در مطالعه 

نیز در میگوهای پا سفید غربي پرورش داده شده در 

 GCقسمت در هزار، میزان  5و  5/1های شوری

 Wangهای . همچنین براساس يافتهی داشتندترپايین

میزان  P. monodon( نیز در میگوی 1331) Chenو 

با کاهش شوری کمتر شده است. به  GCهای سلول

های محیطي خارج از محدوده طور کلي استرس

تواند فعالیت اندامک میتوکندری را تحمل آبزی مي

های در گردش تغییر داده و در نتیجه حجم هموسیت

 Le Moullac and Haffner, 2000ابد )يکاهش مي

Johnson,1980;رسد، شوری پايین در (، به نظر مي

مثل میگوی پا  آزمايش حاضر برای گونه شوری پسند

سفید غربي و میزان پايین پروتئین جیره غذايي نیز 

به نوعي عامل استرس زا محسوب شده و منجر به 

 شود. ها ميهای گرانولوسیتکاهش تعداد سلول

براساس نتايج تحقیق حاضر، مشاهده شد که درصد 

( با افزايش SGCهای سمي گرانولوسیت )سلول

% کاهش و سپس 35به  15پروتئین جیره غذايي از 

درصد به طور  55به  35با افزايش سطح پروتئین از 

معناداری افزايش پیدا کرد. همچنین با نوسانات  غیر

های لولشوری آب و افزايش اين فاکتور میزان س

گرانولوسیت روند کاهشي داشت. عالوه بر اين، سمي

کنش هر دو ر بر همها تحت تأثیمیزان اين سلول

های قرار گرفت. سلولعامل متغیر مورد آزمايش نیز 

های در موسیت% از ه25سیت تقريباً سمي گرانولو

ها مسئول شوند. اين سلولگردش را شامل مي

شناسايي عوامل مهاجم بوده و با يکديگر تشکیل ندول 

د و باعث فعال سازی سیستم دهنپروتئیني مي

 Aguirre- Guzman etشوند )پروفنول اکسیداز مي

al., 2009 و هنگامي که میگو در شرايط مناسب )

-باشد، تعداد اين سلولای قرار داشته محیطي و تغذيه

شود که اندار وارد نميها کم و هیچ استرسي به ج

های بخواهد با عامل تنش زا از طريق افزايش سلول

گرانولوسیت مقابله کند. در حالي که قرار گیری سمي

زای قابل تحمل افزايش میزان میگو در شرايط استرس

 را به دنبال خواهد داشت. احتماالً، با SGCهای سلول

-ها اختصاصي عمل نميتوجه به اين که هموسیت

ند، میزان پروتئین پايین و باالتر از حد مطلوب و کن

کنند و زا شناسايي ميشوری کم را عامل استرس

جهت مقابله با آن تعدادشان در همولنف افزايش پیدا 

( مشاهده نمودند که 1331) Chenو  Wangکند. مي

های سمي میزان سلول P. monodonدر میگوی 

ت در هزار قسم 95و  5گرانولوسیت در شوری پايین 

نیز مجدد  ppt 35به  15کم و با افزايش شوری از 

-درصد از سلول 95تا  5ها هیالونوسیتکاهش يافت. 

ها هیچ دهند. هیالونوسیتهای خوني را تشکیل مي

ها فعالیت فاگوسیتوزی ندارند. نقش اصلي اين سلول

 -Aguirreباشد )خون ميمرتبط با لخته شدن 

Guzman et al., 2009 .) بنابراين، تغییرات پروتئین

جیره غذايي و شوری آب را عامل مهاجم شناسايي 

کند، در نتیجه تفاوت معناداری نیز در میزان اين نمي

شود. با اين حال مشاهده شد که ها مشاهده نميسلول

گرانولوسیت های سميروندی مشابه با روند سلول

ش (، با کاه1391و همکاران ) Linارد. طبق مطالعه د

های قسمت در هزار میزان سلول 5و  5/1شوری به 

هیالونوسیت میگوی پا سفید غربي کاهش يافت. 

( نیز به اين نتیجه 1331) Chenو  Wangهمچنین 

 5در شوری کم  P. monodonرسیدند که در میگوی 

وه بر اين ها پايین و عالتعداد هیالونوسیت ppt 95و 

مت در هزار نیز قس 35به  15نیز با افزايش شوری از 

مجدد کاهش پیدا کرد. بدين ترتیب براساس نوع 

ها به دلیل سالم بودن میگوها و عدم فعالیت اين سلول
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ها در نتايج کسب جراحت يا بیماری تعداد اين سلول

شده در آزمايش حاضر در تیمارهای مختلف تفاوتي 

بنابراين، سطوح انتخاب شده برای  مشاهده نگرديد.

غذايي از نظر ايمني برای گونه مذکور  پروتئین جیره

-خطر آفرين نبوده و در دامنه تحمل اين میگو مي

باشد. هر چند که نتايج نشان داده است که سطح 

% پروتئین جیره غذايي از نظر عملکرد ايمني بهتر 35

در بوده است. همچنین بررسي نتايج نشان داد که 

ط زا در محیهای بیماریصورت عدم وجود پاتوژن

زيست، سطوح متفاوت شوری آب نیز برای گونه پا 

سفید غربي مشکل آفرين نیست. با اين حال سطح 

ppt 35-31  جهت فعالیت بهتر خطوط دفاعي میگو

باشد. زيرا میگو در استرس نبوده و در تر ميمناسب

آسیب  زا به جاندارصورت هجوم عوامل بیماری

 شود.کمتری وارد مي

 سپاسگزاری

آقايان مهندس نعیم پورمحمد و مرتضي از جناب 

سوری و از مديريت و کارکنان محترم مرکز تکثیر 

میگو و ماهیان دريايي بندر امام خمیني )ره( که در 

فراهم نمودن امکانت انجام اين تحقیق نهايت همکاری 

 شود.را مبذول داشتند، قدرداني مي
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The effect of salinity and dietary protein on cellular parameters of hemolymph in 

whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) juvenile 
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Abstract 

In this study, the effects of different dietary protein and salinity levels on cellular parameters 

of hemolymph in white leg shrimp (as a part of immune system) of the white leg shrimp 

(Litopenaeus vannamei) juvenile were studied. The number of 350 shrimps with the average 

weight of 5.55±0.18 g and length of 8.81±0.15 cm were distributed randomly in 27 ten tones 

(length: 600 cm, width: 170 cm and height: 100 cm)  concrete tanks. A 3×3 factorial 

experimental including three levels of salinity (0-3, 12-15 and 32-35 ppt) and three dietary 

protein levels (25, 35 and 45%). Experimental shrimps were fed to satiation 4 times a day 

throughout the experimental 56 days. According to the results cellular parameters like: total 

hemocytes count (THC) and differential hemocyte count (DHC) were analysed and recorded. 

The dietary protein levels 35% and salinity of 32-35 ppt had direct positive impact on THC 

and granular cells (GC). Although the semi granular poisonous cells have been decreased with 

the increase in both of the experimental variables (P≤ 0/05) and no effected on the agranular 

cells. So based on the results of this study, the protein diet with the 35% is suggested for L. 

vannamei. Taking in to consideration the results of the study we can say the best water 

salinity for culture of this species is 32-35 ppt.  

Keywords: Dietary protein, Cellular parameter, Hemolymph, Salinity, Litopeneus vannamei. 
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