شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران
دوره  ،96شماره  ،2تابستان 5961
صفحات 341-314

بررسی غلظتهای مختلف یونهای سدیم و پتاسیم بر شدت فعالیت آنزیم
 Na/K-ATPaseو شاخصهای کیفی الرو در مراحل مختلف الروی
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چکیده
در مراحل اولیة الروی میگوی بزرگ آب شیرین دستگاه تنظیم اسمزی هنوز شکل نگرفته است و تنظیم اسمزی و یونی بدن عمدتاً مربوط
به فعالیتهای آنزیم  Na/K-ATPaseبا مصرررف  ATPمی باشررد .به همین دلیل در چرخة زیسررت طبیعی ،مراحل الروی باید در آبهای
لبشرور نزدیک مناطق مصربی با شرایط مشابه اسمزی ایزوتونیک بدن الرو با حداقل مصرف  ATPو حداکثر بازماندگی سپری شود .این
تحقیق با هدف بررسری تثریر غلظتهای مختلف سردیم و پتاسریم در آب مرکز تکثیر ،بر شردت فعالیت آنزیم  ،Na/K-ATPaseشاخص
کیفی الرو ( )LCIو بازماندگی در مراحل  0 ،6 ،2و  22الروی میگوی بزرگ آب شیرین انجام گردید .برای این تحقیق ،از ترکیب پایة آب
لبشررور مصررنوعی نیو (شرروری  21گرم در لیتر) اسررتفاده شررد و دو آزمایش در مخازن  277لیتری با تراکم اولیة  177الرو در لیتر انجام
گردید .در آزمایش اول ،چهار تیمار  177 ،257 ،277و  157میلیگرم در لیتر پتاسیم با استفاده از نمک کلرید پتاسیم و در آزمایش دوم،
چهار تیمار  6777 ،0777 ،1777و  5777میلی گرم در لیتر سردیم با اسرتفاده از نمک کلرید سردیم هر کدام با سرره تکرار فراهم شد .بر
اساس نتایج به دست آمده ،کیفیت الرو میگوی بزرگ آب شیرین بر اساس شدت فعالیت آنزیم  Na/K-ATPaseشاخص بهتری نسبت به
شاخص کیفی الرو و بازماندگی الروها میباشد .نتایج نشان داد که شرایط ایزوتونیک و حداقل فعالیت آنزیم  Na/K-ATPaseدر مراحل 2
و  6الروی و مراحرل  0و  22الروی به ترتیب  6777و  0777میلیگرم در لیتر سررردیم و  257میلیگرم درلیتر پتاسررریم برای هر چهار
مرحلة الروی میباشد.
واژگان کلیدی :میگوی بزرگ آب شیرین ،آنزیم  ،Na/K-ATPaseدورة الروی ،تنظیم اسمزی ،ایزوتونیک
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 .5مقدمه
چرخة زیست طبیعی میگوی بزرگ آب شیرین
( )Macrobrachium rosenbergiiمنحصرررربهفرد
بوده و علیرغم اینکه بیشررتر مراحل زیستی این گونه
در آب ش ریرین رودخانهها و مناطق باالدسررت سررپری
میشرود ،دورة الروی آن وابسته به آب لبشور بوده و
در طبیعت در فصل تولیدمثل مولدین جهت تخمریزی
بره مناطق مصررربی مهاجرت میکنند .زیرا در مراحل
اولیة الروی میگوی بزرگ آب شیرین ،دستگاه تنظیم
اسررمزی هنوز شررکل نگرفته اسررت ( Wickins and
 )Bread, 1974; New, 2002و مراحل الروی باید
در آبهای لبشررور نزدیکی مناطق مصرربی با شرررایط
مشرابه اسرمزی ایزوتونیک بدن الرو سرپری شررود .در
شررایط طبیعی ،زیست مساعد الروهای میگوی بزرگ
آب شریرین در شوری  21گرم در لیتر انجام میگیرد
( .)New, 2002نیو در سرال  1775از طریق سازمان
فائو دستورالعملی برای تهیه آب لبشور مصنوعی 21
گرم در لیتر برای مراکز تکثیر و دورة الروی این گونه
ارائه نموده است که پایه اصلی نمکهای مورد استفاده
برای رسرریدن به شرروری مورد نظر عناصررر کلسرریم،
منیزیم ،سرردیم و پتاسرریم میباشررد (.)New, 2005
اجرای این دسرررتورالعمررل در مراکز تکثیر موفقیررت
چندانی نداشرت و مشکل اصلی این دستورالعمل عدم
نیازسرنجی مناسب الروهای میگوی بزرگ آب شیرین
به این عناصرر می باشد و خود محقق معتقد است که
بهترین سرطح هر عنصرر در ترکیب آب لب شور ارائه
شرده برای رشرد الروها شرناخته نشده است ( New,
.)2004
ب رهطور طبیعی مراکز تکثیر میگوی بزرگ آب
شرریرین در مناطقی احدام میشرروند که آب لبشررور
مناطق مصبی در دسترس باشد که این امر توسعة این
مراکز را محدود میکند؛ به همین دلیل در چند سررال
اخیر تولید انبوه الرو این گونه در شرایط آزمایشگاهی
و تفری گاهها بیش از سایر گونههای آبزیان مورد توجه
قرار گرفتره اسرررت .محدودیت توسرررعة مراکز تکثیر
مریگوی بزرگ آب شررریرین در منرراطق مصررربی،
آلودگیهررای آب در این منرراطق ،غلظررتهررای یونی
متفاوت در نقاط مختلف مصرربها ،هزینههای حمل و
نقل پسرررت الروهای تولید شرررده از مراکز تکثیر در

منراطق مصررربی برره مراکز پرورشررری و تلفرات زیراد
پسررتالروها در این پروسررة حمل و نقل از مشررکالت
اساسی احدام و توسعة مراکز تکثیر میگوی بزرگ آب
شریرین در نزدیکی مصربها اسرت و از این رو توسعة
مراکز تکثیر این گونه در مناطق دور از مصرربها و در
مجاورت مراکز پرورشی اهمیت زیادی دارد .اولین گام
در توسرررعة این مراکز شرررناخت ترکیبات معدنی آب
لربشرررور منراسرررب برای این مراکز جهت تولید آب
لبشرور مصرنوعی با پارامترهای کیفی مناسررب است.
مردیریرت کیفیت آب و تهیه آب لب شرررور با کیفیت
مناسرررب ،مهمترین اقدام مؤرر در مراکز تکثیر و تولید
الرو میگوی بزرگ آب شررریرین بیران شرررده اسرررت
(.)New, 2002; New 2004; Nahn, 2009
مهمترین پارامتر کیفیت آب لبشرررور در مراکز تکثیر
میگوی بزرگ آب شرریرین ،ترکیب نمکهای معدنی و
یونی (آنیونها و کاتیونها) در آن میباشد ( Wilder
;et al., 1998; New, 2002; Cheng et al., 2003
 .)Yen and Bart, 2008آنیون هررا و کرراتیون هررای

موجود در آب از موارد مهم و مورد نیرراز الرو میگوی
آب شیرین است که به دو صورت انتقال فعال و انتشار
سررراده از طریق آبشرررش و سرررطح پوسرررت (بعد از
پوسرررت اندازی) در ارتباط با مایع همولنف درون بدن
الروهرا هسرررتنرد و از این طریق ارتباط ایزوتونیک و
تنظیم اسمزی بدن الروها انجام میشود ( Rainbow,
1997; Cheng et al., 2003; Augusto et al.,
.)2009; Huong et al., 2010

امروزه جمعآوری الرو میگوی بزرگ آب شیرین
از محیط طبیعی برای پرورش نیمرره متراکم و متراکم
اقتصادی نیست و بهترین روش برای تهیه الرو و پست
الرو ،اسررتفاده از تکنیکهای آزمایشررگاهی برای تولید
انبوه الرو در تفری گاهها اسرررت ( Menasveta and
 .)Piyatiratitivokul, 1980طی چنررد دهررة اخیر
مطرالعرات زیرادی با هدف افزایش زندهمانی و کیفیت
الروهای میگوی بزرگ آب شرریرین انجام شررده است
کره این مطالعات عموماً در دو زمینة تغذیه مناسرررب
الروها و مدیریت کیفیت آب تفری گاهها انجام شرررده
اسرت .از سال  2987سازمان فائو در راستای سیاست
تولید پروتئین از سرریسررتمهای آبزیپروری و کاهش
فشرار بر منابع آبزیان دریایی با اقدامات ترویجی سعی
در توسرررعرة تکثیر و پرورش گونرره میگوی بزرگ آب
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شریرین در کشرورهای اسرتوایی و نیمه استوایی کرده
اسرررت ،امرا همواره نیراز به آب لبشرررور با کیفیت و
ترکیب مناسرررب یونی در مرحله الروی ،اصرررلیترین
مشرررکرل توسرررعة مراکز تکثیر و تولید الرو این گونه
مطرح شررده اسررت ( New, 2000; Cavalli et al.,
 .)2001; New, 2004از آنجراییکره برازمراندگی و
کیفیت الروهای تولید شررده به کیفیت و ترکیب مواد
یونی و معدنی آب لب شور مورد استفاده در این مراکز
بستگی دارد ،بنابراین تهیه آب لبشور مصنوعی مورد
نیاز این مراکز مهمترین مسررئله از دیدگاه اقتصررادی و
موفقیت در تکثیر و پرورش این گونه میباشد.
در طول دورة الرو ی میگوی بزرگ آب شیرین،
الروها بایسرتی در مواردی که فشار اسمزی در محیط
اطراف کراهش پیردا میکنرد ،قادر به حفظ حجم آب
میران برافتی ،جلوگیری از خروج یونها از بدن و جذب
یونهای موردنیاز بدن از آب محیط اطراف باشرررند .در
میگوی بزرگ آب شررریرین ،بعد از تفری تخم ،اولین
مرحلة الروی زوآ تا حدود دو روز قادر به زیست و بقاء
در محیط آب شرریرین اسررت که این امر نشرراندهنده
توانایی باالی تنظیم اسمزی الروهای این مرحله است.
این گونه همچنین زمانی که در معرض دامنة تغییرات
زیراد شررروری قرار میگیرد ،توانایی زیادی در تنظیم
عناصرر بیشینه از خود نشان میدهد ( Stern et al.,
1987; Fungo-Smith et al., 1995; Wilder et
 .)al., 1998مطالعات نشران داده است که با توجه به

عدم شررکلگیری دسررتگاه تنظیم اسررمزی در مراحل
اولیة الروی میگوی بزرگ آب شریرین ،تنظیم اسمزی
در مراحرل اولیرة الروی با اسرررتفاده از آنزیم Na/K-
 ATPaseبر اسرراس ذخایر  ATPموجود در بدن الرو
انجام میگیرد ( .)Wilder et al., 2009وقتی که در
سختپوستان شوری آب محیط اطراف کمتر از غلظت
ایزوتونیرک بردن میشرررود ،میزان فعرالیت این آنزیم
جهرت جرذب یونهرا از محیط اطراف افزایش مییابد
( .)Lucu and Towle, 2003محققین نشان دادهاند
که در سختپوستان این آنزیم با تبادل سه یون Na+
از داخل سلول با دو یون  K+از خارج از غشای سلول
و بررا صررررف انرژی از طریق هیردرولیز  ATPتنظیم
یونهای سرردیم و پتاس ریم را انجام میدهد ( Santos
 .)et al., 2007بنررابراین ،بهترین غلظررت سررردیم و
پتاسررریم در آب لب شرررور مرکز تکثیر که شررررایط

ایزوتونیک با آب میانبافتی بدن الرو داشرررته باشرررد،
براعرث حرداقرل فعرالیرت این آنزیم و حداکثر ذخیرة
 ATPدر بدن الرو و بهبود کیفیت الرو خواهد شرررد.
این تحقیق تثریر غلظتهای مختلف یونهای سدیم و
پتاسرریم در آب لبشررور مصررنوعی بر شرردت فعالیت
آنزیم  Na/K-ATPaseبا هدف دسرررتیابی به بهترین
غلظت این یون ها در آب لب شرررور مرکز تکثیر انجام
گردید.

 .2مواد و روشها
تهیرره الرو :الروهررای موردنیرراز این تحقیق از
مولردین برا سرررن  0±2مراه و وزن  05±6گرم تهیه
شررردند .بعد از الرو ریزی ،برای جداسرررازی الروها از
مولدین ،از یک سریسرتم گردشی آب استفاده گردید.
سرریسررتم طراحی شررده دارای سرره مخزن شررامل دو
مخزن اسرررتوانهای و یک مخزن مکعبی بود که مخزن
مکعبی با حجم  077لیتر محل نگهداری مولدین و دو
مخزن اسرررتوانهای با حجم  287لیتر ،یکی برای محل
تجمع الروها با سرریسررتم جذب نوری الروها با نصررب
توری چشرررمرره ریز در محررل خروجی آب و دیگری
برهعنوان بیوفیلتر بودنرد .غرذادهی مولدین با غذاهای
تجاری با دو نوبت غذادهی صربح و عصر در حد اشتها
انجرام گردیرد .تخمگشرررایی بعد از  1-0روز از زمان
انتقال مولدین دارای تخمهای تیره رن بر روی پاهای
شنا به مخزن نگهداری مولدین انجام گردید .الروها با
اسرتفاده از جریان گردشی آب و جذب به سمت منبع
نور در مخزن مربوط بره الروهرا جمع آوری شررردنررد.
خروجی آب مخزن تجمع الروهررا برره مخزن بیوفیلتر،
دارای توری اسرررتوانه ای شرررکل در وسرررط مخزن با
چشرررمرههای  257میکرومتر بودند که مانع از خروج
الروهرا میگردیرد .در این مخزن ،الروهای تجمعیافته
با استفاده از سطل های دارای الک ،جداسازی و بعد از
شمارش به واحدهای آزمایش منتقل شدند.

 .5.2تیمارهای آزمایش
سریسرتم واحدهای آزمایش شامل ظروف 277
لیتری با تراکم  177الرو در لیتر بود .هوادهی مخازن
بهصررورت اسررتفاده از هواده متمرکز و دمای آب (18
درجرره سررررانتی گراد) نیز بررا اسرررتفرراده از بخرراری
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ترموستاتدار در اتاقک آزمایش انجام شد .نور با شدت
 2777لوکس روشرنایی برای  21ساعت در روز جهت
زیسررت مسرراعد الروها تنظیم گردید ( Nhan et al.,
 .)2009برای رفع کلر موجود در آب از فیلتر زغررالی و
تیوسرولفات سردیم استفاده شد .غذادهی الروها نیز با
ناپلی آرتمیا ( )Artemia franciscanaسویة دریاچة
گریت لیک با تراکم  27-25عدد ناپلیوس در میلیلیتر
در دو نوبت صربح و عصر انجام گردید .این تحقیق در
دو آزمرایش و هر کردام از آزمرایشهرا برا چهار تیمار
غلظتی سدیم و پتاسیم با سه تکرار در هر تیمار انجام
گردیرد .جهرت تنظیم ترکیبرات نمکی و یونی پایه در
تیمارهای آزمایش ،از فرمول آب لب شور مصنوعی نیو
( )New, 2004با شرروری  21گرم در لیتر اسرررتفاده
شررد .سررپس در آزمایش اول ،چهار تیمار ،257 ،277
 177و  157میلیگرم در لیتر پتاسرریم با اسررتفاده از
نمرک کلرید پتاسررریم و در آزمایش دوم ،چهار تیمار
 6777 ،0777 ،1777و  5777مریرلی گرم در لیتر
سرردیم با اسررتفاده از نمک کلرید سرردیم فراهم شررد.
تنظیم شروری با شروریسنج مدل  85Dشرکت YSI
انجام شرد و اندازهگیری پارامترهای مختلف شیمیایی
آب در طول تحقیق با دسرتگاه اسپکتروفتومتری مدل
 DR2700شرکت  HACHانجام گردید.
ارزیابی شرراخصهای کیفی الرو :شرراخصهای
بازماندگی ،شررردت فعالیت آنزیم  Na/K-ATPaseو
شررراخص وضرررعیت الرو ( 2)LCIجهت ارزیابی تثریر
تیمارهای مختلف غلظتی سرردیم و پتاسرریم بر کیفیت
الروها بهصورت زیر استفاده گردید:

 .2.2درصد بازماندگی الرو
درصررد بازماندگی الرو بر اسرراس دسررتورالعمل
( )New, 2004انررجررام گررردیررد .بر اسرررراس این
دسرررتورالعمرل از تیمرارهای مختلف مورد مطالعه در
مراحل الروی  0 ،6 ،2و  22نمونهبرداری و با شمارش
حجمی درصد بازماندگی الروها ارزیابی گردید.

 .9.2شدت فعالیت آنزیم Na/K-ATPase
انرردازه گیری شرررردت فعررالیررت آنزیم Na/K-
Larval Condition Index

2

 ATPaseدر الروهررای میگوی بزرگ آب شررریرین بر
اسراس روش  Wilderو همکاران ( )1777با استفاده
از کیتهرای اندازهگیری  ATPبا نام تجاری ATPlite
تهیه شرده از شررکت  PerkinElmerکشور آمریکا و
همچنین قرائت نمونهها نیز با استفاده از دستگاه پلیت
ریردر مردل  MPR-0020شررررکت PerkinElmer
کشور آمریکا انجام گردید.

 .9.2شاخص وضعیت الرو )(LCI
شراخص وضرعیت الرو ،یک شاخص کاربردی و
مهم برای ارزیابی کیفی الرو میگوی بزرگ آب شیرین
اسرت Tayamen .و  )2999( Brownاین شاخص را
برا ارزیرابی  17مورد وضرررعیرت کیفی ظاهری الرو و
امتیازدهی بصورت اختصاصی برای الرو میگوی بزرگ
اب شرریرین ارائه کردند .برای این شرراخص در مراحل
الروی  0 ،6 ،2و  22از هر تیمررار  07قطعرره الرو
انتخاب گردید و شررراخص وضرررعیت آنها طبق فرمول
 Tayamenو  )2999( Brownبهصورت زیر محاسبه
گردید:
LCI = Σ P. (10N)-1
در این فرمول = P :امتیاز ربت شرررده برای هر

الرو

 .4.2آنالیزهای آماری
قبرل از انجرام آنررالیز واریانس ،نرمال بودن
دادهها با اسرتفاده از آزمون شاپیر-ویلک 1بررسی شد.
برای آنرالیز داده ها از آنالیز تجزیه واریانس یک طرفه
اسررتفاده شررد .مقایسرره میانگین تیمارهای مختلف (با
سرررطح معنیداری  )P ≥7/75بررا آزمون دانکن و بررا
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  29انجام شد.

 .9نتایج
نرتررایج این تحقیق در دو آزمررایش مجزا در
تیمارهای مختلف غلظتی سرردیم و پتاسرریم مربوط به
بازماندگی الروها ،شراخص کیفی الرو و شدت فعالیت
آنزیم  Na/K-ATPaseدر مراحل مختلف الروی ربت
گردید .میانگین مهم ترین پارامترهای فیزیکوشیمیایی
Shapiro-Wilk

1
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آب مخرازن و تیمرارهای پرورش الروها در طول دورة
آزمایش شررامل درجه حرارت ،pH ،اکسرریژن محلول،
آمونیاک و نیتریت به ترتیب  18±7/5درجه سرررانتی
گرراد 5/6±7/6 ،0±7/0 ،مریلی گرم در لیتر>7/2 ،
مریرلری گررم در لریرترر و  >7/8میلی گرم در لیتر
انردازهگیری و ربت گردید .با توجه به دما و شررررایط
کیفی آب ،دورة الروی در آزمایش  10±1روز و زمان
مشاهدة اولین پستالرو 2در آزمایشها در روز بیست
و چهارم بود.
نمودار  2و  1به ترتیب نتایج درصررد بازماندگی
الروهرا در مراحل مختلف الروی در تیمارهای مختلف
غلظتهای سردیم و پتاسریم را نشران میدهد .درصد
مرحلة 11

مرحلة 7

مرحلة 4

بازماندگی الروها در مراحل اول و چهارم الروی تفاوت
معنی داری را در بین تیمرارهرای مختلف غلظرت های
سرردیم نشرران نداد و در مراحل هفتم و یازدهم ،تیمار
 1777میلی گرم در لیتر سرررردیم تفرراوت معنی دار
( )P≤7/75و پایین تری را نسررربت به سرررایر تیمارها
نشان داد (نمودار  .)2در تیمارهای مختلف غلظتهای
پتاسیم ،درصد بازماندگی الروها در مراحل اول ،چهارم
و هفتم تفاوت معنیداری نشررران ندادند ( )P≥7/75و
فقط در مرحلررة یررازدهم الروی تفرراوت بین تیمررارهررا
معنی دار و تیمررارهررای 257و  157میلی گرم در لیتر
پتراسررریم به ترتیب بیشرررترین و کمترین بازماندگی
الروها را نشان دادند (نمودار .)1
مرحلة 1
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a

80

40

b

20
0
4000

5000

2000

3000

تیمارهای غلظت سدیم(میلیگرم در لیتر)

نمودار  .1درصد بازماندگی الرو در مراحل مختلف الروی در تیمارهای مختلف غلظتهای سدیم (انحراف معیار±میانگین) .مقایسه درون
گروهی بوده و حروف متفاوت در هر مرحلة الروی بیانگر تفاوت معنی دار ( )P≤1/15میباشد.
مرحلة 11

مرحلة 7

مرحلة 1

مرحلة 4
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نمودار  .1درصد بازماندگی الرو در مراحل مختلف الروی در تیمارهای مختلف غلظتهای پتاسیم (انحراف معیار±میانگین) .مقایسه درون
گروهی بوده و حروف متفاوت در هر مرحلة الروی بیانگر تفاوت معنی دار ( )P≤1/15میباشد.

First postlarvae appearance
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نتایج مربوط به شررراخص کیفی الرو در مراحل
مختلف الروی در تیمارهای مختلف غلظتهای سدیم
و پتاسیم ،در جداول  2و  1ارائه گردیده است .شاخص
کیفی الرو در مرحلررة اول الروی در هر دو آزمررایش
مربوط بره تیمرارهرای مختلف غلظرتهای سررردیم و
پتاسریم تفاوت معنیداری را نشرران نداند .اما در سایر

مراحرل الروی ،شررراخص کیفی الرو در بین تیمرارها
دارای تفاوتی معنی دار ( )P≤7/75و بهترین شرراخص
کیفی الرو در تیمارهای غلظتهای مختلف سدیم ،در
تیمرارهرای  0777و  6777میلیگرم در لیتر (جدول
 )2و در تیمرارهرای غلظتهای مختلف پتاسررریم ،در
تیمار  257میلیگرم در لیتر (جدول  )1ربت گردید.

جدول  .1شاخص کیفی الرو (میانگین  ±انحراف معیار) در مراحل مختلف الروی در تیمارهای مختلف سدیم .مقایسه درون گروهی بوده و
حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار ( )P≤1/15میباشد.
تیمارهای غلظت
سدیم
1777
0777
6777
5777

مرحلة 1
2/85±7/79
2/80±7/20
2/88±7/26
2/80±7/11

شاخص کیفی الرو ) (LCIدر مراحل مختلف دورة الروی
مرحلة 7
مرحلة 4
2/6±7/76b
2/66±7/70b
2/02±7/76a
2/06±7/70a
a
2/06±7/71
2/05±7/76a
b
2/66±7/70
2/0±7/79ab

مرحلة 11
2/51±7/76b
2/66±7/22ab
2/0±7/76a
2/58±7/70b

جدول  .1شاخص کیفی الرو (میانگین  ±انحراف معیار) در مراحل مختلف الروی در تیمارهای مختلف پتاسیم .مقایسه درون گروهی بوده
و حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار ( )P≤1/15میباشد.
تیمارهای غلظت
پتاسیم
111
151
111
151

مرحلة 1
2/80±7/70
2/92±7/79
2/85±7/2
2/85±7/20

شاخص کیفی الرو ) (LCIدر مراحل مختلف دورة الروی
مرحلة 7
مرحلة 4
b
2/68±7/75
2/86±7/75a
a
2/08±7/70
2/85±7/76a
2/0±7/70b
2/85±7/70a
b
2/66±7/70
2/06±7/75b

نمودار  0و  6نترایج مربوط بره شررردت فعالیت
آنزیم  Na/K-ATPaseرا در مراحررل اول ،چهررارم،
هفتم و یازدهم الروی نشرران میدهد .نتایج بهدسررت
آمده نشان داد که شرایط ایزوتونیک با حداکثر ذخیرة
 ATPبرا حرداقرل فعالیت آنزیم  Na/K-ATPaseدر
مراحل  2و  6الروی و مراحل  0و  22الروی به ترتیب

مرحلة 11
2/56±7/75c
2/06±7/75a
2/66±7/71b
2/66±7/76d

در تیمارهای  6777و  0777میلیگرم در لیتر سرردیم
می برراشررررد (نمودار  .)0در بین تیمررارهررای مختلف
غلظتهای پتاسیم در هر چهار مرحلة الروی ،کمترین
( )P≤7/75شررردت فعالیت آنزیم  Na/K-ATPaseبا
حرداکثر ذخیرة  ATPدر بردن الروهرا در تیمار 257
میلیگرم درلیتر مشاهده گردید (نمودار .)6
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مرحلة 7

مرحلة 11
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نمودار  .3شدت فعالیت آنزیم  Na/K-ATPaseدر مراحل مختلف الروی در تیمارهای مختلف غلظتهای سدیم (انحراف
معیار ±میانگین) .مقایسه درون گروهی بوده و حروف متفاوت در هر مرحلة الروی بیانگر تفاوت معنی دار ( )P≤1/15میباشد.

مرحلة 7

مرحلة 11

مرحلة 1

مرحلة 4

5

d

d

4

c
c
b

c

3

b

b

c

3.5

a
a

b

a

2.5

bc

2

a

1.5
1
0.5

شدت فعالیت آنزیم ()µmols ADP/mg protein/hr

d

4.5

0
250

200

150

100

تیمارهای غلظت پتاسیم (میلیگرم در لیتر)

نمودار  .4شدت فعالیت آنزیم  Na/K-ATPaseدر مراحل مختلف الروی در تیمارهای مختلف غلظتهای پتاسیم (انحراف

معیار ±میانگین) .مقایسه درون گروهی بوده و حروف متفاوت در هر مرحلة الروی بیانگر تفاوت معنی دار ( )P≤1/15میباشد.

 .4بحث و نتیجه گیری
بیشررترین ترکیبات یونی و نمکی موجود در آب
لبشور مراکز تکثیر میگوی بزرگ آب شیرین ،مربوط
به یون های دو ظرفیتی کلسررریم و منیزیم و یونهای
تک ظرفیتی سررردیم و پتاسررریم میباشرررد .از دیدگاه
زیسرررتشرررنراسررری ،یون هرای دوظرفیتی عمدتاً در
پوسرررت انرردازی و یون هررای تررک ظرفیتی در تنظیم
اسررمزی و یونی آب میانبافتی سررختپوسررتان تثریر
مسررتقیم دارد ( .)Pequeux, 1995میگوی بزرگ آب
شریرین در روند تکاملی سختپوستان از آبهای شور

دریا به طرف آبهای شرریرین بینابین میگوهای دریایی
و خرچن ر هررای دراز قرار دارد ( VanHook and
 )Patel, 2008و الروهای این گونه بعد از تفری  ،قادر
بره زنردهمانی زیادی در آب شررریرین نیسرررتند ،زیرا
س ریسررتم تنظیم اسررمزی در آنها هنوز شررکل نگرفته
اسررت و باید در محیطی مشررابه مناطق مصرربی قرار
گیرند که از نظر اسررمواللیتی و ترکیب یونی مشررابه
اسررمواللیتی و ترکیب یونی آب میانبافتی الرو باشررد
( .)Houng et al., 2004برنررابرراین ،در آب مورد
اسرتفاد Iمراکز تکثیر میگوی آب شیرین ،فقط شوری
آب مهم نیسرررت بلکره مهمتر از آن ترکیب نمکهای
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موجود در آن اسرت .در این تحقیق با توجه به شرایط
زیست طبیعی الروها در مناطق مصبی ،برای تهیة آب
لرب شرررور مرکز تکثیر از ترکیرب پایة آب لب شرررور
مصنوعی نیو (( )New, 2004شوری  21گرم در لیتر)
اسرررتفاده شرررد و سرررپس تیمارهای مختلف غلظتی
یونهای تک ظرفیتی سرردیم و پتاسرریم با اسررتفاده از
نمکهای کلرید سردیم و کلرید پتاسیم برای سنجش
شررررایط کیفی و فیزیولوژیکی الروهای میگوی بزرگ
آب شیرین مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج این تحقیق نشان داد که در بیشتر مراحل
اولیة الروی ،شرراخص بازماندگی در تیمارهای مختلف
غلظتهای پتاسررریم و منیزیم فاقد تفاوت معنیدار اما
شررراخص کیفی الرو و شررردت فعالیت آنزیم Na/K-
 ATPaseمعنیدار بود و تفاوتها را در کیفیت الروها
بهتر نشران دادند .در سرختپوستان اصطالح "کیفیت
الرو" عموماً به شرایط فیزیولوژیک الرو برمیگردد که
این امر در بازماندگی ،تکوین و رشرررد در دوره الروی
تثریر مسرررتقیم میگذارد (.)Racotta et al., 2003
بازماندگی و کیفیت الرو میگوی بزرگ آب شیرین در
مراکز تکثیر مستقیماً به حفظ فاکتورهای کیفی آب و
شررایط تغذیهای بستگی دارد ( Armstrong et al.,
 .)1976الروهای میگوهای آب شرریرین نسرربتاً مقاوم
بوده و در بیشرررتر مواقع الروها با کیفیت پایین از بین
نمیروند و علیرغم درصرررد بازماندگی باالو در مرحلة
پرروشررری دورهرة پرورش و هزینره های پرورش را به
شررردت باال میبرند .بنابراین ،ارزیابی کیفیت الروها بر
اسرراس شرراخص شرررایط کیفی الرو و شرردت فعالیت
آنرزیرم  Na/K-ATPaseتررفرراوت هررا در شررررایط
فیزیولوژیک و کیفیت الروها را بهتر نشرران میدهد .بر
اسرراس نتایج این تحقیق ،تفاوتها در شرردت فعالیت
آنزیم  Na/K-ATPaseدر شاخص شرایط کیفی الرو
ترثریر گذار و قابل مشررراهده اسرررت اما در بازماندگی
الروها به خصوص در مراحل اولیة الروی قایل مشاهده
نیست.
بر اسراس نتایج به دسررت آمده کمترین فعالیت
آنزیم  Na/K-ATPaseدر شررررایط ایزوتونیرک بدن
الرو کره براعرث ذخیرة  ATPبدن الرو میشرررود ،در
مراحرل اولیة الروی در مراحل  2و  6در تیمار 6777
Euryhaline

2

میلیگرم در لیتر سرردیم مشرراهده شررد اما در مراحل
پرایانی دورة الروی در مراحل  0و  22در تیمار0777
میلیگرم در لیتر سررردیم بهدسرررت آمد .وقتی که در
سختپوستان شوری آب محیط اطراف کمتر از غلظت
ایزوتونیرک بردن یا بیشرررتر از غلظت ایزوتونیک بدن
باشد ،میزان فعالیت این آنزیم جهت تنظیم یونها در
آب میان بافتی تغییر میکند ( Lucu and Towle,
 .)2003همچنین نشرران داده شررده اسررت که فعالیت
آنررزیرم  Na/K-ATPaseدر تررنررظری رم اسرررمررزی
سررختپوسررتان و بهخصرروص سررختپوسررتانی که
یوریهالین 2هسرررتند اهمیت زیادتری دارد و فعالیت
این آنزیم براعث جذب و عبور یونهای تکظرفیتی از
طریق الملهای آبشررش ری یا سررطح پوسررت میشررود
( .)Wilder et al., 2000این آنزیم با تبادل سه یون
 Na+از داخل سلول با دو یون  K+از خارج از غشای
سرررلول و با صررررف انرژی از طریق هیدرولیز ATP
تنظیم یونی را در آب میرران بررافتی انجررام میدهررد
( .)Santos et al., 2007در میگوی بزرگ آب شیرین،
در مراحل انتهایی دورة الروی دسرتگاه تنظیم اسمزی
شررکل میگیرد ( )New, 2004و به نظر میرسررد با
تشرکیل سریسرتم تنظیم اسمزی نقش آنزیم Na/K-
 ATPaseو شدت فعالیت آن کمتر میشود .از طرفی
دیگر نیز در مراحل انتهایی دورة الروی ترجیح اسمزی
میگوی بزرگ آب شیرین تغییر کرده و موجود محیط
آب شیرین رودخانه را به محیط لبشور مصبی ترجیح
میدهد.
بر عکس سررردیم کره در مراحل مختلف الروی
حداقل شررردت فعالیت آنزیم  Na/K-ATPaseتغییر
میکند ،در خصررروص پتاسررریم این روند رابت بوده و
غلظرت بهینة پتاسررریم برای تمام مراحل الروی 257
میلیگرم در لیتر میباشرد .به نظر میرسد در میگوی
بزرگ آب شررریرین ،شررردت فعررالیررت آنزیم Na/K-
 ATPaseعمردتراً تحت تثریر غلظت یون سررردیم در
محیط اطراف و مسرررتقررل از غلظررت یون پترراسررریم
میباشررد .تحقیقات نشرران داده اسررت که بیشررترین
فعالیت آنزیم  Na/K-ATPaseدر سرررختپوسرررتان
درسررت قبل از پوسررتاندازی و بعد از پوسررتاندازی
اترفرراق میافتررد ( .)Towle et al., 1976این امر
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 در مراحررل اولیررة الروی درNa/K-ATPase آنزیم
 میلی گرم در لیتر6777  در تیمررار6  و2 مراحررل
سرردیم بود اما در مراحل پایانی دورة الروی در مراحل
 میلی گرم در لیتر سررردیم0777 در تیمررار22  و0
 در حالی که غلظت بهینة پتاسررریم و،بره دسرررت آمد
 برای تمامNa/K-ATPase حرداقرل فعرالیرت آنزیم
. میلیگرم در لیتر میباشد257 مراحل الروی

 تقدیر وتشکر.1
بدینوسررریله از دکتر مایکل فرینسرررکو از مرکز
توسرعة علوم شیالتی دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی
و مهندس محمد مهدی شررعیری کارشررناس ارشررد
پژوهشررری مرکز تکثیر و پرورش میگوی بزرگ آب
شررریرین قصررررشررریرین بخراطر راهنمایی های فنی
 این.صرررمیمیرانره تشرررکر و قدردانی به عمل میآید
160202/2/2 تحقیق در قالب طرح پژوهشری شرماره
با اسرتفاده از اعتبارات پژوهشرری دانشگاه تهران انجام
.شده است
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