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متامورفوز الرو کشتی چسب  Amphibalanus amphitriteتحت رژیمهای غذایی تک
جلبکی و ترکیبی
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 1گروه زیست شناسی دریا ،دانشكده علوم و فنون دریایی و جوی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس
 2گروه زیست شناسی دریا ،دانشكده علوم زیستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

کشتی چسبها از موجودات غالب گروه ماکروفولینگها ( )macrofoulingsهستند که در نواحی بین
جزرومدی سراسر جهان یافت میشوند .در این مطالعه ،اثرات تغذیهی جلبکی با استفاده از گونههای
 Tetraselmis suecica ،Isochrysis galbana ،Ch. muelleri ،Chaetoceros calcitransو
 Chlorella vulgarisبه صورت تک جلبکی و ترکیبی بر روی میزان متاموفوز الرو کشتی چسب
 Amphibalanus amphitriteمورد بررسی قرار گرفت .الروهای گرفته شده از کشتی چسبهای بالغ در
ظروف  6خانهای کشت داده شد و روزانه توسط جلبک با غلظت ( 2×015سلول /میلی لیتر) مورد تغذیه
قرار گرفتند .نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که تفاوت معنیداری بین میزان متاموفوز در الروهای
پرورش یافته با جلبکهای مختلف وجود دارد ( .)p>1/15الروهای تغذیه شده با رژیم غذایی تک جلبکی
(به جز  )T. suecicaو غذای ترکیبی در  5روز به مرحلهی سیپریس رسیدند ،درحالیکه الروهای تغذیه
شده با  T. suecicaدر  6روز به این مرحله رسیدند .بیشترین درصد متاموفوز در الروهای تغذیه شده با
غذای ترکیبی  Cha. calcitransو  T. suecicaمشاهده شد .این نتایج نشان میدهد که تغذیه ترکیبی و
مخصوصاً در حضور دیاتومهها باعث کوتاهتر شدن دوره ناپلیوسی و افزایش درصد متامورفوز ناپلیوسها و
تبدیل آنها به الرو سیپرید میشود.

تاریخچه مقاله:
دریافت22/02/8 :
اصالح23/15/01 :
پذیرش23/15/25 :
کلمات کلیدی:

سیپریس
کشتی چسب
ناپلیوس

مقدمـه

 نویسنده مسئول ،پست الکترونیکa_nasrolahi@sbu.ac.ir :
71

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

کشتی چسبها از غالبترین موجودات فولینگ میباشند که دارای پراکنش جهانی بوده و با زندگی به صورت ساکن و چسبیده
سازش یافتهاند ( .)Marechal and Hellio, 2011چرخهی زندگی کشتی چسبها شامل دو بخش پالنکتونی و بنتیکی است.
بخش پالنکتونی خود شامل شش مرحله الروی ناپلیوسی و یک مرحله الروی سیپریسی است .الروها به جز مرحله  Iناپلیوسی
و مرحله سیپریس پالنکتونخوار هستند ( .)Anderson, 1994الرو ناپلیوس کشتی چسپ آزادانه در آب شنا میکند که با
متاموفوز به الرو دیگری موسوم به سیپرید تبدیل شده و سپس با متامورفوز بعد از استقرار به صورت یک فرد جوان بر روی
سطح مستقر میشود ( .)Shahdadi et al., 2014کشتی چسبها به عنوان یک مدل زیستی گسترده و در دسترس ،برای
ارزیابی فعالیتهای آنتیفولینگی از منابع طبیعی به خصوص منابع دریایی به شمار میروند ).(Marechal and Hellio, 2011

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،5شماره  ،1تابستان 1314

از آنجاکه الرو کشتی چسبها مدلی مناسب برای مطالعات آنتیفولینگ هستند و همچنین کشت و پرورش آنها در آزمایشگاه
آسان است ،از این موجودات به طور گستردهای در تحقیقات علمی استفاده می شود .در هر صورت به دست آوردن شرایط
بهینه آزمایشگاهی برای رشد و پرورش الرو کشتی چسبها نیازمند آزمایشات متعدد مخصوصاً در شرایط خاص محلی برای آن
گونه است .شرایط بهینه منجر به ایجاد بقا و رشد کافی و همچنین تولید سیپرید بیشتر و با کیفیت باالتر میشود
) .)Nasrolahi et al., 2007; Anil and Kurian, 1996; Moyse, 1936بقا و رشد الروها به عوامل متعددی نظیر دما ،شوری و
دسترسی غذایی وابسته است ( .)Desai and Anil, 2004مطالعات آزمایشگاهی بر روی الرو بیمهرهگان دریایی نشان داده که
دسترسی به مواد غذایی و همچنین نوع ماده غذایی از مهمترین عوامل بقا و رشد الروی است
(.)Hemaiswarya et al., 2011; Desai and Anil, 2002; Dinet et al., 1991
با استناد به مقاالت ثبت شده بین سالهای  0281تا  ،2100دو گونه کشتی چسپ  Amphibalanus amphitriteو
 A. improvisusبه عنوان دو مدل پرکاربرد در مطالعات آنتیفولینگ میباشند ) A. amphitrite .(Holm, 2012به طور
گستردهای در خطوط ساحلی و مصبهای نواحی گرمسیری و آبهای سراسر جهان پراکنده شده است .این گونه حتی قادر
است در آبهای سردتر از  02درجه سانتیگراد زندگی کند ،اما در آبهای سردتر از  05-08درجه سانتیگراد معموالً
تولیدمثل انجام نمیدهد ( .(Marechal and Hellio, 2011این گونه همچنین از نمونههای غالب و رایج سواحل خلیج فارس و
دریای عمان است که با فراوانی باال در سطوح میانی تا باالیی منطقهی بین جزر و مدی روی بسترهای مختلف به خصوص
صخرهها و اسکلهها مشاهده میشود (.)Shahdadi et al., 2014
با توجه به اینکه تحقیقات آنتی فولینگ در ایران در مراحل اولیه است ،به دست آوردن شرایط بهینه کشت آزمایشگاهی کشتی
چسبها امری ضروری می باشد .بنابراین در این مطالعه ،اثرات تغذیهی جلبکی با استفاده از گونههای مختلف به صورت تک
جلبکی و ترکیبی بر روی میزان متاموفوز الرو کشتی چسپ  A. amphitriteمورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها
کشت میکروجلبکها

استوک خالص میکروجلبکهای  Isochrysis galbana ،Tetraselmis suecica ،Cha. muelleri ،Chaetoceros calcitransو
 Cholrella vulgarisدر محیط کشت  f2کشت داده شد .ابتدا آب دریا با شوری  35 pptتهیه و فیلتر شد .سپس آب به
ارلنهای  511میلی لیتری منتقل و اتوکالو شد و در نهایت در معرض اشعه  UVقرار داده شد .پس از سرد شدن آب دریا و
رسیدن به دمای اتاق ،استوک میکروجلبک به آن اضافه شده و هوادهی به صورت مداوم انجام گرفت .میکروجلبکهای کشت
داده شده در دمای  21±0درجه سانتیگراد و دورهی نوری  06ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی نگهداری شدند تا به غلظت
مناسب برسند.

کشتی چسب  A. amphitriteاز خانواده  Balanoidaeدر زمان بیشینه جزر از سواحل بندرعباس جمعآوری و به همراه آب دریا
به آزمایشگاه منتقل گردید .پس از انتقال به آزمایشگاه و حذف سایر گونههای بیوفولینگ ،به خوبی با آب دریا تمیز شدند.
کشتی چسبها سپس در ظرفهای حاوی  2لیتر آب دریا با شوری  35 pptو دمای  21±0درجه سانتیگراد نگهداری و روزانه
به وسیله ناپلیوس آرتمیا با غلظت  1ناپلیوس در میلیلیتر تغذیه شدند (.)Piazza et al., 2011; Nasrolahi et al., 2007
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نمونه برداری و تهیه الرو کشتی چسبها

متامورفوز الرو کشتی چسب...

زمانی و همکاران

رژیم غذایی جلبکی

برای بررسی اثر تغذیه جلبکی بر درصد موفقیت متامورفوز و زمان رسیدن الروها به مرحله سیپریس 05 ،نوع رژیم غذایی
شامل  5نوع تغذیه تک جلبکی و  01نوع تغذیه ترکیبی (ترکیب دو گونه با حجم یکسان) استفاده شد (جدول  .)0ناپلیوسهای
مرحلهی دوم توسط نور جمعآوری شده و به ظروف استریل کشت بافت  6خانهای ( )Six-well plateمنتقل شد .به هر کدام از
خانهها  8میلیلیتر آب دریا فیلتر و استریل شده حاوی رژیم غذایی مورد نظر با غلظت  2×015سلول در میلیلیتر اضافه شد.
سپس به هر خانه  01عدد الرو ناپلیوس مرحله دوم اضافه شد .آب هر خانه به صورت روزانه با آب تازه و غذای مورد نظر
تعویض شد .هر  21ساعت یک بار وضیعت الروها از نظر مرگ و میر ،زمان و درصد رسیدن الروها به مرحله سیپریس مورد
ارزیابی قرار گرفت ( .)Nasrolahi et al., 2007در نهایت درصد موفقیت متامورفوز از ناپلیوس به سیپریس پس از گذشت  1روز
از شروع آزمایش محاسبه شد.
جدول  .0رژیمهای غذایی مورد بررسی به صورت تک جلبکی و ترکیبی

شماره

رژیم غذایی جلبکی

شماره

0
2
3
1
5

Chaetoceros calcitrans

6
1
8
2
01

Chaetoceros muelleri
Isochrysis galbana
Tetraselmis suecica
Chlorella vulgaris

رژیم غذایی جلبکی
 Cha. muelleriو Cha. calcitrans
 I. galbanaو Cha. calcitrans
 T. suecicaو Cha. calcitrans
 Chl. vulgarisو Cha. calcitrans
 I. galbanaو Cha. muelleri

شماره
00
02
03
01
05

رژیم غذایی جلبکی
 T. suecicaو Cha. muelleri
 Chl. vulgarisو Cha. muelleri
 T. suecicaو I. galbana
 Chl. vulgarisو I. galbana
 Chl. vulgarisو T. suecica

آنالیز آماری

برای ترسیم نمودارها از نرم افزار ) Excell (Microsoft Office 2013استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادههای آماری نیز با استفاده
از نرم افزار  IBM SPSS Statistics 22انجام گرفت .برای بررسی نرمال بودن دادهها از تست  Kolmogorov-Smirnovاستفاده
شد .اثر رژیم غذایی بر متاموفوز الروها توسط آنالیز واریانس یک طرفه ( )One way ANOVAبررسی و میانگین داده ها توسط
آزمون  Tukeyمقایسه شد.
نتایـج

نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که تفاوت معنیداری بین متاموفوز در الروهای پرورش یافته با جلبکهای مختلف
وجود دارد ( .)p>1/15در تغذیهی تک جلبکی پس از  1روز از شروع آزمایش ،بیشترین درصد متاموفوز به مرحلهی سیپریس
با استفاده از  51/01( Cha. calcitransدرصد) مشاهده شد و پس از آن  I. galbana ،T. suecica ،Cha. muelleriو
( Chl. vulgarisبه ترتیب با  08/33 ،21/5 ،12/5و  01/01درصد) بیشترین درصد متامورفوز را داشتند (شکل .)0
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در کشت الرو کشتی چسپ  A. amphitriteبا تغذیه تک جلبکی (به جز گونهی  )T. suecicaو همچنین تغذیهی ترکیبی،
الروها پس از  5روز به مرحلهی سیپریس رسیدند ،اما در تغذیه توسط  T. suecicaالروها پس از  6روز به مرحلهی سیپریس
رسیدند.
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a
a
b
c
c

شکل  . 0درصد رسیدن الرو ناپلیوس به سیپریس تحت تاثیر رژیم غذایی تک جلبکی پس از هفت روز .آنتنکها نشان دهندهی انحراف معیار است
(حروف غیر همنام نشاندهنده تفاوت معنیدار میباشد.)p>1/15 ،

نتایج تغذیه ترکیبی نشان داد که موفقیت الروها برای رسیدن به مرحلهی سیپریس نسبت به رژیم غذایی تک جلبکی بیشتر
است .تغذیه ناپلیوسها با استفاده از ترکیب دو گونهی  Cha. calcitransو  T. suecicaمنجر به بیشترین درصد متامورفوز و
رسیدن به مرحلهی سیپریس شد ( .)63/33%همچنین تغذیه با ترکیب دو گونهی  I. galbanaو  Chl. vulgarisکمترین
موفقیت در رسیدن به مرحلهی سیپریس را داشت (( )28/33%شکل .)2

a
ab
c

c

ab

ab

bc

d
d

e

بحث
رژیم غذایی یکی از مهمترین فاکتورهای تأ ثیرگذار بر بقا ،رشد و متاموفوز الروها است .رژیم غذایی نامناسب سبب طوالنیتر
شدن مراحل الروی و عدم توانایی الروها در متامورفوز و در نهایت از بین رفتن آنها میگردد .مناسب بودن یک میکروجلبک
به عنوان غذا برای بیمهرهگان دریایی به ارزش غذایی آن بستگی دارد ( .)Nasrolahi et al., 2007عوامل متعددی بر ارزش
غذایی میکروجلبکها مؤثر است که از جملهی آنها میتوان به اندازه ،شکل ،قابلیت هضم میکروجلبک ،ترکیب بیوشیمیایی آن
02
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شکل  . 2درصد رسیدن به سیپریس تحت تاثیر رژیم غذایی ترکیبی پس از هفت روز .آنتنکها نشان دهندهی انحراف معیار است (حروف غیر همنام
نشاندهنده تفاوت معنیدار میباشد.)p>1/15 ،
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و همچنین توانایی تغذیه جانور از میکروجلبک اشاره کرد .گونههای مختلف میکروجلبکی از نظر ارزش غذایی دارای تفاوتهای
قابل توجهی هستند و بنابراین در موارد زیادی یک رژیم غذایی ترکیبی میتواند غذای مناسبی جهت تغذیه الروهای موجودات
دریایی باشد ( .)Hemaiswarya et al., 2011مقدار این مواد همچنین در محتوای انرژی سیپریس و کیفیت استقرار آن مؤثر
است .انرژی کافی که از یک غذای مناسب کسب میشود بر بقا و به تبع آن بر رشد و متاموفوز الرو موثر است .در نتیجه تفاوت
در مقدار انرژی که از یک غذای جلبکی به دست میآید میتواند باعث تفاوت در رشد و بقای ناپلیوس گردد .با انجام متامورفوز،
بزرگ شدن و افزایش طول بدن ،الروها میتوانند از غذاهای با اندازهی بزرگتر نیز استفاده نمایند (.)Nasrolahi et al., 2007
در این مطالعه درصد موفقیت متامورفوز ناپلیوس کشتی چسب  A. amphitriteبه سیپرید تحت اثر گونههای مختلف
میکروجلبکی به دو صورت واحد و ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت .بررسی نتایج به طور کلی نشان داد که رژیم غذایی ترکیبی
نسبت به رژیم غذایی تک جلبکی باعث ایجاد درصد بیشتری از متامورفوز می شود .این میزان به طور متوسط  50درصد برای
غذای ترکیبی و  21درصد برای غذای تک جلبکی به دست آمد .این نتایج با نتایج  Nasrolahiو همکاران ( (2111که بر روی
الرو گونه  A. improvisusدر دریای خزر انجام شد همسو میباشد .نتایج آنها نشان داد که تغذیهی الروها با استفاده از ترکیب
 Cha. calcitransو  Chl. vulgarisمنجر به متامورفوز الروها به میزان  11درصد می شود .به نظر می رسد که ترکیب دو
جلبک اثر همافزایی مثبت در متامورفوز الروها دارد.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دیاتومههای  Cha. calcitransو  Cha. muelleriدر بین میکروجلبکهای مورد بررسی
بیشترین موفقیت را به صورت رژیم تک جلبکی ایجاد کردند .این دو دیاتومه در حالت ترکیب با هم و یا در ترکیب با دیگر
گونه ها نیز (به جز ترکیب  Cha. muelleriو  )Chl. vulgarisنتایج مثبتی نشان دادند .این دیاتومهها به عنوان پرکاربردترین
میکروجلبکها در پرورش آبزیان ،خصوصاً در پرورش میگو در نظر گرفته میشوند Cha. calcitrans .دارای انرژی حیاتی و مواد
آلی از ج مله اسیدهای چرب غیر اشباع برای رشد وگسترش الروها و جمعیتهای جوان موجودات دریایی است
( .) Raghavan et al., 2008این گونه همچنین در مزارع پرورش میگو جهت افزایش سطح ویتامین استفاده میشود
( .)Hemaiswarya et al., 2011گونه  Cha. calcitransبه طور گستردهای در پرورش نرمتنان و سختپوستان استفاده می شود
(.)Borowitzka, 1997

در بررسی انجام شده در این تحقیق ،رژیم غذایی تک جلبکی  I. galbanaنتیجهی چندان موفقیت آمیزی در پی نداشت .نتایج
مشابه به دست آمده از تحقیق  Phatarpekarو همکاران ( )2111نشان داد که این میکروجلبک نسبت به جنس Chaetoceros
نرخ رشد و اسیدهای چرب غیراشباع پایینتری دارد و تنها در مراحل اولیهی پروتوزوایی به علت اندازهی کوچک آن کاربرد
دارد و اغلب به صورت مخلوط با سایر میکروجلبکها به کار میرود .بررسیها همچنین نشان داده که در تغذیهی الرو میگو
 Litopenaeus Vannameiبا  I. galbanaعلیرغم اندازهی مناسب این میکروجلبک برای الروها اما متوسط طول آنها کمتر از
هنگامی است که این میکروجلبک به صورت ترکیبی مورد استفاده الروها قرار میگیرد (.)Borowitzka, 1997
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در این مطالعه بهترین رژیم غذایی جهت کشت الرو کشتی چسپ  A. amphitriteترکیب دو گونه میکروجلبک
 Cha. calcitransو  T. suecicaبه دست آمد .جنس  Tetraselmisاز میکروجلبکهای دریایی است که دارای خواص
ضدباکتریایی گسترده و همچنین محتوای زیادی از ویتامین  Eمیباشد ( .)Zittelli et al., 2006این جلبک همچنین حاوی
مقدار زیادی از اسیدهای آمینهی طبیعی میباشد که سبب تحریک تغذیه در الروها میگردد (.)Hemaiswarya et al., 2011
اگرچه این جلبک دارای میزان نسبتاً زیادی از لیپیدهاست ( )Rodolfi et al., 2008اما محتوای اسیدچرب غیر اشباع آنان
مخصوصاً در مقایسه با جنس  Chaetocerosنسبتاً پایین است ( .)Volkman et al., 1989در مطالعه  Laingو Verdugo
( )0220نتایج نشان داد هنگامی که  T. suecicaبه همراه  Cha. calcitransبه کار رود ،درصد رشد صدفهای دوکفهای و
اویسترها بسیار بیشتر میگردد .در نتیجه استفاده از  T. suecicaبه عنوان رژیم غذایی تک جلبکی برای پرورش الرو کشتی
چسبها پیشنهاد نمیشود .با این وجود این میکروجلبک می تواند به صورت ترکیبی با میکروجلبکهای دیگر مفید باشد
(.)Robert, 2001
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بررسی ما نشان داد که تغذیهی الروها با  Chl. vulgarisدر بین رژیمهای تک جلبکی کمترین موفقیت را داشته است .البته
تغذیه ترکیبی این میکروجلبک با میکروجلبک های دیگر مورد بررسی در این مطالعه میزان متامورفوز را در الروها افزایش داد.
این میکروجلبک علیرغم داشتن اندازهی مناسبی که دارد ،دارای محتوای اسید چرب بسیار کمی است
( .)Hemaiswarya et al., 2011این میکروجلبک همچنین دارای مقداری اثرات سمی بر الرو کشتی چسب ها است
( .)Nasrolahi et al., 2007بررسیهای دیگر نیز نشان داده در غلظتهای باال این میکروجلبک بر الرو دوکفهایها دارای اثر
سمیت است و حتی برای الرو برخی از گونههای اویسترها غیرقابل هضم است Chlorella .همچنین دارای دیوارهی ضخیم و تا
حدی غیر قابل هضم است و در نتیجه به دلیل تأمین نشدن انرژی مورد نیاز برای رشد طبیعی نمیتوان این رژیم غذایی را
مناسب دانست (.)Vilchis and Voltolina, 2003
میکروجلبکها در دریا نقش مهمی در تغذیهی مراحل الروی ماهیها و سختپوستان ،همهی مراحل دوکفهایها و غذای
زئوپالنکتونها (روتیفرها ،کوپهپوداها و میگوهای دریایی) دارند ( .)Volkman et al., 1989این میکروجلبک ها در آبزی پروری
و همچنین در آزمایشگاه های تحقیقاتی نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند .در انتخاب گونه میکروجلبکی برای این مقاصد
تنها درک درست از ترکیبات بیوشیمیایی کافی نیست ،بلکه قابلیت جذب و هضم این میکروجلبکها توسط جانوران نیز باید در
نظر گرفته شود ( .)Borowitzka, 1997به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از میکروجلبکها به صورت ترکیبی
مخصوصاً ترکیب گونههای دارای ارزش غذایی باال می تواند اثر هم افزایی داشته و درصد موفقیت متامورفوز الروی را افزایش
دهد .از آنجا که گونههای مختلف میکروجلبکی دارای ارزش غذایی متفاوت بوده و همچنین الرو گونههای مختلف زئوپالنکتونی
نیز جلبکهای متفاوتی را ترجیح می دهند ،به دست آوردن ترکیب و غلظت بهینه غذایی برای هر گونه مهم به صورت
اختصاصی ضروری به نظر میرسد.
تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند از زحمات کلیه کارکنان آزمایشگاه سنجش آلودگی اداره کل محیط زیست استان هرمزگان
که در اجرای این تحقیق ما را یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را نمایند.
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