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بررسی اثر تراکمهای مختلف ریزجلبکهای  Isochrysis aff. galbanaو Chaetoceros

 calcitransبر برخی از فاکتورهای رشد و بقای صدفچه صدف مرواریدساز زنی
Pteria penguin
سید امین عمرانی ،1احمد نوری ،1حسین رامشی
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 1گروه شیالت ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس
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ایستگاه تحقیقات شیالتی نرمتنان ،بندرلنگه
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عملکرد رشد و بازماندگی صدفچه صدف مرواریدساز زنی تغذیهه شهدب بها دو ری لبه
 galbanaو  Chaetoceros calcitransو نی ترکیب هر دو گونه در ی دورب  60روزب بررسی شد .در تمام
تیمارها  50000سلول ری لب در میلیلیتر اضافه شد .در این آزمایش  5تیمار تغذیههای شهام تغذیهه
ته گونههای بها ( I. aff. galbanaتیمهار  ،)1تغذیهه ترکیبهی بها نتهب  30:70از  I. aff. galbanaو
( C. calcitransتیمار  ،)2نتب  50:50از  I. aff. galbanaو ( C. calcitransتیمار  ،)3نتب  70:30از
 I. aff. galbanaو ( C. calcitransتیمار  ،)4و تغذیه ته گونههای بها ( C. calcitransتیمهار  )5در نظهر
گرفته شد .نتایج نشان داد که تیمارهای  3 ،2و  4به طور معنیدار طول که بیشهتری از دو تیمهار  1و 5
داشتند .از نظر طول پاشنه در پایان آزمایش تفاوت معنیداری بین تیمارها مشاهدب نشد .تیمار  2به طهور
معنیدار ضخام بیشتری را از دو تیمار  1و  5نشان داد .دو تیمار  3و  4تفاوتی را با تیمار  1نشان ندادند
ولی از تیمار  5میانگین بیشتری داشتند .از نظر بازمانهدگی تفهاوتی بهین تیمارهها مشهاهدب نشهد .ه
پرورش صدفچه صدف مروارید ساز زنی ترکیب دو ری لبه  I. aff. galbanaو  C. calcitransپیشهن اد
میگردد.
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امروزب ی از نبه های م م صنع آب ی پروری ،تکثیر و پرورش نرم تنان می باشد .از مله نرم تنان اقتصهادی و بها ارزشهی کهه
تکثیر و پرورش آن ا رو به توسعه اس  ،صدف های مروارید ساز هتتند که تولید صهدفچه ههای آن ها بها اههداف مختلهم از ملهه
پرورش در محیط های پرورشی و تولید مروارید و یا رها سازی در محیط های آبی صورت می گیرد .موفقی در تولید صهدف ههای
تغذیه این دوکفهایها
مروارید ساز از مله صدف مروارید ساز زنی و اویتتر به شدت تح تاثیر گونه های ری لب مناسب
می باشد ( .)Ronquillo et al., 2012معیار انتخاب این ری لب ها عالوب بر تامین نیازهای غذایی ضروری مورد نیهاز بهرای رشهد،
سالم و بازماندگی صدفچه ها ،س ول در تولید آن ا می باشد ( .)Knauer and Southgate, 1999بها تو هه بهه تفهاوت مو هود در
 نویتندب متئول ،پت
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مقدمـه

بررسی اثر تراکمهای مختلف ریزجلبکهای ...

عمرانی و همکاران

ترکیبات مغذی ری لب ها ،استفادب از گونه های مختلم تاثیرات متفاوتی بر رشد و بازماندگی دو کفه ایهای تغذیه کنندب از آن ا
نشهان مهی دهنهد ( . )Volkman et al., 1989بهه طهور که  ،ر هور اسهیدهای یهرب غیراشهباً اصوصه نا اکوزاپنتانو،یه اسهید،
دکوزاهگ انو،ی اسید و آراشیدونی اسید ،ارزش تغذیه ای گونهه مهورد اسهتفادب را تعیهین مهی کنهد ( Knauer and Southgate,
 . )1999اسیدهای یرب غیر اشباً باعث تحری رشد و بازماندگی باال در تکثیهر و پهرورش نوزادگهاهی الرو و نمونهه ههای نو هوان
بتیاری از ماهیان ،سخ پوستان و نرم تنان می شود .ی گونه ری لب به تن ایی نمی تواند نیازهای غذایی الرو در رال تکامه
دو کفه ای ها و همچنین نمونه های نو وان را به طور کام فراهم کنهد ( .)Benemann, 1992بهه منظهور تهامین نیازههای غهذایی
دوکفه ای ها و موفقی در تولید این گونه های آب ی و کاهش ه ینه های تکثیر و پرورش دو کفه ای ها ،استفادب از ترکیب گونهای
ری لب ها امری الزم و ضروری اس  .تکثیر و پرورش صدف های مروارید ساز وابتته به تولید انبوب ری لب ها اس کهه رمهم
زیادی از این ری لب ها در مراک تکثیر تولید و مصرف می شود (.)Caers et al., 1998
تا کنون مطالعات مختلفی بر روی استفادب از گونه های مختلم ری لب بر روی رشد و تکام صدف های گوناگون صهورت گرفتهه
اس ( .)Delaunay et al., 1993; Doroudi et al., 2003; Martínez-Fernández et al., 2004; Milke et al., 2008با ایهن و هود،
اطالعات در زمینه تاثیر ترکیب گونه ای مختلم از ری لب های متداول در امر تغذیهه صهدف مرواریهد سهاز زنهی بتهیار محهدود
میباشد.
Isochrysis aff.
هدف از انمام این تحقیق بررسی اثهرات رییهم ههای غهذایی متشهک از درصهدهای متفهاوت از دو ریه لبه
 galbanaو  Chaetoceros calcitransبر برای از فاکتورهای رشد و بقای صدفچه صدف مرواریدساز زنی  Pteria penguinدر یه
دورب پرورشی می باشد.
مواد و روشها
تامین صدفچه های مورد آزمایش و شرایط نگهداری آنها

صدفچههای مورد آزمایش از طریق کار گذاشتن معآورها از سوار بندرلنگه صید شدند .نمونه ها بعد از صید به سهالن ایتهتگاب
تحقیقات شیالتی نرمتنان الیجفارس -بندرلنگه منتق شدند و در مخازن  200لیتری نگ داری شدند .ایهن مخهازن بها آب دریهای
فیلتر شدب و ضدعفونی شدب با اشعه ماوراء بنفش آبگیری شدند .در ه ررارت و شوری آب مورد اسهتفادب بهه ترتیهب  26/5در هه
سانتیگراد و  36/5قتم در ه ار اندازب گیری شد.
پرورش گونه های ریزجلبک مورد استفاده

تیمارهای آزمایشی و نحوه تغذیه صدفچه ها

بعد از گذش  14روز سازگاری با شرایط آزمایش ،صدفچه ها با تراکم  10عدد در ظهروف  20لیتهری رهاوی  15لیتهر آب دریهای
فیلترشدب و ضدعفونی شدب با اشعه ماوراء بنفش ،ذایربسازی شدند .در این آزمایش  5تیمار مختلم با سه تکرار در نظر گرفته شد.
در تیمار اول ،به منظور تغذیه صدفچه ها تن ا از گونه  I. aff galbanaاستفادب شد .در تیمارهای دوم ،سوم و ی هارم ،از ترکیهب دو
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دو گونه ری لب  Isochrysis aff. galbanaو  Chaetoceros calcitransدر ارلنهای  3لیتری راوی  2/5لیتر آب دریای فیلتهر و
استری شدب که با محیط کش اف 2-غنی شدب بود ،کش دادب شدب اند .پرورش تح شرایط یکتهان بها در هه رهرارت 18-22
در ه سانتیگراد ،شوری  26-28قتم دره ار ،قلیا،ی  8و دورب روشنایی :تهاریکی 12-12سهاع صهورت گرفه ( Richmond,
 .)2008به منظور تعیین تراکم سلولی محیط پرورش ،هر روز دو نمونه  2-1میلیلیتری از ری لب کش دادب شدب برداش شهدب
و بعد از تثبی با محلول فرمالین ،با استفادب از الم شمارش هموسیتومتر اقدام به شمارش سلولی گردید .زمانی کهه تهراکم سهلولی
تغذیه صدفچه استفادب گردید.
ری لب ها رداق به پنج میلیون سلول در ی میلیلیتر رسید ،از آن

دانشگاه هرمزگان
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گونه ری لب پرورش دادب شدب به ترتیب به نتب  50 ،70و  30درصد از گونهه  I. aff galbanaو  50 ،30و  70درصهد از گونهه
 C. calcitransاستفادب شد .در تیمار پنمم به طور کام از گونه  C. calcitransبه منظور تغذیه نمونه ها استفادب گردید.
تغذیه صدفچه ها با ری لب های پر ورش یافته ،محیط پرورش ری لب به نحوی به تیمارها اضافه گردید تا تهراکم ن هایی
آن در هر تیمار  50000سلول در هر میلی لیتر باشد .می ان تراکم ری لبکی مورد تغذیه صدفچهها با استفادب از رابطه زیر ارزیهابی
گردید:
)Va = Vt (Cd – Cr) / (Ca – Cr

که در آن  Vaرمم ری لب مورد نیاز Vt ،رمم ری لب مو ود در مخهازن تیمهار Cd ،تهراکم مهورد نظهر ری لبه  Cr ،تهراکم
ری لب باقیماندب در مخازن تیمار و  Caتراکم ری لب که باید به مخازن تیمار اضافه گردد.
اندازه گیری پارامترهای رشد

نمونه برداری هر  15روز ی بار از هر تیمار صورت گرف  .به منظور ارزیابی پارامترهای رشد در هر تیمار ،طول ک  ،طول پاشهنه و
ضخام با استفادب از کولیس با دق  0/1میلی متر اندازبگیری شد.
می ان بقای صدفچه های هر تیمار نی با شمارش تعداد صدفچه ها در هر تیمار و به کم فرمول زیر به دس آمد:
میزان بقاء (درصد) = (تعداد صدفچه در زمان مشخص ÷ تعداد صدفچه ذخیره سازی شده) × 100
آنالیز آماری

در ابتدا تمام دادب های راص  ،از نظر نرمال بودن با استفادب از آزمون شاپیروویل مورد ارزیابی قرار گرفتند .در صورتی که دادب هها
شروط آزمون پارامتری را دارا بودند ،مقایته بین تیمارها با استفادب از آزمون آنالی واریانس یه طرفهه و آزمهون تفریقهی دانکهن
مقایته میانگین تیمارها
صورت گرف  .در غیر این صورت از آزمون غیرپارامتری کروسکال والیس و مان ویتنی استفادب شد.
سطح معنی داری  0/05در نظر گرفته شد .تمام مقادیر به صورت میانگین±اطای استاندارد نمایش دادب شد (.)Zar, 2010
نتایـج
میانگین طولک (میلیمتر) در صدفچه صدف مرواریدساز زنی که از دو گونه ری لب
نتب های مختلم تغذیه نمودند ،در شروً و پایان آزمایش در شک  1نشان دادب شدب اس .

 I. aff galbanaو  C. calcitransبا

در باالی هر ستون نمایانگر ااتالف معنیدار بین تیمارها میباشد .تیمار اول ()I. aff galbana؛ تیمار دوم ( 70درصد  I. aff galbanaو  30درصد
)C. calcitrans؛ تیمار سوم ( 50درصد  I. aff galbanaو  50درصد )C. calcitrans؛ تیمار ی ارم ( 30درصد  I. aff galbanaو  70درصد
)C. calcitrans؛ تیمار پنمم ()C. calcitrans
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شک  .1میانگین طول ک صدفچه صدف مروارید ساز زنی تغذیه شدب با تیمارهای مختلم رییم غذایی در شروً (الم) و پایان آزمایش (ب)؛ رروف متفاوت
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میانگین طول ک صدفچه های مورد بررسی شدب در پایان آزمایش نشان داد که رشد صدفچه در تیمارهای ی و پنج با سایر
تیمارهای آزمایش از نظر آماری ااتالف معنیدار داش ( )P<0/05و کمترین میانگین رشد به دس آمدب در این تیمارها ثب
شد.
از نظر میانگین طول پاشنه در صدفچه های تغذیه شدب با رییم های غذایی متفاوت ،در پایان آزمایش تفاوت معنی داری بین
تیمارها و ود نداش (( )P>0/05شک .)2

شک  .2میانگین طول پاشنه صدفچه صدف مروارید ساز زنی تغذیه شدب با تیمارهای مختلم رییم غذایی در شروً (الم) و پایان آزمایش (ب)؛ رروف متفاوت
در باالی هر ستون نمایانگر ااتالف معنیدار بین تیمارها میباشد .تیمار اول ()I. aff galbana؛ تیمار دوم ( 70درصد  I. aff galbanaو  30درصد
)C. calcitrans؛ تیمار سوم ( 50درصد  I. aff galbanaو  50درصد )C. calcitrans؛ تیمار ی ارم ( 30درصد  I. aff galbanaو  70درصد
)C. calcitrans؛ تیمار پنمم ()C. calcitrans

با تو ه به شک  ،3نتایج آماری روند تغییرات مربوط به م یانگین ضخام صدفچه های مورد بررسی شدب نشان داد که رشد
صدفچه در پایان آزمایش تفاوت معنی داری را بین تیمارهای مختلم نشان داد ( )P<0/05به نحوی که در تیمارهای دو ،سه و
ی ار این مقدار به طور معنی دار بیشتر از میانگین تیمار پنج بود ( ،)P<0/05هر یند دو تیمار سه و ی ار با تیمار ی تفاوت
معنی داری نداش ( )P>0/05و تن ا تیمار دو به طور معنی دار میانگین بیشتری را از تیمار ی نشان داد (.)P<0/05

متفاوت در باالی هر ستون نمایانگر ااتالف معنیدار بین تیمارها میباشد .تیمار اول ()I. aff galbana؛ تیمار دوم ( 70درصد  I. aff galbanaو 30
درصد )C. calcitrans؛ تیمار سوم ( 50درصد  I. aff galbanaو  50درصد )C. calcitrans؛ تیمار ی ارم ( 30درصد  I. aff galbanaو 70
درصد )C. calcitrans؛ تیمار پنمم ()C. calcitrans
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شک  .3میانگین رشد ضخام

صدفچه صدف مروارید ساز زنی تغذیه شدب با تیمارهای مختلم رییم غذایی در شروً (الم) و پایان آزمایش (ب)؛ رروف

دانشگاه هرمزگان
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دول  .2میانگین بازماندگی صدفچه صدف مرواریدساز زنی تغذیه شدب با تیمارهای مختلم رییم غذایی

تیمارهای تغذیهای*

تراکم ابتدایی

تراکم پایانی

می ان بقاء (درصد)
a

تیمار اول

30

27

90

تیمار دوم

30

28

93/3

a

تیمار سوم

30

28

93/3

a

تیمار ی ارم

30

28

93/3

a

تیمار پنمم

30

26

86/6

a

* تیمار اول ()I. aff galbana؛ تیمار دوم ( 70درصد  I. aff galbanaو  30درصد )C. calcitrans؛ تیمار سوم ( 50درصد  I. aff galbanaو
 50درصد )C. calcitrans؛ تیمار ی ارم ( 30درصد  I. aff galbanaو  70درصد )C. calcitrans؛ تیمار پنمم (.)C. calcitrans

بر اساس دول شمارب ،2نتایج آماری نشان داد که بازماندگی صدفچه های صدف مرواریدساز زنی در تیمارهای مختلم ااتالف
معنیداری نداشته اس (.)P>0/05
بحث
 I. aff galbanaو
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در این مطالعه عملکرد رشد در صدف چه صدف مرواریدساز زنی در تیمارهای غذایی متشک از دو ری لب
 C. calcitransدر مقایته با تیمارهایی که با هر ی از این دو ری لب به تن ایی تغذیه شدند ،بیشتر بود.
نتایج راص بیانگر این مورد اس که فاکتورهای مختلفی می تواند بر عملکرد رشد در صدفچه مروارید ساز زنی تاثیر گذار باشد.
یکی از این عوام موثر ترکیبات بیوشیمیایی مو ود در مواد غذایی اس  .از آنماییکه ری لب ها دارای مقادیر باالیی از اسیدهای
یرب غیراشباً شام آراشیدونی اسید ،ایکوزاپنتانو،ی اسید و دیکوزاهگ انو،ی اسید هتتند ،به طور گتتردب در مراک تکثیر
ماهیان دریایی ،میگو و صدف مورد استفادب قرار میگیرند ( .)Brown et al., 1997گونه های مختلم ری لب از نظر ترکیبات
مغذی دارای تفاوتهای بتیاری با یکدیگر می باشند .دو ری لب  I. aff galbanaو  C. calcitransاز نظر دو اسید یرب غیراشباً
ایکوزاپ نتانو،ی اسید و دیکوزاهگ انو،ی اسید تفاوت زیادی با هم دارند ،به طوری که ری لب  I. aff galbanaتقریبان بیش از 24
برابر بیشتر از ری لب  C. calcitransدارای اسید یرب غیراشباً ایکوزاپنتانو،ی اسید اس و ری لب  C. calcitransردود
 17برابر بیش از  I. aff galbanaدارای مقادیر دیکوزاهگ انو،ی اسید می باشد ( .)Napolitano et al., 1990با تو ه به تفاوت
معنی دار بین ارزش غذایی این دو ری لب از نقطه نظر اسیدهای یرب غیراشباً ،ارتماالن تفاوت در می ان رشد و عملکرد آن در
صدفچه های صدف مرواریدساز زنی مرتبط با این ترکیبات می تواند باشد .در تحقیقی که بر روی صدف Pictata margaritifera
صورت گرف  ،عملکرد رشد بعد از تغذیه صدف ها با  10نوً ری لب متفاوت مورد ارزیابی قرار گرف  .نتایج این تحقیق نشان داد
که صدف های تغذیه شدب با ری لب های  Pavlova salina ،Pavlova sp. ،Isochrysis sp.و  C. muelleriبه مراتب بیشترین
رشد را نشان دادند .همچنین می ان رشد با هر ی از دو اسید یرب غیراشباً ایکوزاپنتانو،ی اسید و دیکوزاهگ انو،ی اسید به
تن ایی فاقد رابطه معنی دار بود ،اما با ممموً این دو اسید یرب ارتباط معنی داری را نشان داد ( Martínez-Fernández et al.,
 . )2006در تحقیق راضر نی عملکرد رشد در صدفچه های صدف مرواریدساز زنی در صورت تغذیه با هر ی از دو ری لب مورد
استفادب به مراتب کمتر از استفادب از ترکیب هر دو گونه ری لب بود که نتایج تایید کنندب اثر مثب استفادب توام این دو مادب
مغذی بر رشد این صدف مروارید ساز می باشد.
در مطالعه دیگری که بر روی صدف  Crassostrea gigasصورت گرف  ،می ان شدت رشد در صدف هایی که با  C. calcitransو
 Isochrysis sp.تغذیه شدب بودند بیش از صدف های تغذیه شدب با ری لب  Pavlova pinguisبود .همچنین در این تحقیق
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. تغذیه شدب بودند به مراتب رشد کمتری را در مقایته با سایر تیمارها نشان دادندDunaliella tertiolecta صدفهایی که با
ی اسید بتیار فقیر می باشد و ارتماالن رشد،ی اسید و دیکوزاهگ انو، از نظر اسیدهای یرب ایکوزاپنتانوD. tertiolecta ری لب
کم در صدف های تغذیه شدب با این ری لب به دلی عدم تامین نیازهای زیتتی به اسیدهای یرب غیراشباً از طریق تغذیه بودب
.)McCausland et al., 1999( اس
 رشد ب تری را در دوکفه ایها در مقایته با تغذیه از رییم های ت، معموالن رییم های غذایی متشک از یند گونه ری لب
 تامین متعادل مواد، یکی از م ایای این رییم های متشک از یند گونه ری لبکی. )Pettersen et al., 2010( گونهای باعث می شود
 تغذیه الروهای.)Ronquillo et al., 2012( مغذی و ضروری مورد نیاز رشد و تکام بدن اصوصان اسیدهای یرب غیراشباً اس
 سطوح اسیدهای، با ی ارگونه ری لب به طور داگانه نشان داد که در رییم های مختلم تغذیه ایPecten maximus صدف
،I. sp. ،P. lutheri  در این تحقیق که از ی ار گونه ری لب.یرب غیراشباً با هم تفاوت معنی داری را نشان می دهد
 بیشترین سطوح ک اسیدهای یرب غیراشباً در صدف هایی مشاهدب شد که از دو، استفادب شدD. teriolecta  وC. calcitrans
.)Delaunay et al., 1993(  تغذیه می کردندC. calcitrans  وI. sp. ری لب
I. aff
 به منظور پرورش صدفچه های صدف مرواریدساز زنی استفادب از ترکیب دو گونه ری لب،با تو ه به موارد ذکر شدب
 تفاوتی بین نتب ترکیبی بین این دو گونه، از نظر عملکرد رشد صدفچه ها. پیشن اد می گرددC. calcitrans  وgalbana
.ری لب دیدب نشد و بازماندگی نی بین تمام گروب ها یکتان بود
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