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تاثیر سطوح مختلف قلیائیت آب بر شاخصهای رشد و تولیدمثل آرتمیا فرانسیسکانا ( )Artemia franciscanaدر سیستم کشت بیوفالک
( )bioflocبررسی شد .ابتدا سطوح مختلف قلیائیت آب ( 225 ،150 ،75و  300میلیگرم بر لیتر کربنات کلسیم) در محیط پرورشی مبتنی بر
بیوفالک تامین و سپس بهترین سطح قلیائیت (میزان مواد مغذی و حجم تولید بیوفالک) روی میزان رشد و تولیدمثل آرتمیا در دو تیمار گروه شاهد
(آرتمیای پرورش یافته با آب سبز حاوی  )Dunaliella salinaو گروه تغذیه شده با بیوفالک مقایسه شد .حجم تولید بیوفالک در قلیائیت 150
میلیگرم بر لیتر بهطور معنیداری بیشتر از سایر تیمارها بود ( .)p<0/05میزان پروتئین توده بیوفالکی در قلیائیت  150میلیگرم بر لیتر باالتر و
بهطور معنیداری بیشتر از  75میلیگرم بر لیتر بود ( .)p<0/05میزان آمونیاک کل ،نیتریت ،نیترات BOD ،و  TSSدر تیمار حاوی بیوفالک
مقادیر باالتری را نسبت به تیمار جلبکی نشان داد .با افزایش میزان قلیائیت ،پارامترهای سختی کل ،نیتروژن کل ،نیتریت و نیترات بهطور معنیداری
در تیمار بیوفالکی افزایش یافتند ( .)p<0/05نسبت اسیدهای چرب امگا 3به امگا 6و نسبت ایکوزاپنتانوییک به دیکوزاهگزانوییک اسید در تیمار
جلبکی بهطور معنیداری باالتر از تیمار بیوفالکی بود ( .)p<0/05بر این اساس ،قلیائیت  150میلیگرم بر لیتر بهعنوان بهترین سطح قلیائیت جهت
تولید بیوفالک پیشنهاد گردید .مقایسه میزان رشد و شاخصهای تولیدمثلی آرتمیا در انتهای دوره پرورش در آرتمیاهای تغذیه شده با گروه شاهد
و بیوفالک نشان داد که علیرغم عدم وجود اختالفات معنیدار ،آرتمیاهای تغذیه شده با جلبک ،از رشد و شاخصهای تولیدمثلی نسبتا بهتری از
نظر تعداد کل موالید و دفعات تخمریزی برخوردار بودند( ،طول کل ،9/52 :دفعات تخم ریزی 4 :و تعداد کل موالید  182/8در تیمار جلبک در
مقابل طول کل  ،9/42دفعات تخمریزی 3/6 :و تعداد کل موالید 130/6 :در تیمار بیوفالک) درحالیکه میزان بازماندگی ،مدت زمان الزم برای
رسیدگی جنسی و نسبت تولید سیست به ناپلیوس در گروه تغذیه شده با بیوفالک باالتر بود (بازماندگی  ،80/2مدت زمان رسیدگی جنسی (روز):
 18/8و نسبت تولید سیست به ناپلی 66/6 :در تیمار بیوفالک در مقابل بازماندگی ،78/4 :مدت زمان رسیدگی جنسی (روز) 18/2 :و نسبت
تولید سیست به ناپلی در تیمار جلبک  .)56/4براساس نتایج ،تغذیه آرتمیا با غذای بیوفالکی بهجای جلبک در مقیاس کوچکتر برای رشد و تولید
انبوه آرتمیا امکانپذیر میباشد.
کلمات کلیدی :آرتمیا فرانسیسکانا ،بیوفالک ،شاخصهای رشد ،تولیدمثل
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولa.esmaeili@sanru.ac.ir :
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ناصریزاده و همکاران

تاثیر سطوح مختلف قلیائیت آب بر شاخصهای رشد و تولیدمثل آرتمیا فرانسیسکانا در....

مقدمه
صنعت آبزيپروري پايدار با هدف افزايش ميزان توليد آبزيان در
واحد سطح (حجم) ،کاهش ميزان مصرف آب (بدون اثرات نامطلوب
بر محيطزيست) و ايجاد تعادل منطقي در نسبت هزينه به سود گسترش
يافته است .در اين ميان ،فنآوري بيوفالک ()Biofloc technology
سازگان پيچيدهاي از سيستم پرورشي است که در آن فرآيندهاي
خودبهخودي ساخت مواد مغذي ( )self- nutrificationبدون تعويض
آب (يا با حداقل تعويض آب) و با دخالت جوامع باکتريايي هتروتروف
صورت ميپذيرد .در کنار اين باکتريها ،مجموعه گستردهاي از ميکرو
آلگها ،اسکلت خارجي سختپوستان ،پلتهاي مدفوعي آبزيان و انواع
بيمهرگان ريز هم توسعه مييابند ( .)2014 ،Avnimelechزيتوده
باکتريايي روي مواد دفعي و يا غذاهاي خورده نشده تجمع و رشد
کرده و براي خروج (حذف) بار آلوده نيازي به صرف انرژي نخواهد
بود .تعداد باکتريهاي موجود در استخرهاي پرورشي مبتني بر بيوفالک
در محدوده بين  106-109عدد در ميليليتر متفاوت ميباشد
( )2014 ،Avnimelechو فالک ( )flocتوليد شده در بهبود و ارتقاء
شاخصهاي کيفي آب در محيط و همچنين بهعنوان يک ذره غذايي
قابل دسترس در تغذيه آبزيان پرورشي با سيستم تغذيهاي فيلتري
ريزهخواري نقشآفريني مينمايد ( .)2014 ،Avnimelechدر سيستم
بيوفالک يک روند افزايشي در ميزان کل ذرات جامد معلق در آب
( )total suspended solidsو يک روند کاهشي در ميزان قليائيت و
 pHآب (بهدليل مصرف کربن غيرآلي توسط باکتريهاي هتروتروف و
تا حدي اتوتروفهاي نيتريفيکانت) ايجاد ميشود ( Suiو همکاران،
 .)2013بنابراين ،حفظ و ثبات ميزان قليائيت آب در اين سيستم
ميتواند نقش مهم و کليدي در بهبود شاخصهاي کيفي آب از نظر
حذف آمونياک ،ميزان مصرف اکسيژن محلول و توليد منابع کربني
در آب جهت دستيابي به نسبت بهينه از کربن به نيتروژن ()C:N
ايجاد نمايد .مطالعات نشان دادند که براي تبديل هر گرم آمونياک
کل ( )TANبه نيترات ( )N-NO3-حدود  4/18گرم اکسيژن و 7/07
گرم از قليائيت آب مصرف ميشود ( Suiو همکاران .)2013 ،در عين
حال ،بهازاي تبديل هر گرم نيتروژن آمونياکي به زيتوده باکتريايي،
 4/71گرم اکسيژن محلول 3/57 ،گرم قليائيت و  15/17گرم
کربوهيدرات الزم بوده که در اين شرايط  8/07گرم زيتوده باکتريايي
و  9/65گرم دياکسيدکربن توليد ميشود ( Schveitzerو همکاران،
 .)2013مقايسه عملکرد باکتريهاي هتروتروف و نيتريفيکانت نشان
داد که در صورت برابر بودن مصرف اکسيژن محلول در هر دو گروه
باکتريايي ،باکتريهاي نيتريفيکانت قليائيت بيشتري (مجموع يونهاي
بيکربنات و هيدروکسيد) مصرف کرده ولي زيتوده باکتريايي کمتري
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توليد مينمايند ،درصورتيکه باکتريهاي هتروتروف تقريباً نصف
ميزان قليائيت مذکور را مصرف و بيوماس باکتريايي بيشتري را توليد
ميکنند ( Crabو همکاران .)2012 ،بدينترتيب حفظ قليائيت آب در
روش بيوفالک بهخصوص در پرورش سختپوستان (مانند آرتميا) از
اهميت فراواني برخوردار ميباشد .آرتميا بهعنوان يک غذاي زنده مهم
در توليد تجاري الرو ماهيان ،سختپوستان و نرمتنان بهشمار ميرود
( Zmoraو همکاران .)2002 ،سيست و ناپليوس آرتميا در تغذيه
دوران الرويکالچر آبزيان ضروري بوده و زيتوده آن هم بهعنوان يک
غذاي مناسب بهخصوص براي افزايش عملکرد توليدمثل مولدين در
گونههاي مختلف از آبزيان استفاده ميشود ( Dhontو 1996 ،Lavens؛
 Dhontو  .)2003 ،Van Stappenدر سالهاي اخير ،روشهاي متنوعي
از سيستمهاي توليد انبوه آرتميا شامل پرورش در استخرهاي خاکي
و بتني ،سيستمهاي محصور در مخزن و مداربسته بهخصوص در گونههاي
باارزشي ازجمله آرتميا فراسيسکانا ( )Artemia franciscanaبا تاکيد
ويژه به تاثير عوامل محيطي و تغذيهاي توسعه يافته است (،Avnimelech
 .)2014در اين ميان ،پرورش آرتميا بمانند ساير سختپوستان (ميگوهاي
پرورشي) به قليائيت مطلوب در محدوده بين  150-300ميليگرم بر
ليتر کربنات کلسيم نياز دارد ،بهطوريکه کاهش ميزان قليائيت ميتواند
سبب کاهش سرعت رشد ميگوها و افزايش ميزان توليد و سميت
آمونياک و نيتريت در استخرها گردد ( Furtadoو همکاران.)2011 ،
همچنين ،نوع منابع کربناته تاثير واضح بر ميزان توليد بيوفالک و
کيفيت آب دارد ،بهطوريکه هيدرواکسيدکلسيم و بيکربناتسديم
در مقايسه با کربناتسديم از عملکرد به مراتب بهتري در افزايش
ميزان قليائيت آب در سيستم بيوفالک برخوردار بودند ( Furtadoو
همکاران .)2011 ،بررسي مطالعات قبلي نشان داد که تاکنون تحقيقات
کمي در زمينه امکان توليد انبوه آرتميا با روش بيوفالک انجام شده
است ( Suiو همکاران2013 ،؛  Ronaldو همکاران .)2014 ،از طرف
ديگر هيچ مطالعهاي در زمينه تاثير مقادير قليائيت باالتر از 200
ميليگرم بر ليتر کربنات کلسيم براي شکلگيري بيوفالک در آرتميا
گزارش نشده است .بر اين اساس در تحقيق حاضر ،ابتدا تاثير سطوح
مختلف از قليائيت آب بر کميت-کيفيت توليد بيوفالک و سپس تاثير
بهترين سطح از فالک توليد شده بر ميزان رشد ،بازماندگي ،عملکرد توليد
مثلي و توليد مواليد (سيست و زيتوده)  A. franciscanaارزيابي گرديد.

مواد و روشها
توليد توده زيستي (بيوفالک) :اين تحقيق در واحد شيالت
قرارگاه اقتصاد مقاومتي جزيره تنب بزرگ در استان هرمزگان در سال
 1395-96انجام شد .جهت ايجاد سيستم توليد تودهزيستي (بيوفالک)،
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پنج ظرف پلياتيلني  300ليتري (با حجم مفيد آبگيري  200ليتر) با
آب دريا (شوري  35گرم در ليتر) پر شدند .آب دريا قبل از ورود به
مخازن ابتدا از فيلترهاي شني و سپس فيلتر  0/45ميکروني عبور
کرده تا ذرات زائد آن گرفته شود .براي توليد بيوفالک در اين ظروف
از مواد آلي با نسبتهاي مشخص شامل خوراک ميگو با  42درصد
پروتئين ( 40گرم) ،مالس چغندر ( 50گرم) ،آرد و سبوس گندم (10
گرم) ،اوره با  46درصد ازت ( 1گرم) ،و خاک رس ( 1گرم) بهازاي هر
ليتر آب استفاده شد ( .)2014 ،Avnimelechبهمنظور تقويت فعاليت
باکتريهاي هتروتروف جهت تشکيل بيوفالک از نسبت استاندارد کربن
به نيتروژن ( Sui( )C:N=15-20و همکاران )2013 ،و جهت تامين
نيتروژن از کود شيميايي اوره (با  46درصد ازت) و بهمنظور تشکيل
فالک از خاک رس استفاده شد .کليه محتويات خام ذکر شده به
مخازن تشکيل فالک افزوده شدند و براي تامين اکسيژن محلول و
ايجاد اختالط آب از هوادهي شديد (هواده افشانهاي) استفاده شد.
جهت تحريک و توسعه فالک در طول دوره ،منابع کربني مالس و آرد
گندم بهصورت دو روز در ميان به مخازن افزوده شدند تا در مدت 3
هفته بيوفالک مناسب تهيه شود .ميزان مالس الزم (با فرض اينکه
 50درصد از کربن آن توسط باکتريهاي هتروتروف مصرف شده
است) به بيوفالک راکتور ( )Biofloc reactorاضافه شد.
تاثير ميزان قليائيت آب بر توليد بيوفالک :جهت بررسي تاثير
ميزان قليائيت آب بر توليد بيوفالک ،ابتدا  12مخزن (هر يک به ظرفيت
 160ليتر) در چهار سطح از قليائيت شامل سطوح  225 ،150 ،75و
 300ميليگرم بر ليتر کربنات کلسيم (هر کدام در سه تکرار) تهيه و
کمّيت-کيفيت بيوفالک توليدي در تيمارهاي مختلف در مدت  8هفته
بررسي گرديد .بدينمنظور ،ابتدا ميزان  0/5سيسي بيوفالک تشکيل
يافته در مخازن  Biofloc reactorبهازاي هر ليتر از آب مخزن و بهصورت
روزانه به مخازن اين مرحله افزوده شدند ( Weiو همکاران .)2016 ،مخازن
بهطور دائمي و  24ساعته تحت هوادهي شديد قرار گرفته و از بيکربنات
سديم بهعنوان ماده موثر براي دستيابي به سطوح مختلف از قليائيت
استفاده شد ( Weiو همکاران .)2016 ،کليه مراحل اين آزمايش در
شوري  100گرم در ليتر انجام گرفت ( Dhontو .)2003 ،Van Stappen
ارزيابي بيوفالک :کمّيت بيوفالک با برداشت يک ليتر از آب
مخازن حاوي بيوفالک و رسوب آن بهمدت  30دقيقه در قيفهاي مدرج
 Imhoffمحاسبه و کيفيت بيوفالک توليدي در سطوح مختلف از
قليائيت آب با استفاده از تعيين ترکيب بيوشيميايي بيوفالک بررسي
شد ( Avnimelechو  .) 2009 ،Kochbaپارامترهاي کيفي آب شامل
درجه حرارت ،شوري و  pHبهصورت روزانه (در دو نوبت ،ساعات 8
صبح و  3بعد از ظهر) اندازهگيري و ساير پارامترها شامل ميزان
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اکسيژن محلول در آب ،سختي و کدورت آب بهصورت روزانه (در يک
نوبت در ساعت  8صبح) و پارامترهاي نيتروژن کل ،آمونيوم ،نيتريت،
نيترات ،فسفات ،BOD ،مقادير کل کربن آلي و کل ذرات جامد معلق
در آب ( )Total suspended solid ،TSSدر تيمارهاي مختلف در هر
دو هفته يکبار اندازهگيري شدند ( Avnimelechو .)2009 ،Kochba
براي شناسايي اسيدهاي چرب موجود در نمونه بيوفالک از دستگاه گاز
کروماتوگراف مجهز به ستون کاپيالري از نوع ( BPX 70 SGM; 60
)m × 0.25 mm i.d., film thickness 0.25 mm, Victoria, Australia
و آشکارساز نوع يونش شعلهاي استفاده شد.
رشد و بازماندگي آرتميا :در اين مرحله ابتدا سيست آرتميا
بهمقدار الزم براساس دستورالعمل ( Sorgeloosو همکاران)1986 ،
بهمدت  24ساعت تخمگشايي و ناپليوسهاي اينستار توليد شد.
ناپليوسها بعد از جداسازي در دو تيمار شامل تيمار شاهد (حاوي آب
سبز ،عمدتاً جلبک  )Dunaliella salinaو تيمار حاوي بيوفالک (بهترين
بيوفالک حاصل از مطالعه سطح قليائيت از مرحله قبل) در مدت 3
هفته پرورش يافتند .در هر دو تيمار فوقالذکر ،ناپليوسها با تراکم
 100عدد در ليتر در ظروف  10ليتري (هر کدام در  5ظرف و هر ظرف
بهعنوان يک تکرار ) همراه با هوادهي مناسب و در شرايط استاندارد
پرورش در محيط آزمايشگاهي به شيوه کشت تودهاي ()Batch culture
قرار گرفتند .ميزان غذادهي آرتميا از مرحله ناپليوسي تا بلوغ براساس
دستورالعمل  Coutteauو همکاران ( )1992انجام شد و کليه ذرات
عبور کرده از چشمه تور  20-50ميکرون براي تغذيه آرتميا در تيمار
حاوي بيوفالک بهکار رفتند .در کليه مراحل ،ميزان شوري آب در
محدوده  100گرم در ليتر ،درجه حرارت آب  28درجه سانتيگراد و
طول دوره نوري  12ساعت 12 :ساعت (روشنايي:تاريکي) بهکار رفت.
پارامترهاي کيفي آب شامل درجه حرارت آب ،ميزان اکسيژن محلول
و  pHبهترتيب با دماسنج ،اکسيژنمتر و  pHسنج (دستگاه پرتابل
 )AZ8403-IP67COMBOهر روز در ساعت  8صبح و قبل از آغاز
غذادهي اندازهگيري شدند .همچنين ،غلظت نيتروژن غيرآلي محلول
(آمونياک کل ،نيتريت و نيترات) با نمونهبرداري از آب و توسط
اسپکتروفتومتر ( )UV- VIS 2100با روش ( )1998 ،APHAاندازهگيري
گرديد .کل مواد جامد معلق و تقاضاي اکسيژن بيوشيميايي ()BOD
آب براساس روش ( )1985 ،Stirlingدر هر دو تيمار (شاهد و بيوفالک)
سنجش شد .شاخصهاي مرفولوژيکي آرتميا در هر دو تيمار شامل
طول کل بدن ،طول فورکا و طول شاخک زير ميکرسکوپ (E2000-
 )NICONبا دقت  0/001ميليمتر اندازهگيري شد .همچنين ،ميزان
بازماندگي آرتميا و مدت زمان الزم براي رسيدگي جنسي در دو تيمار
مذکور با يکديگر مقايسه شدند.
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عملکرد ،همآوری و مدل توليدمثل آرتميا :بعد از رسيدن
آرتمياها به مرحله بلوغ و ظهور عالئم جنسي ،تعداد  35جفت (نر و
ماده) آرتميا از هر يک از تيمارهاي پرورشي مطالعه فوق جدا شده و
بهطور انفرادي ( )Individual experimentsدر فالکونتيوپهاي 50
ميليليتري در شرايط آزمايشگاهي قرار گرفتند .در اين مرحله،
شاخصهاي توليدمثلي آرتميا در دو تيمار حاوي گروه شاهد (آرتمياي
تغذيه شده با آب سبز ،عمدتاً حاوي  )D. salinaو تيمار بيوفالک ()BFT
در مدت  3هفته بررسي شد .هر يک از فالکونتيوپها شامل يک جفت
نر و ماده آرتمياي بالغ بوده و هر کدام بهعنوان يک تکرار درنظر گرفته
شدند ( 35تکرار براي هر تيمار) .ميزان شوري آب در محدوده 100
گرم در ليتر ،درجه حرارت آب  28درجه سانتيگراد و طول دوره نوري
 12ساعت 12 :ساعت (روشنايي:تاريکي) در هر دو تيمارها اعمال شد.
ميزان غذادهي روزانه آرتميا در مرحله بلوغ براساس دستورالعمل
 Coutteauو همکاران ( )1992انجام شد و کليه ذرات عبور کرده از
چشمه تور  50-20ميکرون براي تغذيه مولدين بهکار رفت .شاخصهاي
بررسي شده در مولدين ماده آرتميا شامل تعداد کل اوالد (،offspring
مجموع سيست و ناپليوس) ،درصد سيستزايي و ناپليوسزايي ،تعداد
دفعات تخمريزي ،فاصله بين دو تخمريزي متوالي و تعداد اوالد بهازاي
هر کيسه تخم بود .روند توليد اوالد و وضعيت مولدين بهطور روزانه چک
شده و در صورت تلفات نرها در هر يک از فالکونتيوپها ،يک نر جديد
(بهدليل توليدمثل جنسي آرتميا) به آن ظرف افزوده شد.
تجزيه و تحليل آماری :ابتدا نرمال بودن پراکنش دادهها با استفاده
از آزمون کولموگراف -اسميرونوف بررسي و براي تحليل دادههاي
پارامترهاي کيفي آب ،شاخصهاي رشد و عملکرد توليدمثل آرتميا

در تيمارهاي مختلف از طرح کامالً تصادفي با آزمون آناليز واريانس
يکطرفه ( )One- way ANOVAاستفاده شد .در صورت معنيدار
بودن پارامترها ،جهت تعيين اختالف در ميان تيمارها از آزمون توکي
و تست ميانگينها استفاده شد و وجود يا عدم وجود اختالف معنيدار
در سطح  5درصد ( )p<0/05ارائه شد.

نتایج
تاثير ميزان قليائيت آب بر کمّيت  -کيفيت توليد بيوفالک
و پارامترهای کيفي آب :مقايسه حجم بيوفالک توليدي در سطوح
مختلف از قليائيت آب (با شوري  100گرم در ليتر) نشان داد که حجم
بيوفالک ( 43/1±66/52ميليليتر بر ليتر) در قليائيت  150ميليگرم
بر ليتر کربنات کلسيم بهطور معنيداري بيشتر از ساير تيمارها بود
( )p<0/05و بين سطوح مختلف اختالفات معنيدار ديده شد (.)p<0/05
همچنين ،حجم بيوفالک توليدي در سطوح باالتر و پايينتر از اين سطح
از قليائيت کاسته شد بهطوريکه کمترين حجم ( 17/33±0/57ميليگرم
بر ليتر) در قليائيت  75ميليگرم بر ليتر کربنات کلسيم به ثبت رسيد
(جدول  .)1مقايسه کيفيت بيوفالک در سطوح مختلف از قليائيت آب نشان
داد که ميزان پروتئين توده بيوفالکي در قليائيتهاي  150ميليگرم بر
ليتر و باالتر بهطور معنيداري بيشتر از قليائيت  75ميليگرم بر ليتر بود
( ،)p<0/05ولي بيشترين ميزان چربي در قليائيت  75ميليگرم بر ليتر
به ثبت رسيد که اختالف معنيداري با سطح قليائيت  150ميليگرم
بر ليتر نشان نداد ( .)p>0/05مقادير کربوهيدرات و خاکستر در تيمارهاي
مختلف از قليائيت اختالفات معنيداري در بين تيمارها نشان نداد
(( )p>0/05جدول .)1

جدول  :1حجم بيوفالک (ميليگرم بر ليتر) و ترکيب بيوشيميايي (درصد) بيوفالک توليدی در سطوح مختلف از قليائيت آب (شوری  100گرم در ليتر)
تيمار
شاخص
حجم بيوفالک
پروتئين
چربي
کربوهيدرات
خاکستر

75
17/33±0/57d
36/5±1/32b
20±2a
28/33±0/57
15/33±2/30

سطوح قليائيت (ميليگرم بر ليتر کربنات کلسيم)
225
150
33±1/73b
43/66±1/52a
44/50±1/50a
40/66±1/52a
b
16±1/73
18±0/01ab
26/33±1/15
26/16±1/04
12/66±2/30
15/66±3/05

300
26/33±1/52c
44/33±1/52a
15/33±0/57b
28/66±1/52
11/66±2/51

* حروف غيرهمسان در هر رديف نشانه اختالف معنيدار است (.)p<0/05

در پارامترهاي کيفي آب ،سطوح مختلف از قليائيت آب بر
فاکتورهاي درجه حرارت ،کدورت ،BOD ،ميزان کربن کل و فسفات
تاثير معنيداري نداشت ( ،)p>0/05ولي ميزان اکسيژن محلول در
قليائيت  75ميليگرم بر ليتر داراي مقادير بيشتري نسبت به تيمارهاي
با قليائيتهاي باالتر بودند ( .)p<0/05همچنين ،پارامترهاي سختي،
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نيتروژن کل ،نيتريت و نيترات با افزايش قليائيت آب روند افزايشي
معنيدار در مقادير خود نشان دادند ( .)p<0/05بيشترين مقادير
ذرات جامد معلق در آب ( )TSSدر سطح قليائيت  150ميليگرم بر
ليتر به ثبت رسيد و با افزايش قليائيت روند تدريجي کاهشي از خود
نشان داد (()p<0/05جدول .)2

سال دوازدهم ،شماره  ،2تابستان 1399

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول  :2مقادير پارامترهای کيفي آب در بيوفالک توليدی در سطوح مختلف از قليائيت آب (شوری  100گرم در ليتر)
تيمار
شاخص
درجه حرارت (سانتيگراد)
pH

اکسيژن محلول (ميليگرم بر ليتر)
سختي (ميليگرم بر ليتر)
کدورت (ميليگرم بر ليتر)
نيتروژن کل (ميليگرم بر ليتر)
نيتريت (ميليگرم بر ليتر)
نيترات (ميليگرم بر ليتر)
فسفات (ميليگرم بر ليتر)
( BODميليگرم بر ليتر)
کربن کل (ميليگرم بر ليتر)
( TSSميليگرم بر ليتر)

75
27/66±0/1
8/96±0/05b
7/23±0/05a
1686/33±10/69b
8±0/01
0/25±0/05d
1/69±0/05bc
174/46±5/88b
0/55±0/04
10/43±0/23
14/87±0/06
496/66±18/17ab

سطوح قليائيت (ميليگرم بر ليتر کربنات کلسيم)
225
150
27/66±0/1
27/66±0/2
9/46±0/05a
9/36±0/11a
c
6/53±0/05
6/80±0/01b
a
1808/66±24/41
1712/33±39/55b
8±0/02
8±0/02
0/33±0/01b
0/29±0/01c
1/90±0/08b
1/51±0/01c
b
181/56±1/01
171/90±3/21b
0/58±0/01
0/55±0/04
10/46±1/06
10/23±0/75
14/74±0/40
14/76±0/41
488±38/22ab
547/33±43/61a

300
27/66±0/3
9/53±0/05a
6/26±0/05d
1848±14/93a
8±0/01
0/36±0/01a
2/27±0/17a
195/26±3/27a
0/59±0/02
9/63±0/70
14/81±0/62
428±11/78b

* حروف غيرهمسان در هر رديف نشانه اختالف معنيدار است (.)p<0/05

با توجه به شاخصهاي فوقالذکر ،سطح قليائيت  150ميليگرم
بر ليتر کرينات کلسيم بيشترين حجم فالک توليدي ،بهينهترين
ميزان پروتئين و چربي در بيوفالک و مطلوبترين شاخصهاي کيفي
آب را در شوري  100گرم در ليتر در مخازن توليد بيوفالک نشان داد.
لذا اين سطح از قليائيت بهعنوان سطح بهينه از توليد بيوفالک معرفي
گرديد و براي پرورش آرتميا در مرحله رشد تا بلوغ و همچنين
شاخصهاي توليدمثلي مولدين استفاده گرديد.
مقايسه ميزان رشد و بازماندگي ناپليوس آرتميا تا مرحله
بلوغ در تيمارهای حاوی جلبک و بيوفالک :مقايسه ميزان رشد
و بازماندگي آرتميا در انتهاي دوره پرورش در دو گروه حاوي جلبک
(شاهد) و بيوفالک نشان داد که عليرغم عدم وجود اختالفات معنيدار
( )p>0/05در بين دو گروه ،آرتمياهاي تغذيه شده با جلبک داراي طول
کل ،طولهاي فورکا و آنتناي بيشتري در مقايسه با آرتمياهاي تغذيه
شده با بيوفالک بودند ،ولي ميزان بازماندگي و مدت زمان الزم براي
رسيدن به بلوغ جنسي در آرتمياهاي تغذيه شده با بيوفالک بهتر از
گروه شاهد بود (جدول .)3
جدول  :3مقايسه ميزان رشد ،بازماندگي و مدت زمان الزم جهت
رسيدگي جنسي آرتميا در دو تيمار جلبک (شاهد) و بيوفالک
شاخص
طول کل (ميليمتر)
طول فورکا (ميليمتر)
طول آنتنا (ميليمتر)
ميزان بازماندگي (درصد)
مدت زمان رسيدگي جنسي (روز)

تيمارها
جلبک

بيوفالک

9/52±0/16
0/40±0/03
0/90±0/02
78/4±12/03
18/2±0/44

9/42±0/19
0/38±0/02
0/87±0/03
80/20±1/92
18/8±0/83

ميزان اسيدهاي چرب گروه امگا  3و امگا  6در تيمار جلبک نسبت به
تيمار بيوفالک بهطور معنيداري افزايش نشان داد ( .)p<0/05همچنين
نسبت اسيدهاي چرب  n3/n6و نسبت اسيدچرب ايکوزاپنتانوييک اسيد
) (EPAبه ديکوزاهگزانوييک اسيد ) (DHAدر تيمار جلبک بهطور
معنيداري باالتر از تيمار بيوفالک بود (()p<0/05جدول  .)4مقايسه
پارامترهاي کيفي آب در دو تيمار شاهد و بيوفالک نشان داد که
پارامترهاي ميزان آمونياک کل ،نيتريت ،نيترات TSS ،و  BODدر تيمار
بيوفالکي مقادير باالتري را نسبت به تيمار جلبکي داشت ،درحاليکه
ميزان اکسيژن محلول و  pHدر تيمار جلبکي بيشتر از تيمار بيوفالکي
بود (()p >0/05جدول .)5
جدول  :4مقايسه پروفايل اسيد چرب در دو تيمار جلبک (شاهد) و بيوفالک
تيمارها
شاخص
بيوفالک
جلبک
b
a
0/46±0/07
0/95±0/21
C14:0
16/59±0/49a
13/8±1/30b
C16:0
1/87±0/34
2/27±0/21
C18:0
0/15±0/05b
1/43±0/28a
C20:0
0/54±0/13b
2/50±0/40a
C14:1n-5
3/53±0/32a
2/81±0/07b
C16:1n-7
a
18/92±0/69
7/56±0/34b
C18:1n-9
4/66±0/28b
7/04±0/25a
C18:2n-6
0/11±0/01b
11/66±0/24a
C18:3n-6
0/11±0/03b
3/79±0/11a
C20:4n-6
0/3±0/02b
1/75±0/22a
C22:5n-6
0/85±0/08b
12/25±0/26a
C:18:3n-3
0/11±0/02b
0/75±0/04a
C18:4n-3
b
0/06±0/02
11/16±0/24a
C20:3n-3
1/46±0/05b
9/50±0/50a
C20:5n-3
0/14±0/03b
1/80±0/26a
C22:5n-3
1/13±0/15b
2/34±0/11a
C22:6n-3
0/73±0/01b
1/51±0/01a
n3/n6
1/30±0/17b
4/06±0/37a
EPA/DHA
* حروف غيرهمسان در هر رديف نشانه اختالف معنيدار است (.)p<0/05
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جدول  :5مقايسه پارامترهای کيفي آب در کشتهای آرتميا در
تيمارهای تغذيه شده با جلبک (شاهد) و بيوفالک
تيمارها

شاخص
درجه حرارت (سانتيگراد)
اکسيژن (ميليگرم بر ليتر)
pH

آمونياک کل (ميليگرم بر ليتر)
نيتريت (ميليگرم بر ليتر)
نيترات (ميليگرم بر ليتر)
( TSSميليگرم بر ليتر)
( BODميليگرم بر ليتر)

جلبک

بيوفالک

28/20±0/44
6/52±0/14a
8/50±0/15
0/2±0/02
2/20±0/12
67/40±2/30
205/60±13/90b
6/78±0/34b

28±0/2
6/26±0/08b
8/42±0/08
0/21±0/01
2/38±0/19
70/60±2/07
211/20±10/28a
7/48±0/39a

* حروف غيرهمسان در هر رديف نشانه اختالف معنيدار است (.)p<0/05

تاثير نوع جيره (حاوی جلبک و بيوفالک) بر ميزان همآوری،
تعداد دفعات تخمريزی و مدل توليدمثل آرتميا :مقايسه عملکرد،
ميزان همآوري و مدل توليدمثلي آرتميا در دو تيمار حاوي جلبک
(شاهد) و بيوفالک نشان داد که در آرتمياي تغذيه شده با جلبک
فاکتورهاي کل توليد اوالد و تعداد اوالد بهازاي هر کيسه تخم بهطور
معنيداري بيشتر از تيمار تغذيه شده با بيوفالک بود ( ،)p<0/05ولي
نسبت توليد سيست به ناپليوس در تيمار تغذيه شده با بيوفالک بهطور
معنيداري بيشتر از تيمار تغذيه شده با جلبک بود ( .)p<0/05با اين
حال ،هيچگونه اختالف معنيداري در تعداد دفعات تخمريزي و فاصله
بين دو تخمريزي متوالي در مولدين تغذيه شده از جيره بيوفالکي و
گروه شاهد ديده نشد (()p>0/05جدول .)6
جدول  :6مقايسه ميزان همآوری و مدل توليدمثل در مولدين
آرتميای تغذيه شده با جلبک (شاهد) و بيوفالک
شاخص
تعداد کل اوالد
درصد سيست به ناپليوس
تعداد دفعات تخمريزي
فاصله بين دو تخمريزي متوالي (روز)
تعداد اوالد در هر کيسه تخم

تيمارها
جلبک

بيوفالک

182/8±17/62a
56/40±4/87b
4±0/1
8/80±1/84b
75/40±6/98

130/60±19/47b
66/60±3/36a
3/6±0/44
10/50±1/62a
68/40±7/50

* حروف غيرهمسان در هر رديف نشانه اختالف معنيدار است (.)p<0/05

بحث
در سالهاي اخير ،گسترش صنعت آبزيپروري پايدار مستلزم
افزايش توليد آبزيان بدون افزايش استفاده از منابع طبيعي (آب و
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زمين) و همچنين حفظ محيط زيست بوده و به همين دليل استفاده
از تکنولوژي بيوفالک ميتواند بهطور موثري در رسيدن به اهداف فوق
موثر باشد ( .)2014 ،Avnimelechدر اين ميان ،پرورش سختپوستاني
مانند آرتميا با روش بيوفالک ميتواند بهعنوان يکي از راهکارهاي توسعه
پرورش آرتميا محسوب گردد ( Emerenclanoو همکاران .)2013 ،بر
اساس نتايج اين مطالعه ،حجم بيوفالک توليدي در قليائيت 150
ميليگرم بر ليتر بهطور معنيداري بيشتر از ساير سطوح قليائيت آب
بود .چنين روندي مبني بر وجود حجمهاي متفاوت از توليد بيوفالک
در سطوح مختلف قليائيت در ساير مطالعات ازجمله  Azimو Little
( Furtado ،)2008و همکاران ( )2015و  Jiaoو همکاران ()2015
عليرغم تفاوت در شرايط توليد بيوفالک از قبيل تغييرات در ميزان
درجه حرارت و شوري آب ،نوع منابع کربوهيدرات و نسبت کربن به
نيتروژن گزارش گرديد .بهعنوان مثال Furtado ،و همکاران ()2015
گزارش کردند که بيشترين حجم توليد بيوفالک در قليائيتهاي باالتر
( 300ميليگرم بر ليتر) حاصل شد ،درحاليکه  Jiaoو همکاران ()2015
عنوان کردند که حجم توليد بيوفالک با افزايش ميزان گلوکز و شوري
آب بهترتيب افزايش و کاهش مييابد .اين محققان علت افزايش حجم
توليد بيوفالک در شرايط ذکر شده را به شرايط مطلوب براي پايداري
عملکرد باکتريهاي هتروتروف و نيتريفيکانت نسبت دادند .با اينحال،
علت تفاوت در نتايج مطالعه حاضر با ساير تحقيقات را ميتوان به
اثرات متقابل فاکتورهاي غيرمشترک از قبيل درجه حرارت ،شوري،
سختي آب و ديگر عوامل مرتبط دانست .تغيير در ميزان قليائيت آب
در مطالعه حاضر سبب نوسانات معنيداري در ترکيب بيوشيميايي
(کيفيت) بيوفالک گرديد ،بهطوريکه مقادير پروتئين و چربي بيوفالک
توليدي دستخوش تغيير شد ولي در مقادير کربوهيدرات و خاکستر
تفاوت معنيداري مشاهده نشد .اين نتايج مشخص کرد که با افزايش
قليائيت آب ميزان پروتئين توده بيوفالک افزايش ولي ميزان چربي
آن کاهش يافت .تغييرات در ترکيب کيفي بيوفالک را ميتوان به
عوامل بسيار متعددي شامل شرايط کشت ،نوع منابع کربنات ،عوامل
محيطي و بهخصوص نسبتهاي  C:Nمرتبط دانست .بهعنوان مثال،
 Furtadoو همکاران ( )2011و  Hussainو همکاران ( )2015بيان کردند
که شرايط متفاوت از قبيل نوع منبع کربناته و نسبت کربن به نيتروژن
باعث ايجاد تغيير در مقادير ترکيب بيوشيميايي بيوفالک ميشوند.
همچنين )2014( Avnimelech ،عنوان کرد که با ايجاد تغيير در
نسبتهاي بيوفالک ميتوان باعث ايجاد تغيير در تعادل ميان جلبک
و باکتريهاي موجود در بيوفالک گرديد که اين روند موجبات تغيير
در ترکيب بيوشيميايي مواد غذايي موجود در بيوفالک و کيفيت آن
ميگردند .مطالعات قبلي نشان دادند که ميکروارگانيسمهاي متفاوتي
در شرايط مختلف محيط کشت بيوفالک قادر به رشد و رقابت

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

در محيط خود بوده و غالبيت هر گروه از آنها ميتواند بر کيفيت و
ترکيب بيوشيميايي بيوفالک توليدي تاثير واضح بگذارد (،Avnimelech
 .)2014همچنين ،تغيير در حجم و ترکيب بيوشيميايي بيوفالک ميتواند
به تغيير در ميکروارگانيسمهاي موجود در بيوفالک منجرگردد ،بهطوريکه
ميزان مواد غذايي موجود در بيوفالک عالوه بر تجمع متفاوت از زيتوده
باکتريال سبب تغيير در بيوماس زيتوده فالژلهها ،پروتوزوآها و حتي
ميکروزئوپالنکتونهاي تجمعيافته در محيط پرورش بيوفالک ميگردند
( .)2014 ،Avnimelechاز اين نظر يافتههاي مطالعه حاضر با نتايج
ساير محققين همخواني دارد ،بهعنوان مثال  Furtadoو همکاران ()2011
وجود جوامع يوکاريوتيک و پروکاريوتيک متفاوت را دليل اصلي در
افزايش ميزان پروتئين موجود در بيوفالک تهيه شده با منبع کربناته
گلوکز در مقايسه با ساير منابع کربناته (مانند نشاسته و استات)
دانستند .همچنين Hussain ،و همکاران ( )2015عنوان کردند که در
نسبت کربن به نيتروژن  ،20ميزان پروتئين بيوفالک بيشتر از سطوح
پايينتر کربن به نيتروژن ميباشد که علت آن را به توليد بيشتر
باکتريهاي هتروتروفيک در اين سطح از کربن به نيتروژن مرتبط
دانستند .تجزيه و تحليل فاکتورهاي کيفي آب در بيوفالک توليد شده
در مطالعه حاضر نشان داد که ميزان اکسيژن محلول در آب و کل
مواد جامد معلق در قليائيتهاي پايينتر ( 75ميليگرم بر ليتر) داراي
باالترين سطوح (بهترتيب  7/23و  496/66ميليگرم بر ليتر) بودند.
با اينحال ،فاکتورهايي مانند ميزان سختي ،نيتروژن کل ،نيتريت و
نيترات آب با افزايش قليائيت افزايش يافتند .پژوهشهاي ديگر در
مورد تغييراتي مانند نسبت کربن به نيتروژن ،ميزان گلوکز و شوري
نشان داد که فاکتورهاي کيفي آب دچار تغييرات شديدي با ايجاد
تغيير در شرايط توليد بيوفالک ميشوند ( Ronaldو همکاران2014 ،؛
 Abu Bakarو همکاران2015 ،؛  Jiaoو همکاران .)2015 ،احتماالً
مشاهده تغييرات در سطوح مواد نيتروژني ناشي از ايجاد تغييرات در
شرايط مطلوب جهت زيست و توليد باکتريهاي هتروتروف ميباشد،
بهطوريکه  Ronaldو همکاران ( )2014و  Jiaoو همکاران ()2015
نيز شرايط متفاوت زيست باکتريهاي متفاوت ازجمله باکتريهاي
هتروتروف را دليل تفاوت فاکتورهاي فيزيکوشيميايي آب در مطالعات
خود بيان کردند .با توجه به نتايج مطالعه حاضر و نظر به حجم فالک
توليدي ،ميزان پروتئين و چربي در فلوک و شاخصهاي کيفي آب در
محيط کشت بيوفالک ،سطح قليائيت  150ميليگرم بر ليتر کرينات
کلسيم را ميتوان بهعنوان مطلوبترين سطح در توليد بيوفالک در
شوري  100گرم در ليتر براي پرورش آرتميا ارائه نمود .شاخصهاي
رشد و ميزان بازماندگي آرتميا در شرايط پرورشي به عوامل زيادي
مانند نوع گونه و نژاد آرتميا ،عوامل محيطي و تغذيهاي و بهخصوص
کيفيت غذاي در دسترس آرتميا وابسته است
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( Lavensو 1996 ،Sorgeloos؛ Teresitaو همکاران .)2005 ،مقايسه
شاخصهاي رشد و بازماندگي آرتميا در انتهاي دوره پرورش مطالعه
حاضر در تيمارهاي تغذيه شده با جلبک و بيوفالک نشان داد که
عليرغم عدم اختالف معنيدار ،ميانگين رشد باالتري در آرتمياهاي
تغذيه شده با جلبک در مقايسه با آرتمياهاي تغذيه شده با بيوفالک
ديده ميشود ،اما روند معکوسي در ميزان بازماندگي و مدت زمان الزم
براي رسيدگي جنسي در مولدين مشاهده شد .اين اختالف جزيي در
ميزان رشد را ميتوان احتماالً بهدليل اختالف در محتويات غذاي در
دسترس آرتميا بهويژه پروتئين و تفاوت در کيفيت آب دانست (Dhont
و  .)2003 ،Van Stappenميزان پروتئين توده بيوفالکي در قليائيت
 150ميليگرم در ليتر در مطالعه حاضر در حدود  40درصد بود که
تا حدي کمتر از ميزان پروتئين آب سبز حاوي جلبک ( D. salinaدر
حدود  48-50درصد) ميباشد .همچنين ،ميزان اسيدهاي چرب گروه
امگا  3و امگا  6و نسبت اسيد چرب  EPAبه  DHAبهطور معنيداري
(تقريباً  3برابر) در جيره غذايي جلبکي نسبت به بيوفالکي افزايش
داشت و اين تفاوتها احتماالً سبب رشد نسبتاً بيشتر ناپليوسهاي
آرتميا تا مرحله بلوغ در گروه شاهد ميباشند ( Cuttsو همکاران،
 .)2006بررسي پارامترهاي کيفي آب در دو تيمار شاهد و بيوفالک
نشان داد که مقادير پارامترهاي آمونياک کل ،نيتريت ،نيتراتTSS ،
و  BODدر گروه تغذيه شده با بيوفالک باالتر از گروه شاهد بوده که
دليل احتمالي آن را ميتوان به عملکرد باکتريهاي هتروتروف در
حذف مواد ازته زائد در محيط پرورش آرتميا نسبت داد (Martínez-
 Córdovaو همکاران .)2016 ،مقايسه عملکرد ،همآوري و مدل
توليدمثل آرتميا در دو گروه شاهد و بيوفالک نشان داد که تعداد کل
اوالد ،دفعات تخمريزي ،فاصله بين دو تخمريزي متوالي و تعداد اوالد
بهازاي هر کيسه تخم در تيمار تغذيه شده با جلبک روند بهتري داشت.
از آنجاکه ميزان رشد آرتمياها هم در تيمار جلبک بيشتر بود و نيز
از آنجاييکه ميزان همآوري در سختپوستان مانند آرتميا به تامين
چربي مورد نياز در جيره و بهخصوص پروفايل اسيدچرب غذا وابسته
است ،لذا اين امر را ميتوان احتماالً به وجود پروفايل اسيدچرب
مناسبتر در جيره حاوي آب سبز در مقايسه با جيره بيوفالکي نسبت
داد ( Planteو  .)2011 ،Hacheدرحاليکه درصد توليد سيست به
ناپليوس در تيمار تغذيه شده با بيوفالک بيشتر بود که اين روند
ميتواند بهعنوان يک راهبرد براي احتمال بقاي نسل بيشتر در
شرايط نسبتاً نامطلوبتر کيفيت آب در تيمار بيوفالک باشد (Furtado
و همکاران )2015 ،که صحت چنين روندي بايد در مطالعات آينده
مورد ارزيابي بيشتر قرار گيرد .براساس نتايج ميتوان عنوان کرد که
قليائيت  150ميليگرم بر ليتر کربنات کلسيم در اين مطالعه جهت
توليد بيوفالک از عملکرد به مراتب بهتري نسبت به ساير سطوح
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ناصریزاده و همکاران

قليائيت برخوردار بود و براي توليد بيوفالک جهت تغذيه آرتميا از
 نظر به عدم وجود، همچنين.مرحله ناپليوسي تا بلوغ پيشنهاد گرديد
اختالفات معنيدار در بسياري از شاخصهاي رشدي و بعضاً توليدمثلي
آرتميا در آرتمياهاي تغذيه شده با جلبک و بيوفالک ميتوان پيشنهاد
نمود که امکان استفاده از غذاي بيوفالکي حداقل در مقياس کوچکتر
. مانند شرايط گلخانهاي) امکانپذير ميباشدindoor (محيطهاي بسته
 استفاده از جيره انفرادي بيوفالکي و يا استفاده توام از جيره،با اينحال
جلبکي و بيوفالکي بهخصوص در استخرهاي بزرگ خاکي پرورش آرتميا
.مستلزم تحقيقات جامعتر داشته که بايست در آينده صورت گيرد

تشکر و قدردانی
در پايان از مسئولين قرارگاه اقتصاد مقاومتي نيروي دريايي سپاه
پاسداران انقالب اسالمي که بخش عمده امکانات الزم را براي انجام
.اين تحقيق فراهم کردند تشکر و قدرداني ميشود
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