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چکیده
بهدليل محدوديت در بهرهبرداري از منابع آبی سالم ،پرورش آبزيان نمیتواند تقاضاي روزافزون اين محصوالت را برآورده نمايد .آرتميا از
جمله مدلهاي تحقيقاتی مهم و غذاهاي زنده حايز اهميت در صنعت آبزيپروري میباشد که پرورش آن بهصورت صنعتی مورد توجه است .بهمنظور
مطالعه کيفيت آرتمياي پرورش يافته در پساب فاضالب شهري 4 ،جمعيت مختلف  ،A. urmianaمتعلق به نواحی مختلف درياچه اروميه ،در
شوري  75گرم در ليتر در  2تيمار آب معمولی و پساب کلر زنی شده ( )3 ppmفاضالب شهري اروميه پرورش داده شد .تغذيه با ترکيبی از
جلبکهاي تک سلولی ( ) Dunaliela salinaو مخمر تک سلولی براساس پروتکل استاندارد صورت گرفت .ميزان رشد و بقاء آرتميا در روزهاي
سوم ،هفتم ،يازدهم ،پانزدهم و بيستم مورد بررسی قرار گرفت .در انتهاي دوره ،مقاومت آرتمياهاي بالغ نسبت به تنش دماي باال ( 35و  38درجه
سانتیگراد) و شوريهاي  360 ppt ،280ppt ،240ppt ،180ppt ،120pptمورد بررسی قرار گرفت .نتايج نشان داد که تفاوتهاي معنیداري
در ميزان رشد و بقاء مابين جمعيتهاي مختلف  A. urmiamaاز نواحی مختلف درياچه در رشد و بقاء و مقاومت نسبت به استرسهاي محيطی
وجود دارد ( .)p<0/05همچنين پرورش در پساب توانست نتيجه بسيار موفقی را در فاکتورهاي رشد و مقاومت نسبت به استرسهاي محيطی در
مقايسه با آب معمولی نشان دهد ( .)p<0/05نتايج اين تحقيق نشان داد که پساب شهري کلرزنی شده محيط مناسبی براي پرورش مصنوعی آرتميا
میباشد و میتوان با استفاده از اين آب ،توده زندهاي با رشد بهتر و مقاوم نسبت به شرايط محيطی توليد نمود.
کلمات کلیدی :آرتمیا ،استرس ،بقاء ،پساب فاضالب شهری ،رشد
* پست الکترونیکی نویسنده
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پاسخ جمعیتهای مختلف  Artemia urmianaپرورش یافته در پساب فاضالب شهری....

مقدمه
با توجه به کاهش اکوسیستمهای آبی طبیعی ،افق جدیدی در
بسیار از کشورها برای استفاده مجدد از فاضالبهای شهری و صنعتی
باز شده است .در ایران نیز همانند اغلب کشورهای پیشرو ،استفاده
از فاضالبهای تصفیه شده با رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط
صورت میگیرد (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،
 .)1389با اینکه استفاده از این آب جهت مصارف کشاورزی در ایران
و در دنیا سابقه طوالنی دارد ( ،)2006a ،WHOاما استفاده از فاضالب
در آبزیپروری ایران سابقهای ندارد .این درحالی است که آبزیپروری
با استفاده از فاضالب تاریخچهای طوالنی در چندین کشور شرق،
جنوب و جنوبشرقی آسیا خصوصاً در چین داشته به قرنهای گذشته
میرسد (2000 ،Edwardsو1992؛  Edwardsو  .)1990 ،Pullinهم
اکنون از فاضالب شهری بهصورت عمده در پرورش انواع آبزیان در
کشورهایی نظیر بنگالدش ( Haqو 2000 ،Ghosal؛  Gijzenو
 ،)1999 ،Ikramullahچین ( ،)1997 ،Liهندوستان (1994 ،Bose؛
 ،)1992 ،Edwardsاندونزی ( Djajadiredjaو همکاران ،)1979 ،ویتنام
( Littleو  )1995 ،Phamاستفاده میشود .فقط در کشور اندونزی در
وسعتی بیش از  10000هکتار انواع مختلفی از آبزیان خصوصاً کپور
ماهیان و تیالپیا در پساب فاضالبهای شهری کشت داده میشود.
تجارب پرورش آبزیان با پساب فاضالب در نواحی دیگر دنیا از جمله
قاره آمریکا ،اروپا ،آفریقا و حتی منطقه غرب اقیانوس آرام بسیار محدود
و یا غیرمتمرکز گزارش شده است (.)2006a ،WHO
درحالیکه در صنعت آبزیپروری تامین آب مناسب از مهمترین
نیازهای سیستم میباشد ،میزان منابع طبیعی موجود نمیتواند تامین
کننده نیاز آبزی پروران را تامین کند .آرتمیا با حدود  %55پروتئین،
 4تا  %20چربی ،کلیه اسیدهای آمینه اساسی و اکثر اسیدهای چرب
در حدمطلوب از بهترین غذاهای آبزیان خصوصاً در دوران الروی
میباشد که در سالهای اخیر تولید طبیعی آن دستخوش مشکالتی
شده است .هماکنون ،کشورهایی نظیر آمریکا ساالنه هزاران تُن سیست
آرتمیا ،به ارزش میلیونها دالر ،از زیستگاههای طبیعی استحصال
میکند .بسیاری از کشورهای دیگر نیز اقدام به پرورش متمرکز و فوق
متمرکز در استخرها و مخازن کوچك نموده ،و آنرا در امر آبزیپروری
مورد استفاده قرار میدهند .البته آرتمیا بهعنوان یك مدل تحقیقاتی
نیز در سالهای اخیر بسیار مورد توجه بوده و بدین منظور کشت داده
میشود (2012 ،Manaffar؛  Gajardoو همکاران .)2002 ،مصرف باال
و بحرانهای زیست محیط موجب شده است که برداشت این موجود
با ارزش از منابع طبیعی نیز دچار بحران شود .این مسئله خصوص در
مورد گونههایی مانند  A. urmianaکه بهدلیل خشك شدن دریاچه
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ارومیه در بحران انقراض میباشند نگران کنندهتر است (،Manaffar
 .)2012بهدلیل همین محدودیتها تقاضای روزافزون به این آرتمیا و
دیگر آبزیان نمیتواند از منابع آبی طبیعی و سالم تامین شود لذا
پرورش مصنوعی آرتمیا در استخرهای خاکی و سیستمهای نیمهطبیعی
با استفاده از پساب فاضالب اهمیت بیشتری پیدا میکند .بایستی
اشاره کرد که آرتمیا قابلیت این را دارد که در استخرهای تولید نمك
خورشیدی و یا استخرهای پلی اتلینی و یا بتونی کشت داده شود
( Lavensو  .)1996 ،Sorgeloosتحقیقات نشان داده است که
جمعیتهای مختلف آرتمیا دارای توانهای مختلف برای پرورش
بهصورت مصنوعی هستند و محصول تولید شده بهشدت میتواند در
میزان رشد و بقا ،متغیر باشد .همچنین تحقیقات اخیر نیز نشان داده
است که در دریاچه ارومیه نیز با توجه به گستردگی اقلیم این دریاچه
جمعیتهای مختلفی آز آرتمیا با توان رشد ،بقاء و آستانه تحملهای
مختلف وجود دارد (2012 ،Manaffar؛  Hontoriaو .)1992 ، Amat
با توجه به اینکه پساب فاضالب شهری حتی پس از کلرزنی
اولیه منبع بسیار خوبی از انواع باکتریها ،امالح و مواد عالی و بعضاً
پریبیوتیكهاست پیشبینی میشود بتوان جمعیت مناسبی از آرتمیا
را با میزان بقاء و رشد و مقاومت باالتر برای پرورش در این محیط
معرفی نمود.
هدف از تحقیق حاضر بررسی تنوع جمعیتی  4جمعیت مختلف
 Artemia urmianaدر پاسخ به پرورش در پساب فاضالب شهری و
تعیین آستانه تحمل آنها به استرس شوری و دمائی باال میباشد.

مواد و روشها
بهمنظور بررسی تاثیر پرورش در محیط غنی پساب از  4جمعیت
مختلف آرتمیای دریاچه ارومیه  A. urmianaاستفاده شد .در انتخاب
جمعیتها سعی شد همگی درصد سیستگشایی باالی  %70داشته
باشند تا هیچگونه اختالف درون جمعیتی براساس انتخاب نمونههای
برتر رخ ندهد .همچنین جمعیتهایی با بیشترین اختالف در ویژگیهای
رشد و بقاء (حاصل از مطالعات پیشین) انتخاب شدند (،Manaffar
 .)2012پرورش و بررسی زیستی آرتمیا با استفاده از روش استاندارد
تعریف شده برای این موجود انجام شد ( .)1997 ،Sorgeloosآب مورد
استفاده در این تحقیق آب لولهکشی شهری و آب پساب خروجی
تصفیهخانه شهرستان ارومیه بود که مستقیماً از پساب خروجی تصفیه
خانه شهر ارومیه تهیه شد .شوری این آب پس از فیلتراسیون (300
میکرونی) ،بهوسیله آب دریاچه ارومیه به  75گرم بر لیتر رسانیده شد.
جهت از بین بردن باکتریهای بیماریزا از کلرزنی  3میلیگرم در لیتر
بهمدت  24استفاده شد (قدیمی و مناففر.)1393 ،
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غذای استاندارد برای تغذیه آرتمیا ترکیبی از مخمر و جلبكهای
تك سلولی میباشد که هر دو در آزمایشگاه تهیه شدند .آمادهسازی
مخمر تك سلولی با مخلوط نمودن مقادیر مشخصی از مخمر خشك
( Coutteauو همکاران )1992 ،در سرم فیزیولوژیکی صورت پذیرفت.
اما جلبك تك سلولی مورد نیاز در آزمایشگاه کشت داده شد .استوکهای
آماده جلبك  Dunaliella tertiolectaاز بانك جلبك پژوهشکده مطالعات
دریاچه ارومیه تهیه و بهطور انبوه کشت داده شد .بدین منظور ابتدا
بهمیزان الزم از آب شور فیلتر و سپس توسط دستگاه اتوکالو استریل
شد و بعد از خنك شدن آن با استفاده از آب مقطر به شوری بهینه
برای کشت این نوع جلبك که  120گرم در لیتر بود رسانده شد.
هرگاه غلظت جلبكها در ارلنها به حداکثر مقدار خود رسید ،عمل
هوادهی را قطع کرده و جلبك موجود شمارش شد .برای شمارش
جلبك از الم هموسیتومتر (نئوبار) استفاده گردید .برای محاسبه تعداد
واقعی سلول جلبك در هر میلیلیتر از این رابطهd=N×1000×A/0/1
استفاده شد که در آن  dمیزان رقیقسازی جلبك و  Aتعداد شمارش
شده است .بعد از شمارش جلبك ،تراکم آن به تعداد 18×106 Cell/ml
رسانده شد و سپس در تغذیه آرتمیا مورد استفاده قرار گرفت.
بهترین میزان شوری برای تفریخ سیستهای آرتمیا آب شور با
شوری  35گرم در لیتر میباشد که در ابتدا بهمنظور جداسازی هر
گونه آلودگی فیلتراسیون ( 300میکرونی) انجام شده و سپس با آب
شیر رقیق شد ( .)1997 ،Sorgeloosپس از تفریخ ،الروهای ناپلیوس
اینستار یك با استفاده از نورگرایی مثبت آنان جدا شده و سپس به
تعداد  500عدد در هر لیتر به درون ضروف مخروطی شکل با حجم
آب  1لیتر انتقال داده شدند .پرورش آرتمیا در داخل مخروطهای
پالستیکی  1/5لیتری که در داخل آکواریومی قرار داده شده بودند
صورت گرفت .جهت تنظیم دمای آکواریوم ( 1±27درجه سانتیگراد)
از یك بخاری آکواریومی استفاده شد .هر یك از ظروف پرورشی توسط
یك پیپت پالستیکی و لولههای هوادهی متصل به پمپ مرکزی هوادهی
شدند .الروهای آرتمیا در طی چندین ساعت ابتدایی پس از تفریخ
یافتن از ذخیره کیسه زرده استفاده کرده و تقریباً هیچ غذایی در روز
اول مصرف نمیکنند .لذا غذادهی از روز اول (حدود  24ساعت پس
از تفریخ) شروع شده و میزان غذا بر طبق جدول غذادهی Coutteau
و همکاران ( )1992بهصورت روزانه و برحسب تعداد آرتمیا محاسبه
و انجام شد .غذای مورد استفاده در پرورش نیز بهصورت ترکیبی از
جلبك تك سلولی  Dunaliella tertiolectaو مخمر با غلظت  3گرم
در  300میلیلیتر آب با شوری  10-15گرم در لیتر بود .شوری ظروف
پرورش آرتمیا هر روز یكبار توسط دستگاه شوریسنج سنجش میشد
و در صورت افزایش یا کاهش شوری ،بهترتیب با افزودن آب مقطر یا
آب شور ،شوری آب آرتمیاها تنظیم میشد.

سال نهم ،شماره  ،3پاییز 1396

درصد بقاء با شمارش تعداد آرتمیاهای هر تکرار و مقایسه آن
نسبت به تعداد آرتمیاهای روز اول همان تکرار صورت گرفته و نتایج
بهصورت درصد در جداول ثبت گردید .جهت بررسی دقیق بقاء
آرتمیاهای هر تکرار در روزهای سوم ،هفتم ،یازدهم ،پانزدهم و نوزدهم
کلیه آرتمیاها از محیط کشت جدا و شمارش شدند (،Sorgeloos
 .)1997با توجه به اینکه شمارش و انتقال الروها در ابتدا با روش
ساب سمپل صورت میگیرد لذا نتایج بقاء روز سوم در جداول ارائه
نشد .جهت زیستسنجی نیز همزمان با شمارش بقاء آرتمیا از هر
تکرار  5عدد آرتمیا برداشت شده و زیستسنجی طول کلی آنان شامل
طول بدن از ناحیه چشم سوم تا انتهای بدن انجام شد .عمل کشتن و
فیکس کردن آرتمیاها با استفاده از افزودن چند قطره لوگل  %1صورت
گرفت .در این مرحله طول کلی آرتمیاها در روزهای فوق از با استفاده
از دستگاه دیجیتایزر مجهز به استریومیکروسکوپ اندازهگیری شد
(1997 ،Sorgeloos؛  Triantaphyllidisو همکاران.)1997a-b ،
در انتهای دوره پرورش مقایسه میزان مقاومت به استرس دمای
 35و  38درجه سانتیگراد در میان  4جمعیت مورد نظر صورت گرفت.
سنجش مقاومت به این استرسها در داخل فالکونهای 50میلیلیتری
با آب شور  75گرم در لیتر صورت گرفت .برای هر استرس و هر جمعیت
 24عدد آرتمیا در نظر گرفته شد و میزان تلفات جمعیتها هر 1
ساعت تا زمان مرگ همه آرتمیاها ثبت شد .اما استرس شوری باال در
 5شوری مختلف انجام شد (آب دریاچه ارومیه (،280 ،240 ،180 ،120
 .)ppt 360برای تهیه این شوریها آب دریاچه بهمیزان مورد نیاز با
آب معمولی رقیق شد .بقیه مراحل آزمون مطابق با استرس دمائی بود
مگر دمای محیط که طی این دوره  27±1درجه سانتیگراد تنظیم
گردید 24 .ساعت پیش از استرس و در طول دوره استرس هیچگونه تغذیه-
ای صورت نگرفت .انتخاب شرایط دمائی و شوری برای اعمال استرسها
براساس آزمونهای اولیه روی همین گونه صورت گرفت .اندازهگیری
منظم دما توسط دماسنج دیجیتال کالیبره شده و سنجش شوری توسط
شوریسنج  Atago refractometer, 2483 Master 28mصورت گرفت.
آنالیز آماری :جامعه آماری شامل  4جمعیت مختلف از آرتمیاهای
پرورش یافته در آب شور معمولی (مجموعاً  4تیمار و  12تکرار) و در
آب پساب (مجموعاً  4تیمار و  12تکرار) میباشد .نتایج زیستسنجی
و بقاء در طول دوره پرورش تا  19روز و همچنین نتایج بررسی میزان
مقاومت به استرسها در انتهای دوره آزمایش (در آرتمیاهای کشت
داده شده در آب شور و پساب) مورد بررسی آماری قرار گرفت .بدین
منظور از بسته نرمافزاری  SPSSو آنالیز آماری One-way ANOVA
و آزمون  Tukeyو آزمون  Tمستقل (برای مقایسه زیستسنجی و بقاء
و مقاومت به استرس بین دو محیط) استفاده شد (Triantaphyllidis
و همکاران.)1997a-b ،
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داد که اختالف معنیداری مابین جمعیتهای مختلف آرتمیا در
انتهای دوره پرورش در میزان رشد وجود دارد (جداول  1و  .)2همچنین
در انتهای دوره پرورش مشخص شد که پرورش در پساب موجب شده
است آرتمیا رشد بهتری نسبت به آب معمولی دریاچه ارومیه داشته
باشد (جداول  3و  .) 4اما از نظر میزان بقاء شرایط پرورش در آب
دریاچه ارومیه کمی بهتر از پرورش در پساب بود بهطوریکه در انتهای
دوره پرورش میزان بقاء آرتمیا در آب شور دریاچه ارومیه با اختالف
معنیدار در تمامی روزها بهتر از پساب بود (.)p<0/05

نتایج
زیستسنجی :در این تحقیق جمعیتهای  A. urmianaبا نامهای
پرورشی نسل اول (سیست تجاری پرورش یافته در استخرهای خاکی
در حاشیه شرقی دریاچه ارومیه) ،A :پرورشی نسل دوم (سیست تولید
شده از نسل اول سیست تجاری فوق) ،Q :سیست دریاچه ایستگاه
آرزو (جنوبشرق دریاچه ارومیه) ،T :سیست دریاچه ساحل کبودان
(جنوبشرق دریاچه ارومیه) V :کد گذاری شدند .نتایج زیستسنجی
و رشد آرتمیاها در جداول  1و  2آورده شده است .این نتایج نشان

جدول  : 1زیست سنجی رشد (میانگین  ±انحراف استاندارد)  4جمعیت  A. urmianaدر آب شور در روزهای  15 ، 11 ، 7 ، 3و 19
جمعیت

آب دریاچه

روز سوم

7/18±0/603

a

6/91±0/60

5/73±0/80a

6/75±0/69a

6/86±0/821ab

7/96±0/89a

8/00±0/579b
7/60±0/784ab

A

1/62±0/26

Q

1/47±0/13a

2/94±0/67a

T

1/69±0/23a

3/25±0/33a

7/22±0/69b

V

1/56±0/18a

2/78±0/23a

6/50±0/71ab

7/31±0/91a

A

1/82±0/28

7/43±1/08

8/68±0/56

a

8/89±0/385

a

9/35±0/848

a

a

2/98±0/41

روز یازدهم

روز پانزدهم

a

Q

پساب

روز هفتم

روز نوزدهم

b

a

3/98±0/43

1/52±0/06

a

3/82±0/32

a

1/48±0/08

b

2/98±0/25

a

ab
bc

T

c

V

1/99±0/18a

3/43±0/61ab

ab

a

8/13±0/57

a

8/12±0/78

6/67±0/82

a

7/74±1/01

8/03±0/58a

6/46±0/80b

a

6/60±0/860

9/39±0/647

11/1±15/07b

اعداد در ستون (مجموعه آب دریاچه یا آب پساب) با حروف التین متفاوت نشاندهنده اختالف آماری میباشند (.)p>0/05

جدول  : 2زیست سنجی رشد (میانگین  ±انحراف استاندارد)  A. urmianaدر آب شور دریاچه و پساب
محیط پرورش

روزهای زیستسنجی

t

سطح معنیداری ()t
0/096

آب دریاچه

پساب

روز سوم

1/56±0/19

1/68±0/25

-1/7

روز هفتم

2/99±0/44

3/55±0/56

-3/54

0/001

روز یازدهم

6/56±0/93

7/16±1/01

-1/91

0/063

روز پانزدهم

7/23±0/86

8/14±0/78

-3/48

0/001

روز نوزدهم

7/2±1/01

9/53±1/13

-6/88

0/000

جدول  : 3درصد بقاء( ،میانگین  ±انحراف استاندارد)  4جمعیت  A. urmianaدر آب شور در روزهای  15 ، 11 ، 7و 19
جمعیت

روز هفتم
96/1±07b

A

آب دریاچه

پساب

Q
T

روز یازدهم

ab
a

94/73±0/64

c

روز پانزدهم

92/2±07c

85/0±20/72bc

78/1±33/97b

93/33±0/61

87/67±2/04

78/67±1/52

87/87±2/57

a

c

76±1

a

b

70/6±2

a

68±2/98

V

89/53±4/71b

85/6±4/19b

82/07±1/79b

75/73±1/85b

A

b

89/3±73/75

76/33±0/57

b

73/33±2/38

b

67/47±1/2

Q

a

73±0/00

b

71/40±1/73

67/27±0/64

T
V

b

76/17±5/89

87/33±3/71
76/1±6/13a

c

b

d

80±1

62±0/00a

c

79/33±0/94
3±57/11a

اعداد در ستون (مجموعه آب دریاچه یا پساب) با حروف التین متفاوت نشاندهنده اختالف آماری میباشند (.)p>0/05
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روز نوزدهم

b

c

72/2±2/27

52/3±5/25a
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جدول  : 4مقایسه درصد بقاء (میانگین  ±انحراف استاندارد) در آب شور و پساب
محیط پرورش

روزهای شمارش
روز هفتم
روز یازدهم
روز پانزدهم
روز نوزدهم

آب دریاچه

پساب

92/05±4/28
86/75±7/45
81/38±6/98
75/18±4/85

76/08±24/96
67/67±22/18
65/52±22
60/48±20/24

نتایج میزان بقاء تحت استرس دمائی در شکلهای  2 ،1و 3
آورده شده است .این بررسی نشان داد که آرتمیا پرورش یافته در
پساب بسیار مقاومتر آرتمیای تولید شده در آب دریاچه ارومیه
میباشد بهطوریکه در استرس  35درجه سانتیگراد هیچ تلفاتی در
جمعیتهای آرتمیا مشاهده نشد ولی در جمعیت پرورش یافته در آب
دریاچه ارومیه درانتهای دوره  6ساعته بقاء به حدود  10الی  40درصد
رسید .این نتایج همچنین نشان داد اختالف زیادی در بین جمعیتهای
آرتمیا در میزان بقاء در انتهای دوره پرورش وجود دارد .اما در استرس
دمای  38درجه مشاهده شد که کاهش بقاء در جمعیت پرورش یافته
در آب دریاچه ارومیه تدریجی بوده ولی در آرتمیای پرورش یافته در
پساب تلفات با تاخیر آغاز شده است .در هر دو جمعیت استرس در
ساعت  3پس از آغاز آن موج ایجاد تلفات شدید شده است که نهایتاً

2/18
2/82
2/38
2/44

0/04
0/01
0/02
0/02

در انتهای دوره  6ساعته تلفات را به حداکثر رسانده است .آنالیز آماری
انجام شده هیچ اختالف آماری در بین  4جمعیت مورد مطالعه در
میزان بقاء تحت استرس دمائی مشاهده نشد (( )p<0/05شکل  1الی .)3
در بررسی میزان بقاء در استرسهای شوری باال مشخص شد که در
تمامی تیمارها بهصورت معنیداری بقاء بهتری در آرتمیای پرورش
یافته در پساب نسبت به آب دریاچه ارومیه وجود دارد ( .)p˂0/05بر
اساس این نتایج درحالیکه هیچ تلفاتی در آرتمیای پرورش یافته با
آب پساب در بین تیمارها در استرسهای شوری دیده نمیشد تلفات
باالیی در انتهای دوره در تمامی جمعیتهای پرورش یافته در آب
دریاچه وجود داشت (شکل  .)4این آنالیز همچنین نشان داد که در
اغلب موارد اختالف معنیداری در بین جمعیتهای مختلف آرتمیا از
دیدگاه بقاء در استرس شوری وجود ندارد (.)p˂0/05

a

a

a

a

a
a

a
a

a
a

a
a

a

a

t

سطح معنیدار ()t

a
a
a

a

a

a

a
a
6

a

4

5

3

2

بقا ()%

a

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1

زمان (ساعت)
V

T

Q

A

شکل  : 1درصد بقاء  4جمعیت  A. urmianaکشت داده شده در آب دریاچه ارومیه در استرس دمای  35درجه سانتی گراد
(حروف متفاوت در هر ساعت نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح

P > 0 / 05

می باشد)
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a

a

a
a

b
a

b

b

a

aa a

a a a

6

5

a

a

a

a
a

4

2

3

بقا ()%

a

a

a

a

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1

زمان (ساعت)
T

V

A

Q

شک ل  : 2درصد بقاء  4جمعیت  A. urmianaکشت داده شده در آب دریاچه ارومیه در استرس دمای  38درجه سانتی گراد
(حروف متفاوت در هر ساعت نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  p>0/05میباشد)

a a

b
ab

a
ab

a

a
a

a

a

a
a a

a
5

6

a

a

4

a a

a
a
3

2

1

زمان (ساعت)
V

T

Q

A

شکل  :3درصد بقاء  4جمعیت  A. urmianaکشت داده شده در پساب در استرس دمایی  38درجه سانتیگراد
(حروف متفاوت در هر ساعت نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  p>0/05میباشد)
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a
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)Qp(b) Tp(b

Vp

)A(b) Ap(b

)Ap(b) Qp(b) Tp(b) Vp(b
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)Ap(b) Qp(b) Tp(b) Vp(b

)V(b

)Ap(b) Qp(b) Tp(b) Vp(b

)A(ab
)A(ab) Q(ab

)Q(ab

)A(ab
)Vp(b

)Q(ab

)V(a
)T(a

)V(a

)T(a

)Q(a
)V(a

)T(a

)T(a
)Qp(ab
)V(a

120
Vp

V

Tp

180
T

Qp

Q

Ap

بقا ()%

)Tp(b

A

240

280

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10

)T(a

)Ap(ab
)A(ab

)Q(a

360

شوری ()ppt

شکل  : 4مقا ی سه درصد بقاء  4جمع ی ت  A. urmianaکشت داده شده در آب شور دریاچه و پساب در استرس های شوری
درانتهای دوره  6ساعته استرس (تیمارهای پرورش یافته با پساب با حرف  Pمشخص شده اند)
(حروف متفاوت در هر شوری (داخل پرانتز) نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح

بحث
تمامی نتایج این تحقیق موید این واقعیت است که پرورش در
پساب میتواند آرتمیاهایی با سرعت رشد و مقاومت باال نسبت به
استرسهای محیطی ایجاد نماید .وجود منابع غنی از مواد آلی و
معدنی معلق ،باکترهای باقیمانده ،اجزاء باکتریهای متالشی شده و
همچنین میکروارگانیسمهای دیگر که مورد تغذیه آرتمیا قرار میگیرند
میتواند دلیل اصلی تاثیر مثبت پرورش آرتمیا در سیستم فاضالب
باشد (قدیمی و مناففر1393 ،؛ .)2006a ،WHO
استفاده مجدد از فاضالب در صنایع کشاورزی سابقهای بسیار
طوالنی داشته ( )2006a ،WHOلیکن تحقیق حاضر در ادامه بررسی
امکان استفاده از پساب فاضالب شهری برای پرورش آرتمیا (قدیمی
و مناففر )1393 ،از معدود تحقیقات انجام شده در ایران میباشد.
ارائه راهکارهای استفاده از پساب اهمیت زیادی دارد زیرا که طبق
پیشبینی بهعمل آمده ،در سال  ،1400ساالنه بیش از ده میلیارد متر
مکعب آب در بخشهای شرب و صنعت مصرف خواهد شد که حدود
 7میلیارد متر مکعب آن بهصورت پساب قابل بازیابی و استفاده مجدد
میباشد .ایران بهعنوان یکی از کشورهای خاورمیانه با کاهش منابع
آب تجدید شونده مواجه بوده و در این راستا متولیان امر ،پاالیش و
استفاده مجدد از پسابهای شهری و صنعتی و همچنین آبهای
برگشتی را بهعنوان منابعی جدید برای جبران بخشی از این کمبودها
مورد توجه قرار دادهاند .بررسی و جمعبندی تجربیات جهانی استفاده

P > 0 / 05

می باشد).

از این منابع نشان میدهد که با توجه به کمبود آب ،استفاده از این
منابع بهعنوان یك منبع ارزشمند آب مطرح بوده و با گذشت زمان
اهمیت آن بیشتر نیز خواهد شد.
در ایران نیز همانند اغلب کشورهای مترقی ضوابطی برای استفاده
مجدد از آب پساب تعریف شده است (معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رئیس جمهور .)1389 ،براساس دستورالعمل تهیه شده توسط
این سازمان که مطابق با دستوالعمل سازمان بهداشت جهانی میباشد
پساب مورد استفاده برای استخرهای پرورش ماهی باید عاری از تخم
انگل نماتودها بوده و تعداد کلیفرم مدفوعی در آنها بیش از 1000
عدد در هر  100میلیلیتر نباشد (سازمان بهداشت جهانی و معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور1389 ،؛ .)2006a ،WHO
مقادیر مجاز آلودگی در پساب مورد استفاده در آبزیپروری شامل pH
برابر  BOD ،6-9کمتر از 10میلیگرم بر لیتر ،کدورت برابر با 2
میلیگرم بر لیتر و کلیفرم مدفوعی از  0تا کمتر از  103در 100
میلیلیتر میباشد (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،
 .)1389بعضی از نماتودها از جمله کلونورکیس ،شیستوزوما از جمله
انگلهایی هستند که در استفاده از این منابع برای آبزیپروری دارای
محدودیت میباشد ولی در استفاده از پسابهای شهری در آبزیپروری
مهمترین عامل محدودیتزا ،کلیفرم ،فکال کلیفرم و تخم انگل نماتود
میباشد.
تحقیق حاضر از پژوهشهای اولیه موجود در زمینه استفاده و
بهرهوری از این آب میباشد .نتایج بررسیهای اولیه حاکی از آلودگی
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شدید پساب کلرزنی شده توسط تصفیهخانه به انواع میکروبهای
بیماریزا بود چیزیکه پیش از آزمایش با اعمال تیمارهای مختلف
کلرزنی و افزایش شوری به استاندارد جهانی رسید (قدیمی و مناففر،
 1393و نتایج ارائه نشده از تحقیق حاضر).
اخیراً پیشرفتهای قابل توجهی در استفاده از پساب تصفیه
خانههای شهری در کشاورزی و صنایع حاصل شده است (،WHO
 .)2006a-bدر سیستمهای پیشرفته پیش از وارد نمودن پساب به
استخرهای پرورش ماهی انواع دیگری از موجودات از جمله انواع
باکتریها ،جلبكهای پرسلولی و تكسلولی ،حتی زئوپالنکتونها و
گیاهان در چنین پسابی پرورش داده میشود .این کار ضمن تولید
محصول خاص ،خود موجب تصفیهسازی ثانویه آب شده و حتی پساب
تولید شده از چنین مزارع پرورش ماهی در ادامه جهت پرورش سخت
پوستان دیگر که نیازمند آبی با کیفیت پائینتر هستند ،بهکار میرود.
توانایی پرورش آرتمیا بهعنوان یك زئوپالنکتون بسیار مقاوم و با ارزش
تجاری باال در چنین سیستمهایی ،باعث میشود تا بتوان حتی از
پسابهایی با کیفیت پائین جهت پرورش این دسته از موجودات
استفاده کرد .این روند غیر از اینکه میتواند باعث تولید محصولی
شود که میتواند بهعنوان غذای آبزیان دیگر مورد استفاده قرار گیرد
موجب ارتقاء کیفیت آب شده و میتواند این آب را برای استفاده در
حوزههای دیگر محیا سازد .بههرحال ،حتی در صورت استفاده از
آرتمیا برای پرورش با پساب ،این آب تا حد امکان بایستی بتواند
شاخصهای سالمتی اولیه را حائز گردد تا بتواند در اختیار آبزی پرور
و صنعت آبزی پروری قرار گیرد .بررسیهای اولیه انجام شده نشان
دهنده بار آلودگی نسبتاً باالی پساب تصفیهخانه فاضالب شهر
میاندوآب است که بهعنوان یك تیمار ساده و استاندارد در طی
آزمایش باید نسبت به ضدعفونی پساب اقدام نمود.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اندازه آرتمیاهای پرورش یافته
در پساب در تمامی موارد از آرتمیای پرورش یافته در آب معمولی
(نمونه شاهد) بزرگتر میباشد که نشاندهنده رشد بهتر این آرتمیا
احتماالً بهدلیل استفاده از باکتریهای باقیمانده (باکتریهای گرم
مثبت) محیط پساب بهعنوان مواد غذایی میباشد .مقایسه نتایج فوق
با نتایج مشابه درخصوص پرورش آرتمیا در چنین سیستمهای
آزمایشگاهی با استفاده از آب معمولی نشان میدهد که در اغلب موارد
پرورش آرتمیا با پساب حتی تضمین کننده رشد و بقاء بهتری نیز
میباشدکه میتواند ناشی از بیان ژنهای مختلف از جمله  HSPباشد
(جعفری .)1993 ،تمامی نتایج فوق نشان میدهد که پساب پس از
کلرزنی غیر از اینکه محیط مناسبی برای رشد آرتمیا فراهم مینماید
باعث حذف تقریباً کامل آلودگی باکتریایی شده و نهایتاً باعث میشود
که محصولی (زیتوده آرتمیا) فاقد بار آلودگی تولید شود .نتایج این
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بخش از تحقیق نشان داد که در صورت استفاده از چنین زیتودهای
احتمال انتقال آلودگی باکتریایی به موجودات مصرف کننده (همانند
ماهیان آکواریومی) به حداقل میرسد.
بهطورکلی ماهیان و آبزیان دارای بیشترین میزان فراوانی تغییرات
در ویژگیهای مورفولوژیکی درون گروهی و بین جمعیتهایشان
می باشند که این تغییرات مربوط به وجود شرایط محیطی متفاوت
مانند شوری ،دسترسی به منابع مختلف تغذیهای و تفاوت در منشاء
تولیدمثلی است که تفاوت در جمعیتهای  A. urmianaدر این تحقیق
را میتوان تا حدی با آن مرتبط دانست .پیش از این نیز گزارش شده
بود که آرتمیای دوجنسی دریاچه ارومیه دارای جمعیتهای مختلفی
با سرعت رشد ،بقاء و تولیدمثل متفاوت میباشد (.)2012 ،Manaffar
تفاوتهای ریختی (مثل سرعت رشد در حین بلوغ) بین جمعیتهای
مختلف یك گونه میتواند بهواسطه تفاوتهای ژنتیکی و انعطافپذیری
ریختی تحت تاثیر شرایط محیطی باشد .فاکتورهای محیطی بهواسطه
انتخاب طبیعی سبب افزایش کارایی یك ریخت در بین افراد یك
زیستگاه و درنتیجه جداسازی ریختی جمعیتهای آن در زیستگاههای
مختلف میگردد (2011 ،Klingenberg؛  Adamsو همکاران2004 ،؛
2000 ،Abdoli؛  .)2000 ،Turanبراساس ویژگیهای خاص هر منطقه
افزایش کارایی یك ژن و انتخاب طبیعی براساس بیان آن ژن و یا
فنوتیپ متفاوت میباشد .پس این امکان وجود دارد که یك ویژگی
ریختی در یك زیستگاه برتر باشد ،اما در زیستگاه دیگر سبب کاهش
قابلیت استفاده از منابع دیگر شود .برهمین اساس  Hontoriaو Amat
( )1992آرتمیاهای ماده بالغی که متعلق به  25جمعیت از سرتاسر
آمریکا بودند را مورد مطالعه قرار دادند .آنها قادر بودند بهوضوح
جمعیتها را به  2گونه تقسیمبندی کنند .براساس این گزارشها
میتوان از اختالفات درون گونهای یك موجود استفاده نموده و با
انتخاب یك جمعیت برتر شرایط را برای کشت تجاری آن بهینه نمود.
کشور ایران دارای پهنه وسیع و نسبتا" گرم و خشك میباشد
که میتواند برای پرورش آرتمیا مورد استفاده قرار گیرد .بهنظر میرسد
کمبود آبهای جاری و سالم مهمترین مشکل در تجاریسازی پروژه
پرورش انبوه این آبزی ارزشمند در استانهای گرم و خشك مرکزی
و حاشیه خلیج فارس باشد .نتایج این تحقیق نشان داد که در صورت
انتخاب جمعیت مناسب آرتمیا میتوان در تجاری سازی کشت انبوه
آرتمیا اقدام نمود .همچنین توانایی استفاده از پسابهای فاضالب
شهری در این راستا میتواند کامال کاربردی گردد زیرا محصول تولید
شده در پساب حتی از نظر رشدو مقاومت نسبت به استرس برتر از
آرتمیا پرورش یافته در آب تمیز میباشد .البته الزم به ذکر است بر
اساس بررسیهای پیشین و نظر به اینکه آرتمیا عمدتاً در مراحل
الروی ماهیان استفاده میشود و عمالً فاقد پاتوژنهای
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