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 در Pinctada radiata محار سازدمرواری صدفخواری صافی میزان بررسی

 Isochrysis aff galbana  فیتوپالنکتون تحت تاثیر گونه مختلف هایشوری 
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 1396 خردادتاریخ پذیرش:            1395 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

باشد. این های مرواریدساز خلیج فارس میترین صدفیکی از مهم Pteriidaeاز خانواده  Pinctada radiataصدف مرواریدساز محار 

 Isochrysisساز محار با استفاده از فیتوپالنکتون خواری صدف مرواریدمنظور تعیین مقدار بهینه شوری و بررسی اثرات آن بر میزان صافیمطالعه به

aff galbana  ها با میانگین طول کلتکرار صورت پذیرفت. صدف 3قسمت در هزار( و  40و  35، 30، 25، 20) شوریتیمار  5در 

لیتر سلول/ میلی 100000جهت نغذیه  آوری شد. تراکم اولیه فیتوپالنکتونمتر از جزیره هندورابی جمعمیلی 67/49 ± 98/6شکمی(  –)پشتی 

قسمت در هزار بود  35خواری در شوری ترین صافیها شمارش شد. بیشساعته مجدداً تراکم آنهای یک ساعته و دو درنظر گرفته شد و در زمان

میلی لیتر/ساعت/صدف رسید که با دیگر تیمارها اختالف  39/2820 ± 00/57و در ساعت دوم  77/2459 ± 46/89که میزان آن در ساعت اول 

و در ساعت 51/140±02/37قسمت در هزار بود که میزان آن در ساعت اول  20در شوری  خواریصافیترین (. کم>05/0P) داری داشتمعنی

دست آمده بهترین شوری (. نتایج به>05/0P) داری داشتلیتر/ ساعت/ صدف رسید که با دیگر تیمارها اختالف معنیمیلی 55/40±11/22دوم 

خواری چنین افزایش صافیباشد. همقسمت در هزار می  35مرواریدساز محار  های بیولوژیکی مانند تغذیه، تنفس و رشد صدفجهت انجام فعالیت

 باشد.می هاآن شوری دهنده توانایی سازگاری صدف دردر هزارنشان قسمت 40و  35، 30های در ساعت دوم در شوری
 

 

  Isochrysis aff galbana ،Pinctada radiata فیتوپالنکتون مرواریدساز محار، جزیره هندورابی،صدف  کلمات کلیدی:

 amer_7629@hotmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

كه از لحاظ زمان و  مهرگان بودهدومين گروه از بيتنان نرم       

هاي كم عمق در طول سواحل و يا آب ،انتشار وسيعي دارند مكان،

سامان ) كنندها در اعماق زياد زندگي ميبرند اما بعضي از آنسر ميهب

از  ايدوكفهتناني نرم هاي مرواريدساز دريايي،صدف. (1392، پژوه

انداختن ذرات خارجي دام توانايي به هستند كهدار تنان بالنرم خانواده

و  McFalland) ها را دارندهاي مرواريدي اطراف آنو توليد اليه

ترين كه يكي از غنيخليج فارس گذشته از اين .(2013همكاران، 

اي و انواع تنوع گونه درياهاي جهان از نظر وجود منابع زيرزميني و

اني، جهت وجود جزاير متعدد و سكوهاي مرججانوران دريايي است، به

خوار اكوسيستم مناسبي نيز جهت رشد و پرورش آبزيان پالنكتون

كه جايياز آن .(1392پژوه، )سامان باشدتنان ميانواع نرم خصوصاً

غذاي مورد نياز خود را از ، باشندهاي آبششي ميداراي رشته هاصدف

ها و ذرات دتريتوس آلي غيرانتخابي فيتوپالنكتون خواريطريق صافي

 40ويژه در اطراف خط جزر پايين تا عمق هموجود در آب بمعلق 

نحوي غذاي درشرايط پرورش نيز به بنابراين، آورندمي دستهمتري ب

متعددي  عوامل .ها قرار گيردفيتوپالنكتوني مناسب بايد در اختيار آن

 برخي كه  باشدتاثيرگذار مياي دوكفه هايصدف خواريبر ميزان صافي

صدف، ميزان حضور  دماي آب و محيط، شوري آب، اندازه  هاآن از

 .(McMahon ،2001) استمغذي و جريان آب  مواد مواد مغذي، اندازه

پروري توليد مرواريد پرورشي يكي از ارزشمندترين صنايع آبزي       

هاي مهم تجاري در دنيا كه از آن جهت يكي از گونه. باشددر دنيا مي

شود صدف مرواريدساز لب سياه مرواريد استفاده ميپرورش و توليد 

تنان، صدف مرواريدساز محار يكي از اين نرم .(1390 )رازاني، است

باشد كه در سواحل جنوب كشور پراكنش فراواني از چابهار تا مي

. زيستگاه اين صدف در شمال خليج (1390 )رازاني، خوزستان دارد

ور، كيش، فارور، بني فارور، هرمز، فارس در جزيره الوان، هندورابي، شت

الرک، قشم، هنگام، ابوموسي، سري، تنب و بنادر نخيلو، چيرويه و 

تبن در استان هرمزگان و بنادر كنگان، نخل تقي، تمبک، پرک، 

و پراكنش جهاني  طاهري و جزيره خارک در استان بوشهر بوده است

نوس آرام، گينه ويژه درجنوب اقياهند واقيانوس آرام، به آن درمنطقه

در جزاير  اين گونه عمدتاً .باشدنو، جزاير هاوايي، وپلي نزي فرانسه مي

دليل زيستن به، پوشيده شده  ايمرجاني و در سواحل با بستر صخره

در مناطق جزر و مدي در معرض افزايش شوري بر اثر تبخير در 

ورود آب شيرين به دريا در فصل  دليلتابستان و كاهش شوري به

مطالعات متعددي در كشور بر روي  .(1390 )رازاني، باشدزمستان مي

روند رشد اين گونه تحت تاثير تيمارهاي مختلف غذايي صورت گرفته 

گونه و نقش تغييرات شوري  اينخواري صافيبر ميزان  است اما مطالعه

 بر اين پروسه مورد مطالعه قرار نگرفته است. در بسياري از مناطق با

آوري شده از دريا را هاي جمعهاي مصنوعي صدفچهمزرعهاحداث 

، Ballantyne) پرورش داده و پس از رسيدن به اندازه مناسب جهت

متعددي بر عوامل . گيردگذاري مورد استفاده قرار ميهسته (1995

از   تحت عنواناي موثر است كه هاي دوكفهصدف خواريصافيميزان 

اندازه صدف،  (،Alagarswami، 1999) محيط، شوري آب دماي آب و

 .باشدميزان حضور مواد مغذي، اندازه مواد مغذي و جريان آب مي

اي بر روي ميزان فيلتراسيون اين گونه صورت در ايران مطالعه       

 خواريصافياست با مطالعه اثر شوري بر روي ميزان  نگرفته است. اميد

چنين از صدف پي برد. هماين صدف بتوان به فعاليت بيولوژيک اين 

جا كه يكي از فاكتورهايي كه در مزارع مصنوعي پرورش اين گونه آن

باشد. با انجام اين پژوهش بتوان توان كنترل نمود شوري ميبهتر مي

هاي پرورشي ساخته به پرورش اين گونه جهت توليد مرواريد در سايت

 شده در ساحل كمک نمود.

 

 هامواد و روش
جلبک گونه خالص : Isochrysis aff galbana جلبکزری کشت       

. اين ايزوكرايسيس از ايستگاه شيالتي شهرستان بندرلنگه تهيه شد

منظور تهيه غذاي آبزيان مورد باشد كه بههايي ميجلبک از نوع جلبک

  .گيرداستفاده قرار مي

جمله ابتدا كليه لوازم مورد نياز براي كشت جلبک از : آماده سازی -1

خوب شسته شد  اي با اسيدكلريدريک و لوازم شوينده،ظروف شيشه

و سپس با آب مقطر و الكل ومجدداً با آب مقطر شسته و پس از 

 خشک شدن توسط اتوكالو استريل )ضدعفوني( شدند.

سي از مواد سي 2در هر ليتر كشت، : تهیه محیط کشت گیالرد -2

 ويتامين اضافه گرديد.سي سي 5/0سي سليكات و سي 1مغذي، 

ترين عوامل يكي از مهم: تهیه آب برای کشت آیزوکرایسیس -3

آب مورد استفاده جهت تهيه محيط كشت  موثر در كشت جلبک،

ترين مراحل كار توان يكي از ظريفباشد و مراحل تهيه آن را ميمي

 20-24ها زنده شمرد. شوري مطلوب جهت كشت جلبک كشت غذاي

بوده كه براي تهيه آن معموالً به آب دريا مقداري آب قسمت در هزار 

، Anonymous) نمايند تا شوري مطلوب حاصل شودمقطر اضافه مي

1991.) 

هاي اين مرحله شامل كشت در ظروف با اندازه: کشت جلبک -4

و  سيسي 500يا  250ارلن  مختلف از جمله لوله آزمايش )استوک(،

هاي داخل انتقال داده شد. در كشتليتري  5 يا 2هاي سپس به ارلن

گردد تامين مي 12:12هاي فلورسنت و آزمايشگاه نور توسط المپ
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 1000ها مناسب جلبک(. شدت نور براي كشت 1386)عبدالعاليان، 

باشد لوكس مي 2500-5000لوكس بوده كه اپتيمم آن  10000

آب محيط  pHگراد و درجه سانتي 22-24درجه محيط كشت جلبک 

 .(Anonymous ،1991) بود 7/8-2/8

هايي با اندازه صدف: های مرواریدساز محارآوری صدفجمع       

از منطقه جزر و مدي  1393شكمي متوسط در اسفند ماه  –پشتي 

هاي حاوي آب به آوري شده و توسط ظرفدر جزيره هندورابي جمع

بندرلنگه انتقال داده محل انجام آزمايش درايستگاه شيالت شهرستان 

آوري شده هاي جمعشكمي( صدف -شدند. ارتفاع )اندازه پشتي

 متر است. ميلي 98/6±67/49

سنجي صدف مرواريدساز لب سياه، جهت زيست: سنجيزیست       

 (،Dorso ventral mesurment =DVM) شكمي( –پشتي )ارتفاع كل طول

 ( و وزنThickness =THK)(، ضخامت Hinge length =HLطول لوال )

(TWTآن )ها ثبت گرديد (Gervis  وSims ،1992 .) بنابراين پس از

سنجي ابعاد تميز نمودن و شستشوي مولدين توسط آب دريا، زيست

 طولي توسط كوليس انجام گرفت.

تيمار صدف محار و  5جهت اين بررسي از : چیدمان تیمارها       

جلبک آيزوكرايسيس استفاده گرديد.  تعداد تكرار شمارش 3تيمار با  هر

ليتر آب قرار داده شدند. در  10تيمارها در ظروف پالستيكي با حجم 

 عدد صدف مرواريدساز لب سياه قرار داده شد. 8هر ظرف 

 100000ها با آيزوكرايسيس با تراكم صدف: هاتغذیه صدف       

انجام آزمايش ليتر حجم آب موجود در ظرف ازاي هر ميليسلول به

  (.1386عبدالعليان، ؛ 2003و همكاران،  Doroudi) تغذيه شدند

ها از الم توما استفاده شد. جلبک را در زير منظور شمارش جلبکبه

 .ها شمارش شدالم شمارش ريخته، تعداد جلبک

ميليون  11استفاده از فرمول محاسبه، آيزوكرايسيس مورد استفاده  با

بود. حجم مورد نياز از آيزوكرايسيس از رابطه  ليترسلول در هر ميلي

  :زير تعيين گرديد
 

 )ميلي ليتر( آيزوكرايسيس= حجم تراكم فيتويي مورد نياز در هر ميلي ليتر  ×حجم آب ظرف آزمايش به ميلي ليتر

 تراكم آيزوكرايسيس ظرف كشت                                         

 33/87ليتر آب،  ميزان  10بنابراين به هر ظرف آزمايش با حجم        

 ليتر آيزوكرايسيس اضافه گرديد.ميلي

پس از پايان فاز عملياتي پروژه : خواریصافيمحاسبه مقدار        

خواري دو فرمول زير ميزان صافيها با استفاده از و شمارش نمونه

 (:1386عبدالعليان، ؛ 2003و همكاران،  Doroudi)آيد دست ميبه

 :خواري )ميكروليتر/صدف/ساعت(حجم صافي
CR=[(V (n*t))*( ln(C0/Ct)-ln(C/0/C/t)]  

 :تعداد سلول هاي مصرف شده )سلول/صدف/ساعت(
IR=[(V (n*t))*((C0-Ct)-(C/0-C/t)] 

CR =Clearance Rate ميزان تميزي ،IR =Ingestion Rate  ميزان

= تعداد صدف در هر n، ليتر= حجم ظرف بر حسب ميليV، هضمي

= تراكم اوليه در ظرف تيمار يا تكرار C0، = زمان )ساعت(t، ظرف

= تراكم ثانويه در ظرف تيمار يا تكرار )سلول Ct، ليتر()سلول در ميلي

 ،ليتر(ظرف شاهد )سلول در ميلي = تراكم اوليه درC/0، ليتر(در ميلي

C/tفاكتور تصحيح، ليتر(= تراكم ثانويه در ظرف شاهد )سلول در ميلي 

-C/0)شامل  IRو در فرمول  ln(C/0/C/t)شامل   CRكننده در فرمول

C/t) مير جلبک و باشد كه ميزان  خطاي حاصل از رشد و يا مرگمي 

، Lucas) رساندحداقل ميبه را شاهد ظرف در تراكم اختالف از استفاده با

1992). 

يک ساعت پس از اضافه نمودن  بردارياولين نمونه: بردارینمونه       

ليتر از آب آكواريوم توسط پيپت ميلي 20آيزوكرايسيس انجام گرفت. 

هاي جلبكي ريخته شد. برداشته شده و در ظرفي جهت شمارش سلول

هاي جلبكي، يک قطره جهت جلوگيري از افزايش احتمالي سلول

هاي درصد نيز به آن اضافه گرديد. سپس تعداد سلول 5فرمالين 

دومين  شيئي محاسبه شد. 10جلبكي توسط الم هموسيتومتر با لنز 

 برداري انجام گرفت.ساعت پس از اولين نمونه 1برداري نمونه

آوري شده در هاي جمعداده: های آماریثبت داده و آزمون       

نيز توسط  خواريصافي وارد و نمودارهاي ميزان  2010Excel برنامه

 ها، ميزانهداد بودن نرمال شدن پس از مشخص شد و رسم افزارنرم همين

بين تيمارهاي مختلف دما و شوري با استفاده از آزمون   خواريصافي

Anova One  way ها از طريق ميانگين مقايسه و گرفت قرار مقايسه مورد

كليه محاسبات آماري  انجام شد. P<05/0 درسطح خطاي دانكن آزمون

هاي داده اطالعات و انجام گرفت. 16Spss با استفاده از برنامه آماري

 همكاران، و Doroudi) ثبت گرديد  2010Excel افزارنرم آمده در دستبه

  انحراف معيار گزارش شدند.±صورت ميانگينها به. داده(2003
 

 نتایج
تيمار مختلف شوري جهت تعيين ميزان  5در اين مطالعه از        

ها براي هر خواري و تعيين شوري بهينه استفاده گرديد. صدفصافي

اي انتخاب شدند كه  ميانگين و انحراف معيار طول كل تيمار به گونه

ها و انحراف اطالعات ميانگين هم باشد.در همه تيمارها نزديک به

نشان داده  1ها در جدول درصدي داده 95پراكندگي  ها ومعيار آن

 شده است.
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ها : اطالعات میانگین و انحراف معیار طول کل صدف1 جدول

 ها در هر تیمار شوریدرصدی داده 95و پراکندگي 

تیمار 

 شوری

میانگین طول            

شکمي -پشتي

 (مترمیلي)

انحراف 

 معیار

ها داده %95پراکنش 

 نسبت به میانگین

 سطح باال سطح پائین

 57/55 68/43 11/7 62/49 20شوري 

 52/55 28/44 54/6 75/49 25شوري

 81/54 69/43 65/6 25/49 30شوري

 27/55 23/43 21/7 25/49 35شوري 

 83/55 42/43 42/7 62/49 40شوري 
 

 خواریمیزان صافي

ميزان : در ساعت اول در تیمار شوری خواریصافيمیزان        

آب فيلتر شده توسط صدف مرواريد ساز محار) كه با استفاده ازفرمول 

هاي شوري ها اشاره شد( دردر مواد و روش خواريصافيمحاسبه مقدار 

 شده است. داده نشان 2جدول در غذادهي از ساعت 1از گذشت بعد مختلف
 

صدف مروارید ساز محار بعد  صافي خواری: میزان 2جدول

 ساعت از غذادهي 1از گذشت 

 pptشوری

میزان فیلتراسیون بعد از گذشت یک ساعت 

لیتر انحراف معیار( بر حسب میلي ±)میانگین 

 به ازای هر صدف

 a 02/51±37/140 20شوری 

 b 64/95±123/747 25شوری

 c 37/59±96/1293 30شوری

 d 46/77±89/2459 35شوری 
 

 20در ساعت اول مربوط به شوري  خواريصافيترين ميزان كم       

قسمت در هزار بوده كه در اين شوري حجم آب فيلتر شده معادل 

در ديگر  خواريصافي ميزان با و ليتر/ساعت/صدفميلي02/37±51/140

ترين ميزان (. بيشP<05/0) داري داشتها اختالف معنيشوري

قسمت در هزار بود كه معادل  35مربوط به شوري  خواريصافي

ليتر/ساعت/صدف و با ميزان فيلتراسيون در ميلي 46/89±77/2459

  (. P<05/0) داري داشتها اختالف معنيديگر شوري

ميزان  :در ساعت دوم در تیمار شوری خواریصافيمیزان        

هاي مختلف در توسط صدف مرواريدساز محار در شوري خواريصافي

 خواريصافيميزان  ترينكم است. شده داده نشان 3جدول ساعت دوم در

قسمت در هزار بوده كه در اين  20در ساعت دوم مربوط به شوري 

 ليتر/ساعت/ميلي 55/40±11/22 معادل شده فيلتر آب حجم شوري

داري ها اختالف معنيصدف و با ميزان فيلتراسيون در ديگر شوري

 35ترين ميزان فيلتراسيون مربوط به شوري (. بيشP<05/0) داشت

ليتر/ساعت/صدف ميلي39/2820±00/57 معادل كه بود قسمت در هزار

 داري داشتها اختالف معنيدر ديگر شوري خواريصافيو با ميزان 

(05/0>P.) همه تيمارها  در خواريصافيداري بين ميزان اختالف معني

  داشت.درصد وجود  5در سطح 
      

صدف مرواریدساز محار بعد از  خواریصافي: میزان 3 جدول

 ساعت از غذادهي 2گذشت 

 (pptشوری)

ساعت  2میزان فیلتراسیون بعد از گذشت 

لیتر انحراف معیار( بر حسب میلي±)میانگین

 ازای هر صدفبه

 a 11/55±22/40 20شوري 

 b98/79±89/747 25شوري

 d77/05±69/1538 30شوري

 e00/39±57/2820 35شوري 

 c04/47±84/1346 40شوري 
 

روند : مقایسه روند تغییرات شوری در ساعت اول و دوم       

ساعت از شروع تغذيه  2ها پس از صدف خواريصافيتغييرات ميزان 

ها پس از يک صدف خواريصافيدر حضور آيزوكرايسيس با ميزان 

گيري داشت. در هر دو مرحله اندازهيكساني  ساعت از شروع تغذيه روند

 20مربوط به شوري  خواريصافيترين ميزان ، كمخواريصافيميزان 

قسمت در  35ترين ميزان آن مربوط به شوري قسمت در هزار و بيش

صدف مرواريدساز محار در  خواريصافي هزار بود. ترتيب افزايش ميزان

 35و  30، 40 ،25، 20 ترتيب مربوط به شوريحضور آيزوكرايسيس به

 25و  20ها در شوري صدف خواريصافيدر هزار بود. ميزان  قسمت

كاهشي داشت. اما در  ساعت پس از تغذيه روند 2قسمت در هزار در 

اين روند در ساعت دوم افزايشي  هزار در قسمت 40و  35، 30 هايشوري

هاي ها در شوريصدف خواريصافيتغييرات ميزان  4در جدول بود.

 مختلف در ساعت اول و دوم بعد از غذادهي نشان داده شده است.
 

ها در صدف خواریصافيتغییرات میزان : مقایسه روند 4 جدول

 های مختلف در ساعت اول و دوم بعد از غذادهيشوری

شوری 

(ppt) 

حجم 

فیلتراسیون 

 ساعت اول

 (لیترمیلي)

حجم 

فیلتراسیون 

 ساعت دوم

 (لیترمیلي)

تغییرات حجم 

 فیلتراسیون

 (لیترمیلي)

درصد 

تغییرات 

 فیلتراسیون

 -12/32 -92/112 41/236 33/349 20شوری

 -48/4 -9/42 85/913 75/956 25شوری

 18/14 58/210 12/1695 54/1484 30شوری

 66/14 62/360 39/2820 77/2459 35شوری

 76/16 85/183 62/1280 77/1096 40شوری
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 بحث
هاي مختلف نشان داده است كه بين ميزان تنفس، تغذيه بررسي       

ها رابطه مستقيمي اي با رشد آنكفههاي دودر صدف خواريصافيو 

ترين تغذيه بوده كه باالترين رشد همراه با بيشطوريوجود دارد به

(. اين قاعده در رابطه با Albentosa ،1998؛ 1386است )عبدالعليان، 

كند بنابراين با پي صدق مينيز   P.radiataصدف مرواريدساز محار 

توان به رشد هاي مختلف ميخواري در شوريبردن به ميزان صافي

ها در عوامل ذكر شده مورد بررسي پي برد. صدف مرواريدساز محار آن

 ،Alagarswami) كندمي تحمل را شوري تغييرات از وسيعي دامنه

خواري صدف مرواريدساز محار بررسي كلي ميزان صافي .(1999

P.radiata ترين ميزان صافي هاي مختلف نشان داد كه بيشدر شوري

 39/2820) هزار در قسمت 35 صدف مرواريدساز محار در شوري خواري

 .باشدميليتر/دقيقه/صدف( ميلي 01/47ليتر/ساعت/صدف يا ميلي

دريايي اي هاي دوكفهدهد كه اغلب صدفمحققين نشان مي مطالعات

 صافيترين ميزان قسمت در هزار بيش 30-40در محدوده شوري 

ترين ميزان بيش C. virginica طور مثال در اويستردارند. به خواري

قسمت در هزار مشاهده شده است كه  35در شوري  خواريصافي

و  McFalland) ليتر/ساعت/گرم وزن خشک مي باشد 10معادل 

 Meretrix castaخواري كلم ميزان صافي با بررسي .(2013همكاران، 

قسمت در هزار مشاهده  64و  56، 45، 34، 25، 15، 8هاي در شوري

ميلي  32/4معادل  34در شوري  خواريصافيترين ميزان شدكه بيش

ترين ميزان چنين بيشهم. (Durve ،1993) ليتر/دقيقه/صدف بود

 C. madrasensisاويستر  ،P. viridis سبز ماسل هايصدف خواريصافي

قسمت در هزار مشاهده شد  32 در شوري P. malabaricaو كلم 

 ليتر8ليتر/ساعت/صدف، 10ترتيب معادل، كه ميزان آن بهطوريبه

و همكاران،  Rajesh) ليتر/ساعت/صدف بوده است2ساعت/صدف و/

 محدودكننده عوامل يک عنوانبه شوري افزايش جاكهآن از .(2001

اين فرايند قابل آيد حساب ميهها ببراي كليه ارگانيسم )استرسي(

صدف ونوس رنگارنگ  خواريصافي باشد. ميانگين دو ساعتهتوجيه مي

مربوط به  خواريصافيترين هاي مختلف نشان داد كه بيشدر شوري

داري قسمت در هزار بود ولي از لحاظ آماري اختالف معني 40شوري 

 45به  40و با افزايش شوري از  نداشت قسمت در هزار 35با شوري 

و همكاران،  Vojdani) كاهش يافت خواريصافيدر هزار ميزان  قسمت

ترين بيش Gomphina veneriformisاي . در صدف دوكفه(2015

ترين قسمت در هزار و كم 35-30 خواري مربوط به شوريميزان صافي

و  Shin) باشدقسمت در هزار مي 15-10هاي آن مربوط به شوري

بر  (2013)و همكاران  Riisgardبراساس مطالعات  .(2007همكاران، 

هاي لب شور دانمارک درآب Mytilus edulisخواري صدفميزان صافي

قسمت در هزار  15اين صدف در شوري  خواريصافي ترين ميزانبيش

باشد كه توانايي تحمل دامنه وسيعي ليتر/دقيقه/صدف( ميميلي 47)

قسمت در هزار  15از تغييرات شوري را داراست. با افزايش شوري از 

كاهش يافته اما تغييرات  خواريصافيقسمت در هزار  ميزان  30تا 

نسبت به كاهش  Mytilus edulisچشمگيري نداشته است اما صدف 

 10به  15تري داشته و با كاهش شوري از شوري حساسيت بيش

 5تر و در شوري كاهش بيش خواريصافي قسمت در هزار  ميزان

 ر بوده است.در هزار  اين كاهش بسيار چشمگيرت قسمت

 20صدف مرواريدساز محار در شوري  خواريصافي ميزان       

ساعت  2اي كه پس از گذشت قسمت در هزار بسيار اندک بود به گونه

ليتر بود كه ميلي 55/40صدف خواري در هر از شروع غذادهي صافي

 ليتر/ساعتميلي 39/2820قسمت در هزار ) 35در مقايسه با شوري 

صدف  خواريصافي صدف( كاهش بسيار چشمگيري داشت. ميزان/

 40كه شوري مقدار بهينه آن  Circenita callipygaونوس رنگارنگ 

قسمت در هزار در  25و  20هاي باشد، در شوريقسمت در هزار مي

مدت زمان يک ساعته و حتي دو ساعته صفر و  هيچ جلبكي را مصرف 

. مشابه اين رفتار در صدف ماسل (2015و همكاران،  Vojdani) نكردند

كه در ساعت اول در شوري طوريمشاهده شد به Perna viridisسبز 

قسمت در هزار،  15ها و در شوري قسمت در هزار تمام صدف 10

خود را باز نكردند. درصد تلفات ماسل سبز  هايها كفهنيمي از صدف

ساعت  120درصد و در  5ساعت به  24پس از  15و  10 هايدر شوري

و  McFalland) مانده رسيدهاي باقيدرصد صدف 8ميزان تلفات به 

قسمت در  25و  20هاي . در اين تحقيق در شوري(2013همكاران، 

ي در طول دو ساعت آزمايش در صدف مرواريدساز محار تتلفا هزار هيچ

مشاهده نشد. اما در تحقيقات انجام گرفته در خليج منار بر صدف 

هاي ها در شوري، ميزان مرگ و مير صدفPinctada fucataمحار 

تا  2قسمت در هزار پس از  14تر از قسمت در هزار و كم 50باالتر از 

. (Alagarswami ،1999) استقسمت در هزار بوده  100ساعت  8

هاي سلول درون متابوليسم افزايش شوري باعث كاهش كه رسدنظر ميبه

 Crassisterea virginicaشود كه مشابه اين در صدف آبششي مي

كه افزايش متابوليسم همراه با افزايش طوريمشاهده شده است به

شوري كاهش  .(Ballantyne ،1995) باشدسطح آمونياک دفعي مي

هاي چنين بر روي فعاليت روزانه مانند فرو رفتن در بستر در صدفهم

 قسمت در هزار باعث 20 با كاهش شوري از كهطوريبه دارد اثر ايدوكفه

 و Mactra veneriformis، Ruditapes philippinarum هايكلم كه شودمي
Meretrix lusoria فرو روند شن تر درونبيش (Nakamura  ،و همكاران

Alagarswami (1999 ) براساس مطالعات انجام گرفته توسط. (2015

، Pinctada fucata در خليج منار بر روي صدف مرواريدساز محار

 قسمت در هزار 23/34صدف در شوري  خواريصافيترين ميزان بيش
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 صدف در شوري خواريصافيچنين در اين مطالعه ميزان بيان شد. هم

 25تر از شدت كاهش داشته و به كمبه قسمت در هزار 20تر از كم

قسمت در  14چنين در شوري تقليل يافته بود. هم قسمت در هزار

روز از  3هاي خود را باز نكرده و پس از ها كفهيک از صدفهيچ هزار

روز  20پس از  Maximaهاي صدف مرواريدساز صدفچه .بين رفتند

قسمت در هزار  25و  30، 34، 40، 45هاي مطالعه تحت تاثير شوري

طور ها وجود نداشت اما بهداري در ميزان مرگ و مير آنتفاوت معني

قسمت در هزار كاهش  25و  40، 45ها در شوري قابل توجهي رشد آن

 .(Rose ،2004) يافته بود

 خواريصافي ميزانكه  تحقيق نشان داد حاصل از اين نتايج كل در       

، تحت مختلف هايشوري در Pinctada radiata محار مرواريدساز صدف

و بهترين شوري  است Isochrysis aff galbana فيتوپالنكتون گونه تاثير

هاي بيولوژيكي مانند تغذيه، تنفس و رشد صدف جهت انجام فعاليت

 باشد.قسمت در هزار مي  35مرواريدساز محار 
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