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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بررسی میزان صافیخواری صدف مرواریدساز محار  Pinctada radiataدر
شوریهای مختلف تحت تاثیر گونه فیتوپالنکتون Isochrysis aff galbana

 عامرعبدالهنژادبنادری *:


گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه پیام نور واحد بینالملل قشم ،قشم ،ایران

سهیال ابراهیمی :گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه پیام نور واحد بینالملل قشم ،قشم ،ایران
تاریخ دریافت :اسفند 1395

تاریخ پذیرش :خرداد 1396

چکیده
صدف مرواریدساز محار Pinctada radiataاز خانواده  Pteriidaeیکی از مهمترین صدفهای مرواریدساز خلیج فارس میباشد .این
مطالعه بهمنظور تعیین مقدار بهینه شوری و بررسی اثرات آن بر میزان صافیخواری صدف مرواریدساز محار با استفاده از فیتوپالنکتون

Isochrysis

 aff galbanaدر  5تیمار شوری ( 35 ،30 ،25 ،20و  40قسمت در هزار) و  3تکرار صورت پذیرفت .صدفها با میانگین طول کل
(پشتی – شکمی)  49/67±6/98میلیمتر از جزیره هندورابی جمعآوری شد .تراکم اولیه فیتوپالنکتون جهت نغذیه  100000سلول /میلیلیتر
درنظر گرفته شد و در زمانهای یک ساعته و دو ساعته مجدداً تراکم آنها شمارش شد .بیشترین صافیخواری در شوری  35قسمت در هزار بود
که میزان آن در ساعت اول  2459/77±89/46و در ساعت دوم  2820/39±57/00میلی لیتر/ساعت/صدف رسید که با دیگر تیمارها اختالف
معنیداری داشت ( .)P<0/05کمترین صافیخواری در شوری  20قسمت در هزار بود که میزان آن در ساعت اول 140/51±37/02و در ساعت
دوم  40/55±22/11میلیلیتر /ساعت /صدف رسید که با دیگر تیمارها اختالف معنیداری داشت ( .)P<0/05نتایج بهدست آمده بهترین شوری
جهت انجام فعالیتهای بیولوژیکی مانند تغذیه ،تنفس و رشد صدف مرواریدساز محار  35قسمت در هزار میباشد .همچنین افزایش صافیخواری
در ساعت دوم در شوریهای  35 ،30و  40قسمت در هزارنشاندهنده توانایی سازگاری صدف در آن شوریها میباشد.
کلمات کلیدی :صدف مرواریدساز محار ،جزیره هندورابی ،فیتوپالنکتون

* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولamer_7629@hotmail.com :

Pinctada radiata ،Isochrysis aff galbana
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مقدمه
نرمتنان دومين گروه از بيمهرگان بوده كه از لحاظ زمان و
مكان ،انتشار وسيعي دارند ،در طول سواحل و يا آبهاي كم عمق
بهسر ميبرند اما بعضي از آنها در اعماق زياد زندگي ميكنند (سامان
پژوه .)1392 ،صدفهاي مرواريدساز دريايي ،نرمتناني دوكفهاي از
خانواده نرمتنان بالدار هستند كه توانايي بهدام انداختن ذرات خارجي
و توليد اليههاي مرواريدي اطراف آنها را دارند ( McFallandو
همكاران .)2013 ،خليج فارس گذشته از اينكه يكي از غنيترين
درياهاي جهان از نظر وجود منابع زيرزميني و تنوع گونهاي و انواع
جانوران دريايي است ،بهجهت وجود جزاير متعدد و سكوهاي مرجاني،
اكوسيستم مناسبي نيز جهت رشد و پرورش آبزيان پالنكتونخوار
خصوصاً انواع نرمتنان ميباشد (سامانپژوه .)1392 ،از آنجاييكه
صدفها داراي رشتههاي آبششي ميباشند ،غذاي مورد نياز خود را از
طريق صافيخواري غيرانتخابي فيتوپالنكتونها و ذرات دتريتوس آلي
معلق موجود در آب بهويژه در اطراف خط جزر پايين تا عمق 40
متري بهدست ميآورند ،بنابراين درشرايط پرورش نيز بهنحوي غذاي
فيتوپالنكتوني مناسب بايد در اختيار آنها قرار گيرد .عوامل متعددي
بر ميزان صافيخواري صدفهاي دوكفهاي تاثيرگذار ميباشد كه برخي
از آنها دماي آب و محيط ،شوري آب ،اندازه صدف ،ميزان حضور
مواد مغذي ،اندازه مواد مغذي و جريان آب است (.)2001 ،McMahon
توليد مرواريد پرورشي يكي از ارزشمندترين صنايع آبزيپروري
در دنيا ميباشد .يكي از گونههاي مهم تجاري در دنيا كه از آن جهت
پرورش و توليد مرواريد استفاده ميشود صدف مرواريدساز لب سياه
است (رازاني .)1390 ،يكي از اين نرمتنان ،صدف مرواريدساز محار
مي باشد كه در سواحل جنوب كشور پراكنش فراواني از چابهار تا
خوزستان دارد (رازاني .)1390 ،زيستگاه اين صدف در شمال خليج
فارس در جزيره الوان ،هندورابي ،شتور ،كيش ،فارور ،بني فارور ،هرمز،
الرک ،قشم ،هنگام ،ابوموسي ،سري ،تنب و بنادر نخيلو ،چيرويه و
تبن در استان هرمزگان و بنادر كنگان ،نخل تقي ،تمبک ،پرک،
طاهري و جزيره خارک در استان بوشهر بوده است و پراكنش جهاني
آن درمنطقه هند واقيانوس آرام ،بهويژه درجنوب اقيانوس آرام ،گينه
نو ،جزاير هاوايي ،وپلي نزي فرانسه ميباشد .اين گونه عمدتاً در جزاير
مرجاني و در سواحل با بستر صخرهاي پوشيده شده ،بهدليل زيستن
در مناطق جزر و مدي در معرض افزايش شوري بر اثر تبخير در
تابستان و كاهش شوري بهدليل ورود آب شيرين به دريا در فصل
زمستان ميباشد (رازاني .)1390 ،مطالعات متعددي در كشور بر روي
روند رشد اين گونه تحت تاثير تيمارهاي مختلف غذايي صورت گرفته
است اما مطالعه بر ميزان صافيخواري اين گونه و نقش تغييرات شوري
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بر اين پروسه مورد مطالعه قرار نگرفته است .در بسياري از مناطق با
احداث مزرعههاي مصنوعي صدفچههاي جمعآوري شده از دريا را
پرورش داده و پس از رسيدن به اندازه مناسب جهت (،Ballantyne
 )1995هستهگذاري مورد استفاده قرار ميگيرد .عوامل متعددي بر
ميزان صافيخواري صدفهاي دوكفهاي موثر است كه تحت عنوان از
دماي آب و محيط ،شوري آب ( ،)1999 ،Alagarswamiاندازه صدف،
ميزان حضور مواد مغذي ،اندازه مواد مغذي و جريان آب ميباشد.
در ايران مطالعهاي بر روي ميزان فيلتراسيون اين گونه صورت
نگرفته است .اميد است با مطالعه اثر شوري بر روي ميزان صافيخواري
اين صدف بتوان به فعاليت بيولوژيک اين صدف پي برد .همچنين از
آنجا كه يكي از فاكتورهايي كه در مزارع مصنوعي پرورش اين گونه
بهتر ميتوان كنترل نمود شوري ميباشد .با انجام اين پژوهش بتوان
به پرورش اين گونه جهت توليد مرواريد در سايتهاي پرورشي ساخته
شده در ساحل كمک نمود.

مواد و روشها
کشت ریزجلبک  :Isochrysis aff galbanaگونه خالص جلبک
ايزوكرايسيس از ايستگاه شيالتي شهرستان بندرلنگه تهيه شد .اين
جلبک از نوع جلبکهايي ميباشد كه بهمنظور تهيه غذاي آبزيان مورد
استفاده قرار ميگيرد.
 -1آماده سازی :ابتدا كليه لوازم مورد نياز براي كشت جلبک از جمله
ظروف شيشهاي با اسيدكلريدريک و لوازم شوينده ،خوب شسته شد
و سپس با آب مقطر و الكل ومجدداً با آب مقطر شسته و پس از
خشک شدن توسط اتوكالو استريل (ضدعفوني) شدند.
 -2تهیه محیط کشت گیالرد :در هر ليتر كشت 2 ،سيسي از مواد
مغذي 1 ،سيسي سليكات و  0/5سيسي ويتامين اضافه گرديد.
 -3تهیه آب برای کشت آیزوکرایسیس :يكي از مهمترين عوامل
موثر در كشت جلبک ،آب مورد استفاده جهت تهيه محيط كشت
ميباشد و مراحل تهيه آن را ميتوان يكي از ظريفترين مراحل كار
كشت غذاي زنده شمرد .شوري مطلوب جهت كشت جلبکها 20-24
قسمت در هزار بوده كه براي تهيه آن معموالً به آب دريا مقداري آب
مقطر اضافه مينمايند تا شوري مطلوب حاصل شود (،Anonymous
.)1991
 -4کشت جلبک :اين مرحله شامل كشت در ظروف با اندازههاي
مختلف از جمله لوله آزمايش (استوک) ،ارلن  250يا  500سيسي و
سپس به ارلنهاي  2يا  5ليتري انتقال داده شد .در كشتهاي داخل
آزمايشگاه نور توسط المپهاي فلورسنت و  12:12تامين ميگردد
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(عبدالعاليان .)1386 ،شدت نور براي كشت مناسب جلبکها 1000
 10000لوكس بوده كه اپتيمم آن  2500-5000لوكس ميباشد
درجه محيط كشت جلبک  22-24درجه سانتيگراد و  pHآب محيط
 8/8-2/7بود (.)1991 ،Anonymous
جمعآوری صدفهای مرواریدساز محار :صدفهايي با اندازه
پشتي – شكمي متوسط در اسفند ماه  1393از منطقه جزر و مدي
در جزيره هندورابي جمعآوري شده و توسط ظرفهاي حاوي آب به
محل انجام آزمايش درايستگاه شيالت شهرستان بندرلنگه انتقال داده
شدند .ارتفاع (اندازه پشتي -شكمي) صدفهاي جمعآوري شده
 49/6±67/98ميليمتر است.
زیستسنجي :جهت زيستسنجي صدف مرواريدساز لب سياه،
طول كل (ارتفاع پشتي– شكمي) ( ،)DVM=Dorso ventral mesurment
طول لوال ( ،)HL=Hinge lengthضخامت ( )THK=Thicknessو وزن
( )TWTآنها ثبت گرديد ( Gervisو  .)1992 ،Simsبنابراين پس از
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تميز نمودن و شستشوي مولدين توسط آب دريا ،زيستسنجي ابعاد
طولي توسط كوليس انجام گرفت.
چیدمان تیمارها :جهت اين بررسي از  5تيمار صدف محار و
هر تيمار با  3تكرار شمارش تعداد جلبک آيزوكرايسيس استفاده گرديد.
تيمارها در ظروف پالستيكي با حجم  10ليتر آب قرار داده شدند .در
هر ظرف  8عدد صدف مرواريدساز لب سياه قرار داده شد.
تغذیه صدفها :صدفها با آيزوكرايسيس با تراكم 100000
سلول بهازاي هر ميليليتر حجم آب موجود در ظرف انجام آزمايش
تغذيه شدند ( Doroudiو همكاران2003 ،؛ عبدالعليان.)1386 ،
بهمنظور شمارش جلبکها از الم توما استفاده شد .جلبک را در زير
الم شمارش ريخته ،تعداد جلبکها شمارش شد.
با استفاده از فرمول محاسبه ،آيزوكرايسيس مورد استفاده  11ميليون
سلول در هر ميليليتر بود .حجم مورد نياز از آيزوكرايسيس از رابطه
زير تعيين گرديد:

حجم آب ظرف آزمايش به ميلي ليتر× تراكم فيتويي مورد نياز در هر ميلي ليتر = حجم آيزوكرايسيس (ميلي ليتر)
تراكم آيزوكرايسيس ظرف كشت
بنابراين به هر ظرف آزمايش با حجم  10ليتر آب ،ميزان 87/33
ميليليتر آيزوكرايسيس اضافه گرديد.
محاسبه مقدار صافيخواری :پس از پايان فاز عملياتي پروژه
و شمارش نمونهها با استفاده از دو فرمول زير ميزان صافيخواري
بهدست ميآيد ( Doroudiو همكاران2003 ،؛ عبدالعليان:)1386 ،
حجم صافيخواري (ميكروليتر/صدف/ساعت):
])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

 Clearance Rate =CRميزان تميزي Ingestion Rate =IR ،ميزان
هضمي =V ،حجم ظرف بر حسب ميليليتر =n ،تعداد صدف در هر
ظرف =t ،زمان (ساعت) =C0 ،تراكم اوليه در ظرف تيمار يا تكرار
(سلول در ميليليتر) =Ct ،تراكم ثانويه در ظرف تيمار يا تكرار (سلول
در ميليليتر) =C/0 ،تراكم اوليه در ظرف شاهد (سلول در ميليليتر)،
 =C/tتراكم ثانويه در ظرف شاهد (سلول در ميليليتر) ،فاكتور تصحيح
كننده در فرمول  CRشامل ) ln(C/0/C/tو در فرمول  IRشامل (C/0-
) C/tميباشد كه ميزان خطاي حاصل از رشد و يا مرگ و مير جلبک
با استفاده از اختالف تراكم در ظرف شاهد را بهحداقل ميرساند (،Lucas
.)1992
نمونهبرداری :اولين نمونهبرداري يک ساعت پس از اضافه نمودن
آيزوكرايسيس انجام گرفت 20 .ميليليتر از آب آكواريوم توسط پيپت
برداشته شده و در ظرفي جهت شمارش سلولهاي جلبكي ريخته شد.

جهت جلوگيري از افزايش احتمالي سلولهاي جلبكي ،يک قطره
فرمالين  5درصد نيز به آن اضافه گرديد .سپس تعداد سلولهاي
جلبكي توسط الم هموسيتومتر با لنز  10شيئي محاسبه شد .دومين
نمونهبرداري  1ساعت پس از اولين نمونهبرداري انجام گرفت.
ثبت داده و آزمونهای آماری :دادههاي جمعآوري شده در
برنامه  Excel 2010وارد و نمودارهاي ميزان صافيخواري نيز توسط
همين نرمافزار رسم شد و پس از مشخص شدن نرمال بودن دادهها ،ميزان
صافيخواري بين تيمارهاي مختلف دما و شوري با استفاده از آزمون
 One way Anovaمورد مقايسه قرار گرفت و مقايسه ميانگينها از طريق
آزمون دانكن درسطح خطاي  P>0/05انجام شد .كليه محاسبات آماري
با استفاده از برنامه آماري  Spss16انجام گرفت .اطالعات و دادههاي
بهدست آمده در نرمافزار  Excel 2010ثبت گرديد ( Doroudiو همكاران،
 .)2003دادهها بهصورت ميانگين±انحراف معيار گزارش شدند.

نتایج
در اين مطالعه از  5تيمار مختلف شوري جهت تعيين ميزان
صافيخواري و تعيين شوري بهينه استفاده گرديد .صدفها براي هر
تيمار به گونهاي انتخاب شدند كه ميانگين و انحراف معيار طول كل
در همه تيمارها نزديک بههم باشد .اطالعات ميانگينها و انحراف
معيار آنها و پراكندگي  95درصدي دادهها در جدول  1نشان داده
شده است.
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جدول  : 1اطالعات میانگین و انحراف معیار طول کل صدف ها
و پراکندگي  95درصدی داده ها در هر تیمار شوری
تیمار
شوری

میانگین طول
پشتي-شکمي
(میليمتر)

شوري 20
شوري25
شوري30
شوري 35
شوري 40

49/62
49/75
49/25
49/25
49/62

انحراف
معیار
7/11
6/54
6/65
7/21
7/42

پراکنش  %95دادهها
نسبت به میانگین
سطح پائین

سطح باال

43/68
44/28
43/69
43/23
43/42

55/57
55/52
54/81
55/27
55/83

داشت ( .)P>0/05بيشترين ميزان فيلتراسيون مربوط به شوري 35
قسمت در هزار بود كه معادل 2820/39±57/00ميليليتر/ساعت/صدف
و با ميزان صافيخواري در ديگر شوريها اختالف معنيداري داشت
( .)P>0/05اختالف معنيداري بين ميزان صافيخواري در همه تيمارها
در سطح  5درصد وجود داشت.
جدول  : 3میزان صافي خواری صدف مرواریدساز محار بعد از
گذشت  2ساعت از غذادهي
میزان فیلتراسیون بعد از گذشت  2ساعت
شوری()ppt

(میانگین±انحراف معیار) بر حسب میليلیتر
بهازای هر صدف

میزان صافيخواری

شوري 20
شوري25
شوري30
شوري 35
شوري 40

میزان صافيخواری در ساعت اول در تیمار شوری :ميزان
آب فيلتر شده توسط صدف مرواريد ساز محار( كه با استفاده ازفرمول
محاسبه مقدار صافيخواري در مواد و روشها اشاره شد) در شوريهاي
مختلف بعد از گذشت 1ساعت از غذادهي در جدول 2نشان داده شده است.
جدول  : 2میزان صافي خواری صدف مروارید ساز محار بعد
از گذشت  1ساعت از غذادهي
میزان فیلتراسیون بعد از گذشت یک ساعت
شوریppt

(میانگین  ±انحراف معیار) بر حسب میليلیتر
به ازای هر صدف

شوری 20

140/37±51/02 a

شوری25

b

747/123±95/64

شوری30

c

1293/96±59/37

شوری 35

d

2459/89±77/46

كمترين ميزان صافيخواري در ساعت اول مربوط به شوري 20
قسمت در هزار بوده كه در اين شوري حجم آب فيلتر شده معادل
140/37±51/02ميليليتر/ساعت/صدف و با ميزان صافيخواري در ديگر
شوريها اختالف معنيداري داشت ( .)P>0/05بيشترين ميزان
صافيخواري مربوط به شوري  35قسمت در هزار بود كه معادل
 2459/89±77/46ميليليتر/ساعت/صدف و با ميزان فيلتراسيون در
ديگر شوريها اختالف معنيداري داشت (.)P>0/05
میزان صافيخواری در ساعت دوم در تیمار شوری :ميزان
صافيخواري توسط صدف مرواريدساز محار در شوريهاي مختلف در
ساعت دوم در جدول 3نشان داده شده است .كمترين ميزان صافيخواري
در ساعت دوم مربوط به شوري  20قسمت در هزار بوده كه در اين
شوري حجم آب فيلتر شده معادل  40/55±22/11ميليليتر/ساعت/
صدف و با ميزان فيلتراسيون در ديگر شوريها اختالف معنيداري
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40/22±55/11 a
747/89±79/98b
1538/69±05/77d
2820/57±39/00e
1346/84±47/04c

مقایسه روند تغییرات شوری در ساعت اول و دوم :روند
تغييرات ميزان صافيخواري صدفها پس از  2ساعت از شروع تغذيه
در حضور آيزوكرايسيس با ميزان صافيخواري صدفها پس از يک
ساعت از شروع تغذيه روند يكساني داشت .در هر دو مرحله اندازهگيري
ميزان صافيخواري ،كمترين ميزان صافيخواري مربوط به شوري 20
قسمت در هزار و بيشترين ميزان آن مربوط به شوري  35قسمت در
هزار بود .ترتيب افزايش ميزان صافيخواري صدف مرواريدساز محار در
حضور آيزوكرايسيس بهترتيب مربوط به شوري  30 ،40 ،25 ،20و 35
قسمت در هزار بود .ميزان صافيخواري صدفها در شوري  20و 25
قسمت در هزار در  2ساعت پس از تغذيه روند كاهشي داشت .اما در
شوريهاي  35 ،30و  40قسمت در هزار اين روند در ساعت دوم افزايشي
بود .در جدول 4تغييرات ميزان صافيخواري صدفها در شوريهاي
مختلف در ساعت اول و دوم بعد از غذادهي نشان داده شده است.
جدول  : 4مقایسه روند تغییرات میزان صافي خواری صدف ها در
شوری های مختلف در ساعت اول و دوم بعد از غذادهي
حجم

حجم

شوری

فیلتراسیون

فیلتراسیون

()ppt

ساعت اول

ساعت دوم

(میليلیتر)

(میليلیتر)

شوری20

349/33

236/41

حجم تغییرات

درصد

فیلتراسیون

تغییرات

(میليلیتر)

فیلتراسیون

-112/92

-32/12

شوری25

956/75

913/85

-42/9

-4/48

شوری30

1484/54

1695/12

210/58

14/18

شوری35

2459/77

2820/39

360/62

14/66

شوری40

1096/77

1280/62

183/85

16/76

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بحث
بررسيهاي مختلف نشان داده است كه بين ميزان تنفس ،تغذيه
و صافيخواري در صدفهاي دوكفهاي با رشد آنها رابطه مستقيمي
وجود دارد بهطوريكه باالترين رشد همراه با بيشترين تغذيه بوده
است (عبدالعليان1386 ،؛  .)1998 ،Albentosaاين قاعده در رابطه با
صدف مرواريدساز محار  P.radiataنيز صدق ميكند بنابراين با پي
بردن به ميزان صافيخواري در شوريهاي مختلف ميتوان به رشد
آنها در عوامل ذكر شده مورد بررسي پي برد .صدف مرواريدساز محار
دامنه وسيعي از تغييرات شوري را تحمل ميكند (،Alagarswami
 .)1999بررسي كلي ميزان صافيخواري صدف مرواريدساز محار
 P.radiataدر شوريهاي مختلف نشان داد كه بيشترين ميزان صافي
خواري صدف مرواريدساز محار در شوري  35قسمت در هزار (2820/39
ميليليتر/ساعت/صدف يا  47/01ميليليتر/دقيقه/صدف) ميباشد.
مطالعات محققين نشان ميدهد كه اغلب صدفهاي دوكفهاي دريايي
در محدوده شوري  30-40قسمت در هزار بيشترين ميزان صافي
خواري دارند .بهطور مثال در اويستر  C. virginicaبيشترين ميزان
صافيخواري در شوري  35قسمت در هزار مشاهده شده است كه
معادل  10ليتر/ساعت/گرم وزن خشک مي باشد ( McFallandو
همكاران .)2013 ،با بررسي ميزان صافيخواري كلم Meretrix casta
در شوريهاي  56 ،45 ،34 ،25 ،15 ،8و  64قسمت در هزار مشاهده
شدكه بيشترين ميزان صافيخواري در شوري  34معادل  4/32ميلي
ليتر/دقيقه/صدف بود ( .)1993 ،Durveهمچنين بيشترين ميزان
صافيخواري صدفهاي ماسل سبز  ،P. viridisاويستر C. madrasensis
و كلم  P. malabaricaدر شوري  32قسمت در هزار مشاهده شد
بهطوريكه ميزان آن بهترتيب معادل10 ،ليتر/ساعت/صدف8 ،ليتر
/ساعت/صدف و2ليتر/ساعت/صدف بوده است ( Rajeshو همكاران،
 .)2001از آنجاكه افزايش شوري بهعنوان يک عوامل محدودكننده
(استرسي) براي كليه ارگانيسمها بهحساب ميآيد اين فرايند قابل
توجيه ميباشد .ميانگين دو ساعته صافيخواري صدف ونوس رنگارنگ
در شوريهاي مختلف نشان داد كه بيشترين صافيخواري مربوط به
شوري  40قسمت در هزار بود ولي از لحاظ آماري اختالف معنيداري
با شوري  35قسمت در هزار نداشت و با افزايش شوري از  40به 45
قسمت در هزار ميزان صافيخواري كاهش يافت ( Vojdaniو همكاران،
 .)2015در صدف دوكفهاي  Gomphina veneriformisبيشترين
ميزان صافيخواري مربوط به شوري  35-30قسمت در هزار و كمترين
آن مربوط به شوريهاي  15-10قسمت در هزار ميباشد ( Shinو
همكاران .)2007 ،براساس مطالعات  Riisgardو همكاران ( )2013بر
ميزان صافيخواري صدف Mytilus edulisدرآبهاي لب شور دانمارک

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

بيشترين ميزان صافيخواري اين صدف در شوري  15قسمت در هزار
( 47ميليليتر/دقيقه/صدف) ميباشد كه توانايي تحمل دامنه وسيعي
از تغييرات شوري را داراست .با افزايش شوري از  15قسمت در هزار
تا  30قسمت در هزار ميزان صافيخواري كاهش يافته اما تغييرات
چشمگيري نداشته است اما صدف  Mytilus edulisنسبت به كاهش
شوري حساسيت بيشتري داشته و با كاهش شوري از  15به 10
قسمت در هزار ميزان صافيخواري كاهش بيشتر و در شوري 5
قسمت در هزار اين كاهش بسيار چشمگيرتر بوده است.
ميزان صافيخواري صدف مرواريدساز محار در شوري 20
قسمت در هزار بسيار اندک بود به گونهاي كه پس از گذشت  2ساعت
از شروع غذادهي صافيخواري در هر صدف  40/55ميليليتر بود كه
در مقايسه با شوري  35قسمت در هزار ( 2820/39ميليليتر/ساعت
/صدف) كاهش بسيار چشمگيري داشت .ميزان صافيخواري صدف
ونوس رنگارنگ  Circenita callipygaكه شوري مقدار بهينه آن 40
قسمت در هزار ميباشد ،در شوريهاي  20و  25قسمت در هزار در
مدت زمان يک ساعته و حتي دو ساعته صفر و هيچ جلبكي را مصرف
نكردند ( Vojdaniو همكاران .)2015 ،مشابه اين رفتار در صدف ماسل
سبز  Perna viridisمشاهده شد بهطوريكه در ساعت اول در شوري
 10قسمت در هزار تمام صدفها و در شوري  15قسمت در هزار،
نيمي از صدفها كفههاي خود را باز نكردند .درصد تلفات ماسل سبز
در شوريهاي  10و  15پس از  24ساعت به  5درصد و در  120ساعت
ميزان تلفات به  8درصد صدفهاي باقيمانده رسيد ( McFallandو
همكاران .)2013 ،در اين تحقيق در شوريهاي  20و  25قسمت در
هزار هيچ تلفاتي در طول دو ساعت آزمايش در صدف مرواريدساز محار
مشاهده نشد .اما در تحقيقات انجام گرفته در خليج منار بر صدف
محار  ،Pinctada fucataميزان مرگ و مير صدفها در شوريهاي
باالتر از  50قسمت در هزار و كمتر از  14قسمت در هزار پس از  2تا
 8ساعت  100قسمت در هزار بوده است (.)1999 ،Alagarswami
بهنظر ميرسد كه كاهش شوري باعث افزايش متابوليسم درون سلولهاي
آبششي ميشود كه مشابه اين در صدف Crassisterea virginica
مشاهده شده است بهطوريكه افزايش متابوليسم همراه با افزايش
سطح آمونياک دفعي ميباشد ( .)1995 ،Ballantyneكاهش شوري
همچنين بر روي فعاليت روزانه مانند فرو رفتن در بستر در صدفهاي
دوكفهاي اثر دارد بهطوريكه با كاهش شوري از  20قسمت در هزار باعث
ميشود كه كلمهاي  Ruditapes philippinarum ،Mactra veneriformisو
 Meretrix lusoriaبيشتر درون شن فرو روند ( Nakamuraو همكاران،
 .)2015براساس مطالعات انجام گرفته توسط )1999( Alagarswami
در خليج منار بر روي صدف مرواريدساز محار ،Pinctada fucata
بيشترين ميزان صافيخواري صدف در شوري  34/23قسمت در هزار
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عبدالهنژادبنادری و ابراهیمی

 همچنين در اين مطالعه ميزان صافيخواري صدف در شوري.بيان شد
25  قسمت در هزار بهشدت كاهش داشته و به كمتر از20 كمتر از
 قسمت در14  همچنين در شوري.قسمت در هزار تقليل يافته بود
 روز از3 هزار هيچيک از صدفها كفههاي خود را باز نكرده و پس از
 روز20  پس ازMaxima  صدفچههاي صدف مرواريدساز.بين رفتند
 قسمت در هزار25  و30، 34، 40، 45 مطالعه تحت تاثير شوريهاي
تفاوت معنيداري در ميزان مرگ و مير آنها وجود نداشت اما بهطور
 قسمت در هزار كاهش25  و40 ،45 قابل توجهي رشد آنها در شوري
.)2004 ،Rose( يافته بود
در كل نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه ميزان صافيخواري
 تحت، در شوريهاي مختلفPinctada radiata صدف مرواريدساز محار
 است و بهترين شوريIsochrysis aff galbana تاثير گونه فيتوپالنكتون
 تنفس و رشد صدف،جهت انجام فعاليتهاي بيولوژيكي مانند تغذيه
. قسمت در هزار ميباشد35 مرواريدساز محار
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