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 با ( Pteria penguin) ساز زنيمروارید بررسي روند رشد صدفچه

 (Chaetoceros muelleri) و ((Pavlova lutheriهای ریزجلبک
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 1396 آبانتاریخ پذیرش:            1396 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

( و          Pavlova lutheriهای )( در شرایط آزمایشگاه با استفاده از ریزجلبکPteria penguinروند رشد صدفچه مروارید ساز زنی ) 

(Chaetoceros muelleriکشت داده شده) با محیط کشت گیالردf/2  تیمار آزمایشی  4روز مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه  30مدت به

دد صدفچه مورد بررسی قرار ع 10های پاولوا و کتوسروس هرکدام با سه تکرار با تراکم صورت مجزا و ترکیبی از ریز جلبکو یک تیمار شاهد  به

تقریباً طول   5(، امّا تیمار <05/0P) دار وجود نداردها در تیمارهای مختلف  اختالف معنیشکمی صدفچه گرفتند. نتایج  نشان داد بین طول پشتی

بهترین وضعیت  1( و تیمار >05/0P) دار بین تیمارها مشاهده شدهتری را موجب شده است. از نظر طول پاشنه اختالف معنیشکمی بیش پشتی

داری بین تیمارها مشاهده نگردید دار نداشتند. از دیدگاه ضخامت صدفچه ها اختالف معنیاختالف معنی 2را نشان داد، هرچند این تیمار با تیمار 

(05/0P>). دار مشاهده شد از نظر وزن بین تیمارها اختالف معنی(05/0P< و تیمار )د نمود. درصد بقاء نیز در تیمارهای ترین وزن را تولیبیش 1

هرچند بین این تیمار و تیمار شماره  ،خود اختصاص دادهترین بقاء را بهبیش 1شماره  و تیمار (>05/0P)داری را نشان داد مختلف اختالف معنی

، 2دار با تیمار شماره نداشتن اختالف معنیبهترین تیمار بوده ولی با توجه به  1داری مشاهده  نگردید. در مجموع تیمار شماره اختالف معنی 2

 توان تیمار مذکور را نیز مناسب رشد صدفچه مروارید ساز زنی دانست.  می
 

 

  Pteria penguin  ،Pavlova lutheri ، Chaetoceros mulleriرشد، ریزجلبک، کلمات کلیدی:

  bandar@yahoo.com1375reza :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ای ی دوکفههاکه صدف بوده،مهرگان تنان گروه بزرگی از بینرم       

 اقتصادی و اجتماعی اهمیت ها ازآن بین در های مرواریدسازصدف ویژههب

تنان مرواریدساز در صنایع . از پوسته نرمتری برخوردار هستندبیش

کاری، دکمه سازی، تزئینات، خوراک دام و طیور و از عضله بزرگ منبت

استحصال  ترین تولید آن،شود و مهمانسان استفاده می در تغذیه آن

 (.1373باشد )احتشامی و همکاران، مروارید طبیعی و پرورشی می

درصد مروارید  80کننده تامین 1960از دهه  فارس تا قبلمروارید خلیج

طبیعی جهان بوده که در نوع خود از نظر کیفیت و شکل مروارید 

صید  (.1376)جهانگرد و همکاران،  است باالترین شهرت را داشته

خصوص هحصال مروارید طبیعی از دیرباز در خلیج فارس و بصدف و است

در غرب استان هرمزگان در جزایر الوان، هندورابی، کیش که از 

رود، رواج داشته که باعث شمار میهای اصلی این صدف بهزیستگاه

در کشورهای پیشرفته  شده است. سازهای مرواریدکاهش نسل صدف

مرواریدساز اقدام به ایجاد های خوراکی و جهت حفظ ذخایر صدف

های تولید شده ها نمودند. صدفهای تکثیر و پرورش این صدفکارگاه

پرورش و جهت بازسازی ذخایر  (Spat) تا مرحله صدفچهها این کارگاه در

های شود. با توجه به اهمیت اقتصادی صدفبه دریا رهاسازی می

بسیاری از کشورها ها امروزه در مرواریدساز و ذخایر محدود این صدف

رود. کار میهها تدابیر خاصی ببرداری از آنجهت حفظ ذخایر و بهره

طور گسترده به تکثیر هکشورهای ژاپن، هند، فیلیپین، چین و استرالیا ب

های طبیعی جهت اند و از زیستگاهو پرورش این گونه صدف پرداخته

 (.Yavari، 1994) کنندمی ها استفادهآن صدف و پرورش نوزاد آوریجمع

در طول سواحل  فارس،ها در خلیجترین مناطق پراکنش این صدفعمده

غرب استان هرمزگان و استان بوشهر و نیز در اطراف جزایر کیش، 

باشد هندورابی، فارور، هرمز، الرک، تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی می

 های(. موفقیت در تولید صدف1379صحافی و همکاران، زاده)حسین

شدت ( بهPteria penguinمرواریدساز ازجمله صدف مرواریدساز زنی )

و  Ronquilloباشد )های مناسب جهت تغذیه میتحت تاثیر ریزجلبک

تامین نیازهای  عالوه بر هاریزجلبک اساس انتخاب این (.2012 همکاران،

ها، موجب سهولت ایی جهت رشد، سالمت و بقاء صدفچهضروری تغذیه

یک گونه  (.Southgate، 1999و  Knauerگردد )یز میدر تولید ن

ها تا ریزجلبک به تنهایی قادر نخواهد بود نیازهای مرحله الروی صدف

 ،(Benemann ،1992طور کامل فراهم نمایند )شان را بهمرحله تکامل

تر ها و موفقیت هرچه بیشمنظور تامین احتیاجات غذایی صدفلذا به

ها، استفاده از ترکیب ها و نیز کاهش هزینهآندر امر تولید و تکثیر 

 و همکاران، Caersعنوان تغذیه امری ضروری است )ها بهریزجلبک

های مختلف ریزجلبک دارای ترکیبات که گونه( . با توجه به این1998

های مختلف ریزجلبک مغذی متفاوتی هستند، لذا استفاده از نمونه

قاء و سایر پارامترهای زیستی خواهد اثرات متفاوتی نیز بر روی رشد، ب

تاکنون مطالعات زیادی بر روی  (.1989و همکاران،  Volkmanداشت )

ها ها بر روی رشد و تکامل صدفهای مختلف ریزجلبکاستفاده از گونه

، و همکارانDoroudi  ؛1993، و همکاران Delaunayانجام شده است )

و همکاران،  Milke؛ 2004، و همکاران Martínez-Fernández؛ 2003

امّا بر روی صدف زنی مطالعات بسیار کم و محدودی صورت  .(2008

( با دو 1395در ایران یک مطالعه توسط عمرانی و همکاران ) ،پذیرفته

( و کتوسروس Isochrysis aff. galbanaگونه جلبکی ایزوکرایسیس )

(Chaetoceros calcitransبه )ف صورت مجزا و ترکیبی بر روی صد

گیری نهایی نشان داد ترکیب دو ریزجلبک زنی انجام شده، که نتیجه

همراه خواهد داشت. تری از رشد را جهت صدف مذکور بهمناسب شرایط

کتوسروس  ریزجلبک دو متفاوت اییتغذیه هایرژیم مطالعه این در بنابراین

(Chaetoceros muelleri( و پاولوا )Pavlova lutheriبه )صورت مجزا و 

های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت، تا بتوان ارزیابی بهتری از گونه

مناسب ریزجلبکی در رشد صدف مرواریدساز زنی را در شرایط استان 

  دست آورد. ههرمزگان ب
 

 هامواد و روش

تنان مطالعه مزبور در ایستگاه تحقیقات نرم مكان انجام مطالعه:       

اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان شیالتی وابسته به پژوهشکده 

 مستقر در بندرلنگه انجام گردید.

ها جهت سازی آننیاز و نحوه آماده های موردتامین صدفچه       

آورهای احداث شده گرگور جمع ها ازآوری صدفچهبرای جمع آزمایش:

 16تا  10ماهی و سبد که در پنج کیلومتری ساحل بندرلنگه دراعماق 

دست آمده ههای باشته شده بود استفاده گردید. صدفچهمتری کار گذ

فارس تنان خلیجآوری به ایستگاه تحقیقات شیالتی نرمپس از جمع

لیتری حاوی آب دریای فیلتر شده که  20بندرلنگه منتقل و در ظروف

پذیری در شرایط عادت بنفش استریل شده بود جهت توسط المپ ماوراء

یک هفته  مدتبه ppt 1/0 ± 36د و شوریگرادرجه سانتی5/26±1دمایی

 داری شدند.نگه

استوک اولیه  ها جهت انجام آزمایش:سازی ریزجلبکآماده       

ها از استرالیا تهیه و جهت افزایش تراکم در آزمایشگاه کشت ریزجلبک

ها در جلبک ایستگاه تحقیقاتی بندرلنگه کشت داده شد. ریزجلبک

لیتر آب دریای استریل شده محتوی  5/2لیتری محتوی  3های ارلن

 22-25تحت شرایط یکسان با درجه حرارت  F/2محیط کشت گیالرد 

 12ساعت تاریکی و  12و دوره نوری ppt30گراد و شوری درجه سانتی

 منظور(. بهRichmond، 2008ساعت روشنایی کشت داده شدند )
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لیتری لیمی 1-2نمونه  دو روز هر پرورش، محیط سلولی تراکم تعیین

درصد  10  های کشت داده شده برداشت، توسط فرمالینریزجلبک از

پذیرفت. وسیله الم هموسیتومتر شمارش سلولی صورت هتثیبت و ب

میلیون سلول در هر  5ها به حداقل که تراکم سلولی ریزجلبکزمانی

ها خواهند بود ) احتشامی لیتر رسید، مناسب جهت تغذیه صدفچهمیلی

 (.1373ن، و همکارا

ها بعد از آداپتاسیون صدفچه نحوه انجام آزمایش و تیماربندی:       

ر متمیلی 10عدد  با میانگین تقریبی طول پشتی شکمی  10با تراکم 

لیتر آب دریای فیلتر و استریل شده  15لیتری حاوی  20در ظروف

 %100میزانهسازی گردیدند و یک روز درمیان تعویض آب بذخیره

 های ریزجلبکیها با استفاده از گونهرفت. تغذیه صدفچهصورت گ

(Pavlova lutheri) وChaetoceros muelleri) )  به شکل مجزا و ترکیبی

ت مد(، با سه تکرار جهت هر تیمار بها)جدول تیماره 1مطابق جدول 

وس % کتوسر 100یعنی تغذیه شده با   5روز انجام گردید. تیمار  30

تنان مرنظر گرفته شد، چون در ایستگاه تحقیقات نربه این دلیل شاهد د

 ه ها استفادبرای تغذیه صدف بندرلنگه از این نوع ریزجلبک عمدتاً

ده از ساعت با استفا 12غذادهی دو مرتبه در روز با فاصله گردید. می

ا  هجلبکها با استفاده از ریزتغذیه صدفچه پیپت مدرج انجام گرفت.

ها جهت تغذیه صدفچه .پذیرفتتازه صورت به شکل  1مطابق جدول 

ها اضافه ایی به تیمارها به گونههای پرورش یافته، ریزجلبکبا ریزجلبک

لیتر لیسلول در هر می 50000ها در هر تیمار گردید تا تراکم نهایی آن

فرمول ز اها با استفاده میزان تراکم ریزجلبکی مورد تغذیه صدفچهباشد. 

 : و همکاران،( Taylor)محاسبه گردید زیر

Va = Vt (Cd – Cr)/ (Ca – Cr)                
حجم ریزجلبک است که باید به ظروف پرورش اضافه  Vaآن  در که

تراکم مورد نظر ریزجلبک در  Cdتانک،  در ریزجلبک حجم Vtگردد، 

 Caمانده در ظروف پرورش، ریزجلبک باقی تراکم Crظروف پرورش، 

 1-2 روز ید به ظروف پرورش اضافه گردد. هرتراکم ریزجلبک که با

 از الم استفاده با و شده برداشت جلبک کشت از لیتر ریزجلبکمیلی

 میزان  مناسب تراکم سلولی تا گردید شمارش سیتومتروهم گرشمارش

 .(1373احتشامی و همکاران، ) حفظ گردد ذاییهر وعده غ ریزجلبک در

 ره از باریک روز 15 هر رداریبنمونه ها:سنجی صدفچهزیست       

 پوسته ارتفاع هاصدفچه سنجیزیست منظورگرفت. به صورت تیمار

 ضخامت و پاشنه طول نیز و( DVM) شکمی پشتی اندازه یا صدفچه

. ردیدگ گیریاندازه مترمیلی 1/0 دقت با ورنیه کولیس وسیلهبه هاآن

( 12007Mettler PM) دیجیتال ترازوی از استفاده با نیز هاصدف کل وزن

رمول فبرای سنجش میزان بقاء از  .گردید تعیین گرممیلی 01/0 دقت با

 :(Aji ،2011) دشزیر استفاده 
 )درصد(    قاءب میزان (=آزمایشدرانتهای صدفچه تعداد÷اولیهشدهذخیرهتعدادصدفچه)×100

 

 ای: تیمارهای تغذیه 1جدول 

 Pavlova lutheri Chaetoceros muelleri تیمار

 0 %100 تیمار یک

 %30 %70 تیمار دو

 %50 %50 تیمار سه

 %70 %30 تیمار چهار

تیمار پنج 

 )شاهد (
0 100% 

 

ا استفاده بها ابتدا در انتهای آزمایش داده ها:تجزیه تحلیل داده       

)نسخه  spssافزار سپس وارد نرم شده، بندیجمع 2016اکسل  افزارنرم از

رنوف وسیله آزمون کلموگروف اسمیهها بد. نرمال بودن داده( گردی23

ستفاده اها با بعد از اطمینان از نرمال بودن داده گرفت، سنجش قرار مورد

( و روش مقایسه ANOVA-One wayطرفه )از روش آنالیز واریانس یک

ودن دار بها در سطح معنیمیانگین دانکن تجزیه و تحلیل آماری داده

 پذیرفت. در نهایت نیز برای ترسیم نمودارها از اکسلصورت  05/0

 استفاده گردید.    2016

                                                

       نتایج

ختلف گیری شده پارمترهای مهای اندازهمیانگین داده 2جدول        

)طول پشتی شکمی، طول پاشنه، ضخامت، وزن و میزان بقاء( جهت 

 دهد. های مرواریدساز زنی را نشان میبی رشد صدفچهارزیا
 Dorso Ventral Measurment) ) شكمی مقایسه طول پشتی       

ها در طول پشتی شکمی تجزیه و تحلیل داده درتیمارهای مختلف:

ارها داری بین تیمتیمار مورد بررسی نشان داد که اختالف معنی 5بین 

( وستغذیه شده با کتوسر) 5شماره  ولی تیمار ،(<05/0p)وجود ندارد 

 (. 1شکلتقریباً بهتری را نشان داده است  ) وضعیت تیمارها سایر به نسبت

 درتیمارهای مختلف: Heel Length)) مقایسه طول پاشنه       

 ها درخصوص طول پاشنه نشان داد که بیننتیجه تحلیل آماری داده

تیمار   و بین تیمارها، (>05/0P) داری وجود داردتیمارها اختالف معنی

خود هبترین طول پاشنه را تغذیه شده با ریزجلبک پاولوا بیش 1شماره 

اولوا پدرصد  70) تغذیه  2اختصاص داده، هرچند بین این تیمار و تیمار

( <05/0P) داری مشاهده نگردیددرصد کتوسروس( اختالف معنی 30و 

 (. 2 شکل)

از نظر  درتیمارهای مختلف: Thickness)) مقایسه ضخامت       

ین داری بها نشان داد اختالف معنیضخامت نیز تجزیه و تحلیل داده

سبت نبه  2(، ولی در مجموع تیمار شماره <05/0P) وجود ندارد تیمارها

 (.3 شکلتری را نشان داد )سایر تیمارها ضخامت بیش
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 ( Mean ± SEراورید ساز زنی )های مگیری شده در صدفچههای اندازهمیانگین داده :2جدول 

 باشد.درصد می 05/0ها در سطح دار بودن دادهدهنده معنیحروف غیرهمنام در هر ستون نشان *
 

از نظر وزن  درتیمارهای مختلف: Weight)) مقایسه وزن       

 دار وجود دارد، بین تیمارها اختالف معنیدها نتایج نشان داصدفچه

(05/0P<)، 1 ترین وزن مربوط به تیمار شمارهبیش ،بین تیمارها 

 2)تغذیه مجزا با پاولوا( بوده، هرچند بین این تیمار و تیمار شماره 

داری درصد کتوسروس( اختالف معنی 30درصد پاولوا و  70)

 (.  4 شکل( )<05/0P) مشاهده نگردید

تحلیل  و تجزیه مختلف: تیمارهای در (Survival) بقاء مقایسه        

تیمارها اختالف معنی  ها درخصوص میزان بقاء نشان داد که بینداده

، و بین تیمارها، تیمار تغذیه شده با (>05/0P)داری وجود دارد 

ترین میزان بقا را داشته، هرچند بین ( بیش1ریزجلبک پاولوا )تیمار 

درصد کتوسروس  30و  پاولوا درصد 70 ترکیبی تغذیه تیمار و تیمار این

 ترینکم .(<05/0P) نگردید مشاهده داریمعنی اختالف (2)تیمار

درصد پاولوا  30)تغذیه ترکیبی  4میزان بقاء مربوط به تیمار شماره 

 (.5شکلثبت گردید ) 32/20±19/0میزان ( بهکتوسروس درصد 70 و

 بحث

های مرواریدساز زنی در در این مطالعه میزان رشد صدفچه       

تغذیه شده یا ریزجلبک  1شماره تیمارهای مختلف نشان داد، که تیمار 

که بین ولی با توجه به این ،پاولوا بهترین شرایط رشد را موجب گردیده

ایی ترکیبی از دو ریزجلبک                 تغذیهیعنی  2مار شماره این تیمار و تی

C. muelleri  وP. lutheri داری مشاهده نگردید، لذا تیمار اختالف معنی

ها مروارید ساز زنی مناسب صدفچه 1مذکور نیز همانند تیمار شماره 

دهنده آن است که عوامل متعددی بر میزان رشد نتایج نشانباشند. می

توان به پروفیل باشد. ازجمله این عوامل میاین نوع صدف موثر می

طورکلی ههای مورد استفاده اشاره نمود. باسیدهای چرب ریزجلبک

ها دارای مقادیر متنابهی از اسیدهای چرب غیراشباع مانند ریزجلبک

( و DHAدکوزاپنتائیک اسید ) ،(EPAایکوزاپنتائیک اسید )

های تکثیر و همین دلیل در کارگاهبه، بوده( ARAآراشیدونیک اسید )

گیرند وفور مورد استفاده قرار میها بهپرورش ماهی و میگو و نیز صدف

 بقاء

 درصد()

 وزن

 )گرم(

 ضخامت

 متر()میلی

 طول پاشنه

 متر()میلی

 پشتی شكمیطول 

 متر()میلی

 پارامتر

 تیمار

96/6±0/15a 1/16±0/06a 6/09±0/21a 34/50±0/18a 17/03±0/15a  (100پاولوا ) 1تیمار٪ 

90/1±0/27a 1/06±0/02a 6/15±0/21a 34/01±0/26 a 16/31±0/29a (30 کتوسروس+  ٪70پاولوا ) 2تیمار٪ 

26/62±0/31)b 0/96±0/06b 5/92±0/21a 32/48±0/51b 16/80±0/16a  (50 کتوسروس+ ٪50پاولوا ) 3تیمار٪ 

20/32±0/19b 0/98±0/01b 6/03±0/08a 33/05±0/34b 16/63±0/27a  (70 کتوسروس+٪30پاولوا ) 4تیمار٪ 

26/61±0/60b 0/99±0/01b 6/09±0/10a 33/45±0/11b 17/09±0/33a  (100کتوسروس یا شاهد )  5تیمار٪ 

 

 
های مراوریدساز صدفچه پشتی شكمی: نمودار طول 1شكل 

 ( در تیمارهای مختلف آزمایشیDVMزنی )
 

 
های مراوریدساز زنی نمودار طول پاشنه صدفچه :2شكل 

(H.Lدر تیمارهای مختلف آزمایشی ) 
 

 
 های مراوریدساز زنیمیزان ضخامت صدفچه : نمودار 3شكل 

(THدر تیمارهای مختلف آزمایشی ) 
 

 
( WEمراوریدساز زنی) هایمیزان وزن صدفچه نمودار : 4شكل 

  در تیمارهای مختلف آزمایشی
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(Brown  ،ریزجلبک1997و همکاران .) ها براساس نوع گونه یا جنس

 C. muelleriاز نظر ترکیبات مغذی با یکدیگر تفاوت دارند. دو ریزجلبک

با یکدیگر  DHAو  EPAیدچرپ غیراشباع از نظر دو اس P. lutheriو 

برابر  12تقریباً بیش از  P. lutheriایی که تفاوت زیادی داشته، به گونه

 تربرابر بیش 5و  DHAدارای اسیدچرب  C. muelleriتر از بیش

C. muelleri  دارای اسیدچرب غیراشباعEPA باشدمی (Aji  ،2011 ؛

Ponis  ،؛ 2008و همکارانVolkman با توجه به (1991کاران، و هم .

 ،اشباعتفاوت باالی دو ریزجلبک مذکور از نظر اسیدهای چرب غیر

مین های مرواریدساز زنی بهاحتماال ً اختالف در عملکرد رشد صدفچه

بر  (2006و همکاران ) Martínez-Fernández .مسئله بازخواهد گشت

، انجام شده( Pictata margaritiferaسیاه ) مرواریدساز لبروی صدف 

 ،نوع ریزجلبک مورد تغذیه قرار گرفتند 10های مورد مطالعه با صدف

های شده با ریزجلبک تغذیه هایکه صدف ها نشان دادرشد صدف ارزیابی

Isochrysis sp.، Pavlova sp.  وC. muelleri ترین میزان رشد را بیش

ی به اند. در همین تحقیق میزان رشد در تیمارهای ترکیبموجب شده

های ای مجزا با هریک از ریزجلبکتر از تیمارهای تغذیهمراتب بیش

های صدفچه رشد در است. در مطالعه حاضر نیز میزان مورد استفاده بوده

ر از تیمارهای تمراتب کمایی مجزا بهتیمارهای تغذیه مرواریدساز زنی در

ت تغذیه ایی ترکیبی بوده، که این مسئله تاییدی بر اثرات مثبتغذیه

 باشد. ها میها بر رشد صدفترکیبی ریزجلبک

بیان نمودند که  (1989) و همکاران Volkmanدر تحقیقی دیگر        

دارای ارزش غذایی باالیی است، لیکن  I. aff galbanaهرچند ریزجلبک 

به تنهایی برای رشد  EPAچرب غیراشباع  واسطه میزان کم اسیدهایبه

باشد. مناسب نمی p. margaritiferaلب سیاه  الرو صدف مرواریدساز

 ( ترکیب دو ریزجلبک2008و همکاران ) Milkeدر تحقیقی دیگر 

C. muelleri وPavlova spp.  ایی اسکالوپ وکفهدر دو Galley  و

  .Isochrysis sp و C. calcitransهای  ( نیز ریزجلبک2009همکاران )

ج نشان داد رشد مطلوبتر در ای ماسل بررسی نموده نتایدوکفه را در

واسطه میزان باالتر اسیدهای چرب غیراشباع ههای مزبور بایدوکفه

DHA  وARA باشد .  ها میدر این ریزجلبک 

، از چند ریزجلبک تشکیل شده باشند های غذایی کهمعموال رژیم       

و همکاران،  Pettersen) شد موجب خواهند هاصدف را در تریمطلوب رشد

تامین ، هاهای غذایی ترکیبی در ریزجلبک(. یکی از مزایای رژیم 2010

 Ronquillo) ها خواهد بودایو مورد نیاز رشد دو کفه ضروری مغذی مواد

( 1993) همکاران و Delaunay وسیلههب که تحقیقی در (.2012 و همکاران،

 و P. lutheri با چهار نوع ریزجلبک Pecten maximusبر روی صدف 
Isochrysis sp. و Dunaliella tertiolecta و Chaetoceros calcitrans 

ترین میزان اسیدهای چرب غیراشباع نشان داد که بیش نتایج ،شده انجام

و  .Isochrysis spدر تیمارهایی مشاهده گردید که از تغذیه ترکیبی 

Chaetoceros calcitrans   .تغذیه نموده بودند 

توان نتیجه گرفت که پرورش دست آمده، میهایج ببا توجه به نت       

 C. muelleriو  P. lutheriهای مرواریدساز زنی با تغذیه ترکیبی صدف
ها موجبات رشد و بقاء عالوه بر جلوگیری از محدودیت رشد در صدف

تری تر نیز خواهد گردید و در نهایت نیز باعث سودآوری بیشمطلوب

 گونه خواهد بود. در صنعت تکثیر و پرورش این 

 

 تشکر و قدردانی 

تنان در خاتمه مراتب قدردانی از رئیس محترم مرکز تحقیقات نرم       

خلیج فارس و نیز کلیه پرسنل آن مرکز که نهایت همکاری را در انجام 

 .  آیدمیعمل هبداشتند، این تحقیق با نویسندگان 
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