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 محار مرواریدساز صدف فیلتراسیون میزان بررسی

Pinctada radiata مختلف هايشوري در 
 

 2، سهیال ابراهیمی*1بنادري نژادعبداله عامر

 ،نوردانشگاه پیام  شناسی،گروه زیست دانشکده علوم پایه،کارشناس ارشد، . 1
 ، ایرانالملل قشمبین واحد

 نورشناسی، استادیاردانشگاه پیام گروه زیست دانشکده علوم پایه،استادیار، . 2
 ، ایرانالملل قشمواحدبابل و پیام نور بین

 )8/10/1397تاریخ تصویب:  - 21/2/1396(تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
) از خانواده Pinctada radiata( صدف مرواریدساز محار

Pteriidae هاي مرواریدساز خلیج فارس ترین صدفیکی از مهم

منظور تعیین مقدار بهینه شوري و بررسی می باشد. این مطالعه به

ساز محار با استفاده از بر میزان فیلتراسیون صدف مرواریداثرات آن 

، 20( تیمار شوري 5در  Isochrysis aff galbanaفیتوپالنکتون 

پذیرفت. صورت تکرار  3قسمت در هزار) و  40و  35، 30، 25

متر میلی 67/49±98/6شکمی) -(پشتی ها با میانگین طول کلصدف

جهت  فیتوپالنکتون آوري شد. تراکم اولیهاز جزیره هندورابی جمع

هاي یک لیتر در نظر گرفته شد و در زمانسلول/ میلی 100000نغذیه 

آنها شمارش شد. بیشترین ساعته و دو ساعته مجدداً تراکم 

د که میزان آن در ساعت قسمت در هزار بو 35فیلتراسیون در شوري 

 لیتر/میلی 39/2820±00/57و در ساعت دوم  77/2459±46/89اول 

 داري داشتصدف رسید که با دیگر تیمارها اختالف معنی ساعت/

)05/0P< قسمت در هزار بود  20). کمترین فیلتراسیون در شوري

و در ساعت دوم 51/140±02/37زان آن در ساعت اول که می

لیتر/ ساعت/ صدف رسید که با دیگر تیمارها میلی 11/22±55/40

بهترین  که نشان داد). نتایج >05/0P( داري داشتاختالف معنی

هاي بیولوژیکی مانند تغذیه، تنفس و شوري جهت انجام فعالیت

باشد. همچنین یقسمت در هزار م 35رشد صدف مرواریدساز محار 

 40و  35، 30 هايشوريافزایش فیلتراسیون در ساعت دوم در 

 هادهنده توانایی سازگاري صدف درآن شورينشان در هزار قسمت

 باشد.می
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Abstract 
Pearl oyster Pinctada radiata is belongs to the 
family Pteriidae and is one of the pearl oyster 
Persian GOlf. This study was amid to determine 
the optimum amount of salt and its effects on the 
filtration Pearl maker incidents using 
phytoplankton Isochrysis aff galbana in five  
treatments salinity (20, 25, 30, 35 and 40 parts per 
thousand), and 3 were repeated. Shells with an 
average length (dorsal-ventral) 49.67± 6.98 mm it 

was gathered from the Hendorabi island. The 
initial density of phytoplankton to town with 
100,000 cells / ml were considered and at the time 
of one-hour and two-hour congestion they were 
counted again. The most of filtration rate was in 35 
parts per thousand salinity that it is the first time 
2459.77± 89.46 and 14.66% increase in the second 

hour with 2820.39±57 /00ml / hour / shellfish with 

other treatments were significantly different 
(P˂0.05). The filtration rate was about 20 ppt 

salinity levels in the first hour 140.51±37.02 and in 
the second hour with 32.12% decrease, 
40.55±22.11 ml/ h/ shellfish with Other treatments 
that were significantly different (P˂0.05). The 
results showed that best salt for biological activity 
such as eating, breathing and growing incidents of 
pearl was in 35 ppt salinity also increases the 
filtration at second hour in 30, 35 and 40 parts per 
thousand reflects its ability to adapt in salinity. 
 
Keywords: Hendorabi Island, Isochrysis aff 
galbana, Pearl oyster, Phytoplankton. 
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 مقدمه
از  ايدوکفهتنانی نرم ،ساز دریاییمروارید هايصدف

توانایی  هستند که )Petridae( نرمتنان بالدار خانواده
هاي دام انداختن ذرات خارجی و تولید الیهه ب

خلیج فارس گذشته از مرواریدي اطراف آنها را دارند. 
ترین دریاهاي جهان از نظر وجود غنیاینکه یکی از 

اي و انواع جانوران دریایی تنوع گونه منابع زیرزمینی و
هاي مرجانی، ، به جهت وجود جزایر متعدد و سکواست

اکوسیستم مناسبی نیز جهت رشد و پرورش آبزیان 
باشد. در حدود تنان میانواع نرم خصوصاًخوار پالنکتون

یک قرن قبل خلیج فارس یکی از مراکز مهم صید 
روارید تنها سنگ جواهري . مرفتشمار میهمروارید ب

و تا قبل از  آیددست میهاست که از موجود زنده ب
ج فارس، برداري از ذخایر نفت در خلیاکتشاف و بهره

ی آن محور اقتصاد هاي جانبتجارت مروارید و فرآورده
 ).Saman Pajooh, 2004( منطقه بوده است

 باشندمی یفراوان يارزش اقتصاد يتنان دارانرم
 ،يکارع منبتیدر صنا انسان، يغذا عالوه بر

مورد استفاده قرار نیز  وریو خوراك دام و ط يسازدکمه
د ید تولیمروارنیز  هايااز دوکفه یرند و برخیگیم
 کنند.یم

هاي آبششی داراي رشته هاصدفکه آنجاییاز
باشند که غذاي مورد نیاز خود را از طریق فیلتراسیون می

ها و ذرات دتریتوس آلی معلق غیرانتخابی فیتوپالنکتون
ویژه در اطراف خط جزر پایین تا عمق هموجود در آب ب

آورند بنابراین در شرایط پرورش نیز دست میهمتري ب 40
فیتوپالنکتونی مناسب باید در اختیار آنها نحوي غذاي به

فاکتورهاي متعددي بر میزان فیلتراسیون   قرار گیرد
است که عبارتند از  دماي آب  مؤثراي هاي دوکفهصدف

و محیط، شوري آب، اندازه صدف، میزان حضور مواد 
 باشدمغذي، اندازه مواد مغذي و جریان آب می

)McMahon, 1991(. 
بر روي میزان  )Abdolalian )2007تحقیقی 

هاي صدف مروارید ساز لب سیاه فیلتراسیون صدفچه
Pinctada margaritifera هاي با استفاده از گونه

و  Isochrysis aff galbanaفیتوپالنکتون 
Cheatoceros calciterans  در دماهاي مختلف

انجام گرفت نتایج نشان داد که بهترین دما جهت 
گراد بوده درجه سانتی 27پرورش این گونه دماي 

تحقیقی در مورد اختالف میزان  2003در سال   .است
از  فیلتراسیون و تغذیه الروهاي لب سیاه را با استفاده

گونه جلبک که شامل دو گونه دیاتومه  5
Chaetoceros mullerii ،Chaetoceros 

simplex ه طالیی ب -داران قهوه ايو سه گونه تاژك
 Isochrysis off galbana ،Pavlovaهاي نام

lutheri وPavlova salina  و  5هاي را در تراکم
درجه  27سلول در میکرولیتر و در دماي  10

گراد صورت گرفت. نتایج این تحقیق ثابت نمود سانتی
الرو، میزان فیلتراسیون هم که با افزایش اندازه 

 افزایش یافته است.
Ghorbani )2006 (اي بر میزان فیلتراسیون مطالعه

را در دو  Dreissena polymorphaاي صدف دوکفه
گراد با استفاده از درجه سانتی 25و  16تیمار دمایی 

ررسی قرار داد که نرخ فیلتراسیون جلبک کلرال مورد ب
لیتر و میلی 125گراد، سانتی درجه 16این گونه در دماي 

 لیتر میلی 65/58گراد، درجه سانتی 25براي تیمار 
 دست آمد.به

 McFalland et al. )2013 ( تحقیقی در مورد
اثر اندازه جلبک، شوري و اندازه صدف بر روي میزان 

 Pernaاي فیلتراسیون سه گونه صدف دوکفه
viridis ،Crassostrea madrasensis  وPaphia 

malabarica  در تغذیه با جلبکIsochrysis off 
galbana  انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که

بیشتر از  C.madrasensisمیزان فیلتراسیون صدف 
ها  و کمترین میزان فیلتراسیون به صدف بقیه صدف

P.malabarica گردد.در شرایط مشابه بر می 
  Riisgard et al. )2012 (ر مورد اثر تحقیقی د

 Mytilus edulisشوري بر روي رشد صدف ماسل آبی 
در ترکیب مختلف شوري مورد مطالعه قرار دادند و نتایج 

تا  15داد که بهترین میزان رشد در شوري ها نشان آن
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باتوجه در دسترس بودن  قسمت در هزار بوده است. 25
در  Isochrysis off galbanaگونه فیتوپالنگتون 

بندر لنگه و صدف محار در جزیره هندورابی شهرستان 
 براي انجام این تحقیق اقدام شد.

جلبک ایزوکراسیس داراي میزان باالیی از 
هاي نسبت به سایر گونه اسیدهاي چرب غیر اشباع

اي هاي دوکفهجلبک مورد استفاده در تغذیه صدف
ونه سریع الرشد بوده .  این گ)Helm, 1977( باشدمی

روز در  3-5از  لیتر بعدسلول در میلیمیلیون  5-3(
) و براي یک مدت طوالنی تا شرایط کشت آغازین

میلیون  6-9که به یک تراکم باال در فاز ساکن (زمانی
و در شرایط نوري  روز) 7-10لیتر بعد از سلول در میلی

گونه اینست ترین شاخصه اینمهم ماند.زنده می پایین،
عنوان هباکتریایی مقاوم بوده و بکه در برابر آلودگی 

یک غذاي مناسب براي یک دوره طوالنی پرورش 
   ).Helm, 1977( شودالرو محسوب می

 
 هاي مروارید ساز معرفی صدف

از  ايدوکفهتنانی نرم هاي مروارید ساز دریایی،صدف
توانایی  هستند که) Petriidae( نرمتنان بالدارخانواده 

هاي خارجی و تولید الیهانداختن ذرات دام ه ب
 مرواریدي اطراف آنها را دارند. 

خانواده هاي مرواریدساز متعلق به صدف
Petridae باشد. این خانواده داراي دو جنسمی 

Pinctada   وPeteria است. 
هاي مروارید عنوان صدفبه  Pinctadaجنس 

داراي لوالي مستقیم  شوند کهساز واقعی شناخته می
دندانه و یک حفره در بخش قدامی براي رشته  2-1با 

ابریشم هستند. سطح بیرونی پوسته صدف به شکل 
 باشندخوار میاي صافیپوسته پوسته و از نظر تغذیه

)Saman Pajooh, 2004(. 
 

 هامواد و روش
 Isochrysis aff galbana  کشت ریز جلبک

 از ایستگاه شیالتیجلبک ایزوکرایسیس گونه خالص 

این  .لنگه تهیه شد تحقیقاتی نرمتنان شهرستان بندر
باشد که به منظور تهیه هایی میجلبک از نوع جلبک

جهت تکثیر و  .گیردغذاي آبزیان مورد استفاده قرار می
مراحل کشت در محیط  ایزوکرایسیس ازدیاد جلبک

 صورت گرفت. F2کشت گیالرد یا 
از  ابتدا کلیه لوازم مورد نیاز براي کشت جلبک

با اسیدکلریدریک و لوازم  ايجمله ظروف شیشه
سپس با آب مقطر و الکل خوب شسته شد و  ،شوینده

ومجدداً با آب مقطر شسته و پس از خشک شدن 
 توسط اتوکالو استریل (ضدعفونی) شدند.

 20-24ها شوري مطلوب جهت کشت جلبک
 و 1، 20پس از آن از داخل فیلترهاي  قسمت در هزار،

و در نهایت از  )Abdolalian, 2007(ن میکرو 5/0
گونه  شود تا آبی عاري از هرعبور داده می  UVداخل

این مرحله شامل  ذرات معلق و تقریباً استریل مهیا گردد.
تلف از جمله لوله هاي مخکشت در ظروف با اندازه

سی  و سپس سی 500یا  250ارلن  ،آزمایش (استوك)
هاي انتقال داده شد. در کشتلیتري  5 یا 2هاي به ارلن

فلورسنت و  هايداخل آزمایشگاه نور توسط المپ
. شدت )Abdolalian, 2007(گردد مین میأت 12:12

 1000-10000ها مناسب جلبکنور براي کشت 
لوکس  2500-5000لوکس بوده که اپتیمم آن 

درجه  22-24باشد درجه محیط کشت جلبک می
بود  2/8-7/8آب محیط  pHگراد و سانتی

)Anonymous, 1991.( 
 
 هاي مروارید ساز محار آوري صدفجمع

شکمی متوسط در اسفند  -هایی با اندازه پشتیصدف
از منطقه جزر و مدي در جزیره هندورابی   1393ماه 
هاي حاوي آب و توسط ظرف (شکل) شدهآوريجمع

ن تنادرایستگاه تحقیقاتی نرم به محل انجام آزمایش
انتقال داده شدند. ارتفاع (اندازه  لنگه شهرستان بندر

شده آوريهاي جمعشکمی) صدف -پشتی
پس از انتقال به  هاصدف .بودمتر میلی 98/6±67/49

محل انجام آزمایش با آب شیرین و برس شستشو داده 
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قسمت  38شده و به مخازن نگهداري با آب با شوري 
گراد که از فیلترهاي درجه سانتی 28در هزار و دماي 

عبور داده شده، منتقل   UVمیکرون و  1، 5/0 ،20
 شدند. 

 
 یسنجستیز

اه، طول ید ساز لب سیصدف مروار یسنجستیجهت ز
، طول لوال DVM(1شکمی) ( -(ارتفاع پشتی کل

)HL(2) ضخامت ،THK(3 و وزن )TWT آنها ثبت (
ن پس از ی. بنابرا)Gervis & Sims, 1992( دیگرد
ا، ین توسط آب دریمولد ينمودن و شستشوز یتم
 س انجام گرفت.یتوسط کول یابعاد طول یسنجستیز

 
  چیدمان تیمارها

و هر تیمار صدف محار تیمار  5جهت این بررسی از 
استفاده  شمارش تعداد جلبک ایزوکراسیس تکرار 3با 

 10هاي پالستیکی با حجم گردید. تیمارها در ظرف
عدد صدف  8شدند. در هر ظرف لیتر آب قرار داده 

 .مروارید ساز لب سیاه قرار داده شد
 

 تنظیم شوري
 1، 5/0، 20آب دریا پس از عبور از فیلترهاي شنی،

 مورد استفاده قرار گرفت. UVمیکرون، ذغال اکتیو و 
 

 هاتغذیه صدف
سلول به  100000ها با آیزوکرایسیس با تراکم صدف

در ظرف انجام  لیتر حجم آب موجودازاي هر میلی
 ;Abdolalian, 2007( آزمایش تغذیه شدند

Doroudi et al., 2003(. 
ها از الم توما استفاده شد. منظور شمارش جلبکبه

را در زیر  جلبک را در زیر الم شمارش ریخته و آن
 هاییچهارخانهقرار داده و الکترونی میکروسکوپ 

1. Dorso ventral mesurment 
2. Hinge length 
3. Thickness 

 کوچک و هايمربعاهده شد که متناسب با تعداد مش
ها شده در الم شمارش، تعداد جلبکبزرگ مشاهده

 .شمارش شد
بااستفاده از فرمول محاسبه توسط میکروسکوپ 

 11تراکم آیزوکرایسیس مورد استفاده الکترونی 
میلیون سلول در هر میلی لیتر بود. حجم مورد نیاز از 

  آیزوکرایسیس از رابطه زیر تعیین گردید.
  لیتر)(میلی آیزوکرایسیس= حجم 

 تراکم آیزوکرایسیس ظرف کشت
  × لیترحجم آب ظرف آزمایش به میلی

 لیترتراکم فیتویی مورد نیاز در هر میلی
 

لیتر آب،   10بنابراین به هر ظرف آزمایش با حجم 
 لیتر آیزوکرایسیس اضافه گردیدمیلی 33/87میزان 

)Doroudi et al., 2003(. 
 

 برداريمدت زمان نمونه
که یکی از اهداف آزمایش تعیین میزان این با توجه به

فیلتراسیون صدف بعد از مدت زمان یک ساعت 
وسیله پیپت هلذا پس از پایان ساعت اول ب ،باشدمی

سی نمونه آب محتوي جلبک از آکواریوم سی 20مقدار 
که از براي این .)Abdolalian, 2007(برداشته  شد 

یاید نظر زمانی اختالفی بین تکرارها پیش ن
طور هبرداري از هر تیمار توسط یک نفر و بنمونه

ها پس از برداشتن در . نمونههمزمان انجام گرفت
سی ریخته شده و جهت جلوگیري سی 40داخل بشر 

ها و همچنین از تغییرات احتمالی در تعداد سلول
به میزان یک  سهولت و دقت کار در هنگام شمارش،

یق شد. تراکم جلبکی درصد به آن تزر 5قطره فرمالین 
مجددا توسط الم هموسیتومتر و میکروسکوپ نوري 

شمارش گردید. جهت باال بردن  10با عدسی شیئی 
برداري پس از نمونه ضریب اطمینان مقدار فیلتراسیون،

برداري ت دوم نیز مجدداً اقدام به نمونهدر پایان ساع
 شد.
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 محاسبه مقدار فیلتراسیون
ها با تی پروژه و شمارش نمونهفاز عملیاپس از پایان 

دست استفاده از دو فرمول زیر میزان فیلتراسیون به
 ,.Abdolalian, 2007; Doroudi et al(آید می

2003(. 
CR=[(V (n*t))*(ln(C0/Ct)-ln(C/0/C/t)]  

 ساعت) صدف/ حجم فیلتراسیون (میکرولیتر/
 

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

CR= Clearance Rate میزان تمیزي 
IR= Ingestion Rate میزان هضمی 
Vلیتر= حجم ظرف بر حسب میلی 
nتعداد صدف در هر ظرف = 
t(ساعت) زمان = 

C0 تراکم اولیه در ظرف تیمار یا تکرار (سلول در =
 لیتر)میلی

Ctدر  = تراکم ثانویه در ظرف تیمار یا تکرار (سلول
 لیتر)میلی
C/0لیتر)= تراکم اولیه در ظرف شاهد (سلول در میلی 
C/tلیتر)= تراکم ثانویه در ظرف شاهد (سلول در میلی 

شامل   CRکننده در فرمولفاکتور تصحیح
ln(C/0/C/t)  و در فرمولIR  شامل(C/0-C/t) 

خطاي حاصل از رشد و یا مرگ میر باشد که میزان می
از اختالف تراکم در ظرف شاهد را جلبک  با استفاده 

 .)Lucas, 1982( رساندبه حداقل می
 

 هاي آماريثبت داده و آزمون
وارد   Excel 2010شده در برنامه آوريهاي جمعداده
هاي میزان فیلتراسیون نیز توسط همین نمودارو 
افزار رسم شد. مقایسه میزان فیلتراسیون بین نرم

از تجزیه واریانس تیمارهاي مختلف دما و شوري 
ها با ) استفاده گردید و میانگینANOVA( طرفهیک

 درصد مقایسه شدند 5در سطح  آزمون توکی
)Doroudi et al., 2003(صورت انحراف ها به. داده

 گزارش شدند. میانگین ±معیار 

 نتایج
ها و انحراف معیار آنها و پراکندگی اطالعات میانگین

 نشان داده شده است. 1ها در جدول درصدي داده 95
 

ها اطالعات میانگین و انحراف معیار طول کل صدف .1 جدول
 ها در هر تیمار شوريدرصدي داده 95و پراکندگی 

تیمار 
 شوري

میانگین طول            
شکمی -پشتی
)mm( 

انحراف 
 معیار

داده ها  %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 
 

 میزان فیلتراسیون
 میزان فیلتراسیون در ساعت اول در تیمار شوري

 ساز محارشده توسط صدف مرواریدمیزان آب فیلتر
فرمول محاسبه مقدار فیلتراسیون در  استفاده از(که با 

هاي مختلف بعد از در شوريها اشاره شد) مواد و روش
 1و نمودار  2گذشت یک ساعت از غذادهی در جدول 

 نشان داده شده است.
 

میزان فیلتراسیون صدف مروارید ساز محار بعد از  .2 جدول
 ساعت از غذادهی 1گذشت 

 pptشوري
میزان فیلتراسیون بعد از گذشت یک ساعت 

لیتر به حسب میلیانحراف معیار) بر ±(میانگین 
 ازاي هر صدف

 a 02/37±51/140 20شوري 
 b 64/123±95/747 25 شوري
 c37/96±59/1293 30 شوري

 d46/89±77/2459 35شوري 
 c00/85±29/1096 40شوري 

 
مربوط به کمترین میزان فیلتراسیون در ساعت اول 

قسمت در هزار بوده که در این شوري  20شوري 
 لیتر/میلی 51/140±02/37حجم آب فیلترشده معادل 

صدف و با میزان فیلتراسیون در دیگر  ساعت/
). P>05/0( داري داشتها اختالف معنیشوري
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 35بیشترین میزان فیلتراسیون مربوط به شوري 
 77/2459±46/89قسمت در هزار بود که معادل 

صدف و با میزان فیلتراسیون در  ساعت/ لیتر/لیمی
 ). P>05/0( داري داشتها اختالف معنیدیگر شوري

  
 میزان فیلتراسیون در ساعت دوم در تیمار شوري

ساز محار در زان فیلتراسیون توسط صدف مرواریدمی
و نمودار  3هاي مختلف در ساعت دوم در جدولشوري

 نشان داده شده است. 2
کمترین میزان فیلتراسیون در ساعت دوم مربوط 

قسمت در هزار بوده که در این شوري  20به شوري 
 لیتر/میلی 55/40±11/22حجم آب فیلترشده معادل 

صدف و با میزان فیلتراسیون در دیگر  ساعت/
). P>05/0( داري داشتها اختالف معنیشوري

 35بیشترین میزان فیلتراسیون مربوط به شوري 
 39/2820±00/57بود که معادل قسمت در هزار 

صدف و با میزان فیلتراسیون در  ساعت/ لیتر/میلی
). P>05/0( داري داشتها اختالف معنیدیگر شوري

داري بین میزان فیلتراسیون در همه اختالف معنی
  درصد وجود داشت. 5تیمارها در سطح 

 
مقایسه روند تغییرات شوري در ساعت اول و دوم 

 هاغذادهی بر میزان فیلتراسیون صدف بعد از
ساعت  2ها پس از روند تغییرات میزان فیلتراسیون صدف

از شروع تغذیه در حضور آیزوکرایسیس با میزان 
ها پس از یک ساعت از شروع تغذیه فیلتراسیون صدف

گیري میزان اندازهروند یکسانی داشت. در هر دو مرحله 
فیلتراسیون، کمترین میزان فیلتراسیون مربوط به شوري 

قسمت در هزار و بیشترین میزان آن مربوط به  20
یش میزان قسمت در هزار بود. ترتیب افزا 35شوري 

ساز محار در حضور فیلتراسیون صدف مروارید
، 40، 25، 20ترتیب مربوط به شوري آیزوکرایسیس به

ها در هزار بود. میزان فیلتراسیون صدفقسمت  35و  30
ساعت پس از  2قسمت در هزار در  25و  20در شوري 

و  35، 30هاي تغذیه  روند کاهشی داشت. اما در شوري

 قسمت در هزار این روند در ساعت دوم افزایشی بود 40
 ).3(نمودار 

وري در ساعت اول و دوم تغییرات ش 4در جدول 
ها نشان یلتراسیون صدفدهی بر میزان فپس از غذا

 .داده شده است
 

میزان فیلتراسیون صدف مروارید ساز محار بعد از . 3 جدول
 ساعت از غذادهی 2گذشت 

 شوري
)ppt( 

ساعت  2میزان فیلتراسیون بعد از گذشت 
انحراف معیار) بر حسب  ±(میانگین 
 لیتر به ازاي هر صدفمیلی

 a 11/22±55/40 20شوري 
 b98/89±79/747 25 شوري
 d77/69±05/1538 30 شوري

 e00/57±39/2820 35شوري 
 c04/84±47/1346 40شوري 

 
 بحث و نتیجه گیري

هاي مختلف نشان داده است که بین میزان بررسی
اي با هاي دوکفهتنفس، تغذیه و فیلتراسیون  در صدف

که طوريرشد آنها رابطه مستقیمی وجود دارد به
باالترین رشد همراه با بیشترین تغذیه بوده است 

)Abdolalian, 2007; Ghorbani, 2006; 
Albentosa, 1994 این قاعده در رابطه با صدف .(

کند صدق مینیز  P. radiataمرواریدساز محار 
بنابراین با پی بردن به میزان فیلتراسیون در 

ر توان به رشد آنها دهاي مختلف در واقع میشوري
فاکتورهاي ذکرشده مورد بررسی پی برد. صدف 
مرواریدساز محار یوري هالین بوده و دامنه وسیعی از 

 ,Alagarswamiکند (تغییرات شوري را تحمل می
بررسی کلی میزان فیلتراسیون صدف مروارید  ).1976

هاي مختلف نشان در شوري P. radiataساز محار 
صدف مرواریدساز داد که بیشترین میزان فیلتراسیون 

 39/2820قسمت در هزار ( 35محار در شوري 
لیتر/ دقیقه/ میلی 01/47لیتر/ ساعت/ صدف یا میلی

 .باشدمیصدف) 
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 هامقایسه روند تغییرات شوري در ساعت اول و دوم بعد از غذادهی بر میزان فیلتراسیون صدف .1 نمودار

 
 هافیلتراسیون صدفمقایسه روند تغییرات شوري در ساعت اول و دوم بعد از غذادهی بر میزان  .4 جدول

 شوري 
)ppt( 

 حجم فیلتراسیون ساعت اول
)ml( 

 حجم فیلتراسیون ساعت دوم
)ml( 

 حجم تغییرات فیلتراسیون
)ml( 

 درصد تغییرات 
 فیلتراسیون

 -12/32 -92/112 41/236 33/349 20شوري 
 -48/4 -9/42 85/913 75/956 25 شوري
 18/14 58/210 12/1695 54/1484 30 شوري

 66/14 62/360 39/2820 77/2459 35شوري 
 76/16 85/183 62/1280 77/1096 40شوري 

 
هاي صدف اغلبدهد که مطالعات محققین نشان می

قسمت در  30-40اي دریایی در محدوده شوري دوکفه
طور مثال در ترین میزان فیلتراسیون دارند. بههزار بیش
بیشترین میزان فیلتراسیون در  C. virginicaاویستر  
قسمت در هزار مشاهده شده است که  35شوري 
 باشدگرم وزن خشک می ساعت/ لیتر/ 10معادل 

)McFalland et al., 2013(.  میزان فیلتراسیون کلم
Meretrix casta 45، 34، 25، 15، 8هاي در شوري ،

ورد بررسی قرار گرفت که قسمت در هزار م 64و  56
نتایج نشان داد که بیشترین میزان فیلتراسیون در 

صدف بود  دقیقه/ لیتر/میلی 32/4معادل  34شوري 
)Durve, 1963( . همچنین بیشترین میزان

، اویستر P. viridisهاي ماسل سبز فیلتراسیون صدف
C. madrasensis  و کلمP. malabarica  در

که طوريمشاهده شد به قسمت در هزار 32ي  شور
 8صدف،  ساعت/ لیتر/ 10ترتیب معادل، میزان آن به

صدف بوده است  ساعت/ لیتر/ 2صدف و  ساعت/ لیتر/
)Rajesh et al., 2001(. 

در این مطالعه تغییرات میزان شوري در محدوده 
قسمت در هزار نسبت به شوري مقدار بهینه  40تا  30

غییرات فیلتراسیون روند یکسانی داشت. اما میزان ت
نسبت به شوري مقدار بهینه با افزایش شوري در 
مقایسه با کاهش شوري، کاهش بیشتري داشت. به 

قسمت  40عبارت دیگر میزان فیلتراسیون در شوري 
کمتر بوده است.  قسمت در هزار 30نسبت به در هزار 

عنوان یک فاکتور هافزایش شوري بازآنجاکه 
ها بحساب اي کلیه ارگانیسممحدودکننده (استرسی) بر

باشد. میانگین دو این فرایند قابل توجیه میآید می

۰
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۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰
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ساعته فیلتراسیون صدف ونوس رنگارنگ در 
هاي مختلف نشان داد که بیشترین فیلتراسیون شوري

د ولی از لحاظ قسمت در هزار بو 40مربوط به شوري 
قسمت در هزار  35داري با شوري آماري اختالف معنی

قسمت در  45به  40و با افزایش شوري از  نداشت
 Vojdani et( هزار میزان فیلتراسیون کاهش یافت

al., 2015اي ). در صدف دوکفهGomphina 
veneriformis  بیشترین میزان فیلتراسیون مربوط به

قسمت در هزار و کمترین آن مربوط  35-30شوري 
 Shin( باشدقسمت در هزار می 15-10هاي به شوري

et al., 2007(. 
بر ) Riisgard et al. )2013بر اساس مطالعات 

در   Mytilus edulis میزان فیلتراسیون صدف 
هاي لب شور دانمارك بیان داشتند بیشترین میزان آب

قسمت در هزار  15فیلتراسیون این صدف در شوري 
باشد. که توانایی صدف) می دقیقه/ لیتر/میلی 47(

تحمل دامنه وسیعی از تغییرات شوري را داراست. با 
قسمت در  30قسمت در هزار تا  15افزایش شوري از 

هزار میزان فیلتراسیون کاهش یافته اما تغییرات 
 Mytilus edulisچشمگیري نداشته است اما صدف 

نسبت به کاهش شوري حساسیت بیشتري داشته و با 
قسمت در هزار میزان  10ه ب 15کاهش شوري از 

قسمت در  5فیلتراسیون کاهش بیشتر و در شوري 
 گیرتر بوده است.هزار  این کاهش بسیار چشم

در این مطالعه میزان فیلتراسیون صدف مروارید 
قسمت در هزار بسیار اندك  20ساز محار در شوري 

ساعت از شروع  2اي که پس از گذشت گونهبود به
 55/40اسیون در هر صدف غذادهی میزان فیلتر

قسمت در  35بود که در مقایسه با شوري  لیترمیلی
صدف) کاهش  ساعت/ لیتر/میلی 39/2820هزار (

گیري داشت. میزان فیلتراسیون صدف بسیار چشم
که شوري  Circenita callipygaونوس رنگارنگ 
قسمت در هزار می باشد، در  40مقدار بهینه آن 

در هزار در مدت زمان  قسمت 25و  20هاي شوري
یک ساعته و حتی دو ساعته صفر و  هیچ جلبکی را 

). مشابه این Vojdani et al., 2015( مصرف نکردند
مشاهده  Perna viridisرفتار در صدف ماسل سبز 

قسمت در  10ر شوري که در ساعت اول دطوريشد به
قسمت در هزار،  15ها و در شوري هزار تمام صدف

هاي خود را باز نکردند. درصد ها کفهنیمی از صدف
 24پس از  15و  10هاي تلفات ماسل سبز در شوري

 8ساعت میزان تلفات به  120درصد و در  5ساعت به 
 McFalland et( هاي باقی مانده رسیددرصد صدف
al., 2013.25و  20هاي ). در این تحقیق در شوري 

ایش ل دو ساعت آزمقسمت در هزار هیچ تلفاتی در طو
شاهده نشد. اما در ساز محار مدر صدف مروارید

گرفته در خلیج منار بر صدف محار تحقیقات انجام
Pinctada fucataها در میر صدفو، میزان مرگ

 14قسمت در هزار و کمتر از  50هاي باالتر از شوري
قسمت در  100ساعت  8تا  2قسمت در هزار پس از 

به نظر . )Alagarswami, 1989( هزار بوده است
رسد که کاهش شوري باعث افزایش متابولیسم می

شود که مشابه این در هاي آبششی میدرون سلول
مشاهده شده است  Crassisterea virginicaصدف 

که افزایش متابولیسم همراه با افزایش سطح طوريهب
کاهش  .)Ballantyne, 1987( باشدآمونیاك دفعی می

ه مانند فرو رفتن در روزان شوري همچنین بر روي فعالیت
که با طورياي اثر دارد بهکفههاي دوبستر در صدف

شود که قسمت در هزار باعث می 20کاهش شوري از 
 Mactra veneriformis، Ruditapesهاي کلم

philippinarum  وMeretrix lusoria  بیشتر درون
  .)Nakamura et al., 2015( شن فرو روند

گرفته توسط انجامبراساس مطالعات 
Alagarswami  در خلیج منار بر روي صدف

بیشترین میزان ، Pinctada fucata محارساز مروارید
 قسمت در هزار 23/34فیلتراسیون صدف در شوري 

بیان کردند. همچنین در این مطالعه میزان فیلتراسیون 
به  قسمت در هزار 20هاي کمتر از صدف در شوري

 قسمت در هزار 25شدت کاهش داشته و به کمتر از 
قسمت در  14تقلیل یافته بود. همچنین در شوري 
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هاي خود را باز نکرده و ها کفههیچ یک از صدف هزار
 .)Alagarswami, 1989( روز از بین رفتند 3پس از 
 20پس از  Maximaهاي صدف مرواریدساز صدفچه

و  30 ،34، 40، 45 هايشوري تأثیرروز مطالعه تحت 

داري در میزان قسمت در هزار تفاوت معنی 25
 طور قابل توجهیومیر آنها وجود نداشت اما بهمرگ

قسمت در هزار  25و  40، 45رشد آنها در شوري 
 .)Rose, 2004( کاهش یافته بود
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