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 چکیده
ا ایی دارد. مطالعه حاضر باهمیت ویژه هاها و باکتریزئوپالنکتونبطورکلی به منظور افزایش راندمان تولید غذای زنده، مطالعه روابط میان 

تغذیه )پاروپایان(  Apocyclops dengizicus )آنتن منشعبان( و Daphnia pulex کشتهای غالب در محیط هدف بررسی باکتری
 Oscillatoriaجلبک و  (وزنی 1:1:1ت به نسبمرزه  +آویشن  +شنبلیله (، سبزیجات )وزنی 1:1به نسبت  مرغی +ندی گوسف) شده با کود

africanumای ههای کیفی آب انجام شد. نتایج نشان داد جیره، تاثیر نوع محیط کشت بر تراکم سخت پوستان پرورش یافته و شاخص
 .اندمحیط کشت داشته CODو  BOD، جمعیت باکتریایی، A. dengizicusو  D. pulexداری بر تراکم مختلف غذایی تاثیر معنی

و در محیط کشت دارای   Acinetobacterحاوی کود و سبزیجات متعلق به جنس D. pulexهای غالب در محیط کشت باکتری
O. africanum  جنسAeromonas  غالب بود. همچنین در محیط کشتA. dengizicus شده با کود، سبزیجات و  تغذیه
O. africanum   به ترتیبNeisseria ،Enterobacteria  وAlcaligenes در جمعیت میکروبی های غالب بودند. بیشترین جنس

 O. africanumبا شده تغذیه  A. dengizicus( و در محیط کشت cell/ml410×11کود )با شده تغذیه  D. pulexمحیط کشت 
(cell/ml310×12سنجش ) .تراکممیزان یشترین بهمچنین  شد D. pulex (9/11±289 و )A. dengizicus (2/19±188 در محیط )

( 30±1/4و  15± 1/1و کمترین میزان آن در محیط کشت تغذیه شده با کود )به ترتیب O. africanum جلبک کشت تغذیه شده با
گرم میلی 298و  101حاوی سبزیجات )به ترتیب  A. dengizicusو  D. pulexدر محیط کشت  CODو  BODبیشترین   .بدست آمد

با جمعیت باکترایی وجود نداشته، اما بین  D. pulexبین تراکم داری همبستگی معنیدر لیتر( سنجش شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد 
 ،A. dengizicusو  D. pulexتراکم بین همچنین  داری وجود داشته است.همبستگی معنی A. dengizicusجمعیت باکترایی با تراکم 

و  D. pulexطور کلی می توان بیان کرد برای رسیدن به باالترین میزان تراکم دیده شد. بهداری همبستگی معنی CODو  BODبا 
A. dengizicus  محیط کشت حاوی جلبکO. africanum  کارایی باالتری دارد. همچنین گونه زئوپالنکتون پرورشی و جیره غذایی

 استفاده شده طی دوره پرورش بر نوع باکتریها و تراکم جمعیتی آنها تاثیر گذار است. 

 .BOD ،CODزئوپالنکتون،  ی،باکتر ،یکانومآفر یالتوریااسجلبک  واژگان کلیدی:
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 مقدمه  . 1
تند هس هاپالنکتونای از دسته هاتونکتوپالنیف

این  باشند. اغلبکه قادر به فتوسنتز و تولید اولیه می
سلولی بوده و  چند تا یسلولتک موجودات بسیار ریز،

ئیت نیستند. اما اگر تعداد قابل رو چشم غیر مسلحبا 
در آب تجمع داشته باشند، ممکن  هاآنبسیار زیادی از 

ی دیگر تبدیل هارنگ)یا به  سبزاست رنگ آب را 
 شکوفایی جلبکینمایند( و گاه منجر به بروز پدیده 

(. Lashkarbolouki and Jafaryan, 2011) شوند
 تولید لحاظ به هافیتوپالنکتون آبی اکوسیستم هر در

 ذخایر جزء انرژی هرم قاعده در گرفتن قرار و مواد آلی

ضمن  موجودات سایر و روندمی شمار به ارزش و با مهم
 مستقیم طور به غذایی زنجیره در یکدیگر به وابستگی

 بنابراین اند،وابسته هاپالنکتون فیتو به و غیرمستقیم

دارد  ایویژه اهمیت آبی منبع هر در هاشناخت آن
(Erlania and Adiwilaga, 2016.) 

 و دارای اتوتروف بودهها مشابه با گیاهان جلبک
لولی دیواره س ، با این وجودکلروفیل با تراکم باال هستند

 یستها مانند گیاهان سلولزی و غیرقابل هضم نآن
(Farhadian et al., 2014). مشابه ، هاجلبک

قابلیت سازگاری با شرایط مختلف طبیعی را  هایباکتر
ها به آسانی مبادله بین آندارند. اطالعات ژنتیکی 

ها از آنموجب تمایز شود ولی وجود کلروفیل می
با توجه به خصوصیات ذکر شده،  شود.می هایباکتر

ها با حفظ بسیاری از خصوصیات گیاهان، میکروجلبک
را در طبیعت  های متنوعیها عملکردریجانوران و باکت

 .(Spolaore et al., 2006) کنندایفا می
 و پوستانسخت همانند هاییزئوپالنکتون

 با غذایی شبکه در مستقیم غیر طوربه هاباکتری
 و پوشش مثال، عنوان به. هستند ارتباط در همدیگر
 اتصال برای مناسبی مکان پاروپایان، خارجی ساختار
در (. Farhadian et al., 2013) باشدمی هاباکتری

 یدارا معمول طورهب هازئوپالنکتون بدن نتیجه سطح
 اوقات گاهی حتی ها باکتری از فراوانی و متنوع تعداد
 است کشت محیط در موجود باکتریهای از بیشتر بسیار

(Tang et al., 2010 .)معموالً هازئوپالنکتون بدن 
-می محافظت محیطی هایتنش مقابل در را هاباکتری

 کمک با باکتریایی جابجایی این، بر عالوه. نمایند
 را ریاییباکت پراکندگی موجبات تواندمی هازئوپالنکتون

 ,.Grossart et al) فراهم آورد طوالنی فواصل در

 ریقط از توانندمی هازئوپالنکتون این، بر عالوه(. 2010
 انتقال و نقل موجب الشه و مدفوع اندازی،پوست
 شرایط دیگر، سوی از. شوند اعماق میکروبی به جوامع

 بر مجزا صورتبه خود محیط، شیمیایی و فیزیکی
 جوامع و بوده تاثیرگذار هاباکتری مختلف جوامع

 Tang et) نمایدمی انتخاب را هاباکتری از متفاوتی

al., 2010.) 
ی اها به لحاظ تغذیهطور کلی زئوپالنکتونبه

توانند از مواد آلی بوده که میفیلتر فیدر موجوداتی 
 ;Barkoh et al., 1996) گیاهی همچون یونجه

Farhadian et al., 2013)، مثل مانند  ییهاجلبک
 سندسموس، (Savas and Erdogan, 2006) کلرال

(Ranta et al., 1993) ،مانند ی مختلف مخمرها
( Saccharomyces cerevisia) ننا مخمر

(Farhadian et al., 2008; Lashkarbolouki 

and Jafaryan, 2011) گندم و برنج (Barkoh et 

al., 2005) ، مواد آلی جانوری همانند کودهای گاوی
ی هاو باکتری (Srivastava et al., 2006) و مرغی
تغذیه  (Erlania and Adiwilaga, 2016) مختلف
( نیز طی بررسی 2008همکاران )و Toyub  .نمایند

در  Scenedesmus obliquus میزان رشد گونه
مختلف مشاهده نمودند بیشترین  کشتهای محیط

 BBM (Bold میزان تراکم سلولی در محیط کشت

Basal Medium ) وجود داشته است. همچنین طی
 و همکاران Farhadian بررسی انجام شده توسط

با  Eucyclops serrulatus ( تولید پاروپای2014)
های میکروسکوپی در تغذیه الرو استفاده از جلبک

مطالعه ( Pterophyllum scalare) فرشته ماهی
 گردید.
ضروری جهت  نیازطورکلی با توجه به هب 

ها و دانش و درک رابطه زئوپالنکتوندستیابی به 
چگونگی ارتباطات متقابل بین همچنین ها و باکتری

، انجام مطالعه حاضر ضروری به نظر می رسید. از آنها
 رو با توجه به مطالب ارائه شده، هدف از تحقیقاین

کشت دو  هایمحیطهای غالب حاضر بررسی باکتری
 آنتن منشعب  متعلق به انپوستسختاز گونه 

Daphnia pulex ی و پاروپاApocyclops 

dengizicus و تاثیرات آنها در BOD  وCOD  در آب
 باشد.می آزمایشگاهی شرایط

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D9%84%D8%A8%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D9%84%D8%A8%DA%A9%DB%8C
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 ها. مواد و روش2
 هازئوپالنکتون یجمع آور .2.1

حوالی خلیج گرگان  آبگیرهای مقداری آب از
 پس هاگردید. نمونه منتقل آزمایشگاه به آوری وجمع

 کمک لوپ با نشینی ته ساعت چند از

 و  (Olympus, SZ6045, Japan)آزمایشگاهی
مورد   (CETI, Belgium)اینورت میکروسکوپ

های اولیه جداسازی بررسی قرار گرفتند. پس از بررسی
(  و یک گونه از D. pulex)آنتن منشعبان از  یک گونه

های ( از میان گروهA. dengizicusپاروپایان )
 های ماده بالغ اینزئوپالنکتونی موجود انجام شد. نمونه

 100دو زئوپالنکتون ابتدا در مقیاس کوچک )بشر 
میلی  500میلی لیتری( و سپس مقایس بزرگتر )بشر 

لیتری( کشت داده شد تا عالوه بر تهیه تعداد کافی 
برای شروع کار آزمایشگاهی، با شرایط موجود در 

با استفاده  های مورد نظرگونهآزمایشگاه سازگار شوند. 
های آب شیرین دهای شناسایی زئوپالنکتوناز کلی

 ;Collado  et al., 1984) شناسایی گردیدند

Fernando, 2002). 

 
 تهیه جیره های غذایی .2.2

 7 هایدر ارلن مایراسیالتوریا آفریکانوم  جلبک
 BBM (Boldلیتری با استفاده از محیط کشت 

Basal Mediumشده توسط( بر طبق ترکیبات بیان 
Nichols  وBold (1965)  پرورش یافت. شرایط

)آب شیرین فیلتر و  پرورش این گونه جلبکی شامل
 12، دوره نوری: C°5/0±24اتوکالو شده، دمای 

 50ساعت روشنایی، شدت نور:  12ساعت تاریکی و 
و  pH : 1/7میکرومول فوتون بر مترمربع در ثانیه، 

گرم در لیتر( بود. میلی 5/5اکسیژن محلول باالی 
ها در فاز رشد سریع از طریق سانتریفیوژ کردن لبکج

 3000( با سرعت Centurion Scientific Ltd )مدل
 دقیقه برداشت شدند. 5دور در دقیقه برای مدت 

تیمارهای غذایی غیر جلبکی از  تهیه برای
مرغی( به نسبت  حیوانی )گوسفندی + کود مخلوط

)شنبلیله +  سبزیجات پودر و مخلوط وزنی( 1:1)
گردید.  استفادهوزنی(  1:1:1به نسبت ) آویشن + مرزه(
های غیر جلبکی که در های مهم جیرهبرخی از ویژگی

 1تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت در جدول 
  ارائه شده است.

خصوصیات مختلف کود و سبزیجات شامل 
 ,Conductivity Meter 4310) الکتریکی هدایت

JENWAY)،pH منیزیم )روش  کلسیم و ، میزان
 استات با گیریپتاسیم )عصاره کمپلکسومتری(،

 کجلدال(، ازت )روش ، فسفر )روش اولسون( آمونیوم(،

کلسیم  کربنات بالک( و و والکی آلی )روش کربن
 Standardتیتراسیون( اندازه گیری شد ) )روش

Method, 1998.) 
 

 چیدمان آزمایش .2.3
صورت دو آزمایش مجزا و در هتحقیق حاضر ب

 و  D. pulexتصادفی با کشت قالب طرح کامالً
A. dengizicus   ،هرکدام با سه تیمار غذایی )کود

رار ( و سه تکاسیالتوریا آفریکانومسبزیجات و جلبک 

 .مورد استفاده یجاتکود و سبز یها یرهج یاتاستاندارد( خصوص خطای ±)  یانگینم -1جدول 

 **سبزیجات *کود خصوصیت ها
pH 2/1±89/7 1/1 ± 72/6 

 9/90±06/5 72±01/4 آلی درصد مواد

 41/2±5/0 11/3±6/0 درصد فسفر

 1/54±92/986 30/42±01/1120 (mg/L)کلسیم

 92/32±9/488 7/11±41/158 (mg/L) منیزیم

 40/8±2/605 01/11±8/992 (mg/L)پتاسیم

 81/52±70/3 52/59±10/7 درصد کربنات کلسیم

 18/2±11/0 04/2±13/0 درصد نیتروژن

 8/0±28/6 43/0±11/6 (ds/m)هدایت الکتریکی

 C:N 28/41 76/53نسبت 

 (1:1وزنی )نسبت  گوسفندیمخلوط کود: کود مرغی+*

 (1:1:1 وزنی )نسبت شنبلیله+ آویشن+مرزهخلوط سبزیجات: م** 
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-آزمایشگاه آبزیروز در  30مدت طور همزمان بههب

استان گلستان انجام گردید. ای پروری فنی حرفه
 4ها در ظروف پالستیکی شفاف پرورش زئوپالنکتون

عنوان تراکم اولیه، در کشت لیتری انجام شد. به
D. pulex   فرد از ماده بالغ و در ظروف  15تعداد

طور هماده بالغ ب 7تعداد  A. dengizicus پاروپای
در کشت این دو تصادفی قرار داده شد.  کامالً

ردید. شده استفاده گ فیلتر و اتوکالوزئوپالنکتون از آب 
ها در پایان دوره آزمایش شمارش تعداد زئوپالنکتون

پرورش( با استفاده از الم باگاروف  30)روز 
(Bogorov's Chamber)  لیتر از میلی 5با انتقال

محیط کشت به درون الم با مشاهده در زیر لوپ 
 انجام شد. 6تا  3بزرگنمایی  آزمایشگاهی با

ها با استفاده از روش شمارش تعداد باکتری
 1ای انجام گرفت. در این روش سازی مرحله رقیق
رقیق  10-6تا  10-1های لیتر از نمونه در غلظتمیلی

گردید و سپس بر روی محیط کشت جامد نوترینت 
های تشکیل شده شمارش شد. ( تعداد کلنیNAآگار )

=N ستفاده از رابطه سپس با ا
C

D×S
ها در تعداد باکتری 

لیتر از محیط کشت تخمین زده شد. که در هر میلی
لیتر از محیط ها در هر میلیتعداد باکتری Nاین رابطه 

ضریب رقیق سازی نمونه،  Dتعداد کلونی ها،   Cکشت،
S  .میزان نمونه مورد استفاده بر حسب میلی لیتر است 

ها بر جداسازی باکتریسازی و پس از خالص
روی محیط کشت جامد به روش کشت خطی، 

ها با بررسی مشخصات ماکروسکوپی شناسایی باکتری
های خالص ها، شکل و رنگ امیزی گرم جدایهکلنی

های بیوشیمیایی مختلف انجام شد. شده و انجام تست
فاده ، شناسایی باکتریایی با استبا توجه به نتایجدر انتها 

 Holt et) سیستماتیک برگی صورت گرفتاز کتاب 

al., 1994).  های کیفی آب همچونشاخصCOD   و
BOD تعیین گردید.  گیریپایان آزمایش اندازه در

از روش تقطیر  (COD)اکسیژن خواهی شیمیایی 

برگشتی بسته و برای تعیین اکسیژن خواهی 
از روش وینکلر استفاده شد  (BOD)بیولوژیکی 

(Standard Method, 1998.) 
 

 آماری ها و آنالیزداده تجزیه و تحلیل .2.4
ت به صفحای هاورود دادهبا ری ماآنالیز آ

 SPSSم گردید. سپس در نرم افزار نجااکسل ده اگستر
ها با استفاده از آزمون ل دادهکنش نرمااپرا بتدا

Kolmogorov-Smirnov جهت سپس و سی ربر
دار از نقطه معنیف ختالد اجوم ویا عدد جوتعیین و

ه، از آنالیز واریانس یک محاسبه شدی هاشاخصنظر 
( استفاده شد. همچنین One Way-ANOVAطرفه )

ها از طریق ضریب همبستگی همبستگی بین داده
ها با استفاده زیه و تحلیلپیرسون محاسبه گردید. تج

  انجام شد. (SPSS, 19)از نرم افزار آماری 
 

 . نتایج  3
طرفه تیمارهای مختلف نتایج آنالیز واریانس یک

ها، داری را در میزان تراکم زئوپالنکتونمعنیتفاوت 
 CODو  BODهای کیفی جمعیت میکروبی و شاخص

 تراکم میانگین (. بیشترین>05/0Pآب نشان داد )

در محیط کشت  A. dengizicusو   D. pulexجمعیت
ترتیب برابر به جلبک اسیالتوریا آفریکانومتغذیه شده با 

فرد و کمترین میانگین  188±2/19و  9/11±289
تراکم جمعیت در محیط کشت تغذیه شده با کود )به 

 (.2دست آمد )جدول ه( ب30±1/4و  15± 1/1ترتیب 
 D. pulexهای غالب در محیط کشت باکتری

 Acinetobacterتغذیه شده با کود و سبزیجات جنس 
اسیالتوریا آفریکانوم و در محیط کشت حاوی جلبک 

(. همچنین در 3جدول بودند ) Aeromonas جنس
تغذیه شده با کود،  A. dengizicusمحیط کشت 

ترتیب اسیالتوریا آفریکانوم بهسبزیجات و جلبک 
و  Neisseria ،Enterobacteriaهای جنس

روز  30پس از  ییمختلف غذا یها یرهشده با ج یهتغذ A. dengizicusو    D. pulexاستاندارد( تراکم  خطای±) یانگینم -2جدول 
 پرورش.

 D. pulex   A. dengizicus تیمارها

 a 1/1 ±15 a 1/4±30 کود

 b 3/2±33 b 3/10±96 سبزیجات

اسیالتوریا جلبک 

 آفریکانوم

c 9/11±289 c 2/19±188 

 ندارند. یدار یدرصد باهم اختالف معن 5حرف مشابه در سطح  یکالاقل  یدارا یها یانگیندر هر ستون م
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Alcaligenes  (.4بودند )جدول غالب  
 D. pulex بیشترین جمعیت میکروبی

(cell/ml410×11در محیط کشت تغذیه )  شده با کود
 .dengizicus A و بیشترین جمعیت میکروبی

(cell/ml310×12 در محیط کشت تغذیه شده با )
( >05/0Pمشاهده گردید ) آفریکانوماسیالتوریا جلبک 

 (. همچنین کمترین جمعیت میکروبی6)جدول 
D. pulex و A. dengizicus  در محیط کشت تغذیه

و  cell/ml 410×4شده با سبزیجات و به ترتیب 
cell/ml 310×5  (.5گزارش شد )جدول  

و  BODدر پایان دوره آزمایش، سنجش میزان 
COD محیط کشت برداری شده از آب نمونه

در  BODها نشان داد که بیشترین میزان زئوپالنکتون

میلی  101تغذیه شده با سبزیجات ) D. pulexکشت 
گرم در لیتر( و کمترین آن در  محیط کشت تغذیه 

دست آمد. همیلی گرم در لیتر( ب 33شده با کود )
گرم در لیتر( و میلی 298) CODبیشترین میزان 

ترتیب در در لیتر( بهمیلی گرم  50کمترین آن )
A. dengizicus  تغذیه شده با سبزیجات و جلبک

 (.6دست آمد )جدول هباسیالتوریا آفریکانوم 
و  BODبا  D. pulexهمچنین بین تراکم 

COD ها و و همچنین بین تراکم باکتریBOD 
(، در P<05/0داری وجود داشت )همبستگی معنی

و  D. pulexحالیکه بین جمعیت باکتریها، تراکم 
COD  همبستگی معنی داری وجود نداشت

(05/0<P عالوه بر این7( )جدول .) بین تراکم ،

روز   30پس از  ییمختلف غذا یهایرهشده با ج یهتغذ  D. pulexکشت آنتن منشعب  یطشده در مح ییشناسا یهایباکتر -3جدول 
 پرورش.

 اسیالتوریا آفریکانومجلبک  سبزیجات کود تیمارها

 - - - تست گرم

 Rod/Coccus Rod/Coccus Rod شکل

 + + + هوازی

 + - - بی هوازی

 - - - اسپور

 + - - حرکت

 + + + کاتاالز

 + - - بنزیدین

 + - - اکسیداز

 + - + گلوکز

O/F O O F 

 Acinetobacter Acinetobacter Aeromonas باکتری شناسایی شده

 
روز   30پس از  ییمختلف غذا یهایرهشده با ج یهتغذ A. dengizicus یکشت پاروپا یطشده در مح ییشناسا یهایباکتر -4جدول 
 .پرورش

 اسیالتوریا آفریکانومجلبک  سبزیجات کود تیمارها
 - - - تست گرم

 Coccus Rod Rod شکل
 + + + هوازی

 - + - بی هوازی
 - - - اسپور

 + - - حرکت
 + + + کاتاالز

 + - + بنزیدین
 + - + اکسیداز

 - + - گلوکز

O/F O F - 

 Neisseria Enterobacteria Alcaligenes شدهباکتری شناسایی 
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A. dengizicus،جمعیت باکتریایی ، BOD  وCOD 
( )جدول P<05/0آمد )دست هداری بهمبستگی معنی

8.)  
 

 گیری. بحث و نتیجه4
پروری های آبزیبا توجه به این که در فعالیت

های تولید مربوط به غذای درصد از هزینه 50-40
تولید و راندمان اقتصادی مصرفی است، برای افزایش 

های در پرورش آبزیان، تغذیه مناسب و استفاده از جیره
غذایی با حداکثر کارایی ضروری است.  با توجه به نقش 

پروری، تعیین شرایط بهینه رشد ها در آبزیریز جلبک
 Dubinskyای برخوردار است )ها از اهمیت ویژهآن

et al., 1995های غذایی تاثیر جایی که جیره(. از آن
ا هسزایی بر تولید مثل و چرخه زندگی زئوپالنکتونهب

(، در این Erlania and Adiwilaga, 2016دارند )

های مختلف غذایی با تاکید بر تحقیق تاثیر جیره
ها و تراکم آنها در محیط های کشت باکتری

  D. pulexدادزئوپالنکتونی مطالعه شد. نتایج نشان 
  A. dengizicusو  سیالتوریا آفریکانوماتغذیه شده با 

تغذیه شده با سبزیجات از رشد و عملکرد بهتری نسبت 
اند، که نتایج دیگر ها برخوردار بودهبه دیگر جیره

محققین نیز تایید کننده نتایج مطالعه حاضر است. 
( تاثیر غذای 1993و همکاران ) Rantaبرای مثال، 

سه گونه را بر رشد   S. quadricaudaجلبکی
Daphnia longisina ، D. magnaو D. pulex 

بررسی و بیان کردند که جیره غذایی بر رشد و اندازه 
ها تاثیر گذار بوده و این تاثیر بر تولید و تراکم این گونه

D. magna بیشتر بوده است. 
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد همچنین، 

سبزیجات تغذیه شده با  A. dengizicusکه گونه 

 30پس از   A. dengizicusو   D. pulexکشت  یطمح یترگرم در ل یلیبر حسب م BODو  COD یفیک یشاخص ها یزانم -6جدول 
 روز پرورش.

 D. pulex  A. dengizicus  محیط کشت

 BOD COD  BOD COD 

 کود

 سبزیجات

جلبک اسیالتوریا 

 آفریکانوم

 81 65  33 99 

 101 68  41 298 

 42 78  36 50 

 

  30پس از  یمرحله ا یساز یقبه روش رق  A. dengizicusو   D. pulexکشت  یطها در محیکروارگانیسممحاسبه تعداد م -5جدول 
 روز پرورش.

 محیط کشت
 D. pulexجمعیت میکروبی 

(cell/ml) 

 A. dengizicus جمعیت میکروبی

(cell/ml) 

 9×310 11×410 کود

 5×310 4×410 سبزیجات

 12×310 6×410 اسیالتوریا آفریکانومجلبک 

 

اعداد درون پرانتز ها سطح  ) یشآزما یدوره  یدر ط D. pulexآنتن منشعب  یاتخصوص یبرخ یرسونپ یهمبستگ یبضر -7جدول 
 (.01/0دار در سطح  یمعن ی** همبستگ و  05/0دار در سطح یمعن ی*همبستگ .دهند یرا نشان م داریمعن

 D. pulex   آنتن منشعب

 جمعیت میکروبی    BOD  COD تراکم   پارامترها

BOD 801/0* 1   

 (032/0)    

COD 878/0** 702/0* 1  

 (008/0) (049/0)   

 1 397/0 **867/0 395/0 جمعیت میکروبی

 (192/0) (007/0) (201/0)  
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و  Farhadian مخلوط عملکرد بهتری داشته است.
تاثیر جیره غذایی ترکیبی )یونجه،  (2013)همکاران 

ها و مخمر( بر میزان رشد و تولید مثل ریز جلبک
آب شیرین را  Euchlanis dilatataجمعیت روتیفر 

بررسی نمودند و نتیجه گیری نمودند که افزایش یونجه 
بهبود رشد و تولید در روتیفر به محیط کشت باعث 

  شود.می
های اگر چه در مطالعه حاضر دلیل تراکم

پرورش یافته با  A. dengizicus و D. pulexمتفاوت 
های مورد توان به نوع جیرهغذاهای مختلف را می

شد های راستفاده نسبت داد، با این وجود نقش باکتری
کرده در محیط های کشت نیز قابل بحث است. در این 

کود تغذیه شده با  D. pulexپژوهش، در محیط کشت 
و در کشت با   Acinetobacterجنسو سبزیجات 

 Aeromonasجنس  اسیالتوریا آفریکانومجلبک 
تغذیه  A. dengizicus شناسایی شد. همچنین در

به  اسیالتوریا آفریکانومشده با کود، سبزیجات و جلبک 
و  Neisseria ،Enterobacteriaترتیب جنس های 

Alcaligenes  .شناسایی گردید 
 Grossart ( از سخت 2009و همکاران )

 های مختلفپوستان زئوپالنکتونی آب شیرین گروه
، Actinobacter ،Firmicutesباکتریایی از جنس 

Bacteriodetes ،Alphaproteobacter ،
Betaproteobacter و Gammaproteobacter  را

های با ها در آبشناسایی و بیان کردند که باکتری
تولید کم محکم به سطح بدن پاروپایان چسبیده و در 

های پرتولید مقابل عوامل محیطی در مقایسه با آب
دهند. عالوه بر این، محیط مقاومت بیشتری نشان می

-های دفعی آنها و پلتهوازی معده در زئوپالنکتونبی

د باشهوازی میهای بیها محیط مناسبی برای باکتری
(Proctor, 1997; Braun et al., 1999 .) 

در مطالعه حاضر، نتایج شمارش جمعیت 
های کود، تغذیه شده با جیره D. pulexها برای باکتری

ب به ترتی اسیالتوریا آفریکانومسبزیجات و جلبک 
و  سلول در هر میلی لیتر 6×410و 4×410، 11×310

و  5×310، 9×310ترتیب به .dengizicus Aبرای  
لیتر گزارش شد. نتایج سلول در هر میلی 12×310

بدست آمده با نتایج سایر محققان تقریبا هم راستا 
های موجود تعداد باکتری( 1996)  و Hansenاست. 

 2×510را  Acartia tonsaدر محیط کشت پاروپای 
( 2000و همکاران )  Olsenلیتر، سلول در هر میلی

لیتر در محیط کشت سلول در هر میلی 7/1×410تعداد 
franciscana Artemia   وTang (2005 )510×5/4 

لیتر در محیط کشت سلول در هر میلی 2×310تا 
 Tangگزارش کردند. همچنین  A. tonsaزئوپالنکتون 

ها را در محیط ( تعداد باکتری2009و همکاران )
 Daphnia cucullata ،Eudiaptomusهای کشت

gracilis  و Diaphanosoma brachyurum  به
و  7/1×510تا  3/4×510، 1×510تا  9/3×510ترتیب 

 سلول در هر میلی لیتر گزارش کردند.  3/3×510
توانند بر روی سطح ها میطورکلی باکتریهب

 ,.Camus et alها کلونیزه شوند )بدن زئوپالنکتون

ها ممکن است به (، همچنین باکتری2009
ها و یا سایر ذرات غذایی بچسبند فیتوپالنکتون

(Simon et al., 2002 و از طریق بلع این ذرات )
ها وارد و سپس از غذایی به روده یا معده زئوپالنکتون

طریق مدفوع خارج شوند. بنابراین تبادل فعال 
باکتریایی بین زئوپالنکتون و محیط آب وجود دارد 

(Tang, 2005  .)Tang ( بیان 2009و همکاران )
ایان ا پاروپها در مقایسه بنمودند که الشه آنتن منشعب

ها بستری مناسبتری بوده و برای کلونی شدن باکتری
های های طبیعی و محیطبه سرعت در محیط

اعداد درون پرانتز ها  ). یشآزما یدوره  یدر ط A. dengizicus  یپاروپا یاتخصوص یبرخ یرسونپ یهمبستگ یبضر -8جدول 
 (.01/0دار در سطح  یمعن ی** همبستگ و  05/0دار در سطح  یمعن ی*همبستگ .دهندیدار را نشان میسطح معن

 A. dengizicus  پاروپا

 جمعیت میکروبی   BOD  COD تراکم  پارامترها

BOD 702/0* 1   

 (041/0)    

COD 901/0** 900/0** 1  

 (000/0) (000/0)   

 1 **935/0 **038/0 **821/0 جمعیت میکروبی

 (005/0) (005/0) (000/0)  
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 آزمایشگاهی کلونیزه می شوند. 
رد تواند بر عملکشرایط فیزیکوشیمیایی آب می

زئوپالنکتونها و همچنین بر جمعیت باکتریایی  تاثیر 
مثال با عنوان (. بهTang et al., 2010گذار باشد )

ها، تجمع ذرات افزایش تراکم جمعیت زئوپالنکتون
های حاصل از غذایی خورده نشده و تجمع پوسته

پوست اندازی سخت پوستان، میزان تقاضای زیستی 
( و تقاضای شیمیایی اکسیژن محلول BODاکسیژن )

(COD دچار تغییرات خواهد شد. در این مطالعه )
 در محیط های کشت BODافزایش مقدار 

های کود و های کشت داده شده با جیرهزئوپالنکتون
بود.  هاسبزیجات توام با افزایش میزان جمعیت باکتری

-توان به ارزش غذایی مختلف جیرهها را میاین تفاوت

های مختلف ها، بازچرخش و نرخ تجزیه متفاوت جیره

 (. Farhadian et al., 2014نسبت داد )
وان تتحقیق حاضر میطورکلی، بر طبق نتایج هب

ها و جیره غذایی آنها در طی بیان نمود که زئوپالنکتون
ها و تراکم جمعیتی آنها در پرورش بر نوع باکتری

که در طوریهسزایی دارند. بهتاثیر ب محیط کشت
و جمعیت  BOD ،CODتحقیق حاضر، پارامترهای

داری با تراکم جمعیت باکتریایی همبستگی معنی
D. pulex  وA. dengizicus .نشان دادند 
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