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  ماندگاری، بر درختان برگ حاوی یهاجیره اثر بررسی

 اهیگآزمایش شرایط در (Daphnia magna) ماگنا دافنی پرورش و تکثیر
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 چکیده
 مورد آزمایشررریاهی شررررای  در (Daphnia magna) ماگنا دافنی پرورش و تکثیر ماندگاری، بر درختان برگ حاوی یهاجیره اثر پژوهش، این در

سی صادفی کامالً طرح یک قالب در محصور، کامالً محی  یک در آزمایش این گرفت. قرار برر ستر نوع شش اثر و گرفت انجام ت  آب شامل: غذایی ب

 (Populus alba) شررده پودر سرردیدار برگ (،3)تیمار (Platanus orientalis) شررده چنارپودر برگ (،2آب)تیمار + برگ بدون غذا (،1)تیمار خالص

 بر (6)تیمار غذا + (Morus alba) شررده پودر توت برگ چنار+ برگ آب+ و (5)تیمار (Quercus castaneifolia) شررده پودر مازو بلند برگ (،4)تیمار

 مشاهده اصلی، و اول بخش گرفت. قرار بررسی مورد  ماهه سه دوره یک در (Daphnia magna) ماگنا دافنی گونه پرورش و تکثیر و ماندگاری مقدار

ضعیت را بعدی بخش و تکثیر اولین شکیل آزمایش یهاواحد در دافنی ماندگاری و  تکرار 3 دارای تیمار هر بود. ماه سه آزمایش دوره طول  و داد ت

 کدام هر برای مجزا طور به که شد شامل لیتر( 12 )حدوداً متر سانتی 10 عمق و 25 عرض ،30 طول به چهارگوش مخزنی را آزمایش واحد هر بود.

 تیمارها واحدها استقرار از بعد روز 3 و آغاز 92ماه بهمن در خود جای در آزمایش واحدهای استقرار با آزمایش بود. یافته اختصاص هوادهی لوله یک

 ،EC آب کیفی یهاپیراسنجه غذا ورود از بعد و شد وارد نظر مورد تیمار عنوان به نظر مورد غذایی مواد گرم 12 آزمایش  واحد هر در شدند. معرفی

TDS و pH) شوری و (Salinity) ست یهاداده گرفتند. قرار سنجش مورد شان آمده بد  آزمایش، تیمارهای بین در آب شوری و EC، pH که داد ن

 بین در را داریمعنی اختالف دافنی بازماندگی و تکثیر میزان  (.>01/0p) دارد آزمایش 93EC و 29EC، 39EC روزهای در را داریمعنی اختالف

 بطور تیمارها سایر به نسبت بود چنار و توت برگ + غذا حاوی که 6تیمار در دافنی ماندگاری و تکثیر میزان (.>01/0p) داد نشان آزمایش تیمارهای

 به دتوانمی جیره این و کندمی تغذیه بهتر غذا و توت و چنار برگ مخلوط از ماگنا دافنی که داد نشررران پژوهش این نتایج بود. تر بیش داریمعنی

  شود.. برده بکار دافنی تولید برای مناسب ای جیره  عنوان

 توت برگ بلوط، برگ صنوبر، برگ چنار، برگ غذایی، بستر (،Daphnia magna) ماگنا دافنی کلیدی: واژگان
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 مقدمه .1

 یک دهنده نوید دارویی و علفی گیاهان برگ و سررراقه

 شرررمار به آبزیان پرورش در درمانی و غذایی مهم منبع

 برای قیمت ارزان منبع یک محصررو ت این ،زیرا روند.می

 فراهم سمیت، ایجاد بدون تربیش صحت با همراه ؛درمان

 گیاهان کلی، طور هب (.Madhuri, et al., 2012) کنندمی

 مانند متنوعی فعال ترکیبات به توجه با متفاوتی یهانقش

 ،هاترپنوئید ،هافنولیک ها،رنیدانه فالونوییدها، کالوییدها،آل

  دارنررد ضررررروری یهرراروغررن و اسررررترررویرریرردهررا

(Citarasu et al., 2012.)  

خت نار در نام چ  از ایسررررده (:Platanus علمی )

 بلند چنار درختان اسرررت. شرررمالی کرهنیم بومی درختان

 در رسرررد،می متر 50 تا 30 به هاآن ارتفاع و بوده قامت

 و جویبارها کنار در معمو ً و ریزدمی هاآن هایبرگ پاییز

 خرراوری چنررار یگونرره .روینرردمی مرطوب هررایزمین

(Platanus orientalis) هایبیشرره و رویدمی نیز ایران در 

 درختانی جمله از چنار درخت شرررود.می دیده آن طبیعی

 زیادی رشد و عمر شود فراهم آن برای محی  اگر که است

نار یهابرگ دارد. ها، حاوی چ ید  ،triterpenoid فالونوی

 بسیاری (.Emami et al., 2004) است caffeic acid و تانن

یت از عال ند دارویی یهاف  ،cytotoxic، cytostatic مان

astringent به کننده عفونی ضررد و میکروبی ضررد اثرات و 

 (.Emami et al., 2004) است شده داده نسبت چنار برگ

 مختلف هایگونه (: Populusعلمی: )نام صنوبر درخت

 کشررورهای در چوب تولید در زیادی اثرات منشرر  صررنوبر

 ت مین در الرشدسریع هایگونه از استفاده اند.بوده مختلف

 نظیر کشورهایی در ویژه به لیینوسلولزی و سلولزی منابع

 هایاولویت از برخوردارند جنیل کم پوشرررش از که ایران

 یکی .اسرت مرتب  اجرایی و تحقیقاتی هایدسرتیاه با ی

 توسعه در صنوبر مختلف هایگونه کاربردهای ترینمهم از

 محیطی، زیسررت شرررای  بهبود نیز و اجتماعی اقتصررادی

 کشور روستاهای و هارودخانه حاشیه اراضی از برداریبهره

 هاگونه این در تولید افزایش به که فرایندی هر و اسرررت

 است. کرده کمک مناطق این توسعه به واقع در شود ختم

Greenway موجود ترشحی ترکیبات (،1992) همکاران و 

 قرار بررسررری مورد را Populus یهاگونه جوانه و برگ در

یان و داده ند ب نه که کرد نهگ برگ و جوا  فق  P.alba و

مل یدروکربن شررررا  ،P.alba در همچنین .اسررررت هاه

 بر توجهی قابل طور به هاهیزان شرررکسرررتن و هاکلروفرم

هار یت م عال کال ف نمی که اسرررت مؤثر آزاد یهارادی  دتوا

بدوسرررتی خواص به مربوط یار آ یک بسررر  دباشررر فنول

(Kuchukhidze et al., 2011.) با مازو بلند بلوط درخت 

ست درختى (Quercus castaneifolia) علمی نام  و بلند ا

 ىهاجنیل از ایران شرررمال ىهاجنیل در .زیبا بسررریار

 گلى هاىجنیل در و فوقانى ارتفاعات تا دریا کنار ساحلى

ستان داغى ستارا تا چناران یگردنه و گل سترش آ  دارد. گ

 است. متر چند تا آن سینه برابر دو و متر  40  تا آن بلندى

 وجود تانن زیادى مقدار درخت این ىهابرگ و پوسررت در

 روی گرفته انجام یهابررسی است. استخراج قابل که دارد

 و پوست بین دهدمی نشان (.Quercus spp) بلوط درخت

 چندانی تفاوت شیمیایی ترکیب نظر از بلوط درختان برگ

 درصد15-20 دارای جوان یهاشاخه پوست و ندارد وجود

 پوسررت همچنین اسررت. )آبکافت( شرردنی هیدرولیز تانن

 تانن میزان و اسرررت تانن درصرررد13-14 دارای درخت

نه از تربیش بلوط در فرآ کوکسررری -18) دییر یهاگو

 (.2010، هانشاهی و همکارانج) است (درصد14

ید توت نام سرررف  درخت یک (:Morus alba علمی: )

 توت درخت گذشرررته از اسرررت. ژاپن و چین و هند بومی

 ،است شده استفاده ابریشم کرم پرورش صنعت برای سفید

 در را آن مزایای گذشررته دهه دو در تحقیقات حال، این با

شخوار تغذیه شان هاایمعده تک و کنندگان ن ست داده ن  ا

(Papanastasis et al., 2008; Kirshi et al., 2010.) عالوه 

 درمانی یهادرکارب در طو نی ای سابقه سفید توت این بر

 شررا  ویژه هب .(Mlhaskar et al., 2000) دارد چینی طب

 میکروبی ضد خواص دارای آن برگ و
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(Nomura, 1998 and Katayanagi،) قارچی ضرررد 

(et al., 1982 Takasuki)، حساسیت ضد (et al., 1988 Lee,) 

 خون قند ضررد و (,et al., 1999 Kim) اکسرریدانی آنتی

(et al., 1985 Hikino,) حاوی سررفید توت برگ .اسررت 

یت تابول یه یهام له از ثانو  ،هافیتواسرررترول ،هاتانن جم

 ،هافالونویید ها،teriterpen سرراپونین، ،هاسرریتواسررترول

 ،morusimic acid هررا،benzofuran مشرررررتررقررات

anthocyanin، anthraquinones، و گررالیررکرروزیرردهررا  

oleanolic acid دارد (Kasano et al., 2002; Chen et al., 

2005; Nomura et al., 1983.) اسررت این ذکر قابل نکته 

 گیاهان از همیی که شدند انتخاب ای گونه به گیاهان که

 افتادن از پس هاآن برگ و بوده آبی منابع کنار در روینده

 به تجزیه از بعد و شده آبی محی  وارد آلوختن صورت هب

ند موجوداتی مصررررف ندمی دافنی مان رفیعی و  )رسررر

کاران باً وابسرررتیی .(2007،هم مل تقری یان  رو کا  ماه

یه مراحل در زنده غذاهای مختلف انواع به پرورشررری  اول

یه، غذ ناب امری ت پذیر اجت   رو مصرررنوعی تکثیر در نا

سیاری  تهیه دلیل همین به .شودمی محسوب ماهیان از ب

 تغذیه به تازه  روهای برای مناسررب زنده غذاهای تولید و

 تغذیه ی رویه تغییر اسررت. برخوردار ویژه اهمیت از افتاده

 بودن دسررتر  در کنار در خارجی به داخلی از  روها ای

یت با غذای یت و کیف ناسرررب کم مده از نیز م  ترینع

له مشرررکالت مار به  روی پرورش مرح  لذا رود.می شررر

 مطلوب کیفیت با ماهیان  رو پرورش مناسرررب تکنیک

 تضررمین برای را با یی بازماندگی درصررد و رشررد دتوانمی

ندگی موفقیت چه ز  یا و تفریخیاه شررررای  در ماهیان ب

هاسرررازی جهت یا در ذخایر حفظ منظور به ر  تامین در

ستفاده در مهم نکته .نماید  ارزش تعیین زنده، غذاهای از ا

 است. آن بدن در موجود شیمیایی ترکیبات نوع و غذایی

 پروری آبزی در که زنده غذاهای مختلف انواع میان در

 به جاییاه روتیفر و آرتمیا مانند غذاهایی شوند،می مصرف

 که حالی در دارند. سررایرین با مقایسرره در با تری مراتب

 دییری زنده غذاهای شررریرین، آب ماهیان از برخی برای

ستفاده مورد انفرادی یا و مکمل صورت به ندتوانمی هم  ا

ند قرار های ترینرایج از .گیر نده غذا  پرورش در که ز

ستفاده آن از خاویاری ماهیان ست دافنی ،شودمی ا  که ا

یه جهت غذ فاده مورد هاماهی  رو ت  گیردمی قرار اسرررت

  (.2007 موسوی،)

های انواع ترینمهم از یکی همچنین نده غذا  برای ز

 دافنی گونه که اسررت دافنی ،نیز شرریرین آب ماهیان  رو
نا نه ترینفراوان (Daphnia magna) ماگ ها از گو  در آن

  گردد.می محسوب پروری آبزی استخرهای

 اندازه با پوسرت سرخت کالدوسررهای جزء ماگنا دافنی

 آب آبییرهای در تر بیش که است شفاف بدنی با ریز نسبتاً

 عنوان هب و شور( لب آب در نیز )گاهی شودمییافت شیرین

عداد پرورش برای زنده غذای یک  ماهیان  رو از زیادی ت

ستفاده مورد شیرین آب  دریاچه در هادافنی گیرد.می قرار ا

 و دریاچه مهم چراکنندگان عنوان هب و دارند پالژیک حالت

 مواد فیلترکردن حال در دائماً و آیندمی بحسررراب اسرررتخر

ستند. آب در غذایی  پوده و خوار علف غذایی رژیم نظر از ه

 انرردازه در غررذایی ریز ذرات و هررابرراکتری از و نررد خوار

 برره واقع در را مواد این و کرده نیزتغررذیرره فیتوپالنکتون

فت یت با جانوری یهابا یل با تر کیف بد ندمی ،ت  کن

(Clarei, 2002.) نمی دافنی غذیه مواد دتوا  از را خود ای ت

حل آب به ورودی مواد ندگی م ند ز  یهابرگ ورود مان

ست ممکن ،ولی .آورد بدست محل آن در موجود درختان  ا

بات یاه ترکی نده ت ثیر مصررررفی گ  رشررررد روی بازدار

 داشرررته دافنی تغذیه مورد یهاباکتری و هافیتوپالنکتون

 در غذایی مواد کاهش باعث و برده بین از را هاآن و باشرررد

 و رشرررد باعث برعکس، یا و شرررود دافنی برای دسرررتر 

 همکاران و Burks (.Hilts et al., 2006شود) هاآن شکوفایی

 دافنی زندگی چرخه بر را گیاهان شرریمیایی مواد (،2000)

 ماده معرض در موجودات که ندکرد گزارش و کرده آزمایش

 به نیاز (Elodea Canadensis) آبی بومادران از شده تراوش

 تری کم تخم و داشرررته شررردن بالغ برای تری بیش زمان

 تولید نبودند، عصاره این معرض در که ییهادافنی به نسبت

یز Lodge (1996) و Lauridsen و کردنررد ثر ن عی ا ف  د

 که شرررد اعالم و ندکرد گزارش هازئوپالنکتون بر را گیاهان
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ستفاده در صنوعی گیاهان از ا شاهده اثری چنین م شد م  هن

 بیشتری بررسی مورد اثرات این که است نیاز بتابراین .است

 گرفته صرررورت یهاپژوهش و نتایج اسرررا  بر گیرند. قرار

 که شرررودمی مشرررخص دافنی، از غیر به موجوداتی روی

 ،قیمت ارزان گیاهی منابع از دافنی تولید هدف با توانمی

 )شرررامل دافنی زندگی محل در روینده درختان برگ مانند

 و مازو بلند برگ سررردیدار، برگ خاوری، چنار درخت برگ

 تغذیه برای حیوانی پروتیین با غذایی به توت( درخت برگ

یان ید.  روی مرحله در آبز های اثر لذا، رسررر یاهی غذا  گ

 پژوهش این در دافنی پرورش و تکثیر ماندگاری، بر مختلف

  .گرفت قرار بررسی مورد

 

 هاروش و مواد .2

 آزمایش طرح .2.1

یدن برای هداف به رسررر  کامالً طرح یک از پروژه ا

 تیمارهای شرررد. اسرررتفاده تکرار 3 و تیمار 6 با تصرررادفی

 شامل: آزمایش

 خالص آب 1 شاهد :1تیمار

 گرم4 برگ: بدون غذا گرم 12+ )آب2 شررراهد :2تیمار

یا، گرم3 کود،  شررریر گرم 6/1 نخودچی، آرد گرم2 سرررو

 نان( مخمر گرم 4/0 و خشک

 شررررده پررودر چررنررار برررگ گرررم 12 :3ترریررمررار

(Platanus orientalis) 

 شررده پودر )سرردیدار( صررنوبر برگ گرم 12 :4تیمار

(Populus alba) 

مار مازو( بلوط برگ گرم 12 :5تی ند  شرررده پودر )بل

(Quercus castaneifolia) 

 برگ گرم4) برگ همراه به غذا گرم 12 + آب :6تیمار

 گرم1 نخودچی، آرد گرم1 سررویا، گرم2 کود، گرم3 چنار،

 4/0 و خشررک شرریر گرم 8/0 (،Morus alba) توت برگ

 نان( مخمر گرم

 دافنی پرورش سازگان یا آزمایش واحدهای .2.2

های حد مایش وا مل آز هارگوش ظرف 18 شررررا  چ

 مخزن دو ،بود 30×25×10 ابعاد به لیتری 12 پالسررتیکی

 لیتری 80 مخزن یک و مادری ذخیره عنوان به لیتری 80

 شد. برده کار به نیز ذخیره آب عنوان به

 هابرگ کردن خشک روش .2.3
 درختان افتاده زمین روی و شرررده خشرررک هایبرگ

 گذاشته آلومینیوم در و شد آوری جمع بلوط صنوبر، چنار،

 48 مدت به سانتییراد درجه70 دمای در آون در و شدند

  .شدند خشک ساعت

 آزمایش شرح .2.4
ستقرار با آزمایش  در خود جای در آزمایش واحدهای ا

 آبییری، آزمایش واحدهای ابتدا شد. آغاز 1392 ماه بهمن

 شررد. گذاشررته هوا سررن  با هواده لوله یک کدام هر در و

 سرره بعدی مشررکالت از جلوگیری و کارکرد بررسرری برای

 سرره پروژه مدت شرردند. معرفی ظروف به هاتیمار بعد روز

مل پروژه بود. ماه  اولین با اول بخش .بود بخش دو شرررا

 سرره پایان در دوم بخش و رسررید پایان به هادافنی تکثیر

 تمام مواد گرفت. بر در را هادافنی ماندگاری بررسرری و ماه

 و شرررد آسررریاب نظر مورد مخازن به ورود از قبل تیمارها

 یهاپیراسنجه زمانی بازه طول در شدند. ظروف وارد سدس

 روز 16 در گیریاندازه اولین شرررد.گیری اندازه آب کیفی

 هدایت و گرفت صرررورت مخازن به تیمارها معرفی از بعد

 از اسرررتفاده با آب محلول مواد و شررروری آب، الکتریکی

ستیاه شور ساخت WTW (Cond 720) د  pH و آلمان ک

گیری اندازه (pH meter 120, CORNING) دستیاه توس 

 14 تا 10 از آزمایشیاه درون محی  به توجه با دما شدند.

 شرردن نشررین ته به توجه با بود. متغیر گراد سررانتی درجه

های در موجود مواد حد مایش وا به کمی با و آز  ت خیر)

صوص و صنوبر تیمارهای خاطر  29 در هادافنی بلوط( بخ

عد روز حدها، به غذا ورود از ب حدهای وارد وا مایش وا  آز

 قطعه 20 ذخیره مخازن از تصادفی کامالً صورت به شدند.

 .شرررد آزمایش واحد هر وارد مختلف هایاندازه در دافنی
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 تشررخیص (Daphnia magna) ماگنا دافنی دافنی، جنس

 دومین ،هاواحد به هادافنی دوور با همزمان بود. شده داده

 سررومین نیز، بعد روز 39 گرفت. صررورت هم گیریاندازه

 به هادافنی ورود از بعد روز 20 و شرررد انجام گیریاندازه

عد روز 10 و مخازن ندازه آخرین از ب  مشررراهده باگیری ا

یان به اول بخش هادافنی تکثیر ید پا  هادافنی و رسررر

 شد انجام حجمی صورت به برداری نمونه شدند. شمارش

طه 5 از که صرررورت این به  تصرررادفی طور به ظرف نق

 هادافنی و شررد برداشررت دافنی و آبلیتر میلی هاینمونه

 در مجموع و شدند شمارش چشمی صورت به هانمونه در

 داده نسبت لیتر 1 به و شد محاسبه لیتر میلی 500 حجم

 آزمایش شررروع از بعد روز 93 گیریاندازه آخرین شرردند.

ضافه از غیر به پروژه مدت طول در .شد انجام  آب کردن ا

 غذایی هیچ بود واحد هر به لیتر 25 میانیین طور به که

 و رشرررد مدت این تمام در و نشرررد. اضرررافه هاواحد به

 گرفت. قرار بررسی مورد هادافنی ماندگاری

 هاداده تحلیل و تجزیه .2.5

مده بدسرررت یهاداده ها اثر تعیین برای آ مار  بر تی

ندگاری، بر همچنین و آب کیفی فاکتورهای  و رشرررد ما

یه مورد هادافنی تکثیر یل و تجز ند. قرار تحل  برای گرفت

یه یل و تجز نالیز از هاداده تحل یانس آ فه یک وار   طر

(One-way ANOVA) ستفاده  اختالف تعیین برای شد. ا

  دانکن دامنرره چنررد تسررررت از تیمررارهررا بین موجود

(Test s,Duncan Range Multiple) 01/0 اعتماد سطح با 

 گردید. استفاده

 

 نتایج .3

3.1. EC آب الکتریکی هدایت یا  
 بین در آب EC که داد نشرران آمده بدسررت یهاداده

 ،29 روزهای در را داریمعنی اختالف آزمایش، تیمارهای

 1جدول در مقادیر این (.>01/0p) دارد آزمایش 93 و 39

 مقدار ترینکم دارای 29 روز در (5بلوط) تیمار است. آمده

 دارای 93روز در برگ بدون غذا تیمار و الکتریکی هدایت

 .بود مقدار ترینبیش

 .(SD ± میانگین) آزمایش مدت طول در دافنی حاوی تیمارهای در EC (ms/cm) تغییرات -1جدول

 آب( به غذا ورود از بعد )روز زمان
 تیمار

93EC 39EC 29EC 16EC 

a114/0±162/1 ab016/0±786/0 ab003/0685±0/0 *a011/0±053/1 (1خالص) آب 

c160/745±0/1 ab036/907±0/0 bc080/816±0/0 a057/026±0/1 (2برگ) بدون غذا 

bc064/520±0/1 b211/065±0/1 c085/862±0/0 a020/046±0/1 (3چنار) 

ab181/248±0/1 ab134/903±0/0 bc062/764±0/0 a015/016±0/1 (4صنوبر) 

a112/094±0/1 a018/655±0/0 a017/613±0/0 a011/063±0/1 (5بلوط) 

bc052/496±0/1 b021/980±0/0 c009/868±0/0 a056/013±0/1 (6برگ) + غذا 

 باشد.می 01/0 اعتماد سطح در هامیانیین بین در دار معنی اختالف عدم دهنده نشان ستون هر در اعداد با ی در یکسان انیلیسی *حروف

 

3.2. pH  

 بین در آب pH که داد نشرران آمده بدسررت یهاداده

 و 16روزهای در را داریمعنی اختالف آزمایش، تیمارهای

 آمده 2جدول در مقادیر این (.>01/0p) دارد آزمایش 93

 و مقدار ترینکم دارای 16 روز در برگ + غذا تیمار اسررت.

  .بود مقدار ترینبیش دارای 39 در تیمار همین
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 . آزمایش مدت طول در دافنی حاوی تیمارهای در   pH تعیین لگاریتمی تغییرات (SD ± )میانگین میانگین -2 جدول

 تیمار
 آب( به غذا ورود از بعد )روز زمان

16pH 29pH 39pH 93pH 

 cd000/200±0/8 a065/250±0/8 a055/330±0/8 b055/293±0/8* (1خالص) آب

 d000/300±0/8 a265/0±163/8 a140/0±256/8 b105/0±293/8 (2برگ) بدون غذا

 b000/000±0/8 a115/0±143/8 a020/0±286/8 a035/0±143/8 (3چنار)

 bc100/100±0/8 a034/0±260/8 a025/0±306/8 ab025/0±153/8 (4صنوبر)

 a096/836±0/7 a118/0±076/8 a068/0±226/8 ab005/0±223/8 (5بلوط)

 a000/800±0/7 a015/116±0/8 a062/0±340/8 ab000/0±260/8 (6+برگ) غذا

 باشد.می 01/0 اعتماد سطح در هامیانیین بین در دارمعنی اختالف عدم دهنده نشان ستون هر در اعداد با ی در یکسان انیلیسی حروف*

 

  (S) 1شوری .3.3
شان آمده بدست یهاداده  بین در آب شوری که داد ن

 تمررام در را داریمعنی اختالف آزمررایش، تیمررارهررای

ندازه مایش یهاگیریا قادیر این (.>01/0p) دارد آز  در م

 دارای 16 روز  در (5بلوط) تیمار اسرررت. آمده 3 جدول

 دارای 93 روز در 2 برگ بدون غذا تیمار و مقدار ترینکم

 .بود مقدار ترینبیش
 

 آزمایش. مدت طول در دافنی حاوی ایتیماره در لیتر( در گرم )میلیشوری تغییرات (SD ± )میانگینمیانگین -3جدول

 تیمار
 آب( به غذا ورود از بعد )روز زمان

29S 39S 93S 

 b000/0±100/0 a000/0±100/0 a057/0±333/0* (1خالص) آب

 c057/167±0/0 ab000/200±0/0 b100/700±0/0 (2برگ) بدون غذا

 c000/200±0/0 b100/300±0/0 ab057/533±0/0 (3چنار)

 b000/100±0/0 ab100/200±0/0 a100/400±0/0 (4صنوبر)

 a000/000±0/0 a057/067±0/0 a057/0±333/0 (5بلوط)

 c000/200±0/0 ab057/233±0/0 ab057/533±0/0 (6برگ) + غذا

 باشد.می01/0 اعتماد سطح در هامیانیین بین در دار معنی اختالف عدم دهنده نشان ستون هر در اعداد با ی در یکسان انیلیسی *حروف

 

3.4 .TDS 
 بین در آب TDS که داد نشران آمده بدسرت یهاداده

 تمررام در را داریمعنی اختالف آزمررایش، تیمررارهررای

ندازه مایش یهاگیریا قادیر این (.>01/0p) دارد آز  در م

 
 

 باشد.می IOTی شوری بر اسا  سیستم هاداده 1

مده 4 جدول مار اسرررت. آ  دارای 16 روز در (5بلوط) تی

قدار ترینکم مار و م  93 روز در (2) برگ بدون غذا تی

 باشد.می مقدار ترینبیش دارای
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 .(SD ± میانگین) آزمایش مدت طول در دافنی حاوی تیمارهای در TDS تغییرات (SD ± )میانگینمیانگین -4 جدول

 تیمار
 آب( به غذا ورود از بعد )روز زمان

16TDS 29TDS 39TDS 93TDS 

 a163/4±67/261 ab732/1±00/287 ab234/33±7/330 a000/48±00/488* (1خالص) آب

 ab846/33±11/374 c518/00±20/351 ab133/00±15/381 c000/00±67/732 (2برگ) بدون غذا

 b905/33±97/439 c527/67±35/361 b580/33±88/447 bc000/00±27/638 (3چنار)

 ab809/67±74/374 bc826/67±24/319 ab074/67±56/387 ab000/00±77/523 (4صنوبر)

 a083/67±8/240 a083/33±8/257 a506/67±7/275 a000/00±46/462 (5بلوط)

 b317/67±13/449 c163/33±4/364 b165/00±9/412 bc000/00±22/628 (6برگ) + غذا

 باشد.می 01/0 اعتماد سطح در هامیانیین بین در دار معنی اختالف عدم دهنده نشان ستون هر در اعداد با ی در یکسان انیلیسی حروف*

 

 دافنی فراوانی افزایش و تکثیر .3.5

 دافنی تکثیر تا ورود زمان از .3.5.1
 در آب لیتر یک در دافنی شمارش به مربوط یهاداده

ست. شده ارایه 5 جدول شان آمده بدست یهاداده ا  داد ن

عداد که های بین در دافنی ت مار مایش، تی  اختالف آز

مار در را داریمعنی   (.>01/0p) دارد (برگ + غذا) 6تی

مار قدار ترینکم دارای (1خالص) آب تی مار و م  + غذا تی

 .بود مقدار ترینبیش دارای برگ

 آزمایش مدت طول در دافنی حاوی تیمارهای در لیتر( )در دافنی تعداد(SD ± )میانگین  میانگین - 5جدول

 مخازن به دافنی ورود از بعد روز 20 تیمار

 a309/2±33/1* (1خالص) آب

 a713/00±27/24 (2برگ) بدون غذا

 a698/00±19/40 (3چنار)

 b385/33±21/25 (4صنوبر)

 a292/00±5/4 (5بلوط)

 b00/67±67/172 (6برگ) + غذا

 باشد.می 01/0 اعتماد سطح در هامیانیین بین در دار معنی اختالف عدم دهنده نشان ستون هر در اعداد با ی در یکسان انیلیسی حروف*

 

 گیری نتیجه و بحث .4
 شررکارچی پاروپایان یا هاکالدوسررر یهاگونه از بعضرری

 بشرررمار خواران پوده یا گیاهخواران از اکثراً اما هسرررتند

شاهده آبی یهابدنه تمام در تقریباً و ،آیندمی  شوند.می م

ها عملکرد ترینمهم  /هافیتوپالنکتون که اسررررت این آن

 پوسررریده آلی مواد و هاقارچ ،هاباکتری زی،کف گیاهان

 یهادریاچه در کنند.می تبدیل جانوری پیکره به را شررده

سیاری برای همم غذایی منبع یک هاآن تر بزرگ  انواع از ب

ستان  رو همچنین و تر بزرگ ماهیان نوزاد ،هاماهی  دوزی

(amphibians) .و آبزی حشررات از بسریاری  رو هسرتند 

سرها از مهرگانبی سایر  از هادافنی کنند.می تغذیه کالدو

 ،ها)فیتوپالنکتون کنندمی تغذیه آب در معلق شناور ذرات

 هم پوسرریده آلی مواد یا گیاهی پوشررش به همچنین ولی؛
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 هاآن غالب غذای آزاد یهاجلبک اما هسرررتند(، متصرررل

ند ثال عنوان هب) هسرررت نه م  ،Chlamydomonas یهاگو

Volvox ،)...آنها غذایی زنجیره در نیزهاقارچ و هاباکتری و 

 صررورت هب اغلب هاآن تابسررتان یهاماه در گیرند.می قرار

 و هابرکه دررا  (blooming)ییهاتوده و شرررده شرررکوفا

 فراوانی و حاصررلخیزی این .دهندمی تشررکیل یهادریاچه

لت هب هاآن نایی ع ید در هاآن توا ثل تول  صرررورت به م

  (.Clarei, 2002) است (Parthenogenicity) بکرزایی

سی در شد بر هاغذا اثر برر ستم ،دافنی ر شی سی  پرور

 کیفیت و منبع باشررد. داشررته غذا عملکرد بر ت ثیری نباید

 هب زیرا اسررت، مسررائل ترینمهم از نیز اسررتفاده، مورد آب

  (.Lavali, 1990) گذاردمی اثر آمده بدست نتایج بر شدت

 مختلف، یهاآزمایش از حاصرررل نتایج و هایافته براسرررا 

 در گیاهان برگ یا غذایی مواد بردن بکار برای روش بهترین

شک دافنی، برای شده طراحی یهاجیره  در هاآن کردن خ

 مدت برای آب در هاآن هوادهی و کردن پودر و خرد آون،

 با زیرا  اسرررت. محی  به دافنی ورود از قبل هفته دو تقریباً

شین ته مواد (1) کار: این سته هاآن غلظت از و ،ن  و شده کا

 (2) (.Gross, 2003) شررودمی دافنی زندگی برای مناسررب

صاره سیله هب مواد ع  وارد دییر عوامل یا باکتریایی تجزیه و

 ندارد. منفی ت ثیر دافنی فیزیکی سرراختار بر که شررده آب

Cerbin شابهی نتایج نیز همکاران و  خود تحقیقات در را م

 آبی بومادران گیاه ماکروفیت ت ثیر هاآن آوردند بدسرررت

(Myriophyllum verticillatum) بررسررری دافنی روی را 

 توسررر  ماگنا دافنی زندگی چرخه که بردند پی و ندکرد

ستفاده و هاماکروفیت ترشحات مصنوعی، یهاماکروفیت  ا

شحات و فیزیکی ساختار از ترکیبی که طبیعی گیاه از  تر

 آبی بومادران گیاه مصرف و شودمی واقع ت ثیر تحت است،

 را کاهشی طبیعی و مصنوعی گیاهان مصرف با مقایسه در

 نشرران دافنی توسرر  شررده تولید تخم تعداد و سررایز در

 در .شرررودمی تربزرگ نوزادان فردی سرررایز اما   دهد.می

 تر بزرگ گیاهی، ترشحات در کرده رشد دافنی که صورتی

 به نسررربت کالچ اندازه در کاهش ولی شرررده بالغ زودتر و

 گیاه منفی ت ثیر که کردند بیان هاآن ندارد. کنترلی تیمار

 (1) باشررد: دتوانمی راه دو از دافنی بر طبیعی و مصررنوعی

 نشررین ته ترسررریع گیاهی سرراختارهای روی غذایی ذرات

 (2) .شرررودمی دسرررتر  در غذای کاهش باعث و شرررده

هان یا کت برای مانعی گ با شرررده دافنی حر جه )  به تو

 آنها و و...( بلند آنتنول مانند دافنی فیزیکی سررراختارهای

 (Rybak,1996) کنندمی مصرف شنا برای تری بیش انرژی

 دافنی رشرررد سررروماتیک کاهش به منجر نتیجه دو هر و

 به پاسررر  در نوزادان فردی اندازه که حالی در ،شرررودمی

 منفی ت ثیر تحت دافنی کند.می تغییر غذا سرررطح کاهش

 همچنین نیرفت. قرار  آبی بومادران عصررراره وسررریله هب

 رفته بکار برگ یا گیاه شرریمیایی مواد و فیزیکی سرراختار

 بلوغ، سن مانند دافنی زندگی چرخه مراحل روی دتوانمی

 باشرررد گذار ت ثیر نوزادان اندازه و تخم تعداد کالچ، اندازه

(Gliwicz and Guisande, 1992; Guisande, 1993.) با 

 پژوهش طول در گرفته انجام یهابررسررری و کار، شرررروع

 حاوی تیمارهای در تکثیر و رشد بهترین که شد مشخص

 شده پودر چنار برگ + غذا مخلوط و شده پودر چنار برگ

شاهده شده پودر توت برگ +  با  موارد سایر ولی  شد. م

فت قرار بررسررری مورد  یهابررسررری در که هرچند نیر

شمی  گرفته قرار تر غلیظ یهامحی  در که ییهادافنی چ

 در گرفته قرار یهادافنی از تر بزرگ و تر درشرررت بودند؛

 ولی بود، شررده نشررین ته موادشرران که بودند ییهامحی 

  ندارد. وجود مورد این در هئارا قابل د یل

 یهابررسی در و پژوهش شروع از پیش یهاآزمایش در

هده ندگاری و تکثیر میزان ای، مشرررا نا دافنی ما  در ماگ

 کامل برگ از تر بیش شرررده پودر چنار برگ دارای مخازن

 درختان یهابرگ از هاگامارو  تغذیه در موضرروع این بود.

 مصرف مقدار بر برگ ضخامت که رسیده اثبات به و بررسی

س  آن  برگ از تغذیه هنیام در و گذارده اثر هاگامارو  تو

 آن تبع به و برگ مصررررف هسرررتند، تر نازک که درختانی

 یابدمی افزایش گوارش دسرررتیاه در هابرگ هضرررم میزان

(Sutcliffe, 1983.) کاران و رفیعی تایج نیز (2007) هم  ن

 اذعان و ندآورد بدسرررت خود یهاپژوهش در  را مشرررابهی

شتند سه در را چنار برگ G. komareki که دا  برگ با مقای



 9 ... ماندگاری بر درختان برگ حاوی هایجیره اثر بررسی

 

کا یه مورد تر بیش توسررر غذ هدمی قرار ت گاری و د ند  ما

 برگ تر کم ضررخانت هاآن .اسررت تر بیش نیز هاگامارو 

نار مل را آن تر بیش مصررررف و چ ندگاری عا  تر بیش ما

 با مقایسررره در چنار برگ ای تغذیه تیمار در هاگامارو 

سکا ستند. برگ دو مخلوط و تو ست شده مشخص دان  که ا

 برگ از Gammarus pseudolimnaeus تغررذیرره میزان

غییر بررا درخترران غییر درخررت برگ نوع ت  کنرردمی ت

(Barlocher and Kendrick, 1973.) نارون یهابرگ ت ثیر 

 بین فاصرررله و وزن افزایش بر پولکس گامارو  بر بلوط و

 مورد (1981) همکاران و Sutcliffe توسر  اندازیپوسرت

 همکاران و رفیعی همچنین .اسرررت گرفته قرار بررسررری

 برگ از G. komareki که رسرریدند نتیجه این به (2007)

 دو مخلوط و توسکا درخت برگ با مقایسه در چنار درخت

 خشررک یهابرگ پروتیین میزان کند.می تغذیه بهتر برگ

ست. شدهگیری اندازه 35/14±12/0 چنار شده  توجه با ا

 گیاهان بعضی عصاره که کرد اظهار توانمی هایافته این به

نمی یه مراحل در یا کامل طور هب دتوا   سرررمی تجزیه اول

 باشد سلولز لیینو مانند ای تغذیه ضد مواد حاوی یا باشد

یه به قادر دافنی که ها تجز هد آن عث و بود نخوا  مرگ با

 دتوانمی دیدگاه دو از که شودمی نیز هازئوپالنکتون سایر

 بردن بین از اول، دیرردگرراه گیرد: قرار بررسررری مورد

ضر یهازئوپالنکتون  و هاماهی بدن کردن عفونی ضد یا م

تقررال عرردم ن جودات ا یمرراری مو   هرراآن توسررر  زا ب

(Shekhlar et al., 2014). آن و بوده منفی که دوم دیدگاه 

ید یهازئوپالنکتون رفتن بین از  پژوهش در .اسرررت مف

 5 بخصوص و 4 یهاتیمار برای خاصیت این گرفته صورت

شاهده  ای اندازه به واحدها در مواد غلظت ابتدا در شد، م

 غلظت آب و ندنبود مشررراهده قابل هادافنی که بود با 

شت با یی شین ته از پس و دا  مواد تجزیه و مواد شدن ن

 باقی یهادافنی معدود دیدن امکان واحدها بعضررری در

نده مد بوجود ما  یهادافنی از تر بزرگ هادافنی این و آ

 بود. تخم از پر نیز، هاآن شررکم و ندبود 6 و 3 ،2یهاتیمار

ند که کرد تحلیل گونه این توانمی را موضررروع این  فرای

 بردن بین از و  هاباکتری رشرررد باعث باکتریایی تجزیه

ضر دافنی برای که شد خواهد ترکیباتی ست م  سدس و ا

 حال عین در گردد.می مهیا دافنی رشرررد برای شررررای 

نده باقی یهادافنی یل ما ما ن ت  حفظ را خود حیات ددار

 گونه این لذا، شررروند.می تحریک با  تکثیر به که نمایند

 ندارند دافنی رشررد برای را مناسرربی شرررای  ابتدا در مواد

 مناسب آلی ماده نقش شدن نشین ته و تجزیه از بعد ولی

 کنند.می ایفا هاباکتری حضور با را پرورش برای

تان برگ در بات درخ ند فیبری ترکی  و سرررلولز مان

بات ن فنولی ترکی  دارد. وجود لیینوسرررلولز و لینین دمان

Monk (1976) تنان، نرم و پوسرررتان سرررخت کرد بیان 

 مشخص دارند. کافی اندازه به را سلو ز آنزیم ترشح قابلیت

 ناجورپای و Gammarus oceamicus که اسرررت شرررده

Gammarella orchestia و باشندمی سلولز هضم به قادر 

شح با کار این ستیاه از سلو ز تر ش  موجود گوارش د  )من

شح همچنین و داخلی( ست یهاباکتری تر  صورت همزی

یرد)می  (.Sutcliffe, 1983; Wildish and Pool,1970گ

 (<05/0Pمعنراداری) اختالف (،2007همکراران) و رفیعی

 گیاهان برگ از شده استخراج لینین و سلولز مجموع بین

 (Alnus glutinosa) توسکا و (Platanus orientalis) چنار

 برای و (00/38±00) چنار برای مقدار این و نکردند یافت

  بود. (66/37±57/0) توسکا

 غذایی منابع شیمیایی ترکیبات به دافنی غذایی ارزش

 بودن دارا لحاظ به دافنی دارد. بسررتیی آن اسررتفاده مورد

 هستند؛  روها برای خوبی پروتیین منابع آمینه، یهااسید

س  مقدار حداکثر که طوری هب سبت آن پروتیین متو  به ن

 اسرررت بدنشررران وزن درصرررد 50 ترکیبی مواد سرررایر

(De Pauw et al., 1981.) نی عالوه هبرر ف لو دا م  از م

 و لیداز آمیالز، پدتیداز، پروتئاز، مثل گوارشررری یهاآنزیم

 شرردن خورده از پس هااین همه که اسررت سررلو ز حتی

 دتوانمی پرورشی آبزیان سایر و ماهی نوزادان و  رو توس 

 و کرده عمل آنها گوارش دسرررتیاه در اگزوآنزیم عنوان هب

 باشررند داشررته مثبتی نقش غذایی مواد جذب و هضررم در

(Lavens and Sorgeloos, 1996.)  



 1398بهار  ،1 شماره ،72 دوره ران،یا یعیطب منابع مجله الت،یش 10

 

 از حفرراظررت برای مهمی نقش هررااکسررریرردان آنتی

 بازی (OS) اکسررریداتیو اسرررتر  از ناشررری یهاآسررریب

 فنلی خواص دارای که گیاهانی که شررده گزارش کنند.می

 و Katsube هسررتند. اکسرریدانی آنتی ویژگی دارای بوده

کاران یان (،2009) هم ند ب ید توت برگ که کرد  سرررف

(Morus alba L.) یدوار غذایی منبع یک نده ام  از کن

ست. quercetin مانند ییهااکسیدانآنتی صلی ترکیبات ا   ا

 و quercetin glycoside شررررامررل سرررفیررد توت برگ

cholorogenic acid  60 دمای تا آن کردن خشک و است 

جه  وجود هب هاآن محتوای بر ت ثیری گرادسررررانتی در

 .آوردمین

Shekhlar ش در (،2014همکاران) و  در خود هایآزمای

 و شررا  متانولی عصرراره گرم 7 و 5 ،2 مقادیر از اسررتفاده

فیررد توت برگ  (Methanolic Foliage Extract) سررر

 آفریقایی ماهی گربه غذایی میرژ خشررک ماده درکیلوگرم

(Clarias gareipinus) تایج این به  که یافتند دسرررت ن

ستفاده صاره این از ا شد بر ت ثیری متانولی ع  ماهی گربه ر

قایی های .ردندا  آفری مار  گرم/کیلوگرم 7 و 5 حاوی تی

 در عررددی بهبود برراعررث چنررد هر بودنررد مرگ برردون

 قرمز، گلبول بودند. ماهیانی گربه در رشرررد یهاشررراخص

مام در پروتیین مجموع و آلبومین یانی ت  این از که ماه

 دادند. نشران را افزایش  داشرتن خود غذایی رژیم در ماده

 غذایی رژیم در ماده این حضررور که داد نشرران آنها نتایج

به مل یک ماهی، گر مان برای خوب مک له و در قاب  با م

 در .اسررت آئرومونا  فعال سررمی سرردتی از ناشرری عفونت

 )روغن، حرراوی توت برگ کرره اسررررت آمررده مواردی

 فالونویید، استرول، آلکالویید، تانن، پروتیین، کربوهیدرات،

ست ثابت ساپونین( و گالیکوزید   ;Jaslin et al., 2010)  ا

Sethuramani et al., 2010.) 

 همبسرررتیی (،2013) همکاران و Ali khan همچنین

 و فنولی محتوای بین (>01/0p) را با یی رگرسررریونی

سیدانی آنتی محتوای صاره اک ست توت ع  بیان و آورده بد

 رفت یا مؤثر کننده مهار یک دتوانمی توت گیاه که کردند

 مناسررربی کاندید و بوده آزاد یهارادیکال کننده روب و

سازی یهافعالیت برای شد. دارو  تر بیش تحقیقات البته با

ین اسررررت. نیرراز مورد ن چ م توای ه ح  ،phenolics م

flavonoids، flavonols و proanthocyanidins پوست در 

 یون ترینبیش دارای و هبود هاقسمت سایر از تربیش ساقه

  بود. هاقسمت سایر با مقایسه در آهن

 دارای چنار و توت مانند درختانی برگ زیاد احتمال به

ند موادی عث که ا  دافنی در بلوغ یهاهورمون تحریک با

 مشررابه زمان در که شررده این به منجر نتیجه در و شررده

سبت شان را معناداری اختالف تیمارها، سایر به ن  بدهد، ن

 و Hilts, 2006 ؛Gross, 2003) یهرراآزمررایررش در کرره

Sheikhlar شررده تایید موضرروع این (2014 همکاران، و 

  است.

 ،هااسررترویید ،هاسررابنین مانند شرریمیایی یهاترکیب

 عصررراره، در هافنل و فرار یهاروغن ،هاتانن گلیکوزیدها،

صیت باعث  و شودمی P.alba صنوبر در میکروبی ضد خا

 یهامیکروارگانیسرررم برخی برابر در دتوانمی عصررراره این

 پوستی یهاعفونت و هاسوختیی ،هازخم در که زا بیماری

 .(Babayi, et al., 2004) شوند واقع مؤثر شوند،می یافت

 دارای (Quercus castanifolia) مازو بلند بلوط پوسرررت

 متانول - آب حالل با استخراج قابل تانن درصد 14 حدود

 حتی و بوده صرررنعت در توجهی قابل میزان که اسرررت

 رود بکار طبیعی کننده ضررردعفونی یک عنوان به دتوانمی

 میکروبی بار کاهش زیاد احتمال به (.2010 )جهانشرراهی،

ظت و آب عث تانن با ی غل  کاهش و هادافنی مرگ با

 اثر در شرردن نشررین ته از بعد و شررده ابتدا در هاآن تعداد

یت و هوادهی عال باره ف  مواد کننده تجزیه یهاباکتری دو

 مانده باقی یهادافنی مثل تولید و تکثیر برای محی  آلی،

 هندی بادام شررده خشررک یهابرگ اسررت. شررده فراهم

(Terminalia catappa) تاده زمین روی  حل آب در و اف

شان (2005همکاران) و Chitmanat نتایج شوند،می  داد ن

 غلظت با اسرررت ماهی خارجی انیل یک که تریکودینا که

ppm800 رشرررد .شرررودمی کن ریشررره هندی بادام برگ 

 mg/ml05/0 غلظت در هیدروفیال آئرومونا  از دوسرررویه

ند بین از هندی بادام یهابرگ عصررراره  همچنین و رفت



 11 ... ماندگاری بر درختان برگ حاوی هایجیره اثر بررسی

 

 را تیالپیا یهاتخم قارچی عفونت توانست گیاه این محلول

 عصررراره که داد نشررران ،Burapadaja (1997) کند. مهار

نول خراج اتررا ت  هنرردی بررادام برگ از شررررده اسرررر

(Terminalia catappa) غلظررت حرداقرل برا g/ml512 

 .شودمی اورئو  استافیلوکوکو  فعالیت مانع  گرم میکرو

ند پژوهش، طول در یایی تراکم میزان بار چ  آب باکتر

 که هرچند گرفت، قرار بررسررری مورد آزمایش یهاواحد

 نیرفت انجام زیادی دقت با و نبود پژوهش اصرررلی هدف

 آب باکتریایی بار تراکم کاهش از حاکی اولیه شررواهد ولی

 که شررد مشرراهده همچنین .بود آب به دافنی ورود از بعد

 فاکتورهای برگیری اندازه یهازمان در مختلف تیمارهای

ندازه مورد نمی امر این که بوده گذار ت ثیرگیری ا  به دتوا

صیات سایر و دافنی زندگی چرخه بر خود، نوبه صو  آن خ

 زمان طول در ترشرررحات ماهیت و میزان باشرررد. گذار اثر

 برای تیمارها اثرات تعیین شدن سخت باعث و کرده تغییر

 شررودمی هاآزمایش سررایر با یا آزمایش طول در مقایسرره

(Cerbin et al., 2007.) ًیان مثال طه TDS و EC م  راب

صی غلظت که زمانی ولی دارد، وجود خطی  آب در هاناخال

شته منفی ت ثیر یکدییر حرکت روی هایون شود، زیاد  گذا

یت دییر و ظت با محلول الکتریکی هدا طه هایون غل  راب

شت. نخواهد خطی  برای EC و TDS بین رابطه واقع در دا

نه هر ته فرق آب نمو ظت به بسرررتیی و داشررر  نوع و غل

صی ست دلیل همین به دارد. آب در موجود یهاناخال  که ا

شاهده شده دار معنا 16EC که شودمی م  16TDS ولی ن

 دارد. وجود موضوع این نیز موارد سایر در و است معنادار

pH مطلوب حد البته اسررت، قبول قابل 5/6-5/9 بین 

 شده انجام پژوهش در (.Clarei, 2002) است 2/7-5/8 آن

 بود pH 34/8 – 80/7 تغییرات آزمایش ماه3 طول در نیز

 بدسرررت برای رود.می شرررمار به مطلوب محدوده در که

 پیش ییهاآزمایش واحد هر برای برگ  زم میزان آوردن

 گرم2 برگ نوع هر از ابتدا در و شد انجام پژوهش شروع از

 مناسب، هوادهی وجود با که رفت بکار آب لیتر هر ازای به

 تیمارها سایر در و ماندند زنده چنار تیمار در فق  هادافنی

 روز یک عرض در هادافنی تمام و شد آلوده شدت هب آب

 ازای به برگ گرم1 بعدی مرحله در مردند. معرفی از بعد

ستفاده آب لیتر هر  تا مناسب هوادهی صورت در که شد ا

هده آلودگی وجود با دافنی ورود از پیش هفته دو  مشرررا

 توانمی هم باز صررنوبر، سرردس و بلوط مخازن در شررده

 توت برگ لی و بود هاآن تکثیر و هادافنی ماندگاری شاهد

ستم محی  آلودگی و نداد جواب هم باز  روزهای در را سی

 که بود برگشت قابل غیر و برد شدن مردابی سمت به اول

 تصررمیم و دارد حکایت توت برگ شرردید تجزیه از امر این

 گرفته آب لیتر هر ازای به گرم1 از کمتر از اسرررتفاده به

 از گرم نیم ابترردا در (2007همکرراران) و رفیعی شررررد.

کا چنار، یهابرگ حد وارد را برگ دو مخلوط و توسررر  وا

 با را شررده خورده یهابرگ ولی کرده هاگامارو  آزمایش

 گونه هیچ پژوهش این در کردند، تعویض سررالم یهابرگ

ضافه واحدها به آزمایش شروع از بعد غذایی ماده شد، ا  ن

 گرفت. صورت آب تبخیر جبران فق 

صه طور هب و پایان در  به ورودی مواد گفت توانمی خال

 ساختار و شودمی ارزیابی دافنی توس  آبی سازگان بوم هر

یایی و فیزیکی عث مواد شررریم جاد با   یهاپاسررر  ای

 شرررودمی زمرران طول در و دافنی توسررر  متفرراوتی

(Cerbin et al., 2007.) ،جه با لذا یدگی به تو  بوم پیچ

 و کنندگان تولید و کنندگان تجزیه وجود و آبی سرررازگان

 که اسررت سررازگان بوم به خارج از مواد ورودی مقدار و نوع

 فراهم دافنی مانند کنندگانی مصرررف برای آلایده شرررای 

 مهمی نقش و درختان برخی برگ پژوهش این در گردد.می

ستم باروری در ندتوانمی که را سی  یهاسازگان بوم یا هااکو

 از اسررتفاده با تا گرفت قرار اولیه ارزیابی مورد کنند ایفا آبی

تایج این یه مواد ورود با بتوان ن مت ارزان اول  بوم در قی

 است ارتباط این در کرد. تولید دافنی سازدست یهاسازگان

 مقدار چه توانمی برگ مقدار چه با کرد ارزیابی توانمی که

ید جانوری پروتیین عدی چرخه در و کرد تول قدار چه ب  م

نوان برره  رو ین آ یقزل  رو مثررال ع ی ن  کمررانر
(Oncorhynchus mykiss) محیطی شررررای  و نمود تولید 

 که آورد بوجود ماهیان  رو پرورش برای نیز را مناسررربی

 دارد. بیشتری یهاپژوهش به نیاز موضوع این به رسیدن
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 تشکر و تقدیر
یان از قا ند  آ یاه مسرررئول نظرزاده، مه مایشررر  آز

 آزمایشرریاه مسررئول عاشرروری مهند  و شررناسرریخاک

سانی سایر و شیالت  همکاری پژوهش این انجام در که ک

 دارم. را سداسیزاری کمال ،داشتند
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