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چکيده
علیرغم نقش مثبت روتیفر در بس یاری از تفریخ گاهها برای تغذیه مراحل اولیه الرو ماهیان و س پت تاس حانا م حاای کمحر مااد معدنی مانند
سلنیام ( Seا  30برابر) و روی ( Znا  5برابر) به عناان یکی از معایب این غذای زنده در مقای سه با تاروتایان ا ست .بنابراین افزایش مقادیر این مااد
مغذی از طریق غنی سازی ضروری ا ست .بدین منظارا تژوهش حا ضر اثرات ترکیب  2جلبک  Isochrysis galbanaو Nannochloropsis oculata
غنی ش ده با نمکهای س دیم س لنیات و س الفات روی را بر رش د و میزان مااد معدنی روتیفر مارد مطالعه قرار داد .ابحدا ترکیب  1:1جلبکها با
مپلاطی از نمکهای روی و سلنیام ( غلظتهای20ا  40و  80میلی گرم در لیحر از هرکدام در م یط غنی سازی جلبک) غنی شدند .بعد از تغذیه
روتیفرها با جلبکهای غنی شده بی شحرین مقدار  Znو  Seدر تیمار  80میلی گرم بر میلی لیحر از هر دو ماده م شاهده شد .بی شحرین تعداد روتیفر
()339 ± 11/06 ind mL-1ا  )0/48 ± 0/008 day-1( SGRو کمحرین زمان دو برابر ش دن بدون تفاوت معنیداری در روتیفرهای تغذیه ش ده با
جلبکهای غنی شده با  40 mg L-1از هر دو ماده معدنی م شاهده شد ( .)p <0/05به طار کلیا تغذیه روتیفر با جلبکهای غنی

شده با  Seو Zn

منجر به افزایش  Seو  Znش د .بنابراینا جلبکهای غنی ش ده با  Seو  Znمیتاانند برای تغذیه روتیفرهای آب ش ار جهت برآورده کردن نیازهای
غذایی آنها اسحفاده شاند.
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Abstract
Despite the positive role of rotifers in many hatcheries for feeding the early stages of fish larvae and
crustaceans, the lower content of minerals such as selenium (Se, 30 times) and zinc (Zn, 5 times) is considered
as one of the disadvantages of this live prey compared to copepods. Therefore, increasing the amount of these
nutrients through enrichment is essential. To this end, the present study investigated the effects of the
combination of 2 algae Isochrysis aff. galbana and Nannochloropsis oculata enriched with sodium selenite
and zinc sulfate on growth and mineral content of rotifer. First, the 1:1 composition of the algae was enriched
with a mixture of zinc and selenium salts (each with concentrations of 20, 40 and 80 mg L-1 in algal enrichment
medium). The highest number of rotifers (339 ± 11.06 ind mL-1), SGR (± 0.48 ± 0.008 day-1), and the lowest
doubling time without any significant difference observed in rotifers fed with algae enriched with 40 mg L-1
of both minerals (p>0.05). However, the highest amount of Zn and Se were observed in those fed with 80 mg
L-1 of both minerals. In conclusion, feeding rotifers with Se and Zn enriched algae increased Se and Zn in the
rotifers. Thus, microalgae enriched with Se and Zn can be used to feed marine rotifer to meet the nutritional
requirements.
Keywords: Enrichment, algae, growth, mineral, rotifer.
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 .1مقدمه
در کنار ص ید و ص یادیا آبزی تروری جهانی به دلیل
افزایش جمع یت ج هان و ت قاض ای روز افزودن در حال
گ سحرش میبا شد .تالید تعداد کافی الرو ماهی با کیفیت
به عناان یکی از چالشهای ترورش آبزیان قلمداد میشاد.
عاامل مپحلفی بر بهباد الرو ترور شی تأثیرگذار ا ست که
تالید غذای زنده منا سب (به عناان مثالا روتیفرا آرتمیا و
تاروتایان) یکی از مش ک ت اص لی در این زمینه اس ت
( .)Hagiwara and Marcial, 2019در ش ب که غذایی
طبیعیا زئات نکحان بپش عمده جیره غذایی الرو ماهیان
دریایی را تش کیل میدهد که معماالً بر این باورند که
تارو تا یان ن یاز غذایی الرو ماه یان را برآورده میکن ند
( .)Evjemo et al., 2003ا ما ترورش این زئات نکحان ها
بدالیل حساسیت باالی ترورش (حساس بادن به آلادگی)ا
خطر ابح به عفانتهای انگلی در ص ارت ص ید آنها از
طبیعتا تالید کم تپم در یک دوره ترورش ی و طاالنی
بادن دوره تکثیر آن ها چندان مافقیت آمیز نباده اس ت
( .)Ajiboye et al., 2011بنابراین در بس یاری از تفریخ
گاههاا روتیفر برای تغذیه مراحل اولیه الرو ماهی و سپت
تاس حان اس حفاده میش اد ( ;Sayegh et al., 2007
Nordgreen et al., 2013; Hamre, 2016; Loo et al.,
 )2016که به دلیل اندازه کاچکا حرکات کندا تالید مثل

سریع و ک شت آ سان آن ا ست .بع وها روتیفرها تا زمانی
که ش رایط کش ت مناس ب باش دا رش د نمایی دارند
(.)Mejias et al., 2018
با وجاد این که روتیفر ویژگی های مطلابی دارد ا ما
اس حفاده از آن جهت تغذیه الرو ماهیان دریایی چندان
مافقیت آمیز نباده اس ت که به دلیل کمباد برخی مااد
م غذی روتیفر در م قایس ه با تارو تا یان می باش د
( .)Srivastava et al., 2011ب نابراین افزایش م قادیر این
مااد مغذی با ا سحفاده از روشهای غنی سازی م سحقیم یا
غیرمس حقیم ض روری اس ت .مااد م عدنی گروهی از
ریزم غذی ها هس ح ند که در روتیفر وجاد ندارد و برای
آبزیان ضروری ا ست .به عناان مثال مقدار سلنیام و روی
در روتیفر ( به ترت یب  0/08و  49میلی گرم در کیلاگرم
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وزن خشک) است که سلنیام تا  30برابر و روی تا  5برابر
کمحر از م قادیر ماجاد در تارو تا یان ( به ترت یب  3-5و
 570–340میلی گرم در کیلاگرم در وزن خش ک) اس ت
( ;Hamre et al., 2008; Penglase et al., 2011
;Nordgreen et al., 2013; Kim et al., 2014
 .)Nematzadeh et al., 2018ع وه بر این میزان سلنیام

و روی در روتیفر کمحر از نیاز ماهی است (.)NRC, 2011
سلنیام یکی از عنا صر ضروری در تغذیه آبزیان ا ست
که جزئی از آنزیم گلاتاتیان تراکس یداز اس تا این آنزیم
سلالهای ماجاد را در برابر آ سیب حا صل از اک سیداتیا
حفاظت میکند .بدین ص ارت که این آنزیما تراکس ید
ه یدروژن و ه یدروتراکس یداز لی ید را از بین میبرد
( .)Molina-Poveda, 2016همچنین س لنیام در عملکرد
س یس حم ایمنی و افزایش محابالیس م هارمان تیروئید
دخیل اس ت ( .)Rayman, 2000کمباد س لنیام در جیره
س بب کاهش رش دا بقا و تالیدمثل جاناران میش اد
( .)Loscalzo, 2014نانا ذرات س لنیام در مقایس ه با
س لنامحیانینا میزان س لنیام ماهیچه ماهی را بیش حر
افزایش میدهند اما س لنیام به ش کل س لنامحیانینا
د سحر سی زی سحی و قابلیت ه ضم بی شحر و خااص آنحی
اک سیدانی بی شحری دارد و در عاض سمیت کمحری برای
ماجاد و م یط زی ست داردا بنابراین با ا سحفاده از شکل
آلی این ماده معدنیا میتاان مقدار کمحری نس بت به
ش کل معدنی آن به کار برد ( ;Suhajda et al., 2000
;Kim and Mahan, 2001; Molina-Poveda, 2016
 .)Silva et al., 2019; Wang et al., 2019ریزجلبکها

میتاانند س لنات و س لنیت را از آب گرفحه و آنها را به
سلناسیسحئین (اتصال سلنیام به اسیدآمینه سیسحئین) و
( SeMetاتص ال س لنیام به اس ید آمینه محیانین) تبدیل
کنند ( .)Gojkovic et al., 2015بنابراینا  SeMetم شحق
ش ده از جلبکها میتااند در ترورش آبزیان برای تأمین
نیازهای س لنیام اس حفاده ش اد ( ;Thiry et al., 2012
 .)Gojkovic et al., 2014طبق مطالعات قبلیا ماهیها و
سپت تاسحان نمیتاانند  SeMetتالید کنند و بنابراین به
ماجادات س ط تایینتر مانند جلبکها و قارچها وابس حه
هس حند ( ;Williams et al., 1994; Schrauzer, 2003
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 Kim .)Pacitti et al., 2015و همکاران ( )2014گزارش
دادند که تغذیه روتیفر با  Chlorella vulgarisغنی ش ده
با سلنیام باعث بهباد تالیدمثل روتیفر میشاد.
عنصر رویا یک ریزمغذی ضروری برای ماهیان و دیگر
جاناران است که فراوانحرین ماده معدنی کمیاب در ماهیان
اس ت .این عنص ر در عملکردهای فیزیالاژیکی از جمله
ر شدا نماا تالیدمثلا ت شکیل ا سحپاانا تکثیر سلالی و
عملکرد ایمنی نیز نقش دارد ( ;Ibs and Rink, 2003
Yamaguchi and Fukagawa, 2005; Matsumoto et al.,
 .)2009; Prasad, 2009همچنینا روی به عناان کافاکحار

در ب یش از  300آنزیم از جمل ه کربانی ک انی درازا
ساتراک سید دی سماتازا آلکالین ف سفاتازا  DNAتلیمراز و
 RNAتلیمراز وجاد دارد ک ه س ب ب حفد ت ای داری
غ شای ت سما می شاد ( ;Vallee and Falchuk, 1993
 .)Molina-Poveda, 2016مااد مع دنی در طبیع ت ب ه
شکل معدنی و آلی وجاد دارند .مااد معدنی به شکل آلی
در مقایسه با شکل معدنیا قابلیت دسحرسی زیسحی بیشحر
و سمیت کمحری دارندا همچنین دو سحدار م یط زی ست
هسحند ( ;Yang et al., 2012; Gharekhani et al., 2015
 .)Zhang et al., 2017مفید یا مض ر بادن عنص ر روی
ب سحگی به شکل مارد ا سحفاده و مقدار آن داردا که ب سحه
به آنها میتااند به عناان ماده مغذیا آنحی اکس یدان یا
سم عمل کند ( .)Lin et al., 2013شکل آلی روی عملکرد
رش د را بهباد میبپش د ( ;Wang and Lovell, 1997
 )Nordgreen et al., 2013و میتاان از جل بک ها ج هت
جذب روی معدنی و تبدیل آن به شکل آلی اسحفاده کرد.
همچنین اینکه غنیس ازی مس حقیم روتیفر با چندین
ماده مغذی و طی مراحل مپحلفا آن را در معرض غلظت
زیاد ماده مغذی قرار داده که س ط اکس یژن م یط را
کاهش میدهد و س بب کاهش کیفیت فیزیکی روتیفر و
اححم اال آلاده ش دن آن ب ه عاام ل بیم اریزا ش اد
( .)Dhert et al., 2014بنابراین در این مطالعه غنی سازی
روتیفر به صارت تغذیه مسحقیم با مااد معدنی انجام نشد
و از ریزجلبکهای غنی شده با آنها اسحفاده شد.
در این مطالعها ) Isochrysis aff. galbana (T-ISOو
 Nannochloropsis oculataب ه دلی ل س ط ب االی
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دوکازاهگزانائیک اس ید ( )DHAو ایکازاتنحانائیک اس ید
( )EPAبه ترت یبا همچنین ا ندازه مطلاب برای ت غذ یه
روتیفر ()4-10 µmا جهت غنیس ازی با س لنیام ( )Seو
روی ( )Znانحپاب ش دند ( .)Sun et al., 2020بنابراینا
این ریزجل بک ها میتاان ند همز مان م قادیر ز یادی مااد
معدنی آلی و اس یدهای چرب  ω3را تأمین کنند .بع وها
ریزجلبکها میتاانند ماده معدنی را با س رعت بیش حری
نسبت به روتیفر جذب کنند (.)Matsumoto et al., 2009
همچنینا غنیس ازی روتیفرها با مااد معدنی در ص ارت
اتصال به یک ذره قابل هضم در مقایسه با اشکال م لالا
کارآمدتر است (.)Nordgreen et al., 2013
بر این اس اسا افزایش کیفیت غذایی ریزجلبک ها از
تال ید مقادیر ز یاد زیس ت تاده مهمتر اس ت زیرا آن ها
ترکی ب بیاش یمی ایی روتیفره ا را تعیین میکنن د
( .)Ferreira et al., 2018تاکنانا هیچ مطالعهای در مارد
تغذیه روتیفر با  T-ISOو  N. oculataتقایت شده با  Seو
 Znدر ترورش آبزیان انجام نش ده اس ت .اهداا اص لی
غنیس ازی طاالنی مدت روتیفر با این جلبکهای غنی از
مااد معدنی افزایش کمی میزان مااد معدنی روتیفرها در
کنار عدم کاهش بقا و رشد آنها باد .بنابراینا این مطالعه
اثرات غنیس ازی روتیفر با روی و  Seبر رش د جمعیتا
نسبت تپم و ترکیب مااد معدنی را ارزیابی میکند.

 .2روش كار
 .2.1منشا مواد
در این م طال عها دو ریزجل بک یعنی  I. galbanaو
 N. oculataو روتیفر( Brachionus plicatilisطال لاریکا
بالغین =  185میکرومحر) از ماس س ه ت قی قات میگا
با شهرا ایران تهیه شد .آب دریا با شاری  20گرم در لیحر
برای کش ت ریزجلبکها و روتیفرها اتاک و ش د (120
درجه س انحیگراد به مدت  20دقیقه) .از س الفات روی
) )ZnSO4.7H2Oو س دیم س لنایت ()Na2SeO3.5H2O
تهیه شده تا سط شرکت سیگما-آلدریچ برای غنی سازی
ریزجلبکها اسحفاده شد.
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 .2.2كشت و غنیسازی ريزجلبکها

ریزجل بک ها در ظروا  10لیحری در د مای 26 ±1
درجه سانحیگراد و  24ساعت روشنایی با اسحفاده از م یط
کش ت  f/2 Guillardکش ت ش دند (.)Guillard, 1975
س سا ریزجلبکها در مرحله رش د نمایی برداش ت و با
اسحفاده از سانحریفیاژ با حجم باال (مدل سیگما) در 4000
دور در دقیقه به مدت  5دقیقه تغلید شدند.
ریزجلبکهای تغلید شده در تراکم × 109 cell mL-1
 18با آب شار  20 pptبه حالت تعلیق درآمده و س س بر
اس اس تروت کل تیش ن هادی  Matsumotoو هم کاران
غنی ش دند .این آزمایش برای
( )2009با اندکی اص
برر سی تأثیرات غنی سازی جلبکها با ترکیب  Seو  Znبر
رش د و بقا و میزان مااد معدنی مذکار در روتیفر طراحی
شده است .بدین منظار سه سط مپحلف (20ا  40و 80
میلی گرم در لیحر) از روی و سلنیام به طار جداگانه تهیه
ش د و به دنبال آن  1میلی لیحر از هر م لال ماجاد در
 100میلی لیحر جل بک با تراکم مذکار ریپ حه ش د.
غنیسازی در دمای  25درجه سانحیگراد به مدت  1ساعت
در س ه تکرار انجام ش د .کل مااد با دور  4000دور در
دقیقه به مدت  5دقیقه س انحریفیاژ ش د تا ماده معدنی
م لال ب اقیم ان ده در م یط ح ذا ش اد .س سا
ریزجلبکهای رس ابی و غنی ش ده دو بار با  20 pptگرم
در لیحرآب شار اسحریل شسحه و به مدت  5دقیقه در دور
 4000دور در دقیقه س انحریفیاژ ش دند .س سا اثر
جلبکهای غنی شده بر روی روتیفر بررسی شد .م صال
تالید شده برای تغذیه روتیفر در آب نمک ا سحریل دوباره
تعلیق شد.

 .2.3كشت روتيفر
ک شت روتیفر در زوگهای شی شهای  7لیحری با دمای
 28 0±/5در جه س انحیگرادا  pHتقری با برابر با 8/3ا
اکسیژن م لال بیش از 5 ppmا شاری 20 pptا روشنایی
 1000لاکس به مدت  24س اعت و تراکم 40 ind mL-1
انجام ش د .هاادهی روتیفرها طاری باد که در قس مت
تایین جمع ن شده و حرکت آه سحه آب در ق سمت باالیی
ظروا وجاد دا شت .روتیفرها در یک سی سحم د سحهای و
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بدون تعایض آب در طی  4روز کشت داده شدند .روتیفرها
در سه تکرار با اسحفاده از مپلاط ریزجلبکهای غنی شده
 N. oculataو ( I. galbanaنس ب ت  1:1ب ا ترا کم
 )3 ×106 cell mL-1دو بار در روز تغذیه شدند.

 .2.4سنجش ميزان مواد معدنی
روتیفرها در دمای  40درجه س انحیگراد به مدت 24
س اعت درون آون خش ک ش دند .تس از آنا نمانههای
خش ک ش ده در ظروا  10میلی لیحری تیرکس جهت
هضم قرار گرفحند .س س  9میلی لیحر از  HNO3با خلاص
 65%در س ه نابت با فاص له  10دقیقه) به همراه 125
میکرولیحر تراکسید هیدروژن ( )H2O2اضافه شد تا زیست
تاده کام ً هضم شاد .هضم در حمام آب گرم با دمای 80
درجه سانحیگراد و طی  30دقیقه انجام شد .در نمانههای
ه ضم شدها غلظت Znا Seا مسا منگنزا سدیم و تحا سیم
با اس ح فاده از دس ح گاه جذب اتمی novAA® 400
) )PAtomic Analytic Jena, Germanyاندازهگیری ش د
(.)Lowry and Lopez, 1946

 .2.5شاخصهای رشد روتيفر
از هر زوگ سه نمانه  3میلیلیحری گرفحه شد تا تعداد
روتیفرها و تپمها با اس حفاده از الم باگاوروا ش مارش
ش اد .س س نرخ رش د ویژه (Krebs, 1995; ( )SGR
 )Abbasi et al., 2019و مدت زمان دو برابر شدن ()DT
( )Vallejo et al., 1993با اس ح فاده از فرمال های زیر
م اسبه شد.
SGR = (Ln Nt-Ln N0)/2
DT = (Ln 2)/SGR
 N0و  Ntتراکم اول یه و ن هایی روتیفر ها هس ح ند و t

مپفف دوره آزمایش (روزها) ا ست .مقدار  SGRدر مرحله
کشت نمایی م اسبه شد.
در تا یان دوره تغذ یها همه روتیفرها از طریق فیلحر با
اندازه چش مه برابر با  50میکرومحر فیلحر ش دندا و تس از
ش سح شا به درون میکروتیابها منحقل و تا زمان تجزیه و
ت لیل در دمای  -20درجه سانحیگراد ذخیره شدند.
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س دیم س لنایتا هیچ اخح ا معنیداری بین تیمارها و
گروه شاهد در کل روزهای آزمایش نشان نداد ()p <0/05
(نمادار ش ک ل  .)1بیش حرین تع داد روتیفر ()Nmax
( )339 ± 11/06 ind mL-1و ± 0/008 day-1( SGR
 )0/48و کمحرین  DTدر روتیفر های ت غذ یه ش ده با
جلبکهای غنی شده با  40 mg L-1از هر دو ماده معدنی
م شاهده شد .با این حالا اخح ا معنیداری بین تیمارها
از ل اظ شاخ های مذکار وجاد نداشت (جدول .)1
نحایج تعداد تپم روتیفرهای تغذیه ش ده با جلبکهای
تقایت شده با ترکیب سالفات روی و سدیم سلنایت در
نمادار شکل  2نشان داده شده است .تعداد تپم روتیفرها
در همه روزها به جز روز س ام اخح ا معنیداری نش ان
نداد .بیش حرین تعداد تپم در روز س ام در تیمار mg L-1
 40از دو ماده معدنی مذکار مش اهده ش د که اخح ا
معنیداری با گروه ش اهد و تیمار  80 mg L-1نداش ت
( .)p <0/05همچنین کمحرین ت عداد تپم روتیفر در روز
س ام مرباط به تیمار  20 mg L-1از ترکیب مااد معدنی
مارد اس حفاده باد که اخح ا معنیداری با گروه ش اهد و
تیمار  80 mg L-1نداشت (.)p <0/05

 .2.6تجزيه و تحليل آماری دادهها
طر کلی این ت قیق در قالب طر کام تص ادفی
برنامهریزی و اجرا ش د .برای انجام تجزیه و ت لیل آماری
داده ها از نرم افزار  SPSSبا نس په  21و برای رس م
نمادارها از نرم افزار  Excelنس په  2016اس حفاده ش د.
دادههای به دست آمده به صارت میانگین  ±ان راا معیار
با  3تکرار گزارش گردیدند .قبل از انجام تجزیه واریانسا
نرمال بادن داده های خام با اس حفاده از آزمان Shpiro-
 wilkو همگنی واریانسها تاسط آزمان  Leven'sبررسی
ش د ند .برای تجز یه داده های نر مال از آزمان تجز یه
واریانس یک طرفه و برای مقای سه میانگین بین تیمارهای
مپحلف از آزمان  Tukey HSDاسحفاده شد .حداقل سط
معنیدار بادن آزمانها  p≤0/05در نظر گرفحه شد.

 .3نتايج
نحایج ش اخ های رش د روتیفرهای تغذیه ش ده با
جلبکهای غنی شده با هر دو ماده معدنی سالفات روی و

)0 (Zn+Se
a

a

40 Zn+ 40 Se

a

80 Zn+ 80 Se
a

a

a

a
a

a
a

400

300
200

a
aaaa
aaaa

100

تراکم جمعیت )(ind mL-1

a

20 Zn+ 20 Se

500

0
روز چهارم روز سام

روز دوم

روز اول

روز صفر

روزهای آزمایش
شکل  -1نمودار تراکم جمعیت روتیفرهای تغذیه شده با جلبکهای تقویت شده
با مقادیر مختلف سولفات روی و سدیم سلنایت ،به مدت  4روز (میانگین  ±انحراف معیار 3 ،تکرار).
حروف التین یکسان نشان عدم تفاوت معني دار در بین تیمارها مي باشد.
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جدول  –1میانگین نرخ رشد ویژه ( ،Nmax ،)SGRو  DTدر روتیفرهای تغذیه شده با جلبکهای غني شده کوتاه مدت به مدت  4روز
(میانگین  ±انحراف معیار 3 ،تکرار).

تیمارها ()mg/L

)Nmax (ind mL-1

شاهد (صفر)

335 ± 46/98

a

)day( DT

)SGR (day-1
a

0/47 ± 0/034

a

1/47 ± 0/101

20

320 ± 18/82a

0/46 ± 0/014a

1/49 ± 0/046a

40

339 ± 11/06a

0/48 ± 0/008a

1/45 ± 0/025a

80

322 ± 60/86

0/46 ± 0/047

1/51 ± 0/153

a

a

a

تذکر :اعداد ذکر شده در تیمارها برابر مقدار مارد اسحفاده مااد معدنی بر حسب میلی گرم در لیحر جلبک است.
حروا التین یکسان نشان عدم تفاوت معنی دار در بین تیمارها می باشد.
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روزهای آزمایش
شکل  -2نمودار تعداد تخم روتیفرهای تغذیه شده با جلبکهای تقویت شده
با مقادیر مختلف سولفات روی و سدیم سلنایت ،به مدت  4روز (میانگین  ±انحراف معیار 3 ،تکرار).
حروف التین متفاوت نشان دهنده تفاوت معني دار در بین تیمارها است.

ن حایج تاثیر ت غذ یه روتیفر با ترک یب جل بک های غنی
شده با سالفات روی و سدیم سلنایت بر ترکیب مقادیر
رویا س لنیاما مسا منگنزا س دیم و تحاس یم روتیفر در
نمادار شکل  3ارائه شده است .در روتیفرهای تغذیه شده
با تیمارهای جلبکهای غنی شده با ترکیب سدیم سلنایت
و سالفات رویا میزان روی در روتیفرها همزمان با افزایش
سالفات روی در م یط جلبکها افزایش یافت و بیشحرین
مقدار روی ( )96/89 ± 1/36 µg g-1 DWدر روتیفر تغذیه

شده با جلبکهای غنی شده با  80 mg L-1از هر دو ماده
معدنی مش اهده ش د ( .)p <0/05در این آزمایشا میزان
سلنیام به طار قابل تاجهی افزایش یافت .به عبارت دیگر
میزان س لنیام در روتیفرهای تغذیه ش ده با جلبکهای
غنی شده با  40 mg L-1از هر دو ماده معدنی در مقای سه
با جلبک های غنی ش ده با  20 mg L-1از آن هاا کاهش
یافت ( .)p <0/05قابل تاجه اس ت که بیش حرین میزان
س لنیام ( )169/10 ± 4/83 µg g-1 DWدر روتیفرهای
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روتیفر تغذیه شده با جلبکهای غنی شده با 20 mg L-1
از مااد معدنی مذکار حاصل شد در حالی که گروه شاهدا
کمحرین مقدار مس را نشان داد (.)p <0/05

تغذیه شده با مپلاط جلبکی غنی شده با  80 mg L-1از
هر دو ماده معدنی م شاهده شد ( .)p <0/05ع وه بر اینا
بیش حرین میزان منگنزا مسا تحاس یم و س دیم در تیمار
)0 (Zn + Se
20 Zn+ 20 Se
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c b
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c a b
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b

50
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0

میزان مواد معدني روتیفر )(µg g-1

200

مواد معدني
شکل  -3نمودارتغییرات میزان مواد معدني روتیفرهای تغذیه شده با جلبکهای تقویت شده
با مقادیر مختلف ترکیب سولفات روی و سدیم سلنایت به مدت  4روز (میانگین  ±انحراف معیار 3 ،تکرار).

 .4بحث
در تیمارهای روتیفر تغذیه ش ده با جلبک های غنی
ش ده با ترکیب س الفات روی و س دیم س لنایتا هیچ
اخح ا معنیداری بین تارامحرهای رش د همه تیمارها
م شاهده ن شد .همچنین این تیماربندی تاثیری بر کاهش
تعداد تپم این روتیفرها نداش ت و ححی در بعض ی ماارد
با عث افزایش ت عداد تپم روتیفر ش د .در این آز مایشا
میزان سلنیام در روتیفرهای غنی شده در حدود  11برابر
بی شحر از تیمار شاهد بد ست آمد .در این آزمایشا میزان
س لنیام روتیفرها بیش حر از مقادیر گزارش ش ده در
روتیفرهای تغذیه ش ده با مپمرا  Culture Selco 3000و
 AlgaMac 2000بدس ت آمد ( ;Hamre et al., 2008
 .)Hamre et al., 2016ب ا ا ین ح الا م یزان روی در
روتیفرهای تغذیه شده با جلبکهای غنی شده با ترکیب
سالفات روی و سدیم سلنایت ( )48-96 µg g-1کمحر از
میزان آن در تاروتایان ( )340-570µg g-1حاصل شد؛ در
حالی که همین میزان بیش حر از مقدار مارد نیاز ماهیان

( )20-30 µg g-1می ب اش د ( .)NRC, 2011الگای
تغییرات روی از سایر مااد معدنی مانند مس و سلنیام در
روتیفر ها و جل بک ها تیچ یدهتر اس ت که این میتاا ند
مرباط به گیرندههای جذب روی در سط سلال جلبکا
محابالی سم ریز عنا صر و مدت زمان ماندگاری مااد معدنی
در داخل بدن روتیفر با شد .اگر چه تی بردن به آن نیاز به
بررس ی بیش حری در آی نده دارد .م ققان در یافحند که
روتیفر حدود  ٪35روی ذخیره ش ده خاد را در اولین
س اعت تس از تغذیه از دس ت می دهندا اما س لنیام به
تدریج کاهش مییابد ( .)Wang et al., 2019بر طبق این
روش غنی سازیا روتیفرها نمیتاانند با مقادیر بیشحر روی
غنی ش اند زیرا مقادیر بیش حر این ماده معدنی میتااند
تاثیر اس حرسزایی بر روتیفر و جلبکها داش حه باش د.
همچنین تا صیه می شاد که روتیفرهای غنی شده با این
روش برای الرو آبزیان اسحفاده شاد تا بررسی شاد که آیا
این روتیفر ها میتاان ند ن یاز الرو ماه یان را به این مااد
معدنی برآورده کنند زیرا غنیس ازی روتیفر بدین روش

اثرات غنیسازی جلبکهای ناناکلروتسیس و ایزوکرایسیس به صارت ...

دسحرسی زیسحی باالیی دارد.
از آنجایی که مس به طار عمده در اندامهای جنس ی
روتیفر یافت میش اد ( )Ezoe et al., 2002بنابراین نقش
مهمی در تال یدم ثل روتیفر دارد .در این آز مایشا م نابع
مس و منگنز دس حکاری نش دهاند اما اخح ا معنیداری
بین تیمارهای روتیفر مش اهده ش د .میزان مس در همه
تیمارهای روتیفر تغذیه ش ده با این روش در م دوده
میزان آن در تاروتایان باد ( .)12-38 µg g-1بنابراینا این
روش غنیس ازی میتاا ند ن یاز الرو ماه یان به مس
( )3-5 µg g-1را طبق م قدار گزارش ش ده در NRC
( )2011برآورده ک ند .بر هم کنش بین س لنیاما روی و
مس منجر به افزایش میزان مس میش اد بنابراین ممکن
اس ت نیازی به غنیس ازی روتیفر با مس نباش د .چندین
مطالعه کمباد مس را در روتیفر ارزیابی کردهاند و روتیفرها
را با مس غنیس ازی کرد ند ( ;Hamre et al., 2008
 .)Penglase et al., 2013; Sun et al., 2013برای مثال
 Hamreو همکاران ( )2008هیچ افزایش ی در میزان مس
روتیفر های غنی ش ده با  Culture Selco 3000حاوی
بیش حرین میزان مس (  8/1 ± 2/2میلی گرم بر کیلاگرم
وزن خ شک) در بین دیگر مااد غنی کننده نیافحند .بر این
اس اسا میتاان تاص یه کرد که در ص ارت غنیس ازی
روتیفر با عناص ر  Znو Seا نیازی به غنیس ازی با مس
برای تأمین نیاز به الرو نمیباشد.
میزان منگنز روتیفر ها در ه مه تی مار ها به جز تی مار
روتیفر تغذیه ش ده با جلبکهای غنی ش ده با 20mg L-1
از هر دو ماده معدنی در مقایس ه با گروه ش اهد به طار
معنیداری کاهش یافت .مطالعات مشابهی روی غنیسازی
روتیفر با فلز روی ان جام ش ده اس ت که کاهش
منگنز روتیفر را نش ان داد ند ( ;Hamre et al., 2008
 .)Matsumoto et al., 2009میزان منگنز روتیفره ا در
همه تیمارها به جز گروه شاهد و تیمار روتیفر تغذیه شده
با جلبک های غنی ش ده با  20 mg L-1از مااد معدنی
مذکارا کمحر از م دوده تاروتایان و مقدار مارد نیاز ماهی
باد ( Nordgreen .)NRC, 2011و ه مک اران ()2013
نحی جه گرفح ند روتیفر هایی که از جل بک ت غذ یه میکن ند
مقدار کافی منگنز در م دوده تاروتایان ()8-25 µg g-1
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را دارند اما در تژوهش حا ضر با وجاد ا سحفاده از دو گانه
جلبک با ارزش غذایی باال برای تغذیه روتیفرا غنیس ازی
با مااد دیگر به ویژه روی و سلنیام منجر به دفع یا مصرا
منگنز در روتیفر ش د .میزان منگنز روتیفر با غنیس ازیا
زیاد قابل تغییر نیس ت به طار مثال در مطالعه Penglase
و همکاران ( )2013افزایش میزان منگنز روتیفر بیش حر از
س ه برابر مقدور نباد .با تاجه به اینکه م حاای منگنز با
وجاد غنیس ازی با  Seو  Znافزایش نیافتا ترجی داده
شد که روتیفر با  Mnغنی سازی ن شاد به مانند مطالعهای
که قب برای غنیس ازی مس مش ا هده ش ده باد
(.)Nordgreen et al., 2013
اثرات مپلاط مااد معدنی بر ر شد و تالید مثل روتیفر
کمحر شناخحه شده ا ستا اگرچه  Xuو همکاران ()2015
در یافح ند تارامحرهای تال یدمثل  B. calyciflorusاز جمله
افزایش جمع یت و نرخ تال یدم ثل تقری باً ت ت تأثیر
مپلاطی از چند فلز (مسا رویا کادمیما کروم و منگنز)
قرار میگیرد .با این حالا در تژوهش حاض ر اخح ا
معنیداری در بین تیمارها از ل اظ میزان رش د جمعیت
یافت نش دا اگرچه تفاوتهایی در تالید تپم روتیفر غنی
ش ده با مپلاط روی و س لنیام مش اهده ش د .در مطالعه
دیگریا  Norwoodو همکاران ( )2003آزمانهای سمیت
مپلاط فلزات را بر روی روتیفر بررس ی کرد ند و نحی جه
گر فت که هیچ قانان معینی وجاد ندارد و گاهی او قات
نحایج محناقضی مشاهده می شاد .همانطار که نحایج نشان
دادا مقدار  20 mg L-1از مپلاط فلزات سلنیام و روی بر
تالید تپم تاثیر کمحری در مقای سه با گروه شاهد دا شت؛
در حالی که تاثیر تیمار روتیفر غنی شده با  40 mg L-1از
هر دو ماده معدنی بیش حر از ش اهد باد .مکانیس مهای
جذبا ذخیره و دفع مااد معدنی در روتیفر محغیر است اما
دلیل آن مشپ نیست (.)Nordgreen et al., 2013

 .5نتيجهگيری نهايی
به طار کلی مش پ ش د که غنیس ازی ترکیب
جلبکهای مارد ا سحفاده با سلنیام و روی سبب افزایش
جذب آنها در روتیفر می شاد .الزم به ذکر ا ست که سه
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.یک ضرورت صارت گیرد

تشکر و قدردانی
نایس ندگان از کارکنان بپش ش ی ت و تژوهش کده
آرتم یا و آبزی تروری دانش گاه اروم یه جهت همکاری و
.ارائه امکانات الزم تشکر میکنند
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