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چکیذه
غذف ًٍَس سًگاسًگ )  (Circenita callipygaهتعلق تِ خاًَادُ  Veneridaeیکی اصگًَِ ّای تَهی خلیج فاسس ٍ دسیاای عوااى
هیتاضذ .ایي تحقیق اص تْوي هاُ  1392تا اسدیثْطت هاُ  1393دس ایستگاُ تحقیقات ضیالتی ًشم تٌاى تٌذسلٌگِ اًجاام ضاذ .هیاضاى فیلتشاسایَى
جلثک ) ) Isochrysis aff galbanaتَسظ ایي غذف دس  6تیواس دهایی ضاهل  36 ٍ 32 ،28 ،24 ،20 ،15دسجاِ سااًتیگشاد ٍ  6تیوااس
ضَسی ضاهل  45 ٍ 40 ،35 ،30 ،25 ،20قسوت دس ّضاس ) (pptدس ًظش گشفتِ ضذّ .ش تیواس ضاهل  10عذد اص غذف ًٍَس سًگاسًگ تا عَل
پطتی -ضکوی ) 24±2 (DVMهیلی هتش دس آکَاسیَم  15لیتشی تَد .غذف ًٍَس سًگاسًگ  24ساعت قثل اص ضاشٍ آصهاایص اازادّی

ًطذُ ٍ ّوچٌیي یک اکَاسین ًیض تعٌَاى ضاّذ (تذٍى غذف) جْت تشسسی سضذ یا هشگ احتوالی جلثک )  ( I. galbanaدس ًظش گشفتاِ
ضذً .تایج حاغل اص فیلتشاسیَى ایي جلثک دس  6تیواس دهایی ٍ  6تیواس ضَسی تَسظ غذف ًٍَس سًگاسًگ ًطاى داد کِ تیطاتشیي هیاضاى
فیلتشاسیَى دس تیواس دهایی  28دسجِ ساًتیگشاد تا  3588695 ± 300141هیکشٍلیتش/ساعت/غذف ٍ کوتشیي هقذاس آى هشتَط تِ تیواس دهایی
 20دسجِ ساًتیگشاد تا  1451848 ± 300141هیکشٍلیتش /ساعت /غذف هیتاضذ .هیضاى فیلتشاسیَى دس تیواس دهایی  28تا  32دسجِ سااًتیگشاد
ٍ تیواس دهایی  20تا  15دسجِ ساًتیگشاد اختالف هعٌی داسی ًذاضت ) .(P>0.05دس تیواس ضَسی  25 ٍ 20غذفّا عول فیلتشاسیَى اًجاام
ًااذادُ ٍ هیااضاى آى غااتش تذساات آهااذ .تیطااتشیي هیااضاى فیلتشاساایَى دس ضااَسی  40قسااوت دس ّااضاس تااَدُ کااِ هعااادل 2374067±997049
هیکشٍلیتش/ساعت/غذف هیتاضذ .هیضاى فیلتشاسیَى دس ضَسی ّای  ppt 40 ٍ 35هعٌی داس ًثَدُ است اها تا تیواسّای ضَسی ppt 45 ٍ 30

هعٌی داس تَد )ً .(P<0.05تایج کلی ًطاى داد کِ تْیٌِ دها جْت اًجاام فعالیاتّاای تیَلَطیاک دس غاذف ًٍاَس سًگاسًاگ دس دسجاِ
حشاستّای  28-32ساًتیگشاد ٍ ضَسی  ppt 40هیتاضذ.
کلوبت کلیذی :دها ،ضَسی ،غذف ًٍَس سًگاسًگ) ،(Circenita callipygفیلتشاسیَىٍ ، ( Isochrysis aff galbana )،
خلیجفاسس

*نویسنذه هسئول
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 .1هقذهه

غَست گشفتِ است (ّ .)20وچٌیي هیضاى فیلتشاسیَى ّاش غاذف

استتادُ اص ًشمتٌاى دسیایی تِ خػَظ غذفّاای دٍکتاِای دس

ساتغِ هستقیوی تا فعالیتّای حیاتی ضاهل تٌتس ،تغزیاِ ٍ حتای

سال ّای اخیش تِ دلیل جٌثِّای هختلف آى اص جولِ هٌثتکاسی،

هیضاى سضذ آى داسد (.)26

دکوِ ساصی ،تضئیٌات ،صیَسآالت ،خَساک عیَس (پَساتِ آى) ٍ

فاکتَسّای هتعذدی تش هیضاى فیلتشاسایَى غاذفّاای دٍکتاِای

هْنتش اص ّوِ استتادُ ازایی اص آى تاعث افضایص غیذ تی سٍیِ ٍ

هؤثشًذ هاًٌذ دهای هحیظ ،ضَسی آب ،اًاذاصُ غاذف ،هقاذاس ٍ

کاّص رخایش آى ضذُ اسات .غاذفّاای دٍکتاِای اص لحااػ

اًاذاصُ هااَاد هغازی ٍ جشیاااى آب هاایتاضاذ ( .)20اص ایااي هیاااى

اکَلَطیک ٍ ازاییً ،قص تِ سضایی دس چشخِ هَاد ازایی سایش

فاااکتَس دهااا تااِ عٌااَاى هااؤثشتشیي فاااکتَس تااش هیااضاى فیلتشاساایَى

آتضیااااى ایتاااا هاایکٌٌاااذ .ایاااي هَجاااَدات ضااااخع صیساااتی

هی تاضذ کاِ حتای تاا کااّص یاا افاضایص آى (فاغالِ گاشفتي اص

اکَسیستن ّای آتی هحسَب هیضًَذ کِ قادسًاذ آلاَدگیّاای

هحذٍدُ ًشهال) تاعث کاّص ضذیذ هیاضاى فیلتشاسایَى هایضاَد

ًتتاای ،فلااضات سااٌگیي ،هااَاد سادیَاکتیااَ ٍ ایااشُ سا اص هحاایظ

( .)7 ،8 ،9دٍهیي فاکتَس هؤثش تش هیضاى فیلتشاسایَى ،ضاَسی آب

جوع آٍسی کشدُ ٍ تاعث پاکیضگی ٍ سالهتی هحیظ آتی گشدًاذ

اساااااات ضااااااَسی آب دس تٌظااااااین اسااااااوضی ٍ لٌااااااف

(ّ .)15،22وچٌیي اهاشٍصُ اص ًاشمتٌااى دٍکتاِای جْات حازف

خًَی( )hemolymphغذف دخالت داسد ٍ حتی تا کاّص یا

عٌاغش ًیتشٍطى ٍ فستش دس آب ضیشیي استتادُ هایضاَد (.)4،5،6

افضایص آى غذف کتِ ّای خَد سا تااص ًوایکٌاذ ( .)17،21لازا

تِ عالٍُ استتادُ اص تعضی غذفّای دٍکتِ ای جْت حازف ٍ

ًظش تِ اّویت دٍ فااکتَس دهاا ٍ ضاَسی ،ایاي تحقیاق تاِ هٌظاَس

کاّص تشاکن جلثک دس استخشّای هیگَ ٍ هااّیّاای گشهااتی

دست یافتي تِ تْتشیي دها ٍ ضَسی دس فیلتشاسیَى غذف ًٍَس

تا هَفقیت ّایی ّوشاُ تَدُ است ( .)23،28یکی اص ایي ًاشمتٌااى،

سًگاسًگ هَسد تشسسی قشاس گشفت.

غذفّای دٍکتِای اص خاًَادُ) (Veneridaeهیتاضذ کاِ دس
سَاحل جٌَب کطَس پاشاکٌص فشاٍاًای اص چاتْااس تاا خَصساتاى

 .2هواد و روشهب

داسد ( .)3،1ایي خاًَادُ داسای تیص اص  500گًَاِ هایتاضاذ کاِ

غذف ًٍَس سًگاسًگ ) (Circenita callipygaاص تخاص

تیطتشیي فشاٍاًی هتعلق تاِ گًَاِ ) (Circenita callipygaتاا

هیاًی هٌغقِ جضس ٍ هاذی دس سااحل تٌذسلٌگاِ جواعآٍسی ضاذ.

ًام فاسسی ًٍَس سًگاسًگ (ًام اًگلیسایPretty-blocked :

غااذفّااای ًٍااَس تااِ آصهایطااگاُ ایسااتگاُ تحقیقااات ضاایالتی

 )Venusهیتاضذ ( .)2،3اًذاصُ ایي غذف اص  18تا  50هیلیهتاش

ًشهتٌااى تٌذسلٌگااِ اًتقااال ٍ تَسااظ آب ضاَس تویااض ٍ فیلتااش ضااذُ

هتغیش ٍ دس هٌاعق جضسٍهذی تایي قلاَُساٌگّاا ٍ ضاٌی صیسات

ضستطَ دادُ ضذًذ .عَل پطتی -ضکوی ) (DVMتَسیلِ ٍسًیاِ

هااایکٌاااذ ( .)3تیطاااتش کاسّاااای تحقیقااااتی سٍی غاااذف)

(کَلیس تا دقت  0/1هیلیهتش) اًذاصُگیشی گشدیذ .غاذفّاایی

( C.callipygaدس حااذ ضٌاسااایی ٍ پااشاکٌص آى دس سااَاحل

کِ عَل پطتی-ضکوی آىّا  24±2هیلیهتاش تاَد ،اًتخااب ٍ 24

جٌااَب کطااَس تااَدُ ٍ سٍی غااافی خااَاسی (فیلتشاساایَى) ایااي

ساعت قثل اص ضشٍ آصهایص جْات دفاع هاَاد اازایی هػاشف

غذف دس داخل کطَس تحقیقی غَست ًگشفتِ است .دس خااس

کشدُ ،دس آب دسیای فیلتشضذُ ٍ دس هقاتال تااتص اضاعِ هااٍسای

کطَس تیطتش کاسّای هغالعِ ای فیلتشاسیَى تاش سٍی غاذفّاای

تٌتص ) (UVقشاس دادُ ضذُ ً ،گْذاسی ضذًذ ( .)7جلثک هَسد

اٍیستش ٍ هاسل ّا اًجام ضذُ ٍ کوتش تش سٍی کلنّاا )(Clams

اساتتادُ دس ایاي آصهاایص ایضٍکشایسایس) (Isochrysis aff
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 galbanaتَدُ کِ پس اص عی هشاحال کطات ضااهل اساتَک،

)) =(V/(n×t))×((C0-Ct)-(C/0-C/tتعاااذاد سااالَلّاااای

ظااشٍف  5000 ٍ 1000 ،500 ،250ساایساای دس هحاایظ کطاات

هػشفضذُ (سلَل/غذف/ساعت)

گیالسد  ،F2دس هشحلِ اًتجاسی سضذ هَسداساتتادُ قاشاس گشفات

 ;Vحجن ظشف تشحسة هیکشٍلیتش

( .)7تیواسّاااای دهاااا ضااااهل  36 ٍ 32 ،28 ،24 ،20 ،15دسجاااِ

 ;nتعذاد غذف دس ّش ظشف

ساااًتیگااشاد ٍ تیواااس ضااَسی ضاااهل 45 ،40 ،35 ،30 ،25 ،20

 ;tصهاى (ساعت)

قسوت دس ّضاس تَد کِ تشای ّش تیواس ساِ تکاشاس ٍ یاک تکاشاس

 ;C0تشاکن اٍلیِ دس ظشف تیواس یا تکشاس (سلَل دس هیکشٍلیتش)

تذٍى غذف جْت کٌتشل سضاذ ٍ یاا هاشگ احتواالی جلثاک )

 ;Ctتشاکن ثاًَیِ دس ظشف تیواس یا تکشاس (سلَل دس هیکشٍلیتش)

( I.galbanaدس ًظش گشفتاِ ضاذ ( .)7،12دس ّاش آکَاسیاَم تاا

 ;C/0تشاکن اٍلیِ دس ظشف ضاّذ (سلَل دس هیکشٍلیتش)

اتعاد  25×20×40ساًتیهتش کِ فقظ  15لیتش آى پش اص آب دسیاای

 ;C/tتشاکن ثاًَیِ دس ظشف ضاّذ (سلَل دس هیکشٍلیتش)

فیلتشضااذُ ٍ دس هقاتاال تاااتص اضااعِ هاااٍسای تااٌتص ) (UVقااشاس

فاکتَس تػحیح کٌٌذُ دس دٍ فشهاَل تااال ضااهل )ٍ ln(C/0/C/t

دادُضذُ 10 ،غذف ًٍَس سًگاسًگ قشاس دادُ ضاذ ٍ تاشای ّاش

) (C/0-C/tهی تاضذ کِ هیضاى خغای حاغل اص سضاذ ٍ یاا هاشگ

تیواس سِ تکشاس دس ًظش گشفتِ ضذ ٍ هجواَ غاذفّاای هاَسد

هیش جلثک تا اساتتادُ اص اخاتالف تاشاکن دس ظاشف ضااّذ سا تاِ

اسااتتادُ دس ّااش تیواااس  30عااذد تااَد .جْاات هعلااق ًگااِداضااتي

حذاقل هیسساًذ (.)16

جلثک ّا اص سیستن َّادّی هالین تَسیلِ سٌگ َّا استتادُ ضذ.

دادُّای جوعآٍسی ضذُ دس تشًاهِ ٍ Excel 2010اسد ٍجذٍل

تااشاکن اٍلیااِ جلثااک هااَسد اسااتتادُ دس توااام تیواسّااا 100000

ٍ ًوَداسّای هیضاى فیلتشاسیَى ًیض تَسظ ّویي ًشمافضاس سسن ضذ.

سلَل/هیلیلیتش تَد ( )7لزا قثال اص ضاشٍ آصهاایص تاشاکن اٍلیاِ

جْت هقایساِ هیاضاى فیلتشاسایَى تایي تیواسّاای هختلاف دهاا ٍ

جلثک ایضٍکشایسیس ) (I.galbanaتَساظ الم ّوَسایتَهتش ٍ

ضَسی اص تشًاهِ  ٍ SPSS V17.0تجضیِ ٍاسیاًس یاک عشفاِ

هیکشٍسکَج ًَسی هذل ًیکَى ) (Nikonتا عذسای ضای ی 10

) (ANOVAاسااتتادُ گشدیااذ ٍ هیاااًگیيّااا تااا آصهااَى تااَکی

ضواسش ضذ .پاس اص عای صهااىّاای یاک سااعت ٍ دٍ سااعت

) (Tukeyدس سغح  5دسغذ هقایسِ ضاذًذ ( .)12دس ًوَداسّاا،

هجذداً تاشاکن جلثاک ) (I.galbanaدسٍى تکشاسّاا ضاواسش

حشٍف هتتاٍت ًطاى دٌّذُ ٍجَد اخاتالف هعٌای داس دس ساغح

ضذًذ 10 .سیسی اص ّش تکشاس تَسظ پیپت ًوًَِتشداسی ٍ جْت

 95دسغذ هیتاضذ.

جلَگیشی اص سضاذ احتواالی تَساظ فشهاالیي  5دسغاذ تییثات ٍ

.3نتبیج

سااپس تَسااظ الم ّوَساایتَهتش ضااواسش ضااذ .جْاات تااِ دساات

تیطتشیي هیضاى فیلتشاسیَى غذف ًٍَس سًگاسًگ دسساعت اٍل

آٍسدى هیااضاى فیلتشاساایَى تااش اساااس حجاان فیلتااش ضااذُ ٍ ساالَل

هشتااَط تااِ دهااای  28دسجااِ ساااًتیگشاد کااِ هعااادل 3/10±0/6

هػشفضذُ اص دٍ فشهَل صیش استتادُ گشدیذ (.)7،12

لیتش/ساعت/غذف ٍ 1/3*10 8±8660254سلَل/ساعت/غاذف
تَد (ضکلّای  .)2 ٍ 1کوتشیي هیضاى فیلتشاسیَى دس ایي غاذف

))) =(V/(n×t))×((ln(C0/Ct)-ln(C/0/C/tحجااااااااااااان

دس ساعت اٍل هشتَط تِ دهاای  15دسجاِ سااًتیگشاد کاِ هعاادل

فیلتشاسیَى (هیکشٍلیتش/غذف/ساعت)

 0/6±0/21لیتااااااااش /ساااااااااعت /غااااااااذف ٍ ±1/5*107
5/25*107سلَل/ساعت/غذف تِ دست آهذ (ضکلّای .)2 ٍ 1
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اها دس سااعت دٍم تیطاتشیي هیاضاى فیلتشاسایَى تاش اسااس حجان

شکل  :1هقبیسه هیساى فیلتراسیوى صذف ونوس رنگبرنگ بر

هػشف ضاذُ هشتاَط تاِ دهاای  32دسجاِ سااًتیگشاد کاِ هعاادل

اسبس حجن آة فیلتر شذه در سبعت اول و دوم در

4/79±0/53لیتش/ساعت/غذف ٍ تش اساس سلَل هػاشف ضاذُ

دهبهبی هختلف

 8/75*107±8660254سلَل/ساعت/غاااذف هحاساااثِ ضاااذ

c

۱۴۰

c

(ضکلّای  .)2 ٍ 1کوتشیي هیضاى فیلتشاسایَى دس سااعت دٍم تاش

ab

اساس حجن هػشف ضذُ هشتَط تاِ دهاای  20دسجاِ سااًتیگشاد

۱۰۰

C

b

ab

۸۰

B

B

کِ هعاادل لیتش/ساعت/غاذف ٍ تشاسااس سالَل هػاشف ضاذُ

۱۲۰

B

a

۶۰
۴۰

B

هشتااَط تااِ دهااای  28دسجااِ ساااًتیگشاد کااِ هعااادل ±8452071

A

۲۰
۰

1/125*107سلَل/ساعت/غذف تذست آهذ(ضکلّاای .)2 ٍ 1

سلول مصرف شده (میلیون سلول/ساعت/صدف)

هشتااااَط تااااِ دهااااای  15دسجااااِ ساااااًتیگشاد کااااِ هعااااادل

ساعت دوم

ساعت اول

تیمار دما (درجه سانتیگراد)

هیضاى فیلتشاسیَى دس سااعت اٍل ٍ تشاسااس حجان هػاشفضاذُ
(هیکشٍلیتش/ساعت/غذف) دس دهای  28دسجِ ساًتیگشاد تا ساایش
شکل  :2هقبیسه هیساى فیلتراسیوى صذف ونوس

تیواسّای دهایی اختالف هعٌیداسی داضات ) ،(P<0.05اهاا دس
ساعت دٍم (حجن هػشف ضذُ) دس دهای  32دسجِ ساًتیگشاد تا
سایش تیواسّاای دهاایی اخاتالف هعٌای داس داضات ).(P<0.05
هیضاى فیلتشاسیَى دس ساعت اٍل ٍ تشاساس سلَل هػشف ضذُ دس
دهای  28دسجِ ساًتیگشاد تا سایش تیواسّای دهایی تاِ جاض دهاای
 24دسجِ ساًتیگشاد اختالف هعٌی داس داضت ) ( P<0.05اها دس
ساعت دٍم (سلَل هػشفضذُ) دس تیواس  15دسجِ سااًتیگشاد تاا
سایش تیواسّای دهایی اختالف هعٌی داسی داضت ).(P<0.05
6

AB

AB
c

ساعت اول

AB

A ab
a

4

ab

ab

3

A

2
a

1
0

۳۶

۳۲

۲۸

۲۴

تیواس دها

۲۰

۱۵

حجن فیلتش ضذُ (لیتش/ساعت/غذف)

B

5

رنگبرنگ بر اسبس سلول هصرفشذه در سبعت اول و
دوم در دهبهبی هختلف
غذف ًٍَس سًگاسًگ دس ضَسیّای  25 ٍ 20قسوت دس ّضاس
) (pptکتِ ّاای خاَد سا تااص ًکاشدُ ٍ ّایت فیلتشاسایًَی ّان اص
لحاػ حجن فیلتش ضذُ ٍ ّن اص لحاػ سلَل هػشفضذُ غاَست
ًگشفت (ضکلّای  .)4 ٍ 3تیطتشیي هیضاى فیلتشاسایَى دس سااعت
اٍل دس غذف ًٍَس سًگاسًگ هشتَط تِ ضَسی  35قساوت دس
1/2*108±7/5*106سلَل/ساعت/غذف تَد (ضاکلّاای ٍ 3
 .)4کوتشیي هیضاى فیلتشاسیَى دس ساعت اٍل هشتَط تِ ضَسی 30
قسوت دس ّضاس تَد کِ هعاادل  0/13±0/0 4لیتش/ساعت/غاذف
7

ٍ 1/25*10 ±4330127سلَل /ساعت/غذف تَد (ضکل ّای 3
ٍ  .)4اهااا دس ساااعت دٍم تیطااتشیي هیااضاى فیلتشاساایَى دس غااذف
ًٍَس سًگاسًگ هشتَط تِ ضَسی  40قساوت دس ّاضاس تاَد کاِ
هعااااادل ±1/7

0/31لیتش/ساعت/غااااذف ٍ ±866025

7

1/25*10سلَل سلَل/ساعت/غاذف تاَد (ضاکلّاای .)4 ٍ 3

کوتشیي هیضاى فیلتشاسیَى دس سااعت دٍم تاش اسااس حجان فیلتاش
ضاااذُ دس ضاااَسی  30قساااوت دس ّاااضاس کاااِ هعاااادل ± 0/0 5
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0/25لیتش/ساعت/غذف تَدٍ .لی کوتاشیي هیاضاى فیلتشاسایَى تاش

b

ًطذ).(P>0.05

۱۰۰

b

ضذ کِ هعادل 1/65*107±7927254سلَل سلَل/ساعت/غاذف

۸۰

B

۶۰

A
A

۴۰

A
a
0

۴۵

هیضاى فیلتشاسیَى دس ساعت اٍل ٍ تشاسااس حجان فیلتاش ضاذُ دس
ضَسی  35قسوت دس ّاضاس تاا ساایش تیواسّاای ضاَسی اخاتالف

۱۲۰

۴۰

۳۵

۳۰

۲۵

0

۲۰

سلول مصرف شده (میلیون
سلول/ساعت/صدف)

b

اساس سلَل هػشفضذُ دس ضَسی  45قسوت دس ّاضاس هطااّذُ

تَد ٍلی اختالف هعٌیداسی تا ضَسی  30قسوت دس ّضاس هطاّذُ

ساعت اول

۱۴۰

۰

۲۰

تیمار شوری (قسمت در هزار)

شکل  :4هقبیسه هیساى فیلتراسیوى صذف ونوس

هعٌیداسی داضت )ٍ (P<0.05لی تیي ضاَسی  45 ٍ 40قساوت

رنگبرنگ بر اسبس سلول هصرف شذه در سبعت اول و

دس ّضاس اخاتالف هعٌای داسی هطااّذُ ًطاذ ) .(P>0.05هیاضاى

دوم در شوری هبی هختلف

فیلتشاساایَى تااش اساااس ساالَل هػااشفضااذُ دس ساااعت اٍل تاایي
تیواسّای ضاَسی  45 ٍ 40 ،35قساوت دس ّاضاس اخاتالف هعٌای
داسی ًذاضااات

)ّ(P>0.05وچٌااایي دس سااااعت دٍم تااایي

ضَسیّاای  45 ٍ 35 ،30قساوت دس ّاضاس اخاتالف هعٌایداسی
ًذاضت ).(P>0.05

ساعت اول

۴۵

۴۰

۳
۳

c
AB

۲
۲
۱
aA

۳۵

۳۰

0

0

۲۵

۲۰

۱
۰

حجن فیلتش ضذُ (لیتش/ساعت/غذف)

B

AB
b

تشسساااای ًتااااایج فیلتشاساااایَى غااااذف ًٍااااَس سًگاسًااااگ
) (C.callipygaدس دهاّای هختلف ًطاى داد کِ ایاي غاذف
تحول دهایی  15تا  36دسجاِ سااًتیگشاد سا داسد ٍ دس ایاي داهٌاِ

۴

b

.4بحث

تیمار شوری

دهایی ،کتِ ّاای خاَد سا تااصکشدُ ٍ عوال فیلتشاسایَى سا اًجاام
هیدّذ .کوتشیي هیاضاى فیلتشاسایَى هشتاَط تاِ دهاای  15دسجاِ
ساًتیگشاد تاَد ٍ تاا افاضایص دهاا تاا  28دسجاِ سااًتیگشاد هیاضاى
فیلتشاسیَى افضایص یافت (ضکلّای  .)2 ٍ 1سپس تا افضایص دها،
هیضاى فیلتشاسایَى کااّصیافتاِ ٍ دس دهاای  36دسجاِ سااًتیگشاد
هیضاى فیلتشاسیَى تِ دهای ٍ 20حتی  15دسجِ ساًتیگشاد ًضدیاک
تَد .هطاتِ ایي سفتاس دس غذف هاسل عالیی (Limnoperna
) fortuneهطاّذُ ضذ تِعَسیکِ تا تشسسای هیاضاى فیلتشاسایَى

شکل  :3هقبیسه هیساى فیلتراسیوى صذف ونوس رنگبرنگ بر
اسبس حجن آة فیلتر شذه در سبعت اول و دوم در
شوریهبی هختلف

ایااي غااذف دس دهااای ّااای  30 ٍ 28 ،25 ،20 ،15 ،10دسجااِ
ساًتیگشاد ،هطخع ضذ کِ تیطتشیي هیاضاى فیلتشاسایَى دس دهاای
 28دسجِ ساًتیگشاد تَدُ ٍ دس دهای  30دسجِ ساًتیگشاد هجاذداً
هیضاى فیلتشاسیَى کاّص هی یاتذ ( .)19دس غذفّای دٍکتاِای
هشتَط تِ هٌاعق سشدسیش (هتَسظ دهای ساالًِ کوتش اص  20دسجِ
ساًتیگشاد) تیطتشیي هیضاى فیلتشاسیَى دس دهاای پااییيتاش غاَست
هیگیشد .تِ عاَس هیاال دس گًَاِ ّاای غاذف هشتاَط تاِ جاٌس
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) (Corbiculaکِ هیضاى فیلتشاسیَى آىّا دس دهاّای ٍ 22 ،15

اهاااا تشسسااای هیاااضاى فیلتشاسااایَى غاااذف ًٍاااَس سًگاسًاااگ

 24دسجِ ساًتیگشاد هَسد تشسسی قشاسگشفتاًِ ،طااى های دّذکاِ

()C.callypigaدس ضَسیّای هختلفً ،تایج هتتاٍتی تِ دست

تیطتشیي هیضاى فیلتشاسیَى هشتَط تاِ دهاای  15دسجاِ سااًتیگشاد

آهذُ تِعَسیکِ ایي غذف تِ ضاَسیّاای صیاش  30قساوت دس

هاایتاضااذ ( )24،25دس تعضاای غااذفّااای دٍکتااِای هیااضاى

ّااضاس ) (pptتااِضااذت حساااس تااَدُ ٍ کتااِّااای خااَد سا تاااص

فیلتشاسیَى دس داهٌِ دهایی ،هطاتِ ٍ اختالف هعٌیداسی تیي هیضاى

ًویکٌذ .ایي عکاسالعوال دس ضاَسیّاای  25 ٍ 20قساوت دس

فیلتشاسیَى دس دهاّای هختلف هطاّذُ ًطذُ است .تاِعاَس هیاال

ّضاس تِساحتی هطاّذُ ضذ کِ ّیتکاذام اص غاذفّاا کتاِّاای

هیااضاى فیلتشاساایَى دس غااذف )( Dreissena bugensisدس

خَد سا دس عَل  2سااعت آصهاایص تااص ًکشدًاذ (ضاکل .)2 ٍ 1

دهای  8تا  22دسجِ ساًتیگشاد هَسد تشسسی قشاس گشفت کِ ًتایج

هطاااتِ ایااي سفتاااس دس غااذف هاساال سااثض ()Perna viridis

ًطاااااى داد هیااااضاى فیلتشاساااایَى تاااایي  200تااااا  300هیلاااای

هطاّذُ ضذ تِ عَسیکِ دس ساعت اٍل دس ضَسی  10قساوت دس

لیتش/ساعت/غذف هتغیش تَدُ ٍ اختالف هعٌیداسی تایي تیواسّاا

ّضاس توام غاذف ّاا ٍ دس ضاَسی  15قساوت دس ّاضاس ًیوای اص

هطاااّذُ ًطااذُ اساات ( .)11غااذف هشٍاسیااذ ساااص لااة ساایاُ(

غذفّا کتِّای خَد سا تاص ًکشدًذ (ّ .)17وچٌایي دس غاذف

) Pinctada margaritiferaیکای اص گًَاِّاای تاَهی دس

هاسل () M.edilusدس ضَسی  10قسوت دس ّضاس کتِّای خَد

خلیج فاسس کِ هیاضاى فیلتشاسایَى ایاي غاذف تَساظ جلثاک (

سا تاص ًکشد ٍ حتی تعذ اص گزضات  2سااعت اص آصهاایص تلتااتی

 ) I.galbanaدس دهاّای هختلف هَسد تشسسی قشاسگشفتِ است

ّن هطاّذُ ضذ ( .)21تِ ًظش هیسسذ کاِ کااّص ضاَسی تاعاث

( .)7هطاتِ غذف ًٍَس سًگاسًگ ،تیطتشیي هیضاى فیلتشاسیَى دس

افاااضایص هتاتَلیسااان دسٍى سااالَلّاااای آتططااای دس غاااذف

غذف هشٍاسیذ ساص لاة سایاُ دس دهاای  27/5دسجاِ سااًتیگشاد

( )Crassisterea virginicaهیضَد کِ دلیال ایاي افاضایص

غَست گشفت ٍ هیضاى حجن فیلتش ضذُ ٍ سلَل هػشفضذُ ّاش

هتاتَلیسن ،افضایص سغح آهًَیاک دفعی هایتاضاذ ( .)10ضاَسی

دٍ غااذف دس دهااای  27/5دسجااِ ساااًتیگشاد یکساااى تااَد .الثتااِ

ّوچٌاایي تااش سٍی فعالیاات سٍصاًااِ هاًٌااذ فااشٍسفتي دس تسااتش دس

گاااضاسش هتتااااٍتی دس هاااَسد هیاااضاى فیلتشاسااایَى یاااکگًَاااِ

غذفّای دٍکتِای اثش داسد تِ عَسیکِ تاا کااّص ضاَسی اص

تااِدسااتآهااذُ اساات تااِعااَس هیااال هیااضاى فیلتشاساایَى غااذف

 20قسااااااااااوت دسّااااااااااضاس هیااااااااااضاى فیلتشاساااااااااایَى

()D.polymorphaدس دهااای  20دسجااِ ساااًتیگشاد84-114 ،

کلااانّاااای( Mactra.veneriformis) ,(Ruditapes

( 22-77 ،)26هیلی لیتش/ساعت/غذف ( )14تِدستآهاذُ اسات.

 )Meretrix lusoria(ٍ )philippinarumکاّص هییاتاذ

خغاّااای هَجااَد دس هیااضاى فیلتشاساایَى دس گًَااِّااای هختلااف

ٍ تیطتش دسٍى ضي فشٍ هیسًٍذ ( .)18اها تشخالف غذف ًٍاَس

غذف ّای دٍکتاِ ای تاِ دلیال فیلتشاسایَى ًاپیَساتِ ٍ دٍسُ ای

سًگاسًگ ،اٍیستش)  ٍ( Crassostrea madrasensisکلان)

غذفّا هی تاضذ لزا دس هحاسثِ ًتیجِ اسصیاتی هیضاى فیلتشاسایَى

( Paphia malabaricaدس ضاااَسی  15قساااوت دس ّاااضاس

تِ ضذت دچاس خغا ٍ اًحشاف هیتاضذ ( .)14ایي ًاپیَساتگی دس

کتِّای خَد سا تاص ًگِداضتِ ٍ تِ عول فیلتشاسیَى اداهِ هیدٌّذ

هیضاى فیلتشاسیَى غذف ًٍَس سًگاسًگ هطاّذُ ضذ تِ عاَسی

( .)20تا افضایص ضَسی اص  40قسوت دس ّضاس ،هیاضاى فیلتشاسایَى

کِ هیضاى فیلتشاسایَى دس سااعت دٍم دس دهاّاای پااییي تیطاتش اص

دس غذف ًٍَس سًگاسًاگ کااّص یافات تاِعاَسیکاِ هیاضاى

ساعت اٍل تَد (ضکلّای .)2 ٍ 1

فیلتشاساایَى دس ضااَسی  45قسااوت دس ّااضاس تااِ تیواااس 35 ٍ 30
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قسوت دس ّضاس تِ خػَظ دس ساعت دٍم ًضدیک تَد (ضاکل 1

.4جَاًطیش،آ،م.جٌذقی.1385.تشسسیتَاًاییػذف

ٍ  .)2هطااتِ ایاي سفتااس دس کلان) ( Meretrix castaهطااّذُ

دٍکتِای( ٍ ) Anodont cygneaجلثکّای (Chlorella

ضذُ کِ تا تشسسی هیاضاى فیلتشاسایَى دس ضاَسیّاای ،25 ،15 ،8

) (Scenedesmus sp.)ٍ sp.دس جزب فستات ٍ ًیتشات

 64 ٍ 56 ،45 ،34قسوت دس ّضاس ًطاى داد کِ هیضاى فیلتشاسایَى

هحلَل دس فاضالب (دس سیستن تستِ) .فػلٌاهِ هحیظصیست،

دس ضَسی  64تا هیضاى فیلتشاسایَى دس ضاَسی  8قساوت دس ّاضاس

.53-45 :55

تشاتشی هیکٌذ (.)13

.5جٌذقی ،م .1385 .تشسسی تَاًایی غذف) Anodonta

تِ عَس کلی غذف ًٍَس سًگاسًگ تَاًایی فیلتشاسیَى دس داهٌِ

( cygneaدس کاّص الظت فستات ٍ ًیتشات دس فاضالب

دهایی  15تا  36دسجِ ساًتیگشاد داسد ٍ تْتشیي دها جْات اًجاام

ضْشی .پایاىًاهِ کاسضٌاسی اسضذ سضتِ علَم هحیظصیست،

فعالیااتّااای فیضیَلَطیااک دس دهااای  28-32دسجااِ ساااًتیگشاد

داًطگاُ آصاد اسالهیٍ ،احذ علَم ٍ تحقیقات ،غتحات - 60

هی تاضذ .لزا تَغیِ های ضاَد تکییاش یاا پاشٍسش غاذف ًٍاَس

.62

سًگاسًگ دس داهٌِ دهایی  28-32دسجِ ساًتیگشاد غَست گیشد.

.6ساسیخاًی ،ل ،.جَاًطیش ،آ .1389 ،.اسصیاتی عولکشد غذف

سپبسگساری
اص جٌاب آقای االهشضا اسگٌجی سئیس هحتشم ایستگاُ تحقیقاتی
ًشهتٌاى تٌذسلٌگِ ٍ جٌااب آقاای ضاْشام غایذ هاشادی ٍ عثاذا
اسواعیلی کِ دس اجشای ایاي پاشٍطُ ّوکااسی ًوَدًاذ ،تقاذیش ٍ
تطکش هیًوایذ.

هنببع

دٍکتِای ) (Anadonta cygneaدس فیلتشاسیَى تشکیثات
ًیتشٍطى ٍ فستش .هجلِ هحیظضٌاسی.126-119 :)55( 36 ،
.7عثذالعلیاى .1386 ،. ،تشسسی هیضاى فیلتشاسیَى غذفچِ ّاای
غذف هشٍاسیذ ساص لة سیاُ تاش سٍی گًَاِّاای فیتَپالًکتاَى
(affgalbana

(ٍ ( Isochrysis

Cheatocerod

 ( calciteransدس دهاّااای هختلااف .پایاااىًاهااِ کاسضٌاساای
اسضذ داًطگاُ آصاد ٍاحذ تٌذسعثاس .غتحِ .67
.8قشتاًی ،ظ .1385 ،.تشسسی هیضاى فیلتشاسیَى دٍکتِای)

.1اضجع اسدالى ،آ .1372 .ضٌاسایی ٍ تشسسی پشاکٌص

( Dreissena polymorphaدس دٍ دسجِ حشاست هختلف

دٍکتِایّای هٌاعق جضسٍ هذی خلیج چاتْاس ٍ سَاحل اعشاف

تاالب اًضلی .هجلِ علوی ضیالت.166-163 :15 .

آى .پایاىًاهِ کاسضٌاسی اسضذ ،داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ تْشاى
ضوال243،غتحِ.
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Abstract
Pretty-blocked Venus (Circenita callipyga ) belong to Veneridae family is native species in the
Persian Gulf and Oman Sea. This study was conducted from January to May 2014 in Molluscs
Research Station in Bandar Lengeh. Filtration rate of (Isochrysis aff galbana )with Pretty-blocked
Venus was studied in 6 temperature include 15, 20, 24, 28, 32, 36 0C and 6 salinity treatment
include 20, 25, 30, 35, 40, 45 ppt. For each treatment 3 replications were consider ed and each
replication include 10 venus with 24±2 mm DVM maintained in 15 liter seawater. 24 hours
before starting, venus clam were not fed and for estimating increase or decrease in microalgae for
each treatment a replication without venus clam was considered. Results show that maximum and
minimum filtration relate to 28 0C with 3588695±300141 and 20 0C 1451848±300141
µl/hour/shell, respectively. Comparison of filtration rate shows that there was no signification
difference between 28 with 32 and 20 with 15 0C treatment (P>0.05). In treatment 20 and 25 ppt
no filtration was observed and venus clam did not open its shells during study. But maximum
filtration was obtained in 40 ppt treatment which 2374067±997049 µl/hour/shell. No significant
difference was observed between 35 and 40 ppt (P>0.05) but these treatments have significant
difference with 30 and 45 ppt salinity (P<0.05). Result Show that optimum temperature and
salinity for filtration in Pretty-blocked Venus (C.callipyga ) were 28 0C and 40 ppt respectively.

Kaywords: Temperature, Salinity, Pretty-blocked Venus, Filtration, (Isochrysis aff galbana ),
(Circenita callipyg) and Persian Gulf
.
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