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چکیده
از آن جایی که آرتمیا کاربرد زیادی در تغذیه الرو ماهیان دارد و سطح مواد معدنی از جمله عنصر روی در آن پایین است ،در تحقیق حاضر تاثیر جلبک
 Dunaliella salinaغنیشده با روی معدنی (روی سولفات) در  4غلظت (صفر 3/2 ،1/6 ،0/8 ،میلیگرم بر میلیلیتر) بر میزان رشد ،بقا و تولیدمثل
 Artemia parthenogeneticaمورد بررسی قرار گرفت .براساس نتایج در روزهای  17 ،11و  21بیشترین ( 8/86 ،7/07و  9/049میلی متر) و کمترین
(  7/06 ،5/48و  7/25میلی متر) رشد طولی به ترتیب در تیمارهای  3/2و  0/8میلیگرم بر میلیلیتر حاصل شد ( .)P>0/05با افزایش غلظت روی در
تیمارهای غنیسازی میزان بازماندگی کاهش یافت ،بطوری که کمترین و بیشترین میزان بازماندگی در روزهای مورد مطالعه ( 17 ،11و  )21در
تیمارهای  3/2و  0/8میلیگرم بر میلیلیتر مشاهده شد .برای تعیین فاکتورهای تولیدمثلی  ،A. parthenogeneticaتعداد ناپلی و سیست تولید شده
به ازای هر ماده ،درصد سیستزایی و طول دوره تولیدمثلی هر ماده بررسی شد .بیشترین طول دوره تولیدمثلی ( 13/6روز) و تعداد ناپلی تولید شده
( 43/66ناپلی) در تیمار  3/2میلیگرم بر میلیلیتر مشاهده شد؛ اگر چه اختالف معنیداری بین تیمارها مشاهد نشد ( .)P>0/05بیشترین و کمترین
درصد سیستزایی به ترتیب در تیمار  0/8و  3/2میلیگرم بر میلیلیتر مشاهده شد .براساس این تحقیق جلبک  D. salinaغنیشده با روی معدنی
سبب بهبود رشد طولی  A. parthenogeneticaشد ،اگرچه با افزایش میزان غنیسازی ،میزان بازماندگی کاهش یافت و تاثیر معنیداری بر فاکتورهای
تولیدمثلی مشاهده نشد.
واژگان کلیدی :جلبک ،روی ،فاکتورهای تولیدمثلی ،رشد.

مقدمه
با توجه به محدودیتهایی که در بهرهبرداری آبزیان از
دریاها و منابع آب شیرین وجود دارد ،ذخاایر طبیعای
به تنهایی نمایتواناد تقاضاای روز افازون محصاوالت
دریایی را برآورده سازد .به همین دلیل در چناد دهاه
اخیر ،صنعت آبزیپروری بهعنوان مکملی برای بهاره-
وری از منابع طبیعی ،مورد توجاه قارار گرفتاه اسات.
تجارب چندین ساله نشان میدهد که بهتارین نتاایج
تکثیر و پارورش مااهی در صاورت اساتفاده از غاذای
زنده مقدور بوده و از نظر اقتصادی مقارون باه صارفه
خواهااد بااود (.)Herath and Atapaththu, 2013
پرورش غذای زنده به لحاظ وجود کارگاههاای متعادد
پرورش ماهی و نیاز به غاذای زناده در ساطح بااال ،از
توسعه چشمگیری برخوردار است .اهمیت غذای زناده
از نظاار پااروتئین ،چرباای ،اساایدآمینهه اای ضااروری،

ویتامینها و آنزیمهاا بسایار بااال باوده و باهخصاو
جهت رشد و نمو الرو ماهیان با دستگاه گوارش کاامالا
توسعه نیافتاه بسایار مهام مایباشاد .آرتمیاا از نظار
تغذیهای فیلترکننده غیر انتخابی اسات ،بادین معنای
که از کلیه مواد غذایی موجود در محای کاه از نظار
اندازه ،قابلیت ورود به دهان را داشته باشاد ،اساتفاده
میکند ،بنابراین آرتمیا از میکروفلور خارجی همچاون
جلبکهاا باهخاوبی تغذیاه مایکناد ( Sorgeloos,
 .)1998با گساترش صانعت آبازیپاروری و اهمیات
تکنولوژی در دنیا و بهخصاو در ایاران ،توساعه روز
افزون پرورش انواع میگو و ماهی در کشاور و اهمیات
آرتمیا در تغذیه آنها ،میتوان با اعمال غنایساازی ،از
آرتمیا بهعنوان حامل انواع مواد غاذایی ،ویتاامینهاا،
مواد معدنی و آنتیبیوتیکها استفاده کرد.
مواد معدنی برای فرایناد زنادگی عاادی ضاروری
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انجام نشده است .بنابراین در تحقیق حاضر تاثیر
جلبک  Dunaliella salinaغنیشده با روی
سولفات بر فاکتورهای رشد ،بقاء و تولیدمثلی
 Artemia parthenogeneticaاطراف دریاچه
ارومیه بهعنوان یک زئوپالنکتون فیلترفیدر غیرانتخابی
مورد بررسی قرار گرفت.

هستند و تمام حیوانات از جمله ماهیان به این عناصر
معدنی مهم احتیاج دارند .مواد معدنی در شکلگیاری
استخوانها و اسکلت ،حفظ و نگهداری کلوئیدی نقش
داشااته و باارای ترکیبااات مهاام بیولااوژیکی از قبیاال
هورمونها و آنازیمهاا نقاش آنتای اکسایدانی دارناد.
کمبااود مااواد معاادنی ماایتوانااد ساابب آساایبهااای
بیوشیمیایی ،ساختاری و عملکردی شود .در طبیعات،
زئوپالنکتونها مقادیر روی بیشتری نسبت به آرتمیای
تازه تفریخ شده دارند ،مقدار روی تقریبااا  123و 700
میکروگرم بر گارم در دو گوناه از پاروپایاان باهدسات
آماده اسات ( .)Watanabe et al., 1978از ایان رو
افزایش روی در آرتمیا در طول غنیساازی مایتواناد
مفید باشد .همچنین روی به مقدار کافی برای تاامین
نیازهای ماهی در آب وجود نادارد و نیااز اسات تاا از
طریق رژیم غذایی کمباود ایان ماواد معادنی تاامین
گردد (.)Fujita, 1972
گونههای جلبکی از منابع مفید مواد معدنی برای
آبزیپروری هستند که چندین گونه جلبکی از جمله
،Dunaliella tertiolecta ،Isochrysis galbana
 Dunaliella salinaو Nannochloropsis oculta
درحال حاضر بهطور گسترده در آبزیپروری دریایی
استفاده میشود (.)Fabregas and Herrero, 1985
جلبکها بهطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق غنی-
سازی آرتمیا ،روتیفر ،دافنی به تغذیه الرو آبزی می-
رسد .جلبکها با اندازه مناسب برای الرو انواع آبزیان
و زئوپالنکتونها استفاده میشوند؛ بهعنوان مثال از 1
تا  15میکرون برای فیلتر کنندهها و از  10تا 100
میکرون برای خراشندهها مورد استفاده قرار میگیرند.
جلبکها در تغذیه مراحل الروی دوکفهایها ،گونه-
های مختلف ماهی و میگو نقش بسیار مهمی دارند
( )Kawamura et al., 1988و میتوانند بهعنوان
حامل مواد مغذی ضروری از جمله مواد معدنی مورد
استفاده قرار گیرند .مطالعات زیادی در مورد تاثیر
جلبکها بر سویههای مختلف آرتمیا وجود دارد؛ ولی
مطالعهای در مورد تاثیرجلبکهای غنیشده با روی
سولفات بهعنوان ماده معدنی بر روی آرتمیا بکرزا

مواد و روشها
ذخیره اولیه جلبک  D. salinaاز پژوهشکده آرتمیا و
آبزیپروری دانشگاه ارومیه تهیاه و باا محای کشات
 F2/Guillardو در شاارای اسااتاندارد (میاازان نااور
 2000لااوک  ،دمااای  20-25درجااه سااانتیگااراد،
شوری  80-90گرم در لیتر و دوره ناوری  24سااعت
روشنایی) کشت شد .سپ جلبکهاا باا الم نئوباار و
توس ا میکروسااکو  Axisostar Zeissشاامارش
شدند و تراکم آنها جهت غنیسازی با روی سولفات به
 18×106سلول در میلیلیتر رساانده شاد .باهمنظاور
غنیسازی 2 ،سیسای از محلاولهاای اساتو روی
معاادنی (صاافر 3/2 ،1/6 ،0/8 ،میلاایگاارم در 100
میلیلیتر) به لوله آزمایش حاوی  18میلیلیتر جلبک
با تراکم  18×106سلول در میلیلیتار اضاافه شادند و
سپ در داخل دستگاه لرزاننده ( )Shakerباا دماای
 22درجه سانتیگراد قرار گرفتند .بعد از یاک سااعت
غنیسازی ،نمونهها به مدت  6دقیقه باا  7000دور در
دقیقه سانتریفوژ شاده و قسامت فوقاانی دور ریختاه
شد .برای شتسشوی کامل روی سولفات محلول بااقی
مانده ،سانتریفوژ جلبکها با آبشور با غلظت  80گرم
در لیتر دو بار تکرار شد و در نهایت مواد رسوب شاده
به عنوان محصول نهایی جهت تغذیاه آرتمیاهاا ماورد
استفاده قرار گرفتناد (.)Matsumoto et al., 2009
این غنیسازی بهطور مرتب هر روز انجام می شد.
در این آزمایش سیست A. parthenogenetica
از پژوهشکده آرتمیا و آبزیپروری دانشگاه ارومیه
تهیه گردید و در شرای بهینه (شوری 33گرم بر
لیتر ،دمای  28درجه سانتیگراد 8-8/1 pH ،و
هوادهی شدید) در مدت زمان  24ساعت تفریخ شدند
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( .)Sorgeloos et al., 1986در تمام تیمارها برای
تغذیه آرتمیا از جلبک  D. salinaغنیشده با
غلظتهای متفاوت روی استفاده شد .در بطریهای
یک و نیم لیتری حاوی یک لیتر آب با شوری 70
گرم بر لیتر ،تعداد  500عدد ناپلی تازه تفریخ شده
آرتمیا معرفی و با تیمارهای غذایی مختلف تغذیه
شدند .بطریها در داخل آکواریوم شیشهای مجهز به
بخاری آکواریومی در دمای  26±0/5درجه سانتیگراد
نگه داشته شدند .پرورش آرتمیا در هر تیمار با سه
تکرار انجام گرفت و همچنین در روزهای  11 ،8و 17
آب محی کشت تعویض گردید.
آزمایش حاضر در  4تیمار شامل ( )1تغذیه
آرتمیا با جلبک بدون غنیسازی (تیمار شاهد))2( ،
تغذیه آرتمیا با جلبک غنیشده با غلظت  0/8میلی-
گرم روی )3( ،تغذیه آرتمیا با جلبک غنیشده با
غلظت  1/6میلیگرم روی و ( )4تغذیه آرتمیا با
جلبک غنیشده با غلظت  3/2میلیگرم روی انجام
شد .غذادهی دو بار در روز انجام شد و برای دقت در
غذادهی ،میزان مورد نیاز از جلبک غنیشده با
استفاده از سمپلر با دقت  10میکرولیتر به ظروف
غذادهی آرتمیا اضافه گردید .بهمنظور جلوگیری از
تنش شوری ،میزان شوری محی کشت آرتمیا به-
صورت روزانه با استفاده از شوریسنج
(مدل  ATAGOساخت کشور ژاپن) کنترل شد و
برای جبران آب تبخیر شده از آب مقطر استفاده
گردید .همزمان با رشد آرتمیا مقادیر غذادهی
(جلبک) در تمام غلظتها براساس نسبت افزایش
آرتمیا در جدول استاندارد غذادهی ( Coutteaue et
 )al., 1992افزایش یافت.
آرتمیا بهمدت  21روز با تیمارهای مختلف تغذیه
شدند .در روزهای  17 ،11 ،8و  21با گرفتن 10
نمونه از هر تکرار زیستسنجی انجام گردید .برای این
منظور پ از تثبیت در محلول لوگول ،اندازهی
مجهز به
آرتمیا با استفاده از یک لو
استریومیکروسکو و دستگاه دیجیتایزر بر حسب
میلیمتر بهدست آمد .میزان بازماندگی با شمارش

نهالی و همکاران

آرتمیاهای زنده در روزهای  17 ،11 ،8و  21محاسبه
شد .بعد از مشاهده عالئم بلوغ جنسی در جمعیت ،از
هر تیمار تعداد  30عدد آرتمیای پارتنوژنز بهطور
جداگانه داخل فالکون تیو های  50میلیلیتری قرار
داده شدند .در این مرحله نیز از آب شور با غلظت 70
گرم بر لیتر استفاده شد و فالکون تیو ها داخل
اکواریوم شیشهای مجهز به بخاری آکواریوم در دمای
 26درجه سانتیگراد قرار داده شدند .بعد از هر بار
تولیدمثل ،آب فالکون تیو ها تعویض گردید و تعداد
سیست و ناپلیوسهای تولیدشده شمارش شدند .برای
شمارش سیست و ناپلیوس ،از فیلتر  150میکرومتری
استفاده شد و سپ تعداد سیست یا ناپلیوسهای
موجود در فیلتر زیر لو شمارش شدند .برای تعیین
کارایی تولیدمثلی آرتمیا پارتنوژنز ،تعداد ناپلی و
سیست تولیدشده به ازای هر ماده ،درصد سیستزایی
و ناپلیزایی و طول دوره تولیدمثلی هر ماده مشخص
شده و از نظر آماری مورد مقایسه قرار گرفت ( Boon
.)and Bass-Becking, 1931
برای انجام آنالیزهای آماری از نسخه  21نرمافازار
 SPSSو برای رسم نمودارها از نسخه  2007نرمافازار
 Excelاستفاده شد .ابتدا نرمال بودن داده هاای خاام
با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک بررسای شاد .داده-
های نرمال با آزمون تجزیه واریان یک طرفه بررسی
شد و برای مقایسه میانگین بین تیمارهای مختلاف از
آزمون  Tukeyاستفاده شد .حاداقل ساطح معنایدار
بودن آزمونها  P≤0/05در نظر گرفته شد .داده هاای
بهدست آمده به صاورت میاانگین  ±اساتاندارد خطاا
ارائه شدند.
نتایج
بازماندگی و رشد :براساس نتایج درصاد بازمانادگی
آرتمیا ،در روز هشتم اختالف معنیداری بین تیمارهاا
وجود نداشت ()P<0/05؛ اگر چه باا افازایش غلظات
روی درصااد بازماناادگی رونااد کاهشاای را نشااان داد
(جدول  .)1در روز یازدهم بهطور معنیداری بیشترین
( 87/47درصااد) و کمتاارین ( 52/03درصااد) درصااد
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جدول  -1بررسی میزان بازماندگی  Artemia parthenogeneticaتغذیه شده با جلبک غنی شده با روی.
تیمارهای غذایی
شاهد
 0/8میلیگرم بر میلیلیتر روی
 1/6میلیگرم بر میلیلیتر روی
 3/2میلیگرم بر میلیلیتر روی

میزان بازماندگی آرتمیا در روزهای مورد بررسی (بر حسب درصد)
روز 21
روز 17
روز 11
روز 8
67/04±13/02 a
72/53±12/03 ab
86/00± 8/00ab
95/4±5/89 a
71/33±12/22 a
75±12/12 a
87/47±6/20 a
94/4±7/29 a
77/06±2/82 a
79/05±3/53 a
81/13±16/57 ab
91/47±3/11 a
27/3±3/81 b
37/09±11/73 b
52/03±14/84 b
80/3±11/74 a

جدول  -2بررسی میزان رشد طولی (طول کل)  Artemia parthenogeneticaتغذیه شده با جلبک غنی شده با روی.
تیمارهای غذایی
شاهد
 0/8میلیگرم بر میلیلیتر روی
 1/6میلیگرم بر میلیلیتر روی
 3/2میلیگرم بر میلیلیتر روی

روز 8
3/256±0/68 a
3/11±0/08 a
3/02±1/06 a
3/03±0/08 a

طول آرتمیا در روزهای مورد بررسی (بر حسب میلی متر)
روز 17
روز 11
7/07±1/22 b
5/90±1/12 b
7/07±1/54 b
5/48±1/01 b
7/36±1/51 b
5/89±1/55 b
9/19±1/77 a
7/07±2/24 a

روز 21
7/418±1/016 bc
7/250±1/179 c
8/128±1/203 ab
8/749±1/109 a

شکل  - 1تعداد ناپلی به ازای هر ماده در  Artemia parthenogeneticaتغذیه شده با جلبک غنی شده با روی.

طولی آرتمیا در تیمار  3/2میلیگرم (بهترتیب
 8/68 ،7/075و  9/04میلیمتر) و کمترین میزان
رشد آرتمیا در تیمار  0/8میلیگرم ( 7/06 ،5/48و
 7/25میلی متر) بود.

بازماندگی به ترتیاب در تیماار  0/8و  3/2میلایگارم
مشاهده شد .باالترین میزان بازمانادگی در روز  17در
تیمارهای  0/8و  1/6میلیگرم ( 75و  79/05درصاد)
و کمترین میزان بازماندگی در تیماار  3/2میلایگارم
( 37/09درصااد) حاصاال شااد ( .)P>0/05درصااد
بازماندگی در روز  21پرورش بین تیمار شاهد ،تیماار
 0/8و تیمار  1/6میلیگرم اختالف معنایداری نشاان
نااداد ( )P<0/05ولاای باااالترین ( 77/06درصااد) و
پایینترین ( 27درصد) میزان بازماندگی بهترتیاب در
تیمار  1/6و  3/2میلیگرم بهدست آمد (جدول .)1
رشد طولی آرتمیا در روز هشتم اختالف معنی-
داری را بین تیمارها نشان نداد (( )P<0/05جدول
 ،)2اما در روزهای  17 ،11و  21بین تیمارها اختالف
معنیداری یافت شد ( .)P>0/05باالترین میزان رشد

تولیدمثل آرتمیا :نتایج مرباو باه میاانگین تعاداد
ناپلی به ازای هر ماده در شاکل  1آورده شاده اسات.
براساس نتایج با افزایش غلظت روی در جلبک غنای-
شده میزان تولید ناپلی نیز افارایش یافتاه و بااالترین
( 43/66ناپلی) و پایینترین تعداد ناپلی تولید شده به
ترتیب در تیمار  3/2میلیگرم بر میلایلیتار و شااهد
مشاهده شد اگر چه اختالف معنیداری باین تیمارهاا
مشاهد نشد (.)P>0/05
براساس نتایج میانگین تعداد سیست تولیاد شاده
به ازای هار مااده (شاکل  ،)2تیماار شااهد بااالترین
4
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شکل  - 2تعداد سیست به ازای هر ماده در  Artemia parthenogeneticaتغذیه شده با جلبک غنی شده با روی.

شکل  - 3درصد تولید ناپلی و سیستزایی در  Artemia parthenogeneticaتغذیه شده با جلبک غنی شده با روی.

ترتیب در تیمار  3/2میلیگارم بار میلایلیتار (13/6
روز) و  1/6میلیگرم بر میلیلیتر ( 9/57روز) بهدست
آمد (شکل  .)P<0/05 ،4طول دوره تولیدمثلی تیماار
 3/2میلیگرم بر میلیلیتر دارای اخاتالف معنایداری
با تیمار  1/6میلیگرم بر میلیلیتار باود اماا اخاتالف
معنیداری با تیمار شاهد و  0/8میلیگرم بر میلای-
لیتر نشان نداد (.)P>0/05

( )13/29تولیااد سیساات را نشااان داد و پااایینتاارین
( )4/38تولید سیست در تیمار  1/6میلیگرم بهدسات
آمد ( .)P<0/05تیمار  1/6و  3/2میلیگارم اخاتالف
معنیداری را با تیمار شاهد نشان نداد (.)P<0/05
نتایج شاخص درصد تولید ناپلی و سیستزایی در
شکل  3آورده شده است .بااالترین ( )90/54±0/73و
پایینترین ( )72/04±0/56درصد ناپلیزایی بهترتیاب
در تیمار  1/6و  0/8میلیگرم بر میلایلیتار مشااهده
شااااد .پااااایینتاااارین ( )9/07±0/47و باااااالترین
( )27/96±2/19درصد سیستزایی بهطور معنیداری
بهترتیب مربو به تیمارهای  3/2و  0/8میلیگرم بار
میلیلیتر بود (.)P>0/05
باالترین و پایینتارین طاول دوره تولیادمثلی باه

بحث
آب حاوی عنصر روی و سایر عناصر کمیاب و
ریزمغذی میباشد ،اما این مقدار برای آبزیان کافی
نبوده ،بنابراین مکملهای غذایی برای تامین
احتیاجات آبزی مورد توجه میباشد (.)NRC, 1993
5
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شکل  - 4طول دوره تولیدمثلی  Artemia parthenogeneticaتغذیه شده با جلبک غنی شده با روی.

 3/2میلیگرم بهدست آمد که در حدود  1/5برابر
تیمار  0/8میلیگرم می باشد .این نتایج نشان داد که
اگرچه میزان بازماندگی در تیمار حداکثر غنیسازی
( 3/2میلیگرم) کاهش یافت ،اما بیشترین میزان رشد
طولی را نشان داد .محققان متعدد نشان دادهاند که
آرتمیا نسبت به سایر موجودات آبزی نسبت به فلزات
سنگین حساسیت کمتری دارند .بسیاری از این
مطالعات ( Browne 1980; Jayasekara et al.,
 )1986; Liu and Chen 1987سمیت کوتاه مدت
فلزات سنگین را در دوره ناپلیوسی و بلوغ مورد
بررسی قرار دادهاند ،و تعدادی از مطالعات
( Gebhardt 1976; Brix et al., 2003a; Brix et
 )al., 2004bنیز آرتمیا را در یک دوره تولیدمثلی در
معرض فلزات سنگین مورد ارزیابی قرار دادند .ولی با
این حال کاهش میزان بازماندگی آرتمیا میتواند به
علت سمیت ایجاد شده توس غلظتهای باالی روی
باشد .از طرف دیگر  Matsumotoو همکاران
( )2009گزارش کردند که روتیفر در تیمارهای تغذیه
شده از جلبک غنیشده با عنصر روی رشد بهتری
نسبت به تیمار تغذیه شده از جلبک بدون غنیسازی
داشت.
دسترسی زیستی به مواد معدنی تحت تاثیر
چندین عامل از جمله غلظت و شکل مواد مغذی،
اندازه ذرات و قابلیت هضم مواد غذایی ،اثرات متقابل
مواد غذایی که میتواند مثبت یا منفی باشد ،وضعیت

پرورش آرتمیا و روتیفر در شرای مصنوعی از جمله
تفریخگاههای پرورش ماهی بهویژه ماهیان دریایی
منجر به کاهش مقدار روی و دیگر عناصر ضروری و
کمیاب میشود؛ به این دلیل که در این محی های
مصنوعی فراوانی غذا نسبت به محی طبیعی
محدودتر میباشد ( .)Matsumoto et al., 2009به
عالوه روشهای شناخته شده غنیسازی این
موجودات آبزی مانند اسیدهای چرب و ویتامینها
نمیتواند برای عنصر روی مورد استفاده قرار گیرد،
چون عنصر روی محلول در آب میباشد.
در مطالعه حاضر از روش جدید برای معرفی روی
به آرتمیا استفاده شد .در این روش ابتدا
جلبک  D. salinaبهعنوان غذای مورد استفاده آرتمیا
پرورش داده شده و سپ با سانتریفیوژ کردن آن به
غلظت مورد نظر رسیده و عنصر روی به جلبک اضافه
شده و به مدت یک ساعت غنیسازی شد .میزان
بازماندگی در روز  21پرورش نشان داد که بین تیمار
 3/2میلیگرم و بقیه تیمارها اختالف معنیداری
وجود دارد و میزان بازماندگی در تیمار  1/6میلیگرم
بیش از  2برابر تیمار  3/2میلیگرم بهدست آمد؛ در
حالی که درصد بقا در روز  8اختالف معنیداری بین
تیمارهای تغذیه شده با جلبک غنیشده نشان نداد.
این یافتهها نشان داد که با افزایش غلظت عنصر روی
در جلبک میزان بازماندگی آرتمیا کاهش پیدا کرد.
برعک باالترین میزان رشد طولی آرتمیا در تیمار
6
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فیزیولوژیکی و آسیبشناسی آبزی ،غلظت مواد
معدنی در آب و موجود آبزی مورد نظر میباشد
( .)Watanabe et al., 1997برای مثال افزایش
مقدار عنصر روی و کاهش عنصر منگنز تحت تاثیر
اثرات متقابل منفی بین مواد مغذی ممکن است رخ
دهد که احتیاجات موجود آبزی را تحت تاثیر قرار
میدهد .محققین گزارش کردند کاهش عنصر روی در
آبزیان باعث ایجاد ضایعات پوستی ،کاهش رشد ،آب
آوردگی ،کوتولگی و کاهش میزان عنصر روی در سرم
خون میشود .بنابراین میزان کافی عنصر روی در
جیره آبزیان برای حفظ سالمتی و رشد باال ضروری
میباشد ( Hughes 1985; Park and Shimizu
.)1989
نتایج تاثیر عنصر روی در آبزیان متفاوت میباشد
و بهعنوان مثال در ماهی قزلآالی رنگینکمان میزان
 5میلیگرم در کیلوگرم عنصر روی نسبت به میزان
یک میلیگرم در کیلوگرم رشد باالتری را نشان داد.
در حالی که در ماهی تیالپیا ( Oreochromis
( )Salmo salarسطوح
 )aureusو آزاد اطل
مختلف عنصر روی تاثیر معنیداری بر رشد این
ماهیان نداشت ( ;McClain and Gatlin 1988
 .)Maage et al., 2001اگرچه سطوح این عنصر در
بافت بدن به شدت تحت تاثیر میزان عنصر روی جیره
بود .از سوی دیگر غلظت عنصر روی در بافت سخت با
افزایش سطوح این عنصر افزایش مییابد ( Chen,
 .)2014در تحقیقی  Liو  )2016( Huangگزارش
کردند که سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد رشد
ماهی تیالپیای هیبرید ( Oreochromis niloticus
 )× O. aureusاثر معنیداری ندارد و حتی سطوح
باالتر عنصر روی رشد پایینتری را نشان دادند.
بنابراین در تایید نتایج ما مطالعات دیگری نیز نشان
میدهد که با افزایش عنصر روی ممکن است رشد
کاهش یابد.
با توجه به اینکه مطالعات در زمینه کاربرد عنصر
روی بر عملکرد تولیدمثل آبزیاان بسیار ناچیز می-
باشد ،از این رو مقایسه دادههای این مطالعه با سایر
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یافتهها چندان امکانپذیر نیست .در این مطالعه در
اکثر پارامترهای تولیدمثلی اختالف معنیداری بین
تیمارهای تغذیهای مشاهده نشد .اگرچه بیشترین
طول دوره تولیدمثلی ،تعداد کل زادهها و تعداد ناپلی
تولیدی در تیمار  3/2میلیگرم مشاهده شدMaage .
( )1994گزارش داد که مکملسازی غذا با عنصر روی
به مقدار  57تا  97میلیگرم بر کیلوگرم عملکرد رشد
در تخم ماهی آزاد  )Salmo salar( Atlanticرا
بهبود بخشید و مکملسازی غذا با عنصر روی تا
 1000میلیگرم بر کیلوگرم تفاوت معنیداری با تیمار
غذایی حاوی  57تا  97میلیگرم بر کیلوگرم روی
نشان نداد .در مطالعهای  )2009( Trawickتاثیر
عنصر روی بر رشد و تولیدمثل توتیای دریایی
( )Lytechinus variegatusمطالعه شد و بیان
داشتند که عنصر روی شرای مناسب فیزیولوژیک
برای گنادها را ایجاد کرده و با ذخیره شدن عنصر
روی به مقدار کافی در سلولهای جنسی عملکرد
مناسب رشدی در جنین را فراهم میکند .اگرچه این
محققین گزارش کردند سطوح باالی عنصر روی باعث
کاهش شاخص گنادی ،کاهش همآوری و محتوای
پروتئین و چربی گنادها شده و توانایی تولیدمثل
کاهش پیدا میکند (.)Trawick, 2009
در نتیجهگیری این تحقیق میتوان بیان کرد
جلبک غنیشده با روی باعث افزایش رشد طولی در
آرتمیا  A. parthenogeneticaشد اگرچه میزان
بازماندگی بهطور معنیداری کاهش یافت .همچنین
تولیدمثل آرتمیا در بعضی از پارامترها تاثیر معنی-
داری را نشان نداد .عدم تاثیر معنیدار بعضی از
پارامترهای رشد ،بازماندگی و تولیدمثل در آرتمیا
میتواند بهعلت وجود اثرات آنتاگونیستی روی با دیگر
عناصر ضروری باشد؛ بنابراین توصیه میشود در
مطالعات آینده اثر متقابل سایر عناصر کمیاب و
ضروری در کنار روی بر روی آرتمیا مورد بررسی قرار
گیرد.
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Abstract
In the present study, the effect of enriched Dunaliella salina with zinc in 4 concentrations (0, 0.8, 1.6 and 3.2
mg L-1) was investigated on the growth, survival, and reproduction of Artemia parthenogenetica. Based on the
results, on days 11, 17 and 21, the treatment of 3.2 mg L -1 and 0.8 mg L-1 had respectively the highest (7.07,
8.86 and 9.05 mm) and lowest (5.48, 7.06 and 7.25 mm) total length growth. In addition, survival rate decreased
with increasing zinc content in the enrichment treatments and on days 11, 17 and 21. The lowest and highest
survival rate was observed in the treatment of 3.2 and 0.8 mg L-1, respectively. To determine the reproductive
efficiency of A. parthenogenetica, the number of nauplii, cysts produced per female, encysted embryos
percentage and the reproductive period of each female were investigated. The highest reproductive period (13.6
days) and nauplii production (43.64 nauplii) were significantly observed in treatment 3.2 mg L -1 (P>0.05).
Based on the results, the highest and lowest encysted embryos percentage in A. parthenogenetica were observed
in treatment 0.8 and 3.2 mg L-1, respectively. The results also showed that D. salina are well-enriched with
mineral zinc and there was a significant increase in the total length growth. However, with increasing levels of
enrichment, there was no increase in survival rates and all reproductive performance.
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