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 مختلف هاي شوري در Pinctada radiata محار ساز مروارید صدففیلتراسیون  نرخ بررسی
 

  بنادري نژاد بدالهع عامر*
 الملل قشم بین نور واحد دانشگاه پیام شناسی، گروه زیست دانشکده علوم پایه،

  9/1/1395 تاریخ پذیرش:؛ 9/9/1395 تاریخ دریافت:
 

  چکیده
مرواریدساز هاي ترین صدفیکی از مهم Pteriidaeاز خانواده  Pinctada radiata صدف مرواریدساز محار  

صدف  نرخ فیلتراسیونمنظور تعیین مقدار بهینه شوري و بررسی اثرات آن بر  باشد. این مطالعه به خلیج فارس می
 40و  35، 30، 25، 20( تیمار شوري 5در  Isochrysis aff galbanaمروارید ساز محار با استفاده از فیتوپالنکتون 

متر میلی 67/49 ± 98/6شکمی)  -(پشتی ها با میانگین طول کلتکرار صورت پذیرفت. صدف 3قسمت در هزار) و 
لیتر در نظر گرفته شد  سلول/ میلی 100000جهت نغذیه  آوري شد. تراکم اولیه فیتوپالنکتون از جزیره هندورابی جمع

قسمت  35فیلتراسیون در شوري  نرخها شمارش شد. بیشترین  هاي یک ساعته و دو ساعته مجدداً تراکم آن و در زمان
 ساعت/ لیتر/ میلی 39/2820 ± 00/57و در ساعت دوم  77/2459 ± 46/89در هزار بود که میزان آن در ساعت اول 

قسمت  20در شوري  فیلتراسیون نرخکمترین  ).>05/0P( داري داشت صدف رسید که با دیگر تیمارها اختالف معنی
لیتر/ ساعت/ صدف میلی 55/40±11/22در ساعت دوم و  51/140±02/37در هزار بود که میزان آن در ساعت اول 
دست آمده بهترین شوري جهت انجام  نتایج به ).>05/0P( داري داشترسید که با دیگر تیمارها اختالف معنی

باشد. همچنین  قسمت در هزار می 35 زاجهاي بیولوژیکی مانند تغذیه، تنفس و رشد صدف مروارید ساز م فعالیت
نشان دهنده توانایی سازگاري صدف  در هزار قسمت 40و  35، 30هاي  در ساعت دوم در شوري فیلتراسیونافزایش 

 .باشد می هادرآن شوري
 

  Isochrysis aff galbana، Pinctada radiata، فیتوپالنکتون صدف مرواریدساز محار، جزیره هندورابی، کلیدي: هاي واژه

 
  1مقدمه

مهرگان بوده که از لحاظ  دومین گروه از بینرمتنان   
در طول سواحل و  ،انتشار وسیعی دارند  زمان و مکان،

ها  برند اما بعضی از آن سر میه هاي کم عمق ب یا آب
 .)2013، سامان پژوه( کنند در اعماق زیاد زندگی می

                                                
   amer_7629@hotmail.com  مسئول مکاتبه:*

از  اي دوکفهتنانی  نرم هاي مروارید ساز دریایی، صدف
توانایی به دام  هستند کهدار  نرم تنان بال خانواده

هاي مرواریدي  انداختن ذرات خارجی و تولید الیه
 )2013 (مکفالند و همکاران، ها را دارند اطراف آن

ترین  که یکی از غنی خلیج فارس گذشته از این
تنوع  دریاهاي جهان از نظر وجود منابع زیرزمینی و
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اي و انواع جانوران دریایی است، به جهت وجود  گونه
جزایر متعدد و سکوهاي مرجانی، اکوسیستم مناسبی 
نیز جهت رشد و پرورش آبزیان پالنکتون خوار 

. )2013، سامان پژوه( باشد تنان می انواع نرمخصوصا 
کننده  مینأت 1960مروارید خلیج فارس تا قبل از دهه 

درصد مروارید طبیعی جهان بوده که در نوع خود  80
باالترین شهرت را  از نظر کیفیت و شکل مروارید

مهمترین کشورهاي تولید کننده مروارید  .داشته است
استرالیا و  پلی نزي فرانسه،  پرورشی در دنیا ژاپن،

 ها صدفجایی که  از آن ).1993 (دارو، باشند چین می
غذاي موردنیاز ، باشند هاي آبششی می داراي رشته

غیر انتخابی  خود را از طریق صافی خواري
موجود در  ها و ذرات دتریتوس آلی معلق فیتوپالنکتون

 40ویژه در اطراف خط جزر پایین تا عمق  هآب ب
شرایط پرورش  در بنابراین، آورند می دست همتري ب

نیز به نحوي غذاي فیتوپالنکتونی مناسب باید در 
متعددي بر میزان صافی  عوامل ها قرار گیرد اختیار آن

که  باشد تاثیرگذار میاي  هاي دوکفه صدف خواري
 آب و محیط، شوري آب، اندازه دماي ها آن از برخی

صدف، میزان حضور مواد مغذي، اندازه مواد مغذي و 
نرم تنان بخش ). 2001(مکماهن،  استجریان آب 

قابل توجهی از تولیدات شیالتی جهان را به خود 
دهند. بر اساس گزارش فائو در سال  اختصاص می

تولید نرم تنان جهت غذاي انسان از طریق  2011
 2/6میلیون تن و از طریق صید  6/14آبزي پروري 

تنان دو  میلیون تن بوده است. همچنین امروزه از نرم
اي جهت حذف عناصر نیتروژن و فسفر در آب  کفه

عالوه استفاده از بعضی  شود. به شیرین استفاده می
اي جهت حذف کاهش تراکم جلبک  هاي دوکفه صدف

ی با یهاي گرما در استخرهاي میگو و ماهی
تولید  .)1996 هلم،( تهایی همراه بوده اس موفقیت

مروارید پرورشی یکی از ارزشمندترین صنایع آبزي 
هاي مهم تجاري  یکی از گونه. باشد پروري در دنیا می

در دنیا که از آن جهت پرورش و تولید مروارید 
 شود صدف مروارید ساز لب سیاه است استفاده می

صدف مروارید  تنان، . یکی از این نرم)2011 (رازانی،
باشد که در سواحل جنوب کشور  ساز محار می

 (رازانی، پراکنش فراوانی از چابهار تا خوزستان دارد
. زیستگاه این صدف در شمال خلیج فارس در )2011

جزیره الوان، هندورابی، شتور، کیش، فارور، بنی 
فارور، هرمز، الرك، قشم، هنگام، ابوموسی، سري، 

استان هرمزگان در  یرویه و تبنتنب و بنادر نخیلو، چ
و بنادر کنگان، نخل تقی، تمبک، پرك، طاهري و 

و پراکنش  جزیره خارك در استان بوشهر بوده است
 ویژه در اقیانوس آرام، به هند و منطقه جهانی آن در

جنوب اقیانوس آرام، گینه نو، جزایر هاوایی، وپلی 
این گونه عمدتا در جزایر  .باشد نزي فرانسه می

، پوشیده شده  اي مرجانی و در سواحل با بستر صخره
دلیل زیستن در مناطق جزر و مدي در معرض  به

افزایش شوري بر اثر تبخیر در تابستان و کاهش 
ورود آب شیرین به دریا در فصل  دلیل شوري به

مطالعات متعددي در  .)2011 (رازانی،باشد  زمستان می
ثیر أتگونه تحت  کشور بر روي روند رشد این

تیمارهاي مختلف غذایی صورت گرفته است اما 
گونه و نقش تغییرات  ایننرخ فیلتراسیون مطالعه بر 

شوري بر این پروسه مورد مطالعه قرار نگرفته است. 
هاي مصنوعی  در بسیاري از مناطق با احداث مزرعه

آوري شده از دریا را پرورش داده و  هاي جمع صدفچه
هسته گذاري  جهت ناسبپس از رسیدن به اندازه م

در ایران  )1995 باالنتین،( گیرد مورد استفاده قرار می
صورت  گونه فیلتراسیون این نرخاي بر روي  مطالعه

نرخ  نگرفته است. امید است با مطالعه اثر شوري بر
این صدف بتوان به فعالیت بیولوژیک این  فیلتراسیون

هایی صدف پی برد. همچنین از آنجا که یکی از فاکتور
توان  گونه بهتر می که در مزارع مصنوعی پرورش این

باشد. با انجام این پژوهش  کنترل نمود شوري می
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گونه جهت تولید مروارید در  بتوان به پرورش این
هاي پرورشی ساخته شده در ساحل کمک  سایت
  نمود.

  
 ها مواد و روش

گونه  :Isochrysis aff galbanaکشت ریز جلبک 
از ایستگاه شیالتی جلبک ایزوکرایسیس خالص 

این  .تحقیقاتی نرمتنان شهرستان بندرلنگه تهیه شد
منظور تهیه  باشد که به هایی می جلبک از نوع جلبک

جهت تکثیر  .غذاي آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد
مراحل کشت در محیط  یزوکرایسیسآ و ازدیاد جلبک

 صورت گرفت. F2کشت گیالرد یا 

نیاز براي کشت جلبک از  کلیه لوازم مورد ابتدا  
اي با اسیدکلریدریک و لوازم  جمله ظروف شیشه

خوب شسته شد و سپس با آب مقطر و الکل  شوینده،
مجدداً با آب مقطر شسته و پس از خشک شدن  و

 توسط اتوکالو استریل (ضدعفونی) شدند.

 1سی سی از مواد مغذي،  2در هر لیتر کشت،   
سی سی ویتامین اضافه  5/0و سی سی سلیکات 

  گردید.
 یکی از مهمترین عوامل موثر در کشت جلبک،  

باشد و  آب مورد استفاده جهت تهیه محیط کشت می
ترین مراحل  توان یکی از ظریف مراحل تهیه آن را می

کار کشت غذاي زنده شمرد. شوري مطلوب جهت 
براي  کهبوده  قسمت در هزار 20-24ها  کشت جلبک

معموالً به آب دریا مقداري آب مقطر اضافه آن  تهیه
 آنونیموس،( شود نمایند تا شوري مطلوب حاصل می

1991.(  
در این مرحله آب دریا پس از ذخیره شدن در   

تنی، با استفاده از یک دستگاه پمپ  5-10هاي  تانک
پرقدرت از داخل یک دستگاه فیلتر شنی و پس از آن 

میکرون و در نهایت  5/0و  1، 20از داخل فیلترهاي 
شود تا آبی عاري از  عبور داده می UVاز داخل 

هرگونه ذرات معلق و تقریباً استریل مهیا گردد سپس 
تمیز آماده شده اي  ها را در داخل ظروف شیشه آن

نظر  ریخته و شوري آن توسط آب مقطر به اندازه مورد
کاهش داده پس از آن به مقدار معین و بر اساس 

هاي مواد مغذي و سیلیکات را به  حجم آب استوك
داخل ظروف محتوي آب ریخته و با استفاده از استاپر 
و فویل درب آنها را بسته و در داخل اتوکالو با دماي 

دقیقه و در فشار  15مدت  گراد و به سانتیدرجه  121
  .)1999ساوا، ( اتمسفر قرار داده تا استریل شوند 5/1

شکمی متوسط در  - هایی با اندازه پشتی صدف  
از منطقه جزر و مدي در جزیره  1393اسفند ماه 

هاي حاوي  هندورابی جمع آوري شده و توسط ظرف
آب به محل انجام آزمایش درایستگاه تحقیقاتی 
نرمتنان شهرستان بندرلنگه انتقال داده شدند. ارتفاع 

آوري شده   هاي جمع شکمی) صدف -(اندازه پشتی
ها پس از انتقال به  متر بود. صدف میلی 98/6±67/49

محل انجام آزمایش با آب شیرین و برس شستشو داده 
قسمت  38شده و به مخازن نگهداري با آب با شوري 

گراد که از فیلترهاي  نتیدرجه سا 28در هزار و دماي 
عبور داده شده، منتقل  UVمیکرون و  1، 5/0 ،20

  شدند. 
سنجی صدف مروارید ساز لب سیاه،  جهت زیست  

)، طول لوال DVM1شکمی) ( -(ارتفاع پشتی طول کل
)HL2) ضخامت ،(THK3و وزن ( )TWTها  ) آن

ثبت گردید. بنابراین پس از تمیز نمودن و شستشوي 
سنجی ابعاد طولی  آب دریا، زیستمولدین توسط 

  توسط کولیس انجام گرفت.
و هر صدف محار تیمار  5جهت این بررسی از   

 شمارش تعداد جلبک آیزوکرایسیس تکرار 3تیمار با 
پالستیکی با حجم  ظروفاستفاده گردید. تیمارها در 

                                                
1- Dorso ventral mesurment 
2- Hinge length 
3- Thickness 
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عدد  8لیتر آب قرار داده شدند. در هر ظرف  10
  .ر داده شدصدف مروارید ساز لب سیاه قرا

ها با آیزوکرایسیس با تراکم  صدف :ها  تغذیه صدف
لیتر حجم آب موجود  سلول به ازاي هر میلی 100000

درودي و ( در ظرف انجام آزمایش تغذیه شدند
  .)2003 همکاران،

ها از الم توما استفاده شد.  منظور شمارش جلبک به  
ها  جلبک را در زیر الم شمارش ریخته، تعداد جلبک

  .شمارش شد
آیزوکرایسیس مورد استفاده از فرمول محاسبه،  با  

لیتر بود. حجم  میلیون سلول در هر میلی 11استفاده 
   نیاز از آیزوکرایسیس از رابطه زیر تعیین گردید. مورد

  

 ×لیتر  حجم آب ظرف آزمایش به میلی
 آیزوکرایسیس= حجم   لیتر تراکم فیتویی موردنیاز در هر میلی

  لیتر) (میلی
  تراکم آیزوکرایسیس ظرف کشت

  

 لیتر آب، 10بنابراین به هر ظرف آزمایش با حجم   
  لیتر آیزوکرایسیس اضافه گردید. میلی 33/87میزان 

که یکی از اهداف آزمایش تعیین  با توجه به این  
میزان فیلتراسیون صدف بعد از مدت زمان یک ساعت 

اول بوسیله پیپت باشد لذا پس از پایان ساعت  می
سی سی نمونه آب محتوي جلبک از  20مقدار 

که از نظر زمانی  براي این. شد آکواریوم برداشته
برداري از هر  اختالفی بین تکرارها پیش نیاید نمونه

 .طور همزمان انجام گرفت هتیمار توسط یک نفر و ب
سی سی  40ها پس از برداشتن در داخل بشر  نمونه

ز تغییرات احتمالی در لوگیري اریخته شده و جهت ج
ها و همچنین سهولت و دقت کار در  تعداد سلول

درصد  5به میزان یک قطره فرمالین  هنگام شمارش،
به آن تزریق شد. تراکم جلبکی مجددا توسط الم 

 10هموسیتومتر و میکروسکوپ نوري با عدسی شیئی 
شمارش گردید. جهت باال بردن ضریب اطمینان مقدار 

برداري در پایان ساعت دوم  پس از نمونه یون،فیلتراس
  برداري شد. نیز مجدداً اقدام به نمونه

پس از پایان فاز عملیاتی پروژه و شمارش   
 نرخ فیلتراسیونها با استفاده از دو فرمول زیر  نمونه

  .)2003 درودي و همکاران،آید ( دست می به
CR=[(V(n*t))*(ln(C0/Ct)-ln(C/0/C/t)]  

  ساعت) صدف/ خواري (میکرولیتر/حجم صافی (
IR=[(V (n*t))*((C0-Ct)-(C/0-C/t)] 

  ساعت) صدف/ هاي مصرف شده (سلول/ تعداد سلول
CR =Clearance Rate میزان تمیزي  
IR =Ingestion Rate میزان هضمی  
Vلیتر = حجم ظرف بر حسب میلی  
nتعداد صدف در هر ظرف = 
t(ساعت) زمان = 

C0 تیمار یا تکرار (سلول در = تراکم اولیه در ظرف
  لیتر) میلی

Ct تراکم ثانویه در ظرف تیمار یا تکرار (سلول در =
 لیتر) میلی
C/0لیتر) = تراکم اولیه در ظرف شاهد (سلول در میلی 
C/tلیتر) = تراکم ثانویه در ظرف شاهد (سلول در میلی 
شامل   CRکننده در فرمول فاکتور تصحیح  

ln(C/0/C/t)  و در فرمولIR  شامل(C/0-C/t) 
خطاي حاصل از رشد و یا مرگ میر  باشد که میزان می

با استفاده از اختالف تراکم در ظرف شاهد را  جلبک
  ).1992 (لوکاس، رساند به حداقل می

برداري یک ساعت پس از  اولین نمونه :برداري نمونه
لیتر  میلی 20اضافه نمودن آیزوکرایسیس انجام گرفت. 

توسط پیپت برداشته شده و در ظرفی از آب آکواریوم 
هاي جلبکی ریخته شد. جهت  جهت شمارش سلول

هاي جلبکی، یک  جلوگیري از افزایش احتمالی سلول
درصد نیز به آن اضافه گردید. سپس  5قطره فرمالین 

هاي جلبکی توسط الم هموسیتومتر با لنز  تعداد سلول
ساعت  1برداري  دومین نمونه شیئی محاسبه شد. 10

  برداري انجام گرفت. پس از اولین نمونه
  Excel 2010آوري شده در برنامه هاي جمع داده  

نیز توسط  خواري  صافی هاي میزان وارد و نمودار
کلیه محاسبات آماري با  افزار رسم شد. همین نرم
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  انجام گرفت.  spssاستفاده از برنامه آماري 
  بین تیمارهاي مختلف  خواري صافی مقایسه میزان

  دما و شوري از تجزیه واریانس یک طرفه
Anova One way ها با  استفاده گردید و میانگین

درودي ( درصد مقایسه شدند 5در سطح  آزمون توکی
 ±صورت میانگین  ها به . داده)2003 و همکاران،

  انحراف معیار گزارش شدند.

  نتایج
تیمار مختلف شوري جهت  5در این مطالعه از   

صافی خواري و تعیین شوري بهینه تعیین میزان 
اي  ها براي هر تیمار به گونه استفاده گردید. صدف

میانگین و انحراف معیار طول کل در  انتخاب شدند که
ها  اطالعات میانگین همه تیمارها نزدیک به هم باشد.

ها  درصدي داده 95ها و پراکندگی  و انحراف معیار آن
  ) نشان داده شده است.1در جدول (

  
 ها در هر تیمار شوري درصدي داده 95ها و پراکندگی  میانگین و انحراف معیار طول کل صدف -1 جدول

  تیمار شوري
  میانگین طول 

  )mmشکمی ( -پشتی
 انحراف معیار

  ها نسبت به میانگین داده درصد 95پراکنش 
  سطح باال  سطح پائین

  57/55  68/43  11/7  62/49  20شوري 
  52/55  28/44  54/6  75/49  25شوري
  81/54  69/43  65/6  25/49  30شوري
  27/55  23/43  21/7  25/49  35شوري 
  83/55  42/43  42/7  62/49  40شوري 

  

دوم در تیمار  نرخ فیلتراسیون در ساعت اول و
توسط صدف مروارید میزان آب فیلتر شده : شوري

نرخ (که با استفاده ازفرمول محاسبه  ساز محار
ها اشاره شد) در  در مواد و روش فیلتراسیون

هاي مختلف بعد از گذشت یک ساعت از  شوري
  ) نشان داده شده است.2غذادهی در (جدول 

کمترین نرخ فیلتراسیون در ساعت اول مربوط به   
شوري  قسمت در هزار بوده که در این 20شوري 

 لیتر/ میلی 51/140±02/37حجم آب فیلتر شده معادل 

ها  شوري دیگر با نرخ فیلتراسیون در صدف و ساعت/
). بیشترین نرخ P>05/0( داري داشت اختالف معنی

قسمت در هزار بود  35فیلتراسیون مربوط به شوري 
صدف  ساعت/ لیتر/ میلی 77/2459±46/89که معادل 

ها اختالف  دیگر شوريو با نرخ فیلتراسیون در 
  ). P>05/0( داري داشت معنی
نرخ فیلتراسیون توسط صدف مروارید ساز محار   

) 3 (جدول هاي مختلف در ساعت دوم در در شوري
  ) نشان داده شده است.1و (نمودار 

  
 ساعت از غذادهی 1ساز محار بعد از گذشت صدف مروارید نرخ فیلتراسیون -2 جدول

 ppt شوري
  میزان فیلتراسیون بعد از گذشت یک ساعت 

  لیتر به ازاي هر صدف انحراف معیار) بر حسب میلی ±(میانگین 
  a02/37±51/140  20شوري 
  b64/123±95/747  25شوري
  c37/96±59/1293  30شوري
  d46/89±77/2459  35شوري 
  c00/85±29/1096  40شوري 
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 ساعت از غذادهی 2صدف مروارید ساز محار بعد از گذشت  نرخ فیلتراسیون -3 جدول

  لیتر به ازاي هر صدف انحراف معیار) بر حسب میلی ±ساعت (میانگین  2میزان فیلتراسیون بعد از گذشت  )ppt( شوري
  a11/22±55/40  20شوري 
  b98/89±79/747  25 شوري
  d77/69±05/1538  30 شوري

  e00/57±39/2820  35شوري 
  c04/84±47/1346  40شوري 

  
در ساعت دوم مربوط به  نرخ فیلتراسیونکمترین   

قسمت در هزار بوده که در این شوري  20شوري 
 لیتر/ میلی 55/40±11/22حجم آب فیلتر شده معادل 

ها  فیلتراسیون در دیگر شوري نرخبا  صدف و ساعت/
 نرخبیشترین  ).P>05/0( داري داشت اختالف معنی

قسمت در هزار بود  35فیلتراسیون مربوط به شوري 
صدف  ساعت/ لیتر/ میلی 39/2820±00/57که معادل 

ها اختالف  در دیگر شوري نرخ فیلتراسیونو با 
داري بین  ). اختالف معنیP>05/0( داري داشت معنی

درصد  5در همه تیمارها در سطح  لتراسیوننرخ فی
   وجود داشت.

 :مقایسه روند تغییرات شوري در ساعت اول و دوم
 2ها پس از  صدف نرخ فیلتراسیونروند تغییرات 

ساعت از شروع تغذیه در حضور آیزوکرایسیس با 
ها پس از یک ساعت از شروع  صدفنرخ فیلتراسیون 

مرحله تغذیه روند یکسانی داشت. در هر دو 
 نرخ فیلتراسیونکمترین نرخ فیلتراسیون، گیري  اندازه

 نرخقسمت در هزار و بیشترین  20مربوط به شوري 
قسمت در هزار بود. ترتیب  35آن مربوط به شوري 

صدف مروارید ساز محار در نرخ فیلتراسیون افزایش 
، 20ترتیب مربوط به شوري  حضور آیزوکرایسیس به

نرخ ر هزار بود. قسمت د 35و  30، 40، 25
ت در قسم 25و  20ها در شوري  صدففیلتراسیون 

روند کاهشی داشت.  ساعت پس از تغذیه 2هزار در 
قسمت در هزار این  40و  35، 30هاي  اما در شوري

  روند در ساعت دوم افزایشی بود.
ها  صدف نرخ فیلتراسیونتغییرات ) 4 در (جدول  

هاي مختلف در ساعت اول و دوم بعد از  در شوري
  نشان داده شده است.غذادهی 

  
 هاي مختلف در ساعت اول و دوم بعد از غذادهی ها در شوري صدف نرخ فیلتراسیونتغییرات مقایسه روند  -4 جدول

 )pptشوري (
حجم فیلتراسیون ساعت 

 )ml( اول

ساعت حجم فیلتراسیون 
 )ml( دوم

 حجم تغییرات فیلتراسیون
)ml( 

درصد تغییرات 
 فیلتراسیون

 -12/32 -92/112 41/236 33/349 20شوري 

 -48/4 -9/42 85/913 75/956 25 شوري

 18/14 58/210 12/1695 54/1484 30 شوري
 66/14 62/360 39/2820 77/2459 35شوري 

 76/16 85/183 62/1280 77/1096 40شوري 
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  گیري بحث و نتیجه
هاي مختلف نشان داده است که بین میزان  بررسی  

اي با  هاي دو کفه در صدف فیلتراسیونتنفس، تغذیه و 
که  طوري ها رابطه مستقیمی وجود دارد به رشد آن

 باالترین رشد همراه با بیشترین تغذیه بوده است
ن قاعده در رابطه با صدف ای).  1998 آلبنتوسا، (

کند  صدق مینیز  P.radiataساز محار مروارید
هاي  در شورينرخ فیلتراسیون بنابراین با پی بردن به 

ها در عوامل ذکر شده   توان به رشد آن مختلف می
مورد بررسی پی برد. صدف مروارید ساز محار دامنه 

 کند وسیعی از تغییرات شوري را تحمل می
 نرخ فیلتراسیونبررسی کلی  .)1999، آلگارسوامی(

هاي  در شوري P.radiataصدف مروارید ساز محار 
صدف  نرخ فیلتراسیونمختلف نشان داد که بیشترین 

 قسمت در هزار 35مروارید ساز محار در شوري 
 01/47صدف یا  ساعت/ لیتر/ میلی 39/2820(

مطالعات محققین  .باشد میصدف)  دقیقه/ لیتر/ میلی
اي دریایی  هاي دو کفه دهد که اغلب صدف نشان می

قسمت در هزار بیشترین  30-40در محدوده شوري 
   طور مثال در اویستر دارند. بهنرخ فیلتراسیون 

C. virginica  35در شوري  نرخ فیلتراسیونبیشترین 
 لیتر/ 10قسمت در هزار مشاهده شده است که معادل 

مکفالند و ( باشد گرم وزن خشک می ساعت/
کلم  نرخ فیلتراسیون با بررسی  ).2013 مکاران،ه

Meretrix casta 45، 34، 25، 15، 8هاي  در شوري ،
که بیشترین  قسمت در هزار مشاهده شد 64و  56

 لیتر/ میلی 32/4معادل  34در شوري  نرخ فیلتراسیون
همچنین بیشترین . )1993 دارو،(صدف بود  دقیقه/

، P. viridisهاي ماسل سبز  صدف نرخ فیلتراسیون
 P. malabaricaو کلم  C. madrasensisاویستر 

قسمت در هزار مشاهده شد به  32در شوري 
 ساعت/ لیتر/ 10معادل،  ترتیب که میزان آن به طوري

 ساعت/ لیتر/ 2 صدف و ساعت/ لیتر/ 8صدف، 
  .)2001 راجش و همکاران،(صدف بوده است 

 عواملعنوان یک  بهافزایش شوري از آن جا که   
ها  (استرسی) براي کلیه ارگانیسم محدودکننده

باشد.  این فرایند قابل توجیه میآید  حساب می هب
صدف ونوس  خواري  صافی میانگین دو ساعته
هاي مختلف نشان داد که بیشترین  رنگارنگ در شوري

قسمت در هزار  40مربوط به شوري نرخ فیلتراسیون 
داري با شوري  بود ولی از لحاظ آماري اختالف معنی

 40و با افزایش شوري از  قسمت در هزار نداشت 35
 کاهش یافت نرخ فیلتراسیونقسمت در هزار  45به 

اي  در صدف دو کفه ).2015 (وجدانی و همکاران،
Gomphina veneriformis  نرخ فیلتراسیونبیشترین 

قسمت در هزار و کمترین  35-30مربوط به شوري 
قسمت در هزار  15-10هاي  آن مربوط به شوري

  .)2007 همکاران، شاین و( باشد می
و همکاران در سال  ریسگاردبر اساس مطالعات   

 در Mytilus edulis صدف نرخ فیلتراسیونبر  2013
 صافی هاي لب شور دانمارك بیشترین میزان آب

  قسمت در هزار  15این صدف در شوري  خواري
توانایی  باشد. که صدف) می دقیقه/ /لیتر میلی 47(

تحمل دامنه وسیعی از تغییرات شوري را داراست. با 
قسمت در  30قسمت در هزار تا  15افزایش شوري از 

کاهش یافته اما تغییرات  نرخ فیلتراسیون هزار
 Mytilus edulisچشمگیري نداشته است اما صدف 

نسبت به کاهش شوري حساسیت بیشتري داشته و با 
نرخ در هزار قسمت  10به  15کاهش شوري از 

ت در قسم 5کاهش بیشتر و در شوري  فیلتراسیون
  تر بوده است.هزار این کاهش بسیار چشمگیر

صدف مروارید ساز محار در  نرخ فیلتراسیون  
اي  قسمت در هزار بسیار اندك بود به گونه 20شوري 

ساعت از شروع غذادهی  2که پس از گذشت 
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لیتر بود که در  میلی 55/40خواري در هر صدف  صافی
 39/2820قسمت در هزار ( 35مقایسه با شوري 

صدف) کاهش بسیار چشمگیري  ساعت/ لیتر/ میلی
صدف ونوس رنگارنگ  نرخ فیلتراسیونداشت. 

Circenita callipyga  40که شوري مقدار بهینه آن 
 25و  20هاي  باشد، در شوري قسمت در هزار می

و حتی دو قسمت در هزار در مدت زمان یک ساعته 
 هیچ جلبکی را مصرف نکردند ساعته صفر و

مشابه این رفتار در  ).2015 (وجدانی و همکاران،
مشاهده شد  Perna viridisصدف ماسل سبز 

قسمت در  10که در ساعت اول در شوري  طوري به
قسمت در هزار،  15ها و در شوري  هزار تمام صدف

درصد هاي خود را باز نکردند.  ها کفه نیمی از صدف
 24پس از  15و  10هاي  تلفات ماسل سبز در شوري

ساعت میزان تلفات به  120درصد و در  5ساعت به 
مکفالند و ( هاي باقی مانده رسید درصد صدف 8

و  20هاي  در این تحقیق در شوري ).2013 همکاران،
قسمت در هزار هیچ تلفاتی در طول دو ساعت  25

اما  .اهده نشدآزمایش در صدف مروارید ساز محار مش
در تحقیقات انجام گرفته در خلیج منار بر صدف 

ها   ، میزان مرگ و میر صدفPinctada fucataمحار 
قسمت در هزار و کمتر از  50هاي باالتر از  در شوري

قسمت  100ساعت  8تا  2قسمت در هزار پس از  14
نظر  به. )1999، آلگارسوامی( در هزار بوده است

شوري باعث افزایش متابولیسم رسد که کاهش  می
شود که مشابه این در  هاي آبششی می درون سلول

مشاهده شده است  Crassisterea virginicaصدف 
طوري که افزایش متابولیسم همراه با افزایش سطح  به

کاهش  ).1995 (باالنتین، باشد آمونیاك دفعی می

  شوري همچنین بر روي فعالیت روزانه مانند فرو 
اي اثر دارد  هاي دو کفه بستر در صدفرفتن در 

قسمت در هزار  20طوري که با کاهش شوري از  به
 Mactra veneriformisهاي  شود که کلم باعث می

Ruditapes philippinarum و Meretrix lusoria 
  . )2015(ناکامورا،  روندبیشتر درون شن فرو 

 آلگارسوامیبر اساس مطالعات انجام گرفته توسط   
در خلیج منار بر روي صدف مروارید  1999سال  در

نرخ بیشترین ، Pinctada fucata ساز محار
 قسمت در هزار 23/34صدف در شوري  فیلتراسیون

 نرخ فیلتراسیونبیان شد. همچنین در این مطالعه 
به  قسمت در هزار 20هاي کمتر از  صدف در شوري

 قسمت در هزار 25شدت کاهش داشته و به کمتر از 
قسمت در  14تقلیل یافته بود. همچنین در شوري 

هاي خود را باز نکرده  ها کفه هیچ یک از صدف هزار
 ).1999، آلگارسوامی( روز از بین رفتند 3و پس از 

پس از  Maximaهاي صدف مروارید ساز  صدفچه
 ،34 ،40 ،45هاي  ثیر شوريأروز مطالعه تحت ت 20
ري در میزان دا قسمت در هزار تفاوت معنی 25و  30

طور قابل توجهی  ها وجود نداشت اما به مرگ و میر آن
قسمت در هزار  25و  40، 45ها در شوري  رشد آن

 ).2004 روس،( کاهش یافته بود

 صدف نرخ فیلتراسیونکه نتیجه کلی این است   
 در Pinctada radiata محار ساز مروارید
 فیتوپالنکتون گونه با استفاده از، مختلف هاي   شوري

Isochrysis aff galbana  شوري دامنه بهترین که
هاي بیولوژیکی مانند تغذیه، تنفس جهت انجام فعالیت

قسمت در هزار  35و رشد صدف مروارید ساز محار 
  باشد. می
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