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چکیذه
اس آًجا کِ آرتویا بِ عٌَاى غذای سًذُ در تغذیِ اکثز هاّیاى سیٌتی ًقص بسیاری دارد لذا بزرسی رضذ بْیٌِ ٍ ضزایط هطلَب بقای ایي
گًَِ هفیذ بزای تَلیذ ٍ پزٍرش بْیٌِ آى بسیار حائش اّویت هیباضذ .در ایي تحقیق بِ هٌظَر بزرسی بقاء ٍ طَل عوز
 Artemia urmianaبالغ در طَل دٍرُّای هختلف حیات ،اثزات فاکتَرّای دها در دٍ هحذٍدُ دهایی  02 ٍ 02درجِ ساًتیگزاد ٍ دٍ
غلظت جلبک  Dunaliella salinaبا تزاکن  0،022،222 ٍ 022،222سلَل در ّز لیتز ٍ در ضَری  02هیلیگزم در لیتز در چْار تیوار ٍ
در ضزایط آسهایطگاّی بزرسی گزدیذ .آسهَى تجشیِ ٍاریاًس یک طزفِ ًطاى داد کِ تفاٍت طَل عوز در دٍرُ تَلیذهثل بیي تیوارّا
هعٌیدار ًبَدُ استّ .وچٌیي در غلظت باالی جلبکی -در ّز دٍ هحذٍدُ حزارتی -بِ ًظز هیرسذ طَل عوز کاّص یافتِ است .با
هطاّذُ ًتایج بذست آهذُ اس اثز فاکتَر دها هطخص ضذ کِ طَل عوز در دٍرُ تَلیذهثل در درجِحزارت  02درجِ ساًتیگزاد بیطتز اس
درجِ حزارت  02درجِ ساًتیگزاد بَدُ است.آًالیش آهاری ّیچ ارتباط هعٌیداری بیي طَل عوز یا بقاء آرتویا در دهاّای هختلف ًطاى
ًذاد.
کلمات کلیذی ،Artemia urmiana :هیشاى هزگ ٍ هیز ،جلبک  ،Dunaliellasalinaطَل عوز ،درجِ حزارت.
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دورههای مختلف حیات درشرایط آزمایشگاهی

اثر دما و غلظت جلبک  Dunaliella salinaبر بقاء  Artemia urmianaبالغ در...

امیراسذی و همکاران

مقذمه

.)2005

ػَاهل ثغیبری ثوبء آرتویب را تحت تبثیز هزار هیدّذ.
ؽزایط آة ٍ هبثل پیؼثیٌی ثَدى یب ًجَدى ؽزایط كقلی
هحیط دٍ ػبهل ثغیبر هْن ،پَیبیی خوؼیتّبی آرتویب ٍ
پزاًٌؼ خـزاكیبیی سیغتی ّغتٌذ ًِ اخبسُ ثوبء در طَل عبل
را ثِ خبًَر هیدٌّذ (.)Lenz, 1987; Amat et al., 1995
سیغتگبُ آرتویب اٍرهیبًب در ایزاى ،دریبچِ ارٍهیِ هیثبؽذ ًِ در
عبل  1976تَعط ًالرى ٍ ثبٍى تحت ػٌَاى گًَِای خذاگبًِ
ثِ ًبم ً Artemia urmianaبهگذاری ؽذُ اعت
(كتَحی .)1380،ػالٍُ ثز آرتویبی دٍخٌغی ًِ در دریبچِ
ارٍهیِ سًذگی هیًٌذًَ ،ػی آرتویبی ثٌزسا 1در ثزًِّبی
اطزاف دریبچِ ارٍهیِ ٍخَد دارد ًِ ،اٍلیي ثبر در عبل 1376
ؽٌبعبیی ٍ گشارػ ؽذُ اعت (آم ٍ ًَری .)1376 ،آرتویب
اٍرهیبًب ّن در حبلت سًذُ هتَلذ ؽذُ ٍ ّن خبرج ؽذُ اس
عیغت ،در طی هزاحل سًذگی ّلذُ ثبر پَعتاًذاسی هیًٌذ.
ػَاهل هتـیز هحیطی (دهب ،ؽذت ًَر ،تَلیذ اٍلیِ ؿذا) هوٌي
اعت ثز خٌجِّبی ًوی خوؼیت آرتویب ٍ هیشاى ثوبء آى هؤثز

در عبل ًَ 1377راًی آهیشػ ثیي ٍ A. urmiana
 A. franciscanaرا ثزرعی ًزد ٍ درفذ ثوبء ٍ رؽذ آىّب را ثب
تَخِ ثِ ًَع ؿذای خلجٌی ٍ هیشاى آى هؾبّذُ ًوَد .در پبییش
 1383گشارؽبتی درثبرُ ثزرعی اثز ٍ Chlorella sp.
 Cheatoceros sp.ثز ًزخ رؽذ ٍ ثبسهبًذگی آرتویب ارٍهیبًب ثجت
گزدیذ (حبكظیِّ .)1383 ،وچٌیي در عبلٍ Santos 2006
ّوٌبراى ثِ ثزرعی گًَِ  Daphnia magnaپزداختِ ٍ در
هحبعجِ تَلیذات آى ثِ ثزرعی پبراهتزّبی تبریخچِ سًذگی،
طَل ػوز ٍ عي ایي گًَِ در اًذاسُ ،تؼذاد تخن در هبدُّب ٍ
تؼذاد خٌیي در هبدُّب پزداختٌذ .در عبل  2008تَلیذات ٍ
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آرتویب یٌی اس اًَاع هْن ٍ ًغجتبً گغتزدُ عختپَعتبى اعت
ًِ ثزای تـذیِ الرٍ اًثز آثشیبى هَرد اعتلبدُ هزار هیگیزد ٍ
اس اّویت ٍیضُای در تـذیِ هبّی ثخقَؿ هبّیبى سیٌتی
ثزخَردار اعت .ثب ٍخَد ایٌٌِ ثؾز اس سهبىّبی ثغیبر هذین ثِ
ٍخَد آرتویب در دریبچِ ّبی ًوي پی ثزدُ ثَد ٍلی اٍلیي
گشارػ هٌتَة در راثطِ ثب ٍخَد آرتویب تَعط  Schlosserدر
عبل  1755ثِ ثجت رعیذُ اعتٍ .ی آرتویب را در ًوًَِّبی
آثی ًِ اس آثگیزّبی ؽَر در ًشدیٌی "لیویٌگتَى" اًگلغتبى
تْیِ ًزدُ ثَدًذ هؾبّذُ ًوَد ( Abatzopoulous et al.,
 .)2006اس آرتویب ثِ فَرت گغتزدُ ثِ ػٌَاى خَراى اًغبى،
حیَاًبت اّلی ٍ پزًذگبى اعتلبدُ هیؽَد .آرتویب ّوچٌیي ثِ
ػٌَاى خَراى آثشیبى در فٌؼت آثشیپزٍری ثخقَؿ تـذیِ
هبّیبى سیٌتی ،دارای ًبرثزدّبی كزاٍاًی اعت .ػالٍُ ثز آى اس
آرتویب هی تَاى ثِ ػٌَاى حبهل تزًیجبت ؿذایی ٍ دارٍیی
ّوبًٌذ اعیذّبی چزة Highly Unsaturated Fatty
)ٍ ،HUFA )acidsاًغي ّب ،آًتیثیَتیيّب ٍ ٍیتبهیيّب ثِ
آثشیبى (ثب ّذف ؿٌیعبسی) اعتلبدُ ًوَد ( Hanaee et al.,

ثبؽٌذ ٍ یب ایٌٌِ تٌْب عجت یي ؿیجت هَهتی هیگَی آة ؽَر
ؽًَذ .ثِ دالیل كیشیَلَصیي ،ؽَری هٌبعت ثِ عوت هوبدیز
پبییيتز داهٌِ ؽَری هتوبیل اعت ،چزا ًِ ؽَری ثبالتز هحیط
ثِ هیشاى اًزصی ثبالتزی ثزای تٌظین كؾبر اعوشی ًیبس دارد.
ؿلظت ًوي در آثی ًِ هیگَی آة ؽَر در آى سیغت هیًٌذ
هیتَاًذ تب  300گزم ًوي در لیتز ثزعذّ .زچٌذ آرتویب ثغیبر
عبسگبر ثَدُ ٍ هبدر اعت ثزای هذت ًَتبُ حتی در آةّبی
ؽیزیي ًیش سیغت ًوبیذ .ایي هَضَع اعتلبدُ اس آرتویب راثِ
ػٌَاى یي ؿذای سًذُ ثزای ثزخی اس هبّیبى آًَاریَهی آة
ؽیزیي ٍ ؽَر هوٌي هی عبسد (لؾٌزیسادُ ثوی .)1388 ،در
ثزرعی اثز دهب ثز رٍی آرتویب اٍرهیبًب هؾخـ گزدیذ ًِ ّیچ
یي اس گًَِّبی آرتویب در آة ٍ َّای تًَذرایی 2یب ثب عزهبی
ؽذیذ هؾبّذُ ًؾذُ اعت ،چزا ًِ دهبی ثغیبر پبییي در طَل
عبل اس تٌبهل آرتویب خلَگیزی ثِ ػول هیآٍرد .اؿلت گًَِّب
ثِ ًظز هیرعذ ًِ ثِ هذت طَالًی در دهبی سیز پٌح درخِ
عبًتیگزاد سًذُ ًخَاٌّذ هبًذ ،هگز ایٌٌِ ثِ فَرت عیغت
ثبؽٌذ (لؾٌزیساد .)1388 ،ثیؾتزیي دهبی گشارػ ؽذُ ًِ
تَعط خوؼیتّبی گًَِ آرتویب هبثل تحول هیثبؽذ ًشدیي ثِ
 35°Cهیثبؽذ ًِ اؿلت در هؼبدى ًوي ًنػون ًَاحی
گزهغیزی ًِ ثخؼ ٍعیؼی اس سیغتگبُّبی آرتویب را تؾٌیل
هیدٌّذ ،هؾبّذُ هیؽَدّ .زچٌذ ،ایي آعتبًِ تحول ٍاثغتِ
ثِ ًضاد هیثبؽذ .ثِ ػالٍُ ،عبسگبری كیشیَلَصیي یي ًَع اس
آرتویب ثِ دهبّبی ثبالی ( 40درخِ عبًتیگزاد) پظ اس تؼذادی
ًغل در حَضچِّبی ًوٌی ٍیتٌبم ًیش گشارػ ؽذُ اعت
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مواد و روشها
در ایي آسهبیؼ عیغت  Artemi aurmianaاسهَاد سائذ عٌگیي
ثب رٍػ ؽٌبٍری درعطح آة ًوي اؽجبع خذاعبسی ؽذ .ثزای
خذاعبسی آىّب اسپَعتِّبی خبلی اس رٍػ ٍسى هخقَؿ در
آة ؽیزیي اعتلبدُ گزدیذ (ػظیوی .)1378 ،خْت ًؾت
خلجي ًیش خلجي  Dunaliella salinaاسدریبچِ ارٍهیِ تْیِ
ؽذُ ٍ پظ اس خبلـعبسی در هحیط آسهبیؾگبُ تٌثیز گزدیذ.
رٍػّبی افلی ثزای ًؾت خلجي رٍػ اًجَُ ( )Batchثَد
( ًِ )Andersen, 2005علَلّبی خلجٌی طی چٌذ هزحلِ
ًؾت دادُ ؽذًذ ( .)Anderesen, 2005سهبًیٌِ خلجيّبی
رؽذ دادُ ؽذُ ثِ اًتْبی كبس لگبریتوی هیرعیذًذ (پظ اس
گذؽت حذٍد دٍ ّلتِ اس رؽذ) ،پظ اس ؽوبرػ ثب اعتلبدُ اس
الم ًئَثبر ،ثزای ؿذادّی اعتلبدُ ؽذًذ ( Chakraborty et al.,
 .)2007هجل اس اًدبم آسهبیؼّبی افلی خْت ثِ دعت آٍردى
آرتویبّبی ثبلؾ اثتذا عِ هخشى هخزٍطی ؽٌل خْت ّچ
ًزدى عیغت آرتویب تْیِ گزدیذ ٍ در درخِحزارت  28درخِ
عبًتیگزاد ٍ تحت ؽزایط ًَردّی ثب دٍ الهپ هْتبثی ثِ كبفلِ
 20عبًتی هتز هزار دادُ ؽذًذ .در ّز هخشى یي گزم عیغت
آرتویب در  1/5لیتز آة ثب ؽَری  35گزم در لیتز ریختِ ؽذًذ.
ایي عیغتّب ثؼذ اس  48عبػت ًبهالً ّچ ؽذُ ٍ ًبپلیّبی
ؽٌبٍر تَعط یي هٌجغ ًَری خوغآٍری ؽذًذ (ًبپلیّب

ًَرگزای هثجت ّغتٌذ) .ایي ًبپلیّب ثِ هوذار توزیجبً هغبٍی
دردٍ هخشى هخزٍطی ثب ؽَریّبی 60گزم در لیتز ًِ اس
ّزًذام دٍ تٌزار ٍخَد داؽت ریختِ ؽذًذَّ .ادّی در ّوِ
هخبسى ثِ هوذار ًبكی ٍ هٌبعت ثِ گًَِای فَرت پذیزكت ًِ
اًغیضى ًل حذٍد چْبر هیلیگزم در لیتز ثبهی ثوبًذ .ؿذادّی
رٍساًِ طجن خذٍل اعتبًذارد اًدبم گزكت ( Coutteau et al.,
 .)1992ثب ایي تلبٍت ًِ ثِ خبی خلجي Dunaliella
 tertiolectaاس خلجي  ًِ Dunaliella salinaدر آسهبیؾگبُ
ًؾت ٍ پزٍرػ دادُ ؽذُ اعت اعتلبدُ ؽذ .اس هخوز ًبى ًیش
طجن خذٍل  lenzy PZثِ ػٌَاى خیزُ هٌول اعتلبدُ گزدیذ.
گزٍُّبی پزٍرؽی تب سهبًیٌِ خلتّب در آىّب ثبلؾ ؽذًذ
تحت هزاهجت هزار گزكتٌذ .در تیوبر ؽَری  60آرتویبّب سٍدتز
ثبلؾ ؽذُ ٍ ًیش دارای خثِ ثشرگتز ٍ ثبسهبًذگی ثیؾتزی ثَدًذ،
ثِ ّویي دلیل ؽَری  60خْت تیوبرّبی افلی آسهبیؼ در
ًظز گزكتِ ؽذ .ثب هؾبّذُ اٍلیي خلت در حبل خلتگیزی
هزاحل آسهبیؼ اخزا گزدیذ .خلت آرتویبّبی ثبلؾ طی چْبر
تیوبر ثب  14تٌزار در  56ثطزی ثب حدن  200هیلیلیتز هَرد
ثزرعی ٍ ًوًَِثزداری هزارگزكتٌذ .تیوبرّب ؽبهل دٍ تیوبر
درخِحزارت  27±1 ٍ 20±1ثَدًذ .ؿلظتّبی خلجي ؽبهل
دٍ ؿلظت  1600000 ٍ 500000ػذد علَل در ّز هیلیلیتز
آة ثب ؽَری  60هیلیگزم در لیتز(طجن آسهبیؾبت هجلی ثِ
ػٌَاى ؽَری ثْیٌِ رؽذ اًتخبة ؽذُ اعت) در هٌبى
آسهبیؾگبُ تحت َّادّی هزار گزكتٌذ .در ّز 24عبػت پظ اس
هزار گزكتي ّوِ ثطزیّب در ؽزایط تیوبرّبی آسهبیؼ ،هدذدا
ثطزیّبی حبٍی خلت آرتویبّب اس ًظز ؿلظت خلجي ٍ ؽَری
ٍ دهبی آة هَرد عٌدؼ هزار گزكتِ اعت ٍ هطبثن ثب تیوبر
ّوزاُ ثب َّادّی هذاٍم تٌظین هیگزدد ٍ ایي ػول تب سهبى
هزٍ آخزیي خلت در  14تٌزار اداهِ داؽت .خلتّبی هزدُ
ٍ یب خلتّبیی ًِ تٌْب خٌظ هبدُ در آىّب هزدُ اعت اس رًٍذ
آسهبیؼ حذف گزدیذ ٍ خلتّبیی ًِ تٌْب خٌظ ًز در آىّب
هزدُ ثَد ثبهی هبًذ ٍ یي خٌظ ًز خذیذ ثِ ثطزی اضبكِ
گزدیذ .ایي ًز ثِ دلیل ػذم اختالل در اًذاسُگیزی كیلتزاعَى
ثِ ثطزی اضبكِ هیؽَد.

نتایج

در ایي ثزرعی ّب اس آًبلیش ٍاریبًظ Repeated- measures
اعتلبدُ ؽذ ًِ در آى سهبى ثِ ػٌَاى Within-subject

 factorدر ًظز گزكتِ ؽذُ اعت .درخِحزارت ٍ ؿلظت
3
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چزخِ كقلی دیٌبهیي خوؼیت  Copepodsاس طزین كزاٍاًی،
تَلیذ تخن ٍ پبراهتز ّبی ثیَلَصیي ٍ كیشیَلَصیي تَعط Renz
ٍ ّوٌبراى اًذاسُگیزی ؽذ.
در تحوین حبضز ثزای تـذیِ آرتویب اس خلجي Dunaliella
 salinaاعتلبدُ ؽذ سیزا ایي خلجي ثیؼ اس  80درفذ تزًیت
خوؼیتی كیتَپالًٌتَىّب رادر دریبچِ ارٍهیِ تؾٌیل هیدّذ ٍ
هیتَاًذ هٌجغ ؿذایی هٌبعجی ثزای رؽذ ٍ ثوبء آرتویب اٍرهیبًب
ثبؽذ .ایي خلجي یٌی اس هوبٍمتزیي هَخَدات آثشی ًغجت ثِ
ؽَری اعت ًِ در ثغیبری اس هحیطّبی حبٍی ًوي ًظیز
دریبچِّبی ًوي ،ثبتالمّبی ًوٌی ٍ گَدالّبی آة ؽَر
ًشدیي دریبكت هیؽَد (آهبیی .)1386 ،ثبتَخِ ثِ ایٌٌِ آرتویب
اٍرهیبًب یٌی اس گًَِّبی پز طزكذار در تَلیذ ؿذای سًذُ ثزای
الرٍ هبّیبى هیثبؽذ اطالع اس هیشاى ثوبء ٍ طَل ػوز آى هی-
تَاًذ در پزٍرػ ایي گًَِ عَدهٌذ ثبؽذ .در تحوین حبضزعؼی
گزدیذُ اعت تب تـییزات طَل ػوز ٍ ثوبء آرتویب اٍرهیبًب را در
اثز كبًتَرّبی دهب ٍ ؿلظت خلجي هؾبّذُ ٍ ثجت ًوَد.
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شکل  :1بررسی طول عمر آرتمیاهای بالغ ماده در دوره تولیدمثل
(در تیمارها عدد یک  :غلظت  555555سلول در میلی لیتر در
دمای ،±05عدد دو :غلظت  555555سلول در میلیلتر در دمای
 ،±07عدد  1655555 :3سلول در میلیلیتر در دمای  ،±05عدد:4
 1655555سلول در میلی لیتر در دمای  ±07را وشان میدهد.

طول
عمر

دهب
شکل  :0مقایسه طول عمرآرتمیا اورمیاوا در دو دمای  05و 07
درجه ساوتیگراد

بحث
ًتبیح ثِ دعت آهذُ در ایي هطبلؼِ تَعط ثزخی هطبلؼبت
دیگز ًیش هَرد تأییذ هزار هی گیزد .هحوویي در هطبلؼِای ثِ
ثزآٍرد تَلیذ ثبًَیِ در یي گًَِ دٍخٌغی  ٍ A.tunisianaدٍ
گًَِ دیپلَئیذ ٍ پلی پلَئیذ آرتویبی پبرتٌَصًتیي A.
 parthenogeneficaپزداختِ ٍ ثیبى داؽتٌذ ًِ تَلیذ ثب تـییز
ؽزایط اس ًظز درخِحزارت ،تبثیز پذیزكتِ اعت .در ؽزایط
درخِ حزارتی ثبال یؼٌی هحذٍدُ  24تب  30درخِ عبًتیگزاد
گًَِّبی دیپلَئیذ ٍ گًَِّ-بی آرتویبی پلی-پلَئیذ
پبرتٌَصًتیي ثِ هوذار ثبالی ثبیَهظ ٍ ثبسهبًذگی رعیذُ ٍ
4

Downloaded from ornamentalaquatics.ir at 23:22 +0430 on Wednesday June 20th 2018

كیتَپالًٌتًَی كبًتَرّبی  Between-subjectثَدًذ ًِ ؿلظت
كیتَپالًٌتًَی در درخِحزارت  Nestگزدیذ .در چْبر تیوبر
ثزرعی ؽذُ ؿلظت ٍ دهب ًتبیح حبفل اس آسهَى تدشیِ
ٍاریبًظ یي طزكِ ًؾبى داد ًِ تلبٍت طَل ػوز در دٍرُ
تَلیذهثل ثیي تیوبرّب هؼٌیدار ًجَدُ اعت ( )p=0.125در
ؿلظتّبی ثبالی خلجٌی ثِ ًظز هیرعذ طَل ػوز ًبّؼ
یبكتِ اعت .ایي ًتبیح در ؽٌل یي ارائِ ؽذُ اعتّ .وچٌیي
طجن ًتبیح آًبلیش آهبری ّیچ ارتجبط هؼٌیداری ثیي طَل ػوز
یب ثوبء آرتویب در دهبّبی هختلق ًؾبى ًذاد (.)p= 0.061

تَلیذ گزٍُ دیپلَئیذ پبرتٌَصًتیي عبحلی  13ثبر ثبالتز اس پلی-
پلَئیذّب ثَدُ اعت .در درخِحزارتّ-بی پبییي یؼٌی سیز 15
درخِ عبًتیگزاد تٌْب گًَِّبی دٍخٌغی ثبهی هبًذًذ ٍ هوذار
تَلیذ  10ثزاثز پبییي تز اس گًَِّبی پلیپلَئیذ در طَل ثْبر ٍ
تبثغتبى ثَد (ّ .)Baraka, 1996وچٌیي هحوویي تأثیز درخِ
حزارت راثز هیشاى رؽذ ٍ ثوبء  A.franciscanaدر دریبچِ
ً Grassmereیَسلٌذ هَرد هطبلؼِ هزار دادُ ٍ ًتیدِ گزكتٌذ ًِ
در هحذٍدُ درخِحزارتی  20تب  28درخِ عبًتیگزاد ،درفذ
ثبالیی اس ًبپلیَطّب تب ثلَؽ سًذُ هبًذُ ٍ آرتویبّب توزیجبً پٌح
هبُ سًذگی هیًٌٌذ ( .)Dana & Lenz, 1988در هطبلؼِای ًِ
ثِ ثزرعی اثز درخِ حزارت ثز هبثلیت تخوِگؾبیی ٍ ارسػ
ؿذایی ًبپلیَط  Artemia urmianaپزداختِ ؽذُ ثَد چٌیي
ثیبى ؽذ ًِ ،ثب اكشایؼ درخِ حزارت اس  25درخِ عبًتیگزاد
ثِ  30درخِ عبًتیگزاد ًبّؼ در هیشاى ٍسى خؾي هبثل
هالحظِ اعت .هوذار اًزصی ًبپلیَطّب ًیش در درخِ حزارتی
 30درخِ عبًتیگزاد ًوتز اس درخِ حزارتی  25درخِ عبًتی-
گزاد ثَدُ اعت ًِ،احتوبالً ثِ دلیل عَخت ٍ عبس ٍ هقزف
ثیؾتز اًزصی در درخِ حزارت ثبالتز اعت ٍ احتوبال ثب اًزصی
ًوتز هیشاى هزٍ ٍ هیز ًیش ثیؾتز خَاّذ ثَد(طیجی.)1385 ،
هحوویي در ثزرعی اثز تـذیِ  Artemia franciscanaثب ؽؼ
ؿلظت خلجٌی هتلبٍت اس خلجي  Isochrysis galbanaثز ٍسى
خؾيً ،زخ رؽذ ٍ ًزخ تَلیذ ًؾبى دادًذ ًِ ٍسى خؾي اكزاد
ثب اكشایؼ عي اكشایؼ یبكتِ ثَد .در ایي تیوبرّب ؿلظتّبی
ؿذایی اس 0/2تب  Mg C L-1 20در هذت  12رٍس در درخِ
حزارتی  26تب  28درخِ عبًتیگزاد ٍ در ؽَری  34هغوت در
ّشار تؼییي ؽذُ ثَدًذ .هطبثن ثب ًتبیح ثِ دعت آهذُ سهبًی ًِ
 A. franciscanaثِ هزحلِ پیؼ ثبلـی رعیذ ،اس ًظز رؽذ ثِ
ؽذت تحت تأثیز ؿلظتّبی هتلبٍت ؿذایی هزار داؽتِ اعت.
حذاهل ؿلظت ؿذایی السم ثزای رؽذ ثزاثز  10 MgCL-1ثَد ،در
ایي ؿلظت ٍسى كزدی اس  2/3هیٌزٍگزم در ّز كزد (ثزای ًبپلی
تبسُ ّچ ؽذُ) ثِ  195هیٌزٍگزم در ّز كزد در هزحلِ پیؼ
ثبلـی (رٍس یبسدّن رؽذ) رعیذُ ثَد .در ؿلظت ؿذایی پبییي
(ٍ )0/2 Mg C L-1سى خؾي كزدی در حذٍد  14تب 18
درفذ در  5رٍس اٍل ًبّؼ یبكت ًِ ایي ؽبخـ گزعٌگی
اعتً .زخ رؽذ ٍیضُ ثِ ؽذت تحت تأثیز اًذاسُ هَخَد ٍ
ؿلظت ؿذایی ثَدّ .ز دٍ ًزخ ثب اكشایؼ ؿلظت ؿذایی ًِ در
عطح حذاًثز یؼٌی 10 Mg C L-1ثَد اكشایؼ یبكتٌذ.
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در هطبلؼِ ای دیگز آرتویبّبی دریبچِ هًََ (ٍ )Monoاهغ
در ایبلت ًبلیلزًیب هَرد ثزرعی هزار گزكت .دٍ گًَِ آرتویب در
ایي دریبچِ ٍخَد دارد ًِ یي گًَِ در ثْبر ٍ سهبًی ًِ عطح
ؿذایی در دریبچِ ثبال ٍ درخِ حزارتی آة پبییيتز اعت
گغتزػ یبكتِ ٍ دیگزی در تبثغتبى سهبًی ًِ عطح ؿذایی
پبییي ٍ درخِ حزارت اكشایؼ یبكتِ ؿبلت هیگزدد .هطبلؼبتی
رٍی ایي دٍ گًَِ فَرت گزكتِ اعت ٍ ایي آرتویبّب در ؽزایط
آسهبیؾگبّی تحت عِ تیوبر ؿذایی ٍ درخِ حزارتی هزار دادُ
ؽذًذً .تبیح ًؾبى داد ًِ آرتویبّب در تیوبر ثْبرُ (ثب عطح
ؿذایی ثبال ٍ درخِ حزارتی پبییي) دارای ثبسهبًذگی ثبال ٍ حذٍد
 46درفذ ثَدًذ ٍ ًزخ هزٍ ٍ هیز رٍساًِ آىّب پبییي حذٍد
 0/012در رٍس ثَد .اهب در تیوبر ثْبرُ (ثب عطح ؿذای پبییي ٍ
درخِ حزارتی ًن) دارای ًزخ ثبسهبًذگی ًوتز ثزاثز  30درفذ
ًٍزخ هزٍ ٍ هیز ثبالتز ٍ ثزاثزثب  0/015در رٍس ثَدُ اعت .در
تیوبر تبثغتبى ًیش ثب ؽزایط عطح ؿذای پبییي ٍ درخِ حزارتی
ثبال ثبسهبًذگی ؽجیِ تیوبر اٍل ثْبر ثَدُ ٍدارای ثبسهبًذگی 49
درفذ ثَدُ اهب ثب ًزخ هزٍ ٍ هیز ثبال ثزاثز  0/029در رٍس
هؾبّذُ ؽذُ اعت .در ًتیدِ ؿلظت ؿذایی ًوؼ حیبتی در
درفذ ًزخ هزٍ ٍ هیز رٍساًِ دارد (ًِ )Dana & Lenz, 1988
الجتِ درتحوین حبضز در ؿلظت ؿذایی ثبال هزٍ ٍ هیز اكشایؼ
یبكتِ اعت ًِ ایي هیتَاًذ خَد ًؾبًذٌّذُ ؿلظت ثیؼ اس حذ
ٍ اختالل در عیغتن كیلتزاعیَى آرتویب ثبؽذ .ثبتَخِ ثِ ًتبیح
یِ دعت آهذُ در تحویوبت گذؽتِ ،هؾخـ گزدیذ ًِ ثب
اكشایؼ دهب طَل ػوز ًبّؼ یبكتِ ٍ ًیش ثب اكشایؼ ؿلظت
ؿذایی (خلجي در هحیط) در تزاًن ثبالی علَلی ثبسهبًذگی
آرتویبّب ًبّؼ هییبثذ.
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