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چکیده
تحقیقات مختلف اثبات کرده است که رشد و محتوای بیوشیمیایی روتیفرها میتواند تحتت تتثثیر نتو غتذا تیییتر کنتد .ریتز
جلبک ها به عنوان یکی از منابع غذایی مهم برای کشت روتیفرها به ویژه از لحاظ شاخصهایی نظیر رشد ،بقا ،میزان پتروتئین،
چربی و اسیدهای چرب ،ضروری هستند .در تحقیق حاضر اثر جلبک خشک کلرال (معادل وزنی جلبکهای تتازه در مقایسته
با جلبکهای تازه ایزوکرایسیس گالبانا و نانوکلروپسیس آکوالتا با غلظت  5×106 cell/mLبر رشد و ترکیبات بتدنی روتیفتر
آب شور بررسی شد .کشت روتیفرها در شرایط استاندارد و در ظروف پالستیکی  500میلیلیتری و با تراکم اولیته  30عتدد در
میلیلیتر صورت گرفت .نتایج نشان داد که میتزان رشتد جمعیتت روتیفرهتای تیذیته شتده بتا جلبتک ایزوکرایستیس گالبانتا
( 5×106cell/mLبیش از روتیفرهای تیذیه شده با نانوکلروپسیس و پودر کلرال است ( . P>0/05بیشتترین و کمتترین نتر
رشد ویژه به ترتیب در روتیفرهای تیذیه شده با جلبک ایزوکرایسیس گالبانا و پودر کلرال مشاهده شتد ( . P>0/05بیشتترین
محتوای پروتئین در تیمار پودر کلرال و حداکثر چربی در روتیفرهای تیذیه شده با جلبک ایزوکرایسیس گالبانتا مشتاهده شتد.
میزان اسید چرب غیر اشبا  DHAو همچنین نسبت  DHA/EPAدر روتیفرهای تیذیه شده با جلبک ایزوکرایسیس گالبانا
به طور معنیداری بیش از دیگر تیمارها بود ،در حالی که میزان  EPAدر روتیفرهای تیذیه شده با نانوکلروپسیس آکوالتتا بته
طور معنیداری بیش از دیگر تیمتارها بود .بر اساس مطالعه حاضتر جلبتک خشتک کلترال نمتیتوانتد جتایگزین بهتتری بترای
جلبتکهای تازه در ایجاد رشد مناسب روتیفر  B. plicatilisباشد.
کلمات کلیدی :ایزوکرایسیس گالبانا ،نانوکلروپسیس آکوالتا ،پودر کلرال ،رشد ،تولیدمثل ،روتیفر آب شور
* نویسنده مسئولn.ahmadifard@urmia.ac.ir :
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مقدمه
امروزه نیاز روزافزون جمعیت رو به رشتد جهتان بته متواد
غذایی ،به ویژه پروتئین حیوانی ،سبب شتده بشتر از همته
امکتتانات و زمینتههتا بترای تتثمین آن استتفاده کتتند .از
زمینههای مهم تثمین غذای سالم ،آبزیپتروری استت کته
هم اکنون در سرتاسر جهان پیشرفت قابل تتوجهی کترده
استتت ( . Støttrup and McEvoy, 2008اگرچتته
غذاهای خشک تجتاری بترای تیذیته ماهیتان آب شتور و
شیرین استفاده میشوند ،ولی منابع غذای زنده ،بتا توجته
بتته اهمیتتت و کتتاربرد آنهتتا بیشتتتر متتورد توجتته هستتتند
(. Abedian-Kennari et al. 2008
مهمترین غذاهتای زنتده بترای الرو ماهیتان ،جلبتکهتای
تکستلولی و پالنکتتونهتای جتانوری از جملته روتیفرهتا
هستتتند کتته در تیذیتته الرو ماهیتتان آب شتتور و شتتیرین
اهمیتتت دارنتتد (احمتتدی و احمتتدی فتترد . 1393 ،بتترای
چندین دهه از روتیفرها به عنوان موجود زنتده غتذایی در
کشت الرو ماهیان آب شور استفاده شده است .تولید قابتل
اعتماد و پایتدار روتیفرهتا و همچنتین ارزش غتذایی آنهتا
باعث شده کته تکثیتر و پترورش کلیته ماهیتان در نقتا
مختلف جهان رونتق یابتد ( Støttrup and McEvoy,
. 2008
عمده الرو ماهیان در مراحل اولیه زندگی از  2تا  3موجود
زنده به عنوان غذا استفاده میکنند .این موجتودات شتامل
روتیفرهتتتتتای گونتتتتته  Brachionus plicatilisو
 Brachionus rotundiformisو ناپلیوسهای میگوی
آب شتتتور (آرتمیتتتا بتتترای الرو ماهیتتتان آب شتتتور و
 B.calyciflourusو  B.rubenusو دیگتتر روتیفرهتتای
آب شتتتیرین بتتترای الرو ماهیتتتان آب شتتتیرین هستتتتند
( . Anonymous, 2005روتیفرها بته دالیلتی از جملته
طبیعت پالنکتونی آنها ،مقاومت به تیییرات وسیع شتوری،
میزان تولیدمثل باال ،اندازه کوچتک و سترعت شتنای آرام
غذای مناسبی برای الروهای بدون کیسه زرده هستند کته
نمیتوانند ناپلیوس بالغ آرتمیا را ببلعند ( Sarma et al.
. 2005
پرورش روتیفر آب شتور  B. plicatilisدر سیستتمهتای
پرورش آب شور گونههای ماهیان دریتایی و زینتتی متورد
آزمایتتتش قتترار گرفتتته استتتت و روتیتفتتتر آب شتتتور
 B. plicatilisبتا انتدازه ( 350-150میکترون و میتزان

تولیدمثل بتاال ،گونتهای ختوب بترای تیذیته الرو ماهیتان
دریایی و سختپوستان است (. Hamre et al. 2008
تراکم و تنو روتیفرها ،کالدوسرها و پاروپایان تحت تتثثیر
عوامل زیستتی و غیتر زیستتی قترار دارد .در بتین عوامتل
زیستتتی ،تنتتو جلبتتتکهتتا شدیتتتداً ترکیتتب و فراوانتتی
پالنکت تونهتتای جتتانوری را تحتتت تتتثثیر قتترار متتیدهتتد
( . Flores‐Burgos et al. 2003بتر استاس مطالعتات
صتتورت گرفتتته مشتتخص شتتده کتته روتیفرهتتای جتتنس
براکیونوس به طور معمول از بتاکتریهتای خیلتی ریتز تتا
ذرات بزرگتر تا حد  20میکرون میتوانند تیذیته کننتد و
بین اندازه بدن روتیفر و اندازه ذرات غذایی رابطته مثبتتی
وجتود دارد ( Gilbert, 1985; Abedian-Kennari
 . et al. 2008ارزش غتذایی و تتراکم روتیفرهتا عوامتل
مهمی در تیذیه الرو ماهیان به حساب متیآینتد .کیفیتت
غذایی روتیفرهای کشت شده با مخمر بسیار پایین استت،
در حالی کته تتراکمهتای بتاالی جلبتک کیفیتت غتذایی
روتیفترها را افزایتش میدهتد .برای مثتال وقتتی روتیفتتر
 B. plicatilisدر  4تتراکم بتاال (،50×106 cells/mL
 25 ،37/5و  12/5کلرالی آب شور کشت شتدند ،میتزان
اسیدهتای چترب  HUFAآنهتا بتا افتزایش غلظتت غتذا
افزایش یافت (. Rezeq and James, 1987
پالنکتونهتای گیتاهی در ابتتدای زنجیتره غتذایی آبزیتان
دریایی قترار دارنتتد و ریزجلبتکهتا از ضتروریات غتذایی
ستتالنهتتای تکثیتتر آبزیتتان مختلتتف دریتتایی از جملتته
دوکفتتهایهتتا ،نتترمتنتتان ،مراحتتل الروی ستتختپوستتتان و
مراحل اولیته رشتد برختی از ماهیتان هستتند .جلبتکهتا
همچنین برای پالنکتونهای جانوری (پاروپایان ،روتیفتر و
آرتمیا ضروریانتد .تکنیتک آب ستبز در متزار تکثیتر و
پرورش ماهیان دریایی بسیار رایج است .آب سبز مستتقیم
به تانک الروها تزریق میشود .جلبکهتا نقتش مهمتی در
تثبیت کیفیت آب ،تیذیه الروها و کنترل میکروبی دارنتد.
البته تمام گونههای جلبکی برای رشد و بقتای موجتوداتی
که تیذیه پالیده خواری دارنتد ،کتاربرد نتدارد .گونتههتای
موفق و مناسب جلبتتکی بتر استاس تتوان بالقتتوه کشتت
تودهای ،اندازه سلول ،قدرت هضم پتذیری و ارزش غتذایی
انتخاب شدهاند .تکنیکهای مختلفی نیز بترای رشتد ایتن
گونهها توسعه یافته استت تتا در مقیتاسهتای بتزرگ بته
صورت کشت متراکم کنترل شده و کشت منفترد گونتهای
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متتتتراکم از آنهتتتا استتتتفاده کتتترد ( Lavens and
. Sorgeloos, 1987
امروزه بیش از  40گونه جلبک مختلف از ریزجلبکها در
مناطق مختلف دنیا جداسازی و در سیستمهای کشت
متراکم و خالص وارد شدهاند .به طور کلی فائو ،هشت رده
و  32جنس از رایجترین آنها را فهرست کرده است که به
طور عمده اقتصادیاند .این فهرست شامل دیاتومهها،
تاژکداران و جلبکهای سبز ،جلبکهای سبز آبی
رشتهای با اندازههای چند میکرونی تا  100میکرون است.
از بین گونههایی که به صورت تجاری در واحدهای
عملیاتی آبزیپروری دریایی استفاده میشوند ،جلبک
 Nanochloropsis oculataبه دلیل اندازه ریز آن و
همچنین داشتن  EPAباال و جلبک Isochrysis
 galbanaبه دلیل داشتن  DHAباال حائز اهمیت بوده
و بیشتر مورد استقبال پرورشدهندگان قرار گرفته است.
اگرچه تفاوتهای آشکاری در ترکیبات میذی ردهها و
گونههای جلبکی وجود دارد ،پروتئین ترکیب اصلی و
گاهی به همراه چربی یا کربوهیدرات دیده میشود .دامنه
سطح پروتئین ،چربی و قندها به ازای وزن خشک به
ترتیب حدود  %7/2-23 ،%12-35و  %4/6-23است.
اسیدهای چرب غیر اشبا نظیر اسید آراشیدونیک ،اسید
و اسید
ایکوزاپنتانوئیک (20:5n-3, EPA
دوکوزاهگزونوئیک ( 22:6n-3, DHAمهمترین موادی
هستند که در ارزیابی ارزش غذایی گونههای جلبکی به
شمار میروند زیرا این مواد برای پرورش گونههای آبزیان
دریایی بسیار مهم هستند .نتایج مطالعات متعددی حاکی
از آن است که ارزش غذایی ریز جلبکها به شرایط کشت
آنها بستگی دارد (. Dhert et al. 2001
برای کشت روتیفرهای آب شور عمدتاً از جلبکهای
نانوکلروپسیس ،ایزوکرایسیس و تتراسلمیس استفتاده
میشود .جلبک ایزوکرایسیس گالبانا با اندازه 3-6
میکرون ،بهترین غذا برای الرو نرمتنان پرورشی و حاوی
سطوح باالیی از  DHAاست (. Godet et al. 2010
همچنین این جلبک مقادیر زیادی رنگدانه فوکوگزانتین و
مقادیر باالیی  EPAدر پیکره خود دارد ( Kim et al.
 . 2012جلبک نانوکلروپسیس با اندازه  2-4میکرون
مهمترین غذای مورد استفاده در کشت روتیفر آب شور در
مراکز تکثیر ماهیان دریایی و سختپوستان است
(. Kandilian et al. 2013

در حال حاضر در کشور ما جلبک خشک کلرال در مقیاس
انبوه تولید و به عنوان غذای دام استفاده میشود .از آنجا
که جلبک خشک کلرال از جلبکهای آب شیرین است لذا
از شکل زنده این جلبک نمیتوان در آب شور استفاده
کرد ،در حالی که از شکل خشک این جلبک به دلیل زنده
نبودن میتوان در آبهای لبشور ،شور و شیرین استفاده
کرد .لذا هدف این طرح بررسی قابلیت استفاده از جلبک
خشک کلرال در کشت روتیفر به عنوان غذای زنده بود تا با
جایگزینی این جلبک خشک به جای جلبکهای تازه
موجود بتوان با هزینه کمتر و با نیروی کار کمتر تولید
انبوه روتیفر داشت.
مواد و روشها
تهیه و کشت جلبک
جلبک  I. galbanaاز پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و
دریای عمان ،جلبک  N. aculataاز پژوهشکده مطالعات
دریاچه ارومیه خالصسازی و پودر جلبک کلرال از شترکت
ریتتزجلبکتتی پارستتیان (گتتیالن تهیتته شتتد .کشتتت انبتتوه
جلبتکهای تازه در ارلن مایرهای  1لیتری انجتام شتد .در
تمام کشتها از محیط کشت والنه استفاده گردید .میتزان
شوری محیط کشت جلبک در این آزمتایش 35-30 ppt
در نظر گرفته شد .درجه حرارت اتاق کشتت بترای تولیتد
جلبتتک  22-25ستتانتیگتتراد بتتوده و بتترای تتتثمین نیتتاز
روشنایی از  4المپ فلوروسنت  40وات استفاده گردید که
شدت نور در سطح کشتتهتا را بته  2500-3000لتوکس
رسانید .برداشت جلبکها در مرحلته رشتد فتاز لگتاریتمی
صورت گرفت .از الم نئوبار برای شمارش جلبکی استتفاده
شد .از پودر جلبک کلرال معتادل وزنتی جلبتکهتای تتازه
استفاده شد (. Sarma et al. 2001
شرایط پرورش روتیفر
روتیفتر  B. plicatilisاز پژوهشتکده میگتوی کشتور در
بوشهر تهیه شد .شرایط زیستی برای انجام این مطالعته در
دمتای  25-28درجته ستانتیگتراد ،شتوری ،30-28 ppt
 ،pH= 7/5 -8/5نور  2800-3500لتوکس و دوره نتوری
 24ساعته استفاده شد .در مراحل آغازین برای کشت و به
حجم رساندن انبوه این روتیفتر از جلبتک نانوکلروپستیس
آکوالتتا بتا تتراکم  24×106 cells/mLاستتفاده شتد ،تتا
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زمانی که تراکم روتیفر به  200 ind/mLدر هر میلیلیتر
رسید (. Abedian-Kennari et al. 2008
طراحی آزمایش
در آزمایش اثر دو نتو جلبتک تتازه  I. galbanaو N.
 aculataبا تراکم  5×106 cells/mLبته همتراه جلبتک
خشک کلرال بر رشد و تولیتدمثل روتیفتر آب شتور متورد
بررستتی قتترار گرفتتت .بتترای انجتتام آزمتتایش  9بتتالن 250
میلی لیتتری ( 3تیمتار جلبکتی و از هرکتدام سته تکترار
استفاده گردید .تراکم  5×106 cells/mLاز جلبک کلرال
معادل  0/2گرم وزن خشک پتودر جلبتک لحتاظ گردیتد.
برای همگنسازی و یکنواختی پودر جلبک از هموژنایزر بتا
دور  2000 rpmدر دقیقه استفاده شد.به هریک از بالنها
مخلتتوطی از جمعیتتتتهتتای روتیفتتتر Brachionus
( plicatilisروتیفرهای بالغ تخم دار و جوان بدون تختم
با تراکم  30 ind/mLمعرفی شد .برای آزمایش از دمتای
استاندارد  28 ± 2درجته ستانتی گتراد،pH= 8/5-7/5 ،
شدت روشنایی  2800-3200لوکس (با استتفاده از چهتار
المپ مهتابی  40وات  ،هتوادهی مالیتم و دوره نتوری 24

ساعت استفاده شد .در طول آزمایش یک روز در میان بعد
از شمارش ،روتیفرها بتا استتفاده از تتوری پالنکتتونی 50
میکرون به محیط کشت جدید انتقال داده شدند .روزانه با
افزودن جلبک تازه تراکم آنها در محیط کشت روتیفر ثابت
نگه داشته شد .آزمایش تا زمانی کته تتراکم روتیفرهتا بته
بیشینه تراکم رسیده و دوباره حالت نزولی به خود بگیترد،
ادامه داشت ( 10روز  .تراکم روتیفرها به صورت روزانته بتا
فاصتله زمتانی  24ستاعت بترآورد شتد ( Dhert et al.
. 2001
تخمین میزان رشد
برای بررسی میزان رشد روتیفر ،هر روز  1تا  2میلیلیتر از
نمونتته آب حتتاوی روتیفتتر بتتا استتتفاده از میکروپی تتت
نمونهبرداری و  2قطره لوگل به آب اضافه شد تا نمونتههتا
تثبیت شوند و ست س بتا استتفاده از الم باگتاروف در زیتر
میکروسکوپ شمارش شدند .با استفاده از معادله زیر نتر
رشد ویژه ( Specific Growth Rate: SGRمحاسبه
شد (: Krebs, 1995

SGR= 100 × (LnNt - LnN0)/t
تراکم نهایی روتیفر بعد از دوره پرورش (برحسب تعداد در میلیلیتر =Nt
تراکم اولیه روتیفر (برحسب تعداد در میلیلیتر = N0
دوره پرورش ( 10روز =t
آنالیزهای بیوشیمیایی
تعیین میزان پروتئین و چربی
برای تولید انبتوه روتیفتر در حجتم بتاال از زوگ هتای 20
لیتری استفاده شد .زمانی که روتیفرها به تراکم مورد نظتر
رسیدند ،برداشت شده و برای آنالیزهای بیوشیمیایی مورد
استفاده قرار گرفتند .برای اندازهگیری میزان پروتئین کتل
موجود در نمونهها از دستگاه کلدال اتوماتیک متدل V40
ساخت شترکت ( Bakhshiتهتران ،ایتران استتفاده شتد
(. AOAC, 1990
برای تعیین میزان درصد چربی موجود در بافت روتیفرها،
از  0/5گرم از نمونه خشتک بته درون لولتههتای آزمتایش
شیشهای درب دار ریخته شتد و در نهایتت بتا استتفاده از
روش  Folchو همکاران ( 1957میزان چربتی نمونتههتا
اندازه گیری شد .بترای تعیتین میتزان رطوبتت 0/5 ،گترم

نمونه در ظرف آلومینیومی از پتیش وزن شتده در آون بتا
دمای  105درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت قرار داده
شد .برای اطمینان بیشتر هر تیمار با سه تکرار انجتام شتد
(. AOAC, 1990
تعیین میزان و پروفیل اسیدهای چرب
بتترای تعیتتین میتتزان استتیدهای چتترب از دستتتگاه گتتاز
کرومتاتوگرافی ( Agilent technologiesمتدل 7890
ساخت آمریکا استفاده شد .اسیدهای چرب به روش متیل
استریفیکاسیون مستتقیم استتخرا ( Coutteau et al.
 1995و پس از تهیه محلول نهایی  0/4میکرولیتتر از آن
به دستگاه تزریق شد .استاندارد داخلی حاوی اسید چترب
) 22:2(N-6حل شده در ایزواکتان بود .مقدار استیدهای
چرب هر نمونه با مقایسه طول منحنیهای هر اسید چرب
با طول منحنی استاندارد داخلی محاسبه و درصد هر اسید
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چرب نسبت به کل اسیدهای چرب تعیین شتد .از ستتون
کتتاپیالری  35متتتری بتترای تشتتخیص استتتفاده و دمتتای
آشکارساز  FIDروی  220درجه سانتیگراد تنظتیم شتد.
دمای دستگاه از  100درجه سانتیگراد شرو و پتس از 2
دقیقه توقف در این دما با سترعت  30درجته ستانتیگتراد
افزایش و به دمای  183درجه ستانتیگتراد رستید .دمتای
دستگاه در این مرحله به مدت  5دقیقه ثابتت و ست س بتا
ستترعت  4درجتته ستتانتیگتتراد افتتزایش و بتته  200درجتته
سانتیگراد رسانده شد و تا پایتان آنتالیز در آن دمتا بتاقی
ماند.
آنالیز آماری
برای تجزیه و تحلیتل آمتتاری اطالعتات ،ابتتتدا نرمالیتته
دادهها بررسی شدند .از آنالیز واریانس یتک طرفته (One-
 Way ANOVAبترای بررستی کتل دادههتا و آزمتون
دانکن برای بررسی اختالف بین میانگینهتا استتفاده شتد.
در تمام بررسیها سطح معنیدار بودن اختالفها کمتتر از
 0/05در نظتتر گرفتتته شتتد .آنتتالیز آمتتاری بتتا استتتفاده از

 SPSS 21و برای رستم نمودارهتا از نترمافتزار Excel
 2010استفاده شد.
نتایج
بررسی میزان رشد
شکل  1نتایج تراکم روتیفرهای تیذیته شتده بتا سته نتو
جلبک با غلظت  5×106 cells/mLرا نشان میدهد .نتو
جلبک بته طتور معنتیداری بتر تراکتتم روتیفترهتای B.
 plicatilisتثثیرگذار بود .بیشینه تتراکم روتیفرهتای B.
 plicatilisتیذیه شتده بتا جلبتتکهتای ایزوکرایستیس،
نانوکلروپستتیس و پتتودر کلتترال ،بتته ترتیتتب  519عتتدد در
میلیلیتر (روز هفتم  419 ،عدد در میلیلیتر (روز دهم و
 117عدد در میلیلیتر (روز دهم بته دستت آمتد .تفتاوت
معنیداری در رشد از روز دوم شرو و تا انتهتای آزمتایش
ادامه داشت .بیشینه تراکم در تیمار ایزوکرایستیس در روز
هفتم و در دو تیمتار دیگتر در روز دهتم بته دستت آمتد
(. P>0/05

شکل  -1تعداد کل روتیفرهای تغذیه شده با سه جلبک ایزوکرایسیس گالبانا ،نانوکلروپسیس آکوالتا و پودر کلرال .عدد 5
برای غلظت  5×106 cells/mLاز جلبک ایزوکرایسیس گالبانا ،نانوکلروپسیس و پودر کلرال است (حروف متفاوت نشانه
معنیداری در سطح  %5است).

نرخ رشد ویژه
نتتر رشتتد ویتتژه روتیفرهتتای تیذیتته شتتده بتتا غلظتتت
 5×106 cells/mLجلبتتکهتتای ایزوکرایستتیس گالبانتتا،

نانوکلروپسیس آکوالتا و پودر کلرال در شکل  2نشتان داده
شده است .با توجه به نتایج به دست آمده ،نر رشد ویتژه
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روتیفرهای تیذیه شده بتا ایزوکرایستیس گالبانتا بته طتور
معنیداری بیش از نر رشتد روتیفرهتای تیذیته شتده بتا

جلبکهای نانوکلروپسیس و پودرکلرال بود (. P>0/05

شکل  -2نرخ رشد ویژه (درصد در روز) روتیفرهای تغذیه شده با غلظت  5×106 cells/mLاز جلبکهای ایزوکرایسیس
گالبانا ،نانوکلروپسیس و پودر کلرال( .حروف متفاوت نشاندهنده معنیداری در سطح  %5است) .عدد  5برای تیمارهای
 5×106 cells/mLاز جلبکهای ایزوکرایسیس گالبانا ،نانوکلروپسیس و پودر کلرال است.

آنالیز ترکیبات بدنی
تعیین میزان پروتئین و چربی
نتایج آنالیز میزان پروتئین و چربی روتیفرهای تیذیه شده
با سه نو جلبتک ایزوکرایستیس گالبانتا ،نانوکلروپستیس
آکوالتا و کلرالی پودری بتا غلظتت  5×106 cells/mLدر
جدول  1آمده استت .بتر استاس نتتایج ،بیشتترین میتزان
پروتئین در روتیفرهای تیذیه شتتده بتا کلتترالی پتودری
( % 61/5 ± 2/5حاصل شد که با روتیفرهای تیذیه شتده
با ایزوکرایسیس و نانوکلروپسیس تفاوت معنیداری نشتان
داد ( . P>0/05میزان پروتئین در روتیفرهای تیذیه شتده

با ایزوکرایسیس گالبانا و نانوکلروپسیس آکوالتا با یکتدیگر
تفتتاوت معنتتیداری نشتتان ندادنتتد ( . P<0/05بیشتتترین
میتتزان چربتتی در روتیفرهتتای تیذیتته شتتده بتتا جلبتتک
ایزوکرایسیس گالبانا به دست آمد که به طتور معنتیداری
بیش از میزان چربی روتیفرهتای تیذیته شتده بتا جلبتک
نانوکلروپسیس آکوالتا و کلرالی پتودری بتود (، P>0/05
اگر چه میزان چربی روتیفرهتای تیذیته شتده بتا جلبتک
نانوکلروپسیس اکوالتا و کلرالی پودری نیز بتا هتم تفتاوت
معنیداری داشتند (. P>0/05

جدول  -1آنالیز ترکیبات بدنی در روتیفرهای تغذیه شده با جلبکهای مختلف (پروتئین و چربی بر حسب درصد وزن
خشک ،رطوبت برحسب وزن تر کل نمونه).

نو غذا (تیمارها
روتیفرهای تیذیه شده با ایزوکرایسیس گالبانا
روتیفرهای تیذیه شده با نانو کلروپسیس آکوالتا
روتیفرهای تیذیه شده با کلرالی پودری

پروتئین (%

چربی (%

رطوبت (%

52/76 ± 3/1b
51/97 ± 3/6b
61/51 ± 2/5a

18/2 ± 3/7a
14/4 ± 2/1b
12/6 ± 1/8c

69 ± 1/1
76 ± 2/9
74 ± 1/4

حروف متفاوت در هر ردیف ،نشاندهنده معنیداری در سطح  0/05است.
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نتایج آنالیز اسیدهای چرب
نتایج آنالیز اسیدهای چرب روتیفر  B. plicatilisتیذیته
شده با جلبکهای ایزوکرایسیس گالبانا ،نانوکلروپسیس و

کلرالی پودری بتا غلظتت  5×106 cells/mLمختلتف در
جدول  2ارائه شده است.

جدول  -2پروفایل اسیدهای چرب روتیفر  B. plicatilisتغذیه شده با سه جلبک مختلف (گرم اسید چرب 100 /گرم
چربی).

میزان و نو اسید چرب
اسید مریستیک C:14:0
اسید نتادوکانوئیک C:15:0
اسید پالمتیک C:16:0
اسید ه تادکانوئیک C:17:0
اسید استئاریک C:18:0
اسید لیگنوسریک C:24:0
اسید پالمیتولئیک C16:1n-7
اسید اولئیک C18:1n-9
اسید اکتادکانوئیک C18:1n-7
اسید ایکوزنوئیک C20:1n-9
اسید لینولئیک C18:2n-6
اسید لینولنیک C18:3n-3
اسید آراشیدونیک C20:4n-6
اسید ایکوزاپنتانوئیک C20:5n-3
اسید دوکوزاهگزونیک C22:6n-3
DHA/EPA
اسیدهای چرب n-3
اسیدهای چرب n-6
n-3/n-6
SAFA
MUFA

روتیفرهای تیذیه شده با
ایزوکرایسیس گالبانا

روتیفرهای تیذیه شده با
نانوکلروپسیس آکوالتا

روتیفرهای تیذیه شده
با پودر کلرال

2/6 ± 0/02a
0/891 ± 0/01b
6/49 ± 0/04c
1/981 ± 0/06a
2/151 ± 0/1b

0/241 ± 0/1c
1/843 ± 0/4a
8/068 ± 0/02b
1/966 ± 0/05a
7/17 ± 0/06a

1/22 ± 0/06b
1/051 ± 0/07b
12/4 ± 0/03a
1/7 ± 0/08a
6/11 ± 0/1a

nd
0/124 ± 0/03
14/564 ± 0/04b
0/856 ± 0/1a
4/36 ± 0/02a
14/249 ± 0/08a
15/61 ± 0/03a
1/96 ± 0/1a
2/29 ± 0/07b
3/6 ± 0/04a
1/57 ± 0/9a
5/35 ± 0/06b
31/81 ± 0/2a
0/168 ± 0/08b
14/11 ± 0/05c
19/90 ± 0/06a
37/75 ± 0/03a

nd
nd
±63/9 0/03c
±536/0 0/06a
±136/2 0/08c
±83/11 0/05c
±14/14 0/1b
1/52 ± 0/06a
5/361 ± 0/02a
1/3 0± /01b
0/242 ± 0/04b
6/364 ± 0/08a
27/49 ± 0/1c
0/231 ± 0/05a
19/28 ± 0/09b
12/30 ± 0/03b
34/15 ± 0/07b

nd
nd
16/574 ± 0/05a

PUFA
 :ndمیزان اسیدهای چرب قابل تعیین نبود.
حروف متفاوت در هر ردیف ،نشاندهنده معنیداری در سطح  0/05است.

بر اساس نتایج ،روتیفرهای تیذیته شتده از ایزوکرایستیس
فاقد اسید چرب لیگنوسریک بود .مقتادیر بتاالیی از استید
چرب اولئیک ،لینولئیک و لینولنیک در بتدن روتیفرهتای
تیذیه شتده بتا ایزوکرایستیس مشتاهده شتد .روتیفرهتای
تیذیه شتده بتا جلبتک ایزوکرایستیس بته طتور معنتیدار

nd
3/24 ± 0/09b
12/234 ± 0/04b
15/31 ± 0/08a
1/68 ± 0/02a
3/241 ± 0/1b
1/6 ± 0/07b
0/493 ± 0/05b
4/247 ± 0/01c
29/22 ± 0/03b
0/145 ± 0/06c
22/48 ± 0/05a
19/81 ± 0/07a
34/06 ± 0/09b

( P>0/05میتتزان استتید چتترب  )DHA( C22:6n-3و
همچنین  DHA/EPAبیشتری نسبت به دیگتر تیمارهتا
نشان دادند که به نظر میرستد ایتن استید چترب تجمتع
بیشتری نسبت روتیفرهای تیذیه شتده از نانوکلروپستیس
داشتته استتت .ایتن در حتتالی استت کتته میتزان  EPAدر
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روتیفرهای تیذیه شده با جلبتک نانوکلروپستیس بتیش از
 EPAروتیفرهای تیذیه شده با جلبکهای ایزوکرایستیس
و پتتودر جلبتتک کلتترال بتتود .روتیفرهتتای تیذیتته شتتده از
نانوکلروپسیس حاوی مقادیر باالیی از استید پالمیتیتک ،و
لینولئیک بود .هر چند که میزان این استیدهای چترب در
روتیفرهتتای تیذیتته شتتده بتتا نانوکلروپستتیس کمتتتر از
روتیفرهای تیذیه شده با ایزوکرایسیس بود .اسید اولئیتک
و اسید لینولنیک در روتیفرهای تیذیه شده با پودر جلبک
کلرال باالترین درصد را نشان داد .اسیدهتای چترب اشتبا
شده ( SFAدر روتیفرهای تیذیه شده با کلرالی خشتک
نسبت به  2تیمار دیگتر بته طتور معنتیداری بیشتتر بتود
( . P>0/05همچنین اسیدهتای چترب چنتد غیتر اشتبا
( PUFAدر روتیفرهتتای تیذیتته شتتده بتتا ایزوکرایستتیس
گالبانا تجمع بیشتری یافته بتود .میتزان استیدهای چترب
اولئیک و لینولنیک در روتیفرهای تیذیه شتده بتا جلبتک
کلرال بیش از مقدار استیدهای چترب همتان جلبتک بتود.
نتایج نشان میدهد که میزان اسیدهای چرب در روتیفرها
به کیفیت و نو غذای آنها بستگی دارد.
بحث
میزان رشد
در بین گروههای مختلف پالنکتون گیاهی ،از جلبکهای
ایزوکرایسیس گالبانا و نانوکلروپسیس اکوالتا برای رشد
پالنکتونهای جانوری و غنیسازی آنها در شرایط میدانی
و آزمایشگاهی به طور گستردهای استفاده شده است
(کرمیفر و همکاران1391 ،؛ عبدالهی فینی و یحیوی،
1392؛  . Suchar and Chigbu, 2006بر اساس
نتایج ،بیشینه تراکم در روتیفرهای تیذیه شده با جلبک
ایزوکرایسیس گالبانا ( 519عدد در میلیلیتر در غلظت
 5 × 106 cells/mLبه دست آمد که نسبت به
روتیفرهای تیذیه شده با جلبکهای نانوکلروپسیس و پودر
کلرال بیشتر است .این نتایج بیانگر آن است که جلبک
ایزوکترایسیتس گتالبانا رشد بیشتری را در روتیفترهای
 B. plicatilisایجاد کرده است .نتایج مشابه تحقیق
حاضر توسط دیگر محققان بر روی گونههای خانواده
 Brachionidaeبه عنوان مثال ،Anoraeopsis
 Nothocla ،Keratellaو  Brachionusبه دست
آمده است (. Peredo-Álvarez et al. 2003
همچنین عنوان شده است که غذای ناکافی میزان رشد و

همآوری روتیفر آب شیرین  B.calyciflorusرا کاهش
میدهد (احمدی فرد و همکاران Sarma . 1387 ،و
 1991( Raoبیان کردند که در روتیفرها و سختپوستان
پالنکتونی رابطه مثبتی بین همآوری و میزان غذا وجود
دارد Sayegh .و همکاران ( 2007گزارش کردند که
تراکم روتیفرهای  B. plicatilisدر صورت تیذیه با
جلبک ایزوکرایسیس گالبانا  %10-30بیش از روتیفرهای
تیذیه شده با نانوکلروپسیس بود .کیفیت غذایی جلبک و
قابلیت هضم سلول به وسیله روتیفرها میتواند عوامل
تثثیرگذاری بر الگوی رشد پالنکتونهای جانوری مورد
آزمایش باشد (Vanni and Lampert, 1992; Lucía-
 . Pavón et al. 2001از آنجا که هر دو جلبک
ایزوکرایسیس و نانوکلروپسیس در محیط کشت یکسان
تحت شرایط مشابهی استفاده کردند ،انتظار میرود تفاوت
معنیداری در ارزش غذایی آنها وجود نداشته باشد ،ولی
به هر حال اگر از نظر وراثتی در ارزش غذایی ،از جمله
پروتئین یا محتوای اسید چرب این گونههای جلبکی
تفاوت وجود داشته باشد ،میتواند در افزایش تراکم
جمعیتی و نر رشد روتیفرها تثثیرگذار باشد .کمترین
تراکم در روتیفرهای تیذیه شده با پودر جلبک کلرال به
دست آمد و به نظر میرسد شکل پودری جلبک و تهنشین
شدن آن در میزان تیذیه روتیفرها تثثیرگذار است .در
پژوهش حاضر ،بیشینه تراکتم (حدود  519عدد در
متیلیلیتر در روتیفرهای تیذیه شده با غلظت
 5×106 cells/mLجلبک ایزوکرایسیس گالبانا به دست
آمد .جهت مطالعه در زمینه کشت تکگونهای روتیفر،
عواملی مانند بیشینه تراکم روتیفر ،مدت زمان بیشینه
شدن جمعیت و نر افزایش جمعیت به ازای روز ،از
متییرهای مهمی هستند که به تیییرات شرایط و مواد
میذی محیط کشت حساس هستند ( Sarma et al.
 . 2005مطالعات مختلف نشان میدهد که نر رشد
جمعیتی یا  SGRمتییری حساس بوده و تحت تثثیر
عوامل زیستی و غیر زیستی قرار دارد ( Flores‐Burgos
 . et al. 2003میزان  SGRمشاهده شده برای روتیفر
 B. plicatilisدر مطالعه حاضر بین  0/16تا  0/57بر
حسب نو جلبک متییر بود که این میزان در دامنه نر
رشد ویژه مشاهده شده برای بیشتر پالنکتونهای جانوری
است ( Abedian-Kennari et al. 2008 Sarma et
 . al. 2001بیشترین نر رشد ویژه در روتیفرهای تیذیه
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شده با جلبک ایزوکرایسیس گالبانا مشاهده شد که به
طور معنیداری از دو تیمار جلبکی نانوکلروپسیس و پودر
کلرال بیشتر بود .در مطالعه حاضر روتیفرهای تیذیه شده
با جلبک ایزوکرایسیس گالبانا نسبت به روتیفرهای تیذیه
شده با نانوکلروپسیس و پودر کلرال نر رشد بیشتری
داشتند .نتتر رشتد روتیفتر آب شور  B. plicatilisو
 B. Rotundiformesبه ترتیب  0/23-1/15و -1/37
 0/54تعیین شد (. Støttrup and McEvoy, 2008
ترکیبات بیوشیمیایی روتیفر
کیفیت تیذیهای روتیفرها توسط جیتره غتذایی آنهتا قابتل
تیییر است ( . Watanabe et al. 1983جیره غذایی بر
نتتر تولیتتدمثل روتیفرهتتا ،محتتتوای پتتروتئین ،چربتتی و
کربوهیتتدرات آنهتتا تثثیرگتتذار استتت .محتتتوای پتتروتئین
روتیفرها با افزایتش جیره غتذای  %60-80افزایتتش پیتدا
میکند ،ولی پروفایل اسیدهای آمینه روتیفرها تحت تتثثیر
جیره غذایی و نو غذای فراهم شده نیست ( Scott and
 . Baynes, 1978; Lubzens et al. 1989بیشتترین
میزان پتروتئین ( 61%/5در روتیفرهتای تیذیته شتده بتا
جلبک کلرال به دست آمد که بته طتور معنتیدار بتیش از
روتیفرهتای تیذیته شتده از جلبتکهتای ایزوکرایستیس و
نانوکلروپسیس بود .محتوای پتروتئین در روتیفرهتا از -63
 %28متییتر استت ( ;Frolov and Pankov, 1992
Carić et al. 1993; Fernández-Reiriz et al.
 . 1993; Makridis and Olsen, 1999در مطالعته
حاضر تفاوت معنتیداری در میتزان پتروتئین روتیفرهتای
تیذیه شتده بتا ایزوکرایستیس و نانوکلروپستیس مشتاهده
نشتتد .میتتزان پتتروتئین جلبتتکهتتای ایزوکرایستتیس و
نانوکلروپسیس به ترتیب  %30و  %35گزارش شتده استت
( . Brown et al. 1997بنابراین ،نتایج نشان متیدهتد
که میزان پتروتئین در جلبتک کلترال بته مراتتب بتیش از
جلبکهای ایزوکرایستیس و نانوکلروپستیس استت .نتتایج
پژوهش حاضر مبنی بتر بهتتر بتودن ایتن جلبتک از نظتر
محتوای پروتئینی برای تیذیه روتیفر میباشد.
محتوای چربی روتیفرها به طور معمول بین  %9-28درصد
وزن خشتک متییتر استت ( ;Lubzens et al. 1989
 Brown et al. 1997کته تتثثیر بستزایی روی رشتد و
بقتتای الرو ماهیتتان دریتتایی دارد .حتتدود  %34-43چربتتی
روتیفر را فسفولی یدها و  %20-55را تری گلیسرولهتا بته

همراه مقدار کمی از مونوگلیسترولهتا ،دی گلیسترولهتا،
استرولها ،استرول استترها و اسیدهتتای چترب تشکیتتل
متیدهنتد ( . Rainuzzo et al. 1989میتزان چربتی
جلبکهای ایزوکرایسیس گالبانتا ،نانوکلروپستیس و پتودر
کلرال به ترتیب  %18 ،%23و  %14-22گزارش شده استت
( . Brown et al. 1997بتا توجته بته نتتایج بته دستت
آمده ،بیشترین میزان چربی در روتیفرهای تیذیه شتده بتا
ایزوکرایسیس گالبانا به دست آمد که به طتور معنتیداری
بیش از چربی روتیفرهای تیذیه شده بتا نانوکلروپستیس و
پودر جلبک کلرال بود .نتایج به دست آمده نشان متیدهتد
که میزان چربی روتیفرهتا تحتت تتثثیر نتو جلبتک بتود.
تفاوت معنیداری در میزان چربی روتیفرهای تیذیه شتده
با نانوکلروپسیس و پودر جلبک کلرال مشاهده نشد کته بته
نظر میرسد ناشی از میزان چربی پتایین جلبتکهتا بتوده
است.
پروفایل اسید چرب
ارزش غتذایی گونتههتای مختلتتف پالنکتتونهتای گیتتاهی
متفاوت بوده و به ترکیب اسیدهای چترب ضتروری آنهتا
مترتبط استت ( Brown et al. 1997; Shin et al.
 . 2003ترکیتب استید چتترب غتذا (جلبتتک بترای رشتتد
روتیفرهای جنس  Brachionusبسیار حائز اهمیت بوده
و به ویژه نر رشد روتیفر به میزان اسیدهای چترب دارای
زنجیتتتره بلنتتتد ( HUFAغتتتذای آنهتتتا بستتتتگی دارد
( . Lubzens et al. 1989تحقیقتات نشتان داده کته
میزان کل  HUFAدر روتیفر  B. plicatilisتیذیه شده
بتتا چهتتار غلظتتت بتتاالی کلتترالی آب شتتور (cells/mL
 37/5 ،25 ،12/5×106و  40با افزایش تراکم غذا افتزایش
یافت ( . Sarma and Rao, 1991بررسی پروفیل اسید
چرب روتیفرهای تیذیه شده با جلبک کلرال نشان داد کته
اسیدهای چرب لینولئیک و لینولنیک به ترتیتب 16/248
و  15/145درصد از مهمترین استیدهای چترب بتوده کته
درصد بیشتری از اسیدهای چترب را بته ختود اختصتا
دادهاند ( . Abedian-Kennari et al. 2008عالوه بتر
این ،جلبک کلرال حاوی  %3/241از استید چترب زنجیتره
بلند  EPAاست .اسیدهای چرب با زنجیره بلند برای رشد
و بتتاال بتتردن ارزش غتتذایی روتیفرهتتا متتورد نیتتاز استتت
( . Rodrıguez et al. 1998به طور کلی پروفیل اسید
چرب نشان داد که میزان اسیدهای چرب با زنجیتره بلنتد
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( EPAدر روتیفرهای تیذیه شده با نانوکلروپسیس بتیش
از روتیفرهای تیذیه شده با ایزوکرایستیس و کلترال بتود و
مطالعات نشان دادهاند که روتیفر براکیونتوس بته  EPAو
 DHAو به طور کلی به استیدهای چترب غیتر اشتبا بتا
زنجیره بلند برای رشد نیتاز دارنتد .از آنجتا کته استیدهای
چتترب آراشتتیدونیک ،لینولنیتتک و دوکوزاهگزونیتتک در
روتیفرهتتای تیذیتته شتتده بتتا ایزوکرایستتیس و استتتید
ایکوزاپنتانوئیتتتک در روتیفرهتتتای تیذیتتته شتتتده بتتتا
نانوکلروپسیس بیش از اسید چرب روتیفرهای تیذیه شتده
با پودر جلبک کلرال است ،لذا جلبکهای ایزوکرایستیس و
نانوکلروپسیس از کیفیتت بهتتر یتا ارزش غتذایی بتاالتری
برختوردار هستتند .تحقیقتات نشان میدهتتد کته گتتونه
 B. plicatilisقتادر بته ستاختن استیدهای چترب بلنتد
زنجیره از اسیدهای چرب کوتاه زنجیره بوده و یا با تتثمین
آنها از غذا ،تجمع مقادیر جزئی این استید چترب در بتدن
روتیفتتتر ر متتتیدهتتتد ( Ben-Amotz et al.
 Lubzens . 1987و همکاران ( 1985بیان کردند کته
روتیفرها میتوانند از استیدهای چترب بتا زنجیتره کوتتاه،

اسیدهای چرب با زنجیره بلند بسازند .برختی از محققتین
گزارش نمودهانتد کته ماهیتان آب شتور قتادر بته ستاخت
اسیدهای چرب چند غیر اشبا نیستند ( Kanazawa et
 ، al. 1979در حالی که روتیفرها میتوانند مقادیر کمتی
از  PUFAn-3را بستازند (. Lubzens et al. 1985
بنابراین ،این اسیدهای چرب بتا تیذیته از روتیفرهتا بترای
تثمین نیاز الرو برآورده میشتود .نتیجته آنکته نتو غتذا و
غلظتهای مورد استفاده میتواند در کیفیت روتیفرهتا بته
خصو در ترکیب اسیدهای چرب آنها متثثر بتوده و ایتن
موضو از لحاظ استفاده از این نو غذای زنتده در تیذیته
الروی آبزیان بسیار مهم است.
در تحقیق حاضر که از جلبک خشک کلرال در مقایسه با
دیگر جلبکها برای بررسی عوامل رشد و ترکیبات بدنی
استفاده شد ،نشان داد که جلبک خشک موجود در کشور
که برای غذای دام تولید میشود ،با این شرایط تهیه و
آمادهسازی این جلبک ،توانایی جایگزینی با جلبکهای
تازه را ندارد و نیازمند تحقیقات بیشتری در این زمینه
است.
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Abstract
Various researches have proved that growth and biochemical content of rotifers can be
affected by type and concentration of food. Microalgae as a source of food are essential for
the rotifer rearing, especially for its growth, survival, protein, lipid and fatty acids contents.
The present study was carried out to compare the effects of dried algae (powdered chlorella)
(equivalent weight of fresh algae) on growth factor, and proximate body composition of
rotifer Brachionus plicatilis in comparison with fresh algae (Isochrysis galbana and
Nannochloropsis oculata) at 5×106 cells/mL. Rotifers were cultured in standard conditions in
500 mL plastic containers with initial density of 30 ind/mL. The results showed that the
population growth rate of rotifers fed with I. galbana (5×106 cells/mL) was higher than the
treatments fed with the chlorella powder and N. oculata (P<0.05). High specific growth rate
was in treatment fed with I. galbana (P<0.05), while the lowest was in rotifers fed with
powdered chlorella. The protein and lipid contents were significantly higher in rotifers fed
with chlorella powder and I. galbana, respectively. The highest DHA and DHA/EPA were
significantly found in treatments fed with I. galbana, while the high amount of EPA was
significantly showed in treatment fed with N. oculata. The present study showed that fresh
algae can be better to create growth in marine rotifer than chlorella powder.
Keywords: Isochrysis galbana, Nannochloropsis oculata, Powder chlorella, Growth,
Reproduction, Marine rotifer
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