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 چکیده
از  .شود استفاده میعنوان غذای آغازین جهت تغذیه الرو ماهیان ه ب Brachionus calyciflorus آبزی پروریصنعت  در
دنیا دیده در نواحی زیادی از منابع آب شیرین از قدرت سازگاری باالی محیطی برخوردار است که و  بوده زی جا که این موجود همه آنجائی

زمایشگاهی مورد مطالعه قرار بررسی تغییرات دمایی و نوری در شرایط آ این گونه میزان رشد و تولید باالیجهت دستیابی به  رو از این. شود می
 .ندنگهداری شد لیتر به منظور سازگاری با محیط آزمایشگاه میلی 1عدد در  50ر تراکم حدود د هما 7خالص شده به مدت  های نمونه .گرفت
و روتیفرها در هر لوله  لوکس بررسی شد 1000و شدت روشنایی  pH 6/7در  لیتر میلی 20های آزمایش با حجم  آزمایشات درون لوله همه

گراد به  درجه سانتی )34-37( ،)31 -34 ( ،)28–31( ، )25-28( ای به ترتیبه ماهتیمار با د 4در بررسی دمایی  .آزمایش روزانه شمارش شدند
 Chlorellaجلبک  استفاده از باثابت  در هر تیمار غذادهی .انجام شد لوکس 1000روز در مقابل المپ فلوروسنت با شدت  9مدت 

vulgaris  زمان رسیدن به  تراکم جمعیت و ثیر عامل دما با میانگینأط تجهت بررسی ارتبا انجام شدلیتر سلول در هر میلی 8×105 با تراکم
جمعیت در نتایج نشان داد که  .استفاده شد Statgraphics plusطرفه در برنامه  حداکثر تراکم جمعیت از آزمون توکی و آنالیز واریانس یک

داری در سطح  معنی اختالفبا افزایش دما تراکم جمعیت ان رسیدن به حداکثر اما زم )p<05/0(داری با دما ندارد  درصد اختالف معنی 5سطح 
تیمار  ساعت تاریکی، 12ساعت روشنایی و  12: 2ساعت روشنایی، تیمار  24: 1تیمار  5 در بررسی روشنایی .)p>05/0(دهد  درصد نشان می 5
و سه تکرار برای هر تیمار در نظر  )رایط طبیعیروشنایی در ش: 5ساعت تاریکی   تیمار  24: 4ساعت تاریکی، تیمار  8ساعت روشنایی و  16: 3

در تیمارهای مورد آزمایش غذادهی به جهت آلوده  .تیمارهای مورد آزمایش معرفی شدندلیتر به  عدد در میلی 12با تراکم   روتیفرها .گرفته شد
ثیر فاکتور روشنایی با میزان تولید روتیفر از أترابطه . گراد ثابت نگه داشته شد درجه سانتی 27 بررسی دمای .نشدن محیط آزمایش انجام نشد

دار  وشنایی از نظر آماری اختالف معنیهای روشنایی نشان داد افزایش تراکم روتیفر با طول مدت ر نتایج آزمایش .آزمون توکی استفاده شد
  .)p<05/0( وجود ندارد

  
  .، روشناییت رشدسرع دما، ،Brachionus calyciflorus روتیفر آب شیرین، :کلیدیکلمات 
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 مقدمه
 B. calyciflorus  کـه   اسـت از شاخه گردانتنـان

در دسـتگاه گـوارش    به دلیل نازک بـودن پوسـت بـدن   
در بســیاری از  .شــود جــذب مــی وآبزیــان ســریع هضــم 

جهـت  بـه   مراکز تکثیـر و پـرورش ماهیـان آب شـیرین    
این گونـه را مـورد    ،و بازماندگی باالتر رفتن میزان رشد

کـه   طوریه ب .)7( دهند می روهای پرورشی قرارتغذیه ال
هـا بـر روی گربـه مـاهی آفریقـایی،       رسیترین بر در تازه

بوده که  ییتیمارها در الروها بیشترین درصد بازماندگی
 انـد  تغذیـه کـرده  تصادفی  راز روتیفر آب شیرین  به طو

 B. Plicatilis اگر چه روتیفرهای آب شور مانند.)8(
 کپورماهیان زینتی و )1(ن خاویاری در کشت الرو ماهیا

بـه   امـا  مفید واقع شده است) 4(و الرو ماهی سفید  )29(
بــرای ماهیــان آب  دلیــل ســرعت بــاالی ســقوط در آب

ــه همــین منظــور  .باشــد مــیشــیرین پالژیــک مناســب  ب
  همچـــــــــــون آب شـــــــــــیرین هـــــــــــایروتیفر

  B. calyciflorus  بــرای پــرورش الرو ماهیــان آب
با اندازه مناسب و   این گونه. )23( تر است مناسبشیرین 

 ال برای تغذیه الرو ماهیان تولید مثل باال یک گونه ایده

ــیرین اســت ــا ).15و14( آب ش ــر ب ــذای  تغیی ــوع غ در ن
در  کـه  طـوری ه اندازه این موجود متغیر بـوده بـ   مصرفی

  sp. Senedesmous زمــــــــان مصــــــــرف بــــــــا
ــه  ــیده   2/219± 84/5بـ ــرون رسـ ــی )2(میکـ  در بررسـ

Mohr    و   Adrian  توسـط با تغذیه  2002در سال 
 coleps sp. ، Tetrahumena دارانــی چــون مــژه

pyriformi   چــون اژکــدارایت chilomonas 

paramecium  میکرون را نیز ثبت  300تا  250اندازه
حل اولیه بسـیار حسـاس   در مرا ماهیانالرو .) 27(دندکر

نمـو  اندازه غذا بر روی رشد و  ، کیفیت وبوده و کمیت
تکامــل و ر هــر مرحلــه از د ثیر بــه ســزایی داردأهــا تــ آن

ــد ــذای  ،رشـ ــانی و   غـ ــایز دهـ ــدازه سـ ــا انـ ــب بـ مناسـ
 ).3( گیـرد  مـی در اختیار الرو قرار های غذایی  نیازمندی
اهیـان آب  غذاهای خشک تجاری برای تغذیـه م  اگرچه

شوند ولی منابع غذای زنده، با  شور و شیرین استفاده می
 .ها بیشتر مورد توجه هستند نکاربرد آتوجه به اهمیت و 

 موجـود بـرای چهـار دهـه از روتیفرهـا بـه عنـوان        تقریباً
غذایی در کشـت الرو ماهیـان آب شـور اسـتفاده شـده      

تولید قابل اعتمـاد و پایـدار روتیفرهـا و همچنـین      .است
ها باعث شده که تکثیر و پرورش  کلیه  ارزش غذایی آن

 .)40( نـق پیـدا کنـد   ماهیان در نقـاط مختلـف جهـان رو   
 3 تــا 2عمــده الرو ماهیــان در مراحــل اولیــه زنــدگی از 

ــده  ــوان غــذا اســتفاده مــی موجــود زن ــه عن ایــن  .کننــد ب
 Brachionusروتیفرهــای گونــه  موجــودات شــامل

Plicatilis  و Brachionus rotundiformis و 
بـرای الرو ماهیـان آب   ) امیآرت(ناپلی میگوی آب شور 

ــورو ــر  B. rubenusو B calyciflorusش و دیگ
روتیفرهای آب شـیرین بـرای الرو ماهیـان آب شـیرین     

هـا حـاکی از آن اسـت     ترین بررسـی جدید .)6( باشد می
امروزه این گونه جهت باال بردن ضریب بازمانـدگی  که 

ماهیـان   گروهی از ماهیان استخوانی در حـال انقـراض و  
 .)32و 22، 18، 10، 8، 6( شـود  زینتی پـرورش داده مـی  

بدین صنایع ماهیان زینتی آب شیرین  ثیر این گونه در أت
ــه  ــاطر اســت ک ــی خ ــرم Moina ،دافن  Tubifex  وک

بـرای ماهیـان    و داشته سریعتریحرکت  بزرگتر و اندازه
ارزش غـذایی و   .)23( کـاربرد دارنـد  بزرگتر یا مولدین 

ــراکم ــا ت ــه الرو    از روتیفره ــم در تغذی ــای مه فاکتوره
 پرورش روتیفر آب شـیرین  و کشت .)11( ماهیان است

Brachionus calyciflorous  موضوعات مورد  از
توجه مراکز علمـی تحقیقـاتی خـارج از کشـور بـوده و      

ــز توســط  ــاتی نی ــاران  Lim تحقیق   و )2003(و همک
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 47  ... و نور بر رشد جمعیت روتیفر آب شیرینتغییرات دما  ثیرأت

Isik در این زمینه انجام یافتـه اسـت  ) 1999(و همکاران 
این در حالی است که تاکنون چنـین تحقیقـی بـر     .)20(

نظـر بـه    .اسـت  ن موجـود در ایـران انجـام نیافتـه    روی ای
فاکتورهــای  اینکــه هــر نــوع آبــزی در دامنــه خاصــی از

 بودهدارای رشد مطلوب  ...)و  نور ،از قبیل دما( محیطی
نمایـد بـه همـین     می فراهم را ها انبوه آن تولید و تکثیر و

 رسیدن به  یی و نوریمنظور جهت دستیابی به اپتیمم دما
 بهترین شرایط اکولوژیکیبهینه و  گاهی شرایط آزمایش

جهت تولیـد  های طبیعی برداری آن از استخر جهت بهره
انبــوه بــه منظــور تغذیــه غــذای آغــازین الرو ماهیــان در 

در  دو بررسـی مختلـف   کـه  طـوری ه ب. آبزی پروری بود
 mg/l5/1 با استفاده از  نشان داده که هامدیریت استخر

 Diflubenzuron و Fenthion  دو آفــت کــش از 
ــتفاده و) 24و9( ــازینون  mg/l 2/1 اس ــم دی ) 8و5( از س

ــرموجــب حــذف ک  ــت الدوس ــودا و غالبی ــه پ  ها و کوپ
 Brachionus calyciflorus بـــویژههـــا روتیفر

  .گردد می
  

  ها روشو  مواد
های پرورشی از استخر نظرروتیفر آب شیرین مورد 

سازی  خالص برداشت وماهیان خاویاری سد سنگر 
  ر آزمایشگاه با استفاده از  جلبک تک سلولید .گردید

Chlorella vulgaris   میکرون   4/5±2/1  با اندازه
  عنوان تنها غذا در محیط کشته با ب

 EPA=96mg(Nahco3), 60mg (CaSo4), 
60mg (MgSo4),4 mg (Kcl)/1 lit  با موفقیت

درون لوله  ابتدا های خالص شده نمونه .کشت داده شد
هوادهی در کنار نور المپ فلورسنت آزمایش بدون 

 هنگامیسازی  خالصبار شدند و پس از چند نگهداری
لیتر  میلیای هر بر عدد 100تراکم روتیفر به باالی  که

ف یک لیتری وظرلیتری و سپس به  به ظرف نیمرسید 
 65 چشمه روتیفرها بر روی ساعت 24هر  .منتقل شدند

منتقل  محیط کشت جدید میکرون قرار گرفته و به
 36تا  15ین ب دامنه دمائی مطالعه اولیه ابتدادر  .شدند

پس از بررسی نتایج اولیه  ،بررسی شد گراد درجه سانتی
 37تا  25ه دمائی بین سری دوم آزمایش در محدود

  تیمار محدوده دمائی بر 4و انجام شد  گراد درجه سانتی
 زیر صورت به ترتیب  Standard method اساس

درجه  )34-37( ،)31-34 ( ،)28-31( ، )25-28( گرفت
گراد در حمام آبی با تنظیم دما توسط بخاری  سانتی

و برای هر  )39( گرفت آکواریوم مورد آزمایش قرار
 1ها با تراکم روتیفر. ر گرفته  شدتیمار سه تکرار در نظ
لیتر به تیمارهای مورد نظر معرفی  عدد در هر میلی

 .ی آزمایش انجام شدها آزمایشات درون لوله.شدند
ثیر عامل دما با میانگین تراکم أجهت بررسی ارتباط ت

زمان رسیدن به حداکثر تراکم جمعیت از  جمعیت و
 طرفه در برنامه  آزمون توکی و آنالیز واریانس یک

Statgraphدر هر تیمار غذا دهی با  .استفاده شد
 8×105با تراکم    Chlorella vulgarisجلبک

حجم کل محیط . صورت گرفت لیتر لیسلول در هر می
در طول  محیط آزمایشpH  .بود لیتر میلی 20 آزمایش
ز در مقابل رو 9آزمایش به مدت  بوده و 6/7آزمایش

هوادهی  لوکس و 1000المپ فلوروسنت با شدت
 .تعداد روتیفرها روزانه شمارش شد .انجام شد مالیم

 Chlorella های جهت کشت نیمه انبوه گونه

vulgaris  استفاده شد )26( زاندر کشتاز محیط. 
های مورد نظر پس از سانتریفیوژ به  تراکم سلولی جلبک

با استفاده از الم  3000دقیقه در دور  10مدت 
از  لوله    بررسیجهت  انجام   .  محاسبه شد هموسیتومتر

در  برای شمارش روتیفرها .آزمایش استفاده گردید
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ود در ابتدای بررسی همه ها کم بکه تراکم روتیفر زمانی
ها باال که تراکم روتیفر لیتر شمارش شد و زمانی میلی 20

حسب تراکم روتیفر شمارش  لیتر بر میلی 5تا  1رفت 
میکرون عبور  65 چشمه از هر روزپس از شمارش  .شد

در تمام  .)39( محیط تازه منتقل شدندبه داده شده و 
تراکم رهای کشت داده شده با طول این مدت روتیف

 تراکم .دهی شدندغذالیتر  سلول در میلی 8×105 جلبک

بود  لیتر میلی هر در عدد یک تیمارها همه در روتیفر
 Chlorellaدر هر تیمار غذادهی با جلبک 

vulgaris   لیتر تا سلول در هر میلی 8×105با تراکم 
 .لیتر مورد آزمایش قرار گرفت میلی 20رسیدن به حجم 

pH  روز  9آزمایش به مدت . بود 6/7در طول آزمایش
 لوکس و 1000در مقابل المپ فلوروسنت با شدت 

ها روزانه تعداد روتیفر .هوادهی مالیم انجام شد
  استفاده از معادله شمارش شد و با

 r=(LnNt-LnNo)/t  Specific growth rate 
(SGR) به منظور بررسی .)21(محاسبه گردید

یفر از آزمون فاکتورهای مختلف در رشد جمعیت روت
توکی و آنالیز واریانس یکطرفه در برنامه آماری 

SPSS تیمار به  5در بررسی روشنایی . استفاده شد
لوکس و تنظیم  1000شرح ذیل توسط المپ فلورسنت 

در  .طول مدت آن با استفاده از تایمر دیجیتال ایجاد شد
ساعت  12 ،2ساعت روشنایی،  تیمار  24 ،1تیمار 

ساعت  16 ،3ساعت تاریکی،   تیمار  12روشنایی و 
ساعت  24  ،4ساعت تاریکی ،   تیمار  8روشنایی و 

روشنایی در شرایط طبیعی سایر  ،5تیمار   و درتاریکی 
و غذادهی ثابت در  pHفاکتورها از قبیل دما، اکسیژن، 

های مختلف سه تکرار  طی آزمایش .نظر گرفته شد
اکم  یفرها  با تربرای هر تیمار در نظر گرفته شد و روت

تیمارهای مورد آزمایش معرفی لیتر به  عدد در میلی 12

های آزمایش که در حمام  ها درون لوله آزمایش. شدند
نگهداری شدند انجام  گراد درجه سانتی 27با دمای  آبی

در تیمارهای مورد آزمایش غذادهی به جهت . پذیرفت
آلوده نشدن محیط آزمایش انجام نشد و در طول 

و طول مدت انجام شد ایش هوادهی با شدت مالیم آزم
روتیفرها در هر لوله  وروز در نظر گرفته شد  5آزمایش 

به منظور دستیابی به . ندآزمایش روزانه شمارش شد
ثیر فاکتور روشنایی با میزان تولید روتیفر از أرابطه ت

آزمون توکی و آنالیز واریانس یکطرفه در برنامه آماری 
SPSS گردید استفاده.  
  

  نتایج
وسیعی را نتایج نشان داد که این گونه دامنه دمائی 

تا  15های مقدماتی دمای  بررسی کند که در تحمل می
گراد موردآزمایش قرار گرفت و  درجه سانتی 36

 درصد، 5میانگین سرعت رشد جمعیت در سطح 
 .)p<05/0( افزایش دما نشان داد داری با اختالف معنی

درجه  36روز تیمار دمائی  9 طی که در به طوری
تیمار بیشترین سرعت رشد و  66/0±04/0گراد  سانتی

کمترین سرعت 57/0±02/0گراد  درجه سانتی 15دمائی 
نتایج حاصل از ). 1 نمودار(داشته است رشد را 

  دمایی نشان داد که در تیمار 4آزمایشات نهایی در 
زان میباالترین  گراد درجه سانتی )31-34( دامنه دمایی

 44/1 ±05/0در روز دوم  سرعت رشد جمعیتی روتیفر
درجه  )25-28( و کمترین آن در دامنه دمایی

 در روز هفتم بوده است 45/0±08/0گراد  سانتی
 9نتایج نشان داد که گرچه در طول مدت  ).1نمودار (

درصد اختالف  5جمعیت در سطح روز افزایش تراکم 
ما زمان رسیدن به ا) p<05/0(داری با دما ندارد  معنی

داری  جمعیت  با افزایش دما رابطه معنیحداکثر تراکم 
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 49  ... و نور بر رشد جمعیت روتیفر آب شیرینتغییرات دما  ثیرأت

 ).p >05/0(دهد  درصد اختالف را نشان می 5در سطح 

ثیر دما در مدت زمان رسیدن أهمچنین نتایج حاصل از ت
به حداکثر تراکم روتیفر نشان داد که حداکثر زمان 

ز در رو 1رسیدن به حداکثر تراکم جمعیت برای تیمار 
لیتر و حداقل زمان  عدد در میلی 410±20 هفتم با تراکم

و سوم  در روز دوم 3رسیدن به حداکثر تراکم در تیمار 
 ).2نمودار( لیتر بود میلی در عدد 300±50 با تراکم

های روشنایی نشان داد افزایش تراکم  نتایج آزمایش

وشنایی از نظر آماری اختالف روتیفر با طول مدت ر
با توجه به نتایج  ).p >05/0( د ندارددار وجو معنی
های آزمایش، مشاهده گردید که باالترین میانگین  داده

ساعت  24در شرایط ( 1سرعت رشد در تیمار 
با ( 4و کمترین میانگین سرعت رشد در تیمار ) روشنایی
) ساعت تاریکی12اعت روشنایی و س 12شرایط 

  ).3نمودار ( باشد می
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  ثیر روشنایی در افزایش جمعیت روتیفر آب شیرینأت : 3ار نمود

  ساعت تاریکی،  8ساعت روشنایی و  16: 3، تیمارساعت تاریکی 24 ،2ساعت روشنایی،  تیمار  24 ،1تیمار ( 
  )روشنایی طبیعی: 5، تیمار ساعت تاریکی 12ساعت روشنایی و  12: 4تیمار 
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 بحث
 در یفرروت انبوهبرای حفظ و ادامه پرورش 

و همچنین اهداف آبزی های آزمایشگاهی  بررسی
 مانیز در مخصوصاًها  آنروری، نیاز به تولید مداوم پ

 در .اند ماهیان تغذیه فعال را شروع کرده الرو که است
 به B. calyciflorusشرایط مساعد پرورشی گونه 

ند و هر ماده چندین ک مثل می تولید غیر جنسیصورت 
که در بررسی حاضر گاهی تعداد کند  تخم تولید می

درجه  34در دمای  های چسبیده به روتیفر  تخم
در شرایط . هم رسیده استعدد  10گراد به  سانتی

باشد که طی آن  میها جنسی  نامساعد، تولید مثل آن
ها در حال  که این تخم شود های مقاوم تولید می تخم

خواب بوده و پس از تحریک با شرایط خاص خارجی، 
خصوص هائی که در  طی بررسی .شوند یخ میتفر

   بهترین دما برای پرورش انبوهدستیابی به 
B. calyciflorus 30 و 20 ،25ر سه تیمار دمائی د 

این  بیشترین تراکم گراد صورت گرفته درجه سانتی
 ).25( آمد گراد بدست درجه سانتی 30گونه در دمای 

 .Bسرعت رشد  که شد مشخص بررسی دیگری در

calyciflorus  گراد بیشتر از  درجه سانتی 30در دمای
نتایج بدست آمده  ).36( باشد می گراد درجه سانتی 25

ارائه شده است این  1در این تحقیق نیز که طبق نمودار 
و بیانگر آنست که  سرعت  کند یید میأها را ت بررسی

اریتمی رشد جمعیتی رابطه رشد جمعیت در فاز  لگ
 رسیدن به سرعت رشد باالزمان  .اردداری با دما د معنی
ه ن کمتر است بیاهای باال در مقایسه با دمای پایدر دم
ایج حاصل از این بررسی نشان داد در این نتکه  طوری
روتیفر در دمای حداکثر سرعت رشد جمعیت گونه 

گراد در مدت زمان دو روز اتفاق  درجه سانتی 34-31
دمای پایین  درخواهد افتاد و این در حالی است که 

حداکثر سرعت رشد ) گراد درجه سانتی 28-25(
این . روز اتفاق افتاد 7جمعیت روتیفر در مدت زمان 

در مدیریت تولید روتیفر  به پرورش دهنده، موضوع
ای مختلف با توجه ه امکان دسترسی به آن را در زمان

در دمای پایین آهنگ افزایش  .دهد به دمای خاص می
یک روند افزایشی منظمی  م و ازتراکم روتیفر مالی

مدیریت کشت روتیفر را بر حسب  و کند پیروی می
ز آن جهت تغذیه الرو ماهی  مدت روز استفاده ا

از طرف دیگر افزایش جمعیت  .سازد پذیر می امکان
در ) گراد درجه سانتی 25-28( روتیفر در دمای پایین

از  لیتر میلیعدد در  410±20 فتم بیشترپایان روز ه
درجه  )31-34( افزایش جمعیت روتیفر در دمای باالتر

بنابراین . دباش می 300±50در پایان روز دوم) گراد سانتی
این غذای گردد که کشت انبوه  دمای باالتر باعث می

در  .تری صورت پذیرد زنده در مدت زمان کوتاه
انجام دادند  میزان ) 29(و همکاران  Parkای که  مطالعه

 24در درجه حرارت  B. calyciflorusرشد روتیفر 
باشد که در  می 488/0±01/0 گراد برابر درجه سانتی

 مقایسه با بررسی حاضر که  میزان رشد جمعیتی روتیفر
درجه ) 25-28( را در دامنه دمایی 08/0±59/0

همچنین میزان . باشد تر می گراد نشان داد پایین سانتی
استفاده شده در این مطالعه از  B. calyciflorusرشد 

  نرخ رشد روتیفر استفاده شده توسط
 Rico-Martinez  وDodson )34 ( که در دمای

 .sp گراد و با استفاده از جلبک درجه سانتی 25
Chlorella در غلظت (36/0±02/0 تا 05/0±02/0بین

تر  بدست آمده، سریع) cell/ml 106×150غذایی 
ثیر دما بر روی نرخ أاز تمطالعات صورت گرفته  .است

مشاهده شده  rنشان داد که میزان  )r( رشد جمعیتی
العه حاضر از در مط B. calyciflorusبرای روتیفر 
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 51  ... و نور بر رشد جمعیت روتیفر آب شیرینتغییرات دما  ثیرأت

نقش آن به  ارزیابیبر حسب دما متغیر بود  4/1 تا 45/0
اختالف چندانی با  عنوان یک فاکتور غیر زیستی مهم و

r عیتی ثیر جیره غذایی بر روی رشد جمأحاصل از تB. 

calyciflorus با دستیابی به کشت  .مشاهده نشد
توان در مواقع مورد  آزمایشگاهی روتیفر آب شیرین می

استخرهای پرورش ماهیان  در ها برای تلقیح نیاز از آن
های اولیه  بر اساس کشت. آب شیرین نیز استفاده کرد

 500تراکم روتیفرها در ظروف صورت گرفته 
 1ظروف لیتر و در  د در میلیعد 700لیتری به  میلی

درجه  32یتر در دمای ل عدد در میلی 530لیتری به 
در این  4/1نیز با  گراد رسید و میزان رشد ویژه سانتی

باشد که شاید علت آن به دلیل تعویض  مدت باال می
روزانه محیط کشت، شرایط اپتیمم دمایی و روشنایی و 

 1976 الدر س  Hiranoو  Hino .ها باشد غذادهی آن
گزارش کردند که تعویض محیط کشت روتیفرها از 

به عنوان مثال با ( های شیمیایی طریق رقیق کردن سیگنال
کاهش تجمع آمونیاک و به دنبال آن مانع از افزایش 

pH و سبب افزایش تولید مثل غیر جنسی شده  )آب
با توجه به . )19( اندازد تولید مثل جنسی را به تعویق می

در مطالعه حاضر تعویض روزانه بستر کشت  این نکته،
سبب تحریک روتیفرها به تولید مثل غیر جنسی شده 
که منجر به افزایش میزان رشد جمعیت و حداکثر 

های باال،  جایی که در تراکم از آن. شود می ها آن تراکم
حائز اهمیت بوده، با هوادهی میزان اکسیژن بسیار 

دهد  فی نشان میمطالعات مختل های کشت روتیفر محیط
ه یک متغیر حساس بوده و ب )r( که نرخ رشد جمعیتی

 پذیر استفاکتورهای زیستی و غیر زیستی اثروسیله 
 .B  مشاهده شده برای روتیفر rمیزان . )12(

calyciflorus  برای  4/1تا  45/0در مطالعه حاضر از
هر روز بر حسب نوع جیره غذایی متغیر بود که این 

ها قابل  زئوپالنکتون رشد برای بیشتر میزان در دامنه
در Sarma اگر چه  .)39و28( باشد مشاهده می

خانواده  ای که بر روی  مطالعات پیوسته
Brachionidae ها در  رشد براکیونوس ،انجام داد

بیشتر  میانگین رشد اعالم کرده اما 1/0-2دامنه 
و  B. calyciflorus از جملهخانواده  این یها گونه

B. patulus بیان کرده ودر روز  5/0کمتر از  را 
در صورت  B. calyciflorusحداکثر میزان رشد 

ده در روز گزارش کر 63/0±04/0 تغذیه از کلرال را
و  Flores-Burgosهای اساس یافته بر .)38و35( است

 B. calyciflorus میزان رشد روتیفر) 12(همکاران 
صرفی در روز بر اساس نوع جلبک م 18/0-48/0بین 

 B. plicatilisهای  برای جنس rمتفاوت است میزان 
 .Bو برای  23/0-15/1به طور معمول بین 

calyciflorus بسته به درجات  54/0-37/1 بین
و  Sarma. )40( حرارت و شوری ثبت شده است

را در غلظت غذایی  r( 91/0( میزان رشد) 37(همکاران 
cell/ml 106×8  در جلبکDictyosphaerium 

chlorelloides  برای روتیفرB. calyciflorus 
روی  تحقیقات صورت گرفته بر طبق  .بدست آوردند

این گونه تغییرات دمائی و میزان تراکم جلبک مصرفی 
بر اساس  .این گونه رابطه مستقیم دارد سرعت رشد با

 Brachionusنتایج بدست آمده روتیفر 

calyciflorus  در شرایط آزمایشگاهی از سرعت
ثیر دما أدر این مطالعات ت. برخوردار است رشد خوبی

نشان داد که با  B. calyciflorus بر رشد جمعیت
افزایش دما مدت زمان الزم برای رسیدن روتیفر به 

هور ساعت با ظ 24ماکزیمم تراکم کاهش و بعد از 
یابد و بهترین دما برای  روتیفر نر این تراکم کاهش می

گراد  درجه سانتی 31-34ور دمای محدوده این منظ
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آزمایشگاهی نیز مشاهده شد که  در شرایط. باشد می
روتیفرها به سمت نور گرایش دارند و اما چه میزان از 

تراکم و سرعت رشد جمعیت موثر  نور در افزایش
جمعیت . د از فرضیات این طرح قرار گرفتباش می

ها به  های طبیعی در ارتباط با پاسخ آن زئوپالنکتون
رهایی از قبیل نور، شکارچیان و غذا یک تجمع فاکتو
دهند که تراکم  یی از تراکم روتیفرها را نشان میباال
از میانگین  های آب خیلی بیشتر ها در بعضی قسمت آن

اطالعات  اگر چه. )33و 31، 30( باشد ها می تراکم آن
ثیر میزان و طول مدت روشنایی أوص تچندانی در خص

افزایش تراکم روتیفر در  جهت ایجاد شرایط اپتیمم
اپتیمم شرایط نوری  .منابع داخلی و خارجی وجود ندارد

بر طبق  بخوبی مشخص نشده است و احتماالً
نور بطور مستقیم بر رشد  های انجام شده بررسی

ثیر ثانویه در أروتیفرها زیاد اهمیت ندارد و یک ت
های غذائی  ات کیفیت آب بخاطر میکروارگانیسمتغییر

آورد و بدین سبب  مانند کلرال بوجود می نور حساس به
برای رسیدن  .)13( است هثیر گذاردأکشت روتیفرها تبر

به حداکثر تراکم جمعیت برای تولید و تکثیر روتیفر 
که ) 17و16( باشد یاز به فراهم شدن شرایط مناسب مین

یکی از این شرایط روشنایی و طول مدت آن است که 
الف چندانی با روشنایی با بسزایی دارد و اخت ثیرأت

با  بر اساس نتایج بدست آمده . شرایط طبیعی ندارد
میزان تولید روتیفر نیز کاهش طول مدت روشنایی از 

عت رشد که کمترین میزان سر طوریه گردد ب کاسته می
ثیر روشنایی در طول مدت أجمعیت روتیفر مربوط به ت

. کی استساعت تاری 12ساعت روشنایی و  12
ر روشنایی بر روی نرخ ثیأات صورت گرفته از تمطالع

مشاهده شده  rنشان داد که میزان  )r( رشد جمعیتی
در مطالعه حاضر از  B. calyciflorusبرای روتیفر 

برای هر روز بر حسب طول مدت  73/0تا  24/0
ر از میزان رشد جمعیتی روشنایی متغیر بود و کمت

روی این  غذایی مختلف بر های ثیر جیرهأحاصل از ت
ثیر بیشتر أباشد و دلیل آن شاید ناشی از ت گونه می

فاکتورهای زیستی در مقایسه با فاکتورهای غیر زیستی 
   .باشد

  
  سپاسگزاری

 المللی بین از ریاست محترم انستیتو تحقیقات
 پور کاظمی ومحمد دکترآقای ماهیان خاویاری جناب 

به جهت  بهمنیمحمود دکتر  ،وقت معاونت پژوهشی
اجرای این طرح تحقیقاتی در  یشانها ساعدتم

تمامی همکارانم در بخش از . نمایم سپاسگزاری می
مال ک نیز  ماهیان خاویاری تحقیقات لوژی انستیتواکو

  .تشکر را دارم
  

  منابع
 ،.فالحی، م ،.سپهداری، ا ،.دادی مقدم، کح .1

 ،.و چوبیان، ف. پژند، ذ ،.شیخ، غ ،.پرندآور، ح
استفاده از روتیفر  بررسی امکان. 1383

Brachionus plicatilis  تغذیه الرو در
 60. موسسه تحقیقات شیالت ایران. تاسماهی ایرانی

  .صفحه
و . ه ارشاد، ،.،ذژندپ ،.،فچوبیان ،.ر روفچایی، .2

بررسی تغییرات اندازه . 1388 ،.ک مقدم، حدادی
گردان تن آب شیرین در تیمارهای مختلف غذایی  

Brachionus calyciflorus . مجله علمی
 .599ص. 1388زمستان  .22شماره  .زیست شناسی

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 53  ... و نور بر رشد جمعیت روتیفر آب شیرینتغییرات دما  ثیرأت

بررسی تکثیر و پرورش . 1374 ،.نده بودی، عز .3
روتیفر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع 

  .صفحه158 طبیعی دانشگاه تهران، 
 ،.قناعت پرست، ا ،.حی کپور چالی، مفال .4

ش دانش خو ،.شیخ، غ ،.پیری، م ،.م.صلواتیان، س
بررسی نقش روتیفر  .1382، .پیری، ح و .، عاصل

Brachionus plicatilis  در افزایش بقاء الرو
موسسه . ماهی سفید و مقایسه آن با غذای کنسانتره

 .صفحه 34، نتحقیقات شیالت ایرا
5. Agbon, A.O.; Ofojekwu, P.C.; Ezenwaka, 

I.C. and Alebeleye, W.O., 2002. Acute 
toxicity of diazinon on rotifers, Cyclops, 
mosquito larvae and fish. j. Applied. Sci. 
Environ. Managt. 6(1):18-21. 

6. Arimoro, F.O. and Ofojekwu, P.C., 2004. 
Some aspects of the culture, population 
Dynamics and reproductive rates of the 
freshwater rotifer Brachionus calyciflorus 
fed selected diets. J.Aquat. Sci., 19: 95-98. 

7. Arimoro, F., 2006. Culture of the 
freshwater rotifer, B. calyciflorus and its 
application in fish larviculture technology. 
African journal of biotechnology. vol. 
5(7), pp. 536-541. 

8. Arimoro, F., 2007. First feeding in the 
African catfish clarias angularis fry in 
tanks with the fresh water rotifer  
Brachionus calyciflorus  cultured in a 
continuous feed back mechanism in 
comparision with a mixed zooplankton 
diet. Journal of fisheries and aquatic 
science 2 (4): 275-284. 

9. Burtle, G. and Morrison, J., 1987. Dimilin 
for the control of Lernea in golden shiner 
ponds. proc. Arkansans Acad ,Si.41:17-19. 

10. Castell, J.; Blair, T.; Neil, S.; Howes, K.; 
Mercer, S.; Reid, J.; Oung Lai, W.; 
Gullison, B.; Dhert, P. and Sorgeloos, P., 
2003. The effect of different HUFA 
enrichment emulsions on the nutritional 
value of rotifer (Brachionus plicatilis) fed 
to larvae haddock (Melanogrammus 
aeglefinus). Aquaculture international. 11: 
109-117. 

11. Emmerson, W.D., 1984. Predation and 
energetic of Penaeus indicus (Decapoda: 
Penaeidae) Larvae feeding on Brachionus 
plicatilis and Artemia naupli. Aquaculture, 
38:201-209. 

12. Flores-Burgos, J.; Sarma, S.S.S. and 
Nandini, S., 2003. Population growth of 
zooplankton (Rotifers and Cladocerans) 
fed Chlorella vulgaris and Scenedesmus 
acutus in different proportions. Acta 
hydrochim. Hydrobiol., 31: 240-248. 

13. Fukusho, K., 1990. Review of the research 
status of Zooplankton production Japan.  
International journal of aquaculture and 
fisheries technology, Vol.1, No.2, PP. 232-
240. 

14. Galkovskaya, G.A., 1987. Planktonic 
rotifers and temperature. Hydrobiologia. P 
147. 

15. Gilbert, J.J., 1970. Monoxenic cultivation 
of the rotifer. Brachionus Calyciflorus in a 
defined medium. Oecologia, 4: 89-101.   

16. Gilbert, J.J., 1993. Rotifera. In: Adiyodi, 
K.G. & R.G. Adiyodi (Eds), Reproductive 
biology of invertebrates. Vol. VI, Part A. 
Asexual propagation and reproductive 
strategies. Oxford and IBH Publishing Co., 
New Delhi: 231-263. 

17. Gilbert, J.J. and Schröder, T., 2004. 
Rotifers from diapausing, fertilized eggs: 
unique features and emergence. Limnol. 
Oceanogr., 49: 1341-1354. 

18. Harzevilli, S.; Charlery, D.; Auwerx, J.; 
Vught, J.; Slycken, J.; Dhret, P. and 
Sorgeloos, P., 2003. Larval    rearing of 
burbot (lota lota) using Brachionus 
calyciflorus rotifer as starter  food. Appl. 
Ichtiology.19(2):84-87. 

19. Hino, A. and Hirano, R., 1976. Ecological 
studies on the mechanism of bisexual 
reproduction in the rotifer Brachionus 
plicatilis - I. General aspects of bisexual 
reproduction inducing factors. Bull. Jap. 
Soc. Sci. Fish., 42: 1093-1099. 

 
 
 
 
 
 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1388مجله علوم زیستی واحد الهیجان، سال سوم، شماره سوم، پاییز    54

20. Isik, O.; Sarihan, R.; Kusvuran, E.; Gul, O. 
and Erbatur, O., 1999. Comparison of the 
fatty acid composition of the freshwater 
fish larvae Tilapia aillii, the rotifer 
Brachiouns calyciflorus and the 
microalgae Scenedesuns abundans 
Monoraphidium minitum and Chlorella 
vulgaris in the algae rotifer – fish larvae 
fod chains, Aquaculture , 174:299-311. 

21. Krebs, C.J., 1985. Ecology. The 
Experimental Analysis of Distribution and 
Abundance, 3 rd edn. Harper and Row, 
New York. 789 pp. 

22. Lim, C.; Klesius, P.H.; Li, M.H. and 
Robinson, E.H., 2002. Intraction between 
dietary levels of iron and vitamin C on 
growth hematology, immune response and 
resistance of channel cat fish 
 (ictalurus punctatus) to Edwardsiella 
ictaluri challenge. Aquaculture 185,313-327. 

23. Lim, L.C.; Dhert, P. and Sorgeloos, P., 
2003. Recent developments in the 
application of live feeds in the freshwater 
ornamental fish culure. Aquaculture 
227:319-331. 

24. Ludwig, G.M., 1993. Effects of 
trichlorfon, fenthion and diflubenzuron on 
the zooplankton community and on the 
production of the reciprocal- cross hybrid 
stripped bass fry in culture ponds. 
Aquaculture, 110:301-319. 

25. Martinez, R.R. and Dodson, S., 1992. 
Culture of the rotifer Brachionus 
calyciflorus Pallas. Aquaculture. 105:191-
199. 

26. Miller, W.E.; Greene, J.C. and Shiroyama, 
T., 1978. The Selenatrum capricormutm 
Printz algalassay bottle test. U. S. EPA 
Rep. 600/9-78-O 18. 

27. Mohr, S.; Adrian, R., 2002. Reproductive 
success of the rotifer Bracionus 
calyciflorus feeding on ciliates and 
flagellates of different trophic 
modes.freshwater biology (2002). 47, 
1832-1839. 

28. Nandini, S. and Sarma, S.S.S., 2002. 
Lifetable demography of four cladoceran 
species in relation to algal food (Chlorella 
vulgaris) density. Hydrobiologia 435:117-
126. 

29. Park, H.G.; Lee, K.W.; Cho, S.H.; Kim, 
H.S.; Jung, M.M. and Kim, H.S., 2001. 
High density culture of the freshwater 
rotifer, Brachiouns calyciflorus 
Hydrobiologia, 446-447: 369-374. 

30. Pena-Aguadoa, F.; Nandini, S. and Sarma, 
S.S.S., 2006. Differences in poplation 
growth of rotifers and cladocerans raised 
on algal diets supplenected with yeast. 
Limmologia. Article in Press.10, 101-112. 

31. Pourriot, R. and Rougier, C., 1997. 
Reproduction ratcs in relation to food 
concentration and temperature in three 
specied of the genus Brachionus 
(Rotifera). Ann. Limmol. 33:23-31. 

32. Rettina, L.; Kjell, T. and Jose, R., 1993. 
Nutritional effects of algal addition in the 
first feeding of turbot scophthalmus 
maximus  larvae . Aquaculture 188(3):257-
275. 

33. Sarma, S.S.S., 1987. Experimental studies 
on the ecology of Brachionus patulus 
(Muller) (Rotifera) in relation to food, 
temperature and predation. Doctoral 
Thesis, university of Delhi, Delhi.203 pp. 

34. Sarma, S.S.S., 1991. Rotifers and 
Aquaculture (Review). Enviroument and 
Ecology. 9(2): 414-428. 

35. Sarma, S.S.S.; Lyer, N. and Dumont, H.J., 
1996. Competitive intraction between 
herbivorous rotifers Importance of food 
concentration and initial population 
density Hydrobiologia, 331: 1-7 

36. Sarma S.S.S.; Stevenson, R.A.A. and 
Nandini, S., 1997. Influence of food 
(Chlorellla vulgaris) concentration and 
temperature on the population dynamics of 
Brachionus calyciflorus Pallas (rotifera). 
Ciencia Ergo Sum 5:77-81. 

37. Sarma, S.S.S.; Fiogbe, E.D. and 
Kestemont, P., 1999. Population growth of 
Brachionus calyciflorus pallas (Rotifera) 
in relation to alage (Dictyoshaerium 
chlorelloides) density. Advances in fish 
and Wildlife Ecology and Biology, 2: 83-
93. 

 
 
 
 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 55  ... و نور بر رشد جمعیت روتیفر آب شیرینتغییرات دما  ثیرأت

38. Sarma, S.S.S.; Larios Jurado, P.S. and 
Nandini, S., 2001. Effect of three food 
types on the population growth of 
Brachionus calyciflorus and Brachionus 
patulus (Rotifera: Brachionidae). Rev. 
Biol.Trop., 49(1): 77-84. 

39. Standard methods for the examination of 
water and wastewater, 20 
edition.1998.printed and bound in the 
united states of America. section 10. 

40. Sttrup, J.G. and McEvoy, L.A., 2003. Live 
feeds in marine aquaculture. Oxford UK: 
Blackwell Science 2ii, ss318:illus. 750 pp. 

 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

