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 99 دیتاریخ پذیرش:  99 مهرتاریخ دریافت: 

 چکیده
 یانزل تاالب شیرین آب صدف بقای و رشد بر شوری مختلف سطوح تاثیر بررسی مطالعه این از هدف

Anodonta cygnea برای لیتر رد گرم 8و  6، 4 شاهد(،) صفر شامل شوری درجات سطح از بوده است. چهار 

طور ه گرم ب 08/01±82/4قطعه صدف با میانگین وزن  021تعداد  .شد گرفته نظر در تیمارها از یک هر

های رشد مورد ارزیابی قرار هفته آزمایش، شاخص 8شدند. پس از  توزیعلیتری  011مخزن  02تصادفی بین 

(، درصد رشد RGR) (، درصد افزایش وزن نسبیWGهای افزایش وزن )گرفتند. نتایج نشان داد که شاخص

 یر لیتر شوری، اختالف معناداردگرم  6و  4وضعیت بین گروه شاهد و تیمارهای حاوی  ریبض( و SGRویژه )

(. >10/1Pرشد و بقا کاهش یافتند ) هایشاخصلیتر، در  گرم 8با افزایش شوری به  (.<10/1Pرا نشان نداد )

درجه  22)دما  معرض دربه طور جداگانه ها نمونه ،برای بررسی شوک محیطی ،انتهای دوره آزمایش در

قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که رشد ساعت  22به مدت  (لیتردر  گرم 01)باال و شوری  (گرادسانتی

 ی. همچنین درصد بقابودندبرخودار تر مناسبلیتر  از عملکرد در  گرم 6و  4 هایها در شوریو بقا صدف

 از عملکرد خوبی بر خوردار بود.گرم در لیتر  6و  4های با شوری ناشی از شوک محیطی در تیمار
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مقدمه

 تاالب بومی شیرین آب (Musselصدف )

، Anodonta cygnea (Swan Mussel) انزلی،

 از یکیاست که  Unionidaeخانواده  متعلق به

 تاالب اکوسیستم چرخه حیات در مهم هایگونه

 نواعا کردن فیلتر با ها. این صدفآید می شمار به

 در لمحلو آلی مواد و هادیتریت ها،فیتوپالنکتون

 تاالب احیای در موثری نقش خود اطراف محیط

با افزایش (. 0298 همکاران، و صلواتیان)دارند 

های آب شیرین، محتوای کلسیم تراکم صدف

 (.Lima et al., 2004)یابد آب کاهش می

های آب شیرین از دو کفه برابر و بدن صدف

بیضی شکل، بدنی نرم و یک پای عضالنی قوی 

تشکیل شده است که با آن در بسترهای نرم فرو 

. شودرود و باعث حرکت آهسته و کند نیز میمی

 های حیاتی ماننددر فضای جبه )بدن( کلیه اندام

دستگاه گوارش، غدد تناسلی و سایر اعضای 

های این صدف که آن اصلی وجود دارد. از ویژگی

سازد فاقد های دریایی متمایز میصدفرا از 

 همکاران، و صلواتیان)پاهای ابریشمی هستند 

0298). 

 .A          انزلی تاالب بومی شیرین آب صدف

cygnea دریاچه غربی جنوب بخش در تنها نه 

 منتهی داخلی هایآب در بلکه دارد، وجود خزر

 هایاستان در دریاچه شرقی جنوب بخش به

 کاهشکه  دارد پراکنش هم گلستان و مازندران

 محسوس بخش نیز این در صدفجمعیت این 

 (.0286 همکاران، و نییحسغالم) است

 که است امر این موید گرفته صورت مطالعات

 بومی شیرین آب صدف ذخایر میزان کاهش

 خزر دریاچه هایحوضه در ایران داخلی هایآب

 اشجع)بود  شده داده تذکر و گزارش 81 دهه در

؛ 0294دوز، چکمه؛ 0280 همکاران، و اردالن

 آالینده مواد که زمانی(. 0288 ،زادهیونس و زارع

 های آزادداخلی، تاالب و آب هایآب منابع در

 پاهای ها توسطصدف طبیعتاً است، زیاد

ی با آلودگی کمتر مناطق به خود ابریشمی

 شده انجام هایبردارینمونه .کنندمی مهاجرت

 ،فلزات سنگین مانند ییهاآالینده سنجش برای

 تایید تر آلودهبه مناطق کمرا ها صدفمهاجرت 

 Lima, et al., 2004; Nogueira et) کنندمی

al., 2018). 

 مهم هایتاالب از حفاظت کنوانسیون اولین

 0920 سال در رامسر شهر در المللی بین

 حفظ به موظف را هادولت تا شد برگزار میالدی

 به دنبال آن و کند هاتاالب از بهینه استفاده و

 هاییکنفرانس اخیر هایدهه و آتی هایسال در

 و احیاء توسعه، الگوی مدیریت با ارتباط در

ست ا شده پرندگان آبزی برگزار و آبزیان حفاظت
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 با (.Filizade, 2002؛ 0294 ،دلدریا و طالیی)

ها، کنوانسیون راستای در تعهدات به توجه

 برای شده انجام  هایحتی  هزینه و هاکنفرانس

 راستای در معضالت و موانع رفع و الگوسازی

 موانع تنها نه آبزیان، از حفاظت تاالب و احیای

طی  آبزیان از بسیاری حیات بلکه مرتفع نشدند،

 گرفت قرار انقراض معرض خطر اخیر در دو دهه

میان  این . در(0280 رفتار، ثابت و توکلی)

 انزلی تاالب بومی شیرین آب صدف از توانمی

 دهه در (.0298 همکاران، و صلواتیان) برد نام

 یالملل بین هایتاالب از بسیاری میالدی 0991

 هاآن وسعت و نابودی قرار گرفتند خطر معرض در

 ;Middleton, 1999) یافت کاهش بشدت

Palmer et al., 2005). ژاپن، مانند کشورهایی 

هه شرقی در دو د اروپای و امریکا تایلند، استرالیا،

 ات توانستند مناسب الگوهای و بازسازی با اخیر

 این در که کنند احیاء را خود هایتاالب حدودی

 چرخه در که شیرین آب هایصدف راستا

 وبارهد بودند، گرفته قرار اکوسیستم شان اهمیت

 Kondolf, 1995; Nienhuis) افزایش یافتند

and Leuven, 2001). 

 شرایط به نسبت شیرین آب هایصدف

 راتتغیی و هستند حساس آب فیزیکوشیمیایی

 اثر هاآن بر آسمانی نزوالت کاهش و فصلی

 شوری(. Kaushal et al., 2005)د گذارمی

 ایبق و رشد در محیطی تاثیرگذار عوامل از یکی

 آستانه که طوری به ،است شیرین آب صدف

 خانواده هایگونه در شوری نوسانات تحمل

 Unionidaeای های سیاه رودخانهصدف

 با وجود(. Fong et al.,1995)است  متفاوت

 داخلی هایآب بومی شیرین آب صدف اهمیت

 شده انجام مطالعات ،خزر هچدریا جنوبی حوضه

 در اطالعاتی گونه هیچ و است محدود نسبتا

 ودوج گونه این بقای و رشد بر شوری اثرات مورد

 بررسی مطالعه حاضر، از هدف بنابراین. ندارد

 االبت بومی شیرین آب صدف بقای و رشد تاثیر

و احیای آن  شده کنترل کامال شرایط در انزلی

 است.پروری یق آبزیراز ط

 

 هاروش و مواد

 نگهداری و شرایط آزمایش

 قطعه صدف آب شیرینصد و بیست 

Anodonta cygnea و متعدد هایگشت طی 

 خزر دریاچه آبریز بخش در صیادان کمک با

 آوریجمعکنار آب بخشدر ( تالقی  دریا و تاالب)

 منابع دانشکده آبزیان پرورش و تکثیر به سالنو 

 آنجا در. یافتند انتقال گیالن دانشگاه طبیعی

 )هم محیطی شرایط با پذیریسازش از پس

 22 مدت به تنی یک مخزن در هاصدف دمایی(

در ابتدا  شدند. نگهداری بدون غذادهی ساعت
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یک آزمایش اولیه  ،بهتر نتایج بهبرای دستیابی 

 نمخاز ها درصدف از انجام شد و تعدادی

گرم در لیتر  8و  6 ،4 شوری درجات با جداگانه

(pptآب ) تا  ندشد هفته نگهداری یک مدت به

سپس  .از عدم تلفات اطمینان حاصل شود

تکرار شد. به های جدید دوباره آزمایش با نمونه

های یاد شده تیمار با شوری این ترتیب که  چهار

 نجاما برایهر یک با سه تکرار در نظر گرفته شد. 

وزنی  میانگین صدف با قطعه 021آزمایش، 

 آکواریومی مخزن 02 بین گرم 82/4±08/01

 توزیع تصادفیکامال  صورت به لیتری 011

 فیلتر و)آب چاه(  تازه آب باها آکواریوم شدند.

 تخلیهبرای ها آن درصد 00 روزانه وشدند  پر شده

 هایشاخص شد.کشی میسیفون فضوالت

درجه  28±0/0)دما  شامل آب کیفی

 اکسیژن و pH (44/1±8/2) (گرادسانتی

روزانه  لیتر( در گرممیلی 8/4±42/1محلول)

، 340I/Setمتر دیجیتال )مولتی دستگاه توسط

W.T.W )شدند.می نگهداری و کنترل، آلمان 

 سنجشوری دستگاه بانیز روزانه  شوری سنجش

(MNC-700 ،Marmonix ،کانادا )انجام 

هفته در  8ها به مدت صدف .گرفتمی

 های مختلف تیمار شدند.شوری

 اسدیروش طراحی آزمایش بر اساس 

با استفاده از نمک  (0292) همکاران و شریف

مخصوص دریا صورت گرفت. در انتهای آزمایش 

برداشته شد و به  هر مخزننمونه صدف از  6

 تکرار انتقال یافتند.سه های جداگانه در شتکت

 

 سنجیزیست

انجام شد و بار سنجی هر دو هفته یکزیست

(، WGهای رشد شامل افزایش وزن )شاخص

(، درصد رشد RGRدرصد افزایش وزن نسبی )

( با استفاده Kضریب وضعیت ) ( وSGRویژه )

 ,Pauly) دشمحاسبه  4تا  0های رابطهاز 

1984; Liu et al., 2014). 

 

 :0رابطه 
WG (g) = Wf

 – Wi 

iW :گرم( وزن اولیه( ؛fW :وزن نهایی )گرم(. 
 

 :2رابطه 

RGR (%) = [(Wf
 – Wi) / Wi] × 100 

iWگرم( اولیه : وزن( ؛fWنهایی : وزن )گرم(. 
 

 :3رابطه 

SGR (%/day) = [(LnWf
 – LnWi) / t] × 100 

iWگرم( اولیه : وزن( ؛fWنهایی : وزن )؛ )گرمt :تعداد 

 روزهای پرورش.
 

 :0رابطه 

K = (W / Lb) × 100 

W :)؛ وزن )گرمL : متر()سانتی کلطول. 
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 الشه شیمیایی ترکیب

صدف از هر قطعه  6در انتهای آزمایش 

شد. عضله  برداریطور تصادفی نمونهه ب مخزن

توسط  شدن و هموژن ها پس از چرخصدف

ن و یکنواخت گصورت همه دستگاه همزن ب

درجه  011در صد رطوبت در دمای  درآمد.

 21مدت به توسط اون الکتریکی  گرادسانتی

پروتئین توسط  درصد .به دست آمدساعت 

 یگیراندازهماکروکجلدال  خودکاره دستگاه نیم

از دستگاه با استفاده سنجش چربی . شد

سوکسله و حالل هگزان صورت گرفت و  در صد 

خاکستر از طریق سوزاندن در کوره الکترکی در 

ب ترکین شد. یگراد تعیدرجه سانتی 061دمای 

AOAC (2106 ) بر اساس استانداردشیمیایی 

در آزمایشگاه تغذیه دانشکده منابع طبیعی 

 دانشگاه گیالن انجام شد.

 

 ماریآ تحلیل

 SPSSافزار های خام توسط نرمتحلیل داده

برای صورت گرفت. در مرحله اول  20نسخه 

آزمون ها از دادهبررسی نرمال بودن 

Kolmogorov-Sminov  برای بررسی و

 .استفاده شد Levene از آزمونها ی دادههمگن

تحلیل آزمون  باها سپس تجزیه و تحلیل داده

و  (One-way ANOVAطرفه )واریانس یک

دانکن در سطح  ایچند دامنهآزمون سپ

 انجام شد.( >10/1Pدرصد ) 90اطمینان 

 Microsoft Excel افزارمنرنمودارها نیز توسط 

 رسم شدند. 2012

 

 نتایج

های نتایج به دست آمده از بررسی شاخص

در  Anodonta cygneaرشد صدف آب شیرین 

در طول دوره در  آنارائه و روند رشد  0جدول 

رشد مانند های شاخصآورده شده است.  0شکل 

( RGR(، درصد رشد نسبی )WG) افزایش وزن

( در گروه شاهد، تیمار SGRدرصد رشد ویژه ) و

 6شوری ) 2لیتر( و تیمار  درگرم  4شوری ) 0

 ایلیتر( اختالف معنادار و قابل مالحظهدر  گرم

(. با <10/1Pبه لحاظ آماری نشان ندادند ) را 

( 2)تیمار لیتر در  گرم 8شوری به افزایش 

ای کاهش یافتند و رشد و تغذیههای شاخص

نشان ی دیگر داری را با تیمارهااختالف معنی

ها (. روند رشد صدف0؛ جدول >10/1Pدادند )

ولی این روند از هفته چهارم بود تا هفته دوم کند 

های شاهد و به بعد شیب صعودی در بین گروه

 (.0شکل ) ان دادتیمارهای مختلف نش

باالترین میانگین وزن و طول نهایی در گروه 

به ترتیب مشاهده شد که مقدار آنها شاهد 

متر بود، اگرچه سانتی 02/01گرم و  48/06
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های آزمایشی مشاهده اختالف آماری بین گروه

های تقریبا . با توجه به اندازه(0)جدول  نشد

به  ( آنهاKها، ضریب وضعیت )یکسان همه گروه

لحاظ آماری از روند یکسانی برخوردار بود. با این 

 2وجود باالترین ضریب وضعیت در تیمار 

 .(0جدول ) گرم در لیتر مشاهده شد 6باشوری 

ترکیبات شیمیایی الشه مانند رطوبت، 

پروتئین، چربی و خاکستر کل در گروه شاهد و 

تیمارهای مختلف مورد آزمایش اختالف معنادار 

؛ <10/1Pای را نشان ندادند )مالحظهو قابل 

 (.2جدول 

مرگ و میر ناشی از شوک در اثر عوامل 

گراد و درجه سانتی 22محیطی مانند دمای 

)به  2و  0گرم در لیتر در تیمارهای  01شوری 

 22گرم در لیتر پس از  6و  4ترتیب حاوی 

(. در 2ساعت کمترین مقدار را نشان داد )شکل 

گرم  8)شوری  2و تیمار حالی که گروه شاهد 

در لیتر( باالترین مرگ و میر را داشتند 

(10/1P<.) 

 

های ( در شوریAnodonta cygneaهای رشد در صدف آب شیرین بومی تاالب انزلی ): شاخص0جدول 

 (=3n ؛انحراف معیار ±هفته تیمار )میانگین  ۸مختلف پس از 

 رشد هایشاخص

 تیمارهای شوری

 شاهد

 (گرم در لیتر 1)

 0تیمار 

 گرم در لیتر( 0)

 2تیمار 

 گرم بر لیتر( 6)

 3 یمارت

 (یترل در گرم ۸)

 a 40/2±88/01 a 20/2±06/01 a 00/2±02/01 b 20/2±84/01 )گرم(وزن اولیه 

 a 99/0±48/06 a 80/2±20/00 a 44/2±88/00 b 60/2 ±26/02 )گرم(وزن نهایی 

 a 62/1±16/0 a 26/1±09/0 a 64/1±10/0 b 62/1±92/0 )گرم( وزنافزایش 

 a 42/1±60/2 a 09/1±62/2 a 02/1±02/2 b 26/1±99/6 متر()سانتی طول اولیه

 a 42/1±02/01 a 62/1±61/01 a 22/1±20/01 b 02/1±28/01 متر()سانتی طول نهایی

 a 18/2±22/00 a 26/1±02/01 a 29/1±88/01 b 29/1±62/2 درصد رشد نسبی

 a 1122/1±028/1 a 1122/1±028/1 a 1142/1±028/1 b 1129/1±000/1 )درصد در روز( رشد ویژه

 a 28/1±26/4 a 40/1±26/4 a 94/1±86/4 b 02/1±00/4 ضریب وضعیت

 a 2±94 a 4±92 a 2±90 b 0±60  درصد بقا

 (.>10/1P) استاختالف معنادار وجود حروف غیرمشابه در هر ردیف نشانگر 
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دوره  یدر ط( Anodonta cygnea) یتاالب انزل یبوم نیریصدف آب ش (تغییرات وزن) : روند رشد0شکل 

 (اریانحراف مع ± نیانگیمختلف )م یهایدر شور شیآزما

 

( بر اساس Anodonta cygnea: ترکیبات شیمیایی عضله صدف آب شیرین بومی تاالب انزلی )2جدول 

 (=3n؛ اریانحراف مع ±هفته تیمار )میانگین  ۸های مختلف پس از وزن تر در شوری

 ترکیبات 
 پیش از

 آزمایش

 در انتهای آزمایش

 شاهد

گرم در لیتر( 1)  

 0تیمار 

گرم در لیتر( 0)  

 2تیمار 

گرم بر لیتر( 6)  

 3 یمارت

(یترل در گرم ۸)  

 02/68±20/2 88/68±80/2 86/68±21/2 22/68±80/2 11/24±01/2 )%( رطوبت

 44/02±24/0 26/02±26/0 29/02±28/0 99/02±80/0 82/02±21/2 )%( پروتئین

 96/6±09/1 06/6±80/1 26/6±49/1 98/6±26/1 22/6±69/1 )%( چربی

 92/9±44/1 06/9±44/1 82/9±62/1 22/9±66/1 08/8±26/1 )%( خاکستر کل

 (.<10/1P)یک از ترکیبات بین تیمارها وجود نداشت  چدر هیداری اختالف معنی
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 یبومهای مختلف صدف آب شیرین ی ناشی از شوک محیطی در تیمار: مقایسه میانگین درصد بقا2 شکل

گرم در  01گراد و شوری درجه سانتی 32مواجه با دمای  ساعت 22س از پ( Anodonta cygnea) یتاالب انزل

 0: شوری 0(؛ تیمار شوری صفر گرم در لیتراه )چآب . شاهد: (اریانحراف مع ± نیانگی)م لیتر به طور جداگانه

 گرم در لیتر. ۸: شوری 3گرم در لیتر؛ تیمار  6: شوری 2گرم در لیتر؛ تیمار 

 

 بحث

صدف آب  بویژهتنان جایگاه و نقش نرم

در  Anodonta cygneaشیرین تاالب انزلی 

با توجه به مشکالت محیط  چرخه و ابقای تاالب

زیستی آن در دو دهه اخیر بیشتر مورد توجه 

؛ صلواتیان 0288زاده، قرار گرفت )زارع و یونس

(. همچنین مجموع اطالعات 0298و همکاران، 

موجود در مورد صدف آب شیرین بومی تاالب 

یی، رژیم غذا بارهانزلی بیشتر شامل مطالعاتی در

، استها سنجی و نقش آالیندهپراکنش، زیست

نقش شوری در میزان رشد و بقای آن  بارهاما در

وه عاله صورت نگرفته است. ب ایمطالعهتاکنون 

تنان آب شیرین از جمله صدف آب انتقال نرم

 هایشور )محیطشور و لبشیرین به مناطق کم

ه به در حفظ و بقای آنها با توج برایتر( سالم

ها معرض خطر انقراض بودن این گونه در تاالب

ها در بسیاری از کشورها مورد مطالعه و رودخانه

-Dunn, 2000; Ferreira) قرار گرفته است

Rodriguez et al., 2019.) جایگاه و نقش  اما

صدف آب شیرین تاالب انزلی مشخص  شوری در

نقش شوری  بررسیاز این رو، و معلوم نیست، 

مورد اضر حدر مطالعه گونه  این یبقاو در رشد 

 قرار گرفت. توجه
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های به دست آمده از بررسی شاخصنتایج 

 گرم 6و  4درجات شوری ی صدف در رشد و بقا

ی الیتر با شاهد تفاوت معنادار قابل مالحظهدر 

در  گرم 8را نشان نداد. اما به افزایش شوری به 

به شدت کاهش یافت. ها لیتر رشد و بقای صدف

 صدف آبرشد و بقای در بررسی اثرات شوری بر 

 (Unio crassusشیرین پوست کلفت )

لیتر گزارش شد و در  گرم 4ترین شوری مناسب

ها دارای تلفات شوری باالتر از آن کلیه صدفدر 

در . (Watanabe et al., 2010) سنگین بودند

در  گرم 6درجات شوری تا مل حتمطالعه حاضر 

 مغایرت باالبا گزارش است و  دهشلیتر گزارش 

دارد که دلیل آن شاید تفاوت جنس و گونه 

 صدف باشد.

Bascinar  که (2119) همکارانو 

 گوشت بازدهی و رشد زمینه در ای رامطالعه

 دریاچه ( درA. cygnea) شیرین آب صدف

Cildir طول و کلی وزن میانگین د،دادن انجام 

 مترسانتی 2/014 و رمگ 8/64 یبترت به را کلی

                وزن دامنه حاضر مطالعه در دند.کر گزارش

 و گرم 26/00-48/06 محدوده در طول و

 با که شد گزارش مترسانتی 02/01-28/01

 در اگرچه .دارد همخوانی تاحدودی باال گزارش

 نشده گزارش هاصدف سن میانگین باال گزارش

 .است

در  0298سال صلواتیان و همکاران در 

 تعیین رژیم غذایی و فراوانی صدفای بر مطالعه

( و ارتباط A. cygneaآب شیرین تاالب انزلی )

، باالترین میزان طی یک سالآن با رشد آنها در 

در را گرم و تراکم جمعیتی  68/92 را وزن کلی

که علت  کردند+ سال گزارش 4های سنی گروه

افزایش درجه را  اختالف وزنی در فصل تابستان

دیگر بیان  هایحرارت محیط نسبت به فصل

 درها . در مطالعه حاضر علت رشد صدفکردند

ایط کنترل شده، مطلوب نگه داشتن شرایط رش

 آب بوده است. دمایفیزیکوشیمیایی از جمله 

Liu تراکم 2104ن در سال اهمکار و 

 Anodontaهای آب شیرین )جمیعتی صدف

lauta) را در بخش انتهای رودخانه )دهانه( با 

 گزارش دیگر های کم شور بیشتر از نقاطآب

 ( فراوانی0294دوز )همچینن چکمه .کردند

را در  (A. cygneaهای تاالب انزلی )صدف

ه ند ککردانتهای تاالب منتهی به دریا مشاهده 

 علت این امر همخوانی دارد. رلعه حاضابا مط

تر ی با آلودگی کممناطقها به مهاجرت صدف

 . است

های کیفی آب در رشد و بقای صدف شاخص

( A. cygnea) آب شیرین بومی تاالب انزلی

های نقش کلیدی دارد و به همین دلیل در آب

 ها روند رشد وبا کیفیت باال و عدم وجود آالینده
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گیرد، در حالی صورت طبیعی صورت میبه بقا 

عوامل آالینده  تحت تاثیر ی کههایکه در محیط

گیرند از وضعیت رشدی مطلوبی قرار می

برخوردار نیستند )اشجع اردالن و همکاران، 

 Ravera؛ 0289؛ ساریخانی و همکاران، 0280

and Sprocati, 1997.) 

صدف آب شیرین بومی  اطالعات درباره

از این ، است( محدود A. cygneaتاالب انزلی )

راهکارهای  زمینهمطالعات بیشتری در  رو به

ای آن مورد نیاز است تا بتوان افزایش و احی

ی هاالمللی انزلی که ویژگیتاالب بین درباره

در در حال حاضر د. کر، اقدام داردنیز  یخاص

آب شیرین یا  هایهای دارنده صدفکشور

 که و یا این ه استمحیط طبیعی آنها احیا شد

ه چند. چناناههای کم خطرتر انتقال یافتبه محیط

مسولین و دست اندر کاران شیالتی توجه الزم 

را به عمل نیاورند، در آینده نه چندان دور شاهد 

انقراض صدف آب شیرین بومی تاالب انزلی در 

 های گیالن خواهیم بود.رودخانه

  یااز رشد و بقبه دست آمده با توجه به نتایج 

در درجات  Anodonta cygnea یهاصدف

ها به اتتقال صدف ،لیتردر گرم  6و  4شوری 

حفظ حیات و بقای آنها برای شور های کمآب

 رسد.الزم و  ضروری به نظر می

 

 قدردانی و تشکر

از تمامی کسانی که در این  بدین وسیله

کنیم، اری میزگپروژه ما را یاری کردند سپاس

ویژه جناب آقای دکتر محمد صلواتیان و خانم ب

دریغ تمام که بی نژاددکتر محدثه احمدی

اطالعات الزم را در اختیار تیم گذاشتند. جا دارد 

زاده و در اینجا از خانم دکتر شیما بخشعلی

جناب مهندس محمدی دوست که در تهیه 

ها ما را همیاری کردن تشکر کنیم. از صدف

ولین دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن ئمس

 به دلیل در اختیار گذاشتن کارگاه تکثیر پرورش

دانشکده و همکاری و همیاریشان در پروژه تقدیر 

 آوریم.عمل میه و تشکر ب
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Abstract  

This study aimed to investigate the different levels of salinity effect on growth 

and survival of Anzali wetland freshwater mussels, Anodonta cygnea. Four levels 

of salinity including 0 (control), 4, 6 and 8 g/L were considered for each of the 

treatment. 120 samples of fresh mussel with an average initial weight of 

50.18±0.68g were distributed randomly between 12 tanks with a volume of 100 

L. After 8 weeks of experiment, growth indices were evaluated. The results 

showed that the weight gain (WG), relative weight gain percentage (RGR), 

specific growth percentage (SGR) and condition factor (K) were not showed 

significant difference between control and treatments 4 and 6g/L (P>0.05). With 

increasing salinity to 8 g/L, growth and survival factors decreased (P<0.05). At 

the end of the experimental period, samples were separately exposed to high 

temperature (32°C) and salinity (10g/L) for 72 hours to evaluate the 

environmental shock. The experiment results showed that the growth and survival 

of fresh water mussel at salinity of 4 and 6g/L had reliable performance. In 

addition, the survival rate due to environmental shock had better performances in 

treatments 4 and 6g/L. 
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