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  چكيده
 "اكوتوكسيكولوژيشناسي و پروري، اكولوژي، پيريروتيفرها: آبزي"مطالعه حاضر به منظور معرفي و بررسي كتاب تحت عنوان 

پيري شناسي  اكولوژي، پروري،آبزي جمله از مختلف هايزمينه در روتيفر مطالعات هايپيشرفت آخرين كتاب اينانجام شده است. 
)Gerontologyاي كُمپلكس گونهزايي در به موضوعات مختلف از جمله گونهحاضر در كتاب  .دهدمي اكوتوكسيلوژي را نشان ) و

Brachionus plicatilisسازي روتيفرها، كاربرد روتيفرها براي پرورش الرو ماهيان دريايي، تاريخچه ، غنيروتيفرها اي، پرورش توده
پرداخته شده است. زندگي روتيفرها، كاربرد روتيفرها براي كشف اثرات اكولوژيكي مواد سمي و نقش روتيفرها در اكوتوكسيلوژي 

نبي اعنوان يك منبع جبه اين كتابكنيم كه ائه يك منبع كامل در مورد روتيفرها، ما پيشنهاد ميبا توجه به تالش نويسندگان براي ار
هاي مختلف روتيفرها اي كه روي جنبهبه دليل پوشش فوق العاده مورد نظرها و موسسات تحقيقاتي استفاده شود. كتاب در دانشگاه

 را برآورده سازد. اكوتوكســيلوژيپروري و هاي علوم شيالتي، آبزيزمينه داشته، قادر است تا نياز علمي دانشجويان و محققين در

  پروري، اكوتوكسيكولوژيروتيفرها، الرو ماهيان، آبزي: گانواژكليد

  

  
شيرين  آب مهرگانبي مهمي از ) گروهRotiferaروتيفرا (

 آب هاياكوسيستم از بسياري در ند كه نقش تاثيرگذاريهست
-؛ سانتوس1989كويالرد و همكاران، كنند (ايفا مي شيرين

 در اين موجودات تقريباً. )2013مارتينز، -مدرانو و ريكو
 دائمي هايدرياچه از شيرين، آب هايزيستگاه انواع تمام

كوچك حضور دارند (واالس  موقت هايفاضالب تا بزرگ
بسياري از مطالعات، ). در 2008؛ سگرز، 2006و همكاران، 

 و هاجلبك براي هاكنندهفيلتر ترينعنوان مهماز روتيفرها به
  ).2008ياد شده است (سگرز،  هاباكتري

پروري، نياز به منابع افزون صنعت آبزيبا پيشرفت روز
ويژه در مراحل الروي هاي پرورشي بهغذايي براي گونه

). 2018ران، شارما و همكارسد (بسيار ضروري به نظر مي
هاي مطرح غذاي زنده براي ماهيان روتيفرها يكي از گزينه

دهندگان ماهي باشند كه توجه بسياري از پرورشپرورشي مي
). بر 1984اند (تيليكر و كيمبال، را به سوي خود جلب كرده

) و شارما و همكاران 2000باتاگلن و همكاران (اساس 
مناسب  ري از سايز، روتيفرها به دليل برخوردا)2018(

- به الروي ماهيان زودرس، براي تغذيه هنگام توانند درمي

مورد استفاده قرار گيرند. ) starter food( استارتر غذاي عنوان
اي پرورش توانند در مقادير زياد و تودهاين موجودات مي
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داده شوند و در طول روزهاي اول تغذيه خارجي در اختيار 
، اريالسين؛ 1989الروها قرار گيرند (البزنس و همكاران، 

). بر اساس مطالعات انجام شده، روتيفرها قادر هستند 2018
تا راندمان رشد، نرخ بقا و بازماندگي الروهاي ماهيان را 

و همكاران، ؛ درت 1989افزايش دهند (البزنس و همكاران، 
2001.(  

هر چند تاكنون مطالعات مختلفي به صورت پراكنده پيرامون 
پروري روتيفرها هاي بيولويكي، اكولوژيكي و آبزيجنبه

انجام شده است، اما همچنان نياز است كه يك رفرنس جامع، 
كامل و معتبر در اين زمينه معرفي شود كه حتي االمكان تمام 

ا را پوشش دهد. بنابراين، با توجه هاي مرتبط با روتيفرهجنبه
كتاب معرفي و بررسي ه بحاضر مطالعه به اين موضوع، 

 و شناسيپيري اكولوژي، پروري،آبزي: روتيفرها"
به رشته  2و يوشيناگا 1واراهاگي كه توسط "اكوتوكسيكولوژي

اين كتاب توسط  پردازد.)، مي1تحرير درآمده است (شكل 
منتشر شده  2017پرينگر در سال سالمللي اانتشارات بين

هاي است. كتاب مورد نظر اطالعات جامع و كاملي از جنبه
دهد كه قابليت استفاده در كاربردي روتيفرها ارائه مي

پروري، اكولوژي و هاي علمي مختلف از جمله آبزيزمينه
بخش و  3اكوتوكسيكولوژي دارد. كتاب حاضر مشتمل بر 

توسط پژوهشگران و اساتيد باشد كه هر فصل فصل مي 10
هر چند پروري نوشته شده است. متخصص در زمينه آبزي

اغلب نويسندگان كتاب پژوهشگران و اساتيد برجسته ژاپني 
سازي هستند، اما از محققين ساير كشورها نيز به منظور آماده

هر فصل از  بخش،در اين  آن دعوت به همكاري شده است.
رسي قرار گرفته و اطالعات كتاب به صورت مختصر مورد بر

  د:شوكلي از آن ارائه مي
  بندي و ژنتيك جمعيت: طبقهاولبخش 

بندي وضعيت كنوني طبقهفصل اول اين كتاب به 
مورد استفاده در  روتيفر مورفولوژيكي سويه هاي

 Tomonari Kotaniپردازد. اين فصل توسط پروري ميآبزي
به نگارش كاگوشيما در ژاپن عضو هيئت علمي دانشگاه 

كند كه درآمده است. نويسنده در اين فصل اشاره مي
عنوان غذاي زنده براي الروهاي ماهيان استفاده هروتيفرها ب

شوند. با توجه به اندازه دهان الرو ماهيان بايد خوراك به مي

                                                                                                                                                                
1 Hagiwara 
2 Yoshinaga 
3 Live food 
4 Enrichment 

اندازه مناسب داده شود. بنابراين، اندازه روتيفرهايي كه به 
شود، بايد براي دهان الرو نيز و خورانده ميهاي الرماهي

كند كه با توجه به افزايش مناسب باشد. نويسنده بيان مي
پروي، روتيفرهاي با اندازه بهينه هاي آبزيشديد گونه

)optimumبراي به دست  ها مورد نياز است.) براي اين گونه
آوردن چنين روتيفرهايي، جستجو براي نوع جديد جمعيت 

ري مصنوعي براي تغيير اندازه انجام گرفته است تا و دستكا
پروري و پرورش هاي جديد روتيفر براي آبزيدر نتيجه گونه

  ماهيان با دهان كوچك به كار برده شود.
) Speciationزايي (فصل دوم به طور مختص به مبحث گونه

پرداخته است.  Brachionus plicatilis ايگونه كُمپلكسدر 
از  Diego Fontanetoو  Manuel Serraنويسندگان اين فصل 

ن فصل باشند. نويسندگان در اي(اسپانيا) ميوالنسيا دانشگاه 
-درباره توضيحات تكاملي براي شباهت مورفولوژيكي گونه

ات كنند. در نهايت، با بررسي مطالعبحث ميكُمپلكس ها در 
 )، عواملintraspecificاي (در مورد تمايز جمعيتي درون گونه

 كُمپلكسزايي در اي را كه بر روي گونهتعيين كننده
Brachionus plicatilis دهند.تشخيص ميكنند، فعاليت مي  

  

  3: غذاي زندهدومبخش 
) و نگهداري Mass Cultureاي (در فصل سوم، پرورش توده

مورد بحث قرار گرفته  .Brachionus plicatilis spكُمپلكس از 
كيفيت و نمايند كه است. نگارندگان اين فصل اذعان مي

تعيين  طور عمده عملكرد توليد الرو رامقدار توليد روتيفر به
بنابراين، مطالعات قابل توجهي در جهت پرورش  .كندمي
ين اها انجام شده است. در اي روتيفرها و نگهداري آنتوده

شود كه عبارتند تيفر اشاره ميرو شتهاي كفصل به روش
- مداوم يا نيمه)، كشت نيمهBatch Cultureاي (از: كشت دسته

) و كشت با تراكم باال Semicontinuous Cultureپيوسته (
)High-Density Cultureكه  كنندا همچنين اشاره ميه). آن

تواند با بررسي كيفيت آب و وضعيت سالمتي روتيفرها مي
)، egg rateتخم ( ميزانشرايط فيزيولوژيكي روتيفر مانند 

  ) تعيين شود.ingestion rateسرعت شنا و نرخ مصرف (
و تأثير  روتيفرها 4سازيغني"فصل چهارم كتاب تحت عنوان 

نگاشته شده است.  "آن بر رشد و بازماندگي الروهاي ماهي
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منظور بهبود كنند كه بهان مينويسندگان در اين فصل اذع
 nutritionalسازي غذايي (بقاي و رشد الروهاي ماهيان، غني

enrichment ضروري است. آنها بيان نمودند كه (N-3HUFA 
سازي مواد مغذي اصلي براي غني DHAو  EPAها به ويژه 

هستند. از سوي ديگر، مواد مغذي ديگر مانند تائورين، 
)، Free Amino Acidsينه آزاد (، اسيدهاي آمAويتامين 

سازي روتيفر فسفوليپيد و بعضي از مواد معدني را براي غني
شت روش كشوند كه نويسندگان متذكر مي دهند.پيشنهاد مي

سازي بايد براي بهبود روتيفر و پروتكل و روش غني
 سازي مورد توجه قرار گيرد.وري غنيبهره

براي پرورش الرو ماهيان فصل پنجم كتاب كاربرد روتيفرها 
دهد. در دريايي تحت شرايط مختلف را مورد بحث قرار مي

هاي مختلف به كاربرد روتيفرها در پرورش اين فصل از جنبه
شود. نويسندگان بيان داشتند الرو ماهيان دريايي پرداخته مي

نه تنها نرخ بقا  اي با روتيفرهيكه تغذيه الرو ماهيان دريا
)survivalبلكه همچنين وقوع دهدرا افزايش مي د) و رش ،

) يا بدريختي را در malformationهاي ريختي (ناهنجاري
  بخشد.اي بهبود ميطور قابل مالحظهالرو ماهيان نيز به

آب شيرين براي  Brachionus از روتيفرفصل ششم به استفاده 
هاي بيولوژيكي ويژگيپروري پردازد. در اين فصل آبزي

كه  Brachionus angularisهاي تروپيكال به نام يكي از سويه
از آسياي جنوب شرقي انشقاق يافته است (ايزوله شده 

گيرد. عالوه بر اين، نتايج تست است) مورد بررسي قرار مي
غيربومي  شيرينِ اي اين روتيفر براي ماهيان آبِتغذيه

)Indigenousكند. در ) را با ساير غذاهاي الروي مقايسه مي
آب شيرين  Brachionusيت با بررسي نتايج، استفاده از نها
  شود.مي پيشنهادبومي  ماهيانمنظور پرورش به
  

  )Model organism:  ارگانيسم مدل (سومبخش 
فصل هفتم تنوع تاريخچه زندگي در روتيفرهاي 

Monogonont دهد. بر اساس مطالعات را مورد مطالعه قرار مي
هاي تجربي بسيار عالي مدل monogonontپيشين، روتيفرهاي 

) هستند، چرا life historyبراي مطالعات تاريخچه زندگي (
كه از يك طرف چرخه عمر آنها كوتاه است و از طرف ديگر 

شوند و امكان مطالعه به سهولت كشت و پرورش داده مي
كنند. در اين فصل تنوع تاريخچه چند نسل را فراهم مي

هاي مختلف از جنبه Monogonontي زندگي در روتيفرها

) و تنوع phenotypic plasticityپذيري فنوتيپي (مانند انعطاف
  گيرد. ) مورد بررسي قرار ميgenetic variationژنتيكي (

روتيفرها  و طول عمر درفصل هشتم به بحث پيري 
روتيفرها در اين فصل به كاربرد  پردازد. نويسندگان مجدداًمي
اشاره ) Gerontology(عنوان مدل در مطالعات پيري به
كنند كه روتيفرهاي متعلق به سوپرفيليوم كنند. آنها بيان ميمي

)superphylum  (Lophotrochozoa هاي بيترين مدلاز عمده
شوند. نويسندگان در اين فصل تاكيد مهرگان محسوب مي

تهمچنين پيشرفهاي گذشته و كنند كه بررسي پژوهشمي
تواند در درك بهتر هاي آينده در مطالعات روتيفر مي

  هاي پيري موثر باشند.مكانيسم
براي تشخيص اثرات زيستفصل نهم به كاربرد روتيفرها 

منظور ارزيابي روتيفرها به پردازد.محيطي مواد سمي مي
دامس و هاي آّبزي بسيار مفيد هستند (سميت در محيط

مثال، بر اساس مطالعات انجام عنوان ). به2011همكاران، 
مارتينز و همكاران، -؛ ريكو2004(چنگ و رايان،  شده

توانند براي ارزيابي اثرات زيست، روتيفرها مي)2013
) و نفت Algal bloomمحيطيِ سميت ناشي از بلوم جلبكي (

دهد كه خام مورد استفاده قرار گيرند. اين موضوع نشان مي
 كوتوكسيكولوژيا در مطالعاتاين موجودات 

)Ecotoxicology .از اهميت ويژه اي برخوردار هستند (  
با توجه به اهميت روتيفرها در مطالعات اكوتوكسيكولوژي، 

صورت ويژه به اين موضوع بسيار مهم  فصل دهم كتاب به
پرداخته است. در اين فصل مباحث مختلفي مطرح شده است 

توان به معيارهاي فيزيولوژيكي، ها ميكه از جمله آن
روتيفرها براي مطالعات  و مولكولي بيوشيميايي

  اكوتوكسيكولوژي اشاره كرد.
توان به موارد هاي بارز و قابل تامل اين كتاب مياز ويژگي

  زير اشاره كرد:
پرداختن به يك موضوع كاربردي. با توجه به كاربرد  - 

بود تا يك  پروري، الزمروتيفرها در توسعه صنعت آبزي
هاي كاربردي آن تهيه رفرنس جامع و كامل از تمام جنبه

 گردد.

ارائه يك رفرنس جديد به همراه اطالعات مهم و  - 
 كاربردي.
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برخورداري از نويسندگان با تجربه و متخصص. الزم  - 
به ذكر است كه در نگارش اين كتاب از محققان و 

هاي زيادي در متخصصين با تجربه دانشگاهي كه سال
اند، پروري و علوم شيالتي فعاليت داشتهزمينه آبزي

 استفاده شده است.

پرداختن به موضوعات مهم مانند ارزيابي خطرات  - 
محيطي. نويسندگان در اين كتاب به طور خاص زيست

محيطي به كاربرد روتيفرها در ارزيابي اثرات زيست
د و نقش اين موجودات در علم نكناشاره مي

 د.ندهمورد بررسي قرار ميرا  اكوتوكسيلوژي

 استفاده منطقي از جداول و نمودارها. - 

ين هاي روتيفرها. اكامل تمام جنبه پوشش دادن تقريباً - 
هاي كتاب حتي االمكان سعي داشته است تا تمام جنبه

مهم بيولوژيكي، اكولوژيكي و كاربردي روتيفرها را 
 مورد بررسي قرار دهد.

براي نگارش هر فصل.  استفاده از منابع جديد و معتبر - 
الزم به ذكر است كه برخي از منابع ارائه شده در پايان 

هاي نويسندگان آن فصل هر فصل در واقع پژوهش

اند و هستند كه به صورت مقاالت و كتب چاپ شده
  اند.همچنان در اين كتاب نيز مورد استفاده قرار گرفته

در تواند براي دانشجويان و پژوهشگران ميحاضر كتاب 
پروري و اكولوژي آبزيان مورد هاي شيالت، آبزيزمينه

استفاده قرار گيرد. با توجه به اهميت روتيفرها در توسعه 
پروري، اطالعات ارائه شده در اين كتاب صنعت آبزي

منظور درك بهتر نقش و كاربرد اين موجودات تواند بهمي
ين مفيد باشد. با توجه به محتواي ارزشمند ا بسيار ،جالب

عنوان يك كنيم كه از اين كتاب بهمي پيشنهادكتاب، ما 
هايي مانند نبي در كنار ساير منابع براي درسارفرنس ج

غذاي زنده آبزيان استفاده شود. چرا كه اطالعات ارائه شده 
تواند تا حد زيادي نياز علمي دانشجويان را در اين كتاب مي

به دانشجويان و  در اين زمينه برآورده سازد. بنابراين، ما
مند به مطالعه جامع و كامل در مورد محققاني كه عالقه

عنوان يك رفرنس معتبر روتيفرها هستند، اين كتاب را به
  كنيم.معرفي مي
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