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چکیده

بدین .  بودغیرزندهبرخی فاکتورهاي  گشایی تخمهاي خفته دافنی ماگنا تحت تاثیر بررسی زمان تخم، انجام این تحقیق هدف از

گرگان سد وشمگیر، پرورش ماهیان خاویاري تکثیر و مرکز  واقع در استخرهاي غذاي زنده نواحی مختلف تخمهاي خفته از منظور

 دو .نگهداري شدنددرجه سانتیگراد  4دماي  تاریکی با  ماه در2مرطوب به مدت  جداسازي بصورت خشک و س از پوآوري شده  جمع

به  آب مقطر و یک درصد NaOCLمحلول  مجزا در بطوریک  هر تقسیم و گروه کوچکتر  زیردوطی این دوره به  پس از گروه مذکور

سطوح  و) روز ساعت روشنایی در 12 روشنایی مداوم و(متفاوت دوره روشنایی سطوح جهت تعیین اثر . شدند ور  دقیقه غوطه5مدت 

نکوباسیون استفاده و ا AdaMمحیط کشت ز اخفته شایی تخمهاي گ تخمزمان  بردرجه سانتگراد  30  و25 ،20متفاوت حرارت 

شرایط مرطوب و تیمارسازي متوالی  نگهداري اولیه تخمهاي این گونه دربراساس نتایج حاصله،  . روز انجام گرفت15تخمها به مدت 

. گشایی آنها داشت کاهش مدت زمان الزم جهت تخم داري بر معنی ثرادرجه سانتیگراد   25  و20دماي  در روشنایی  مداوم با
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قدمهم

متعلق به خانواده  میان شاخه بندپایان درها  دافنی

Daphniidae امروزه در پوستان رده سخت  وراسته کالدوسرا  از 

 ).8( اي برخوردارند ویژه اعتبار پرورش ماهیان از و دنیاي تکثیر

 ها ازشرایط مساعد تن محیطهاي طبیعی در در جمعیت دافنیا

محض آغاز شرایط ه ب هاي پارتنوژنتیک تشکیل یافته و ماده

اکسیژن  غذایی،  کمبود موادمانند زیست آنها محیط نامطلوب در

حد  تراکم بیش از آب، کاهش درجه حرارت یا محلول در

ها  مثل پارتنوژنتیک برخی ماده تولید از جمعیت، جنس نر

 اي خفتهمثل جنسی تخمه انجام تولید با حاصل گشته و

)Diapaused eggs (یا زمستانه )Winter eggs ( حاصل

توانند شرایط  می دار تخمهاي لقاح یافته افی پیوم). 9( گردند می

هایی  حصول شرایط مناسب ماده پس از تحمل کرده و سخت را

حد زیادي به  ارزش غذایی دافنیا تا). 12( تولید نمایند بکرزا

 غذایی مورد مصرف آن منابع ترکیبات شیمیایی موجود در

برحسب ماده خشک  ترکیب شیمیایی آنها درصد  وداردبستگی 

چربی  درصد 5/3 تا 4/3روتئین خام،  پ درصد46 تا 45شامل 

نواع آنزیمهاي ااین، پیکره دافنی حاوي  عالوه بر). 29( استخام 

گوارشی مانند پروتئینازها، پپتیدازها، آمیالزها، لیپازها و 

 خورده شدن توسط الروها و پس از آنهاهمگی سلوالزهاست که 

داخل دستگاه  توانند در آبزیان پرورشی می سایر نوزادان ماهی و

 این موجودات .)3( گوارش بصورت اگزو آنزیمها وارد عمل شوند

 مغذي مهمترین بخش تغذیه بچه ماهیان خاویاري از کوچک و

میان  رد ).1( دهند تشکیل می انگشت قدي را مرحله الروي تا

 هاي مهاجر شمال کشور، گونه یافته در ماهیان خاویاري تکثیر

 Acipenser(  تاسماهی ایرانی یا قره برونمانند پاییزه

persicus (چالباش تاسماهی روسی یا و) Acipenser 

guldenstadti(داشته فصل زمستان را مصنوعی در ، قابلیت تکثیر 

 پارتنوژنتیکدوسراهاي کال جمعیت   است که  حالی در  این   و )4(

 

 گونه، بدلیل دواین مورد تغذیه جهت الروهاي ) دافنیا (

دوره نوري،   کاهش درجه حرارت ومانند يایجاد شرایط نامساعد

مرحله  القا مثل جنسی و با شروع تولید افت شدیدي یافته و

هاي  کناره سطح و درخفته تخمهاي  هایی انبوه از خفتگی، توده

 . گردد هاي طبیعی مشاهده می دریاچه کالدوسرا ومخازن پرورش 

سازگاري بچه ماهیـان     و تغذیه، بقا   در توجه به نقش دافنی    با

 این شد تا این تحقیق سعی بر محیطهاي طبیعی، در   خاویاري در 

دافنـی ماگنـا    گشایی تخمهاي خفته     تخمزمان   بر  عوامل اثرگذار 

 بتـوان اقـدامی   گیـرد تـا بدینوسـیله      بررسی قـرار   مطالعه و  مورد

این ماهیان با ارزش انجام     احیاي ذخایر  در حفظ نسل و    مثمرثمر

گشایی تخمهـاي    تخم همچنین دستیابی به تکنیک بهینه در     . داد

جهـت رفـع مـشکل تغذیـه         گامی مـوثر در    تواند دافنی می خفته  

 زمـستان و فصول سـرد  در قابل تکثیرخاویاري هاي  نوزادان گونه

. باشد) فصل خارج از تکثیر( پاییز

 هاروش مواد و

نواحی مختلف  از ماگنادافنی خفته آوري تخمهاي  جمع

 رد )رسوب پالژیک وهاي ساحلی،  بخش(استخرهاي غذاي زنده 

بهار  گرگان درسد وشمگیر، پرورش ماهیان خاویاري تکثیر و  مرکز

 با گیر پالنکتونتور  انجام این عملیات ازجهت  .رفتانجام گ 1386

 تصادفی هرناحیه  5 تورکشی در استفاده و ترمیکرون م 50چشمه 

تخمهاي خفته مدفون شده  همچنین آن دسته از .شدانجام  استخر

Sugar(محلول شکر  درشناوري روش  استفاده از رسوب کف با در

Floatation Method (جداسازي گردیدند) 17.( 

هاي  براساس ویژگیدافنی ماگنا  خفتهتخمهاي شناسایی 

استفاده از   باو طرحهاي بارز سایز، شکل وآنها همچون لوژیکی مورفو

کلیدهاي  تصاویر دیجیتالی و ،)Binocular(میکروسکوپ بینوکوالر 

 .)1شکل () 26 (گرفتمعمول انجام شناسایی 

 

 

 

 

 

 تخم خفته دافنی ماگنا :1شکل 
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به  مختلف نواحی آوري شده از جمعخفته تخمهاي تمامی 

مخلوط نیمی از   وترکیب یکدیگر بانسبت حجمی یکسان 

به  به رنگ سیاه و الستیکی دردارپهاي  فیلم درژن حاصل  همو

نیمی دیگر بصورت خشک  داده شده و حالت مرطوب قرار

به  شرایط مذکور نگهداري تخمهاي خفته در. ندنگهداري شد

درجه سانتیگراد  4 با دمايخانگی یخچال   ماه و در2مدت 

 20 درطوب نگه داشتن تخمهاي خفته جهت مر. گرفت صورت

) 1جدول  ( شدندنگهداريمورد استفاده محیط کشت لیتر  میلی

 ).20( شد روز یکبار انجام 15و عملیات تجدید هر

پس از طی دوره نگهداري اولیه در تاریکی، تخمهاي خفته در 

 زیر 2هر دو گروه نگهداري شده به حالت خشک و مرطوب به 

وري با  هر یک بطور مجزا تحت تیمار غوطهگروه یکسان تقسیم و 

بعنوان تیمار ( و آب مقطر  درصد1 محلول هیپوکلریت سدیم

 1جهت تهیه محلول هیپوکلریت سدیم . قرار گرفتند )شاهد

آب مقطر در ارلن   از وایتکس و درصد20، محلولی درصد

 دقیقه در 5وري تخمها به مدت  دار تهیه و غوطه اي درب شیشه

 ).20( دار انجام گرفت زمایش دربهاي آ لوله

پس از تیمارسازي اولیه با محلول مذکور، تخمهاي خفتـه بـه     

هاي کوچکتر و یکـسان تقـسیم و تحـت تـاثیر سـطوح               زیر گروه 

و روشـنایی   )   درجـه سـانتیگراد     30 و 25 ،20(متفاوت حـرارت    

گرفته و زمان قرار )  ساعت روشنایی در روز12روشنایی مداوم و (

.  روزه بررسـی گردیـد     15 تخمهاي خفتـه طـی دوره        گشایی تخم

با  AdaMجهت نگهداري تخمها در دوره مذکور از محیط کشت 

استفاده و جهـت تـامین       )2جدول   (µScm-1200ضریب هدایت   

 هاي فلورسنت با نور سفید و سرد بکار بـرده شـد           روشنایی، المپ 

محــل (میــزان روشــنایی نیــز در ســطح ظــروف آزمــایش ). 14(

اسـتفاده از دسـتگاه لـوکس متـر          بـا ) ري تخمهاي خفتـه   قرارگی

 ةتعیـین و در محــدود ) Lutron LX-101,Taiwan(دیجیتـالی  

 شـده در  گشایی تخمشمار نوزادان . گیري شد  لوکس اندازه 1700

لیتري بطور روزانـه از       میلی 20هاي   هر تیمار ثبت و توسط پیپت     

. محیط مذکور خارج گردیدند

گشایی در روز سوم، ضریب      اولین تخم  در نظرگرفتن ظهور   با 

) 3جدول  (یک از زمانهاي مورد بررسی تعیین        گشایی در هر   تخم

متوسـط   و با توجه به تعداد هچلینگهاي متولد شـده در هـر روز            

 :گشایی مطابق فرمول زیر تعیین گردید زمان تخم

 

گشایی متوسط زمان تخم  =          1

 

 

 :که در آن

Ni =زمان کنترل هاي تازه متولدشده در تعداد هچلینگ

 Ii  =کنترل روز گشایی در ضریب تخم

 Ne =آزمایش                                                          تخمهاي افی پیال مورد تعداد

 است که در صورت مشاهده متوسط زمان بـاالتر         الزم به ذکر  

کـرده و تیمـار مـورد      روز، از تعیین این پارامتر صرف نظـر      15 از

 ).2( نظر در محاسبات آماري منظور نگردید

 

 ماگنا دافنیخفته تاریکی جهت نگهداري تخم  اولیه در استفاده طی دوره انکوباسیون محیط کشت مورد :1 جدول

 

MgSo4 0/22گرم  میلی

KNo3 0/50گرم  میلی

K2 Hpo4 0/50گرم  میلی

CaCl2 0/80گرم  میلی

لیتر  میلی1000  ) درجه سانتیگراد20(آب مقطر 

NaHCo3 0/50گرم  میلی

 

 

 

 

 





١۵

٣i
i

e

i I
N

N



  ...گشایی تخمبر زمان ) فیزیکی و شیمیایی(      اثر برخی عوامل محیطی                                           همکارانپرست و  حق

٢٦

 )AdaM) Artificial Daphnia Mediumطرز تهیه محیط کشت : 2جدول

 

لیتر 10 ) درجه سانتیگراد20( تازه آب مقطر

2H2Oلیتر بر گرم  6/117  محلول  CaCl2 23لیتر  میلی

NaHco3لیتر گرم بر 2/25محلول  لیتر میلی 22
نمک دریا گرم 33/3

لیتر  میلیSeO2 1 لیتر بر گرم  0035/0محلول 

 

زمانهاي کنترل یک از هر در خفته گشایی تخمهاي   ضریب تخم:3جدول

)روز( زمان کنترل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ضریب 

)Ii( گشایی تخم
1 92/0 85/0 77/0 7/0 61/0 54/0 47/0 4/0 31/0 23/0 15/0 1/0

سـطح نگهـداري     2 (22323 آزمایشات بصورت فاکتوریل    

یـک    NaOCL محلـول  وري در سطح غوطه 2تاریکی،   اولیه در 

 در)  تکـرار  3سطح روشنایی،    2سطح درجه حرارت،     3  ،  درصد

تحلیـل   تجزیـه و . تـصادفی انجـام شـد     قالب طرح آماري کامالٌ   

ـ تیمارهـاي متفـاوت      گشایی در  سط زمان تخم  متو اسـتفاده از    اب

1996،1/9SAS( افــزار بــسته نــرم (SAS Institute,آنــالیز   و

)ANOVA (  اثـر  کلـی تیمارهـا و     مـواردي کـه اثـر      در وانجام 

 LSD )Leastآزمـون  شـناخته شـده از   دار متقابل آنهـا معنـی  

Significant Difference (05/0سطح   در= α   جهت مقایـسه

 . میانگین استفاده گردید

 

 نتایج

خفته تخم  گشایی در تخممان زمتوسط واریانس   آنالیزنتایج

 بشرح جدولبررسی  سطوح متفاوت عوامل مورد  درماگنادافنی 

اثرات مستقل سطوح  ،مطابق نتایج این جدول. باشد  می4

یک  NaOCLمحلول  وري در غوطه متفاوت درجه حرارت و

گشایی تخمهاي خفته این گونه  متوسط زمان تخم  بردرصد

 میان  يدار اختالف معنیولیکن ) P>0,05( نبود ارد معنی

 و نگهداري اولیه بر روز سطوح متفاوت طول دوره روشنایی در

 همچنین .)P<0,05( گشایی مشاهده شد متوسط زمان تخم

اثرات متقابل هیچ یک از عوامل مورد  مطالعه بر متوسط زمان 

 ).P>0,05( نبود دار گشایی معنی تخم

دسته از   کلی آن بطورکه  شان داد نLSDنتایج آزمون 

گرفته تحت روشنایی مداوم به مدت زمان  تخمهاي خفته قرار

 ).1نمودار (دسته دیگر نیاز داشتند  مقایسه با کمتري در

داري میان سطوح متفاوت نگهداري  همچنین اختالف معنی

اولیه در تاریکی وجود داشته و تخمهاي نگهداري شده به حالت 

گشایی شدند  سه با خشک در زمان کمتري تخممرطوب در مقای

)P<0,01) ( 2نمودار .( 

گشایی در سطوح متفاوت عوامل مورد  میانگین زمان تخم

 براساس نتایج، . آمده است5در جدول دافنی ماگنا مطالعه در

تخمهاي خفته نگهداري شده به حالت مرطوب تحت تیمار 

درجه  25 و در دماي یک درصد NaOCLغوطهوري در محلول 

) روز35 و 6(و روشنایی مداوم در کمترین زمان سانتیگراد 

گشایی در آن دسته از  گشایی شدند در حالیکه زمان تخم تخم

وري، طی  تخمهاي خفته خشک و تیمار نشده با محلول غوطه

بطور درجه سانتیگراد  20  ساعت روشنایی و در دماي12

 . روز به تاخیر افتاد13متوسط تا 
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  ماگنادافنی خفته تخم   درگشایی تخممان زمتوسط واریانس   آنالیز:4 جدول

 

F value Pr > F
میانگین 

مربعات

مجموع 

مربعات

درجه 

آزادي
منابع تغییر

41/62 ** < 000/0 713/120 713/120 1  PIPاثر

98/1 n.s 17/0 821/3 821/3 1 Fاثر

16/7 * 012/0 839/13 839/13 1 LLاثر

15/2 n.s 153/0 15/4 1505/4 1 Tاثر

01/0 n.s 91/0 025/0 0249/0 1 Fاثر PIPاثر

08/0 n.s 777/0 158/0 158/0 1 LLاثر PIPاثر

09/0 n.s 304/0 112/2 112/2 1 Tاثر PIPاثر

05/0 n.s 831/0 089/0 089/0 1 LLاثر Fاثر

02/0 n.s 895/0 033/0 034/0 1 Tاثر Fاثر

10/1 n.s 303/0 123/2 123/2 1 Tاثر LLراث

03/0 n.s 866/0 055/0 055/0 1 LL اثرF اثرPIPاثر

02/0 n.s 993/0 000/0 000/0 1 Tاثر Fاثر PIPاثر

00/0 n.s 396/0 428/1 428/1 1 T اثرLLاثر PIPاثر

74/0 n.s 058/0 482/7 482/7 1 T اثرLLاثر Fاثر

87/3 n.s 191/0 449/3 449/3 1 Tاثر LLاثر F اثرPIPاثر

934/1 023/58 30  خطا

977/210 45  خطاي کل

 دار غیرمعنی  ns%       1سطح  در دار معنی **%        5سطح  در دار معنی *

PIP :      نگهداري اولیه درتاریکیF :محلول  وري در غوطهNaOCL 1        %LL : طول دوره روشنایی درروز 

T :درجه حرارت 

0

2

4

6

8

10

12

24ساعت روشناي درروز 12ساعت روشنایی درروز

ز)
رو

ا(
گن

ما
ی 

فن
دا

در
ی 

ای
گش

م 
خ

ن ت
ما

 ز
ط

وس
مت

a
b

 

 دافنی ماگنا گشایی در زمان تخم دوره روشنایی برسطوح طول  اثر: 1نمودار 



  ...گشایی تخمبر زمان ) فیزیکی و شیمیایی(      اثر برخی عوامل محیطی                                           همکارانپرست و  حق

٢٨

0

2

4

6

8

10

12

نگهداري اولیه درتاریکی(خشک) نگهداري اولیه درتاریکی(مرطوب)

ز)
رو

ا(
نــ

گ
ما

ی 
فن

دا
در

ی 
ای

گش
م 

خ
 ت

ن
ما

 ز
ط

س
و

مت

b

a

 

 دافنی ماگنا گشایی در زمان تخم سطوح نگهداري اولیه بر  اثر: 2نمودار 

 تخمهاي خفته دافنی ماگنا  گشایی در میانگین متوسط زمان تخم : 5 جدول

 حثب

 فاکتورهاي محیطی بر با اثررابطه  شماري در تحقیقات بی

 مثل جنسی در تولید گشایی تخمهاي حاصل از میزان تخم

ثابت شده که  هاي مختلف زئوپالنکتونها صورت گرفته و گونه

، میزان )27( ، شدت نور)18( جمله درجه حرارت  ازیعوامل

موفقیت بر توانند   می کیفیت غذا و) 19( ، شوري)16( اکسیژن

 . )13( باشند موثرگشایی  تخم

معرض  دوره قرارگیري در تاریکی و دوره انکوباسیون اولیه در

گشایی  تخم  مرحله عمده در2، )گشایی مرحله تخم(روشنایی 

 نرخ شروع تکامل اولیه و تخمهاي خفته دافنیا بحساب آمده و

طول دوره انکوباسیونی اولیه بستگی  گشایی نهایی به دما و تخم

.D، نگهداري اولیه تخمهاي 2نمودار مطابق ). 5( دارد magna 

حالت خشک سبب کاهش  مقایسه با به حالت مرطوب در

. )P<0,01(  روزگردید43/7گشایی تا  متوسط زمان تخم دار معنی

داشت  توان اظهار این مطالعه می توجه به نتایج بدست آمده در با

 ب درکه نگهداري اولیه تخمهاي خفته دافنیا به حالت مرطو

سبب تسریع واکنش )  درجه سانتیگراد4( دماي پایین تاریکی و

 استروس در و پانسالمقایسه،  در .گردد آنها می گشایی در تخم

ها به مدت زمان نگهداري اولیه تخم  طی بررسی اثر1963سال 

  تخمهاي خفته دافنی پولکسگشایی تخم حالت خشک بر

 6 تا 3ه مدت  ببه حالت خشک که نگهداري تخمها دریافتند

مدت  دار  هفته سبب کاهش معنی3 تا مقایسه با صفر هفته در

 . هفته گردید6به   روز4 گشایی از زمان الزم جهت تخم

نگهداري اولیه درتاریکی به صورت خشک نگهداري اولیه درروشنایی بصورت مرطوب

NaOCL1% وري در غوطه NaOCL1% وري در عدم غوطه NaOCL1%وري در غوطه NaOCL1% وري در عدم غوطه

 ساعت 12

روز روشنایی در

 ساعت 24

روز روشنایی در

ساعت  12

روز روشنایی در

ساعت  24

روز روشنایی در

ساعت  12

روز روشنایی در

 ساعت 24

روز روشنایی در

ساعت  12

روز روشنایی در

ساعت  24

روز روشنایی در

متوسط زمان

تخم گشایی 

انحراف معیار±

متوسط زمان

گشایی  تخم

انحراف معیار±

متوسط زمان

گشایی  تخم

انحراف معیار±

متوسط زمان

گشایی  تخم

انحراف معیار±

متوسط زمان 

گشایی  تخم

انحراف معیار±

متوسط زمان 

گشایی  تخم

انحراف معیار±

متوسط زمان 

گشایی  تخم

انحراف معیار±

متوسط زمان

گشایی تخم

انحراف معیار±

21/11 ± 142/2 64/10 ± 584/0 01/13 ± 484/1 03/10 ± 199/1 71/7 ± 131/1 65/6 ± 934/0 64/8 ± 067/1 09/7 ± 362/0

81/10 ± 944/2 09/9 ± 618/0 76/9 ± 492/2 09/11 ± 948/0 77/7 ± 121/2 35/6 ± 524/0 07/8 ± 428/0 09/7 ± 362/0
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.Dخفته این تحقیق، تیمارسازي اولیه تخمهاي  در magna 

 قرارگیري در با محلول هیپوکلریت سدیم یک درصد پیش از

شایی آنها نداشت گ تخممتوسط زمان  معرض روشنایی اثري بر

  طی بررسی اثر1963سال  استروس در و پانسال). 4جدول(

وحشی  هاي پرورشی و کلون وري تخمهاي خفته حاصل از غوطه

D. pulexکه تیمارسازي اولیه این تخمها پیش از  نتیجه گرفتند 

کردن  معرض روشنایی مداوم سبب کوتاهتر در قرار دادن آنها

این رابطه،  در. گردد می آنها در) Latent period(دوره نهفتگی 

خفته گیاهان نشان داده است که  بذور مطالعات انجام گرفته بر

 کننده رقیق همچون اسید محلولهاي اکسید خیساندن آنها در

 دقیقه سبب تسریع جوانه زنی شده و سولفوریک بمدت چند

 ).  6( گرداند آنها مرتفع می در خواب فیزیولوژیکی را

خاتمه بخشیدن  بعنوان یک عامل خارجی درنقش روشنایی 

زنی  جوانه جانداران اعم از به دوره خفتگی تخمهاي خفته اکثر

پودا  ، کپه)22( ، کالدوسرا)23(، تخم حشرات )15(گیاهان  بذر

سطوح  تعیین گردیده و) 24( ها کرم و )11( ، روتیفرا)28(

طول موج آن اثرات  متفاوت طول دوره روشنایی، شدت و

  در).20, 7( خفته نشان دادند گشایی تخمهاي تخم وتی برمتفا

  در.magnaDاین تحقیق، قرار دادن تخمهاي خفته خشک 

 ساعت روشنایی سبب 12مقایسه با  معرض روشنایی مداوم در

لذا زمان الزم  آنها شده و گشایی در شدن واکنش تخم کندتر

  . افزایش پیدا کردآنها  گشایی در جهت تخم

هاي برانشیوپودا ساکن در  گونه ته درتخمهاي خف

بندانها و استخرهاي کوچک بطور  زیستگاههاي موقت همچون آب

ذاتی توانایی ورود به مرحله خفتگی را به هنگام خشک شدن 

 خاتمه زیستگاه داشته که با پر شدن مجدد استخر از آب سریعاٌ

در این خصوص برخی تخمها با . شوند گشایی می یافته و تخم

گشایی شده در  م شدن اولین شرایط مناسب تحریک به تخمفراه

حالی که برخی دیگر پس از جذب آب براي مدتی همچنان به 

حالت خفته باقیمانده و براحتی توسط دیگر محرك ثانویه 

  ).5( شوند گشایی می افزایش درجه حرارت تخم همچون

دادن تخمهاي  دهد، قرار  نشان می4همانگونه که نتایج جدول 

.D فتهخ magna درجه  25یا  20 در معرض درجه حرارتهاي

گشایی  م جهت تخمدرکاهش یا افزایش مدت زمان الزسانتیگراد 

 کاروالهووولف .نکرد ایجاد) P>0,05(داري  آنها تفاوت معنی

درجه  20 به6 که افزایش درجه حرارت از دریافتند) 1989(

تخمهاي  در گشایی را جهت تخم نیاز مدت زمان موردسانتیگراد 

 و شوارتز.  روز کاهش داد4به  روز 15 از خفته جنس دافنیا

هاي خفته  تخم که آن دسته از مشاهده کردند )1987(هبرت 

.Dگونه  مناطق قطبی در هاي ساکن در کلون حاصل از pulex 

  و14 درجه حرارت هاي مقایسه با دردرجه سانتیگراد  دماي در

گشایی نیاز  کمتري جهت تخمبه مدت زمان درجه سانتیگراد  21

همکاران  مطالعه صورت گرفته توسط وان دکرخوف و  در.دارند

.Dگشایی تخمهاي زمستانه  که تخم مشخص شد) 2005( magna 

 /دانمارك، بلژیک (اروپایی کشور چند هاي واقع در رسوبات دریاچه در

     3ز  پس ادرجه سانتیگراد  20و15هاي  در حرارت) هلند، اسپانیا

آستانه دراین رابطه بیان شده است که  .صورت گرفت روز 6 تا

 هاي مختلف ساکن در تخمهاي خفته گونه گشایی در واکنش تخم

 بر زیستگاههاي متفاوت نسبت به فاکتورهاي احتمالی اثرگذار

 اهمیت این فاکتورها نیز در گشایی آنها، متنوع بوده و نرخ تخم

 ). 21( زیستگاه فرق دارد واین نوع پاسخ با توجه به نوع گونه 

این تحقیق، میتوان بیان  عنایت به نتایج بدست آمده در با

 شرایط مرطوب و نگهداري اولیه تخم هاي این گونه درداشت که 

درجه سانتیگراد  25 و 20 روشنایی مداوم با درجه حرارت هاي

  .گشایی دارد کاهش متوسط زمان تخم داري بر اثر معنی
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Effect of some environmental factors (physical and chemical) on 

hatching time of Daphnia magna resting eggs
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Abstract

The aim of this study was to investigate the mean time of hatching of D. magna resting 

eggs under some abiotic factors. To do so, resting eggs were collected from different parts of 

live food ponds in Sad Voshmgir Cultivation and Breeding Centre of Gorgan, and after 

isolation, the eggs were kept in dry and wet conditions at ٤°C for ٢ months in darkness. 

Following the pre-incubation period, the two aforesaid groups were subdivided into ٢ smaller 

parts and each was floated in ١% NaOCL and distilled water for ٥ min. AdaM medium was 

used to determine the effect of photoperiod levels (continuous illumination, ١٢h light day-١) 

and temperature levels (٢٠ºC, ٢٥ºC and ٣٠ºC) on the hatching time of resting eggs and the 

incubation period last for ١٥ days. On the obtained results, the incubation of wet eggs of this 

species and their subsequent exposure to continuous illumination at ٢٠ºC and ٢٥ºC had a 

significant shortening effect on the mean time to hatch (P<٠٫٠٥).
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