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 چکیده

ی با سه  تحت شرایط آزمایشگاهArtemia urmiana هاي مختلف در رشد، طول عمر و زمان بلوغ در این بررسی اثر شوري

 رم در لیتر و گ125 و 100، 75، 50هاي  شوري با گروه تیمار12آزمایشها شامل  . قرار گرفت مطالعهتکرار براي هر گروه مورد

مربوط به هر   آرتمیا از هر تکرار10گیري رشد، میانگین طول در اندازه.  گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفته است30،  شاهدشوري

نسبت  قسمت در هزار 125 و 100،75 هايشورينتایج نشان داد که. گیري شد در روزهاي اول، پنجم، یازدهم و هفدهم اندازهتیمار

.A درداري کاهش رشد به صورت معنیباعث   قسمت در هزار30به شوري  urmiana گردیدP<0,05)( . روز اول رشد، 17طی 

 75 میلیمتر و کمترین میزان رشد در شوري 937/0062/5 معادلقسمت در هزار  30بیشترین میانگین طول آرتمیا مربوط به شوري 

 که افزایش شوري، باعث هها مشخص نمودگیري طول عمر نمونهاندازه. د میلیمتر دیده ش386/0156/3 معادلقسمت در هزار 

بیشترین طول عمر . گردد می A. urmiana در ) قسمت در هزار75  به استثناي شوري( زمان بلوغ در تاخیرکاهش طول عمر و 

 75بلوغ هم مربوط به شوري  قسمت در هزار مشاهده گردید و کوتاهترین زمان 75 در شوري  کهروز بود 516/266/67 معادل

 .  روز بالغ شدند527/166/27قسمت در هزار بود که پس از 

 
   بلوغ،  ، شوري، رشد، طول عمرArtemia urmiana :کلیديکلمات 

 مقدمه

پوستی است که بطور وسیع در مطالعات  آرتمیا سخت

کوچک بدن اندازه . شودشناسی آزمایشگاهی استفاده می سم

بلیت استفاده از چنین قاو همآن عمر کوتاه آرتمیا و طول 

، این موجود را براي مطالعات هاي خشک آنهاسیست

از طرف دیگر آرتمیا در .  ساخته استستعدآزمایشگاهی م

اي بسیار آرتمیا نمونه. سنجی نیز کاربرد داردهاي زیستآزمون

 اکسیژن  شوري، دما و:محیطی مانندعوامل مقاوم در برابر 

العاده زیاد زندگی ایی با شوري فوق آب است و در آبهمحلول در

در این چنین شرایط سخت محیطی  ).hypersaline( کندمی

زیستگاههاي کمی براي زندگی این جانور مناسب خواهد بود 

اي که براي پرورش الرو و ماهی و  از میان غذاهاي زنده). 17(

د، ناپلیوس گیرنپوستان و صدفداران مورد استفاده قرار می سخت

 .)22 (باشد که داراي گستره مصرف وسیعی است آرتمیا می

آرتمیا به صورت گسترده بعنوان خوراك انسان، حیوانات اهلی و 

آرتمیا همچنین بعنوان . گیرد پرندگان مورد استفاده قرار می

. اي دارد پروري کاربرد گستردهيخوراك ماهی در صنعت آبز

وان حامل ترکیبات غذایی و دارویی توان بعنعالوه از آرتمیا میب

، )HUFA(  غیراشباع با زنجیره بلندنظیر اسیدهاي چرب

با هدف (بیوتیک و ویتامین براي ماهی و میگو  ، آنتیواکسن

 ).14( استفاده کرد) سازيغنی

با وجود آنکه آرتمیا قرنها براي بشر شناخته شده بود، اما 

رش الرو آبزیان از سال استفاده از آن بعنوان غذاي زنده در پرو

 زمانی که برخی محققین آرتمیا را بعنوان غذایی  یعنی از1930

 آغاز ،عالی براي الروهاي تازه از تخم بیرون آمده معرفی کردند

 beti_rf@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسندة مسئول* 
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هاي آرتمیا، ، دسترسی تجاري به سیست1940 ۀدر طول ده. شد

هاي شور طبیعی و آوري سیست از دریاچه اغلب از طریق جمع

، منابع تجاري 1960 ۀدر ده. ولید نمک میسر بودهاي تحوضچه

سیست بیشتر واقع در شمال آمریکا بود و نامحدود به نظر 

، 1970 ۀپروري در ده رسید، با وجود این، توسعه و رشد آبزي می

نیاز به سیست آرتمیا رو به افزایش گذاشت و سطح تقاضاي و 

حدود قیمت بطور چشمگیري باال رفت و تامین آرتمیا عامل م

پوستان  ده براي توسعه مراکز تکثیر ماهیان دریایی و سختنکن

تبدیل شد و در این میان کشورهاي جهان سوم به سختی توانایی 

 .)23(را داشتند آن خرید سیست گران قیمت 

 جهان تولید شده اي پنجگانهه هقار سیست آرتمیا درامروزه 

خش عظیمی از با این وجود هنوز ب. شود برداري می و از آن بهره

 یعنی  خاصتجارت سیست، وابسته به برداشت از یک منطقه

دریاچه بزرگ نمک است، این وضعیت تجارت سیست را در برابر 

شناختی این دریاچه  تغییرات شرایط آب و هوایی یا تحوالت بوم

 ارزش غذایی آرتمیا بویژه براي ).13 (نماید پذیر می بسیار آسیب

هاي مختلف آن و  اما بین سویه. ستجانوران دریایی، کامل نی

ایی وجود دارد که موجب بازده هاي درون هر سویه تفاوته دسته

 با انجام .دوش میقابل اعتماد در پرورش الرو ماهیان دریایی غیر

، دالیل متغیر بودن ارزش 1980 ۀمطالعات مدون و دقیق در ده

.  )22 (غذایی آرتمیا و روشهاي بهبود کیفیت آن مشخص شد

اي از نظر ترکیبات  حیطهاي زیست آرتمیا بطور قابل مالحظهم

بسته به آنیونهاي . استتغیرمی و ارتفاع یآنیونی، شرایط آب و هوا

غالب، آرتمیا ممکن است با آبهاي کلریدي، سولفاتی و کربناتی  

آنها به . ).6 (یا ترکیبی از دو یا حتی سه آنیون اصلی سازش یابد

اند و از شکار و   به شوري باال وابستهیکخاطر سازشهاي فیزیولوژی

هاي  سازش. کنند رقابت با سایر فیلترکنندگان اجتناب می

فیزیولوژیکی آرتمیا به شوري باال یک دفاع اکولوژیک خیلی موثر 

آرتمیا از پراکنش فعال . کند در مقابل شکار را براي آنها فراهم می

هاي  از مولفه) هابویژه فالمینگو(باد و پرندگان آبی . عاجز است

حداکثر دماي قابل ). 15 ( هستند آنهامهم پراکنش طبیعی

 درجه 30تحمل براي اکثر جمعیتهاي آرتمیا تقریباً حدود 

هاي فوق اشباع   آرتمیا زنده در دریاچه).18(باشد   میسانتیگراد

 یافت شده ، قسمت در هزار دارند340هایی به اندازه  که شوري

تواند در محیطهایی با میزان اکسیژن  می این موجود ).15(است 

 تا محیطهایی که شکوفایی جلبکی ppm02/0محلول کمتر از 

.  زندگی کند،میزان اکسیژن آنرا به بیشترین حد رسانده است

 ).19( باشد  قسمت در میلیون می5 تا 2غلظت اکسیژن  حداکثر

کند و  آرتمیا بطور طبیعی در آبهاي خنثی تا قلیایی زندگی می

ها و  گشایی کیست  ه باعث پائین آمدن میزان تخمpHاهش ک

 .)10(گردد  درصد بقاي آنها می

A. urmiana که به یبعنوان منبع اصلی غذا براي پرندگان 

باشـد و ایـن     مـی  ،شـوند طرف تاالبها و دریاچه ارومیه جذب مـی       

 آلودگی  لذا. استها مکانیزم مؤثري در پراکندگی سیستموضوع 

 عالوه بر اهمیت این غذاي زنده در پـرورش آبزیـان،            این موجود، 

موجب انتقال آن به پرندگان و سایر موجوداتی کـه از ایـن گونـه         

گردد و در نهایت منجر بـه کـاهش پرنـدگان           کنند، می تغذیه می 

 در  شـود کـه از لحـاظ زیـست محیطـی ارزش فـراوان              می ينادر

 ). 1( دارند منطقه

 حاکم بر دریاچه ارومیه با توجه به آلودگی و شرایط سخت

هاي آن الزم به نظر و حفاظت از جمعیت  A. urmiana ۀمطالع

رسد و این امر با دانستن و بدست آوردن مقاومت این گونه در  می

آرتمیا از جمله . باشدهاي مختلف محیطی امکانپذیر میاسترس

تواند در دامنه وسیعی از موجودات منحصر به فردي است که می

 340هاي باالي تا شوريگرم بر لیتر  10ي مختلف از هاشوري

 لیکن مطالعات محدودي در زمینه اثر .تحمل نمایدگرم بر لیتر 

لذا در . )5( شده است انجام هاي آرتمیا اورمیاناشوري در جمعیت

هاي مختلف بر روي رشد، طول عمر و بلوغ این بررسی اثر شوري

A. urmianaت مورد بررسی قرار گرفته اس. 

 

 مواد و روشها

: هــاي آرتمیــا در آزمایــشگاهگــشایی سیــست مراحــل تخمــه-١

 در )20(طبــق روش اســتانداردهــا گــشایی سیــست تخمــه

.فنون دریایی انجام شد آزمایشگاه دانشکده علوم و

براي انجام مراحل بعدي : هاجداسازي و برداشت ناپلیوس-٢

ایی گش هاي تخمهها و سیستآزمایش ابتدا الزم بود پوسته

ها را به محیط جدید منتقل نشده را جدا کرده و ناپلیوس

براي این منظور ابتدا هوادهی قطع شد و به این ترتیب . نمود

 که سبک بودند در سطح آب ییهابعد از چند دقیقه پوسته

به منظور تسریع این عمل از خاصیت نورگرائی . شناور شدند

. ناپلیوس آرتمیا استفاده گردید

 تکرار بود و براي هر 3آزمایشات هر تیمار داراي در ادامه -٣

ی شده و یگشا  گرم سیست آرتمیا اورمیانا تخمه5/0تکرار 

هاي مختلف  هاي پرورش با شوريها به محلولناپلیوس
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تیمار . )16( منتقل شد و تا پایان عمر پرورش پیدا کردند

 قسمت در هزار و سایر تیمارها داراي 30شاهد داراي شوري 

 قسمت در 125 و 100، 75،  50(هاي  شامل شوريشوري

 با توزین نمکهاي ،براي ایجاد شوري مناسب. بود) هزار

و حل نمودن آنها در ) از کنار دریاچه ارومیه(آوري شده  جمع

از طریق به ، آب کلرزدایی شده و تهیه محلول مورد نظر

محیط کشت ، حجم رساندن آنها در بالن ژوژهاي یک لیتري

در طول دوره پرورش آرتمیاها با جلبک  .هیه گردیدمناسب ت

 تغذیه )درصد 75(  و مخمر) درصد25( سلولی کلرال تک

 میلیون سلول 18غلظت محلول جلبک مورد استفاده . گردید

.سی بود  در هر سیکلرالجلبک 

 نمونه در روزهاي اول، 10گیري رشد از هر تکرار براي اندازه

ت شده و در الکتوفنول کشته پنجم، یازدهم و هفدهم برداش

 H-500 مدل Hundو طول هر نمونه در فتومیکروسکوپ 

 .با کمک میکرومتر چشمی محاسبه گردید

ها که در این آزمایش: گیري طول عمر و بلوغآزمایش اندازه-٤

در حقیقت ادامه تیمارهاي رشد تا پایان عمر بود، آخرین 

 از بین رفتند هاروزي که در آن براي هر تکرار کلیه نمونه

به همین ترتیب ). 16(شود بعنوان طول عمر محسوب می

گیري نر و ماده ها و جفتهاي تخمی در ماده روزي که کیسه

  ).5(شد، بعنوان زمان بلوغ ثبت گردید دیده 

 به روش SPSSنتایج حاصل از هر آزمایش توسط برنامه 

شخیص  آن براي ت ازپس آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شد و

 دار بودن اختالف بین گروه شاهد با سایر تیمارها از آزمون معنی

HSD Tukeyدار بودن اختالف بین   و براي تشخیص معنی

 نیز براي تجزیه و تحلیل Dunnettهاي مختلف از آزمون تیمار

 رسم Excelکلیه نمودارها نیز در برنامه ٍ.  استفاده گردیدآماري

 .گردید

 

 نتایج 
هاي مختلف در  اها در برابر شوريیطول آرتمدر این بررسی 

.  آمده است1روزهاي اول، پنجم، یازدهم و هفدهم در جدول 

بررسی میزان رشد در تیمارهاي مختلف شوري کاهش مشخصی 

را نسبت به تیمار شاهد نشان داد اما بین تیمارهاي مختلف 

قسمت در  125شوري تفاوت بین میزان رشد فقط در شوري 

دار  ها معنی ها و پنج روزه به تیمار شاهد در یک روزهنسبت هزار 

 قسمت در 75هاي یک روزه در شوري بین آرتمیا. )>05/0P( بود

داري وجود   قسمت در هزار تفاوت معنی125هزار با شوري 

داري در رشد آرتمیاهاي پنج روزه  تفاوت معنی. )>05/0P( داشت

 .)>05/0P(  قسمت در هزار نیز دیده شد125و  50 بین شوري

 100 و 75 با 50 روزه بین تیمار 11در میزان رشد آرتمیاهاي 

و ) >05/0P( وجود دارد داري تفاوت معنیقسمت در هزار 

نسبت به قسمت در هزار  125 و 100 ،75هاي  همچنین شوري

 داري دیده شد ها تفاوت معنی  روزه17تیمار شاهد در 

)05/0P<(. 75 با تیمار 50 روزه بین تیمار17 در آرتمیاهاي 

 )>05/0P(داري وجود داشت  تفاوت معنیقسمت در هزار 

 .)1نمودار (

عنوان بها از بین رفتند در ادامه آزمایش، روزي که کلیه نمونه

بطور کلی در آزمایشاتی که ). 9(طول عمر آنها در نظر گرفته شد 

هاي مختلف صورت گرفت  در مورد طول عمر آرتمیا در شوري

 قسمت در 125داري بین تیمار شاهد و شوري  اختالف معنی

 100 و 75بین شوري همچنین  .)>05/0P( هزار دیده شد

و شوري ) >05/0P( دار دیده شد قسمت در هزار اختالف معنی

داري طول عمر بیشتري نسبت   قسمت در هزار بصورت معنی75

 در .)>05/0P(  قسمت در هزار داشت125 و 100هاي  به شوري

 قسمت در هزار با 75بین شوري داري  اختالف معنیزمان بلوغ 

و در ) >05/0P(  قسمت در هزار دیده شد125 و 100شوري 

 قسمت در هزار بالغ 75در شوري  A. urmianaزمان کوتاهتري 

 قسمت 125 و 50داري بین شوري همچنین تفاوت معنی. شدند

 قسمت در هزار 50که در شوري ) >05/0P( در هزار دیده شد

 قسمت 125 و 75ان بلوغ کوتاهتر بوده و زمان بلوغ در شوري زم

و ) >05/0P( داري با تیمار شاهد داشت در هزار تفاوت معنی

 قسمت در هزار به نسبت شوري شاهد 75آرتمیاها در شوري 

 قسمت 125زودتر بالغ شده و آرتمیاهاي رشد یافته در شوري 

 آرتمیاها در شوري .نددر هزار دیرتر از سایر گروهها بالغ گردید

داري در زمان بلوغ آنها  تفاوت معنیقسمت در هزار  125با 100

هاي باالتر بوضوح  که بلوغ دیرتر در شوري )>05/0P(دیده شد 

 . )2 و نمودار 2جدول  (قابل مشاهده است
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 هاي مختلف  در شوري. urmiana A  میزان رشد : 1جدول 

 روز آزمایش تیمار
 )مترمیلی(میانگین طول 

انحراف معیار  
 خطاي استاندارد

 شوري

  قسمت در هزار30

1 

5 

11 

17 

029/046/0 

103/036/1 

351/0356/2 

937/0062/5 

009/0 

0326/0 

111/0 

296/0 

 شوري

  قسمت در هزار50

 

1 

5 

11 

17 

039/043/0 

108/0361/1 

000/1883/2 

532/1631/4 

012/0 

034/0 

316/0 

484/0 

 شوري

 ت در هزار قسم75

 

1 

5 

11 

17 

029/044/0 

387/0231/1 

318/0895/1 

386/0156/3 

009/0 

122/0 

100/0 

122/0 

 شوري

  قسمت در هزار100

1 

5 

11 

17 

025/043/0 

112/0327/1 

331/0135/2 

423/1693/3 

008/0 

035/0 

104/0 

45/0 

 شوري

  قسمت در هزار125

  

1 

5 

11 

17 

025/040/0 

206/007/1 

257/0311/2 

727/0531/3 

008/0 

065/0 

081/0 

229/0 

0

1

2

3

4

5

6

30 50 75 100 125
تیمارها  (شوري بر حسب گرم در لیتر  )

(
ر
مت

لی
می
)
 
ل
و
ط

1

5

11

17

روز

 

 هاي مختلف در شوري)  روز17 تا 1(آرتمیا با سنین مختلف ) طول( میانگین رشد :1 نمودار
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 هاي مختلف و زمان بلوغ در شوري) ها از بین رفتند روزي که در آن کلیه نمونه( طول عمر :  2جدول 

 تیمار

قسمت در شوري (

 )هزار

طول عمر میانگین 

 )روز(

انحراف معیار  

 )روز( میانگین زمان بلوغ خطاي استاندارد

انحراف معیار  

 خطاي استاندارد

30 

50 

75 

100 

125 

605/3 61 

000/7 58 

516/266/67 

645/053 

527/133/50 

081/2 

041/4 

452/1 

527/1 

881/0 

516/233/32 

154/166/28 

527/166/27 

527/133/32 

527/166/38 

452/1 

666/0 

8819/0 

8819/0 

8819/0 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

30 50 75 100 125

(gr/l  شوري بر حسب ) تیمارها

(
ز
و
ر
)
ن 

ما
ز

زمان بلوغ

طول عمر

 

 هاي مختلف  زمان بلوغ و طول عمر آرتمیا در شوري: 2 نمودار

 بحث 

 بعنوان )برحسب میلیمتر(در مطالعات رشد، طول آرتمیا 

شاخص رشد در نظر گرفته شد و در روزهاي اول، پنجم، یازدهم 

ختلف و هفدهم از زندگی آرتمیا، تیمار شاهد با تیمارهاي م

بررسی میزان رشد .  قرار گرفت و مقایسهشوري مورد بررسی

urmiana A.دهد که  هاي مختلف نشان می  در شوري

گردند  هاي باالتر در پنجمین روز رشد بیشتر مانع رشد می شوري

 قسمت در هزار و در روز 50و بیشترین اندازه رشد در شوري 

 قسمت در 100 و 75 هاي  آرتمیا در شوري. یازدهم بدست آمد

هاي  هزار رشد کمتري داشتند و در روز هفدهم رشد در شوري

 30 قسمت در هزار به نسبت شوري 125 و 100 و 75باال یعنی 

و شوري ) >05/0P(داري را داشت  قسمت در هزار تفاوت معنی

 میزان نشته است و بیشتریااثر منفی بر رشد آرتمیا به جاي گذ

 دیده ) قسمت در هزار30( هد روز اول در شوري شا17شد طی ر

 . شودزیرا با این شرایط استرس شوري به آرتمیاها وارد  نمی. شد

نتایج حاصل از . با افزایش شوري از طول آرتمیاها کاسته شد

 که در آرتمیاي هآرتمیاها طی پژوهش نشان دادسنجی  زیست

ارومیه، با افزایش شوري، رشد آنها کاهش یافته و شوري اثر 

) 1385(هاي خلیلی  این نتایج با یافته.  رشد داشته استمنفی در

نتایج حاصل از تحقیق وي نشان داد که میزان . مطابقت دارند

رشد آرتمیاهاي مطالعه شده با میزان شوري محیط نسبت 

از نظر میزان ) 1381 ( و همکاراندر بررسی لطفی. معکوس دارد

سی دریاچه رشد، شوري، کمترین تاثیر را روي آرتمیاي دو جن

 . ارومیه داشت بر خالف آنچه که در این تحقیق بدست آمده است

Baitchorov و Nagorskaja  در تحقیقی 2000در سال 

ند که رابطه معکوسی بین شوري و باروري از یکطرف و دنشان دا
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در آن . رابطه مستقیمی بین شوري و وزن سیست وجود دارد

 وسیعی از ةاز ایستگاههایی با محدودرا هاي آرتمیا  تحقیق نمونه

نتایج آنها . آوري نمودند جمع) قسمت در هزار 300تا  40(شوري 

ت رها و وزن خشک آنها بصو نشان داد که باروري و اندازه ماده

 همانگونه که در ،آید ین مییتر، پاهاي باال دار در شوري معنی

 . تحقیق حاضر بیان شد

بطه معکوس بین باروري و  که راکردندبیان همچنین آنان 

عامل وزن سیست ممکن است در نتیجه تاثیر شوري بر روي این 

حیاتی ت که در طبیعت عوامل حیاتی و غیرباشد و بدیهی اس

ند و گذار ها اثر میمتغیرکه بر این وجود دارند گوناگون محیطی 

 . باشد گذار نمیتنها شوري محیط عامل تاثیر

 و Traintaphyllidisو   )Gilchrist )1960طبق نظریه 

 رشد نسبت )2004( EL–Bermawi و )1995(همکاران 

 و همکاران در سال Trintaphyllidis. معکوسی با شوري دارد

داري در رشد آرتمیا  که تفاوت معنی ندنمود گزارش 1955

 در چین که در Parthenogenticهاي  بخصوص در جمعیت

طبق . ه شد دید،هاي مختلف پرورشی یافته بودند شوري

Aآزمایشات آنها بیشترین رشد  . franciscana 35 در شوري 

 رشد آرتمیا کهمشاهده گردید در حالیگرم بر لیتر 

Parthenogentic تفاوتی گرم بر لیتر  100 و 60، 35 در شوري

 آرتمیا گرم بر لیتر 180نداشت اما در شوري 

Parthenogenetica ت به  درصد از نظر قد و اندازه نسب51 فقط

. را بدست آوردگرم بر لیتر  100 و 60، 35شوري 

Abatzopoulos گزارش نمودند که 2006 و همکاران در سال 

 تحت تاثیر افزایش شوري واقع .urmiana Aمیزان رشد 

 با مطالعه میزان 2008 و همکاران در سال Aghاما . شود نمی

 هاي آرتمیاي دریاچه ارومیه نسبت معکوس رشد رشد در جمعیت

 و )Gilchrist )1960هاي  با شوري را نشان دادند و یافته

Triantaphgllidis و )1995( و همکاران El–Bermawi  و

 هم تصدیق کننده اثر منفی شوري در رشد )2004(همکاران 

هستند همانند نتایجی که در این تحقیق بدست آمد و مشخص 

 در شد که شوري جزء یکی از عوامل محیطی موثر و بازدارنده

 . باشد رشد می

همانطور که در نتایج مشخص است تفاوتهاي موجود در 

هاي تحقیقات گوناگون در زمینه تاثیر شوري بر رشد آرتمیا  یافته

سازي آرتمیا و خصوصیات متفاوت فیزیکی  ناشی از الگوي آدابته

باشد که همه این موارد  و مشخصات زیستی متفاوت آنها می

همانطور که . پوست است گاه این سختتحت  تاثیر مستقیم زیست

 میزان رشد آرتمیا با تغییرات شوري ،در این تحقیق مشخص شد

همانگونه . کامالً وابسته به شرایط پرورش آنها است بوده ومتغیر 

 . اند به این مطلب اشاره نموده ) 2008( که آق و همکاران 

 مشخص شد 2008و همکاران در سال Aghهاي در بررسی

 Parthenogentic و آرتمیاهاي Bisexual تمیاهايکه آر

گرم بر لیتر  175تاالبهاي اطراف دریاچه ارومیه در شوري 

 و 75هاي   اندازه کل آنها در شوريدرصد 60حداکثر رشد برابر 

در صورتی که آرتمیاهاي . بودگرم بر لیتر  100

Parthenogentic گرم بر لیتر  175 دریاچه ارومیه در شوري

 گرم بر لیتر 75اندازه و قد را به نسبت شوري درصد  75 حداکثر

از خود در مورد رشد نشان دادند و ثابت شد که بهترین رشد 

urmiana A . گیرد   صورت میگرم بر لیتر 75 –100 در شوري

داري تحت تاثیر افزایش شوري  که میزان رشد بصورت معنی(

ل زندگی در این تحقیق بیشترین رشد طی هفده روز او. )است

 .  قسمت در هزار دیده شد50 و 30اي ه بترتیب در شوري

ها و زمان بلوغ آنها در  در ادامه پژوهش طول عمر نمونه

دار فقط در  اختالف معنی. تیمارهاي مختلف شوري مشخص شد

 قسمت در هزار با شوري 125، بین شوري تیمارهاي شوري

هاي  شوريدیده شد که طول عمر در )  قسمت در هزار30(شاهد 

 قسمت 75باالتر، کوتاهتر بود و کوتاهترین زمان بلوغ در شوري 

داري بلوغ نسبت به شوري  در هزار دیده شد و بصورت معنی

 قسمت در هزار افزایش 125شاهد زودتر اتفاق افتاد و در شوري 

نتایج مشخص . داري در زمان بلوغ با تیمار شاهد داشت معنی

لوغ تحت تاثیر شوري قرار گرفته کند که طول عمر و زمان ب می

است و افزایش شوري باعث کاهش طول عمر و دیرتر شدن زمان 

بیشترین طول عمر و کوتاهترین زمان بلوغ در . گردد بلوغ می

 . است قسمت در هزار بوده 75شوري 

 زیستی خاصی به ةآنچه که مشخص است آرتمیا در محدود

و قسمت در هزار  75د و قابلیت تکثیر در شوريسر بلوغ می

 درجه سانتیگراد را دارد و آرتمیا در 24حتی باالتر و دماي 

 درجه سانتیگراد 30 یا 15و دماي قسمت در هزار  60شوري

  که در . percimilis Aتوانند تکثیر پیدا کنند به استثناي  نمی
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 درجه سانتیگراد و 30و درجه حرارت )  روز7/9(کوتاهترین زمان 

بطور کلی . رسند ت در هزار به بلوغ می قسم180در شوري 

گردد  ها می هاي تخمی در ماده هاي باال مانع تشکیل کیسه شوري

  ).5(شود   یا اصالً دیده نمیو در نتیجه بلوغ دیرتر 

 بر روي بقا 1385اي که خلیلی در سال  همچنین در مطالعه

هاي اطراف دریاچه ارومیه و دریاچه قم  آرتمیاي بکرزاي برکه

 قسمت در 230هاي باالتر از  ام داد مشخص شد که در شوريانج

 قسمت در هزار در این تیمار 300 و 250هزار که شامل شوري 

از تعداد آرتمیاها کاسته شد ولی بطور کامل از بین نرفتند و این 

در  . روز بود10تدریجی شوري در طول شاید به دلیل افزایش 

اگهانی در هر دو  قسمت در هزار کاهش شدید و ن300شوري 

جمعیت در روزهاي اول وجود داشت که این ممکن است بدین 

علت باشد که در مراحل اولیه الروي میزان حساسیت باال بود و 

ها در هر دو  در همه شوري. اند بیشترین استرس را متحمل شده

گروه کاهش وجود داشت ولی در شوري پایین به دلیل این که 

اند درصد  متري را متحمل شدهدر این مدت استرس شوري ک

 . بقاء باال بود

Browne و Wanigasekera گزارش کردند 2000 در سال 

 ..A  وA.. sinica(هاي قدیمی جهان که تولید مثل گونه

salina (هاي بکرزا عمدتاً توسط شوري و حرارت  و جمعیت

..A(هاي جدید جهان  در حالیکه گونه. شود محدود می

franciscanaو  A. persimilis ( یوري هالین و یوري ترمال

ها و توانند تولید مثل موفقی را در بیشتر شوري هستند و می

با توجه به اینکه دریاچه . هاي مختلف داشته باشند درجه حرارت

 قسمت در 250 هرگز شوري به کمتر از 1998ارومیه از سال 

هاي دقیقی از میزان مرگ و میر  هزار نرسیده است و داده

، ظاهراً تعداد کل  باشد تمیاي دریاچه ارومیه در دست نمیآر

هاي هچ شده از  در دریاچه بسیار کمتر از تعداد کل ناپلیبالغین 

این بدان معنی است که حتی .  تابستان استها در بهار و سیست

در زیستگاههاي طبیعی فقط تعداد محدودي از آرتمیاها 

 و بقا یابند و مابقی توانند سطوح شوري باال را تحمل کنند می

مطالب فوق روشن کننده علت مشکل بودن پرورش و . میرند می

هاي باال بخصوص باالتر  نگهداري آرتمیا در آزمایشگاه در شوري

 قسمت در هزار است و بیان کننده علت مرگ و میر زیاد 200از 

همانطور که این . اي باال در پرورش آزمایشگاهی استه در شوري

 . دهد ت رخ میامر در طبیع
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Abstract
We studied the effect of different salinities on growth, lifespan and maturation time in the 

Artemia urmiana under laboratory condition. The experiments were done on the control group 

and ١٢ treatment groups. Experimental salinities ranged from ٣٠ to ١٢٥gL-١. In growth 

experiments the mean body length of ١٠ individual Artemia from each treatment  were 

measured in days ١١ ,٥ ,١ and ١٧ and results showed that in high salinities treatments

(٧٥،١٠٠ & ١٢٥ppt) compared at ٣٠ppt were significantly different decrease in growth in A. 

urmiana (P<٠٫٠٥). The present study confirms that maximum growth was observed at ٣٠ppt 

(٥٫٠٦٢ ٠٫٩٣٧mm) minimum growth in A. urmiana was observed at ٧٥ppt 

(٣٫١٥٦٠٫٣٨٦mm). In lifespan experiments showed that, increasing the amount of salinity 

in cases lifespan was decreased and maturation time was late. Longest lifespan was observed 

at ٧٥ppt (٦٧٫٦٦ ٢٫٥١٦ day) and shortest maturation time for A. urmiana after 

(٢٧٫٦٦١٫٥٢٧ day) was seen at ٧٥ppt.
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