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  دریاچه ارومیهيتولید مثل آرتمیا مدل برشوري تاثیر 

محمود حافظیه
*

 14155-6116: موسسه تحقیقات شیالت ایران، تهران صندوق پستی: 

14156-1435: ، صندوق پستی تهران5اداره کل آموزش و پرورش منطقه : پور حمیرا حسین 

 1388 خرداد :ذیرش                     تاریخ پ    1387اسفند : تاریخ دریافت

  
 چکیده

باشد که از دید تنوع زیستی و درخت فیلوژنی از اهمیت خاصی  هاي بومی ایران می  از گونه، دو جنسی دریاچه ارومیهيآرتمیا

 . پرداخته است1374-1381شوري بر مدل تولید مثلی آرتمیاي دو جنسی ارومیه  طی سالهاي اثر  به بررسی تحقیقاین  .برخوردار است

ادي را در ی کاهش طبیعی و مصنوعی ورودي آب، تغییرات ز، دریاچه با توجه به روند خشکسالی سالهاي اخیر و متعاقب آنآب

 میزان شفافیت . گرم در لیتر رسید300به بیش از  آب دریاچه شوري، 1380سال ماه  آذر در . متحمل شده استمقایسه با سالهاي قبل 

مثل شرایط مشخص شد که در محیط طبیعی  ها برداري در نمونه. داد الف بسیار ناچیزي را نشان میبا عمق اخت آب در برخی ایستگاهها

 گذاري کیستزایی به   و کاهش مواد غذایی، در تغییر مدل تولید مثلی از زنده باال،  کاهش اکسیژن محلول استرسهاي شوري ،مصنوعی

گرم در لیتر در میزان تولید 172 بیشتر از بین دو گروه شوري کمتر و (P<0,05) داري ها اختالف معنی  آنالیز واریانس داده.تاثیر دارد

 .دهد  را نشان می کیست

 
  دریاچه ارومیه، آرتمیا ارومیانا، کیست گذاري، شوري  :کلمات کلیدي

 
 مقدمه

و  1 شکل (دریاچه ارومیه در شمال شرقی کشور قرار دارد

دریاچه داراي . باشد می  متر 1260 که ارتفاع آن از سطح دریا )2

یلومتر عرض ک 40ترین نقطه،   کیلومتر طول و در عریض130

 460 هکتار سطح و حدود 463000باشد و در مجموع  می

 متر و 15عمیق ترین نقطه آن . کیلومتر خط ساحلی دارد

در حال حاضر با توجه به . )3 (باشد  متر می5متوسط عمق 

از ورود آب شیرین خشکسالی چند سال گذشته و جلوگیري 

.  بسیار تقلیل یافته استآن سطح و متوسط عمق ،بداخل دریاچه

میزان شوري آب دریاچه در فصول و سالیان مختلف، متفاوت 

 300 گرم در لیتر تا  بیش از 140 حداقلبوده است بطوریکه از 

زدگی  در سالهاي گذشته یخ.  شده استمشاهده گرم در لیتر 

ولی در چند سال شته تان وجود داسطح دریاچه در فصل زمس

زدگی به   بعلت غلظت بیش از حد نمک در آب امکان یخاخیر

 جزیره در این دریاچه 102حدود . )3 شکل( تصفر رسیده اس

وجود دارد که از نظر وسعت بسیار با هم متفاوت هستند ولی از 

مکانهاي بسیار مهم در مرحله توقف کوچ پرندگان مهاجر و 

ن زیست دائمی برخی پرندگان و دیگر موجودات مکابه همچنین 

 .)1(آیند  بحساب می

است زیرا با توجه  ارومیه  دریاچهموجود جانوري آرتمیا تنها

 قادر است نمک اضافی ،قابلیت بسیار در تنظیم فشار اسمزيبه 

شکارگري زیاد، شوري همچنین بعلت . را از بدن خود خارج سازد

توان گفت تنها شکارگر آنها  وجود ندارد و میرتمیا براي آ

 دو نوع مدل تولید مثلی را در این موجود .باشند پرندگان می

دهد، در شرایط مناسب  چرخه زیست انتوژنی از خود نشان می

در شرایط نامناسب  ودارد  )ovoviviparity(زایی  زنده، محیطی

 استرسهاي خشکی، شوري، کمبود مواد غذایی یا مانندمحیطی 

را از خود نشان ) oviparity  (يگذار کیستن کاهش اکسیژ

 آرتمیا در واقع جنینی است که در تخم مقاوم یا کیست. دهد می

  سلولی در درون پوسته کیتینی4000مرحله گاستروالیی 

 .  استفعال شدهغیر

jhafezieh@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسندة مسئول* 
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Nicole  در مورد تاثیر شرایط محیطی ، 1987و همکاران در

سکو به موارد زیر سینخلیج سانفراي  در آرتمیاکیستدر تشکیل 

 :نمایند اشاره می

سن مادري، فتوپریود، دما و شوري، فاکتورهاي اساسی در "

 درجه 16(کم در دماي . کنترل مدل تولید مثلی هستند

و )  درجه سانتیگراد22 تا 20بین( یا دماي متوسط) سانتیگراد

 درصد 99 تا 68ها حدود   ساعت یا کمتر، ماده12فتوپریود 

گذاري در شرایط  کیست درصد 10رند، اما فقط گذاري دا کیست

زیاد در دماهاي . دهد نور طوالنی یا نور ثابت تمام وقت رخ می

، فتوپریود تاثیر بسیار ناچیزي در مدل ) درجه سانتیگراد25(

در اولین  ) درصد10( ها تعداد اندکی از ماده. تولید مثلی دارد

 100دیک به دهند، اما نز نشان می گذاري را کیستبارداري 

تراکم  .دهد به بعد رخ می گذاري از سومین بارداري کیستدرصد 

شوند ولی در مورد  گذاري می کیستو هیپوکسی باعث افزایش 

هیچ یک .  متضادي بدست آمده استجهیپوکسی به تنهایی نتای

 کنترل در واضح و قاطعی تاثیراز فاکتورهاي محیطی به تنهایی 

رسد  بنظر میند و در حقیقت ده نمینشان مثل  مدل تولید

واکنشهاي متقابل بین فاکتورهاي محیطی و کمپلکس چندگانه 

شاید یکی از راههاي درك . باشد  میوثرآنها است که در این امر م

هاي فیزیولوژیک آرتمیا  چگونگی کنترل مدل تولید مثلی، بررسی

تاکید بر باشد،  جدیدي که در این رابطه مطرح میفرضیه . باشد

 .)2 (ها بر فیزیولوژي موجود است  استرسءت القاقدر

لوژیک تغییر مدل تولید مثلی ناشی یزیوچنانچه به اهمیت ف

د که د شخواهالحظه م، شوداز تاثیرات فاکتورهاي محیطی توجه 

 افزایش شوري نه تنها خود بعنوان عامل تغییرات فیزیولوژیک

جلبکی، که با ایجاد شرایط محدود کننده براي شکوفایی است 

.  تولیدات اولیه نیز به میزان بسیار زیادي کاهش خواهند یافت

هاي داخل بدن فعال شده تا با  مز مکانی،در اثر نبود غذاي کافی

متوقف کردن جریان زندگی در جنین، استراتژي حفظ و بقاي 

بنظر .  مهیا گرددکیستنسل به بهترین شکل ممکن با تولید 

ژي الزم براي تنظیم فشار رسد فقر غذایی و کاهش انر می

م عصبی مرکزي باشد که پیامد سیستتواند محرك  اسمزي، می

گذاري خواهد  کیستزایی به  آن تغییر مدل تولید مثلی از زنده

 .بود

در این مقاله تالش بر این بوده است که نقش شوري بر 

. العمل این جانوران در مقابل آن بحث شود آرتمیا و نیز عکس

هاي موفقی براي بقا در شرایط  ا داراي مکانیسم آرتمیمعموالً

نامطلوب محیطی است ولی مکانیسم استفاده از مدل تولید مثلی 

کنون مورد بحث و بررسی قرار نگرفته تادریاچه ارومیه  خاص در

 .است

 

 
 

 هوایی از دریاچه ارومیه عکس :1 شکل
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 1374 دریاچه ارومیه سال :2 شکل

 

 1380سال   کریستاله شدن نمک دریاچه ارومیه،:3 شکل 

 و روشهامواد 

هاي مربوط به شرایط فیزیکی و مدل تولید مثلی،  داده

 دریاچه ارومیه يآوري شده از مطالعه ارزیابی ذخایر آرتمیا جمع

 بدست آمد با هم مقایسه 1381 تا 1374که طی سالهاي 

ایستگاه که بصورت  12از انه بصورت ماهبرداري  نمونه. اند شده

تصادفی انتخاب شده بودند و در هر کدام با سه تکرار توسط 

مربع و  سانتیمتر40 در 60ا ابعاد دهانه  با ساچوك بکشیتور

 و با آب سطح  متر از 100 متر به مسافت 2اي  عمق تور کیسه

 5زمان دقیق براي فیلتر کردن تنظیم دور موتور قایق و محاسبه 

هاي جمع شده  پس از شستشو  نمونه.  آب انجام گردیدمکعبمتر

به آزمایشگاه به ظروف پالستیکی منتقل و با ذکر شماره ایستگاه 

 دماي آب، مانند همچنین شرایط فیزیکی .ندگردیدمنتقل 

شوري ثبت  گیري شد و  اندازهشی دیسک شفافیت که با سی

به  آزمایشگاه ضمن ثبت اطالعات زیستی آرتمیا در. گردید

و هاي باردار پرداخته  بررسی مدل تولید مثلی در رحم ماده

در جدول . زا تفکیک و شمارش شدند زا از ناپلی کیستهاي  ماده

 .آوري شده مشخص شده است  اطالعات جمع1

استفاده یکطرفه  ANOVA واریانس  تجزیهاز مقاله در این 

ر  گرم در لیت172و دو گروه شوري کمتر و بیشتر از شده است 

ضمن ،Excellبا کمک برنامه  همچنین .اند با هم مقایسه شده

، به ارتباط بین برخی ها هاي بخشهاي مختلف دادهترسیم نمودار

پارامترهاي فیزیکی و مدل تولید مثلی پرداخته شد و از آنجا که 

 به بعد در ایران بدلیل عدم بارش مناسب، سالهاي 1379سالهاي 

تعاقب آن خشکی، شوري بسیار  و مه استخشکسالی نامیده شد

تاثیر دیگر  به بیان . و کاهش شدید در تولیدات اولیه رخ دادزیاد

 .خشکسالی بر مدل تولید مثلی در محیط طبیعی پرداخته شد
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 1381 تا 1374 طی سالهاي ، گانه ثبت شده از ایستگاههاي مختلف600 از جداول اي  نمونه :1جدول 

 

   11:30برداري  ساعت نمونه: بردار    نمونه                          18/3/1381: برداري تاریخ نمونه

    6/23 :)سانتیگراد (  آب  دمايN جدا کننده ایستگاه  

  268): گرم در لیتر( شوري                  آفتابی :  وضعیت هوا             )سانتیمتر (180:  شفافیت

 میانگین 3  تکرار 2 تکرار 1 تکرار  سنجی  زیستيها داده

 )گرم( وزن تر توده

 وزن خشک توده

 کیستوزن تر 

 تکیسوزن خشک 

/.4 

4/1 

0/0 

0/0 

0/4 

2/1 

0/0 

0/0 

6/3 

2/1 

0/0 

0/0 

8/3 

3/1 

0/0 

0/0 

 کیست دتعدا

 متاناپلیوس

 جوان

 نر بالغ

 بالغ ماده

 ماده تولید مثل کننده

204 

19 

4 

3 

3 

2 

181 

15 

5 

1 

4 

4 

86 

11 

6 

7 

2 

2 

157 

15 

5 

3 

3 

3 

 )درصد( مدل تولید مثلی

 تخمگذار

X-S(max)
زا تخمگذار زنده

X-S(max)

 

100 

)107(21+74 

0 

0 

 

100 

)93(19+67 

0 

0 

 

100 

)104(20+79 

0 

0 

 

100 

 

0 

0 

 

 نتایج

گرم  200 تا 140، شوري )1374-1378(قبل از خشکسالی 

 سانتیمتر و بعد از 180 تا 40و میزان شفافیت در لیتر 

  و میزان 310 تا 240، شوري بین )1379-1381 (سالیخشک

با . بوده استکمتر از عمق هر ایستگاه قدري شفافیت مساوي یا 

زایی قوت  گذاري در مقایسه با ناپلی کیستمیزان افزایش شوري 

 را بین شوري داري اختالف معنیآنالیز واریانس یافته است و 

 .دهد ینشان ملیتر   گرم در172بیشتر از  کمتر و 

(df=1, F  ratio= 325,66 , P<0,05) 

گذاري و میزان شوري  کیستمیانگین تغییرات درصد 

و شش ) 1نمودار (حسب گرم در لیتر مربوط به ششماه اول بر

 ةها نشاندهند آنتنک( 1374-1381سالهاي ) 2نمودار (ماه دوم 

 )انحراف معیار هستند

مربوط به هاي   داده1378و 1376سالهاي ششماه نخست  در

رات شفافیت که مبین یتغی .گذاري موجود نیست درصد کیست

گیري  باشد نیز در این تحقیق اندازه تراکم  فیتوپالنکتونها می

در ) سانتیمتر( میانگین تغییرات شفافیت 3نمودار که در  گردید

 .  آمده است74-81سالهاي 

  گرم در172نتایج تحلیلی نشان داد که در شوري حدود 

درصد ) 4نمودار (ک شکستگی در نمودار خطی لیتر ی

 درصد تولید 100 شود که پس از آن تقریباً زایی ایجاد می کیست

 .زایی انجام شده است مثل آرتمیا در دریاچه از طریق کیست
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سالهاي  در ششماه اول گذاري بترتیب  و تغییرات درصد کیست) بعنوان مهمترین عامل در پدیده خشکسالی(تغییرات شوري : 1نمودار 

1381-1374 

 

 
 

  1374-1381گذاري بترتیب در ششماه دوم سالهاي  تغییرات شوري و تغییرات درصد کیست: 2نمودار 

 

 
 

 74-81طی سالهاي ) سانتیمتر(تغییرات شفافیت آب   : 3نمودار 
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 کیستدرصد                                                                                                                                                                        

  زایی

 
 

 )گرم در لیتر(شوري

 زایی کیست نمودار تاثیر شوري در درصد :  4نمودار 

 بحث

مورد تاثیر فاکتورهاي فیزیکی و مطالعات متعددي در 

شده ولی  در محیط در آزمایشگاه روي مدل تولید مثل شیمیایی 

این خصوص در کشور انجام بررسی جامعی در هنوز طبیعی 

 کاهش اکسیژن باعث استرسهاي محیطی، مخصوصاً .نشده است

 Green و  Gilchrist. شود می  القا تولید کیست در آرتمیا

که سطح هموگلوبین و هماتین با کاهش   نشان دادند(1960)

پیشنهاد کرد  1960در سال  Dutrieu.یابد ژن، افزایش مییساک

که در شرایط کمبود غلظت اکسیژن، ترشح هماتین از طریق 

هاي  غدد پوسته که در کیسه تخمی قرار دارد باعث القا کیست

 ،در طبیعت چنین اتفاقی در تابستان. شود مقاوم در رحم می

 در تابستان .دهد ، رخ میشود می ثدحایعنی زمانی که خشکی 

، زیادروزها طوالنی است و سطح اکسیژن با خشکی، شوري 

افزایش دما و شکوفایی جلبکهاي نمک دوست و باکتریها، کاهش 

تاثیر فاکتورهاي چندگانه روي مدل تولید مثلی . دهد می  نشان

 مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ولی محققینآرتمیا توسط 

به ، 1939در سال   Barigozzi. نتایج متفاوتی بدست آمده است

 گرم در لیتر اشاره 80 در شوري کمتر از  بیشترگذاري کیست

به  1963در سال  Metalli  و Ballardinد در حالیکه نک می

، دما، زیادگذاري با پارامترهاي شوري  عدم ارتباط بین کیست

.کند و تراکم در سویه ایتالیایی اشاره می فتوپریود، نوع غذا

Dutrieu    که به همراه هیپوکسی،  دادنشان  1960در سال 

تغذیه جلبکی نیز براي تولید کیست الزم است چرا که در شرایط 

مطالعات  .زایی غالب خواهد بود هیپوکسی و تغذیه با مخمر، زنده

آرتمیا  نشان داد که در گونه دو جنسیدانشمندان فرانسوي 

 فرانسه، روز Seteسویه پارتنوژنز  دریاچه بزرگ نمک آمریکا و

 .کنند گذاري را ایجاد می زایی را و تاریکی کیست طوالنی، زنده

Sorgeloos و Versichele گزارشی مبنی بر ، 1980 در سال

هاي  یستمستاثیر استرس هیپوکسی بر ماکزیمم تولید کیست در 

 .دارندارائه کشت متراکم آرتمیا 

در تغییر مدل توان  به تنهایی  نمیرا رسد یک عامل  نظر میب

اي از عوامل درونی و   بلکه مجموعه،تولید مثلی موثر دانست

با  لذا عامل خشکسالی .یند موثر خواهند بودآبیرونی در این فر

 صورت آشکاره ب که برخی از آنهاهاي مختلف  وجود پیچیدگی

بدانها اشاره شده است و برخی بصورت مقاله در این بوده و 

 آرتمیابر فیزیولوژي خشکسالی  نتیجه تاثیرات کهمستتر 

زایی به  باعث تغییر مدل تولید مثلی از زنده ،باشد می

. درصد شده است85گذاري به میزان  کیست

در ) نمودار ستونی(گذاري   درصد کیستةهندد نشان1نمودار 

باشد که با افزایش   می1374-1381ششماه نخست سالهاي 

ه قابل توجه اینکه نکت. یابد ، افزایش می)نمودار خطی(شوري 

گذاري  آرتمیاي ارومیه بصورت طبیعی تمایل بیشتري به کیست

گذاري آن بیشتر  دارد و لذا در شرایط مناسب نیز درصد کیست

  .خواهد بود

در ششماه ) نمودار ستونی(گذاري   درصد کیست2نمودار 

در ششماه دوم سال . دهد دوم سالهاي مورد مطالعه را نشان می

ل افزایش شوري، بلکه با کاهش شدید درجه حرارت، نه تنها بدلی

  درصد 100گذاري در آرتمیاي ارومیه به سمت  تمایل کیست

 سه ماه پایان سال، بیوماس آرتمیاي بالغ   دراصوالً . کند می میل 
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 شکل مربوط به آرتمیاي بالغ در سه ماه فصل پاییز  وداردوجود ن

ساالنه شوري و درصد بطور کلی با توجه به میانگین . باشد می

ها، مشخص گردید که  کیست زایی و آنالیز واریانس یکطرفه داده

لیتر یک شکستگی در نمودار   گرم در172در شوري حدود 

شود که پس از آن  زایی ایجاد می درصد کیست) 4نمودار (خطی 

 درصد تولید مثل آرتمیا در دریاچه از طریق 100 تقریباً

 .زایی انجام شده است کیست

 حاللیت اکسیژن در نمتعاقب افزایش شوري، بدلیل کاهش امکا

که این فاکتور رخ خواهد داد آب، کاهش شدید اکسیژن محلول در آب 

م عصبی در جهت تغییر مدل تولید مثلی از یستستواند محرك  نیز می

عالوه بر آن، نبود مواد غذایی  .گذاري باشد کیستزایی به  زنده

تواند  یل افزایش بیش از اندازه شوري میبدل) جلبکهاي شورپسند(

زایی به  بعنوان یکی دیگر از عوامل مهم جابجایی تولید مثل زنده

 این موضوع با توجه به شفافیت باالي آب .دگذاري بیان گرد کیست

ولی از آنجا که . دریاچه بعد از روند خشکسالی تایید شده است

ی از نابودي پارامترهاي کاهش اکسیژن و افزایش شفافیت ناش

 ،اند جمعیتهاي فیتوپالنکتونی بدلیل باال رفتن غلظت نمکی حادث شده

توان تاثیر آنها را در تغییر روند تولید مثلی، تاثیر ثانویه متصور کرد  می

 .  و مهمترین عامل را استرس شوري عنوان نمود

تواند پاسخگوي بسیاري از  یکی از مهمترین مطالعاتی که می

ل تولید مثلی آرتمیا،  در زمینه چگونگی تغییر مدسئواالت بخصوص

باشد، مطالعات ) وقفه متابولیکی( رفتن به دیاپوزچگونگی فرو

نیاز است به مورد اجرا خصوص آرتمیا ارومیه درفیزیولوژیک است که 

تا بعد گردد آوري و در فریزر نگهداري  هاي آرتمیا جمع کیست .آیددر

 .ده شود بازگرداناز رفع شوري به دریاچه

 

 قدردانیتشکر و 

 با استفاده از اطالعات دو پروژه ارزیابی ذخایر آرتمیاي تحقیقاین 

با همکاري گروه کارشناسان مرکز که صورت گرفته دریاچه ارومیه 

و با مشاوره دانشگاه گنت یک مقطع تحقیقات و توسعه آرتمیا در 

و ) 1374-1376سالهاي ( بلژیک تحت سرپرستی پروفسور سارجلوس

تحت در مقطع دیگر با مشاوره موسسه تحقیقات شیالت ایران 

انجام گرفته ) 1379-1381طی سالهاي (سرپرستی دکتر نگارستان 

تهیه این مقاله بطور مستقیم در که  همچنین عزیزان دیگري .است

پور،  حسیناحمدي، مهندس مهندس آقایان  اند همکاري داشته

 شعاع حسنی و مهندس مهندس ،زاده مهندس گنجی، دکتر مصطفی

 .شود نه از همه آنها تشکر میمقدسی بودند که صمیما

در پایان ضمن تشکر از موسسه تحقیقات شیالت ایران براي 

هاي پژوهشی مربوط به این مقاله، از همکاري صمیمانه  تامین هزینه

 .گردد قدردانی میتشکر و سازمان حفاظت محیط زیست 
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Abstract 

Bisexual Artemia in Urmia lake is a native species that is very important in biodiversity 

and phylogeny aspects. In this paper, effect of salinity on reproduction model of Artemia 

urmiana  from 1995 till 2002 were studied. Urmia lake water salinity was increased  affected 

from low precipitation in recent drought years,  in november of 2001 it became more than 

300ppt and transparency of water in some stations were maseaured as their depth. In sampling 

it was determined, in natural condition, same as artificial condition,  some stresses such as 

high salinity and reduction in food availabe, shifted reproduction model of Artemia from 

ovovivipariety to ovipariety.

According to data analysis there are significant differences (P<0,05) between two groups of 

salinity, less and more than 172ppt  and oviparous percentages of Artemia urmiana.    
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