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Artemiaارزیابی اکولوژیکی پرورش گونه وارداتی franciscana با گونه بومی
در حاشیه جنوبی دریاچه نمک استان قمArtemia parthenogeneticaاستان قم 

کشور،شیالتیعلومتحقیقاتسهموسکشور،آرتمیايتحقیقاتمرکز:*یوسفعلی اسدپوراوصالو
365:ارومیه، صندوق پستیکشاورزي،ترویجوآموزشتحقیقات،سازمان

1394آذر: تاریخ پذیرش1394شهریور: تاریخ دریافت
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مقدمه
جغرافیایی عرضهدقیق34درجه و 8استان قم در موقعیت 

. جغرافیایی در مرکز ایران قرار دارددقیقه طول52درجه و 6و 
از نظر هویت اقلیمی استان قم در مناطق خشک و نیمه خشک 

متر میلی127±5شده که داراي میزان بارندگی بنديتقسیمسرد
گراد درجه سانتی44و حداکثر 1/8در سال با دماي حداقل 

. باشدهاي جمکران و سراسون میایستگاهترتیب در ساالنه به
هاي قمرود، منابع اصلی تامین آب دریاچه قم از رودخانه

میلیون مترمکعب 80و 130، 200جارجارد و شور به ترتیب 
30هاي سطحی نیز معادلآبچنین حجم روانهم. باشندمی

؛2008و همکاران،Agh(مترمکعب برآورد گردیده است میلیون
EimanifarوMohebbi ،2007 .(

عنوان پایه و اساس غذاي زنده در صنعت اهمیت آرتمیا به
شناخته شده است و در حال حاضر 1930پروري از سال آبزي

صنعت تکثیر و پرورش میگو، انواع ماهیان دریایی، زینتی و 
وAbatzopoulos(داردبستگیآرتمیاسیستبهخاویاري

پرورش آرتمیا در . )2008همکاران، وAgh؛ 2009همکاران، 
م خشک و نیمهزار و بایر در کشورهاي با اقالیاراضی شوره

توسعه . دنبال داردهخشک، حفاظت زیست محیطی را ب
کشاروزي در کشورهاي روستاها، کاهش نرخ بیکاري و توسعه

خشک نظیر ایران که داراي منابع آبی هاي خشک و نیمهبا اقلیم
تواند یکی از دستاوردهاي توسعه ور هستند، میششور و نیمه

عنوان غذايدر پرورش آرتمیا به. صنعت پرورش آرتمیا باشد
زنده آبزیان پرورشی، از منابع آبی مورد استفاده در کشاورزي، 

Eimanifar(شود وجه استفاده نمیهیچصنعت و شرب، به 

ترکیب جانوري دریاچه قم شامل یک ). Mohebbi ،2007و
Artemiaگونه آرتمیاي بکرزاي بومی  parthenogenetica نیز

پیش از این در آبگیر نوق این گونه).  1392اسدپور، (باشد می
عالوه ). 1391شفایی و همکاران، (رفسنجان گزارش شده بود 

را بهA. franciscanaوجود ) 1391(براین شفایی و همکاران 
عنوان یک گونه بکزاي بومی دیگر ایران در دریاچه طشک 

بار اولینبراي ) 2008(و همکاران Manaffarاستان فارس و 
مورد ) زیستگاه طبیعی آرتمیا(این گونه را در فالت ایران وجود

هاي مناسب و مقاوم یکی استفاده از گونه.تأیید قرار داده بودند
. باشدتکثیر و پرورش آرتمیا میاز دالیل موفقیت در زمینه 

بر این اساس، این تحقیق با هدف ارزیابی اکولوژیک یک 
.A(گونه آرتمیاي بومی ایران  parthenogenetica( با یک گونه

.Aنام هتجاري جهانی ب franciscana،در شرایط یکسان پرورش
.انجام گردید

هاشمواد و رو
تحقیق حاضر به مدت شش ماه در تابستان و پائیز 

.صورت پذیرفت1392سال
آباد واقع در این تحقیق حاشیه زهکش شمس:یابیمکان

حاشیه جنوبی دریاچه نمک قم براي ارزیابی اثرات اکولوژیکی در
می استان قم براي بر روي آرتمیاي نژاد بوآرتمیا فرانسیسکانا

هاي معیارازجمله ). 1392اسدپور، (تحقیق تعیین گردید 
کش، نداشتن انتخاب مکان شامل دسترسی آسان به آب زه

معارض محلی، وجود برق و دیگر امکانات شهري در حاشیه 
.آباد بودزهکش شمس

در این تحقیق براي هر گونه : سازي استخرهاآماده
. کار گرفته شدهاستخر خاکی ب6ر مجموع استخر و د3آرتمیا 

متر 5/1مترمربع و به ارتفاع 100استخرهایی داراي مساحت 
آبگیري . متر طراحی و ساخته شد1براي حجم آبگیري 

ppt15هاي زهکش منطقه با شوري معادل استخرها از آب
جهت . رسانیده شدppt50انجام شده و شوري هرکدام به 

رندگان و حیوانات موذي در منطقه، محل جلوگیري از ورود پ
حفاظت از . طور کامل محصور گردیدهاستخرهاي مورد آزمایش ب

هاي فیزیکی در ورودي ورود جانوران موذي با استفاده از حفاظ
سازي استخرهاي پرورش با کوددهی و غنی. ها انجام شدآب

. انجام گردید) 2000(همکاران وSorgeloosروش استاندارد
اي این منظور از کودهاي شیمیایی نیتراته، فسفاته و اوره بر

100همراه کیلوگرم در هر هکتار، به50میزان هرکدام به
. ازاي هر هکتار استفاده شدکیلوگرم شیرابه کود مرغی به

بارورسازي جهتکودهاي مذکور بالفاصله پس از آبگیري استخر
منطقه از هاي آرتمیاي بومیسیست. گردیدندآب استفاده

.Aهايقم و سیستاستاننمکدریاچه franciscana از نوع
تهیه شده و طبق روش .A.P.Tپرورشی، از شرکت ویتنامی

گشائی شده و تخم) 2009(و همکاران Van Stappenاستاندارد 
. دست آمده رهاسازي شدندهب1هاي اینستار درنهایت ناپلیوس

در این روش براي ضدعفونی : گشاییتخمشرایط
گرم در لیتر استفاده میلی200ها از محلول هیپوکلریت سیست

دقیقه و با هوادهی مناسب صورت گرفت 20مدت شد که به 
)Van Stappen ،چشمهتوريباهاسیست). 2009و همکاران

براي رسیدن . شستشو و تفریخ شدندشیرین میکرونی با آب125
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ها ازجمله دماي به نتایج بهتر، شرایط استاندارد تفریخ سیست
و 32ppt، میانگین شوري pH8، گراددرجه سانتی25

. لوکس، لحاظ گردید2000روشنایی ظروف تفریخ در حدود 
گرم در لیتر 1طور متوسطهها در زمان تفریخ بحجم سیست

دهی مداوم انجام شدر هوا، اکسیژنبود و توسط کمپرسو
Ahmadi) ،2012و همکاران.(

صورت رهاسازي به: ها به استخرهارهاسازي ناپلیوس
توسطاستخر،لیتر آبازاي هربه1ناپلیوس اینستارعدد25

سازي شرایط لیتري و بعد از یکسان100هاي پالستیکی کیسه
ستارها در مراحل بعدي از منظور پرورش اینبه. دمایی انجام شد

استخر سبز، استخر . وجود یک استخر سبز  بهره گرفته شد
با شرایط پرورشی استاندارد .Dunaliaella spپرورش جلبک 

آمونیوم که با استفاده از کودهاي شیمیایی و بیولوژیکی دياست
فسفات وکود مرغی بارور شده است یراي بارورسازي استخر 

50گرم کود شیمیایی اوره به انضمام کیلو50سبز، میزان 
کیلوگرم شیرابه کود مرغی 100کیلوگرم دي آمونیوم فسفات با 

).2جدول(شدافزوده)بار3اي هفته(هر بار برداشت جلبک 
گیري شده نظیر دما، اکسیژن، فیزیکوشیمیایی اندازهفاکتورهاي
.بودیکساندر تمامی استخرهاCODو pH ،BODشفافیت، 

بار هفته یک2هرفرانسیسکاناآرتمیاوپارتنوجنتیکاآرتمیابترکی
سپس . گردیدتعیینبرداري واز تمامی سطوح استخر نمونه

ها و تعداد ها، ناپلیوسها شامل تعداد سیستمراحل زیستی آن
وزن . هاي رحمی ماده مورد بررسی قرار گرفتتخم در کیسه

. گرفتی قرار میها نیز مورد بررسخشک و وزن تر نمونه
میکرونی میزان بیومس در هر 100چنین با استفاده از توري هم

طول دوره . متر مکعب آب استخر مورد سنجش قرار گرفت
ماه انجام شد و در 6مدت پرورش براي هر کدام از تیمارها به

گرم در لیتر میلی50±5تمامی این مدت شوري آب در حدود 
تبخیر و نفوذپذیري آب، کاهش آن براي جبران . نگه داشته شد

پس از اتمام طول دوره پرورش، آب . صورت روزانه جبران شدهب
ازها جهت جلوگیريتمامی استخرها خشک شده و کف و دیواره

درصد کوزاتیون ضدعفونی6با محلولها،سیستوآرتمیاهاپخش
.زنی گردیدشخمکاملطورهباستخرها،کفسپس.شدند

تفاوت در تولید سیست و ناپلیوس میان دو :لیز آماريآنا
یک سویه ANOVAگونه بومی و میهمان با استفاده از آزمون

SPSSافزاربا استفاده از نرم05/0سطح احتمال بررسی و در

).Wanigasekera ،2010و Browne (محاسبه گردید 0/9سخهن

نتایج
هاي فیزیکوشیمیایی آب در یژگیکلیه مقادیر مربوط به و

.آورده شده است1جدول شماره 

فاکتورهاي هیدرولوژیکی استخرها در طور دوره پرورش:1جدول 
واحدفاکتورواحدفاکتور
Ca++2260مترمیلی1عمقگرم در لیترمیلی
Mg++1215رس و شنبافتگرم در لیترمیلی

3 CaCo10800یترگرم در لمیلیECds/m100
3 NH4/1T.D.S6128گرم در لیترمیلی
2 No5/8گرم در لیترمیلی9500سختی کل

گرم در لیترمیلی96قلیائیت کل9/7اسیدیته
4 N-NH4/14 P-Po3/12

3 No5/6Cl6/27
So5054ppt 2/54شوري

سلول در لیتر107831مجموع تراکم جلبکی

ترین شود، بیشمیمشاهده1جدولدرکهطوريهمان
کلسیمکربناتبهمربوطاستخرهیدرولوژیکیهايفاکتورمقدار 

)3CaCo(ترتیب کلسیم و پس از آن به)++Ca ( و منیزیوم
)++Mg (مربوط طور مشتركبهمقادیرترینکمچنینهم.باشدمی

اسیدیته و شوري آب میزان سختی، . است4N-NHو 3NHبه 
و در لیترگرممیلی96، لیتردرگرممیلی9500ترتیببه

5054pptترکیب و تراکم جمعیت جلبکی تولیدآنالیز.است
2شده در استخرها در طول دوره پرورش در جدول شماره 

ترین تراکم جمعیت بیش2براساس جدول .آورده شده است
Naviculaجلبک در استخر مربوط به  sp 47125±100با

Scenedesmus dimorphusترین آن مربوط بهو کمدرلیترسلول

.استسلول در لیتر 105±10با
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آنالیز ترکیب و تراکم جمعیت جلبکی تولید شده در استخرها در طول دوره پرورش:2جدول 
سلول در لیتر نوع جلبک

Gophonema sp110±16000
Navicula sp170±47125
Nityschia sp120±17883

Scenedesmus dimorphus10±105
Cymbella sp60±6503

Hmphora100±2005
Tetraselmis50±1959

جلبک 3ترین تراکم استخر مربوط به در مجموع بیش
Navicula sp،Nityschia spوspGophonemaترتیببه

تایج بررسی ن.بود16000±100و 170±47125،120±17883

دست هب3شرح جدول شماره هاي دو گونه بهوزنی ناپلیوس
.آمد

هاي دو گونه بومی و وارداتی طی دوره پرورشترکیب وزنی ناپلیوس:3جدول 
)                                  گرم(وزن تر 

A. parthenogenetica
طول دوره پرورش

)روز(
)                 گرم(وزن تر 

A. franciscana
5±45155±50
3±32307±58
2±28453±55
5±38604±49
5±53752±49
3±37904±41
5±351208±56
4±471509±60
6±5618011±63

ام، 75به استثناي روز ،3جدولمطابق برآورد وزنی در 
تر از  بیش%40تا10نبیparthenogenetica.Aروند رشد 

A. franciscana180و90، 15در روزهايرشدتفاوت.استبوده
چنینهم.تر بوده استرشد بیشتفاوتروندروزهاسایرو درترکم

.Aوزنروزهاسایربرخالفام،75روزدر parthenogenetica ازA.

franciscanaنتایج  ترکیب جمعیتی سیست و .تر بودبیش
ناپلیوس دو گونه آرتمیاي بومی و وارداتی در طی دوره پرورش 

.آورده شده است5و 4ترتیب در جداول به
.A تعداد سیست و ناپلیوس آرتمیاي وارداتی:4جدول  parthenogeneticaدر طی دوره پرورش

تعداد سیستلیوستعداد ناپ)روز(زمان
151±55±40
302±1110±151
455±8110±231
605±9710±254
754±4010±354
903±195±158
1054±405±168
1203±335±170
1502±225±155
1801±115±140

.Aناپلیوستعدادترینبیش parthenogeneticaروزدر
ام75روزدرسیست این گونهتعدادترینشو بی) 97±5(ام 60

تدریجیتقلیلزمانگذشتبارونداین. آمددستهب)10±354(

ها به حداقلها و سیستتعداد ناپلیوسام،180درروزویافته
.)4جدول(رسیدند خودمیزان



1395تابستان، 2، شماره هشتمسال ت جانوري    پژوهشی محیط زیسفصلنامه علمی 

163

.Aتعداد سیست و ناپلیوس آرتمیاي وارداتی:5جدول  franciscanaدر طی دوره پرورش
تعداد سیستتعداد ناپلیوسزمان
152±245±82
305±5310±125
455±5610±226
604±4110±139
753±3310±110
904±485±103
1053±385±86
1203±316±98
1502±266±90
1802±257±73

.Aدهد که در نیز نشان می5نتایج جدول  franciscana ،
226±10و 56±5ترتیب ترین تعداد ناپلیوس و سیست بهبیش

آن این روند تولید پس از. دست آمدهام ب45عدد در روز 
سیست و ناپلیوس با گذشت زمان رو به تقلیل نهاده و در روز 

.ام به حداقل میزان خود رسیدند180

بحث
5ر سطح احتمال دهد که دنتایج این تحقیق نشان می

داري در میانگین تولید سیست ، اختالف معنی›p)05/0(درصد 
گونه بومی .گونه وجود دارد2روزانه در طی دوره پرورش بین 

پس از گذشت فصل تابستان و اوایل پاییز در محیط طبیعی 
که این  در حالی. کندزایی مناسب میخودش شروع به سیست

.Aدر مورد  franciscana مشاهده نگردیده و این اختالف تولید
این مطلب بیانگر این است که شاید گونه . دار بودسیست معنی

.Aمیهمان  franciscanaزایی خود را در اقلیم توان سیست
درترتیبداده و بدینمحیطی از دستشرایطتوجه بهجدید با

.Aقایسه با گونه بومی م parthenogeneticaتري سیست کم
ماه اول پرورش در 2میانگین تعداد ناپلیوس در .نمایدتولید می

.Aاین تحقیق بیانگر این موضوع است که  parthenogenetica

.Aتري نسبت به گونه تعداد ناپلیوس بیش franciscana ایجاد
.Aه بدین ترتیب گون. کندمی franciscanaهاي اول در ماه

تري با محیط زیست منطقه دارد و این پرورش قدرت تطابق کم
یط زیستی کلیه مراحل متاناپلیوس و آرتمیاي وضعیت براي شرا

در یکی از . دهدنتایج مشابهی را نشان میجوان و بالغ نیز 
مطالعات پیشین، با بررسی مراحل جنینی دو گونه بومی ایران 

، در طی کلیه مراحل A.parthenogeneticaو A.urmianaیعنی 

ظ گیري از لحاهاي چشمهاي دو گونه تفاوتپرورش، ناپلیوس
رحیمیان و همکاران، (جسمی نشان دادند شناسی و رشدریخت
در این پژوهش میزان تولید بیومس آرتمیاي بومی در ).1390

.Aتن در هکتار و براي3هر دوره پرورش معادل  franciscana

و همکاران Ahmadiدر بررسی . تن در هکتار بود8/1معادل 
.Aتولیدپذیرفت،صورتارومیهدریاچهحاشیهکه در) 2012(

parthenogenetica حتی از گونه بومی منطقه(A.urmiana) هم
توان از مجموع این دو یافته می. تر بودداري بیشطرز معنیبه

.Aچنین برداشت نمود که گونه  parthenogenetica جداي از
بومی بودن، احتماالً خصوصیات ژنتیکی بهتري نیز از لحاظ بحث

هاي در این رابطه نتایج پژوهش. پلیوس داردتولید سیست و نا
Gajardo وBeardmore)1988(گذاري درداد که تخمنشان

A. franciscanaباشدژنتیکی میهايکنترل ویژگیتحت .
قم بومی در دریاچهبنابراین توسعه مراکز تکثیر و پرورش گونه 

اقتصادياهدافبراساسهاي آرتمیا،نسبت به سایر گونه
.تر استصرفهو مقرون بهترمناسب

.Aهايدر این مطالعه تعداد سیست franciscana پس از
.Aیک ماه تقریباً به دو برابر parthenogenetica یافته و افزایش

چنان دار تا پایان دوره شش ماهه پرورش هماین  اختالف معنی
.Aهايتر بودن سیستبیش. برقرار بود franciscanaتواند می

در این زمینه .باشدگونهاینهايسیستکوچکدلیل اندازهبه
VanhaeckeوSorgeloos)1980(هايسیستکهنمودندعنوان

A. franciscanaفرانسیکو از دست آمده از خلیج سنهب
تر کوچکپابلو،گونه در خلیج سناینهاي جمعیت دیگرسیست

.Aها در بنابراین شاید جثه ریز سیست. بودند franciscana

.Aبهنسبتگونهاینهايسیستتربیشدلیلی بر تعداد

parthenogeneticaمورد بررسی در مطالعه حاضر باشد.
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هاي اواخر قرن بیستم نظرات مختلفی در مورد نحوهدر سال
گذاريتخمبه )زاییناپلیوس(oviviparityشیوهتغییرومثلتولید

Berthelemy-Okazakiنتایج بررسی . مطرح بودArtemiaدر

نمود که کاهش تولید سیست چنین می)Hedgecock)1987و
A. franciscanaدلیل برداشت در ماکایوي برزیل ممکن است به

با حذف بخشی از جمعیت "از حد سیست بوده و احتماالبیش 
زایی به سمت جمعیت دریاچه، ژنوتیپ جمعیت مستعد ناپلیوس

ها پیشنهاد نمودند که تولید آن.گردیده باشدگذار مایلتخم
گذار تواند ازطریق بازیافت جمعیت بسیار تخماحتماالً میسیست

.Aاز سوي دیگر تحقیقات پیشین ثابت نموده است.احیاء شود

franciscana قادر است در عرض چند سال جمعیت بومی یک
و همکاران، Amat؛2007همکاران،و(Amatنمایدحذفرامنطقه
تحقیقات در ایران نیز نشان ). 2005و همکاران، Green ؛2005

طبیعیگاهداد که در آبگیر نوق رفسنجان که پیش از این زیست
A. parthenogeneticaاست،بودهA. franciscana توانسته بود

طورکاملهبرابکرزاآرتمیايسال جمعیت4تر از در مدتی کم
). 2006،و همکاران(Abatzopoulosحذف نماید 
) 1391(همکارانوشفاییهايوهشپژنتایجبهتوجهبابنابراین
.Aهاي مختلف در جمعیتژنتیکیتنوعدرخصوص franciscana

.Aهاي تحقیق حاضر مبنی بر توان بالقوه گونهچنین یافتهو هم

franciscanaتر و با اختالف در تولید سیست و ناپلیوس بیش
.Aکهشودمیبینیپیشبومی،گونهبهنسبتدارمعنی franciscana

.Aهايجمعیتبتواندآیندهدر parthenogeneticaطور کامل هرا ب
به لحاظ همگونه،اینورودازشودمینهادپیشروینااز.نمایدحذف

خاطر مهاجم بودن، به آبگیرها و سایرهتداخالت ژنتیکی و هم ب
.گرددجلوگیريآرتمیابومیهايگونهدیگردارايهايزیستگاه

و قدردانیشکرت
2-79-12-89009کدمصوبابپژوهشیطرحقالبدرپروژهاین

بدینوگرفتهانجامایرانشیالتتحقیقاتموسسهحمایتباو
تحقیقاتموسسهکشور،آرتمیايتحقیقاتمرکزهمکاريازوسیله
.آیدمیعملبهتشکرکمالارومیهدانشگاهوکشورشیالتیعلوم
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