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آرتمیاي میزان دیاپوز سیستهاي تولیدي از بررسی
سرمادهی روش به (Artemia urmiana) ارومیه دریاچه

ماه1383) آبان 1382 تا مهرماه (از
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در
77 زمستان 1386 شماره و آبزیان امور دام

چکیده
(Hypersaline)شور العاده فوق دریاچه بزرگترین که ارومیه غالب در دریاچه شیالتی گونه هاي ارزشترین با Artemia) یکی از urmiana) آرتمیا
که دیاپوز میزان تعیین جهت بررسـی این در قابل توجهی دارد . ارزش الرو،  پرورش صنعت د ر گونه این میشـود. محسـوب اسـت، ایران
برداري نمونه 1383 آبان ماه تا 82 مهر ماه از سـاحلی ثابت ایسـتگاه از 6 میباشـد میزان کیفیت سیسـتها عوامل تأثیر گذار بر از یکی
( دي 3/36±0/57 ،3/24±2/17 ترتیب،  12هر روز) به تقریبی سـاعت در ) ارومیه دریاچه آب و هوا حداکثر دماي و حداقل میانگین شـد.
د ر ماههاي دریاچه شـوري آب و میزان شـفافیت آمدند، بد سـت (83 ماه (مرداد سـانتیگراد درجه 29/6±1/44 ،29/81±1/22 و (82 ماه
/16 حدود ترتیب،  بـه دریاچه آب شـفافیت حداکثر و حداقل میانگین دادند. نشـان (p< 0/05 داري( معنی اختالف برداري مختلـف نمونه
ترتیب به دریاچه شوري آب حداکثر حداقل و میانگین گردید ند، مشاهده شهریور83 و ماههاي اردیبهشت در و 0/63±4/13 متر 1/025±0
مدت  طول حد حداکثر و میانگین حداقل شد ند. اندازه گیري 83 مهر و اردیبهشت ماههاي در لیتر گرم در 308±13/19 و 59/11±86/246  
مختلف نمونههاي سیست در ماههاي دیاپوز گردید ند. میزان مشاهده خرداد 83 و آذر 82 ماههاي د ر سـاعت 14 تا 7 بین روشـنایی منطقه
با زمان تابستان(هم بهار و در فصول شده گرفته سیست نمونههاي  ،(p< 0/05 دادند( نشـان معنی داري اختالف به هم نسـبت برد اري نمونه
17/231±10/10 و درصد(تیرماه83) نوسان5/739±7/73 دامنه در که بودند برخوردار دیاپوز میزان کمترین داراي دما) و روز طول افزایش
روز طول کاهش با پائیز(همزمان در ماههاي شـده صید سیست نمونههاي در دیاپوز میزان بیشـترین و داشـتند قرار ماه83) د رصد(خرداد
تابسـتان،  از فصل بودند. بعد نوسـان ماه83) در (مهر 51/348±11/819 تا ماه82) 16/14±39/839 (آبان بین که گرد ید مشـاهده د ما) و
عامل مهمترین نهاده بود،  افزایش روبه سیست نمونههاي دیاپوز میزان شـوري، دار معنی و افزایش روشـنایی طول د ما، کاهش با همزمان

است. شده داد ه تشخیص آب دماي گذار، تأثیر محیطی

دیاپوز سیست، ،Artemia urmiana ارومیه، دریاچه کلید ي: کلمات
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An investigation of diapause rate from produced cysts of Artemia (Artemai urmiana) in Urmia lake by 
cryopreservation method( from October 2003 till November 2004) 
By: Zabihy, M., M.Sc. in Aquaculture of Cold Water Fishes Research Centre(CFRC), Tonekabon; Azari Takami, G., 
Prof. of Veterinary Collage of Tehran University; Esmaeili, L., M.Sc. in Aquaculture of the Artemia Research Centre, 
Urmia and Ahmadi, R., Academic Member of The Artemia Research Centre, Urmia. 
Urmiah lake is one of the largest thallassohaline and hypersaline lake located in the northwest of Iran. The brine shrimp, 
Artemia urmiana is one of worthwhile fisheries species inhabited in that. For exploitation of Artemia was need to quality 
and quantity assessment. The aim of this project was the study of situation diapause of Artemia cysts, produced from 
Urmia Lake. The sampling campaigns started from 10 October 2003 till 25 November 2004; with taking cysts 6 shore 
sites and buoyancy cysts on the lake water surface, in parallel, 7 sites were selected within lake via random design for 
recorded some of abiotic factors such as salinity, temperature and transparency. The samples washing and separation 
were performed in the laboratory and then the cyst samples were hatched. All cyst samples were hold in the refrigerator 
in –20ºc in order to break the diapause cysts.The average minimal and maximal water surface and air temperature per 
month (recorded in hours 12 each day) ranged between 3.24±2.17ºc, 3.36±0.57ºc (in January 2004) and 29.81 ±1.22ºc, 
29.6±1.44ºc (in August 2004), respectively. The lake water transparency showed a significant difference (p<0.05) in 
the sampling months. The minimal and maximal transparency average calculated per month May 2004(1.025±0.16 
m) and September 2004(4.13±0.63 m). The lake salinity have a significance difference (p<0.05) in during  this study, 
the minimal and maximal salinity average obtained per May 2004 (246.86±11.59ppt) and October 2004 (308±13.19 
ppt). The limit up and low daily bright length of the area was observed in December 2003 (~ 7 h) and June 2004 (~ 
14 h). The rat of diapause of the cyst samples was showed a significant difference (p<0.05) with each other. The cyst 
samples were caught of April 2004 till September 2004 have lower amount diapaus( contemporary with increase 
bright length and water temperature), minimal and maximal values were calculated fore July 2004(%5.739±7.73) and 
June 2004(%17.231±10.10), in lieu of most diapause value in cyst samples was belonged to October 2003- January 
2004(between ~ %40-48) and October – November 2004(between ~ %44-51).

Key words: Urmia Lake, Artemia, Cyst, Diapause

مقدمه
در ــد که میباش ــیاي غربی آس د ائمی آبگیر بزرگترین ارومیه دریاچه
45ْ تاَ 45 45ْ َو10 38ْ عرض شمالی 16 َ 37ْ تا 5 َ بین فالت ایران غرب
مساحت است(2). شده کشیده جنوب به شمال از دارد و قرار شرقی طول
و (5) ــتري شبس جبارلوي ،(17) Azari Takami ــط توس ــه دریاچ ــن ای
مربع کیلومتر 4000 بین 6100- (8) نیروهاي مسلح جغرافیایی ــازمان س
خیلی دریاچههاي جزء ــه ــت. دریاچه ارومی گردیده اس گزارش متغییر در
است(35). (Thallassohaline)فاقد سرریز یا مستقل حوضه نوع از و ــور ش
میباشد(28). کم تنوع گونهاي ــتن داش ــتگاهها، زیس قبیل ــاخص این ش
Artemia) ــا آرتمی ــکوپی بارز، ماکروس گونه داراي دو ــه ارومی ــه دریاچ
جلبک و پوست سخت گونه یک ترتیب به که Entermorpha و (urmiana
دید گاه رده از ــور) آب ش (میگوي آرتمیا و 14). 1 ) ــد کبود رنگ میباش
ــش آبش رده ــتان(Crustacae) و پوس ــخت س ــاخه زیر ش به متعلق بندي
ــور ش آبهاي منابع و ارومیه د ریاچه در ــد . می باش (Branchiopoda)ــان پای
گزارش A.urmianaو A. parthenogenetica آرتمیا، گونه دو آن به متصل

.(37 ،17 است(15، گردیده
ــت گذاري(سیس تخم روش ــب محیطی به نامناس ــرایط ش آرتمیا در
ــه مرحل در ــا ی ــدي تولی ــتهاي سیس ــد(28). میکن ــل مث ــد زائی)تولی
قرار (Quiescence)مرحله بیداري در ــا ی (Dormancy یا Diapaus)خواب
در کویسنس) حتی سیست هاي رفته(برخالف دیاپوز به سیستهاي دارند.
اثر جنین(در بدون تغییر شرایط فیزیولوژیکی و محیطی ــب مناس شرایط
تولید غذاي براي مطلوبیت از لذا نمی شوند گشایی تخم عوامل خارجی)،

دارند. د یاپوز رفع به نیاز و نمیباشند برخوردار زنده
ــتفاده در اس مورد ــده زن غذاي منبع ــک ی همچون ــا آرتمی ــت سیس
پوستان از سخت گونههایی و ــیرین ش دریایی، آب ماهیان الروي مراحل
مراحل تغذیه گزارش دادند،  همکاران(33) ــدSorgeloos .(19) و می باش
آبزي وسیع ــیار بس صنعت د ر ــتان ــخت پوس س و ماهی الروهاي آغازین
ــد دهه چن در بطوریکه ــد . ــکل نمیباش مش از خالی مبحث یک ــروري پ
ــکارچی آبزي ش گونههاي بعضی الروي مراحل تغذیه در زند ه غذاي اخیر
گرفته قرار ویژهاي توجه مورد ماهیها و تنان نرم پوستان، سخت همچون

... دیاپوز میزان بررسی
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خصوص اخیر(به دهه دو در ایران ــور کش پروري آبزي ــت(7). صنعت اس
این در توفیق بیشتر است(10). نموده توجهی خور ــد در رش دهه1380)
از دارد تولید ــان راندم بر گذار تأثیر عوامل ــردن فراهم ک به ــد ، نیاز رون
استفاده برد. نام را باال کیفیت درجه با آغازین تأمین غذاي میتوان جمله
با (16)Azari Takami توسط بار اولین براي الرو پرورش جهت از آرتمیا
شده انجام سد سنگر در ارومیه دریاچه از تولیدي سیستهاي آوري جمع
بهره کارشناسان مورد توجه از موارد مهم کیفیت با سیستهاي تهیه است.
مهمترین یکی از ــد. آبزیان میباش مزارع پرورش و مدیران ــت سیس بردار
درصد .(33 و است(29 گشایی تخم درصد سیستها، در کیفی ــاخص ش
از یک جنین دار سیستهاي تخم گشایی ظرفیت از تخم گشایی، شاخصی
درصد تخم میزان بر گذار از عوامل تأثیر یکی میباشد(29). سیست توده
آن میباشد(29). پیشرفت درجه و دیاپوز عامل توده سیست، یک گشایی
ــتگاههاي آرتمیا زیس د ر ــب مناس راهکار بهترین نظر اکولوژیکی،  نقطه از
می باشند ( دورهاي ) ساالنه چرخه داراي محیطی که استرسهاي به نسبت

تولید  و شوري)، روشنائی طول هستند (دما، بینی قابل پیش بیش و کم و
جهت در راستا و همان د ر .(30 و میباشند (21 رفته به دیاپوز سیستهاي
تولید سیست کشور(دریاچه بزرگ طبیعی منبع و کیفی تنها کمی ارزیابی
و Abatzopoulos و (35 ،34) Sorgeloos ــط توس ــی مطالعات ــه)، ارومی
(جهت آرتمیا ذخایر ــش پای بیولوژي، دهه1380روي در ــکاران(18) هم
در زمینه خصوصیات آرتمیا) سیست زند ه و توده ــنجی میزان تولید توانس
ــانات نوس و ناپلی،  ــت از سیس زند گی، بیومتري و چرخه ــی ــد مثل تولی
آرتمیا شناوري سیست وضعیت و کوریون الیه غیراشباع، چرب اسیدهاي
در 1382 و سالهاي1381 د ر ایران ــیالت ش تحقیقات ــه موسس و ارومیانا
در ولی ــت اس گرفته صورت ارومیه دریاچه آرتمیاي ذخایر ارزیابی زمینه
وضعیت و ــایی گش تخم (د رصد کیفی خصوصیات بعضی ارزیابی خصوص
آن سال یک از طول بیش ارومیه در ــت هاي تولیدي دریاچه سیس دیاپوز)
هیچ است، رسیده اشباع شوري فوق دریاچه به آب که ــرایطی هم در ش
سیستهاي که فرضیه این اخیر با لذا بررسی ــت. نیس دست در ــی گزارش
ــایی یکسانی گش تخم میزان داراي مختلف ماههاي در دریاچه از تولیدي
شرایط د ر ــتهاي تولیدي سیس دیاپوز میزان تعیین هدف با نخواهند بود و

است. قرار گرفته اخیر، مورد توجه خاص

کار و روش مواد
صحرایی عملیات -1

صید  ــده عم ــتگاههاي نمونهبـرداري: با توجه به ایس ایسـتگاههاي
دستیابی د ر سهولت (دهه1380)، برداري بهره سالهاي د ر آرتمیا سیست
رانده سیستهاي نگهد اري جهت ساحلی مناطق بعضی د ماغهاي ــکل ش و
C6) انتخاب تا C1)ایستگاه ساحلی تعداد شش باد به توسط سو به آن شده
محیطی متغیرهاي ــی بعض اندازهگیري ــت جه همچنین ــکل1) گردید (ش
C1 برد اري سیست، نمونه ــتگاههاي ایس محیطی متغیرهاي ثبت بر (عالوه
بطور تصادفی دریاچه میانی بخش از (S7 تا S1)ــتگاه ایس تعداد7 ،( C6 تا

آمد (شکل1) اطالعات بعمل ثبت از آنها و انتخاب
آبهاي در شده کنار زده سیست هاي صید نمونهبرد اري: جهت مراحل
تا آبان ــاه1382 م و از مهر ماهانه C1تا C6 بطور ــتگاههاي ایس ــاحلی س
آمد. همزمان بعمل ــرداري ب خودرو) نمونه یک ــتفاده از (با اس ماه1383

محیطی متغیرهاي بعضی ــري اندازهگی جهت موتوري قایق از ــتفاده اس با
ثبت اطالعات صورت و برداري نمونه S7 تا S1 ــتگاههاي ایس از نظر مورد
-50 قطر دهانه(تقریبی) با ساچوك هایی از با استفاد ه سیست صید گرفت.
تور100 اندازه چشمه و سانتیمتر ــته170-150 دس طول 70 سانتیمتر،
ساچوك هر در شده جمع سیست ناخالص تودههاي شد، انجام میکرومتر
آن، اجزاي (بیومس و ــته ناخواس موجودات و ذرات ــت،  سیس حاوي ــه ک
نمک ــه، پرند گان، ماس پر چوب، ذرات ــت، سیس ــته پوس ــرات،  حش
Sorgeloos روش به سپس آوري جمع ــطل داخل س ابتدا ــند میباش و...)
نمونه محل ــته در ناخواس ذرات از ــت سیس ــازي جداس همکاران(36)، و
ظرف وارد یک آوري شده جمع ناخالص گرفت. سیستهاي برداري صورت
برچسب روي مشخصات درج با و شده لیتر تقریبی2 حجم با ــتیکی پالس

شدند. داده انتقال آزمایشگاه به آنها
مختلف نمونه برداري ــتگاههاي ایس در شده ثبت محیطی متغیرهاي

بودند: ذیل شرح به
(Refrectometr)ــتی دس سنج شوري از ــتفاد ه اس با آب: ــوري ش - 1

انجام شد.
ــطحی هر س نواحی ــپس دماي آب س هوا د ماي هوا: آب و دماي - 2
از استفاده با روز هر ــاعت12 س حوالی ــانتیمتر)، عمق30 س ــتگاه(تا ایس

گردید. ثبت دقت±0/5 با الکلی و جیوهاي دماسنجهاي
Secchi) با disk)دستی شفافیت سنج استفاده از با آب: - شفافیت 3

شد. اندازهگیري د قت1± سانتیمتر

عملیات آزمایشگاهی - 2
و همکاران(36)، جهت Sorgeloos به روش سیسـت: سـازي خالص
و آوري جمع ــت سیس تود ه هاي از سبکتر و ــنگینتر س ذرات ــازي جداس
به الزم گرد ید ، مبادرت چگالی روش اختالف به دریاچه، از شده شستشو
این انجام قبل از سیست در نمونههاي گشایی درصد تخم است،  یادآوري
سیستها بودند. (p>0/05)داري معنی اختالف فاقد آن، از و بعد مرحله
با فشار و داده عبور چشمه100میکرومتر) اندازه شکل(با قیفی یک تور از
آخر د ر زدوده گردید ــت سیس اضافی همراه ــور ش آب از کمی ــت، دس
همرا تقریبی1 کیلوگرم ظرفیت با کوچک نخی وارد کیسههاي سیستها
کوتاه مدت، نگهداري جهت شدند، آن ها برچسب روي درج مشخصات با

سانتیگراد قرار گرفتند. د رجه 4 از کمتر دماي با در یخچال آنها
ــایی سیست گش ــتاندارد تخم اس ــرایط بر طبق ش دیاپوز: میـزان
یحیی ) و 34) Sorgeloos توسط  شد ه ارائه ارومیه،  آرتمیاي د ریاچه
نمونه ریز 3 ــاً عموم ــتگاه ایس هر ــت نمونه سیس از آق(14)،  و زاد ه
±0/0001 دقت ــرازو با ت یک از ــتفاد ه اس گرم با وزن1/6 حداقل ــا ب
با ــکل ــتوانهاي ش اس ــهاي، شیش آنکوباتورهاي د اخل ــازي و س جدا
ساعت، گذشت24 از بعد  ــدند ش ــیون مخروطی(ویس) آنکوباس قاعد ه
از ــتفاده اس با آنکوباتور هر از ــري لیت میلی ــه250 6 ریزنمون ــداد  تع
عملیات ــایر س از انجام بعد ــد ند، ش گرفته ــک) (اتوماتی ــت میکروپیپ
ــتهاي سیس و (Ui)چتري ــناگر (Ni)، جنین ش الرو تعد اد ــط، مرتب
گردیدند شمارش میکروسکوپ تشریح در زیر (Ci)نشده ــایی گش تخم
ــر نمونه ه ــایی گش و2،  درصد تخم 1 روابط از ــتفاد ه ــا اس ــپس ب س
درصد عنوان تحت ــده ش محاسبه مقادیر گرد ید، ــبه ــت محاس سیس
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گیتاشناسی) کارتوگرافی و جغرافیایی از موسسه برداري(اقتباس ایستگاههاي نمونه و ارومیه دریاچه نقشه شکل1:

... دیاپوز میزان بررسی
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رفع جهت مرحله ــن ای از بعد ــد ند. گذاري ش نام اولیه ــایی گش تخم
ــط ــده توس ش ارائه د هی، ــرما روش س ــت به سیس نمونه هاي دیاپوز
ــد، گردی ــادرت مب (34) Sorgeloos و (29) Sorgeloos و Lavense
درجه -20 در دماي ایستگاه سیست هر نمونههاي که،  ترتیب بدین
سیستها نگهداري ماه ــت یک گذش از بعد گرفتند، ــانتیگراد قرار س
مدت به و خارج از فریزر سیست نمونههاي فوق،  دمایی ــرایط ش در
مبادرت سپس شد ه دما هم اتاق دماي  ــرایط ش هفته در یک حد اقل
فوق شد ه ذکر ــایی گش تخم روش طبق آن ها تمامی ــایی گش تخم به
روابط1و2 ــق طب بر نمونهها تمامی ــایی گش تخم درصد ــد، گردید ن
ثانویه گشایی تخم درصد عنوان تحت اخیر مقادیر ــدند، ش ــبه محاس
درصد تفاضل با سیست نمونه هر د یاپوز میزان ــپس گردیدند س مجزا

گردید. تعیین دهی سرما به روش ثانویه و اولیه گشایی تخم

آماري   آنالیز
ــت، نمونههاي سیس ــزان دیاپوز آماري می ــل تحلی تجزیه ــت جه
از ــتفاده اس برداري با نمونه مختلف ــاي ماهه در ــفافیت و ش ــوري ش
صورت ٪5 احتمال ــطح س در (ANOVA)1 یک طرفه واریانس ــز آنالی
مختلف عوامل مقادیر از ــن میانگی اختالف محل تعیین جهت ــت. گرف
جهت t ــون آزم از گردید. ــتفاده اس (DANCAN)ــن د انک ــون از آزم
قبل در ــایی گش تخم از مقادیر درصد  یک هر اختالف ــن میزان تعیی
ــتفاده اس مختلف، ماههاي ــت سیس ــع دیاپوز نمونههاي رف ــد از بع و
و SPSS12 افزار نرم از ــتفاد ه اس ــکال با اش رسم و ــبات محاس ــد. ش

گرفت. صورت Excel2000

نتایج
محیطی متغیرهاي

تا ماه1382 ــر مه ماهانه هوا(از ــاي د م حد اکثر و ــن حداقل میانگی
ثابت ــتگاه ایس برداري و نمونه مختلف ــتگاه هاي در ایس آبان ماه1383)
دي ماههاي به به ترتیب متعلق هر روز)، ــاعت 12 س گلمانخانه(حدود
29/81±1/22) ــرد اد1383 م و ــانتیگراد) س د رجه 3/24±2/17)1382
نیز، آب ماهانه دماي حد اکثر و حداقل بودند، میانگین سانتیگراد) د رجه
ــانتیگراد ) درجه س دي1382(3/36±0/57 ماههاي متعلق به ــه ترتیب ب
(شکل2). آمدند ــت بدس ــانتیگراد) س مرداد1383(1/44±29/6درجه و
ــاعت س و14 7 ماهانه، حدود ــنایی روش مد ت طول حداکثر و ــل حداق
گردید ند(شکل3). ــاهده خرداد83 مش آذر82 و ماههاي در ترتیب که به

هستند). معیار انحراف آنتنکها ) آب ( ) و هوا ( ) ماه1383، آبان تا 1382 ماه مهر از ارومیه دریاچه و هواي دماي آب میانگین شکل2: نوسانات
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1383 ماه تا آبان ماه1382 مهر از منطقه روشنایی مد ت نوسانات حد طول شکل3:
 

هستند). انحراف معیار (آنتنکها 1383 ماه تا آبان ماه1382 شهریور برداري از مختلف نمونه ایستگاههاي ارومیه در دریاچه آب شوري نوسانات میانگین :4 شکل

... دیاپوز میزان بررسی
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اختالف داراي برسی مورد مختلف ماههاي در دریاچه آب شوري مقادیر
حداکثر حداقل و ،(ANOVA ، F=39/88 ، p<0/05) ــیداري بودند معن
لیتر) در اردیبهشت83(11/59±246/86 گرم در ماهانه شوري میانگین
استفاده با شدند(شکل4). مشاهده لیتر) در (13/19±308گرم مهر83 و
شوري میانگین دار(p<0/05) از معنی بندي ــته 7 دس دانکن، از آزمون
حداقل دسته بندي متعلق آمد ند، ــت بد س ــی بررس مورد مختلف ماههاي
فصل ماههاي به بند ي متعلق ــته دس و حداکثر ماه1383 ــت اردیبهش به
مورد مختلف ماههاي در دریاچه آب شفافیت مقادیر بودند. و83 پاییز82
F ،p < 0/05) دادند ــان نش هم به ــبت نس معنی داري ــی، اختالف بررس
میزان شفافیت ماهانه حداکثر و حداقل میانگین .(ANOVA، =84/228
متر) و 1/025±0/16) ــت83 اردیبهش ماههاي به متعلق ترتیب ــه ب آب
آب ــفافیت ش میانگین ــه مقایس بودند، متر) 4/13±0/63) ــهریور83 ش
د اراي8 دسته دانکن آزمون از ــتفاده با اس برداري نمونه مختلف ماههاي
فصل بهار ماههاي آب ــفافیت ش گردیدند، (p<0/05)دار ــی معن بندي
1383 1382و آبان و مهر ماه83، شهریور و بند ي دسته کمترین داراي

ــکل5). ــته بندي مجزاشدند(ش ــتریندس دارايبیش

سیست نمونههاي دیاپوز میزان
نمونه  مختلف ــاي ماهه از ــت نمونه سیس 73 ــایی گش درصد تخم
ــایی اولیه) تخم گش دیاپوز(درصد رفع از قبل در به هم ــبت نس برداري
،(ANOVA ،F =66/50 ، p<0/05) ــد ــان دادن معنیداري نش اختالف

سیست نمونههاي ــایی گش تخم درصد ماهانه حداکثر و میانگین حداقل
مرداد83 درصد) و 17/755±7/766) فروردین83 د ر ماههاي ترتیب به
مقادیر واریانس آنالیز ــکل6). گردیدند(ش رؤیت درصد) 70/33±5/95)
ــایی گش تخم (درصد دیاپوز ــع رف بعد از نمونه ها ــایی گش ــد تخم درص
ــان ANOVA) نش ،F =20/95 ، p<0/05) معنیداري اختالف ــه) ثانوی
ثانویه ــایی گش تخم درصد ماهانه ــر حداکث و حد اقل ــن میانگی ــد، دادن
گردیدند ــبه محاس درصد و79/19±9/165 39/135±13/4 به ترتیب،
از ــتفاده اس با ــکل6). بودند (ش مهر83 و فروردین ماههاي به متعلق که
از تمام ــت سیس نمونههاي و ثانویه اولیه ــایی گش تخم د رصد t ــون آزم
ــم اختالف ه به ــبت نس ماه ــفند اس ــتثناء اس برداري به نمونه ــاي ماهه
تخمگشایی درصد میانگین د ادند. بیشترین نشان (p<0/05)داري معنی
به متعلق ــرداري ب نمونه ــاي مختلف ماهه ــت از سیس ــه نمونههاي ثانوی
بودند. 82 آبان و 83 آذر ــهریور83،  مرداد83، ش مهر83، ماههاي،
ــاي مختلف ماهه ــت نمونههاي سیس از مقادیر دیاپوز ــس ــز واریان آنالی
/05) دادند ــان نش هم به ــبت اختالف معنیداري نس ــه، مطالع ــورد م
دیاپوز میزان ــاي میانگینه ــه مقایس ،(ANOVA ،F =55/232 ،p<0
معنی بندي 7 دسته به از آزمون دانکن با استفاده ــت سیس نمونههاي
تا مهر ماههاي به متعلق بندي ــته دس ــترین بیش ــدند،  ش تفکیک دار
مهر درصد ) و 48/857±7/445 ــا ت 82 ( بین39/899±12/776 دي
بودند ( درصد 51/348±11/819 تا (بین44/157±25/321 آبان83 ــا ت

(شکل7).

هستند). انحراف معیار 1383(آنتنکها ماه آبان مهرماه1382 تا ارومیه از دریاچه آب شفافیت نوسانات میانگین :5 شکل
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دیاپوز) رفع از ثانویه(بعد و د یاپوز) از رفع گشایی اولیه(قبل تخم د رصد میانگین نوسانات شکل6:
معیار هستند). انحراف (آنتنکها ) اولیه ) و ثانویه ( ) ،1383 ماه آبان تا مهرماه1382 از مختلف ایستگاههاي شده در آوري جمع  سیستهاي

هستند) معیار انحراف ماه1383(آنتنکها آبان تا مهر ماه82 از شد ه گرفته سیستهاي نمونه د یاپوز میزان شکل7:

... دیاپوز میزان بررسی
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بحث
دریاچه آب میزان امالح روي آمده پیش ــرایط خاص ش به توجه با
آرتمیاي از تولیدي سیستهاي دیاپوز میزان نوسانات ،(4 ارومیه(شکل
براي مختلفی ــهاي روش است. داده ــان نش توجه جالب ارومیه دریاچه
Sorgeloos و Lavens ــط متعدد توس کتب مقاالت و در دیاپوز ــع رف

ــکاران هم و  Van Stappen ،(29) Sorgeloos و  Lavens (30)؛
ــک گیري(خش رطوبت ــا؛ آنه جمله از ــت اس ــده ش ــه ارائ … و (39)
آب ــتفاده از اس ــرمادهی،  س دهی، و رطوبت ــدن)، رطوبتگیري ش
از عبور ــگاهی، آزمایش ــرایط ش در ــعه اش ــش (H2O2)، تاب ــیژنه اکس
نگهداري روش از اخیر بررسی در ــند. میباش … ــی و مغناطیس میدان
سیستها کردن منجمد گردید. ــتفاده اس انجماد شرایط در ــتها سیس
سیست ها طبیعی گذرانی ــتان زمس د وره از تقلید ي دیاپوز،  رفع جهت
زمستان در سرد دمایی داراي چرخه قارهاي که د رون زیستگاههاي در
در سیستها دیاپوز حالت دادن پایان همچنین هستند، میباشد(29).
متعدد درونی و عوامل تأثیر تحت که ــت اس پیچیدهاي ــم مکانیس یک
29 دارد(25، قرار و فاکتورهاي محیطی ژنوتیپی خصوصیات بیرونی،
و گشایی قبل درصد تخم شود ،  توجه و 7 6 ــکل ش به چنانچه .(39 ،
به نمونه برد اري مختلف ماههاي ــت سیس د یاپوز نمونه هاي رفع از بعد
با داد ند نشان (p<0/05)معنیداري اختالف داراي ماه اسفند ــتثناء اس
رفع گذار براي تأثیر عوامل از یکی سرماد هی گفت، یافته میتوان این
آنچه ــد . میباش دریاچه ارومیه آرتمیاي تولیدي از ــتهاي سیس د یاپوز
بعد سیست تخم گشایی نمونه هاي درصد بدست آمده از مقادیر در که
د یاپوز بودن میزان کم ــکل6)،  مینماید(ش توجه جالب دیاپوز ــع رف از
و تابستان) و ــال(بهار ــده در فصول گرم س ش صید ــت سیس نمونههاي
میباشد(شکل7)، ــرما س با شروع فصول ــتر بیش دیاپوز میزان ــتن داش
آرتمیا میافزاید همچون، محققین سایر ــات گزارش صحت یافته بر این
خواب ــه مرحل د ر که ــود ه نم ــتهایی تولید سیس ــتان تابس ــل فص در
ــتهاي آنها سیس به ــتند)که هس Quiescence مرحله  (در ــند نمیباش
از ــروج خ از بعد ــت ها سیس ــن ای ــد ، نامیدن (Subitaneous)ــتانه تابس
گزارشات به همچنین .(31 ، 27 ــوند (24، تفریخ میش آرتمیا تخمدان
ــه، اینک ــر ب ــی مبن (21) Cole و Belk (30)؛ Sorgeloos Lavens و
که آرتمیا ــتگاههاي زیس محیطی استرسهاي برابر ــب در مناس راهکار
Quiescence ــال ح در ــتهاي سیس تولید بوده، چرخه اي غیر ــوع ن از
آب کمبود اکسیژن، غذا، کمبود می توانند ؛ ــترس ها این اس ــد. میباش
در تیر شوري و ــفافیت ش میزان نیز اخیر بررسی در ــند (22). و... باش
ــان نش (p<0/05)معنی داري ماه افزایش خرداد به ــبت نس مرداد ماه و
در شده صید سیست نمونههاي دیاپوز میزان .( 5 و 4 (شکلهاي داد ند
(83 ماه شهریور تا ماه اردیبهشت اواخر از ) 1383 ــال ماههاي گرم س
تا و مهر سال(مهر تا بهمن 82 سرد و نسبت به ماههاي به هم ــبت نس
از نوسان معنید اري و هم به ــبت کمی نس ــان نوس میزان از آبان 83)
در دامنه ــه بطوریک ــد بودن ــال برخوردار س ــرد س ماههاي به ــبت نس
درصد(خرداد 17/231±10/10 و (83 ــاه م درصد(تیر 5/739±7/73
بندي ــته دس حداقل دانکن، آزمون در و ــد بودن ــان نوس در (83 ماه
براي ــت، سیس نمونههاي دیاپوز میزان ــن میانگی (p<0/05)ــی دار معن
صید ــت نمونههاي سیس مقابل، د ر و ــد گردی مجزا ــال س گرم ــول فص

تا ماه مهر 82 و ماه بهمن تا ماه مهر (از ــال ــرد س س فصول ــده در ش
به که بودند ــوردار برخ میزان دیاپوز ــترین بیش داراي ( 83 ــان ماه آب
48/857±7/45 تا ــاه82) م (بهمن بین8/698±22/10درصد ــب ترتی
تا32/ (83 ماه ــر درصد(مه 51/348±11/82 و (دي ماه 82) ــد درص
اساس بر ــکل7). گرد ید(ش ــبه محاس ماه83) 25±44/157 درصد(آبان
و (38) Sarasquet  Reiris (23)؛   Grosch و Cunningham ــزارش گ
به ــته وابس ــتها، سیس ــایی گش تخم در ــود اختالف وج  ،(20) Bohr
اختالف وجه مهمترین ــدهاند. ش تولید ــتها آن سیس که ــت اس فصلی
شامل این عوامل محیطی ــت. اس عوامل محیطی تغییر مختلف، فصول
طول آفتابی،  ساعات تعداد امالح، میزان شفافیت، میزان آب، دماي
تاثیرگذار عوامل ــه ک ــتند غیره هس باد،  بارندگی و وزش ــنایی، روش
،11 ،9 ،6 ،3 میباشند( زنده موجودات ــتی زیس بر روند  فعالیتهاي
بوم سازگانهاي در آرتمیا از تولیدي ــتهاي سیس .(32 ،26 ،13،12
روشنایی طول و کاهش دماي آب با که در فصولی معتد له و مناطق آبی
د رصد داراي که شد خواهند سیستهایی تولید به منجر ــد باش همراه
ــتهاي سیس تولید آن نیز مهمترین دلیل ــتند،  هس کمی ــایی گش تخم
اداره اطالعات ــق طب بر ــت(28). اس گزارش گردیده د یاپوز ــت حال در
جغرافیایی(2)، کل اداره آذربایجان غربی(4) و ــتان اس ــی هواشناس کل
دارد. تولید قرار و نسبتاً گرم ــرایط اقلیمی معتدل ش در ارومیه دریاچه
به ــبت آرتمیا نس فیزیولوژیکی ــخ پاس یک رفته، د یاپوز ــتهاي به سیس
میگرد ند(همچون ظاهر اي) ــاالنه(چرخه س بصورت که ــت اس عواملی
Belk (30)؛ Sorgeloos و Lavens ــط توس که ــنایی) روش طول دما و
و 7 ــکل ش د ر که آنچه ــت. اس گرفته تاکید قرار ــورد م (21)  Cole و
تخم میزان ــش افزای و دیاپوز میزان کاهش ــد، می نمای توجه ــل قاب 6
سال(بهمن سرد فصول آخر در ماههاي سیست نمونههاي اولیه گشایی
مقادیر ــا ب ( p<0/05)معنیداري اختالف که ــد ــفند82) می باش اس و
ــاس اس بر ــان دادند. و آذر82 نش ماههاي دي از ــاره مورد اش عوامل
ــایی گش درصد تخم در اختالف ،(29) Sorgeloos و Lavens گزارش
ــرفت درجه پیش دیاپوز و یعنی میزان عامل ــه دو ب ــت سیس نمونههاي
جهت تخم ــت سیس در ــده انرژي ذخیره ش میزان ــه ب ــن همچنی آن و
جمعیت دادند، گزارش همکاران(7) و ذبیحی دارد . ــتگی بس ــایی گش
میگردند حذف ــه دریاچ ارومیه در دي ماه از آرتمیاي دریاچه ــده زن
میتوان گفت ــن یقی با جا نامیدند، در همین ــی دمای مرگ ــه آن ب و
فروردین83، در ماههاي بهمن، اسفند82 و صید شده ــتهاي که سیس
فصول زندگی ــاي ماهه در زنده آرتمیا مولدین از ــدي تولی ــتهاي سیس
در اینکه از بعد  ــت ها سیس ــند، این قبیل میباش تا پائیز) آرتمیا(بهار
به امواج توسط شد ند، ــناور ش دریاچه سطح ــت در سیس فصول تولید
وضوح آب به ــینی و عقب نش تبخیر در اثر و ــده حمل ش ــاحل س طرف
آرتمیا یا مرده تودههاي البالي در یا ــد ش خواهند پدیدار ــکی خش در
د ستخوش ــت ها سیس این گردید،  مدفون خواهند و... ــاحل س نمکهاي
نور تابش فصلی، بارندگیهاي محیط، سرماي جمله از جوي ــانات نوس
بسترهاي روي و ــاحلی س نواحی د ر ــتهائیکه سیس ــید(مخصوصاً خورش
در ــدن ش خفه احتماالً و ــدن ش مدفون آخر در و ماندند ) ــی باقی گل
خصوص به ــتها سیس ــوند، این میش آرتمیا، مرد ه توده هاي البالي
فصل ــاي ماهه در ــتري بیش محیطی ــرات تغیی ــتخوش ــه دس آنهائیک
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و آب دماي نوسانات زمستانه و سرماي جمله تحمل شدند(از ــتان زمس
ایجاد چرخه که بارشهاي جوي شوري و ــنایی، کاهش روش طول هوا،
منجر ساحلی میشوند)،  نواحی سیستهاي روي دهی بر آب آبگیري و
منجر عمدتاً عوامل میگردند، این و نمو ــد رش جهت به حرکت جنین
به شروع جنین توصیف، این با ــوند(29). میش ــتها سیس دیاپوز رفع به
از ــتها سیس قبیل این لذا میگردند خارج ــوز از دیاپ و ــت کرده حرک
دادند ــان نش 82 دي تا مهر ماههاي به ــبت نس کمتري دیاپوز ــزان می
ذخایر به زمان دیاپوز از ــبت نس بیشتري ــرعت س با زمان ــت گذش با و
کم دماي ــه ب توجه با ــود که خواهند نم ــتفاده خود اس همراه ــرژي ان
شوري میزان بودن باال ــکل2) و تا فروردین(ش بهمن ماههاي د ر محیط
آن روند و انجام نشده ــایی گش تخم ــتها سیس ــکل4)، دریاچه(ش آب
انرژي ذخایر از ــتفاد ه حال اس مرور در جنین به به تعویق میافتد ولی
محیطی براي تخم شرایط مناسب آن در و مقدار بوده و بیش خود کم
دیگر، عبارت به ماه) فروردین ــود(در میش ناکافی ــت ها ــایی سیس گش
درصد ترتیب سیستها از بدین مییابد. زیستی سیستها کاهش توان

ــکل6). خواهند بود (ش کمی برخوردار ــایی تخم گش

سپاسگزاري
اد اري و معاون مقام قائم صالحی،  آقاي دکتر جناب ــم از مید ان الزم
کارشناسی پرسنل زحمات ــناس که قدر ش ایران شیالت ــازمان س مالی و
حال من مشمول ــان ایش پرتو درایت مدیریتی و خود بودند مجموعه زیر
آقایان جناب ارجمند م ــتاد ان اس از نمایم. ویژه ــکر تش ــت، اس ــد ه ش نیز
دکتر و ــیالت ایران ش تحقیقات ــه موسس محترم ــت ریاس دکتر رضوانی، 
در که خاویاري تحقیقات ماهیان ــتیتو انیس محترم ــت ریاس پورکاظمی،
یاریگر تحقیقاتی مختلف طرحهاي به مربوط مسائل منجمله مختلف موارد

نمایم. سپاسگزاري بودند،  من شفیق و
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