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 مقدمه .1
ها  دمص  ک  جمعیت ز ویالنکتو  70 اًیام یایا  تقشیب

 .دهتک   ها  دمیایی ب   ود ا ت اص وکی  ما دم وکیط

هککا کاینوییکک ها   هککا  وهککم آ   یکککی از زیشماسککت  

(Calanoida   د بککوده ککک  دم تمککام سککال دم سککواو

 Acartia clausi ون     جتوبی دمیا   زم یا ت وی

 ال  ز ویالنکتونی دمیا   کزم   مندم وال وا ش گو

ک  دمص  بزمگکی از مژیکم  ک ایی یم واهیکا       است

 ,Munk and Nielsenده  ) تشکی  وی دمیایی ما نیز

1994; Pepin and Penney, 1997 .یودها وکواد   کوی د

وغ   باییی   وصاً اسی ها  بشب  ش م  وانت  

DHA     نک  کک  بکشا     داماسی ها  بشب  یشا کباع

هکا اهمیکت    واهیا  دمیایی   بازوانک گی آ   م لیم   ا

 ;Sargent and Falk-Petersen, 1988دامنککک  )

McEvoy et al., 1998  د. ب ین وتظومل هم دم وککیط

 ;Svasand et al., 1998وبیعی   ب  صومت گستشده )

Toledo et al., 1999  د   هم دم سیستم تکت کتتکشل

انک     ک ه    ب  صومت وتشاکم با وو قیت یش م  داده

(Støttrup, 2003.هکایی   وطالعکات نشکا  داده گکش ه    د

وتزلم وکم  یا جکای زین   توانت  ب  وی Acartia spور  

 یوتزلکم  ک ای   دم کتام یا دم وقاب  آمتمیا   م تیفش بک  

 ,Nanton and Castell, 1999) زن ه و کشف  کون   

Shields et al., 1999هکا      بشا  تع اد  از گونک   د

 او  نکایلیو  یام یایکا       ایی مژیم اییواهیا  دمی

نمول تکاو    وکتوا   ک ایی   باعث بهتش    م    

 م  بازوانک گی یم هکا دم وشاوک  ا لیک      ود ویها  آ 

 Stottrup 2003; Payne) دهک   زن گی ما ا زایش وی

and Rippingale, 2001 .یودها زوکانی کک  دم    کوی  د

 زا  بازوانک گیل  ون  ا ل  وی یش م  استفاده وی آبز 

هککا  وبیعککی یم هککا ما دم  م کک    دمصکک  من  انکک 

ها    ایی وتک ا لی بکو  م تیفکش        وقایس  با مژیم

 ;McEvoy et al., 1998دهتک  )  آمتمیکا ا کزایش وکی   

Nanton and Castell, 1999.تع اد وشاوک    عال ه ب  د

 سککیعی از  مهککا داوتکک یودیککت آ  نایلیوسککی   کویکک 

وعم  ما بشا  یم ها  دم وشاوک   ها  وختلا  ان ازه

 ,.chen et al) کتک   وختلا م ک    نمکو  کشاهم وکی    

انک ازه   یش  یک     ب  علت  شا انی جمعیکتل  د.2006

وتاسکبی بکشا     مها  ا لی وواد وغ   کاینو ی ها وعم 

 Lee et)انک    وهشگا  آبکز   داما    بی بسیام  از وهشه

al., 2005.د 

وال  وم    تغ یک   اثش د مةوطالعات بسیام  دمبا

هکا    تاسکی ز ویالنکتکو    ها  وختلا زیست دم جتب 

توجهی نیز ب    ایا نتایج وختلا    صومت گش ت   

تشین این عواو  اثش نوم  وهم دست آو ه است. یکی از

تشکیبکی از ایکن عواوک  دم       ایی جلبکی یکا  ة  جیش

کتونی بکوده اسکت   نها  ز ویال تولی ور  گون  م    

 بسککیام بااهمیککت دم یعککاول نککوم د.1390) شهادیککا ل 

 Omori)  کود  ها وکسوب وکی  تولی ور  ز ویالنکتو 

and Ikeda, 1984; Savas and Erdogan, 2006.د 

   یسکت ن ااین قاع ه وسترت یودها نیز از تولی ور  کوی 

تکت تیثیش ی  سش  از عواو  وکیطکی وانتک  جیکشة    

مه   ساز ل وشامتل  وم    د    اییل تشاکم ذ یشه

 Castro-longoria and کک ت نککوم قککشام دامد )  

Villiams, 2003; Amber, 1986; Rodriguez et al., 

 یتوانک  عکاول   ک  دم این بین تتا ب نوم  وی  د1995

کککشد    ککعیت تولیکک ورلی    کلیکک   بککشا  کتتککشل  

 .هکا با ک    یودهکا  وکاده   یویکایی جمعیکت آ      کوی 

  وکیطکی اسکت کک    یتکامیکی  ا  ک     تتا ب نکوم 

تککشین هزیتکک  دم  تککوا  آ  ما بککا کککم  آسککانی وککی بکک 



 ...اهة  ز ان رسی،گة جنسة ت نسبت گش درص، غخو قابثیت غ لی، غخو  بر ا، ن ر، ت ش،س ن ر  ختثف  غأثیر دتر  

 

385 

 ,Chinnery and Williamsها کتتشل ککشد )  تفشیخ اه

تش بش تیثیش  تکقیقات گ  ت  بیش لد. با  جود این2003

تکوا    دمها تمشکز دا کت  تکا تکیثیش     نوم دم تولی  تخم

 ;Peck and Holste 2006; Marcus, 2005تولیک  ) 

Avery, 2005; Hairston and keums, 1995   د. بک

یش م  ه ف این است ک  بتوا  ب   دم آبز  لووم کلی

مژیم وتاس  نوم  بشا  دستیابی بک  بکایتشین ویکزا     

تولی ور  یا مسی گی جتسی دست یا ت. مژیم نوم  

توانکک  بکک  وککوم  یکککی از  اکتومهککایی اسککت ککک  وککی

یودا ما تکت تیثیش  وکسوسی ویزا  تولی  تخم دم کوی 

 ,.Stearns et al., 1989; Cerveto et al) قکشام دهک   

1999; Peck and Holste, 2006 د. همچتککین تککیثیش

ا کزایش   بشا وتزلم م  ی  ها  نوم  یشوبیعی ب  مژیم

یودا بک  ککام گش تک      تولی  تخم دم کشت وتشاکم کوی 

 Acartiidae ةتتها جکتس از  کانواد   Acartia  ود. وی

سشاسش دنیاسکت  ها   گون  دم آب 79است ک  داما  

(Belmonte and Potenza, 2001هکا  ایکن      گون  د

 ککون   دم نککواوی سککاولی یا ککت وککیا لکک  جککتس 

(Payne and Rippingale, 2001.گ  ت  بت ین  دم د

ها  ایکن   تولی ور  گون  دم عواو  وؤثش دمبامةوطالع  

   توا  ب  بشمسی اثکش دوکا   جتس صومت گش ت  ک  وی

 م گشکایی گونک   صک  تخکم  دم تولی  تخم   دم وم  

Acartia tonsa (Holste and peck, 2006بشمسی د   

 گشکایی    دمصک  تخکم     تخکم  تولی  دم تویشیود  اثش

 Acartia sinjiensis (Camus مگون نسبت جتسی دم

and Zeng, 2008ا امه کشد. د 

دم این وطالع  تال   ک  بکا اسکتفاده از  لظکت     

ب   جلبکککی دم وکک  وتاسکک ل تعککویض بکک  ووقککع آ

دا تن دوا دم و  وتاس  تماوی  کشایط وکیطکی    ن  

  تتهکا تکیثیش نکوم      کود  دم و  وطلوب ن ک  دا کت   

بشمسی  ود. بتابشاین هک ف دم ایکن وطالعک  بشمسکی     

قابلیکت تولیک     دمنوم      ت نوم  ةوول د م یثیشت

زوکا  مسکی گی جتسکی       گشکاییل  تخمل دمص  تخم

 بوده است. Acartia clausi منسبت جتسی بالغا  گون

 ها مواد و روش. 2
هکا از سکواو  جتکوبی     بشا  انجام این تکقیق نمونک  

اسکتا  وازنک ما  )سکواو   هشسکتا       دمیا   زم دم

 Acartiaبکشا  ج اسکاز     آ م   ک ن .  جمکع  نومد

clausi    100 مبشکم  ةاز توم ز ویالنکتکونی بکا انک از 

ویکش نی استفاده  ک ل نمونک  دم   یلیکت   دم زیکش     

 کلیکک ها  وعتبککش از وشیککق وپ بشمسککی  ویکش سککک

 ;Stottrup and McEvoy, 2003)  تاسککایی  کک 

Kuski, 1999 .هکا    بالغا  ج اساز    دم   ظکشف د

 تککت  کشایط نکوم  وبیعکی       لیتش  یالستیکی 20

 شایط وتاس  اکسیژنی ن ه ام    ن  تکا بک  تولیک     

انبوه بشست .   ادهی ب  صومت م زان    با استفاده از 

 Isochrysis galbana   spجلبکککککی  مگونککککد  
Chaetoceros    30000-25000  دم سککطح  کک ایی 

صکومت   1:1لیتکش بکا نسکبت     سلول ب  ازا  هش ویلکی 

ظکش ف یالسکتیکی    د.Schipp et al., 1999) گش کت 

عک د تهیک     50لیتش  ب  تع اد  ویلی 100  الکو  تیوپ

 ککوام      کک    بکک  وتظککوم جلککوگیش  از همجککتس

ها از بالغا  قسمت یایین  ها   نایلیو  مج اساز  تخ

ویکش نکی قکشام    100ها توم  ها بشی ه   دم سطح آ  آ 

بکک  قسککمت بککاییی آ  یکک  سککیم  لسککسس  کک . داده

تا ب  صکومت وعلکق دم   یک        ن ه امن ه ا ا   

 همکم  ن .وسکی جکا داده  ک    سی 200لیوا  یالستیکی 

 24:00ها دم یتج تیمکام نکوم  ) تویشیکود د     آزوایش

)م  تایی/ تامیکید    00:24ل 06:18ل 12:12ل 18:06ل
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لوکسد     ت نوم   1000دم د    ت نوم  بای )

تکیوین نکوم    ب  وتظکوم لوکسد انجام   ن .  50یایین )

 بکا    ک ت نکوم      ک   و توعی از وهتابی اسکتفاده 

تکایوانی سکتجش    LES-1335دست اه لوکس وتشو ل 

گشکایی   ویزا  تخمگیش  تولی  تخم    ان ازه بشا   . 

تکشام دم  10م ز وتوالیل بشا  هش تیمام نوم   10دم 

یودیکت   نظش گش ت    دم   هش  الکو  تیوپ ی  کوی 

هکا دم   یودیت واده قشام داده   . یوک   نش   ی  کوی 

بای  ظش ف  الکو  تیوپ ب  صومتی قشام گش تت  ک  

  ه باعث  ود تا   ت نوم  ب   دم نظش گش ت  م اصل

لکوکس بک  سکطح ظکش ف وکا         1000   50زا  وی

ها بک    ها   نایلیو  ها بشس .  مام  تع اد تخم نمون 

سکاعت   24گش ت. بعک  از   صومت م زان  صومت وی

ها  یالستیکی بشدا ت   ها از دم   لیوا   الکو  تیوپ

   ک ادهی بکا همکا         ها آب تازه  امد   دم   آ 

  لظت قبلی صومت گش ت.

  ب  وکوم ج اگانک  از م   تکوم     وکتویات لیوا

هککا  هککا   نککایلیو   ویکش نککی مد  کک  تککا تخککم   20

ها از  با استفاده از ییست نمون  لسسس .آ م   ون  جمع

هکا  یالسکتیکی    ها  ست       دم ظکشف  م   توم 

ها  دا   ظکش ف کوبک       . نمون  کوب  تخلی  

%  کیکس  ک ن     کمام     4با اسکتفاده از  شوکالین   

ها ب  صومت م زان  صکومت   ها   نایلیو  تع اد تخم

 ک ه بکا اسکتفاده از یم     هکا   کیکس   گش ت. نمون  وی

   . بوگام ف دم زیش ویکش سکوپ  مام  وی

 زیکش  ممابطک  از ویزا  تخم تولی   ه موکاسب بشا 

 :دCarlotti et al., 1997) استفاده   

ها = ویکزا    ها / تع اد تخم ساعت/ تع اد واده 24

 ب  ازا  هش واده دم م زتولی  تخم 

گشکایی از  شوکول زیکش     دمص  تخم مبشا  وکاسب

 استفاده   :

ککک  تعکک اد تخککم   نککایلیو  / تعکک اد    ×  100

 گشایی ها = دمص  تخم نایلیو 

وکاده دم   10نش    10 از وشیقها  تولی   ه  تخم

 ک ن . بکشا  جلکوگیش  از     ی  ظشف ن هک ام  وکی  

% وجکم  20نک   ناوساع      شایط کیفیتی آبل م زا

آب تخلی    با آب تمیز دمیکا جکای زین  ک . از م ز    

هفتم آزوکایش هکش م ز تعک اد  نمونک  بک  صکومت       

ت اد ی از هش تیمام بشدا ت    م   یم قشام داده    

د. ایکن   کو ها بشمسکی   تا   عیت مسی گی جتسی آ 

دمص  نش  95کام وی بت  م ز تکشام      زوانی ک  

  مسی گی جتسی مسی ه بودنک   ها  هش تیمام ب   واده

آ  م زل تامیخ مسی گی جتسی بشا  آ  تیمام دم نظش 

گیش  نسکبت   گش ت    . دم آزوایش بع   بشا  ان ازه

آب دم   هش ی  از ظش ف ی   مجتسی بالغا ل نمون

ویکش نکی عبکوم داده  ک .     100لیتش  از م   توم  

وان ه م   تکوم  دم   یلیکت میختک   ک .      آب باقی

م زیککش ویکش سکککوپ بککا اسککتفاده از ییسککت  سککسس د

ها ج اساز    م   یم قکشام داده  ک ن    بکا     نمون 

استفاده از یتب  آب ا کا ی م   یم بشدا کت   ک  تکا     

ها ثابت   از یهلو قاب  وشکاه ه با کت ل سکسس     نمون 

 . داده   تشخیص  ها آ  جتسیت نش   واده

 تجزیه و تحلیل آماری .2.1
 SPSSا کزام   ها با اسکتفاده از نکشم   هتجزی    تکلی  داد

  با م   آوکام  آنکالیز  امیکانس د وش ک      16 مژ  

(two-way ANOVA مبککشا  وقایسکک .د انجککام  کک 

هکا از آزوکو  دانککن دم سکطح یکتج دمصک         ویان ین

(P<0.05  هکا   تشسکیم    داده مد استفاده  ک    وکاسکب

 انجام   .  EXCELا زام   ها  نشم نمودامها با بست 
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 تایجن. 3
 موشبوط ب  تولی  تخم نشا  داد کک  گونک    ها آزوایش

Acartia clausi     قابلیککت تولیکک  تخککم دم تمککاوی

تیمامهکا تولیک     همکم دم  تیمامها  آزوایشکی ما دامد. 

تک میج    بک  لتخم دم بت  م ز ا ل یکایین بکود سکسس   

بین تیمامهکا  وختلکا از    د  1) ک   ا زایش یا ت

دام   جکود   وعتکی  نظش ویان ین تولی  تخکم ا کتالف  

تکشین ویکزا  ویکان ین تولیک       د. بیشP ≤ 0.05دا ت )

سکاعت   12ساعت تامیکی    18تخم وشبوط ب  تیمام 

لکوکسد بک     50م  تایی   دم  ک ت نکوم  یکایین )   

بودل کک  بکین ایکن د  تیمکام      94/19   02/20 تشتی 

د. P≥0.05دام  دیکک ه نشکک ه اسککت ) ا ککتالف وعتککی

سککاعت  24دم تیمککام  تککشین ویککزا  تولیکک  تخککم کککم

لوکسد دی ه     1000م  تایی     ت نوم  بای )

 د.1بوده است )ج  ل  42/6ک  ویان ین آ  

 

 لوکس 50و  1000در تیمارهای نوری مختلف و در شدت نوری Acartia clausi  میانگین میزان تولید تخم .1جدول 

 تیمام
ساعت  24

 م  تایی

ساعت  18

 م  تایی

ساعت  12

 م  تایی

ساعت  6

 م  تایی
 تامیکی وطلق

ویان ین ویزا  تولی  تخم دم   ت 

 لوکس 1000
a*24/3±42/6 b2/2±78/15 b81/1±87/11 a06/2±26/7 a15/2±15/8 

ویان ین ویزا  تولی  تخم دم   ت 

 لوکس 50
a21/3±38/12 b31/4±02/20 b92/3±94/92 a63/2± 17/11 a95/1±75/8 

*a  b  دام بین تیمامهاست. عتیدهت ة  جود ا تالف و نشا 
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 (ه ،ساعت روشنایی 6( د ،ساعت 12( ج ،ساعت18( ب ،ساعت روشنایی 24( الف Acartia clausi  در تغییرات تولید تخم .1شکل 

 .)در نمودار ه به دلیل تاریکی مطلق شدت نوری مطرح نبوده است( لوکس 1000و  50تاریکی مطلق در دو شئت نوری 
 

دم تیمامهکا  وختلکا    یگشکای  تخم نتایج دمص 

نوم    با د    ت نوم  بای   یایین نشکا  داد کک    

تمکاوی تیمامهکا    دم Acartia clausi  مها  گونک  تخم

اوا بکا ککاهش وک ت زوکا       ل    ما دامن  قابلیت ه 

از آیک .   گشایی نیکز یکایین وکی    وضوم نوم دمص  تخم

 ةد ماثکش   م  وقایسک   two- way Anovaآزوو   وشیق

گشکایی بک  ایکن     قابلیکت تخکم   دمنوم      ت نوم 

     قابلیت ه  دمنوم   ةنتیج  مسی یم ک  تیثیش د م

همکا  گونک  کک      تش از   ت نکوم اسکت.   ها بیش تخم

تغییشات عواو  وکومد وطالعک    ل ده  نشا  وی 1 ک  

تغییکشات     دامدها  وختلا م ن   وشاب     ت دم

تکامیکی ییکش      هکا  نکوم      د مه از تکش  ها بیش آ 

گشکایی دم   تکشین دمصک  تخکم    کت . همچتین بکیش  وی

ساعت م  تایی    ک ت نکوم  بکای       18 تویشیود 

گشایی دم تیمکام تکامیکی وطلکق     تشین دمص  تخم کم

ویکان ین دمصک  هک      د.2وشاه ه   ه است )ج  ل 

ساعت م  تایی دم   ت نکوم  بکای    12بشا  تیمام 

   18 ل24مامهکا   بکین تی  بود. 88/77لوکسد  1000)

لکوکس   1000ساعت م  تایی دم  ک ت نکوم     12

اوا دم تیمام  لدP≥ 0.05دام  دی ه نش  ) ا تالف وعتی

 1000سککاعت م  ککتایی دم  کک ت نککوم  بککای )   6

 51/37 لوکسد ویان ین دمص  ه  بسیام یایین آوک    

هکا   بود ک  بکا تیمامهکا  دی کش ایکن سکش  آزوکایش      

د. دم سکش   P≤ 0.05) دام دا کت  اسکت   ا تالف وعتی

 50هککا ککک  دم  کک ت نککوم  یککایین ) بعکک   آزوککایش

لوکسد انجام    بین ویان ین دمص  ه  ک  تیمامها 

دم تیمکام   د.P≤ 0.05دام  دیک ه  ک  )   ا تالف وعتکی 

 ل ک   ما دا کتت    ها قابلیت ه  تامیکی وطلق نیز تخم

د از 17اوا دمص  ه  بسیام یایین بکود   ویکان ین آ  )  

 د.2تش بوده است )ج  ل  ا کمتیمامه مهم

 لوکس 50و  1000در تیمارهای نوری مختلف و در شدت نوری Acartia clausi  گشایی میانگین درصد تخم .2جدول 

 تیمام
ساعت  24

 م  تایی
ساعت  18

 م  تایی
ساعت  12

 م  تایی
 تامیکی وطلق ساعت م  تایی 6

گشایی دم  ویان ین دمص  تخم
 لوکس 1000  ت 

*a 72/6±50/69 a11/7±03/8 a4/7±88/77 b6/5±51/37 b2/7±17 

گشایی دم  ویان ین دمص  تخم
 لوکس 50  ت 

a61/8±42/80 a73/7±70/75 b63/6±97/54 c42/5±76/33 d83/4±18 

*a  b  دام بین تیمامهاست. دهت ة  جود ا تالف وعتی نشا 
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بشا  تیمامهکا  نکوم  وختلکا   دم د   ک ت     

  مسکی گی جتسکی نشهکا      نوم ل ویان ین و ت زوا

د. دم وومد وک ت زوکا    3)ج  ل  ها وکاسب     واده

مسککی گی جتسککی نتککایج نشککا  داد ککک  بککا وضککوم   

تکش وشاوک     تش نوم دم وکیطل این گونک  سکشیع   ووینی

کتک    بک  بلکو      یودیت ما وکی وکی   نایلیوسی   کوی 

مس ل ک  این م ن  هم دم   ت نوم  بکای   هکم    وی

تشین زوا   ن دی ه   . ویان ین کمدم   ت نوم  یایی

ساعت م  کتایی   18مسی گی جتسی وشبوط ب  تیمام 

 24 لی بکین ایکن تیمکام بکا تیمکام       لد10.6±0.8بود )

دام   جکود ن ا کت    ساعت م  تایی ا تالف وعتکی 

(P≥ 0.05  ساعت م  تایی  0   6ل 12د. بین تیمامها

د. ویکان ین  P≤ 0.05دام  جود دا کت )  ا تالف وعتی

تشین زوکا  مسکی گی جتسکی وشبکوط بک  تیمکام        شبی

 د.2د ) ک 15±7/0تامیکی وطلق بود )

بشا  تیمامهکا  نکوم  وختلکا   دم د   ک ت     

گیش    . بین نسبت  نوم  نسبت جتسی بالغا  ان ازه

هکا دم تیمامهکا     جتسی بالغا    تعک اد نشهکا   وکاده   

د. 3دام  وشاه ه نشک  ) کک     وختلا ا تالف وعتی

لککوکسد دم تیمامهککا   1000وم  بککای )دم  کک ت نکک

هکا   وختلا  تویشیود  با کاهش  تویشیود دمص  وکاده 

دام نبوده  اوا این ا تالف وعتی هلکمی ا زایش یی ا کشد

لککوکسد نیککز دم  50اسککت. دم  کک ت نککوم  یککایین )

تیمامها  وختلکا  تویشیکود  بکا ککاهش  تویشیکود      

 انی  لی ا تالف بتک  لها ا زایش یی ا کشد دمص  واده

 د.3 جود ن ا ت )ج  ل 
 

 
 لوکس 1000و  50میانگین مدت زمان رسیدگی جنسی بر حسب روز برای تیمارهای مختلف در شدت نوری  .2شکل 

 

 
 لوکس 1000و  50برای تیمارهای مختلف در شدت نوری  Acartia clausi  جنسی در میانگین درصد .3شکل 
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 لوکس 50و  1000و نسبت جنسی بالغان در شدت نوری  Acartia clausiمدت زمان رسیدگی جنسی در  .3جدول 

 ساعت 24 

 م  تایی

 ساعت 18

 م  تایی

 ساعت 12

 م  تایی

 ساعت 6

 م  تایی

 تامیکی

 وطلق

 

   ت نوم 

 لوکس 1000 

 ویان ین مسی گی جتسی 

 بش وس  م ز
7/0 ± 9/10 8/0 ± 6/10 1/1± 2/12 7/0 ± 13 7/0± 14 

 %51 %55 %55 %58 %60 دمص  تع اد نش 

 %49 %45 %45 %42 %40 نمون  50دمص  تع اد واده دم 

 

   ت نوم   

 لوکس 50

 ویان ین مسی گی جتسی 

 بش وس  م ز
2/1 ± 5/9 1/1 ± 8/9 9/0 ± 4/10 1/2 ± 7/12 2/0±  6/13 

 %48 %47 %45 %40 %41 دمص  تع اد نش 

 %52 %53 %55 %60 %59 دمص  تع اد واده  

 

 گیری ث و نتیجهبح. 4

کک  مژیکم نکوم      وطالعات گ  کت  نشکا  دادنک    

توان  بک  وکوم وکسوسکی ویکزا  تولیک  تخکم دم        وی

 لهمچتکین ه  ما تکت تیثیش قشام د Acartiaها   گون 

ا زایش تولی  تخم  بشا وتزلم م  ی  نوم  یشوبیعی ب 

 Peckکام گش ت    ه است )  ها ب دم کشت وتشاکم آ 

and Holste, 2006.د2006)م وطالعکک دPeck and 

Holste  ها  نوم  تولی  تخکم  ک  د مه نیز نشا  داد 

 لککی  دهکک ل وککیدم یام یایککا  ما تکککت تککیثیش قککشام  

 ود. دم تکقیکق   ها دی ه وی آ  ا  دم ها  گون  تفا ت

قابلیت  Acartia clausi موا ش نشا  داده    ک  گون

 دم اوکا  لایط نکوم  دامد شتخم ما دم تمکاوی  ک   تولی 

 دام دامن . تیمامها  آزوایشی وتفا ت ا تال ات وعتی

   18تشین ویزا  تولیک  تخکم دم تیمامهکا      البت  بیش

لوکس بود  50دم   ت نوم   ساعت م  تایی   12

ساعت م  تایی بکا  ک ت نکوم      24  دم تیمامها  

تولیک  تخکم از م زهکا  ابتک ایی      لوکس 50   1000

 لکی یکس از آ     لآزوایش تا م زها  ویکانی ا کزایش  

کاهش یا ت  استل ب  ووم  کک  دم م زهکا  یایکانی    

ساعت م  تایی     ت نکوم    24آزوایش دم تیمام 

  تولیک    ن ها وشد لوکس بسیام  از نشها   واده 1000

دم وکومد تیمکام تکامیکی وطلکق      تخم ب  صفش مسکی . 

 لویان ین تولی  تخم دم م زها  ا ل بسیام یایین بکود 

یانی ا زایش   دم بتک  م ز یایکانی    لی دم م زها  و

دلیک    ثابت باقی وان ل ک  اوتمکایً  یآزوایش دم سطک

کم  ها  تکت آزوایش کم ست ک  نشها   وادها آ  این

  م  تایی وطلق   هم   ن   با  شایط  اص سازگام

تامیکی وطلق  شایطی  یشوبیعی بشا  ووجکودات بک    

توانک      ووجود یس از تطابق با وکیط وی وساب آو 

 تولی  تخم  ود ما ا زایش ده . 

 دمبکامة بکا تکقیکق     Camuso and zinkد2008)

ک  دم  ن ب  این نتیج  مسی   Acartia sinjiensisمگون

م  ککتایی وطلککق تولیکک  تخککم دم بهککام م ز ا ل دم  

اوکا از م ز یکتجم بک  بعک       اسکتل بایتشین و   کود  

شام تکش از سکایش تیمامهکا قک       یایین کت  ویکاهش یی ا 

ها بیا  کشدن  ک  تککت م  کتایی ثابکتل     گیشد. آ  وی

م ز  عالیکت   ت  بان ایودها دم تمام ساع کوی  اوتمایً

 سکاز     کتت  ک  این اوکش سکب  ا کزایش سکو ت     وی
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 کود     ها وکی    ه دم ب   آ  م تن انشژ  ذ یشه ازبین

دهک .   تولی  تخم دم م زهکا  انتهکایی ما ککاهش وکی    

لق تولی  تخکم دم هشکت م ز   همچتین دم تامیکی وط

آ کشین م ز     دم یا تک   ب  وکوم یکتوا کت ا کزایش   

اوکا دم تکقیکق    لد  بشابکش  ک ه اسکت    آزوایش تقشیباً

وا ش تولی  تخکم دم م زهکا  یایکانی ثابکت وانک         

توانک   ا  کی بکشا      ا زایشی ن ا ت  است کک  وکی  

 این گون  با  . تش سازگام  کم

توانک    می وی دا نشا  داد ک  نوم Milon د1992)

وهشگا  آبز   کود.   وانع از م  ل بلو    تولی ور  بی

بیا  کشد ک  نوم دا مکی   Sergestralد 1970همچتین )

کت     یودا وک  د وی تکاو  وبیعی گتادها ما دم آوفی

هکا   وکاده  ةهکا  تولی  ک    ویکان ین تخکم   دمدم نتیج  

تکقیقات دی ش نشا  دادنک  دم وکومد    .استتیثیشگ ام 

میاکتیکو ی ها نیز نکوم ومتک   کشایط نکاوطلوبی ما     ها

هکا   آ مد   توانایی تولی ور  آ  ویها ب   جود  بشا  آ 

د. دم این تکقیق Milion, 1992ده  ) ما نیز کاهش وی

سکاعت   24تشین ویکزا  تولیک  تخکم دم تیمکام      نیز کم

کک    لوکس دی ه  ک   1000م  تایی دم   ت نوم  

تکامیکی ما   یعتی نوم  استفاده از   وصیات وبیعی 

 کت . تیکی  وی

گشکایی دم تیمامهکا  وختلکا     نتایج دمص  تخم

نوم    با د    ت نوم  بای   یایینل نشکا  داد کک    

تماوی تیمامهکا    دم Acartia clausi  مها  گون تخم

اوکا بکا    ل ک   ما دامنک      ه قابلیت ه  نوم  آزوایش

گشکایی   کاهش و ت زوا  وضوم نکوم دمصک  تخکم   

گشایی دم تیمامها   تشین ویزا  تخم و ه   بیشآیین یا

لوکسد   دم  تویشیودها   1000با   ت نوم  بای )

ساعت م  تایی دی ه   ه اسکت. همچتکین    12   18

ساعت م  تایی   دم   ت نکوم  بکای    24دم تیمام 

لوکسد دم م زها  یایانی آزوکایش بک  دلیک      1000)

ی  تخم یکایین   دم  ها   نشها تول وشگ بسیام  از واده

دهت ة ایکن وو کوع    ک  این اوش نیز نشا  و  صفش بود

است ک  استفاده از نوم دا مکی دم کشکت   یکش م     

نکوم      ةد ماثش  م. دم وقایسیستاین گون  وتاس  ن

گشایی نتایج نشا  داد ک   قابلیت تخم دم  ت نوم  

هکا وشکاب      ک   تخکم   قابلیت ه  دمنوم   ةتیثیش د م

 18الکی   12م  کتایی   ص  تولی  تخم بکود   ویزا  دم

تشین والت  لی دم   ت بکای توصکی     ساعت وتاس 

  ود. وی

نشککا  دادنکک  ککک   نیککز Holset and Pikد 2006)

وو قیککت   دما   والوظکک    ککایا  تویشیککود تککیثیش  

دامد.  Acartia tonsa ة ک   ها  تولی  گشایی تخم تخم

  هککا  نککوم هککا بیککا  کشدنکک  زوککانی ککک  تتککا ب  آ 

وکوم    کت ل بک    ه م   وول ین کاهش یی ا وی اعمال

گشایی تخم واص  از  ا  وو قیت تخم والوظ   ایا 

ووم  کک  دم آزوکایش     یاب ل ب وول ین نیز کاهش وی

هکا  تولی  ک ه دم    بهامم تخم   ه ن ا   س  انجام

د 2008سککاعت  هکک  نشکک ن . )  12   8 تویشیودهککا  

Camus and zink    مگونک  دمبکامة بکا تکقیکقAcartia 

sinjiensis   هکا بک       تخم نشا  دادن  ک  ویزا  ه  

ووم ییوست    یکتوا تی بکا ا کزایش زوکا  م  کتایی     

 کت . ا زایش یی ا وی

عال ه ل Acartiaمس  دم اعضا  جتس  نظش وی  ب

 تویشیودل دوا    لظت اکسیژ  نیکز عمک ه عواوک      بش

هککا  دم وککال   تولیکک  تخککم  دموکیطککی تیثیشگکک ام  

 Castro-Longoriaد با ت  )Restig eggsستشاوت )ا

and Williams, 1999; Chinnery and Williams, 

ها  دم وال استشاوت   جودآو   تخم د. البت  ب 2003

 جودآو   این نوع   ب .دم این تکقیق دی ه نش ه است
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دهک      ها تتها ب  دلی   کشایط ناوسکاع  مخ وکی    تخم

ها   ناوطلوب تولی  تخمها دم  شایط  بسیام  از گون 

 Castellani andکتتک  )  دم وال استشاوت ما آ از وی

Lucas, 2003توان  دلیلی بش ها وی آ  نش  ک  تولی  د 

  جود  شایط وتاس  با  .

دم تکقیق وا ش با کاهش و ت زوا  تابش نکوم  

  مزوا  مسی گی جتسی ا کزایش یا کتل یعتکی گونک    

Acartia clausiیودیت  ی   کوی کت تش وشاو  نایلیوس

ما وی کشد   ب  بلو  مسکی ل کک  ایکن م نک  هکم دم      

  ت نوم  بای   هم دم  ک ت نکوم  یکایین دیک ه     

تشین زوکا    تیمامها  آزوایشی کوتاه مدم ویا  هم   .

   24مسی گی جتسی وشبوط ب  تیمامها  با  تویشیود 

دمص  وولک ین   95ک  دم آ   ساعت م  تایی بود 18

  ایکن نتیجک  بکا     وا  ب  بلو  مسکی ن  تشین ز دم کوتاه

 مدم وطالعک  سایش وطالعات نیز همخوانی دا ت  اسکتل 

 Acartia م م ک  گونک   Camus and Zinkد 2008)

sinjiensis   تکت تیثیش  تویشیود قشام دا ت    دم زوا

هکا   تکش بکوده اسکت. آ     تش م ک  سکشیع   م  تایی بیش

زوکا   نایلیوسی بک    ةهمچتین بیا  کشدن  ک  وول د م

با توج  ب  این نتایج   با توج    تویشیود  ابست  استل

یودهکا ا لک   ک ا  واهیکا       ک  نایلیو  کویک   ب  این

کک  بکا    گفتتوا   وی ان  تغ ی  یمدمیایی دم وشاو  ا ل

تکوا  زوکا  م ک        هکا وکی   تغییشداد  نوم دم هچش 

تکاوککک  دم وشاوککک  نایلیوسکککی ما ا کککزایش داد تکککا 

تککش  دم  وکک ت زوککا  وککوینی هککا ما بککشا  نککایلیو 

دستش  دا ت. نتایج نشکا  داد کک   ک ت نکوم نیکز      

زوا  مسی گی جتسی تیثیشگ ام  دمهمانت  تتا ب نوم 

تشین زوا  مسی گی جتسی دم تیمامها   است   کوتاه

 18د   2/1±5/9سککاعت م  ککتایی ) 24بککا  تویشیککود 

لککوکس  50د دم  کک ت 1/1±8/9سککاعت م  ککتایی )

 ا  ت نکوم  یکاییند. دم وطالعک       ) ک   وشاه ه وی

 نکام    هامیاکتیکو ی  دمیکایی بک   ا   گون  دمبامةدی ش 

Nitocra affinis   دم   ت نوم  کم ویزا  م   بهتکش

تکش   بوده     ت نوم  بای باعث م   کم   بقا  کم

 د.Hazel et al.,  2005) ووجود   ه است

یودهکا وکی تقسکیم ویکوز   بک        جتسیت دم کوی 

 Gilbert ود ) تعیین وی x   yها   وز مکش و م اسط

and Williamson, 1983  د. همچتین وشخص   ه ک

 توان  تکت تیثیش وشامت هم تغییکش کتک    جتسیت وی

(Anholt and Voordouw, 2002  مد. البتک  دم گونک 

Acartia sinjiensis تکت   دام جتسیت ب  ووم وعتی

تعک اد  تیمامها  نوم   متیثیش  تویشیود نبوده   دم هم

 Camus and Zengتش از نشها بوده است ) ها بیش واده

وا ش نیز بین دمص  بالغکا  نکش      مد. دم وطالع2008

دام  وشاه ه  واده دم تیمامها  وختلا ا تالف وعتی

لکوکسد بکا ککاهش     1000نش ل دم   ت نوم  بای )

اوکا   لکتک   ها کمی ا زایش یی ا وی  تویشیود دمص  واده

لوکسد با کاهش  تویشیود  50ن )دم   ت نوم  یایی

ذکش است   ایا  ها کاهش یی ا کشده است. دمص  واده

تش  نیکز   تش ب  تولی  تخم بیش ها  بیش  جود واده ک 

ک   گفتتوا   انجاو  بتابشاین دم کشت وتشاکمل وی وی

سکاعت   12تکش    تویشیکود بکایتش از       ت نوم یایین

 بشد.  وی  دم نهایت تولی  ما بای استتش  وتاس 

ل بکشا  یکش م  بهتکش    وک کوم با توج  ب  وطال  

هکا بهتکش    یام یایا    ا زایش ویزا  تولیک  تخکم دم آ   

است ک  از تکامیکی   م  کتایی بک  وکوم وتتکا ب        

  ت نوم  کم استفاده  ود   بهتشین تتکا ب بکشا    

 Acartiaآ مد  بایتشین ویزا  تولی  تخکم از   دست  ب

clousi  18 ساعت م  کتایی اسکت. از    12و اق   یا

نوم دا می دم وککیط  کشایط وطلکوب       لوشف دی ش
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توان  تولیک      وی یستوتاسبی بشا  کشت یام یایا  ن

ا زایش  ک ت    تکت تیثیش قشام ده  ت   ب تخم ما 

 کود.   کاهش ویزا  تولی  تخکم وکی   ووج نوم  نیز 

 وا ش   وطالعات دی ش اوتمایً منتایج وطالع اسا بش

وک ت یکا نکوم ناککا ی دم وککیط       وم وکوینی  جود ن

آ مد   شایط ناوساع   ما بشا  این گون  ب   جود وی

کاهش ویزا  تولی  تخکم   هکم ایجکاد     ووج ک  هم 

همچتین دمصک      ود ها  دم وال استشاوت وی تخم

 گفکت توا   بتابشاین وی ده . گشایی ما کاهش وی تخم

  هک   کک  دمصک     بکشا  ایکن   تش بیش بشا  تولی  تخم

ها ز دتش ب  بلو  بشسکت  بهتکشین    بایتش دم نشها   واده

تکش    تویشیودهکا      شایط نوم    ت نکوم  یکایین  

 ساعت است. 12بایتش از 

 تشکرتقدیر و 
از زومات کام تاسا  وشککز آزوایشک اهی دانشکک ة    

 بککشا وتککابع وبیعککی دانشکک اه تشبیککت وکک م  نککوم  

ی ما کمکال تشککش   قک مدان     کا   صکمیمان  همکام  

 دامیم.
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