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 پاروپای گونه متراکم شوری و دما درپرورش اکولوژیک عواملاثر

Acartia tonsa  خزر دریای 
 9، ابوالقاسم روحی2، آرش جوانشیر2*هیل، محمدعلی نعمت ال5فاطمه شاکری

 طبیعی، دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد تکثیروپرورش آبزیان، گروه شیالت، دانشکده منابع . 3

 دانشیار گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران. 2

 استادیار سازمان تحقیقات و آموزش جهادکشاوزری، موسسه تحقیقات علوم شیالتی، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ساری . 1

 
 9/4/1395تاریخ تصویب:     16/11/1394تاریخ دریافت: 

 چکیده
و نیز مقاومت نسبت به  آوری زیاد، زمان تجدید نسل کوتاهپروری بدلیل دارا بودن میزان هماز نظر آبزی Acartia tonsaپاروپایانی نظیر 

پروری جهت استفاده از آن به عنوان غذای زنده در صنعت آبزی A. tonsaتغییرات شوری و دما دارای اهمیت قابل توجهی اند. لذا تولید انبوه 

دریای خزر در شرایط  A. tonsa ز اهداف این تحقیق بوده است. در این مطالعه نقش عوامل اکولوژیک شوری و دما در چرخه زندگی گونةا

روز مورد  67( طی مدت زمان 20و  ppt 21سانتیگراد( و دو تیمار شوری)درجه 15±2و 10±2، 19±2آزمایشگاهی در سه تیمار دمایی)

متر حوزه جنوبی دریای خزر )منطقه خزر آباد(  27میکرون از عمق تا  277با اندازه چشمه ونه توسط تورپالنکتونبررسی قرار گرفت. این گ

شود. بر اساس نتایج به دست آمده روز بالغ می 8-27جمع آوری شد. بررسی چرخة زیستی این زئوپالنکتون نشان داد که این گونه در طی 

ات در مراحل ناپلیوسی و کوپه پودیت در شوری ها و درجه حرارت های مختلف مشاهده گردید داری در تعداد موجوداختالفات معنی

(75/7>Pبیشترین  میزان تولید تخم، و تبدیل آنها به مرحلة .)  سانتیگراد با شوری درجه 19ناپلیوس در دمای ppt20  بود. بیشترین میزان

ن تحقیق نشان داده است که در شرایط آزمایشگاهی می توان تولید انبوه از گونه نیز در همین شوری ربت گردید. ای بازماندگی این گونه

A. tonsa  عدد تخم در روز بازای هر جانور ماده است که قابل  2-8باشوری  آب دریای خزر تهیه نمود که میزان تولید مثل آن در حدود

 روز می باشد.عدد تخم در  22-57مقایسه با تولید مثل طبیعی آن در دریا با حدود 

شوری،درجه حرارت، چرخة زیستی، Acartia tonsa، دریای خزر، پاروپایان واژگان کلیدی:

                                                 
 Email: malahi@ut.ac.ir  2912241616 تلفن: نویسنده مسئول مکاتبه  *
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 مقدمه. 5
های زئوپالنکتون در پراروپایان در میان جمعیت 

اغلب اکوسرریسررتم های آبی بعنوان بزرگترین گروه از  
 ٪07پوستان به شمار می آیند و تقریبا شراخه سرخت  

های زئوپالنکتونی را در محیط دریایی به خود جمعیت
 ,Stottrup and McEvoy) دهنررداختصررراص می

 یتو قابل یپالنکتونزیسرررت  یلبدل پاروپایان.(2003
ی، بعنوان منبع اصلی تغذیه الرو و بچه ماهیان دسترس

هسررتند که در نهایت موجب افزایش میزان بازماندگی 
میشررروند. از آنجایی که و رشرررد مطلوب الرو آبزیان 

دسرررتگراه گوارش الرو ماهیان به خوبی تکامل نیافته  
اسررت، تغذیةآنها با انواع غذاهای مصررنوعی نیز امکان  

باشد، لذا باید از غذاهای زنده در این مراحل پذیر نمی
 Altaff, 1996; Rippingale and) اسررتفاده نمود

Payne, 2001a,b).      غرذاهرای زنرده مرانند روتیفر و
تمیا علیرغم قابلیت تولید باال و دسررترسی آسان، به آر

بخصوص  2HUFAدلیل کمبود اسیدهای چرب گروه 
های مختلف عمدتا با روش 2DHAاسررریدهای چرب 

سرازی می شروند. با این وجود در بسیاری از الرو   غنی
مراهیران دریرایی، برازماندگی پایین و رشرررد ناچیزی     

د منابع مشررراهده می شرررودکه این امر به دلیل کمبو
 ,.Naess et al) اسرریدهای چرب ضررروری می باشررد

1995; McEvoy et al., 1998; Shields et al., 

1999; Sargent et al., 1999). در پاروپایان سطوح
های گوارشی وجود دارد که این عوامل باالتری از آنزیم
شرررود که آنها به عنوان یک گروه مهم از سررربرب می 

الروی ماهیان به کار  غرذاهرای زنرده در طول تغرذیه    
 .(Stottrup, 2000) روند

هرای جردید ماهی   در پرورش بعضررری از گونره 
دارای الروهایی با اندازه دهانی خیلی کوچک هم چون 
ماهیان زینتی دریایی، هامور و سرررخو که پرورش آنها 

)روتیفر و آرتمیا( مشکل بوده،  با غذاهای عمده تجاری

ای هپاروپایان در سیستمکارهای زیادی در تولید انبوه 
 هررای برراال انجررام شرررده اسرررت متراکم بررا موفقیررت

(Stottrup and McEvoy, 2003; Rimmer, 

2000; Marte, 2002; Payne and Rippingale, 
2000a,b) 

در این تحقیق میزان رشد، تخم ریزی و رسیدن 
( و سه 20pptو 21به مرحله بلوغ در شررایط شروری)  

گراد(  سرررانتیدرجه 15 ±2و  10±2، 19±2دمای )
 بررسی می شود.

 

 مواد و روشها. 2
بررسری چرخة زندگی در شرررایط آزمایشگاهی  

روز  67مشابه با شرایط اکولوژیک دریای خزر به مدت 
در پژوهشرکده اکولوژی دریای خزر ساری انجام شد و  
در آن اررات شرروری و دما بصررورت هم زمان بر روند  

مطالعه قرار گرفت. مورد  Acartia tonsaرشررد گونه 
از سرررواحل جنوبی  A.tonsaنمونره برداری از گونره   

دریرای خزر در منطقه خزر آباد سررراری توسرررط تور  
میکرون و قطر  277زئوپالنکتون برا انرردازه چشرررمرره  

سانتی متر به صورت کشش عمودی صورت  06دهانه 
نمونه ها به دو گروه تقسررریم  . در آزمایشرررگاهگرفرت 

زنده درآکواریومهایی که از شرردند: گروه اول بصررورت  
ها در قبل آبگیری شده بودند منتقل گردید تا آزمایش

دسررته دوم از نمونه . تیمارهای مختلف صررورت گیرد
هرای زئوپالنکتون برای شرررنراسرررائی مراحل زندگی   

Acartia tonsa   فیکس شررررده  ٪6بررا فررمررالین
(Newell and Newell, 1977 و در آزمایشرررگاه )

 .فتقرارگر ازمیکروسکوپ اینورت موردآنالیزبااستفاده 
 6شامل  تصادفیها در قالب طرح کامال آزمایش

تکرار بودند، به اجرا درآمد.  0تیمرار کره هر یک واجد   
ها در تیمارهای دما و شرروری مختلف بشرررح  آزمایش
میباشد. 2جدول 

 

 . تیمارهای مورد آزمایش شوری و دما1جدول 

 (C°) دما (ppt) شوری تیمار (C°) دما ppt)شوری ) تیمار
2 

1 
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20 
20 
20 

2±19 
2±10 
2±15 

6 
5 
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21 
21 
21 

2±19 
2±10 
2±15 

                                                 
2  Highly Unsaturated Fatty Acid 1  Docosahexaenoic acid 
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از جلبک   A. tonsaها تغذیهدر این آزمرایش 
بررا  سرررراعررت 6هر  (Chlorella vulgaris) کلرال
ی یساعت روشنا 21با هوادهی مالیم و و  6×627تراکم
 ساعت تاریکی صورت گرفت. 21و 

طراحی و نمونه  باها وتحلیل آماری دادهتجزیره 
برداری طرح تحقیقی به صررورت کامال تصررادفی انجام 
شرد. متغیرهای اندازه گیری شده شامل شوری، درجه  

بصرررورت بررانررک  Excelحرارت و ابترردا در نرم افزار 
اطالعاتی داده ها ربت گردید و سررپس با اسررتفاده از  

مورد تجزیه و تحلیل آماری  28نسخه  SPSSفزار نرم ا
هررا از آنررالیز قرار گرفررت. برای تجزیرره و تحلیررل داده

( و آزمون Two-way- ANOVAواریانس دو طرفه )
پس از  %95در سرررطح اطمینرران  (Duncanدانکن )

 Snedecorنرمال سرررازی داده ها اسرررتفاده گردید )

and Cochran, 1982  .) 
 

 نتایج. 9
اثر شوری و دما در چرخه زندگی  بررسی .9.5

 Acartia tonsa گونه

  C° 1±19 و دما ppt 17. شوری 1تیمار 
در این شررروری و دمرا موجود بعرد از یک روز   

عردد نراپلیوس در    295ریزی انجرام داد. روز دوم  تخم
هر لیتر مشراهده شد. بیشترین تولید ناپلیوس در این  

 %87ها تیمار دما و شرروری مشرراهده شررد و ناپلیوس 
( از حجم ظرف را در برگرفتند. در روز اول 2)شرررکرل 

عدد در 27) %5(به میزان 1Cپودیت یک)مرحلره کوپه 
از  %87هر لیتر( مشررراهرده شرررد. در روز دوم حردود  

پودیت رسررریدند و میزان هرا به مرحله کوپه نراپلیوس 
ها رشررد نکردند و در مرحله بسرریار اندکی از ناپلیوس

از  %05روز هفتم حردود  نراپلیوس برراقی مررانردنررد. در  
ها رشد کردند و به مراحل باالتری رسیدند. پودیتکوپه

های مرحله پودیتریزی کوپهدر روز هشتم پس از تخم
به مرحله پنجم رسرریدند و به تعداد نر ها  (C4چهارم)

و ماده ها مرحله پنجم اضرررافه شرررد. تلفات در نرها و 
وند هرای اولیه ذخیره شرررده بسررریار کم و با ر مراده  

 (.  2کندتری پیش رفت )شکل
 

 
 .C° 1±19ودما  ppt 17درشوری  Acartia tonsaگونه مختلف زندگی . مراحل1شکل

 

  C° 1±17و دما  ppt 17. شوری 1تیمار 

، یک روز C° 2±10 و دما ppt20در شررروری 
ریزی های بالغ تخمپس از ذخیره سرررازی نرها و ماده

عدد  258اتفاق افتاده و منجر به تولید ناپلیوس شررد. 
ناپلیوس در هر لیتر مشررراهده شرررد. روز دوم مرحله 

از کل  %1( به تعداد کمتری )C1پودیرت یرک )  کوپره 
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ها از ناپلیوس %27ها( مشراهده شد. در روز سوم  نمونه
مراحرل براقی مرانردنرد و بقیره بره مراحل        در همران  
ها و نرهای میر در مادهوپودیت رسررریدند. مرگکوپره 

اولیه ذخیره شرده کمتر دیده شررده است. در روز نهم  

از حجم نمونره در لیتر را جنس نر و ماده مرحله  15%
دهد که این میزان بسرریار کم است پنجم تشرکیل می 

.(1)شکل 

 

 .C°  1±17 ودما ppt17درشوریAcartia tonsa  مراحل مختلف زندگی گونه .1شکل

 

 C 1±15°و دما  ppt 17. شوری 3تیمار 
در این شوری و دما نسبت تولید ناپلیوس خیلی 

لیتر( از عدد در هر 07) %07کراهش یرافتره و حدود    
(. 0)شرررکل دهدحجم نمونه در لیتر را تشرررکیل می

از حجم  17%(، 3N) 0( و نرراپلیوس 2N) 1نراپلیوس  

دهد. در روز دوم هیچ نمونه در هر لیتر را تشررکیل می
ها از ناپلیوس %67پودیتی مشراهده نشرده است.   کوپه

پودیت رسرریدند و بقیه در همان مرحله به مرحله کوپه
ریزی کرده های تخمت در نرها و مادهماندند. تلفابراقی 

به مراتب بیشتر شده است. نسبت تلفات در هر مرحله 
(. 0باشد )شکل می%27حدود 

 
 .C° 1±15 ودما ppt17درشوریAcartia tonsa مراحل مختلف زندگی گونه .3شکل
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  C 1±19°و دما  ppt11 . شوری 4تیمار 

ریزی و تولید در این شررروری و دما میزان تخم
ناپلیوس به میزان زیادی کاهش یافته اسرررت. در روز 

از  %15عدد ناپلیوس در هر لیتر تولید شرررد.  55دوم 
هرا در همین مرحلره براقی ماندند و بقیه به    نراپلیوس 
 پودیت رسیدند.  مرحله کوپه

پودیتی مشرراهده نشرررده  در روز دوم هیچ کوپه
ریزی انجام ها که تخمتلفرات در نرهرا و مراده   اسرررت. 

از  %57دادند به میزان زیادی رسرریدند. در روز چهارم 
ماده ها و نرهای ذخیره شررده دچار تلفات شرردند. در  

پودیت های مرحله یک روز چهارم یک سررروم از کوپه
(1Cبه مرحله دوم کوپه)(2پودیتC رسررریدند و بقیه )

ریزی م پس از تخمدچار تلفات شررردند.در روز دوازده
 (.6هیچ موجودی در ظرف مشاهده نشده است )شکل 

 

 C° 1±19 دما وppt 11درشوریAcartia tonsaگونه زندگیمراحل مختلف  .4شکل
 

  C 1±17°و دما  ppt 11. شوری 5تیمار 

ریزی و حرارت میزان تخمدر این شوری و درجه
تولیرد نراپلیوس به شررردت کاهش یافت. در روز دوم،   

از  %57عدد رسرررید.  05ریزی کرده و به موجود تخم
ناپلیوس ها در همان مرحله باقی ماندند و بقیه در روز 

روز  در(رسرریدند. 1Cپودیت یک)سرروم به مرحله کوپه
هیچ ناپلیوسرری در ظروف مشرراهده نشده است.  پنجم
(به مرحله دوم 1Cپودیرت مرحلره یرک)   از کوپره  57%
ها به مرحله از ناپلیوس %2(رسرریدند. 2C) پودیتکوپه

( رسررریدند.در روز نهم اکثر CVIپودیرت) پنجم کوپره 
مراحل آکارتیا دچار تلفات شدند. 

 

 C° 1±17 دما وppt11درشوریAcartia tonsaمراحل مختلف زندگی گونه .5شکل
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  C 1±15°و دما  ppt 11. شوری 6تیمار 

در روز دوم  C° 2±15و دما  ppt21در شوری 
عدد ناپلیوس تولید شرررده اسرررت. در روز دوم هیچ  0

ها به از ناپلیوس %25پودیتی مشررراهده نشرررد. کوپره 

 %25( رسررریدند. از این C1پودیت یک)مرحلره کوپره  
چ پودیت رسیدند هیناپلیوسری که به مرحله یک کوپه 

یک به مراحل باالتر رشد نکردند. در روز هشتم پس از 
هرا در ظروف باقی  ریزی هیچ یرک از نرهراو مراده   تخم
نماند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C° 1±15 ودمای ppt11درشوریAcartia tonsaمراحل مختلف زندگی گونه .6شکل
 

 . بحث و نتیجه گیری4
اولیه  عنوان غذای زنده پودهابهکوپره نراپلیوس  

دریایی ماهیان برای تغرذیره الرو تعدادی ازگونه های   
 (campechanusهای گرم از جمله ماهی سرررخوآب

(Lutjanus ، ترومپررت( راه راهLatris lineata و )
 باشدمناسرب می  (Epinephelus coioides) هامور 

(Schipp et al., 1999; Lee et al.,2005). 
پژوهش حاضرربرای بهینه سرازی شرایط کشت   
بره منظور تولیرد حداکثری تخم روزانه و تفری  موفق   

در آبزی پروری مورد  A.tonsaهررا در گونرره ترخم 
 استفاده قرار گرفت.

از میران پرارامترهای مهم محیطی، فاکتورهایی   
مانند درجه حرارت، شروری و از مهمترین عوامل رشد  
تثریرگذار بر رشد جمعیت، میزان تولید تخم، موفقیت 
تخم گشرررایی و پراکندگی زمانی و مکانی پاروپایان به 

 ;Casrto-Longoria, 2003شرررمررار مرری رونررد ) 

Milione and Zeng, 2008; Peck et al., 2008.) 
پوداهای گروه کاالنوئید اغلب در شرررایط طبیعی، کوپه

سررازگاری خوبی در مقابله با نوسررانات فصررلی دما و   
 Miller and Marcus, 1994; Engelشوری دارند )

and Hirche, 2004;Marcus, 2005) این گونه در .
ای گسترده شده و هر دو های دهانه رودخانهزیسرتگاه 

 ,Nagaraj)کندرا تحمرل می پرارامتر دمرا وشررروری   

1992; Gaudy et al., 2000; Castro-Longoria, 

2003; Chinnery and Williams, 2004)  و این
ه باشد که راستیک ویژگی مفید برای آبزی پروری می

کاالنوئید به عنوان یک غذای زنده برای اسررتفاده الرو 
 ,Payne, 2000; Stottrup))باشد ماهیان دریایی می

تثریرمسرررتقیم حرارت ، درجهبره عنوان مثرال   .2003
برتولید تخم،درصررد تفری  تخم و همچنین توسررعه و  

گررذارد پوداهررای راسرررترره کرراالنوئیررد میکوپرره بقرای 
(Mauchline, 1998; Dussart and Defaye, 

2001; Peterson, 2001)  تولید تخم و درصد تفری .
تخم معموال در درجرره حرارت پررایین، کمتر اسررررت 

(Ambler, 1985; Uriarte et al., 1998)  و به طور
س کند و پکلی با افزایش دما تا حدی افزایش پیدا می

یرابد. چنین روندی برای تولید تخم  از آن کراهش می 
 A. clausi (Uye, 1982),Acartia,(1985گررونرره

tonsa (Amble,A. bifilosa (Uriarte A. 

lilljeborgi (Ara, 2001), (et al., 1998یاو بر 
 درترولریررد تررخررم مرررغ و درصررررد تررفری  تخم    

A.discaudata, A.clausi tonsa, A. margalefi, 
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A.tsuensis (Takahashi and Ohno, 
1996)A.(Castro-Longoria, 2003 و )tonsa 

BalticA. (Holste and Peck, 2006 گزارش شده )
اسررت. دما همچنین تاریر مسررتقیم بر نرخ توسررعه و  

 ,Mauchline پوداها دارد )کوپره بقرایرای نراپلیوس    

1998; Dussart and Defaye, 2001; Peterson, 

2001.)Takahashi and Ohno,1996  نشان داد که
از زمان تخم تا رسرریدن به بالغ در  A. tsuensis گونه
یگراد بهترین رشرررد را سرررانت درجه 20.5-07دمای 

 15مرریررر را در دمررایوداشرررترره و حررداقررل مرررگ 
 20.5راد دارد و با کاهش دما پایین تر از گسانتیدرجه

 یابد.، کاهش می07و باالتر از 
بطوری کره اهمیت شررروری بعنوان یک فاکتور  
کررامالً مجزا در توزیع و پراکنرردگی و همچنین میزان 

باشد.  می فاکتورهاتولید تخم به مراتب بیشتر از سایر 
اکثر پاروپایان دامنه وسررریعی از تغییرات شررروری را 

کرده و قرادرند در آبهای مناطق مصررربی و یا  تحمرل  
(. با این Devreker et al., 2000)دریایی یافت شوند 

وجود دسرتیابی به بهترین سررطح یا سطوح شوری در  
شررررایط پرورش )در کررارگراه هررا( از اهمیرت برراالیی   
برخوردار می باشرد. مطالعات نشان دادند که برخی از  

را در یک یا چند گونه های پاروپایان هماوری باالتری 
سرطح خاص از شروری نشان داده که دستیابی به این   
موضوع می تواند بر رشد جمعیت این گونه در شرایط 

 Holste andپرورشرری تثریر بسررزایی داشررته باشررد )

Peck, 2006    برا توجره بره اینکه چنین وضرررعیتی .)
نوع خزری مورد  A. tonsaتراکنون در رابطه با گونه  

بررسرری قرار نگرفته، لذا ارزیابی اررات شرروری بر روی 
کل مراحل رشد جمعیت، میزان تولید تخم و ناپلیوس، 
اندازه مولدین و نسرربت جنسرری این گونه بعد از یک  
دوره خاص در شررررایط پرورشررری می تواند اطالعات 
بهتری درباره کاربرد صحیح تر آن جهت مقاصد آبزی 

و شررروری دما ار قرار دهرد. از طرفی،  پروری در اختیر 
د اما توانایی ننقش اسرراسرری در زندگی کوپه پودها دار

باق با درجه حرارت حتی فراتر از محدوده طآنها برای ان
دارای  گونره هرای   .طبیعی خود قررابرل توجره اسرررت  

 A. tonsaنظیر بیشررترین میزان تحمل شرروری و دما 
 یستگونه هایی هسرتند که اغلب در مناطق ساحلی ز 

مقایسرره با گونه های اقیانوسرری از تحمل  نموده و در 
 برراالتری نسررربررت برره شررروری و دمررا برخوردارنررد 

(Mauchline, 1998 به همین خاطر برای کشرررت .)

این گونه مد نظر قرار گرفته که در محیط کشررت بهتر 
و زودترر چررخرره زنرردگی خود را تکمیررل میکنررد   

(Støttrup, 2000.)  زمان  زمران تولید مثل به عنوان
بین هچ شردن و نوزادیش تعیین می شود که از گونه  
ای به گونه دیگر متفاوت اسرت و مسررتقیماً وابسته به  
درجه حرارت می باشررد. در کاالنوئیدهای پرورش داده 

زمان تولید مثل  ، در درجه حرارت های متفاوت شررده
 Acartia (A. sinjiensis)از یک هفته در گونه های 

درجرررره  18-07 روز در دمررررای 6-5، 
درجه سانتیگراد  15روز در  A. tonsa   ،0  سانتیگراد

 ,Payne and Rippingale) تا ماه ها متفاوت اسررت

,2006PeckHolste and 2000;   .) 
در محیط هررای  Calanoidaپراروپررایرران گروه  

طبیعی اغلب خیلی خوب با تغییرات شرروری سررازگار  
می شروند. در تحقیقات هدف مهم رسیدن به حداکثر  
تراکم در شررروری هررا و دمرراهررای مختلف اسررررت  

(Milione and Zeng, 2008 ،برره هرحررال اغلررب .)
تعیین شررروری دقیق برای رشرررد حداکثری کپه پودا 
ادی، مشررکل اسررت چون هر یک از مراحل زندگی نوز

کپه پودیت و بالغ در شرروری خاصرری بهتر رشد و نمو 
(. از طرفی Castro-Longoria, 2003مری یررابررد ) 

همرووری کپه پودا وابسرررته به تعداد ماده های آماده  
ریزی، تغذیه مناسرررب، درجه حرارت و شررروری تخم

که کپه پوداهای دارای زندگی پالنکتونی است. بطوری
ی طبیعی بعد از در محیط هرا  Acartia tonsaنظیر 

عدد تخم در روز رها سازی  22-57بالغ شردن حدود  
(. تعداد Payne and Rippingale, 2000میکننرد ) 

در شرایط طبیعی  A. tonsaتخم های بدست آمده از 
بسریار بیشتر از داده های بدست آمده در آبهای حوزه  
جنوبی دریای خزر در شررایط آزمایشررگاهی اسررت که  

در روز بود. داده های بدسرررت  عدد تخم 2-8حردوداً  
آمرده از درجره حرارت های مختلف از بررسررری روند   

نشرران داد که این گونه میتواند در  A. tonsa رشررد
درجه سانتی گراد  19شررایط آزمایشرگاهی در دمای   
ریزی کند. نتایج آزمایشات براحتی رشرد نماید و تخم 

بردین گونه بود که این گونه در تکمیل چرخه زندگی  
 20ppt( در شوریP<0.05اختالف معنی داری) خود

درجه سرانتیگراد با دیگر تیمارها نشان می   19و دمای
 دهد.

ر اساس آنالیز ارباتوجه به نتایج بدسرت آمده بر  

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Myron+A.+Peck%22
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از تیمار  6متقرابرل دو عرامرل دما و شررروری در بین     
پژوهش حاضرر، در زمینه شوری و دما که بصورت هم  

و  ppt20مورد بررسررری قرار گرفت در شررروریزمان 
موجود بیشررترین رشررد، تولید تخم و  Co2±19دمای

ها و ها، رشرررد ناپلیوسبرازمراندگی بیشرررتر ناپلیوس  
پودیت و بالغ را دارد. بررسی ها رسیدن به مرحله کوپه

روز بالغ  8-27نیز نشررران داد که این موجود در طی 
شود.می
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