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 تبثیر دمب يشًری بر میسان تخم گشبیی سیست پریبن میگًی گًوٍ
Phallocryptus  spinosa  

 (1)؛ بیژن مصطفی زادٌ(1)فرد؛ علی وکًئی (1)رضب احمذی ؛(*1) مسعًد صیذگر

 seidgar21007@yahoo.com      

 .، اسٍهيِ، ايشاى368هشّض تحَيَبت آستويبي ّـَس ) هَػؼِ تحَيَبت فلَم ؿيالتي ايشاى (، صٌذًٍ پؼتي -1

 1392تبسيخ پزيشؽ : خشداد                             1392تبسيخ دسيبىت : ىشٍسديي 

 چکیذٌ

ِ  گـبيي ػيؼت  ايي ثشسػي ثب ّذه هغبلقِ تبثيش دهب ٍ ؿَسي ثش هيضاى          اًجوبم   Phallocryptus  spinosa پشيبى هيگوَي گًَو

جووـ  آرسؿوْش    -آثگيشّبي ؿَس اعشاه سٍػتبي خبصولَ  اص  spinosa.Pػيؼت پشيبى هيگَي گًَِثذيي هٌؾَسخبُ حبٍي  . گشىت

دس تيوبسّوبي ثوب  ؿوَسي     ّلشصدايوي ؿوذُ  حبٍي آة  ؿشايظ آصهبيـگبّي ثب هحيظ ّـتدس ّب پغ اص جذاػبصي، ػيؼت آٍسي ؿذُ ٍ

 EPA ّويٌغَس دس  هحيظ ّـت   ٍ گشم دس ليتش( 28ٍ 23ٍ 18ّبي هختلو ًضديِ ثِ هحذٍدُ ؿَسي هـبّذُ ؿذُ دس صيؼتگبُ عجيقي)

ٍ ( دسجِ ػوبًتي گوشاد   25ٍ 20ٍ 15جيقي)ٍ دس دسجبت حشاستي ًضديِ ثِ ؿشايظ ثشِّ ع ثشسػوي گشديوذ. ّويٌغوَس ثوِ هٌؾوَس       ّـوت  

ًـوبى داد ّوِ ثوب     اص ايي ثشسػوي  . ًتبيج حبصللَّغ اػتيبدُ ؿذ 2000 ػبفت ٍ سٍؿٌبيي  24حصَل تخن گـبيي ثبالتش اص سطين ًَسي 

گووشم دس ليتووش،  دسصووذ تخوون گـووبيي اىووضايؾ  18ثووِ  28ِ ػووبًتي گووشاد ٍّووبّؾ ؿووَسي اص دسجوو 15ثووِ  25ّووبّؾ دسجووِ حووشاست اص 

دسصوذ   33/5گشم دس ليتش دس سٍص پوٌجن ثوِ هَوذاس     18دسجِ ػبًتي گشادٍ دس ؿَسي  15. ثيـتشيي تخن گـبيي دس دهبي (>05/0p)يبىت

هتٌوبٍة ٍ دس ىَاصول صهوبًي هتقوذد صوَست گشىتوِ،        ّوچٌيي فول تخن گـبيي اص ًؾش صهبًي  دس تيوبسّب  ثغَس (.>05/0p)هـبّذُ ؿذ

ّبّؾ اص ػَي ديگشدسصذ هـبّذُ گشديذ. ثذيي تشتيت 10ّب ثِ هَذاس ّوتش اص  ثغَسيِْ دس ّش دٍسُ تخن گـبيي، تخن گـبيي ػيؼت

شداسي ّووشاُ خوبُ   دسجِ حشاست آة ٍ ؿَسي دس هيضاى تخن گـبيي ايي گًَِ تبثيش داسًذ .  تخن گـبيي پشيبى هيگَّب ٌّگبم ًوًَِ ثو 

. ايي اهش هي تَاًذ دس اثش ٍجَد دسجوبت هتيوبٍتي اص   ّبي حؼبع، ًتبيج ثْتشي داؿتِ اػت آًْب ثذٍى جذاػبصي ػيؼت خـِ  صيؼتگبُ

ثَوبي دامووي آًْوب دس آثگيشّوبي هوٍَتي       فٌَاى ٍبثليت هْوي دسجْت حيؼ ٍِ حبلت ديبپَص دسهيبى ػيؼت ّبي پشيبى هيگَّب  ثَدُ ٍ ث

 ح ثبؿذ.ثْبسُ هغش

  

 .، ؿَسيدهب ، Phallocryptus  spinosa، تخن گـبيي ، پشيبى هيگَ کلمبت کلیذی:
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 .مقذم1ٍ

پشيووبى هيگَّووب اًتـووبس ٍػوويقي دس اػووتبى آرسثبيجووبى ؿووشٍي       

آًْب داساي اسصؽ مزايي ثؼيبس ثبالمي ثوشاي   .(16، 3، 2، 1داسًذ)

تنزيِ آثضيبى ثَيظُ ثِ لحبػ داسا ثَدى اػيذّبي چشة ميش اؿوجبؿ  

ٍ تخن گـوبيي آًْوب دس ثْوبس ٍثوب ايجوبد        (24، 23، 2) هي ثبؿٌذ

دسجِ ػوبًتي گوشاد ٍثوب     12-15ؿشايظ هغلَة دس داهٌِ حشاستي 

َسي ّوتش ٍؿ  5/6-5/8ثيي  pHلَّغ ،   2000تبهيي ًَسّبىي 

گووشم ثووش ليتووش سه هووي دّووذ. ٍجووَد دسجووبت حشاستووي        18اص 

ًبهغلَة ٍؿَسي ثبالتش ثبفث ايجبد تبخيش ٍيوب    pHًٍَسّوتش،  

، 6،9، 2)ّبّؾ دسهيضاى هَىَيت تخون گـوبيي آًْوب هوي گوشدد     

11.) 

      ٍ  ػيؼت ّبي پشيبى هيگَّب داساي ؿشايظ خيتگي هي ثبؿوٌذ 

الصم ثشاي ملجِ ثش خيتگي آًْب  ثشاي تخن گـبيي آًْب ثبيذ ؿشايظ

( ٍ دس  Dormantّبي خيتوِ)   ىشاّن گشدد. خيتگي دس ػيؼت

حووبل اػووتشاحت پشيووبى هيگَّووب ثيووبًگش ّووش دٍ ٍ ووقيت ّووبّؾ 

هتبثَليؼن دسًٍي يب ثيشًٍي اػت. ٌَّص سٍؿي ًيؼت  ِّ دس پشيبى 

خلي هيگَّبي  آة ؿيشيي خيتگي تب چِ اًذاصُ اي ثِ صَست دا

( ٌّتشل هي ؿَد. ّشچٌذ ثٌؾش هي بسجي )َّميؼٌغ)ديبپَص( يب خ

 . (6يٌذ ثِ ٍٍَؿ هي پيًَذًذ )آسػذ ّش دٍ ىش

ِ  آدس هَسد ىش     حويي خيتگوي اعالفوبت     يٌذ ّوبي ىيضيَلَطيو

صيبدي دس دػت ًيؼت. هتبثَليؼن ّشثَّيذسات ثشاي صًذُ هبًذى 

آًْب ٍ هَبٍهت دس ثشاثش ّن آثي اّويت داسد. ثشاي هثبل ٌٍوذ دي  

صداموي دس   ةػبّبسيذ توشي ّوبلَص اص توبهيوت مـوب  دس حويي آ     

ـ 21آستويب هحبىؾت هي ٌّذ) ّوشثي   (. فالٍُ ثش ايي ثِ فٌَاى هٌجو

ّوبي ىقوبل ؿوذُ     ثشاي ػبخت گليَْطى ٍ گليؼوشٍل دس ػيؼوت  

، جوزة  تجووـ گليؼوشٍل دس دسٍى پَػوتِ تخون     فول هي ٌّوذ. 

اػوضي آة سا دس ػيؼت ّبي ىقبل تؼْيل هي ٌّذ تب پَػتِ تخن 

(.  ػبصٍّبس فول آًضين ّبي 10هتَسم ٍ دس ًْبيت ؿْؼتِ ؿَد )

هيگووَي تخوون گـووبمي ثووش سٍي ثبٍيوبًووذُ مـووب  تخوون پشيووبى     

Streptocephalus dichotomus   يٌووذ  آًيووض اص ّووويي ىش

 ( .18پيشٍي هي ٌّذ )

پشيبى هيگَّب ثشاي صًذگي دس صيؼت گوبُ ّوبي عجيقوي ثؼويبس          

هتنيش ًيبص ثِ خصَصيبت تَليوذ هثلوي ٍيوظُ ثوِ هٌؾوَس ػوبصگبسي       

دسصهووبى ٍ چگووًَگي تخوون گـووبيي تخوون ّووبي خيتووِ جْووت      

جووبد ؿووشايظ هٌبػووت دس ايووي ايجبدجوقيووت ّووبي ىقووبل ٌّگووبم اي

 (. 25آثگيشّب سا داسًذ )

آًْب ثشاي ػًَْت دس ثشِّ ّبي  هٍَت ٍ ثؼويبس هتنيوش ٍثوشاي         

گزس اص دٍسُ ّبي خـِ ثِ تَليذ تخن ّبي خيتوِ هتْوي ّؼوتٌذ    

(. تَليذ هثل آًْب اص عشيٌ سّبػوبصي تخون ّوبي خيتوِ دس ايوي      9)

جوقيت اػت ثوِ  جبًَساى ًَفي ػبصگبسي جْت اعويٌبى اص ثَبي 

گًَِ اي ِّ حتي اگش ؿشايظ هحيغي، اىشاد ثوبلل سا ٍجول اص تَليوذ    

هثل اص ثيي ثجشد، تخن ّبي خيتِ هَجَد ثقٌَاى تضويٌي ثشاي اداهِ 

 (.14  ,4حيبت جوقيت آًْب دس آثگيش ٍجَد داؿتِ ثبؿذ )

فالٍُ ثش ايي تخن گـبمي تبخيشي ًيض دس آًْبسايج ثوَدُ ٍتخون       

دس آًْوب ثصوَست هتٌوبٍة صوَست هوي پوزيشد،        گـبيي تخون ّوب  

ثغَسيِْ دس ّش فول آثگيشي هجذد صيؼتگبُ ، هقوَال تٌْب ثخـي 

اص تخن ّبي خيتِ ،تخن گـبيي هي ؿًَذ تب ثب ػبصٍّبس جلَگيشي 

، احتوبل اًَشاض ًؼل ذات هشثَط ثِ ثشٍص ؿشايظ ًبهغلَةاص تْذي

جذيذ ًؼل سا ّبّؾ دٌّذ ٍّويـِ رخبيش ػيؼت هَسد ًيبص ثشاي ت

دس اَّػيؼتن ثبٍي ثوبًذ. ايي سٍؽ تَليذ هثل اختصبصوي ثقٌوَاى   

 Bet-hedgingجلوَگيشي هـوشٍط اص ًوبثَدي )   ساُ حلي ثوشاي  

strategy)   پويؾ اص ايوي دس هوَسد     ساُ ّبسهـَْس هي ثبؿذ. ايي

 .(20هبًذگبسي گيبّبى يْؼبلِ آثضي ًيضهـبّذُ ؿذُ اػت )

داسًوذ   استجبط صيبدي ثب ؿشايظ هحلوي ٍيظگي ّبي تخن گـبيي    

 ثغَسي ِّ دس آثگيشّبيي ِّ آثذاس ثَدى آًْب تب هذتْب ٍبثل اًتؾبس

 پويؾ ثيٌوي اػوت  ٍ دس    ٍبثول  ، تخن گـبيي اٍليِ ثوباليي ًيوض  اػت

ػيؼووتْبي ثووي  هحوويظ ّووبيي ّووِ ّوتووش ٍبثوول پيـووگَيي ّؼووتٌذ ، 

پَؿـبى ثقذاص اتوبم ّش دٍسُ خـْي ، تخن گـبيي هتٌوبٍة ٍلوي   

دس حَيَت رخيشُ تشاّن . (19، 13، 12، 6)هذاٍم سا ًـبى هي دٌّذ

  ...تاثير دها و شوری بر هيزاى تخن گشايی سيست پرياى                                                                        و هوكاراى               صيذگر
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ثبًِ تخن ثيـتش، ًـبًگش ّبسايي تخن گـبيي ٍ اصٍيظگوي ّوبي   

تَليذهثلي گًَِ ّبيي اػت ِّ ثب هَىَيوت دس صيؼوت گوبُ ّوبي     

دٍسُ سؿوذ پشيوبى هيگَّوب ٍتَليوذ      هٍَتي صًذگي ّوشدُ ٍثوب ّوش   

ػيؼت تَػظ ثبلنيي ، ثبًِ تخن صيؼتگبُ سا داساي رخيوشُ توبصُ   

(.  ايي ػيؼت ّب هقوَالً دس هَبديش صيبد تَليذ ؿوذُ  13هي ٌٌّذ )

 ٍ ثبًِ ػيؼت سا هي ػبصًذ. ثب ثشسػي دٍ گًَوِ ثوي پَؿـوبى )   

Branchinella Ornata  ٍ Phallocryptus spinosa 

بّبديگبدي دس ثتؼَاًب تشاّن ّوبي تخون ّشگًَوِ توب     ( دسآثگيش ه

تووش اص هيلووي ه 130ػيؼووت دس ّووش هتووش هشثووـ  ، تووب فوووٌ  000/50

هـبّذُ تخن ّب دس افوبً   (.13)سػَثبت تخويي صدُ ؿذُ اػت 

خبُ داللت ثش ايي داسد ِّ پشيبى هيگَّب دس هذت صهبى تجووـ  

اػوتيبدُ   ايي فوٌ اص سػوَثبت )احتووبالً ّوضاساى ػوبل( اص آثگيوش     

 ّشدُ اًذ.  

ّووذه اص ايووي تحَيووٌ هغبلقووِ اثووش تنييووشات ؿووَسي ٍ دهووبي      

صيؼتگبُ عجيقي ثش تخن گـبيي ػيؼتْبي پشيبى هيگَّب ي ػوبّي   

توب چگوًَگي توبثيش     آرسؿْش هي ثبؿذ  -اعشاه سٍػتبي خبصلَ 

هتٌبٍة  ػوبصٍّبس  ديوبپَص جٌيٌوي ثوش تخون گـوبيي آًْوب هوَسد         

هٌؾوَس ايجوبد   ِ گشىتِ ٍاعالفبت ثيـوتشي ثو  ثشسػي دٍيَتشي ٍشاس 

 توْيذات الصم جْت پشٍسؽ آًْب دس ايي هْبًْب ثذػت آيذ.

 َبريش  مًاد ي. 2

آثگيووش هحوول صيؼووتگبُ پشيووبى هيگووَ دس سٍػووتبي خبصوولَي        

ٍووشاس  )15ٍ  3ؿْشػووتبى آرسؿووْش دس اػووتبى آرسثبيجووبى ؿووشٍي) 

داسد.ايي آثگيش ثِ فٌَاى توبالة آة ؿوَس اص اٍايول ىوشٍسديي ثوب      

رٍة ؿذى ثشىْبي هٌغَِ ٍ عنيبى سٍدخبًِ تلخِ سٍد تـْيل هي 

ؿوووَد. ايوووي آثگيوووش صيؼوووتگبُ عجيقوووي پشيوووبى هيگوووَي گًَوووِ  

Phallocryptus  spinosa آة ايي ثشِّ هقووَال  . هي ثبؿذ

توب   15س هحوذٍدُ  ؿَس ٍؿَسي آى اص ىشٍسديي تب اٍاخش تيشهوبُ د 

دسجووِ  25تووب  15گووشم دس ليتووش ٍدهووبي آة آى دس هحووذٍدُ  30

. دس اٍاػوظ تبثؼوتبى ٍ دس   اًوذاصُ گيوشي ؿوذُ اػوت    ػبًتي گشاد 

هشداد هبُ ثَاػوغِ ّوبّؾ توذسيجي ػوغم ٍفووٌ آة، هقووَال       

اىضايؾ ؿذيذي دس ؿَسي آة ايي ثشِّ سه هي دّذ ِّ ايي اهوش  

بّي دس آثگيش سا ػجت حزه ّبهل حوقيت صًذُ پشيبى هيگَي ػ

گشديذُ ٍىَظ ػيؼتْبي ًْيتِ ايي جبًذاس  وبهي حيوؼ ثَوبي آى    

 ّبي ثقذي دس ايي ثشِّ هي گشدد. ثشاي ػبل

ّبي هَجَد دس ثؼتشصيؼتگبُ  هَذاسي اص خبُ 1388دس ػبل     

 عجيقي ايي گًَِ ثشداؿت ؿذُ ٍ دس هشحلِ اٍل عجٌ سٍؽ

Mura,1992(17 ) َغش ؿؼتـَجذاػبصي ٍ ثب آة هػيؼت ّب 

 ػيؼت ّب دادُ ؿذُ ٍ هَاد صايذ آًْب جذاػبصي گشديذ، ػپغ

دسجِ ػبًتي گشاد ًگْذاسي 25ػبفت دس دهبي  48تب  24ثوذت 

ّبي  اًجوبد  ثشاي سىـ ديبپَص آًْب اص سٍؽ .ؿذًذ تب خـِ ؿًَذ

عَالًي هذت، آثگيشي ٍآثذّي هجذد اػتيبدُ ؿذ. ؿشايظ 

گشم دس   28،  23،  18  هختلو تخن گـبيي دس تيوبسّبي  ؿَسي

ٍ دس دسجبت  حشاستي   EPAّويٌغَس دس  هحيظ ّـت  ليتش  ٍ

ػبفت ٍ  24دسجِ ػبًتي گشاد  ثب سطين ًَسي  25ٍ  20، 15

. ًؾش گشىتِ ؿذ دسلَّغ  ثشاي تخن گـبيي آًْب  2000سٍؿٌبيي 

هيلي  NaHCO3  ، 60 هيلي گشم  96  اص اًحالل EPAهحيظ 

 KCl هيلي گشم  MgSO4 ٍ 4  گشم هيلي CaSo4  ، 60 گشم 

ثشاي ّش تيوبس تقذاد دس يِ ليتش آة هَغش ثذػت هي آيذ.

خبًِ اي ) ثب  6فذد ػيؼت دسّش خبًِ اص  هيْشٍپليت ّبي  25

ّبي هَسد  هشثـ هبيـ تيشيخ ٍاجذ ؿَسي هيلي هتش 9گٌجبيؾ 

ّش تيوبس دس ػِ   .آصهبيؾ ( دس دهبّبي ٍيذ ؿذُ ٍشاس گشىتٌذ

پلي ّبي حبصلِ دس ّش هيْشٍپليت ثغَس ًب گشىت ٍ تْشاس اًجبم

 .تَػظ پيپت ثشداؿت ٍ ؿوبسؽ  ؿذًذ سٍص اًِ

ثب تَجِ ثِ ايٌِْ  تخن گـبيي پشيبى هيگَّب دس هحيظ ّبي 

، بٍة دس چٌذيي ًَثت صَست هي پزيشدعجيقي ّوَاسُ ثغَس هتٌ

دادى، دُ گشم اص خبُ صيؼتگبُ عجيقي دس ؽشٍه  ٍشاس ثب لزا

ليتشآًْب  5/1ليتش ِّ تب حجن  5/2پالػتيْي هْقجي ؿْل ثِ حجن 

 دس ؿشايظ ثب آة لَلِ ّـي ؿْشي ّلشصدايي ؿذُ پش ؿذُ ثَد ٍ

ػبفت سٍؿٌبيي ٍدس دهبي 12ػبفت تبسيْي  12ٍ دٍسُ ًَسي

سٍص هتَالي تٌبٍة تخن گـبيي  25 دسجِ ػبًتي گشاد ٍ هذت22
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 ّليِ. دسٍشاس گشىتس ايي ؽشٍه هَسد ثشسػي ٍتَليذ ًبپلي د

تيوبسّبي ىًَ ثذليل اًغجبً ثيـتش ؿشايظ تخن گـبيي  ثب ؿشايظ 

عجيقي هَجَد دس صيؼتگبُ اص تيوبسّبي ؿَسي ٍدهب دس هحذٍدُ 

 دس صيؼتگبُ اػتيبدُ گشديذ. ًضديِ ثِ تنييشات ؿَسي هَجَد 

ّيچ گًَِ َّادّي يب اىضايؾ اّؼيظى هحلَل  ثش سٍي ّوچٌيي 

بم ًـذ، تب اثشات تنييشات ؿَسي ٍ دهبي ّبي ّـت اًج هحيظ

ايي صيؼتگبُ ثش سٍي تخن گـبيي پشيبى هيگَّب هَسد ثشسػي 

ثب اػتيبدُ اص ًشم  دٍيَتش ٍشاس گيشد. ّليِ دادُ ّبي ثذػت آهذُ ٍ

 يِآهبسي آًبليض ٍاسيبًغ  ثب سٍؽ 18ٍسطى   SPSSاىضاس

  تجضيِ ٍ تحليل آهبسي ٍشاس(هَسد one Way Anova) عشىِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .گشىت

 وتبیج. 3

 ػيؼت ّبيهيبًگيي دسصذ تخن گـبيي  1ٍ2ؿْل ّبيدس      

سٍص 9ّبي هختلو ٍدس هذت  ّب ٍؿَسي حشاستپشيبى هيگَ دس 

ًـبى دادُ ؿذُ اػت.  تخن گـبيي اص سٍص پٌجن ثقذ اص ؿشٍؿ 

ٍجل اص سٍص پٌجن  سخذادُ اػت ٍ آصهبيؾ دس تيوبسّبي هختلو 

ّوچٌيي  .(<05/0p)حتي يِ هَسد تخن گـبيي ًيض هـبّذُ ًـذ

تخن گـبيي ثب هَبديش ثؼيبس ّن ٍلي دس عي سٍصّبي هتَالي 

 ست هتٌبٍة  هـبّذُ گشديذُ اػت.ثصَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ريز 9َبی مختلف طی مذت  : میبوگیه درصذ تخم گشبیی در شًری1شکل  

 

 
 ريز 9: میبوگیه درصذ تخم گشبیی دردمبَبی مختلف طی مذت 2 شکل
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عي سٍصّبي  (1)ؿْل  تنييشات هيبًگيي دسصذ تخن گـبيي     

 .(p<05/0) ثَدهقٌي داس  هغبلقِ ٍدسدهبّبي هختلو آصهبيـي

َى ص تخن گـبيي دس تيوبسّبي آصهبيـي عي سٍصّبي آصها

ًتبيج  دسجِ هـبّذُ گشديذُ اػت. 25 ٍ 15،20دهبّبي هشثَط ثِ

 ًـبى دٌّذُ ايي ثَد ِّ ّبي هختلو تخن گـبيي دس ؿَسي

گشم دس ليتش هـبّذُ 18اگشچِ ثيـتشيي تخن گـبيي دس ؿَسي 

گـبيي ايي گًَِ دس داهٌِ   گشديذُ ٍلي اثش ؿَسي ثش تخن

  ّبي هشثَط ثِ هحيظ ّـت ّبي هَسد ثشسػي )ؿَسي ؿَسي

EPA گشم دس ليتش(  18ٍ23ٍ28ّبي ّـت ثب ؿَسي  ٍهحيظ

 25ثب ّبّؾ دسجِ حشاست اص  .(<p 05/0)هقٌي داس ًجَدُ اػت

گشم دس ليتش،    18ثِ  28 دسجِ ػبًتي گشادٍّبّؾ ؿَسي اص 15ثِ 

دسصذ تخن گـبيي اىضايؾ يبىت.  ثغَسيِْ ثيـتشيي تخن 

گشم دس  18دسجِ ػبًتي گشادٍ دس ؿَسي  15گـبيي دس دهبي 

دس  دسصذ هـبّذُ ؿذُ اػت . 22/5ليتش دس سٍص پٌجن ثِ هَذاس 

آصهبيؾ دٍم هشثَط ثِ تقييي تٌبٍة تخن گـبيي ِّ دس 

ّبي ثشِّ اًجبم  ص خبُگشم ا10ليتشي حبٍي  5/2ؽشٍه

 6گشديذُ تخن گـبيي پشيبى هيگَ دسسٍصّبي دٍم ثِ تقذاد  

فذد  هـبّذُ گشديذُ ٍػپغ تخن  27فذد ٍدس سٍصػَم ثِ تقذاد

فذد ًبپلي هـبّذُ ؿذُ سه  5گـبيي هجذد تب سٍصپبًضدّن ِّ 

فذد  4ًذادُ ٍتخن گـبيي ثقذي دس سٍص ثيؼت ٍػَم ثِ تقذاد 

 هـبّذُ گشديذ. 

 Phallocryptus  spinosaدس هجوَؿ، اگشچِ گًَِ      

ّبي ثبالتش سا داسد ٍلي تخن گـبيي  تحول صًذگي دس ؿَسي

ٍ هجذد آى ثب ثبسًذگي ٍّبّؾ ؿَسي آة اهْبى پزيش ثَدُ 

يَيٌب فول تخن گـبيي ثِ عَس هتٌبٍة ٍ چٌذ هشحلِ اي خَاّذ 

 ثَد. 

 بحث. 4

ؿوشايظ هحيغوي هثول    ثيي هَبديشتخن گـبمي پشيوبى هيگوَ ٍ         

 .( 7ًَسٍ دسجِ حشاست ٍاثؼتگي ؿذيذي هـبّذُ ؿوذُ  اػوت )  

ؿشايظ هَسد ًيبص ثشاي تخن گـبمي  دس ّش گًَِ  اص پشيبى هيگَّب  

سٍصّبي هختلوو ٍ   هتيبٍت ثَدُ ٍ ؿبهل عَل هذت سٍؿٌبيي دس

، ٍجَديووب فووذم ٍجووَد اّؼوويظى ٍدي اّؼوويذّشثي   ؿووذت ًووَس 

 (.8) اػت ٍّبّؾ ؿَسي 

دػتِ اص تخن ّبي خيتوِ پشيوبى هيگوَ ّوِ اص ثؼتشصيؼوتگبُ       آى     

جوـ آٍسي ٍ جذا ػبصي هي ؿًَذ ، داساي احتوبل هَىَيت تخون  

گـبمي ثبالتشي ّؼتٌذ ٍلي ًتوب  حبصولِ اص آًْوب هقووَال  وقيو      

ثَدُ ٍ دس صَست سّبػوبصي هجوذد دس صيؼوتگبُ ثوِ ساحتوي هوي       

 (.22ٌٌذ )تَاًٌذ تَػظ سػَثبت ثؼتش پَؿيذُ ؿذُ ٍ آػيت ثجي

ي ػخت ّب لزا ثيـتشيي هَذاس هَىَيت دس تخن گـبمي ػيؼت     

پَػتبى جْت سّوب ػوبصي هجوذد دس صيؼوتگبُ صهوبًي ثٍَوَؿ هوي        

پيًَوذد ّوِ ٌّگوبم جوووـ آٍسي آًْوب اص ّوو آثگيشّوبي هووٍَتي       

ثْوشاُ سػَثبتي ِّ اعشاه آًْب سا احبعِ ّشدُ اػت جووـ آٍسي  

 (. 11ذ )ؿذُ ٍ ثغَس ّبهل اص آًْب جذا ًـًَ

دس آثگيشّبي عجيقي ثيـتشيي تخن گـبيي تجوقي دس ػيؼوت        

دسجوِ ػوبًتي    22دسدهوبي   Phallocryptus  spinosaّوبي  

گشم دس ليتوش هـوبّذُ گشديوذُ ّوِ ايوي ؿوشايظ        5گشاد ٍ ؿَسي 

ثالىبصلِ پغ اص پش آة ؿذى آثگيشّب دس ىصل ثْبس ٍبثول هـوبّذُ   

دسجِ ػوبًتي   32دس دهبي اػت. ّوچٌيي تخن گـبيي پبييي تشي  

 (.13گشم دس ليتش هـبّذُ ؿذُ اػت )  10گشاد ٍ ؿَسي 

تخن گـبيي هتٌبٍة ثِ فٌَاى ػوبصٍّبس جلوَگيشي ؿوشعي اص         

صيبى ٍيب ًبثَدي ؿٌبختِ هيـَد ِّ ِّ تَػظ آى ثوبصدُ تَليوذهثلي   

. ايوي  اص پشآة ؿذى آثگيش ؽَْس هوي يبثوذ   اىشاد دس چٌذيي هشحلِ

قيت سا ٌّگبهي ِّ صيؼتگبُ آًْوب پويؾ اص ثلوَك    اهش خغش هحَ جو

جٌؼي السٍّبي  تخن گـبيي ؿذُ خـِ هي ؿَد سا ّبّؾ هي 

دّذ . يقٌي اگش دس ّش ىصل چٌذيي ثبس صيؼتگبُ آثگيوشي ٍػوپغ   

خـوِ گوشدد ثووبص ّون دس آثگيوشي هجووذد اهْوبى تخون گـووبيي       

  (.5ت )تـْيل جوقيت جذيذ ٍجَد خَاّذ داؿٍ

ًتبيج ثذػت آهذُ اص ايي تحَيوٌ اص ًؾوش هَوذاس تخون گـوبيي           

 Hulsmansتيوووبٍت فووووذُ اي ثوووب ًتوووبيج حبصووول اص تحَيوووٌ 

، صيووشا دس ايووي تحَيووٌ دسصووذ تخوون  اؿووتد( 2006)ٍّوْووبساى  
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 گـبيي ثشاػبع هَذاس ًبپلي ّبي صًوذُ ثذػوت آهوذُ اص ػيؼوت    

ّبي هَجَد دس ثؼتش آثگيش هالُ هحبػجِ ثَدُ، دس صَستيِْ دس 

هَووذاس دسصووذ تخوون ( 2006  )ٍّوْووبساى  Hulsmansتحَيووٌ 

ّوبي   گـبيي ثش اػبع تقذاد ًبپلي ّبي ثذػوت آهوذُ اص ػيؼوت   

ػبلن ٍاجذ جٌيي ٍداساي ّيؼوِ صسدُ هوالُ فوول ٍوشاس گشىتوِ      

اػت ِّ ايي اهشثبفث ايجوبد تيوبٍت دس ًتوبيج حبصولِ گشديوذُ      

پبييي  اػت. فالٍُ ثش ايي ثِ ًؾش هي سػذ ايي گًَِ دسؿَسي ّبي

گوشم دس ليتوش دسصوذ تخون گـوبيي ثيـوتشي سا        5تش هبًٌذ ؿَسي 

 . (13)ًـبى دّذ

ًتبيج حبصلِ اص ّشدٍ تحَيٌ ًـبًگش ٍجَد دسجبت هتيوبٍتي        

هوي   Phallocryptus  spinosaاص حبلوت ديوبپَص دس گًَوِ    

ثغَسيِْ فليشمن افوبل ؿشايظ ّبهال يْؼبى ٍػبّي ثشاي  .ثبؿذ 

ّبي هختلو ثشاي سىـ حبلت ديوبپَص   سٍؽ افوبل تخن گـبيي ٍ

ـي يِ هـ الَصو دس ّوِ تيوبسّبي آصهبّبي ايي گًَ دس ػيؼت

 چٌذيي ثبس تخن گـبيي هـبّذُ گشديذُ اػت.

ايي ؿيَُ تخن گـوبيي ثقٌوَاى يوِ ػوبصٍّبس عجيقوي  وبهي           

ّبي ثؼيبس تنييش پزيش آى هوي   ثَبي ايي گًَِ دس صيؼتگبُ حيؼ ٍ

صيشا هَبديش ثيـتش تخن گـبيي دس يِ هشحلِ هي تَاًوذ ثوب    ،ثبؿذ

سٍثوشٍ ؿوذى ثووِ ؿوشايظ خـْؼوبلي آثگيووش ػوجت خغوش حووزه       

جوقيت پشيبى هيگَ اص صيؼتگبُ گشدد. ثِ ًؾش هي سػذ تحَيَوبت  

ّوبي ايوي جوبًَس     ثيـتشي ثشاي ؿٌبخت پذيذُ ديبپَص دس ػيؼوت 

ثيـوتشي  دٍجٌؼي هَسد ًيبص ثَدُ ٍپيـٌْبد هي ؿَد توب هغبلقوبت   

ثشاي ثْيٌِ ػوبصي هَىَيوت تخون گـوبيي پشيوبى هيگَّبصوَست       

 پزيشد.

 سپبسگساری

ثذيٌَػيلِ اص ّوْبساى ٍ هؼئَليي هحتشم هَػؼِ تحَيَبت      

 ساٌّوبييفلَم ؿيالتي ّـَس، هشّض تحَيَبت آستويبي ّـَس ٍ

آً ِّ هب سا ٍجبد آرسي تبّبهي ٍ دّتش ًبصش دّتش  بىجٌبة آٍبي

 دس اجشاي ايي پشٍطُ يبسي ًوَدًذ تـْش ٍ ٍذسداًي هي ًوبيين .  
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Abstract 

       This study was carried out in order to determine the hatching rate fluctuations of Anostraca 

(Phallocryptus spinosa) cysts of Khasellou pools around Azarshahr under laboratory 

conditions.The culture medium was considered as decholorinated tap water and examined 

salinity and temperature treatments were 18, 23, 28 g/l, EPA solution and 15, 20, 25 
◦ C

, 

respectively, that were near to observed ranges in natural habitat. Also, 24 hour light regime and 

2000 lux were provided to obtain maximum hatching rate during the experiment. The results 

revealed that hatching percentage was increased by reduction of temperature and salinity on the 

culture medium from 25 to 15 
◦ C

, and from 28 to 18 g/l, respectively. Maximum hatching rate 

was observed at 15
◦ C

 and 18 g/l on the 5 
th

 day as 5.33%. The results showed that the hatching 

process was occurred continuously on multiple times, so that less than 10% hatching was 

observed in each phase during the hatching period. Therefore decrease in water temperature and 

salinity could influence on hatching rate. Hatching percentage of P.spinosa cysts was more 

successful when sampled together with dry sediments of their habitat without separation of 

sensitive cysts that could be related to the creation of different grades of diapauses on their cysts. 

This viability can guarantee the permanent survival of these fairy shrimps in temporary stressful 

vernal pools. 
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