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 آزمایشوااهي  شورای   در Phallocryptus spinosa عمور گونو    طوو   و تولیدمثلي هاي ویژگي رشد، نرخ ماندگاري، درصد تحقیق این در
 منیقو  ( گوراد  سوانیي  درج  32 و 01 ،02 ،51) دمایي تیمارهاي پرورش محی  به تکرار 3 در شده تفریخ تازه ناپلي 022 تعداد. شد بررسي
 غذادهي( Lansy PZ) زد پي لنسي شدة فرموله مخمر و( Dunaliella tertiolecta) ترتیولکیا دونالیال سلولي تک جلبک باپریان میاو  .شدند
 02 میاوهوا،  پریان شدن بالغ از بعد. شد گیري اندازه 51 و 51 ،50 ،9 ،6 ،3 پرورشي روزهاي در الروها رشد نرخ و ماندگاري درصد .شد

 توا  شودند  منیقو   مشوابه  دمواي  بوا ( لییر در گرم 1شور ) لب آب لییر میلي 322 حاوي جداگانه، هاي  ظرف به تیمار هر از میاو پریان جفت
 گوراد  سوانیي  درجو   32 دمواي  در زمان ترین کوتاه در رشد. حداکثر شود مقایسه دمایي تیمارهاي در آنها عمر طو  و تولیدمث  هاي ویژگي

(mm 2/0 ± 0/53 50 روز در) درجو   51 دمواي  در( درصود  16) بقا درصد بیشیرین. شدند تلف هماي 51 روز از قب  تا ولي شد، دیده 
 جنسوي  بلوو   بوه  دموا  ایون  در میاوهوا  پریوان  از یوک  هیچ ي که،طور به شد، دیده تیمار این در نیز رشد حداق  ولي شد، دیده گراد سانیي

 نظور  از خصوصوا   تولیودمثلي،  پارامیرهاي اکثر در و رسیدند جنسي بلو  به گراد سانیي درج  01 و 02 دماي دو در میاوها پریان. نرسیدند
 پرورش براي گراد سانیي درج  02 دماي بنابراین،. آمد به دست گراد سانیي درج  02 در بهیري نیایج ،(سیست 571) ماده هر سیست تولید
 .شود مي معرفي بهینه دماي گونه این
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 مقدمه. 1
 ردة بوووه میعلوووق (،Fairy Shrimpsمیاوهوووا ) پریوووان
 اغلوب  (،Anostracaپوششان ) بي راسی  و پوسیان سخت

ایون،   وجوود  بوا . شووند  موي  یافوت  شیرین هاي آب در
 و شوور  هواي  آب در توان مي را آن هاي گونه از تعدادي

 نظیور  مووقیي  هاي زیسیااه در غالبا ، یافت؛ نیز شور لب
 ایون  هاي گونه از اندکي تعداد و کنند مي زندگي ها برکه

 نظیوور دائمووي آبایرهوواي در توووان مووي را موجووودا 
 هوا  زیسویااه  ایون . کرد مشاهده نیز عمق کم هاي دریاچه
. هوا هسویند   مواهي  جملوه  از آبوزي  شکارچیان از عاري
 دورة در هوایي  زیسیااه چنین در تولیدمث  و نمو رشد،
ایون   و پوذیرد  مي انجام( ماه دو حداکثر) کوتاهي زماني

 از ریزي تخم دوره چند و فص  پایان از موجودا  بعد
 شدن خشک از پس تولیدشده تا هاي تخم. روند مي بین

 و کننود  مي حفظ را خود گشایي تخم قابلیت ها زیسیااه
 مناسب شرای  شدن فراهم و ها زیسیااه دوبارة احیاي با

 ,.Atashbar et alکننود )  مي نمو و رشد به شروع دمایي

 مقواوم  تخوم  تولیود  لحوا   بوه  موجوودا   این (.2008
 کننود؛  پیروي موي  خاصي پراکندگي الاوي از( سیست)

 محلووي، هواي  مقیووا  در  آنهوا  پووراکن  کوه  ي طووور بوه 
 هواي  جریوان . پذیر است امکان جهاني حیي یا اي منطقه
 تورین  مهم جمله از مهاجر پرندگان و جانوران باد، آبي،

 یادشوده  عوام  اکثر آیند. مي حساب به عوام  پراکن 
 جغرافیووایي هوواي محوودوده در پراکنوودگي الاوهوواي از

 مقواوم  هواي  تخوم  انیشار ولي آیند، مي شمار به کوچک
 جهواني  الاوویي  از پرنودگان  طریوق  از موجوودا   این

 قبیو   ایون  انیشوار  پرنودگان  واقو،،  در. کنود  مي تبعیت
بور عهوده دارنود     دنیا از وسیعي سطح در موجودا  را

(Thiery et al., 1995.) 

 مهواجر،  پرندگان) اصلي عام  سه کلي، طور به
 نقو   میاوهوا  پریان پراکن  در( جانوران سایر و باد

 از ناشوي  جهواني  و اي منطقوه  پراکن  و دارند اساسي
 (.ibidاست ) عوام  این تأثیر

 خووانوادة بووه میعلووق Phallocryptus جوونس

Thamnocephalidae  را زي شووور گونوو  سووه و اسووت 
 و خشوک  در منواطق  هوا  گونه این هم . شود مي شام 
 تواکنون  خانواده این از گونه 07. اند ساکن خشک نیمه

 اندمیک آنها گونه از 02که،  يطور به اند شده شناسایي
 انود  ه پراکنود  دنیوا  نقاط سایر در بقیه و اسیرالیا هسیند

 و جنووبي  افریقواي  در گونه یک چین، در گونه یک)
 و سوعودي  عربسیان اوراسیا، در گونه یک هند، شما 
 از یکووي(. امریکووا شووما  در گونووه چهووار و افریقووا
 Phallocryptus spinosa میاووي  پریان مهم، هاي گونه

(Milne Edwards, 1840است ) اخیور  هواي  سا  در که 
 رسود  موي  نظور  بوه . اسوت  شوده  بسویاري  توجه به آن
 رشود  توانایي علت به خانواده این به میعلق هاي گونه
 وسوویعي پراکنوودگي از شوویرین و شووور هوواي آب در

 گونوه  ایون  (.Brtek and Mura, 2000باشند ) برخوردار
 غربوي  شما  در واق، ارومیه دریاچ  اطراف مناطق در

 (.Mura and Takami, 2000شوود )  موي  دیوده  نیز ایران
 گونوه  ایون  کوه  اسوت  داده نشوان  میداني هاي بررسي
( لییور  در گرم 1) پایین شوري با هایي برکه در معموال 

 Artemia همووراه بووه بوواالتر هوواي شوووري در گوواهي و
 بوه  آب دماي که زماني بهار، اوای  در. کند مي زندگي
 رشود  به شروع رسد،  مي گراد سانیي درج  51 از باالتر
 بوه  آب دمواي  کوه  فصو   اواخور  در معموال  و کند مي

 .رود مي بین از رسد، مي گراد سانیي درج  32 باالي
 غذایي ارزش با یافیني پرورش آبزي میاو پریان

 غوذاي  توأمین  بوراي  اقیصادي بسیار است که صرف  و
 ماننود  شور لب و شیرین هاي آب پرورشي آبزیان زندة
 آب میاووي  خاویواري،  ماهیوان  کفوا ،  آال، قز  ماهي

 در تزییني ماهیان و دراز خرچنگ یا میاو شاه شیرین،
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 ;Mura, 1992; Azari Takami, 1993است ) مطرح دنیا

Dumont and Munuswamy, 1997.) 

 در زنوده  غوذاي  منزل  به میاوها پریان از اسیفاده
 بلو،  علوت  به شیرین آب و دریایي ماهیان تکثیر مراکز
 موورد  مغوذي  موواد  همو   داشین هضم، سهولت آسان،
 Watanabe etپرورشي ) آب تأثیرنداشین در کیفیت نیاز،

al., 1983،) درخوور  بیوومس  خووب،  تولیدمثلي قابلیت 
 و سوری،  رشود  یافیه، پرورش الروهاي از یک هر توجه

 اشوباع  غیور  چورب  اسویدهاي  فوراوان  مقادیر دارابودن
 ;PUFA( )Velu and Munuswamy, 2003ضووروري )

Seidgar, 2006)  میاوهواي  پریوان . شود مي دادهترجیح 
 بوالغ،  صوور   بوه  چوه  و الرو صور  به چه زنده را،

 پرورشي مراح  تغذی  براي زنده غذاي منزل  به توان مي
 Prasath etزینیوي )  ماهیوان  ویژه به آبزیان انواع بلو  و

al., 1994،) بوه  خاویواري  ماهیوان  و شیرین آب ماهیان 
 ضووریب (.Ali, 1995; Munuswamy, 2005بوورد ) کوار 

 بوا  مقایسوه  در موجوودا   این از حاص  غذایي تبدی 
 شویرونومیده،  الرو و آرتمیوا  ماننود  زنده، غذاهاي سایر

 طرفوي،  از (؛Munuswamy, 2005اسوت )  بیشویر  خیلوي 
 انوواع  آنهوا بوا   سوازي  غني با توان مي را اي تغذیه ارزش
 طوور  بوه  آرتمیوا  و روتیفرهوا . بخشید بهبود مغذي مواد

 را نقو   ایون  که فقیرند DHA و HUFA نظر از معمو 
 یوا  (HUFAکننده ) غني محصوال  از اسیفاده با توان مي

 هواي  سیسوت  کرد. جبران میاوها پریان با آبزیان تغذی 
 1-6 و پوروتئین  درصود  11-12حواوي  موجودا  این

 الرو غوذایي  نیازهواي  توأمین  بوراي  و اند چربي درصد
 موادة  مقودار  نظور  از میاوهوا  پریوان . انود  مناسب آبزیان

 ترکیبووا  انوود و مقایسووه درخووور آرتمیووا بووا مغووذي
 کاروتنوئیودي  ترکیوب  بسویار  مقادیر و کاروتنوپروتئیني

 Veluدارنود )  آنیراگزانیین و کانیاگزانیین آسیاگزانیین، با

et al., 2003; Munuswamy, 2005.)  

 میاوهوا  پریوان  هواي  گونه از بسیاري آنجا که از
 Eriksen andدارنود )  را خوود  خوا   زیسویي  نیازهاي

Belk, 1999) ،تولیوودمثلي و زیسوویي شوورای  بنووابراین 
 از شوده اسوت؛   بررسوي  جداگانه طور به آنها از تعدادي
 از گونوه  دو زنودگي  چرخو   بررسوي  به توان مي جمله
 Streptocephalus و  Branchipus schaefferi میاو پریان

torvicornis  افریقوا )  شومالي  مناطق ازBeladjal et al., 

 بقووا، رشوود، هوواي ویژگووي اي مقایسووه بررسووي (،2003
 از جمعیووت دو ژنییکووي هوواي تفوواو  و تولیوودمث 

Branchipus schaefferi  موراک  )  ازBeladjal et al., 

 تولیوودمثلي خصوصوویا  و بقووا رشوود، بررسووي (،2007
 در دمووا تووأثیر ، Branchinecta sandiegonensisگونوو 
ایوران   از Branchinecta orientalis زیسویي  هواي  ویژگي

(Atashbar et al., 2012) کرد اشاره. 
 زیسویي  هواي  ویژگوي  از برخوي  تحقیق این در

( عموور طووو  و تولیوودمثلي صووفا  بقووا، رشوود،)
Phallocryptus spinosa  بررسوي  مخیلوف  دماهواي در 

 بهینوه بوراي   دموایي  شورای   تعیوین  ضمن تا، شود مي
 مخیلف دماهاي با گونه این سازگاري توانایي زیست،
 .شود مقایسه و بررسي

 ها روش و مواد. 2
 Phallocryptus spinosaمیاوي پریان سیست نخست،

 º11 :E '30 51') ارومیوه  دریاچ  اطراف هاي برکه از  
º37 :N) ،در اي اسویوانه  ظوروف  در و شود  آوري جم 

 میووزان ،1/1آب  PHگووراد،  سووانیي درجوو  00 دموواي
 به لوکس 5122 نوردهي و لییر در گرم میلي 6 اکسیژن
 عدد 022 تعداد به و شد گشایي تخم ساعت 11 مد 
 لییور  یوک  حاوي ظروف داخ  در تکرار هر در ناپلي
 ،02 ،51 دموایي  تیمار 1 در (لییر در گرم 1) ppt 5 آب
 هر و شد منیق  تکرار 3 با گراد سانیي درج  32 و 01
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 از هوادهي هاي لوله و پالسییکي پیپت کمک به ظرف
 مقودار  اسوت  ذکور  شوایان . شودند  هووادهي  ظرف ته

 انیخواب  طبیعي محی  شرای  به توجه باppt 5  شوري
 .است شده

 دونوالیال  سولولي  توک  جلبوک  بوا  میاوهوا  پریان
 مخموور و( 5cells ml− 521×51) غلظووت بوا  ترتیولکیوا 

 گورم  1 غلظوت  با (Lansy PZزد ) پي لنسي شدة فرموله
 غووذادهي (Beladjal et al., 2003لییوور ) میلووي 622 در

 روزهواي  در و پورورش  دورة طوي  بقوا  درصود . شدند
 رشود  میزان. شد تعیین 51 و 51 ،50 ،9 ،6 ،3 پرورشي

 روزهواي  در( شکمي بند انیهاي تا سر از بدن طو ) نیز
شود   گیوري  انودازه  دیجییوایزر  دسویااه  با بررسي مورد

(Sorgeloos and Boone, 1997 Baas-Becking, 1931; .)
 پریوان  جفوت  02 تعوداد  میاوها پریان شدن بالغ از بعد

 حواوي  ظوروف  در( ظرف هر در ماده 5 و نر 5) میاو
 بوا  روزانه غذاي میزان و گرفیند قرار آب لییر میلي 322

شد   اضافه پرورشي ظروف به cell ml-1521×1  غلظت
(Beladjal et al., 2003؛) میاوي پریان مردن صور  در 

 صوور   در ولوي  شود،  موي  آن جانشین جدیدي نر نر،
 اداموو  از مربوطووه ظوورف موواده، میاوووي پریووان مووردن

 روز 3 هور  پورورش  دورة طوي . شد مي حذف آزمای 
شودند   موي  بررسوي  سیست تولید نظر از ظروف بار یک

(Atashbar et al., 2012.) پریوان  نخسوت،  منظور به این 
 چکوان  قطوره  کموک  به ظرف در موجود بالغ میاوهاي

 هواي  چاهوک  داخو   و شودند  موي  برداشیه مخصوصي
 آب سوپس،  گرفینود؛  موي  قورار  اي خانوه  6 میکروپلیوت 

 خالي ظرف. شد مي صاف میکروني 522 فیلیر با ظرف
 هواي  میاوو  پریوان  و شد مي پر آب با شدن شسیه از بعد
 کودام  هور  تولیدشدة سیست. گرفیند مي قرار آن در بالغ
 تعوداد  و شومارش  لوپ زیر بررسي مورد هاي جفت از

 ثبوت  مطالعوه  مورد دماي در ماده هر ازاي به تولید ک 

 تولیودمث ،  دفعا ) تولیدمثلي صفا  نهایت در شد؛ مي
 تعوداد  تولیودمث ،  هر در ها زاده تعداد ها، زاده ک  تعداد
 1 و( تولیدمث  دورة از بررسي مورد روزهاي در ها زاده

 طوو   تولیودمثلي،  پوی   دورة طوو  ) عمر طو  صفت
 طوو   کو   و تولیدمثلي پس دورة طو  تولیدمث ، دورة

شوود  مووي بررسووي آموواري نظوور از و ثبووت( عموور
(21/2ANOVA, P <.) 

 و SPSS آمواري  افوزار  نورم  از ها داده آنالیز براي
 اطمینوان  سطح در (ANOVAیکطرفه ) واریانس آنالیز
 بوا  نیوز  هوا  جودو   و نمودارها. شد اسیفاده درصد 91

 .شدند تهیه Excell افزار نرم از اسیفاده

 نتایج. 3

 رشد میزان. 1 .3
 نشان 5 جدو  در نظر مورد میاوي پریان  رشد میزان
 ایون  رشود  میوزان  بعد به سوم روز از. است شده داده
 را داري معني تفاو  مخیلف دمایي تیمارهاي در گونه
 01 دماهواي  در ها تفاو  این که (> 21/2P) داد نشان

 بیشویر  بعود  بوه  نهوم  روز از گوراد  سوانیي  درج  32 و
 سووم  روز توا  رشود  میوزان  بیشیرین نیایج طبق. شدند
 سووم  روز از و گوراد  سانیي درج  01 دماي به مربوط

 کمیرین و گراد سانیي درج  32 دماي به مربوط بعد به
 گوراد  سوانیي  درج  51 دماي به مربوط هم رشد میزان
 .است

 

 بقا درصد. 2 .3

 0 جودو   در بررسوي  مورد میاوي پریان بقاي درصد
 بقواي  درصود  نیوایج،  بر اسا . است شده داده نشان
 دارد؛ معکوسوي  رابطو   دموا  افوزای   بوا  میاوو  پریان

 درجو   51 دمواي  در بقا درصد بیشیرین که،  يطور به
 درجو   32 دمواي  در آن میوزان  کمیورین  و گراد سانیي
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 بقوا  درصود  مقایس  همچنین،. شد مشاهده گراد سانیي
 دمواي  کوه  داد نشوان  مخیلف دمایي تیمارهاي بین در
 بوه  نسوبت  داري معنوي  اخویالف  گراد سانیي درج  32

 در آمواري  اخویالف  گونوه  هویچ  و دارد ها گروه سایر
 مشوواهده گووراد سووانیي درجوو  01 و 02 تیمارهوواي

 (.> P 21/2) شود نمي
 

 (±SD) دمایی مختلف تیمارهای در میگو پریان( mm) رشد میانگین .1 جدول

 (روز) زمان
 (C°) گراد سانتی حسب بر دما

15 22 25 32 

5 2/2 ± 31/2  2/2 ± 31/2  2/2 ± 31/2  2/2 ± 31/2  

3 3/2 ± 1/5  a 1/2 ± 5/0  b 0/2 ± 3/3  c 7/2 ± 5/3  c 

6 5/2 ± 0/0  a 1/2 ± 1/1  b 9/2 ± 1/6  c 2/5 ± 3/7  d 

9 0/5 ± 2/1  a 3/5 ± 7/6  b 6/2 ± 0/1  c 9/5 ± 3/55  d 

50 7/2 ± 3/1  a 2/5 ± 9/9  b 1/2 ± 1/9  b 2/0 ± 0/53  c 

51 1/2 ± 1/6  a 0/5 ± 1/52  b 9/2 ± 1/55  b - 

51 3/5 ± 1/7  a 1/2 ± 2/55  b 2/0 ± 9/50  c - 

 .(> P 25/2) هاست گروه بین دار معنی اختالف نبود دهندة نشان ردیف هر در مشترك حروف 
 

 (±SD) دمایی مختلف تیمارهای در میگو پریان بقای)%( میانگین  .2 جدول

 (روز) زمان
 (C°) گراد سانتی حسب بر دما

15 22 25 32 

5 2/2 ± 2/522  2/2 ± 2/522  2/2 ± 2/522  2/2 ± 2/522  

3 1/2 ± 2/99  1/1 ± 1/93  2/2 ± 1/91  0/5 ± 5/96  

6 9/1 ± 3/90  b 6/7 ± 6/71  b 1/1 ± 2/11  b 2/1 ± 2/12  a 

9 1/52 ± 2/11  c 2/5 ± 5/71  b 7/6 ± 5/71  b 1/0 ± 6/36  a 

50 5/52 ± 5/16  c 0/2 ± 5/75  bc 1/50 ± 1/63  b 2/0 ± 1/05  a 

51 1/1 ± 2/10  c 3/5 ± 1/67  bc 2/51 ± 1/19  b 2/2 ± 2/2  a 

51 5/1 ± 1/71  c 7/2 ± 1/63  bc 6/51 ± 6/16  b 2/2 ± 2/2  a 

 (.> P 25/2) هاست گروه بین دار معنی اختالف نبود دهندة نشان ردیف هر در مشترك حروف 
 

 تولیدمثلی صفات. 3 .3

 Phallocrypyus میاوووي پریووان تولیوودمثلي صووفا 

spinosa  پریووان. اسووت شووده خالصووه 3 در جوودو 
 گووراد سووانیي درجوو  32 و 51 دماهوواي در میاوهووا
 لحووا  از تیمارهووا ایوون بنووابراین، نکردنوود؛ تولیوودمث 

. به کوار نرفینود   آماري آنالیزهاي در تولیدمثلي صفا 
 از نیوز  گراد سانیي درج  01 و 02 دمایي تیمارهاي در

 تولیودمث ،  تعوداد  جملوه  از تولیودمثلي  صفا  لحا 
 تعوداد  و تولیودمث   هور  در تولیدشوده  سیسوت  تعداد

 آموواري نظوور از شوومارش هوور در تولیدشووده سیسووت
 کوو  تعووداد ولووي نشوود، مشوواهده داري معنووي تفوواو 
 بیشیر گراد سانیي درج  02 دماي در تولیدشده سیست

 .بود گراد سانیي درج  01 دماي از
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 عمر طول صفات. 4 .3

 شوده  داده نشوان  3 جودو   در نیوز  عمور  طو  صفا 
 بوه  مربووط  عمور  طوو   بیشیرین میوزان  ک ، در. است

 آن کمیوورین و گووراد سووانیي درجوو  02 و 51 دماهوواي
 بوین  و اسوت  گوراد  سوانیي  درجو   32 دمواي  به مربوط
 در(. > P 21/2) شوود  موي  دیده آماري اخیالف تیمارها

 در میاوها پریان نکردن تولیدمث  علت به نیز بخ  این
 بوه  مربووط  نیایج از گراد سانیي درج  32 و 51 دماهاي

 طوو   بیشویرین . نشود  اسیفاده آماري آنالیزهاي در آنها
 و گوراد  سوانیي  درج  02 دماي در تولیدمثلي پی  دورة

 گووراد سووانیي درجوو  01 دموواي در آن میووزان کمیوورین
 در داري معنوي  اخویالف  لحوا   ایون  از و شود  مشاهده
  شوود مشوواهده گووراد سووانیي درجوو  01 و 02 دماهوواي

(21/2 P <)، تولیودمثلي  هاي ویژگي سایر مورد در ولي 
 اخیالف گراد سانیي درج  01 و 02 دمایي تیمارهاي در

 .  (< P 21/2) نشد دیده داري معني
 

 (±SD) مختلف دماهای در تولیدمثلی صفات میانگین .3 جدول

 تولیدمثلی های ویژگی
 (C°) گراد سانتی حسب بر دما

15 22 25 32 

c1/3 ± 6/10 1/7 ± 6/11 (روز) عمر طو   c 5/1 ± 2/31  b 2/3 ± 0/1  a 

1/50 ± 9/9 - (روز) تولیدمثلي دورة  a 6/5 ± 6/52  a - 

6/53 ± 1/6 - (روز) تولیدمثلي پی  دورة  b 1/6 ± 2/1  a - 

1/3 ± 5/3 - (روز) تولیدمثلي پس دورة  a 7/1 ± 1/1  a - 

1/0 ± 9/5 - تولیدمثلي دفعا  تعداد  a 1/5 ± 1/0  a - 

9/17 ± 3/51 - شمارش هر در شدهتولید سیست تعداد  b 1/57 ± 9/37  a - 

6/17 ± 2/15 - تولیدمث  هر در سیست تولید تعداد  a 2/12 ± 1/17  a - 

1/573 ± 5/16 - تولیدشده هاي سیست مجموع  b 3/10 ± 7/553  a - 

 .(> P 25/2) هاست گروه بین دار معنی اختالف نبود دهندة نشان ردیف هر در مشترك حروف

 

 بحث. 4
ر رشد دترین عوام  اکولوژیکي مؤثر  دما یکي از مهم
 آیود  پوششان آب شیرین به شمار موي  و بازماندگي بي

(Sluzhevskaya-Drobysheva, 1981؛)  بنووابراین، هوور 
هواي   ویژگوي  در توانود مسویقیما    گونه تغییر دمایي مي
که پریان میاوها جوزو   از آنجا .زیسیي تأثیرگذار باشد

 ،آیند به شمار مي (poikilotherms) موجودا  خونسرد
خاصوي   ةبنابراین، افوزای  دمواي محوی  در محودود    

باعث افوزای  رشود ایون موجوودا  از      مکن استم
بسویاي   رفین میزان میابولیک بدن شود. هوم طریق باال

 میزان تغییرا  دموایي و رشود در پریوان میاوهوا بوه     

( باعوث  <C 05°) اثبوا  رسویده اسوت. افوزای  دموا     
( باعث کاه  سرعت و >C50°) و کاه  دما افزای 

 Branchinecta (Sars, 1901  )میووزان رشوود در گونوو

orientalis  شود مي (Atashbar et al., 2012.) 

Moore (1957 ) نشووان داده اسووت کووه رشوود 

Streptocephalus seali        به شود  بوا درجو  حورار
 01و بهیورین میوزان رشود در دمواي      ردبسیاي دا هم

  هر چند که مطالع ؛گیرد گراد صور  مي درج  سانیي
درجووو   05- 01) حرارتوووي محووودودي  آن دامنووو

 .دوش را شام  مي (گراد سانیي
نیز میزان رشد Phallocryptus spinosa   در گون

 32 و در دمواي  یابود  ميهماام با افزای  دما افزای  
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 50گراد به بیشیرین مقدار خوود پوس از    درج  سانیي
  اگرچه همو  ؛(mm2/0 ± 0/53رسد ) روز پرورش مي

گوراد پوس از    درج  سوانیي  32 ها در دماي پریان میاو
یزان رشد آنها م  ولي مقایس ،روز از بین رفیند 50-52

حیي  گراد( درج  سانیي 01و  02، 51) با سایر تیمارها
داري را نشوان   روز پرورش اخیالف معنوي  51پس از 

بسویاي   تووان گفوت کوه هوم     دهود. بنوابراین، موي    مي
مسیقیمي بین تغییرا  دمایي و میزان رشد ایون گونوه   

با کاه  دما رشد کاه ، و  ،که يطور به ؛وجود دارد
با افوزای  دموا رشود افوزای  چشومایري را نشوان       

 دهد که تأییدي بر نیایج سایر محققان است. مي
عالوه بر میزان رشد، درصد بقواي   ،افزای  دما

 ،کوه  يطوور  بوه  ؛دهد آنوسیراکا را تحت تأثیر قرار مي
رسند و حوداکثر   بلو  مي  تعداد کمي از آنها به مرحل

  رونود. مانودگاري گونو    و هفیوه از بوین موي   بعد از د
Branchinecta orientalis درجوووو   07 در دموووواي

 گراد درج  سانیي 50 به حداق  و در دماي گراد سانیي

درصود افوراد ایون     72رسد.  به حداکثر میزان خود مي
مرحلو   گراد به بلو  و  درج  سانیي 51 گونه در دماي
 که این نییجه بوا مشواهدا    (ibid) رسند تولیدمث  مي

Beladjal ( 2003و همکوووواران)  گونوووودربووووارة  

Tanymastigites perrieri     مطابقت دارد. افوزای  دموا
شوود و   باعث افزای  شدید تلفا  در این گونوه موي  
رسوند.   تنها تعداد بسویار کموي بوه بلوو  جنسوي موي      

 گوراد  درجو  سوانیي   31-31 دمایي ةمحدود ،همچنین

را   Streptocephalusهوواي جوونس  مانوودگاري گونووه 
 ,Anderson and HSU, 1990) دهد شد  کاه  مي به

Cloudsley-Thompson, 1996.)  نیایج این تحقیق نشان
بسیاي شدیدي بین تغییرا  دمایي محی  و  داد که هم

وجوود    Phallocryptus spinosa ماندگاري پریان میاو
شین است. هاي پی افیهیخود تأییدي بر   دارد که به نوب

 Phallocryptus  در این تحقیق حداکثر ماندگاري گون

spinosa  52-50گوراد بوه    درجو  سوانیي   32 در دماي 
 10گراد بوه بیشویر از    درج  سانیي 51 روز و در دماي

 .رسید روز مي
ر طوو  عمور، بلوو  و صوفا      ددما همچنوین  
درجو    1ها مؤثر است. افزای   تولیدمثلي پریان میاو

  Streptocephalus دماي محی ، زمان بلو  گراد سانیي

proboscides  اسوت )  کواه  داده  روز 1-51 راDe 

Walsche et al., 1991; Ali et al., 1995.)  حداکثر زمان
 در دماي Phallocryptus spinosa  بلو  جنسي در گون

و حداق  آن در دمواي   روز( 11گراد ) درج  سانیي 52
( دیده شد. طوو  عمور   روز 52گراد ) درج  سانیي 32

هاي زیسویي تحوت    آنوسیراکا نیز همانند سایر ویژگي
گیورد. طوو  عمور     تأثیر شرای  دمایي محی  قرار موي 

درجو    50 در دمواي  Branchinecta orientalis   گونو 
درجو    07 روز( و در دمواي  63بیشویرین )  گراد سانیي
 (.Atashbar et al., 2012) گوراد کمیورین بوود    سوانیي 

Beladjal ( 2003و همکاران )نیز بوا   را الاوي مشابهي
گوزارش   Tanymastigites perrieri  کار در مورد گونو 

روز  51و  522. طبق گزارش آنها طوو  عمور   اند کرده
گوراد   درجو  سوانیي   31و  52به ترتیب براي دماهواي  

بیان شده است. در این تحقیق نیز حداکثر طو  عمور  
درجو    51 دموایي  تیمار به مربوط( روز 6/10 ± 1/3)

 32گراد و حداق  آن مربووط بوه تیموار دموایي      سانیي
( اسوووت. روز 6/1 ± 2/3گوووراد ) درجووو  سوووانیي 

درجو    32 و 51بلو  در تیمارهاي دمایي  نشدن شروع
هاي تولیدمثلي  سایر ویژگي  گراد مان، از مقایس سانیي

ایون    با سایر تیمارهاي دمایي شود. بنوابراین، مقایسو   
گوراد   درج  سانیي 01و  02ها فق  در دماهاي  ویژگي

درجو    51با توجه به اینکه در دمواي   .صور  گرفت
گیورد و   کنودي صوور  موي    زان رشد بهیگراد م سانیي
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بنابراین، ایون   ،رسد پریان میاو به تولیدمث  نمي نهاییا 
کوه نسوبت بوه     شود چرا دما براي پرورش توصیه نمي
  خواهود بوود. مقایسو    بور  دماهاي باالتر بسویار هزینوه  

آماري طو  دورة تولیدمثلي، طو  دورة پوی  و پوس   
تولیدمثلي، تعداد تولیود سیسوت در هور تولیودمث  و     

درجو    01و  02تعداد دفعا  تولیودمثلي در دماهواي   
 ،داري نشوان نوداد   گراد هیچ گونه اخیالف معني سانیي
هاي یادشده  کلي میزان تفاو  بین ویژگي طور بهولي 

 است. برانایز م أاي مذکور تدر دماه

 02رین تولیود سیسوت مربووط بوه دمواي      یبیش
سیسوت( بوود کوه     1/573 ± 5/16گوراد )  درج  سانیي

 7/553 ± 3/10گوراد )  درج  سانیي 01نسبت به دماي 

سیست( اخیالف آماري را نشان داد. بیشویرین تولیود   
درجوو   51در دموواي  B. orientalis  سیسووت در گونوو

در   Tanymastigites perrieri و در گونو  گوراد  سوانیي 
 گووراد گووزارش شووده اسووت سووانیي  درجوو  52 دموواي

(Beladjal et al., 2003; Atashbar et al., 2012.) 

گیري کلي رسوید   توان به این نییجه مي نابراین،ب
 Phallocryptus spinosa  کووه پریووان میاوووي گونوو  

درجو    02-01دموایي   ةسازگاري بیشیري بوا محودود  
دارد و بوا توجوه بوه اینکوه ایون گونوه در       گراد  سانیي
بنوابراین، بوه    ،هاي شور هم قادر به زیست اسوت  آب

هواي مخیلوف    تأثیر دما در شوريبررسي  رسد نظر مي
 .ضرور  داردنیز 
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