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 چکیده

-کند. با بررسی صفات ریختسنجی و مشخصات قابل شمارش را بیشتر مشخص میهای ریختهای آرتمیا، اهمیت بررسیتنوع موجود در بین گونه

های مختلف را بررسی و فاکتور محیطی ها و گونهتوان میزان تاثیر فاکتورهای محیطی در زیستگاههم، میهای نزدیک بهسنجی، عالوه بر شناسایی گونه

سنجی دو شوری بر تغییرات صفات ریخت-در این مطالعه تاثیر همزمان دمامشخص کرد.  ،سنجی دارداصلی را که تاثیر بیشتری در تغییرات ریخت

ش استاندارد انجام روها بهها، غذادهی و پرورش آنها، جداسازی الروگشایی سیستبررسی قرار گرفت. تخم جمعیت آرتمیا اورمیانا و آرتمیای بکرزا مورد

 30و  24، 15های گرم در لیتر و دما 180و  120، 60های  های پرورشی )شوریزا تا روز سیم در محیطهای هر دو جمعیت اورمیانا و بکرگردید. آرتمیا

طور کلی در این تحقیق گیری شدند. بهسنجی آنها اندازهدار و دیجیتایزر صفات ریختوسیله لوپ آئینهته شدند. سپس بهگراد( نگه داشدرجه سانتی

ای و تحلیل ممیزی مورد  آزمون آنالیز واریانس، تجزیه خوشهتوسط ترکیب دما و شوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج  9سنجی در پانزده صفت ریخت

سنجی مطالعه شده نشان داد که میانگین اکثر صفات در هر دو گونه بکرزا و اورمیانا، در رار گرفتند. نتایج آنالیز واریانس صفات ریختتجزیه و تحلیل ق

ر دو ای بین دو گونه بکرزا و اورمیانا با استفاده از صفات ریختی، این دو جمعیت را ددندروگرام حاصل از تجزیۀ خوشه بیشتر بوده است. 24-60تیمار 

بررسی صفات با  .ندتری را نشان دادبندی منظمآرتمیا اورمیانا بر اساس دما و آرتمیای بکرزا بر اساس شوری گروه طور کلی،شاخه مجزا جای داد. به

فاصله بین دو ترتیب نزولی صفات عرض کیسه تخمی، حداکثر استفاده از تحلیل ممیزی نشان داد که در بین صفات استفاده شده در این تحلیل، به

چشم، طول تلسون، طول کل بدن، فاصله بند سوم تا انتهای شکم، عرض سر، طول شاخک چپ، طول شاخک راست، عرض بند سوم شکمی، حداکثر 

ی در ثیر بیشترهای شاخه راست فورکا، حداکثر قطر چشم راست، طول فورکا و طول شکم، تأقطر چشم چپ، تعداد تارهای شاخه چپ فورکا، تعداد تار

 ها از همدیگر داشتند.تفکیک گروه
 

 .یاآرتم ی،دما، مورفولوژ ی،شور کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

-سخت و نسبتاً گسترده مهم از انواع آرتمیا یکی

خیلی  هایشور تا آبلب هایاز آب ، کهاست پوستان

 دریا، زندگی تا چند برابر آب شور با امالح محلول

 دو عامل به زیستگاه کند. وجود آرتمیا در یکمی

 که امالح محلول در آب میزان اول .دارد اصلی بستگی

 در گرم 100 باال باشد )معموالً کافی اندازه باید به

 بندپایان ها وشکارچی مانند ماهی لیتر( تا موجودات

 درجه کهاین دوم .کنند زندگی دیگر نتوانند در آن

 .باشد رشد و نمو آرتمیا مناسب برای آب حرارت

و نیز برخی  عواملاثر این  آرتمیا تحت هایجمعیت

 در یک زیستگاه زندگی فصلی صورتهعوامل دیگر یا ب

)آق، وجود دارند  سال طولدر  کهکنند و یا اینمی

 بر آرتمیای عالوه (.Persoon et al., 1980؛1375

 کند، نوعیمی زندگی ارومیه در دریاچه که جنسیدو

 ارومیه دریاچه اطرافهای بکرزا، در برکه آرتمیای

و  شناسایی 1376 بار در سال اولین وجود دارد که

 (.1376، و نوری )آقاست  شدهگزارش 

تاکنون مطالعات زیادی در زمینه تاثیر دما و 

شوری بر صفات ریخت سنجی آرتمیا، به کمک اندازه 

گیری صفات و آنالیز آنها انجام شده است 

(Triantaphyllidis et al., 1994.)  همچنین

مطالعات بسیاری در زمینۀ مورفومتری صفات انجام 

های وگونهها ها جمعیتشده است که با بررسی آن

 ;Gilcharist, 1960ناشناخته را شناسایی کردند )

Amat, 1979; Sorgeloos et al., 1975; Varo, 
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1988; Hontoria and Amat, 1992; 

Triantaphyllidis et al., 1997; Gajardo et 

al., 1998; Agh, 2007).  همچنین مطالعات زیادی

وپ وسیلۀ میکروسکسنجی آرتمیا بهدر زمینۀ ریخت

( بر روی یک اندام خاص مانند SEMنگاره )الکترونی

های قدامی شاخک نر، اندام تناسلی برجستگی

آرتمیای نر )پنیس( و اندام تناسلی آرتمیای ماده 

)کیسه تخمی( در دورۀ بلوغ متمرکز شده است 

(Mura and Del caldo, 1992; Mayer, 2002; 

Torentera and Belk, 2002; Mura and 

Breciaroli, 2004).  با وجود مطالعات زیادی که در

زمینۀ تاثیر فاکتورهای شوری و دما بر روی 

مورفولوژی و مورفومتری صفات آرتمیا، تاکنون 

شوری بر -مطالعه جامعی بر روی اثر همزمان دما

سنجی تغییرات مشخصات قابل شمارش و ریخت

آرتمیا انجام نشده است. بنابراین در این مطالعه سعی 

شوری بر تغییرات -شده است، تاثیر همزمان دما

 Artemiaمورفولوژی و مورفومتری صفات دو جمعیت

urmiana   وArtemia parthenogenetica  مورد

 بررسی قرار گیرد.
 

 هامواد و روش

ها و جداسازی ( سیست)تفریخگشایی تخم

تحقیق، از  در این مورد استفاده هایسیست: الروها

آبزی دانشگاه ارومیه  آرتمیا و جانورانپژوهشکده 

 گشایی، سیست آرتمیاتهیه گردیدند. برای تخم

سیست آرتمیا بکرزا در آب  ارومیانا )دوجنسی( و

، C°28 ، دمایppt33 دریای فیلتر شده با شوری 

pH در برابر نور و تحت هوادهی مستمر هشت باالی ،

آرتمیا  الروهای ساعت قرار داده شدند. 24مدت به

الروها در  ویژگی دارند و از این مثبت نورگرایی

ها و مواد زاید دیگر سیست آنها از پوسته جداسازی

 بعد از تفریخ که ترتیب گردید. بدیناستفاده 

و  از پائین هوادهی الروها عمل ها و خروجسیست

 درون تفریخ گردید و ظروف از باال قطع نوردهی

 چراغ . به کمکداده شدند قرار تاریک ایجعبه

 . اینگردید ها نوردهیمخروط پایین ، قسمتمطالعه

 مخروط جمع الروها در ته شد کهمی سبب عمل

 الروها را از ته پیپت به کمک گردند. در این زمان

 دیگر منتقل گردید. و به ظرف آوریجمع ظروف

 هایمخروط نها بهآ الروها و انتقال شمارش

مقطر  آب با افزودن ارومیه دریاچه ابتدا آب: پرورشی

گرم در لیتر  180، 120، 60 هایشوری، بهشده رقیق

 میکرومتری 45/0توسط فیلتر  شد، سپس رسانده

فیلتر گردید. سه اکواریوم با سه تیمار دمایی 

C°15،C °24 و C°30  تهیه گردید. دماهای ذکر

های موجود در به کمک کولر اتاق و بخاری شده

ها ایجاد و تثبیت گردید. ابتدا دمای اتاق با آکواریوم

رسانده شد و دمای دو  C°15کولر نصب شده به 

 کمک بخاری ها تنظیم گردید. آباکواریوم دیگر به

 ته در ظروف مختلف هایبا شوری شده آماده

)از ریخته شد  ریلیتمیلی 200 ، با گنجایشمخروطی

هشت تکرار در هر آکواریوم( و در هر سه  هر شوری

پس از  آکواریوم تحت دماهای فوق الذکر گذاشته شد.

پاستور  پیپت کمکها، بهتثبیت دمای آکواریوم

و  به هر  کرده را شمارش شده تفریخ تازه الروهای

این . به عدد الرو وارد شد 75مخروطی تعداد ته ظرف

 ppt60-C °30 ،pptشوری )-ترکیب دما 9ترتیب 

120-C °30 ،ppt 180-C °30 ،ppt 60-C °24 ،

ppt 120-C °24 ،ppt 180-C °24 ،ppt 60- 

C°15 ،ppt 120-C°15 و ppt180-C°15(  تهیه

 پیپت توسط یک پرورشی از ظروف گردید. هر یک

 مرکزی پمپبه  متصل هوادهی هایو لوله پالستیکی

از  ، هر یکاز تبخیر آب ممانعت شدند. برای هوادهی

 پالستیکی هایدیشالذکر را توسط پتریفوق ظروف

 برای و یکی هوادهی برای یکیدو سوراخ  دارای که

-Boone and Bassشدند ) بودند پوشانده غذادهی

Becking, 1931.) 

 تراکمدر دوره پرورش:  تراکم آرتمیا و غذادهی

لیتر آرتمیا در دو میلی یک آزمایش آرتمیا در شروع

 آرتمیا درسه یک به در روز هشتم بود که آب

آرتمیا در چهار  یک به لیتر و در روز چهاردهممیلی

نیز  به بعد 14و روزهای  شد داده لیتر کاهشلیمی
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بعد از  ساعت 24 غذادهی عملبود.  14مانند روز 

( 1992) و همکاران غذادهی کوتو جدول طبق تفریخ

، در پرورش مورد استفاده شد. غذای داده انجام

 غلظت با Dunaliella tertiolecta از جلبک ترکیبی

cell/ml 610×18 شده و مخمر فورموله lansy Pz  با

 Booneبود ) لیتر آبمیلی 600در  چهار گرم غلظت

and Bass-Becking, 1931.)  

سنجی مشخصات قابل شمارش و ریخت

در هر دو آرتمیاهای مورد بررسی بالغ:  آرتمیاهای

های پرورشی نگه ام در محیطجمعیت تا روز سی

داشته شدند و پس از چند بار تولید مثل، از هر تیمار 

 %70طور تصادفی برداشته و در الکل هبنمونه  30

سنجی گیری ذخیره شد. صفات ریختبرای اندازه

های تعداد تار و همچنین 1شده در شکل نشان داده 

نمونه از هر تیمار  30در  های فورکاموجود در شاخه

( اندازه Digitizerدار و دیجیتایزر )ه وسیله لوپ آینبه

 گیری شد. 

نتایج مورفومتری صفات توسط : آماری هایروش

با استفاده از آزمون  SPSS (Ver. 18)برنامه آماری 

ای آنالیز واریانس و تست دانکن، تحلیل خوشه

(Hierarchical Cluster Analysis و ) تحلیل

( مورد آنالیز قرار Discriminant analysisممیزی )

 گرفتند. 

 

 نتایج 

در آرتمیای دو  ژیکونتایج بررسی صفات مورفول

نتایج بررسی صفات جنسی و آرتمیای بکرزا: 

( نشان 1 سنجی در آرتمیای دو جنسی )جدولریخت

میلی  94/13بیشترین مقدار طول کل بدن ) داد که

یمار جز تبود که به 24-60متر( مربوط به تیمار 

دار ها اختالف معنی، نسبت به سایر تیمار120-24

 36/8نشان داد. بیشترین مقدار طول ناحیه شکمی )

بود که نسبت به  24-60یمار متر( مربوط به تمیلی

و  24-180، 30-180، 30-120 30-60های تیمار

اد. بیشترین مقدار دار نشان داختالف معنی 120-15

متر( مربوط تیمار میلی 85/1عرض کیسه تخمی )

داری نسبت به بود که اختالف معنی 60-15

و  24-120، 30-180، 30-120، 30-60های تیمار

داشت. بیشترین مقدار عرض بند سوم  180-24

بود  24-60متر( مربوط به تیمار میلی 66/0شکمی )

ها اختالف نسبت به سایر تیمار 15-60تیمار  جزکه به

 16/0دار نشان داد. بیشترین مقدار طول فورکا )معنی

بود که اختالف  24-60متر( مربوط به تیمار میلی

، 30-120، 30-60های داری نسبت به تیمارمعنی

داشت. بیشترین مقدار عرض  15-180و  120-15

بود که  24-60مار متر( مربوط به تیمیلی 77/0سر )

دار نشان داد. تیمار ها اختالف معنینسبت همه تیمار

-میلی 82/1بیشترین مقدار طول تلسون ) 120-24

های د اختصاص داد که به غیر از تیمارمتر( را به خو

نسبت به سایر تیمار ها اختالف  15-180و  120-15

-دار نشان داد. بیشترین مقدار فاصله بین چشممعنی

 24-60متر( مربوط به تیمار لیمی 58/1های مرکب )

نسبت به  15-60و  30-60غیر از تیمارهای بود که به

 24-120دار داشت. تیمار ها اختالف معنیسایر تیمار

 A:های مورفومتری شده در آرتمیای بالغ، قسمت – 1شکل 
، تخمی کیسه عرض: C، شکمی ناحیه طول: B، بدن کل طول

D :شکمی،  سوم بند عرضE :فورکا،  طولFسر رض: ع ،G :
حداکثر : I، مرکب حداکثر قطر چشم :H، اول شاخک طول

 انتهای تا شکمی بند سوم فاصله:  J، مرکب های چشم بینفاصله
 (.Hontoria and Amat, 1992) تلسون طول: K، شکم
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بیشترین مقدار فاصله بند سوم شکمی تا انتهای بدن 

جز متر( را به خود اختصاص داد که بهمیلی 77/6)

-ف معنینسبت به سایر تیمار ها اختال 24-60تیمار 

دار نشان داد. بیشترین مقدار قطر چشم مرکب راست 

-متر( مربوط بهمیلی 23/0متر( و چپ )میلی 24/0)

، 30-60های بود که نسبت به تیمار 24-60یمار ت

اختالف  24-180و  120-24، 180-30، 120-30

وجودی که بیشترین تعداد دار نشان داد. با معنی

( در 9/1( و راست )73/1های روی شاخه چپ )تار

کدام از مشاهده گردید، ولی بین هیچ 24-60تیمار 

دار وجود نداشت. بیشترین تیمارها اختالف معنی

متر( و شاخک میلی 99/0مقدار طول شاخک چپ )

بود که  24-60تیمار متر( مربوط بهمیلی 97/0راست )

دار نشان داد ها اختالف معنینسبت به سایر تیمار

 a(. در هر ردیف، Artemia urmianaشده در تیمار های مختلف آرتمیای دو جنسی )سنجی بررسی متر( صفات ریختمیانگین )میلی -1جدول 

دار با تیمار نشان دهنده اختالف معنی c، 30-120دار با تیمار نشان دهنده اختالف معنی b، 30-60دار با تیمار نشان دهنده اختالف معنی

180-30 ،d 24-60دار با تیمار نشان دهنده اختالف معنی ،e 24-120دار با تیمار نشان دهنده اختالف معنی ،f دار نشان دهنده اختالف معنی

نشان دهنده اختالف  i، 15-120دار با تیمار نشان دهنده اختالف معنی h، 15-60دار با تیمار نشان دهنده اختالف معنی g، 24-180با تیمار 

 درصد(. 95تست دانکن، سطح اطمینان است )آنالیز واریانس یک طرفه،  15-180دار با تیمار معنی

 15-180 15-120 15-60 24-180 24-120 24-60 30-180 30-120 30-60 تیمار

 طول کل بدن
12.01 

de 

11.73 

deghi 

12.23 

de 

13.94 

abcfghi 

13.32 

abcf 

12.33 

de 

12.76 

bd 

12.74 

bd 

12.74 

bd 

 طول ناحیه شکمی
6.78 

defghi 

6.98 

adeghi 

6.98 

adegh 

8.36 

abcfh 

8.20 

bcf 

7.45 

de 

7.74 

bc 

7.71 

bcd 

7.88 

bc 

 عرض کیسه تخمی
1.30 

dfghi 

1.34 

dghi 

1.39 

dghi 

1.73 

bce 

1.48 

dgi 

1.52 

gi 

1.85 

abcef 

1.68 

bc 

1.84 

bcef 

 عرض بند سوم شکمی
0.46 

adeg 

0.45 

deg 

0.46 

deg 

0.66 

abcefhi 

0.55 

bcdg 

0.50 

adg 

0.65 

abcefhi 

0.51 

adg 

0.51 

adg 

 طول فورکا
0.11 

d 

0.11 

d 

0.15 

i 

0.16 

abhi 

0.12 

 

0.12 

 

0.12 

 

0.10 

d 

0.10 

cd 

 عرض سر
0.69 

dif 

0.62 

dig 

0.62 

dg 

0.77 

abcefgh

i 

0.65 

df 

0.57 

adeghi 

0.70 

bfc 

0.62 

fg 

0.58 

afg 

طول بند هشتم شکمی 

 )تلسون(

1.46 

cehi 

1.49 

cehi 

1.24 

abdehig 

1.54 

cefi 

1.82 

abcdfg 

1.39 

ehig 

1.60 

cef 

1.71 

abcf 

1.76 

abcdf 

حداکثر فاصله بین 

 چشمهای مرکب

1.49 

cfghi 

1.38 

df 

1.31 

ad 

1.58 

bcefhi 

1.38 

df 

1.19 

abdeghi 

1.47 

cfhi 

1.32 

adfg 

1.34 

adfg 

فاصله بند سوم شکمی 

 تا انتهای بدن

5.32 

defghi 

5.79 

de 

5.43 

defi 

6.74 

abcfghi 

6.77 

abcfghi 

6.07 

acdeh 

5.94 

acde 

6.09 

acde 

6.19 

acde 

 قطر چشم مرکب راست
0.20 

di 

0.20 

di 

0.21 

d 

0.24 

abcef 

0.21 

df 

0.18 

deghi 

0.22 

f 

0.22 

f 

0.23 

abf 

 قطر چشم مرکب چپ
0.21 

fi 

0.20 

dgi 

0.19 

dgi 

0.23 

abcef 

0.20 

dgi 

0.17 

dfghi 

0.22 

bcef 

0.21 

f 

0.22 

abcef 

 تعداد تارهای روی

 فورکای چپ
1.50 1.20 1.67 1.73 1.07 0.97 1.33 1.03 1.10 

تعداد تارهای روی 

 فورکای راست
1.43 1.20 1.60 1.90 1.00 1.00 1.37 1.03 1.03 

 طول شاخک چپ
0.89 

df 

0.77 

ad 

0.79 

df 

0.99 

abcefgh

i 

0.86 

df 

0.68 

abcdegi 

0.85 

df 

0.80 

df 

0.80 

dfh 

 طول شاخک راست
0.87 

cdfi 

0.77 

d 

0.76 

adh 

0.97 

abcefgh

i 

0.83 

d 

0.75 

adg 

0.85 

df 

0.79 

d 

0.77 

ad 
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)آنالیز واریانس یک طرفه، تست دانکن، سطح 

 .درصد( 95اطمینان 

سنجی در آرتمیای نتایج بررسی صفات ریخت

بیشترین مقدار طول  ( نشان داد که2 بکرزا )جدول

 24-120میلی متر( مربوط به تیمار  18/11کل بدن )

-60و  24-180، 24-60های غیر از تیماربود که به

دار نشان ها اختالف معنی، نسبت به سایر تیمار15

میلی  04/6داد. بیشترین مقدار طول ناحیه شکمی )

بود که نسبت به  24-120مار متر( نیز مربوط به تی

 15-180و  15-120، 15-60 30-60های تیمار

دار نشان داد. بیشترین مقدار عرض اختالف معنی

بود  15-60ار متر( مربوط تیممیلی 2/2کیسه تخمی )

 a(. در هر ردیف، Artemia parthenogeneticaسنجی بررسی شده در تیمار های مختلف آرتمیای بکرزا )میانگین صفات ریخت -2جدول 

نشان دهنده اختالف معنی دار با تیمار  c، 30-120نشان دهنده اختالف معنی دار با تیمار  b، 30-60نشان دهنده اختالف معنی دار با تیمار 

180-30 ،d  24-60نشان دهنده اختالف معنی دار با تیمار ،e  24-120نشان دهنده اختالف معنی دار با تیمار ،f  نشان دهنده اختالف معنی

نشان دهنده  i، 15-120نشان دهنده اختالف معنی دار با تیمار  h، 15-60نشان دهنده اختالف معنی دار با تیمار  g، 24-180دار با تیمار 

 درصد(. 95است )آنالیز واریانس یک طرفه، تست دانکن، سطح اطمینان  15-180اختالف معنی دار با تیمار 

 15-180 15-120 15-60 24-180 24-120 24-60 30-180 30-120 30-60 تیمار

 طول کل بدن
10.10 

de 

9.85 

de 

10.00 

de 

11.07 

abchi 

11.18 

abchi 

10.44 

hi 

10.35 

h 

9.40 

defg 

9.47 

def 

 طول ناحیه شکمی
5.10 

def 

5.41 
 

5.45 
 

5.80 

ahi 

6.04 

aghi 

5.78 

ahi 

5.31 

e 

4.96 

def 

4.84 

def 

 کیسه تخمیعرض 
1.74 

deg 

1.63 

defg 

1.60 

defg 

2.20 

abcfhi 

2.12 

abcfhi 

1.88 

bcdei 

2.07 

abchi 

1.69 

deg 

1.52 

defg 

 عرض بند سوم شکمی 
0.63 

di 

0.60 

d 

0.62 

di 

0.71 

abcefhi 

0.62 

di 

0.58 

d 

0.65 

ghi 

0.56 

dg 

0.53 

aceg 

 طول فورکا
0.31 

cd 

0.27 

deg 

0.25 

adeghi 

0.38 

abcefhi 

0.32 

bcd 

0.29 

dg 

0.35 

bcfhi 

0.30 

cdg 

0.30 

cdg 

 عرض سر
0.87 

bcefghi 

0.77 

acdfhi 

0.65 

abdeg 

0.88 

bcefghi 

0.78 

acdfhi 

0.69 

abdeg 

0.78 

acdfhi 

0.65 

abdeg 

0.64 

abdeg 

طول بند هشتم شکمی 

 )تلسون(

1.00 

d 

1.11 
 

1.15 

hi 

1.22 

aghi 

1.10 
 

1.14 

hi 

1.02 

d 

0.94 

cdf 

0.94 

cdf 

حداکثر فاصله بین 

 چشمهای مرکب

1.50 

cfhi 

1.42 

dhi 

1.38 

adi 

1.57 

bcfhi 

1.48 

fhi 

1.32 

adeg 

1.48 

fhi 

1.27 

abdeg 

1.23 

abcdeg 

فاصله بند سوم شکمی 

 تا انتهای بدن

3.50 

cef 

3.95 

ghi 

4.07 

aghi 

3.75 

h 

4.22 

aghi 

4.10 

aghi 

3.30 

bcef 

3.07 

bcdef 

3.39 

bcef 

 راستقطر چشم مرکب 
0.23 

cehi 

0.25 

cefhi 

0.21 

abfi 

0.22 

hi 

0.20 

abfi 

0.18 

abdg 

0.21 

bi 

0.19 

abdf 

0.17 

abcdeg 

 قطر چشم مرکب چپ
0.22 

cefhi 

0.23 

cefhi 

0.20 
abfhi 

0.22 

efhi 

0.19 

abdfg 

0.16 

acdeg 

0.22 

efhi 

0.18 

abcdg 

0.17 

abcdg 

تعداد تارهای روی 

 فورکای چپ

12.20 

bcefhi 

9.93 

acfi 

6.30 

abdeg 

11.33 

cefi 

9.63 

acdfi 

7.20 

abdeg 

11.00 

cfi 

7.80 

abdeg 

6.90 

abdeg 

تعداد تارهای روی 

 فورکای راست

12.13 

bcefhi 

10.17 

acfhi 

6.23 

abdegh 

11.47 

cfhi 

9.93 

acefhi 

7.13 

abdeg 

10.47 

cfhi 

8.07 

abcdg 

6.70 

abdeg 

 طول شاخک چپ
1.18 

bcfhi 

0.97 

adeg 

1.00 

adegi 

1.24 

bcfghi 

1.16 

bchi 

1.05 

adei 

1.13 

bcdhi 

1.00 

adegi 

0.90 

acdefgh 

 طول شاخک راست
1.17 

bcfhi 

1.05 

adei 

0.99 

adeg 

1.21 

bcfhi 

1.17 

bcfhi 

1.00 

adegi 

1.12 

cfh 

0.99 

adeg 

0.90 

abdefgi 
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نسبت به  15-60و  24-120های غیر از تیمارکه به

دار داشت. بیشترین مقدار ها اختالف معنیسایر تیمار

متر( مربوط به میلی 71/0عرض بند سوم شکمی )

نسبت به  15-60تیمار  جزبود که به 24-60تیمار 

دار نشان داد. بیشترین ها اختالف معنیسایر تیمار

متر( مربوط به تیمار میلی 38/0مقدار طول فورکا )

نسبت به سایر  15-60جز تیمار بود که به 60-24

دار نشان داد. بیشترین مقدار تیمار ها اختالف معنی

 24-60ربوط به تیمار متر( ممیلی 88/0عرض سر )

ها سایر تیمار، نسبت به30-60تیمار جز بود که به

بیشترین  24-60دار نشان داد. تیمار اختالف معنی

د متر( را نیز به خومیلی 22/1مقدار طول تلسون )

-60، 30-60های اختصاص داد که نسبت به تیمار

دار نشان داد. اختالف معنی 15-180و  120-15، 15

 57/1های مرکب )دار فاصله بین چشمبیشترین مق

بود که به غیر از  24-60ار تیممتر( مربوط بهمیلی

سایر نسبت به 15-60و  24-120، 30-60های تیمار

 24-120دار داشت. تیمار ها اختالف معنیتیمار

بیشترین مقدار فاصله بند سوم شکمی تا انتهای بدن 

نسبت به خود اختصاص داد که متر( را بهمیلی 22/4)

 15-180و  15-120، 6015، 30-60های تیمار

دار نشان داد. بیشترین مقدار قطر چشم اختالف معنی

-میلی 23/0متر( و چپ )میلی 25/0مرکب راست )

بود که نسبت به  30-120مار متر( مربوط به تی

و  15-120، 24-180، 24-120، 30-180های تیمار

بیشترین تعداد دار نشان داد. اختالف معنی 180-15

( 13/12( و راست )2/12های روی فورکای چپ )تار

مشاهده گردید که به غیر از  30-60در تیمار 

ها ، نسبت به سایر تیمار15-60 و 24-60های تیمار

شاخک دار داشت. بیشترین مقدار طول اختالف معنی

بود که  24-60ار متر( مربوط به تیممیلی 24/1چپ )

، نسبت به 24-120و  30-60های به غیر از تیمار

دار نشان داد و بیشترین سایر تیمارها اختالف معنی

مربوط متر( نیز میلی 21/1مقدار طول شاخک راست )

، 30-60های بود که به غیر از تیمار 24-60ار به تیم

ها اختالف نسبت به سایر تیمار 15-60و  120-24

)آنالیز واریانس یک طرفه، تست دار نشان داد معنی

 .درصد( 95دانکن، سطح اطمینان 

 Clusterای )نتایج حاصل از تجزیه خوشه

Analysis) :گیری صفات، اندازه ایتجزیۀ خوشه

های دارای شباهت بیشتر را در یک خوشه یا گروه

دهد. هر چه شباهت های نزدیک به هم قرار میخوشه

تر نسبت به های نزدیکها در خوشهگروه بیشتر باشد،

گیرند و هر چه شباهت کمتر باشد، این هم قرار می

گیرند. با های دورتر از هم قرار میها در خوشهگروه

ای و بین گونهمقایسه درون استفاده از این تجزیه،

ای در آرتمیا اورمیانا و آرتمیا بکرزا بر اساس گونه

روش های مطالعه شده با استفاده از صفات ریختی بین دو گونۀ آرتمیا اورمیانا و آرتمیا بکرزا به ای تیماردندروگرام حاصل از تجزیه خوشه - 2شکل 

UPGMA 15-180و  15-120، 15-60، 24-180، 24-120، 24-60، 30-180، 30-120، 30-60های ترتیب تیماربه 9تا  1. شماره های 

و  15-120، 15-60، 24-180، 24-120، 24-60، 30-180، 30-120، 30-60های به ترتیب تیمار 18تا  10های  دو جنسی و شمارهآرتمیای 

 باشد. آرتمیای بکرزا می 180-15
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صفات مطالعه شده انجام شد. تمامی تیمارهای دو 

 25گونه آرتمیای دوجنسی و آرتمیای بکرزا در فاصله 

اند. اند و در دو شاخه مجزا جای گرفتهاز هم جدا شده

در  15-60و  24-60در جمعیت دوجنسی دو تیمار 

 2، 1های اند. تیماراز بقیه تیمارها جدا شده 12فاصله 

 30مختلف دمای  یکه هر سه مربوط به شور 3و 

اند، ولی بقیه باشند، در یک شاخه قرار گرفتهدرجه می

در  C°24تیمارها به ویژه تیمارهای مربوط به دمای 

اند. پخش شده 15و   C°30 های دو دمایبین شاخه

-بندی منظمرسد، در این گونه، گروهمی نظردر کل به

دهد. در مورد دست میتری را در مقایسه با دما به

های مربوط به توان دید که تیمارآرتمیای بکرزا می

( در 18و  12 ،15) ppt 180دماهای مختلف شوری 

اند. همچنین تیمارهای مربوط یک شاخه قرار گرفته

اند و رفتهدر شاخه پائینی قرار گ ppt 60شوری به

در این دو شاخه پخش  ppt 120های شوری تیمار

تری بندی منظمرسد، گروهاند. در کل به نظر میشده

 (.2 دهد )شکلرا در مقایسه با شوری به دست می

 نتاااایج حاصااال از تحلیااال تااااب  ممیااازی

(Discriminant Analysis) :   بررسی صففات بفا

داد که در بین صففات   استفاده از تحلیل ممیزی نشان

استفاده شده در این تحلیل به ترتیفب نزولفی صففات    

ثیر را در قرار گرفتن هفر یفک از اففراد    بیشترین تأزیر 

واقع اهمیت آنهفا در   در گروه های مربوطه داشتند. در

تفر  ها، بیشتر از سایر صفات بفوده و مفوثر  تفکیک گروه

ترتیفب اهمیفت عبارتنفد از عفرض     بود. این صفات بفه 

کیسه تخمی، حفداکثر فاصفله بفین دو چشفم، طفول      

د سفوم تفا انتهفای    تلسون، طول کل بفدن، فاصفله بنف   

شکم، عرض سر، طفول شفاخک چفپ، طفول شفاخک      

راست، عرض بند سوم شفکمی، حفداکثر قطفر چشفم     

هفای  چپ، تعداد تارهای شاخه چپ فورکا، تعفداد تفار  

شاخه راست فورکا، حداکثر قطر چشفم راسفت، طفول    

 فورکا و طول شکم بود.

شده است،  دادهنشان  3 طور که در جدولهمان

شوری دو گونۀ دوجنسی و -تمامی تیمارهای دما

بر  کامل از هم تفکیک شدند. طوربکرزای ارومیفه به

، تمام تیمارها در صفات مطالعه شده، 3 اساس جدول

های خودشان قرار گرفتند. در درصد در گروه 4/69

به  9تا  1های شمارهتحلیل ممیزی تیمارهای مختلف دو گونه آرتمیای دوجنسی و آرتمیای بکرزا با استفاده از صفات بررسی شده.  -3جدول 

 10آرتمیای دو جنسی و شماره های  15-180و  15-120، 15-60، 24-180، 24-120، 24-60، 30-180، 30-120، 30-60ترتیب تیمار های 

 آرتمیای بکرزا می باشند. 15-180و  15-120، 15-60، 24-180، 24-120، 24-60، 30-180، 30-120، 30-60ترتیب تیمارهای به 18تا 
 

 تیمار

 روابط بین گروه ها )درصد(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 76.7 10.0 0 0 0 0 13.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 23.3 46.7 3.3 0 6.7 10.0 0 10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 6.7 13.3 70 3.3 0 0 0 3.3 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 

4 6.7 0 3.3 76.7 3.3 3.3 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 3.3 0 6.7 73.3 0 0 10.0 6.7 0 0 0 0 0 0  0 0 

6 0 0 6.7 0 0 86.7 0 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 3.3 0 3.3 3.3 6.7 0 56.7 20.0 3.3 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 

8 3.3 13.3 0 0 6.7 6.7 13.3 33.3 23.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 3.3 0 0 0 3.3 3.3 23.3 66.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.3 6.7 0 13.3 0 0 6.7 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 73.3 13.3 0 6.7 3.3 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.3 0 0 0 0 6.7 10.0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 66.7 13.3 0 16.7 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 3.3 13.3 73.3 0 3.3 3.3 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.0 76.7 0 0 13.3 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7 0 3.3 16.7 6.7 0 63.3 3.3 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 6.7 66.7 23.3 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 10.0 0 0 86.7 
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درصد، تیمار  7/76، 30-60 آرتمیای دو جنسی تیمار

درصد،  70، 30-180، تیمار درصد 7/46 ،120-30

 3/73، 24-120درصد، تیمار  7/76، 24-60تیمار 

، 15-60درصد، تیمار  7/86، 24-180، تیمار درصد

، تیمار درصد 3/33، 15-120درصد، تیمار  7/56

درصد در گروه خود قرار گرفتند. در  7/66، 180-15

درصد، تیمار  3/73، 30-60آرتمیای بکرزا، تیمار 

درصد،  3/83، 30-180درصد،  تیمار 3/73، 120-30

 3/73، 24-120درصد، تیمار  7/66، 24-60تیمار 

، 15-60، تیمار درصد 7/76،  24-180تیمار  درصد،

درصد، تیمار  7/66، 15-120تیمار  درصد، 3/63

درصد در گروه خود قرارگرفتند. از  7/86، 180-15

 آرتمیای دو جنسی 24-180بین این تیمارها، تیمار 

آرتمیای بکرزا بیشتر از همه تفکیک  15-180و تیمار 

اند. تحلیل پیدا کرده و در گروه خود قرار گرفته

ممیزی در دو گونه نشان داد که، تفکیک تیمارها در 

آرتمیای دو جنسی بیشتر بر اساس دما و در آرتمیای 

 بکرزا بیشتر بر اساس شوری بوده است.
 

 گیریو نتیجهبحث 

-های آرتمیا، اهمیت بررسیبین گونهتنوع موجود در 

ی و مشخصات قابل شمارشی را سنجهای ریخت

کند. با بررسی صفات ریخت بیشتر مشخص می

سنجی و مشخصات قابل شمارش، عالوه بر شناسایی 

توان میزان تاثیر های نزدیک به هم، میگونه

های مختلف ها و گونهفاکتورهای محیطی در زیستگاه

ور محیطی اصلی را که تاثیر بیشتری را بررسی و فاکت

 سنجی دارد مشخص کرد. در تغییرات ریخت

 جمعیت 25 سنجیریخت بررسی پارامترهای

 هایروش وسیلههآمریکا ب قاره آرتمیاهای مختلف

 ،(Hontaria and Amat, 1992b) چند متغیری

 در میان مختلف چهار گروه شناسایی منجر به

 آرژانتین گردید. جمعیت مورد مطالعه هایجمعیت

تفاوت  هاجمعیت سنجی از بقیهاز نظر ریخت ظاهراً

 آمریکا از جنوب متفاوت بومی گونه یک به داشت و

(A. persimilisتعلق ) دیگری مکان در هیچ دارد که 

 .بود نگرفته قرار و توصیف از آمریکا مورد شناسایی

 مختلف هایجمعیت میاندر عالوه بر آن، 

A. franciscana، سه  سنجیریخت صفات از روی

 جمعیتگردید که شامل از یکدیگر متمایز  گروه

 ساحل جمعیت و کارائیب ، جمعیتشمالی یاآمریک

 کمورفولوژیدر مطالعه دیگر صفات  .بود آرام اقیانوس

 مختلف از مناطق آرتمیا جنسیدو جمعیت یازده

 Triantaphyllidisگرفت )قرار  بررسیمورد  جهان

et al., 1997). و داشته بیشتری تنوع که صفاتی 

 مختلف هایجمعیت در جدایی بیشتری اهمیت دارای

، شکم انتهای تا شکمی سوم بند طول شامل بودند

 و صفات دمی چنگال ، طولاول شاخک طول

 و چپ راست شاخه )تعداد تار بر روی شمارشی

مجزا  چهار گروه . در نهایتبوده است (دمی چنگال

، A. franciscana گروه که شامل شد داده تشخیص

 گروه و یک A. urmiana ، گروهA. tunisiana گروه

 دنیای شرق هایجمعیت در بر گیرنده بزرگتر که

 بود.  قدیم

 پانزده بر رویکه  دیگری سنجیریخت مطالعهدر 

 انجام جهان مختلف بکرزا از مناطق آرتمیای جمعیت

 تحلیل (، باTriantaphyllidis et al., 1997aشد )

گردید که  مشخص آرتمیا اصلی گروه پنج ممیزی

 یک همراه به چین ساحلی هایجمعیت شامل

 نمک دریاچه های عیت، جماز قزاقستان جمعیت

 از آفریقایی جمعیت ، یکیونان های، جمعیتچین

 )استان Xuyuاز  چینی جمعیت نامیبیا و یک

Jiangsu) گرفتند که نتیجه این محققین. بود 

 جدا هستند، حتی نظر جغرافیایی از که هایی جمعیت

 الگوی باشند، الزاماً داشته یکسانی پلوئیدی اگر سطح

 ناشی است ممکن این. ندارند یکسانی ریخت سنجی

کنند می زندگی در آن که یمحیط یونی از ترکیبات

 هایی، جمعیتجهت نیز در این طبیعی باشد. انتخاب

سازگارترند  زیست با محیط از نظر ژنوتیپی را که

 هتواند بمی در نهایت انتخاب این نماید.می گزینش

 بردن با بکار منجر شود که آرام سنجیریخت تغییرات

 عنوانهشود. بمی آشکار چند متغیره آماری هایروش
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از  استفاده بیان داشت که توانمی کلی نتیجه یک

 سنجیریخت در مطالعه چند متغیره آماری هایروش

رسد نظر میبه مناسبی ابزار آرتمیا هایجمعیت

(Triantaphyllidis, 1997b) . تحقیقی دیگر در

، 15شوری )-تیمار دمانه  تولید مثل در میزان بقاء و

 ،ppt180، ppt120گراد( و )درجه سانتی 30و  24

ppt60  ( برای پنج جمعیت آرتمیا )چهار جمعیت

آرتمیای دو جنسی و یک جمعیت آرتمیای بکرزا( 

 Brown andمورد بررسی قرار گرفت )

Wanigasekera, 2000تیمارهای  (، که درطی آن

داری را در میزان بقاء و یشوری اختالف معن-دما

تولیدمثل پنج جمعیت نام برده نشان دادند. در این 

و  C°24مطالعه بیشترین مقدار تولید مثل در دمای 

، A. sinicaبرای  120های شوری

A. parthenogenetica و A. fransiscana  و

 A. Pesimilis و  A. salinaبرای 180شوری 

مشاهده گردید. ضمناً از بین تمام تیمارها فقط در 

-سیکل زندگی همۀ گونه 24-120شوری -تیفمار دما

 ها کامل شد. 

سنجی در نه در مطالعۀ حاضر پانزده صفت ریخت

گیری و مقایسه قرار شوری مورد اندازه-تیمار دما

گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین میانگین در 

به غیر از صفات عرض کیسه  آرتمیا اورمیاناتیمارهای 

(، طول تلسون و فاصلۀ بند سوم 15-60تخمی )تیمار 

سایر صفات  (، در24-120تا انتهای شکم )تیمار 

بود. در آرتمیای بکرزا نیز در  24-60مربوط به تیمار 

تر صفات به غیر از طول کل بدن، طول ناحیۀ بیش

شکمی، فاصله بند سوم شکمی تا انتهای بدن )تیمار 

( و قطر 15-60(، عرض کیسه تخمی )تیمار 120-24

(، 30-120های مرکب چپ و راست )تیمار چشم

 بود. 24-60بیشترین میانگین مربوط به تیمار 

ای بین دو گونه دندروگرام حاصل از تجزیۀ خوشه

با استفاده از صفات  تمیا اورمیانا و آرتمیای بکرزاآر

ریختی، این دو جمعیت را در دو شاخه مجزا جای 

رسد که آرتمیا اورمیانا گروه نظر میداد. در کل به

دهد، دست میتری را در مقایسه با دما بهبندی منظم

در صورتی که آرتمیای بکرزا نسبت به شوری گروه 

 .تری نشان دادبندی منظم

-نتایج حاصل از تحلیل تابع ممیزی نشان داد، 

شوری دو گونۀ دوجنسی و -تمامی تیمارهای دما

 صورت کامل از هم تفکیک شدند.بکرزای ارومیه به

تری را در مقایسه با بندی منظمآرتمیای بکرزا گروه

بندی دهد و آرتمیای ارومیانا گروهشوری نشان می

داد. تحلیل تابع تری در مقایسه با دما نشان منظم

ای آرتمیا بکرزا و آرتمیا ارومیانا نیز ممیزی درون گونه

. بندی بر اساس شوری ودما را تأیید نموداین گروه

بررسی صفات با استفاده از تحلیل ممیزی نشان داد 

که در بین صفات استفاده شده در این تحلیل، به 

ترتیب نزولی صفات عرض کیسه تخمی، حداکثر 

دو چشم، طول تلسون، طول کل بدن، فاصله بین 

فاصله بند سوم تا انتهای شکم، عرض سر، طول 

شاخک چپ، طول شاخک راست، عرض بند سوم 

شکمی، حداکثر قطر چشم چپ، تعداد تارهای شاخه 

های شاخه راست فورکا، حداکثر چپ فورکا، تعداد تار

قطر چشم راست، طول فورکا و طول شکم، بیشترین 

های رار گرفتن هر یک از افراد در گروهثیر را در قتأ

 مربوطه داشتند.
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Abstract  
The diversity among Artemia species proves the importance of morphologic and morphometeric investigations. 
Morphologic studies not only help in identification of close species, but also help to study the effects of 
environmental factors on the species and to identify the most influencing parameters on the morphologic 
changes. In this research investigated we investigated the simultaneous effect of salinity and temperature on 
morphologic changes in two populations of Artemia urmiana and Artemia parthenogenetica. The hatching of the 
cysts, feeding of nauplii and their culture were performed according to standard conditions. The Artemia from 
both populations were cultured under sailities 60, 120 and 180 g/L at 15, 24 and 30°C for a period of 30 days. 
Later the morpholpgic characteristics of adult Artemia were measured using a steriomicropscope equipped with 
drwing tube and digitizer. During this research over all 15 morphologic indices were measured at nine 
combinations of salinity and temperature. The results of analysis of variance showed that the average of 
measured parameters in both populations were higher at 24-60 treatment. Dendrogram of the cluster analysis 
based on morphologic characteristics seprated the two populations. In general Artemia urmiana and Artemia 
parthenogenetica demonstrated more regular groupings based on temperature and salinity respectively. Based on 
the discriminant analysis the width of uterus, maximum distance between two compound eyes, length of telson, 
total body length, distance of 3rd segment to end of abdomen, width of head, length of left antenna, length of 
right antenna, width of 3rd abdominal segment, maximum diameter of left eye, number of setae on left furca, 
number of setae on right furca, maximum diameter of right eye, length of furca and length of abdomen 
respectively showed increasing effect on separating the two population. 
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