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الملخص

منذ إنطالقة األبحاث المتعلقة بالعوالق الحیوانیة البحریة في المیاه السوریة في بدایة التسعینیات من 

األرتیمیا والتي قشریات المیاه شدیدة الملوحة وال سیما القرن العشرین وحتى اآلن لم یسلط الضوء على 

ومن هنا )مزارع األسماك والقریدس (البحریة المستخدمة كغذاء حي في المزارع د من أهم الكائناتتع

جراء هذا البحث المتضمن استزراع األرتیمیا ودراسة حلقة حیاتها وبعض خصائصها الضرورة إلجاءت

العوالق الحیوانیة في المعهد وحدة استزراع دراسة في ظروف متحكم بها فيوتمت هذه الالبیولوجیة

-2011ة خالل الفترة الزمنیة الممتدة  بین في مدینة الالذقیجامعة تشرین –العالي للبحوث البحریة 

األرتیمیا أصبحت رائدة ومستخدمة في الكثیر من دول العالم بما فیها وبما أن الدراسات حول، 2012

هذا فيفي سوریا المقابل أي دراسة علمیة أو إهتمام عمليالعدید من الدول العربیة فال نجد في

.قاعدة أساسیة لألنطالق في االستزراع الموسع لألرتیمیاولذلك سیشكل هذا البحث، المجال

یة وخاصة في ظل وة مكملة لألبحاث المتعلقة باستزراع العوالق النباتیة والحیوانیّعد هذا البحث خط

.تطویر المزارع السمكیة وخاصة البحریة منها ذات القیمة اإلقتصادیة العالیة األهتمام الواسع ب

الغذاء (مثلالبیئیةودراسة تأثیر بعض العواملتم حضن بیوض األرتیمیا في ظروف مخبریة مراقبة 

والصناعي المتمثل ببعض األنواع مثل الخمیرة والذرة الصفراء ع تیتراسیلمس الطبیعي المتمثل بالنو 

فقسالمختلفة على معدل الملوحةإضافة إلى تأثیر اإلضاءة ونسب)ونخالة القمح وفول الصویا 

.البقاء والخصائص التكاثریة عند الكائن وطول فترة حیاته معدل و البیض

)74(نتائج أن نسبة الفقس كانت جیدة وبلغت من اللوحظ 200000(فقد سجلت كفاءة الفقسأما %

كما )ظالم –نور (12-12هي بینما فترة اإلضاءة المثلى م 25ºعند درجة الحرارة الفضلى )یرقة 

وأن الغذاء األمثل ألفراد األرتیمیا هو الطحلب ‰40أن درجة الملوحة الفضلى هي الدرجة لوحظ

Tetraselmisالمجهري التیتراسیلمس sp. عي الخمیرة بالنسبة لمعدل البقاء ومن ثم الصنیلیه الغذاء

وكانتبالنسبة لمتوسط طول ووزن األرتیمیاالنخالة ومزیج فول الصویا مع الذرة الصفراءمسحوق 

أفضل ما یمكن ال نمطتي التكاثر عند الكائنلك)ء یرقات أو بیوض المتمثلة بإعطا(خصائص التكاثر 

.‰40عند درجة الملوحة 

:التالي النحوعلىالنتائج ویمكن تفسیر

تأثیر العوامل الوراثیة والبیولوجیة إلى یعودأفضل درجة وذلكم25ºالدرجة فقد سجلت الحرارة ففي تجربة

)ظالم –نور (12-12المثلى إلضاءةأما تسجیل فترة ا، عن غیرهاالتي تمیز كل ساللة من األرتیمیا 

لكون الیرقات السابحة باستمرار والغیر معرضة لفترة ظالم ستصرف طاقة أكبر في السباحة فهذا یعود ربما 

‰40درجة الملوحة الفضلى  بینما سجلت ، وبالتالي سیتم اختزال جزء كبیر من الطاقة الالزمة للنمو



للوسط التي تحضن فیه األرتیمیا في درجات الملوحة إلى تغییر التركیب الكیمیائي تي ربما تعودوال

.الملوحة درجةحیث یتزاید تركیز شوارد الكلوراید مع تزاید)‰120-100(العالیة

Tetraselmisالتیتراسیلمس أما فیما یتعلق بتجارب الغذاء فقد سجل النوع  sp.  أفضل النتائج بفضل محتواه

مقارنة مع الغذاء الصنعي وقد كان الدسمة غیر المشبعة باألحماضضافة إلى غناهإ،من البروتین العالي

ا الغذاء أما بالنسبة لألعذیة المؤشر الكبیر للیرقات المنتجة من قبل األنثى خیر دلیل على نوعیة وأهمیة هذ

زمة لنمو الالنخالة فیفسر معدل بقاءها المنخفض لعدم توافر المغذیات الناعیة كالخمیرة وفول الصویا و الص

.األرتیمیا مقارنة بما یحویه الغذاء الطبیعي 

واعتمادًا على ما تقدم من نتائج یمكن القول أنه باإلمكان البدء بتجارب میدانیة الستزراع مستمر ومكثف 

.لمزارع السمكیة التي تبدأ عملها من الیرقات ولیس من اإلصبعیات تطویر الألرتیمیا بتطبیق هذه النتائج من أجل 



سوریة–الالذقیة 

كـــلمة شـــكر

الدكتورة كاترین منصورالسیدة و السید الدكتور هاني درغام

ي به عطشي لشكركما لن یكفي ألسقي به كل بذرة علم وغرسة معرفة قدمتماها لن یكفي ما تعلمته من اللغة العربیة أن أرو 

منزلي الذي بنیت یضج كما أن ، اوقیمة معلوماتكماومالحظاتكماكمحدیقة مزهرة من خالل عطاءلجافة لي فأرضي ا

ه االذي أمضیتماووقتكمامن أعماق قلبي لجهدكمشكراً ، ابنقوش العلم على كل طوب فیه  یضج بما نقشت أیدیكم

.معي والذي شكل حجر الزاویة إلنجاز هذا البحث

تقییم الرسالة وٕابداء مالحظاته العلمیة القیمة التي الذي تكرم مشكورًا بر أدیب زینيالدكتو األستاذ للسید الشكر الجزیل

.أغنت هذا العمل 

.التي تكرمت مشكورة بتقییم  هذا العمل وٕابداء مالحظاتها العلمیة القیمة  للسیدة الدكتورة فیروز درویش الشكر الجزیل

ولكل الباحثین والعاملین فیه، أساتذة، زمالء، العالي للبحوث البحریةإلدارة المعهدمر أتوجه بالشكر الجزیلوكذلك األ

.أصدقاء وأخوة

أستاذي ومعلمي ،  إلى من ستشتاق له كل كلمة مر علیها، إلى من داوى كل كلمة في اللغة على أوراقي الجزیل الشكر

علي خضور الذي تكرم مشكورًا بتنقیح هذه األطروحة من الناحیة اللغویة اللغة العربیةمدرسالفاضل 
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یوماً 
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40یوماً 21خاللالغذاءوتنوعالملوحةدرجةبتغیرالجافالوزنمتوسطتغیراتتأثیر17الشكل 

42یوماً 21خاللالغذاءوتنوعالملوحةدرجةبتغیرالجافالوزنمتوسطتغیراتتأثیر18الشكل 

43یوماً 21خاللوالغذاءالملوحةدرجةبتغیرلكائناطولمتوسط تغیراتتأثیر19الشكل 

45عند درجات ملوحة مختلفةاألرتیمیاعندالكائنحیاةوطولالتكاثرفترة20الشكل 

47عدد مرات اإلباضةالالزمة لإلباضة إضافة لفترة ما قبل النضج ومتوسط الفترة الزمنیة 21الشكل 

48األنثىقبلمنوالموضوعةمرةكلفيوالبیوضالیرقاتعدد22الشكل 

49األنثىقبلمنالموضوعةالكليوالبیوضالیرقاتعدد23الشكل 

50ووزنهالعالقة ما بین طول الكائن24الشكل 
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قائمة اإلختصارات

المعنى باللغة العربیةاإلختصارالمعنى باللغة اإلنكلیزیة

ExopoditeEXالرجیلة الخارجیة

EndopoditeEN الرجیلة الداخلیة

ProtopoditePr الرجیلة القاعدیة

Proximal enditic processpropالرجیلة الداخلیة القریبة

Curved spineCsشعیرة بعیدة متقوسة

EnditeENDرجیلة وسطى داخلیة

MandibleMdفقیم

Antenna1A1قرین

Antenna2A2قرن

Maxilla1Max1فكیك أولي

Maxilla2Max2فكیك ثانوي

Frontal KnobFKمقبض أمامي

Great salt lakeGSLالبحیرة المالحة الكبیرة

San Franciso BaySFB خلیج سان فرانسیسكوساحل

Artemia franciscanaA.fأرتیمیا فرانسیسكانا

Artemia salinaA.sأرتیمیا سالینا

Artemia urmianaA.uأرتیمیا اورمینا

Artemia parthenogenesisA.pأرتیمیا بارثینوجینس

Micro gramgµمیكروغرام

Micro miterμmمیكرومتر
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مقــــــــــــــــــدمة

تمكن خیرةاألونةفي اآلو، طبیعي وصناعي إلىیرقات األسماكرعایةقسم الغذاء المستخدم فيیُ 

سماك لألHatcheriesلطبیعیة في المفرخات التجاریةغذیة ااألهذه من مجموعتین العلماء من استخدام 

، میكرون 20إلى2تترواح أحجامها من النباتیة مختلفة من العوالقاً نواعأتضم المجموعة األولى والقشریات 

200-50تتراوح أبعادها من Rotiferaدواریات عوالق الحیوانیة مثل الالمختلفة من اً أنواعبینما تضم الثانیة 

مثل براغیث الماء العذب القشریات الدقیقة أو ، میكرون في بعض السالالت 400إلىمیكرون وقد تصل 

DaphniaوMonia میكرون للدافنیا 2000إلى1000حجامها من أي تترواح ون والتمتفرعات القر رتبةمن

عدیمات رتبةمن Artemiaرتیمیا كما تضم تلك المجموعة األ، للمونیا میكرون 1000إلى700ومن 

1500إلىلبالغ میكرون وقد یصل طول الفرد ا500إلى200والتي تتراوح أحجامها من Anostracaالدرقة

.Copepodaرجلبالعدید من أنواع مجدافیات األضاً هتمام أیمیكرون كما تم اإل

:استخدام الغذاء الطبیعيأهمیة

یام وذلك أبضعة وأدة لساعات عاإلكیس المحي ال تكفي لنمو الیرقات الأن محتویات ن المعروفم

Støttrupحجم السمكة وللظروف المحیطة و حجم البیوض الناتجة لألنواع الیرقیة و تبعاً  and Lesley ,2003)(.

بعد من تلك الیرقات ولاألبحیث یتحول النمط ، Altricialو Precocialقسمین إلىسماكیرقات األوتقسم 

لجهاز الهضمي لاً للزعانف ونضجكامالً اً تطور تظهر و صورة مصغرة عن األفراد البالغة إلىزوال الكیس المحي 

في النمط الثانيتبقى الیرقاتبینما، الصنعي غذاءهضم المع قدرة هذه األسماك على،المتضمن معدة وظیفیة

لمعدة ویتم هضم امع فقدان اً الهضمي بدائیجهازحیث یبقى ال، بعد زوال الكیس المحي بشكل غیر متطور نسبیاً 

على هضم الغذاء الصنعي وبهذا یكون من ةغیر قادر وهي بالتالي في الخالیا الظهاریة للمعي الخلفي البروتینات 

من ءًا بدملحةضرورة دن استخدام الغذاء الطبیعي یعمن هنا نجد أ.عتماد على الغذاء الطبیعي االضروريال

وقد ،س حجم فتحة الفم عند الیرقةلقیاتبعاً األرتیمیا وذلك على التتالي إلىدواریاتالفاستخدام العوالق النباتیة

یرقات ندخاصة عقشریات مقارنة بالغذاء الصنعي  و سماك والفعالیتها بالنسبة لنمو یرقات األلیةثبتت هذه اآلأ

Jones)سماك البحریة األ et al ., 1993).

الغذاء الصنعي كبدیل ومنافس للقیمة الغذائیة نوعیة زت على تطویر إن الجهود العالمیة المبذولة تركّ 

أنحیث لوحظ، األفضل داء آخرون أن الغذاء الطبیعي یععلمبّینبینما .)Camargo,2002(للغذاء الطبیعي  

ضمن مجال في تطویر المفرخات التجاریةالغذاء الحي كانت العامل األساسالطلب علىفيالزیادة المفاجئة

Lavens(االستزراع  and Sorgeloos ,2000.(
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:والتي تتلخص بما یليالصنعي الطبیعي و بین أهمیة الغذاء مقارنة م ال بد من إجراءمما تقد

سماك أما الغذاء لیرقات األاً وبالتالي یكون متاح، اء عمود المضمنغذاء الطبیعي قادر على السباحة ال

.القاع إلىتل على سطح الماء أو یغوص بسرعة نه یتكإالصنعي ف

استجابة إلىمما یؤدي ، كمنبه بصري ، سماكیرقات األحركةناسبغذاء الحي تلالبطیئة لحركة ال

الصنعيأما الغذاء،مهاجمة الفریسة في الطبیعة لالتكیف الطبیعي لهذه الیرقات إلىتغذویة وهذا عائد 

.المضاف عادة ما یتجه نحو القاع 

سماك حالما تدخل الفم الماء یجعلها مستساغة لیرقات األإن هیكل الفریسة الحیة ومحتواها العالي من

.الجاف والقاسي الصنعي مقارنة مع الغذاء 

 مالئمة الغذاء الطبیعي لحجم الفتحة الفمویة عند الیرقات.

عن الغذاء الصنعي  هتمیز هامة میزةي الذي یعدالبروتینالمحتوى اء الطبیعي وخاصة الغنى النوعي للغذ

(Støttrup and Lesley ,2003).

بالفیتامینات واألحماض الدسمة غیر المشبعة غنائهن خصائص الغذاء الطبیعي من خالل إیمكن تحسی

)DHA)(Eicosa Pentaenoic Asid(و)EPA) (Docosa Hexaenoic Asid) (Amat,1996.(

:أهمیة األرتیمیا 

بشكل كبیر في الفترة األخیرة ولكن عندما یكون هذا التطور مرتبطاً المائياالستزراعمجاللقد تطور

أفضل منتج یمكن استخدامه في تقنیات االستزراع رتیمیا تعداختیار األنواع المستزرعة فإن األب

)Camargo,2002(

نهریة البشتى أنواعها لألسماكدام األرتیمیا كغذاء حي لقد تم نشر العدید من الدراسات حول استخ

Lim(نةوالبحریة وأسماك الزی et al ., (المحار والقشریات وغیرها من األنواع البحریة إضافة إلى .)2003

Sorgeloos et al.,1998( ویمكن تلخیص أهمیة األرتیمیا كالتالي:

 ًكنوع من أنواع الغذاء الحي  أساسیاً تلعب األرتیمیا دورا)Bengtson et al., كما تستخدم )1991

في بل أصبحت األكثر استخداماً لطبیعیة أو البحیرات الصنعیة ال كمصدر للغذاء في العدید من البیئات ا

Lavens(حدیة الخارجیة حیث الظروف البیئیةفي األحواض أنظمة االستزراع وخاصةً  et al .,1985(

مقالة حول 5000في العدید من الدراسات الكیمیائیة والفیزیائیة والوراثیة والبیئیة بأكثر من كبیرلها دور

McCourt(العالم  and Lavens,1985( وذلك لوجود اختالف وراثي ضمن أنواعها)Pilla and

Beardmore, Browne(النوع الواحد أفرادوحتى ضمن)1994 and Hoopes, 1990. (
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ریات ة الیرقات التجاریة لألسماك والقشاألرتیمیا في أحواض االستزراع كغذاء حي لتربیتستحدم یرقات ،

كما یمكن تخزینها بشكلها الجاف لعدة ،  البیوض البقاء في حالة سكون فترة طویلة من الزمنبإمكان 

Vos(سنوات ویمكن أن توضب بشكل مالئم بحیث یمكننا إرسالها لشتى أنواع العالم    and De La

Rosa,1980(.

 عندما تحضن بیوض األرتیمیا في میاه بحریة من جدید بعد حفظها لفترات طویلة یمكن أن تفقس خالل

Lavens(ساعة وتقدم یرقاتها كغذاء حي لیرقات العدید من األحیاء 24 and Sorgeloos,2000. (

بشكل مجمد أو حتى بشكلها الجاف یمكن أن تقدم یرقاتها لیرقات األسماك أو القشریات بشكلها الحي أو

)Zmora et al., 2002. (

للیرقات اً وكیمیائیاً بصریاً رتیمیا محفز تؤمن األ)Gatesoupe and Luquet , حیث تمتلك لونًا )1981

Dendrinos(إضافة لكونها تسبح بشكل مستمر براقاً  et al ., وبالتالي فهي ترفع مستوى الهضم )1984

عدوال ت)Amat,1996(من الغذاء الصنعي %120التي تتغذى علیها بمعدل أفضل لدى الكائنات 

,Sorgeloos(ء األخرى مما یجعلها سهلة المنالمقارنة باألحیاحركتها بطئیة نسبیاً  2009. (

حتى عندما نضعها في المیاه درجات الملوحةتبقى الیرقة على قید الحیاة بحالة نشاط ضمن العدید من

.ساعة 3-2العذبة ویحدث الموت فقط بعد 

 ًعند األفراد البالغة %60و1عند یرقات الناوبلیوس%47ًا حوالي عالیاً بروتینیتملك الیرقة محتوى ،

(3-2الناوبلیوسأفضل من الیرقة في المرحلة1بلیوس و ویرقة النا، جیداً والذي یجعل منها غذاءً 

Sorgeloos et al.,1986(.

 تتالئم األرتیمیا من حیث الحجم والقیمة الغذائیة مع حجم فتحة الفم لمعظم الیرقات من األسماك

)2بلیوس و ونا1بلیوس و نا(للمراحل الیرقیة األولى 550-400والقشریات بحیث یتراوح حجمها ما بین 

)Lavens and Sorgeloos , 2000. (

  غالفها الخارجي رقیق مما یجعلها مستساغة من قبل یرقات األسماك)Sorgeloos et al ., 1986.(

تتحدد بمحتواها من األحماض الدسمة األساسیة التي أشار العدید من العلماء أن القیمة الغذائیة لألرتیمیا

Ruiz(والفیتامینات  )HUFA(غیر المشبعة  et al ., زمة ها من األنزیمیات الالالمحتو إضافة )2007

إلتمام عملیة الهضم من قبل العدید من أنواع یرقات األسماك والقشریات المستخدمة في عملیة االستزراع 

)Lavens and Sorgeloos,1996. (

عتمادوتتم تلك العملیة باإل، الفیتامیناتیمكن زیادة المحتوى الغذائي لألرتیمیا عبر معالجتها وٕاغنائها ب

عملیة على خاصیة أن األرتیمیا هي كائنات غیر اصطفائیة التغذیة وتتغذى بالترشیح لذا إما أن تتم 

أو أن تتم عملیة )المرحلة الیرقة (قبل أن تقدم لیرقات األسماك والقشریات إغنائها في المراحل الیرقیة

Leger(اإلغناء للفرد البالغ   et al ., 1986(.
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 أشار العالمBurton et al عالج نقل الهرمونات الجنسیة و عن إمكانیة استخدام األرتیمیا في (1998).

Kingوكذلك حمل الصادات الحیویة ،باضةالتحفیز على اإلو ألمراضا Kaiserو (2002) et al.

(2006).

لمحتوى البروتیني ومن تعتبر األفراد البالغة لألرتیمیا أغنى من الیرقات من حیث القیمة الغذائیة بالنسبة ل

Wouter(األحماض الدسمة األساسیة  et al ., 2002(.

یرقة أو 100أكثر من (قل اسبوعین ومعدل خصوبة عالٍ رتیمیا فترة تكاثر قصیرة على األتمتلك األ

Nimura(أشهر 6إلىقد تصل وفترة حیاة طویلة نسبیاً )أیام 4بیضة كل  , 1967. (

 ویمكن استزراعها بكثافات عالیة في حجوم صغیرة لغذاءالتحویل عالمعاملتمتلك األرتیمیا

)Sorgeloos and persoone, 1975(.

 ّمنیوم والنترات والنتریت بحیث أظهرت التجارب أن معدل البقاء  ال رتیمیا تراكیز عالیة من األحمل األتت

ملغ 1000اللیتر للنتریت وفي ملغ 320مونیوم وملغ في اللیلتر لأل1000راكیز حتى یتأثر إذا كانت الت

Chen(اللیتر من النترات في  et al., 1988(.

 الوالناتجة عن توافر المغذیات العضویة وال(تتحكم األرتیمیا بظاهرة اإلزهرار الطحلبي للعوالق النباتیة

في الدورة الحیویة هاماً إضافة لكونها تلعب دوراً ، )Davis,1980(وبالتالي تمنع التسمم بها)ةعضوی

لتطور الجراثیم الحمراء المتحملة اً ضروریللسلسلة الغذائیة في للبحیرات عبر فضالتها التي تعتبر غذاءً 

redللملوحة   Halobacterium والموجودة ضمن البلورات الملحیة للبحیرة)Jones et al ., 1981(

لحرارة في تلك البحیرات أو البرك وبالتالي مراء یزید امتصاصیة ابكتیریا النباتیة الحوٕان التركیز العالي لل

كما یقلل انحالل المادة العضویة المتشكلة مما یجعل حبات الملح تكون أكبر وذات ، یزید  كمیة الملح  

Haxby(نوعیة أفضل   and Tackaert, 1986. (

 ًأو إمكانیة التنبؤ بتطورها ، في دراسة دورة الحیاة تعتبر األرتیمیا من الكائنات المناسبة في الدراسة سواء

وخاصة عندما تتم الدراسة في ظروف مخبریه متحكم بها حیث یسهل التعامل معها كما وتعتبر من 

,Camargo(البیئیةاألنواع المقاومة للكثیر من الظروف 2002. (

من األسماك ذیة الیرقات المستزرعة یمكن استخدام بیوض األرتیمیا منزوعة الكبسولة بشكل مباشر في تغ

Lavens(ستخدام یعتبر محدود االستعمال مقارنة باستخدام یرقات األرتیمیا  والقریدس ولكن هذا اال and

Sorgeloos, 1996(.

لواسع للبیوض نتشار ارتیمیا كأفراد بالغة ولكن هذا االستخدام قلیل وذلك بسبب االیمكن استخدام األ

Lai(ومكلف ستخدام التجاري لألفراد الناضجة محدود جداً االبینما ، المخزنة  and Lavens, 1986. (
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:أهمیة البحث وأهدافه

:إلىتعود أهمیة هذا البحث 

.في الدول العربیة وفي سوریة خاصةندرة الدراسات حول استزراع وبیولوجیا األرتیمیا -1

رفد مشاریع استزراع األحیاء البحریة وخاصة المفرخات البحریة التجاریة بوحدة انتاج الغذاء الحي وال -2

.سیما األرتیمیا إضافة إلى الدواریات والطحالب والمجدافیات 

ه بعض الدراسات تبحث األول في القطر العربي السوري من حیث استزراع األرتیمیا وقد سبقیعتبر هذا ال-3

)2005، حنون(و)2004، ضرغام(و)1993،زیني(اع العوالق النباتیة والحیوانیة حول استزر 

Durgham(و et al ., Durgham(و)2012 and Ikhtiyar,2012(و)ومن هنا )2014، درویش

.أهمیتة العلمیة هذا البحثیكتسب

.ألبحاث الخاصة باالستزراع لهذا البحث انطالقة جیدة دیع-4

:إلىیهدف هذا البحث :ف مشروع البحث اهدأ

Artemiaدراسة كفاءة ونسبة فقس البیوض عند -أ franciscana.

بعد اء ومتوسط الوزن الجاف والرطب ومتوسط الطول عند األرتیمیاتأثیر درجة الحرارة في معدل البقدراسة-ب

.یوماً 21

.یوماً 21بعد والطول والوزن عند األرتیمیادراسة تأثیر فترة اإلضاءة على معدل البقاء -ت

.عند األرتیمیااختبارات االنتحاء الضوئيدراسة -ث

.یوماً 21دراسة تأثیر درجة الملوحة وتنوع الغذاء على معدل البقاء والطول والوزن عند األرتیمیا بعد -ج

.األرتیمیاتأثیر درجة الملوحة في خصائص التكاثر وطول فترة حیاة دراسة -ح

.دراسة العالقة ما بین طول الكائن ووزنه الجاف -خ
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الفصل األول

دراسة مرجعیة-1

:Artemiaالوضع التصنیفي للكائن المدروس :1-1

صف غلصمیات األرجل القشریات منیمیا للعوالق الحیوانیة وهي من تحت شعبةتتبع األرت

Branchiopoda ورتبة عدیمات الدرقةAnostraca المائيتستخدم عادة في االستزراع)Van Stappen ,

رتیمیا بشكلیها الجنسي والبكري تنحدر من كائنات سلف لها نفس الصفات كانت تعیش في ویعتقد أن األ.)2008

Badaracco(ملیون عام 5.5حوض المتوسط منذ  et al.,1987(. رتیمیا ضمن تم وصف األ1755وفي عام

Kuenen(في بریطانیاLymingtonعینات موجودة في إحدى البحیرات بالقرب من مدینة   and Bass-

Becking,1938(. وقد أطلق علیهاLinnaeus اسم 1758في عامCancer salinus ومن ثم أطلق علیها

Leach اسم 1818عامArtemia salina)ِArtom, ذات سم الیوم یطلق فقط على األنواع وهذا اإل.)1931

Triantaphyllidis(في منطقة المتوسط نمط التكاثر ثنائي الجنس الموجود et al ., 1997b(.

Animaliaالمملكة الحیوانیة                    

Arthropodشعبة مفصلیات األرجل              

Crustaceanتحت شعبة القشریات 

Branchiopodaف غلصمیات األرجل ص

Anostracaرتبة عدیمات الدرقة

Artemiidaeفصیلة األرتیمیا                       

)Artemia)Leach,1819جنس األرتیمیا                        

نمط تكاثر ثنائي الجنس ونمط عند األرتیمیاجود نمطین للتكاثر و 1800سنة ت الدراسات الوراثیةبّین

بینما تكون الصیغة الصبغیة متعددة في ، تكاثر بكري وعادة ما تكون الصیغة الوراثیة للنمط ثنائي الجنس ثنائیة 

,Brauer(التكاثر  البكري   1983(.

Artemiaومن األنواع ذات التكاثر ثنائي الجنس نذكر النوع  .salina)Triantaphyllidis et al,.

1997b( والنوعArtemia .urmiana)Gunther,1890( والنوعArtemia .sinica=Artemia tunisisana

)Cai,1989( والنوعArtemia .sp)Pilla and Beardmore,1994( والنوعArtemia .tibetiana

)Abatzopoulos et al., Artemiaوالنوع )1998 .persimilis)Piccinelli and Prosdocimi, 1968(



110من7صفحة

Artemiaوالنوع  .franciscana)Kellogg, Artemiaوالنوع )1906 .monica)Triantaphyllidis et

al,.1998(  ومن األنواع ذات التكاثر البكري نذكر النوعArtemia .parthenogentic)Barigozzi,1974(.

:لألرتیمیالتوزع الجغرافيا:1-2

الغنیة بالكلور أوالجزر –الشواطئ (هو البحیرات المالحة الداخلیة یعتبر الموطن الرئیسي لألرتیمیا

وسواحل األحواض الطبیعیة إضافة للبرك الملحیة المصنوعة من قبل اإلنسان حول )أو الكربوناتالكبیریتات

Van(العالم  Stappen , ملوحتها أكثر درجةوكذلك ضمن البحیرات المتبخرة ومعتدلة الملوحة التي تكون)2008

Browne(‰94من  and MacDonald Van(‰250-200الملوحة درجة المناطق ذات إلى).1982,

Stappen and Bossier, Post(‰340ملوحة درجة جل وجودها بكما سُ .)2011 and Youssef, 1977( ،

تكون المنغاروف أو المناطق التيأشجار وتتواجد تلك البیئات الطبیعیة عادة  بالقرب من القرى و مصبات أنهار 

.بها كمیة المغذیات كبیرة 

Persoone(صفت األرتیمیا من قبل العدید من العلماء وقد وُ  and Sorgellos , 1980 ; Lenz and

Dana , ولكن لیس جمیع .في بیئات المیاه المالحة القشریات المنتشرة عالمیاً كصنف من أصناف صف )1987

Van(البیئات المالحة تتحوي على األرتیمیا  Stappen التي سجلها العالم ةمثال ذلك الالئح)1996,

McCarraher في قارة أمیركا وحدها وال )‰100أكثر من (ألكثر من ثالثین  بحیرة شدیدة الملوحة (1972)

.حتوي على األرتیمیات

موقع من بحیرات طبیعیة وبحیرات من صنع 500العلماء حالیًا أن األرتیمیا توجد في أكثر من بّینوقد 

Triantaphyllidis(ریة على طول الشواطئ والجزر حول العالم ااإلنسان موزعة في المناطق المداریة وشبه المد

et al.,1998(

، ن الدالئل البیئیة العامة لموطن األرتیمیا هي تواجدها في البیئات المالحة فإوكما ذكرنا فیما سبق

ودرجة الملوحة ومن دون أدنى شك هي العامل الالحیوي المحّد لتواجدها أو لغیابها وبنتیجة ذلك فهي التي تحد 

Van(من توزعها الجغرافي  Stappen , ین والحرارة كاألوكسج(أما العوامل الالحیویة األخرى ، )2008

أن تؤثر على یمكن أن یكون لها تأثیر كمي على مجتمع األرتیمیا أو یمكن )واإلضاءة والكثافة وتوافر الغذاء 

.وجودها بشكل مؤقت فقط 

ال یمكن لألرتیمیا أن تنقل من بیئة حیویة ألخرى عبر البحر أو البحیرات وهي ال تملك أي بنیة 

Persoone(وبالتالي ال یمكنها التوزع بشكل كبیر ، واألسماك عضویة لحمایة نفسها من القشریات and

Sorgeloos, وسبب ازدهارها في بعض المناطق المالحة هو عدم قدرتها على الهجرة من بیئة حیویة )1980
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لملوحة العالیة وتجنب االفتراس والتنافس مع األحیاء األخرى األخرى وهي تعتمد على تكیفها الفیزیولوجي لدرجات 

Van(التي تتغذى بالترشیح    Stappen ,1996(.

ستزراع األرتیمیا والتي یمكن أن ومما تقدم نستنتج أن البیئات الشدیدة الملوحة هي المكان األصلح ال

عتماد على تغیر الدورة الفصلیة وباال، یوانیة من العوالق الحالموجودوالوحید الكائن األساساصبح من خاللهی

الملوحة سیتدرج بشكل نسبي إما بالزیادة أو بالنقصان في تلك البیئات درجة في بعض البیئات الحیویة  فإن معدل 

Van(وبالتالي سیؤثر على تواجد األرتیمیا أیضا  Stappen , وأفضل تلك البیئات تكون في المناطق .)2008

أعلى من  (وعندما تكون المیاه شدیدة الملوحة ، التي ال تحوي منافسین‰70ملوحتها أكبر من درجة التي تكون 

تصبح سامة بسبب اإلجهاد الفیزیولوجي المطبق على الكائن ولهذا فالعدید من السالالت وتبعاً )250‰

حة والتركیب األیوني للبیئات الحیویة  م  أو الملو º)35-6(لمناطقها تكیفت للظروف البیئیة المختلفة كالحرارة 

)Van Stappen ,1996(.

Uçalالعدید من العلماء بدراساتهم بّین and Ergen Basbugو(1994) and Demirkalp و (1997)

Saygi Koruو(2004) في أزمیر çamaltiمنها بحیرة رتیمیا في تركیا في العدید من المواقعوجود األ(2006)

نها ذات رتیمیا هناك على أنواع األوصنفت أTuzوكذلك في بحیرة Balikesirفي Ayvalikوكذلك في بحیرة 

Aنمط تكاثر بكري .parthenogentic.

قبل حیث درست من 1921سنة إلىالعلماء وجود األرتیمیا في العراق وتعود أول دراسة لها بّینكما 

Gurney Aالحقًا أن هذه الدراسة یشوبها الكثیر من األخطاء حیث وصف النوع الموجود بأنه بّینوت.(1921)

.salina ،لألرتیمیا النوع نوعین آخرینوتم تصنیفA .franciscana والنوعA . salina في جنوب العراق

Aأن تواجد النوع الواضح ووسطها ولم یسجل وجود لألرتیمیا في شمال العراق و  .franciscana لم یكن بالصدفة

Salman(حضر بشكل متعمد  في العراق وٕانما أُ  et al., 2012(.

Maknoonوقد أكد العالم  رتیمیا في العراق وجود نوعین أولهما ذو نمط األفي دراسته عن(2001)

وقد اتفق معه في هذا التصنیف  ني هو ذو نمط تكاثر ثنائي الجنس تكاثر بكري بینما النوع الثا

Triantaphyllidis et al.(1998).  بینما اختلف معهمMohammed et al.(2010) وAl-Obaydi (2005)

Aالذین صنفا النوع على أنه  . franciscana  بینما رأى كال منAhmed Ahmedو (2002) et al.(2004)

أن النوع ذو نمط التكاثر ثنائي الجنس هو النوع DNAتائج تحلیل ت نبّینوأخیراً A.salinaعلى أن النوع هو 

A. franciscana البصرة(الموجود في المنطقة الجنوبیة من العراق(.

نسان اقع ومعظم تلك المواقع من صنع اإلاألرتیمیا في مصر في العدید من المو سجل وجودبینما 

خر وبعضها اآل)وبرج العرب ، الماكس ، البلطتیم ، فؤاد میناء (ومتوضعة على ساحل البحر المتوسط مثل 
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مط نواع ذات نن تلك المواقع تضم أإ و )القارون بحیرة، یوم الف، وادي النطرون (ق الداخلیة ود في المناطموج

،لتالیة البلطتیم نواع ذات نمط تكاثر بكري على سبیل المثال تضم المواقع اإضافة أل، ثنائي التكاثر الجنسي 

Aالنوع میناء فؤاد . franciscana ،وادي النطرون یضم النوع أماA.salina،یوم آلخرى كالفبینما الموقع ا

Aتضم النوع  .parthenogentic)FAO,1994(.

:ضاءة والغذاء على األرتیمیادرجات الحرارة والملوحة واإلتأثیر:1-3

الفیزیائیة المؤثرة على ملوحة والحرارة من أهم المعاییرتعتبر درجة ال:تأثیر درجة الحرارة والملوحة :1-3-1

Browne(البیئات الطبیعیة الكائنات في  and Wanigasekera عالقة معقدة ما بین هذین وهناك دوماً .)2000,

Williams(العاملین  and Geddes,1991(.

الحرارة  على معدل البقاء وطول حیاة الكائن نت تأثیر درجة هناك العدید من الدراسات التي بیّ 

Wear(رتیمیا وخصائص التكاثر والقیاسات المورفومتریة عند مجتمعات األ and Haslett , كذلك األمر .)1987

Medina(بالنسبة لتأثیر عامل الملوحة  et al ., ت تأثیر درجة الحرارة على توزع بّینودراسات أخرى )2007

Abatzopoulos(األرتیمیا  et al ., Kaiser(رتیمیا  ثیر درجة الملوحة على توزع األأو تأ.)2003 et al .,

زیولوجي مدى التحمل الفیبّینن دراسة كل عامل من هذه العوامل على حدا یمكن أن یوبالنتیجة فإ.)2006

Barata(فكرة عن التنافس بین األنواع لألنواع في المجتمع ویعطي et al ., 1996b(.یر العوامل لكن بما أن تأث

الواقع في البیئة الطبیعة لمزارع االستزراع إلىالكائنات عادة ما یكون أقرب اتتعرض لهالبیئیة المشترك والتي

ما تكون لذلك سیكون من األفضل دراسة عدة عوامل  مع بعضها لإلجابة عن كثیر من التساؤالت والتي غالباً 

Browne(معقدة  and Wanigasekera ومن هنا فقد درس العدید من العلماء األثر المشترك لكل من )2000,

معدل البقاء واإلنتاج  وغیرها من العوامل المؤثرة و رتیمیا وفترة التكاثر ونسبة الفقس الحرارة والملوحة  في حیاة األ

(إعطاء بیوض (والبكري )إعطاء یرقات (على الكائن بنمطیه الجنسي  (Baxevanis et al ., وقد .)2004

Barata(بهذا الخصوص والمتعلقة أعطت تلك الدراسات الفرصة  لفهم العدید من النظریات المطبقة  et al

.,1996a,b(.

Stephens(نواع المحبة لدرجة الحرارة رتیمیا من األوتعتبر األ and Gillespie , وهي تقطن .)1972

Persoone(حد كبیر إلىالمناطق المداریة وشبه المداریة حیث تتغیر درجة الحرارة  and Sorgeloos , 1980(.

John(وتمتاز بمستویات مختلفة لتحمل درجات الحرارة والملوحة    et al ., وٕان االختالف في التحمل .)2004

Baxevanis(میز كل ساللة تسباب وراثیة یعود أل and Abatzopoulos , ت بّینوالكثیر من الدراسات .)2004

El-Bermawi(رتیمیا خرى من األلوحة تختلف من ساللة ألأن الشروط المناسبة للحرارة والم et al ., 2004(.

Aومن بین األنواع العدیدة لألرتیمیا یمتلك النوع  . franciscana أكبر قدرة إنتاجیة خالل فترة حیاته)Browne
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et al ., فضل من بین یعتبر األوالملوحة و مل التغیرات في درجات الحرارة كما أنه یمتلك مرونة كبیرة لتح.)1984

Browne(خرى رتیمیا األجمیع سالالت األ and Bowen , ویتنافس حتى مع وهو یستطیع أن یزیح .)1991

Amat(رتیمیا متوطنة حین یحضن في أي منطقة بیئیة أخرى أنواع أخرى من األ et al ., وهذا بسبب .)2005

Browne(تأقلمه الكبیر et al ., مقارنة بجمیع نواع كفاءة ومرونة من أكثر األكما یعتبر هذا النوع)1988

(التكاثر  و وطول فترة الحیاةنثى نتاجیة لألذلك للقدرة اإلخرى ذات النمط ثنائي التكاثر الجنسي و األنواع األ

Amat et al ., 2004(.

(رتیمیا وخاصة في اوروبا قیمت لدراسة األالدراسات في منطقة حوض البحر المتوسط أُ العدید منهناك 

Triantaphyllidis et al., جریت على المنطقة الجنوبیة من حوض المتوسط ولكن القلیل من الدراسات أُ .)1993

Amarouayache(كالجزائر  et al ., Ben(وتونس .)2012 Naceur et al .,2010a,b, (والمغرب .)2011

Sadkaoui, El-Magsodi(ولیبیا .)2000 et al ., الدراسات القلیلة في الحوض الشرقي إلىإضافة .)2005

El-Bermawi(للمتوسط كمصر , Basbug(وتركیا .)2003,2004 and Demirkalp عظمها والتي بم،)1997,

علمیة وعملیة في منطقة سوریة ولبناننقوم بأول دراسةوسنحاول أن، بكري درست أنواعًا ذات نمط تكاثر 

.لدراسة تأثیر درجة الحرارة والملوحة على معدل البقاء والخصائص التكاثریة وطول فترة حیاة الكائن

كالحشرات حیاءعلى العدید من األالمؤثرة یعتبر الضوء أحد العوامل الالحیویة :تأثیر اإلضاءة:1-3-2

Shilova(والقشریات  and Zelentsov, فهو یؤثر بشكل مباشر او غیر مباشر على الحركة والغذاء .)1972

Asil(نسالخ وعلى نسبة الفقس لتكاثر واالوا et al ., 2012. لتكاثر الثبات وعلى ارس تأثیر الضوء علىوقد دُ )

Strossرجل من قبل العدید من العلماء في البیوض عند غلصمیات األ ( Shanو (1966 و (1970)

Takahashi Hempel-Zawitkowskaو (1977) لتعرض له یجابي للضوء وفترة ااإلنوا التأثیرالذین بیّ (1970)

Cladoceran)Shanمن Chydorusثر بالضوء جنس ومن الكائنات التي تتأ. and Frey, وكذلك .)1968

Daphnia)Strossجنس   and Hill, Ali(رتیمیا واأل.)1965 et al ., یختلف هذا التاثیر تبعاً و ،)2011

للشدة الضوئیة والفترة الزمنیة التي تتعرض لها تلك الكائنات او تأثرها بتركیب الطیف الضوئي والزاویة التي ینتشر 

وكذلك ، بها الضوء لذلك كان من الضروري دراسة ذلك التأثیر على األرتیمیا متمثال بدراسة نسبة وكفاءة الفقس 

.ك بفترات زمنیة مختلفةوالنمو وذلبدراسة تأثیر الضوء على معدل البقاء 

Sorgeloosول مرة من قبل رست ووصفت ألرتیمیا دُ ر الضوء على عملیات الفقس عند األإن دراسة تأثی

على نوع عند زیادة تعّرض البیوض للضوء %50إلىالفقس وصلت الذي الحظ زیادة في نسبة،(1973)

فرانسیسكوا وكذلك الحظ زیادة في نسب الفقس ما بین من ساحل خلیج مدینة سانA.franciscanaرتیمیا األ

.البیوض المعرضة للضوء وتلك التي تم تفقیسها في الظالم
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رتیمیا منها ئیة على نسبة ومعدل الفقس عند األجریت لمعرفة تأثیر الشدة الضو الكثیر من الدراسات أُ 

Royanدراسة Asilو(1976) et al.(2012).خرى ركزت على سلوكیة األرتیمیا وهناك دراسات أ)Ali et al

., Sorgeloosبّینكما )2011 et al رتیمیا وذلك بحضن بیوض من بحیرة ضاءة على األتأثیر زمن اإل(1975).

Great salt 25بدرجة حرارةº بإضاءات مختلفة توزعت على الشكل التالي إضاءة ‰35م ودرجة ملوحة

ت النتائج أن الفترة بّینلوكس و 2000وبشدة ضوئیة هي )ظالم –نور (8/16-16/8ظالم مستمر -مستمرة

طالما أن نمطي التكاثر ال یمكن أن یوجدا بنفس الوقت عند أنثى ، الضوئیة لیس لها أي عالقة بنمط التكاثر

,Nimura(األرتیمیا  یضا الكثیر من األبحاث درست آلیة التكاثر ولم تتعامل مع القدرة التكاثریة وهناك أ.)1967

)Segal, 1970(.

:درجات الملوحة على معدل البقاء عند األرتیمیاتأثیر:1-3-3

El-Bermawiدرس  et al . ( 2004 تأثیر معدل البقاء والنمو والخصائص البارمتریة ألربع أنواع من (

أن بّینع ذات نمط  تكاثر بكري  ونمط واحد ثنائي التكاثر الجنسي  وتافي مصر هي ثالثة أنو الموجودة رتیمیا األ

بقاء عالي رتیمیا الموجودة في مصر تمتاز بمعدلمن األA.salinaمعدل البقاء عند النوع ثنائي التكاثرالجنسي 

كبیراً النفوقحیث كان معدل ‰200-150ملوحةالدرجتي مقارنة ب‰120-80-35الملوحة درجة في 

.في الیوم السابع عشر للتجربة

Medinaبّین et al النضج (تأثیر درجة الحرارة والملوحة على معدل البقاء وفترة ماقبل التكاثر (2007).

وهما نوعان ذو A.persimilisو A.franciscanaرجنتین هما رتیمیا في اإللنوعین من األتكاثر ودورة الحیاة وال)

نمطین ثنائي التكاثر الجنسي وبدراسة تلك الكائنات في بیئات مختلفة نتمكن من فهم استجابتهما للظروف البیئیة 

-90-60-30(حة مختلفة الدراسة بدرجات ملو ع الجغرافي لهما بشكل أفضل وتمت المختلفة كذلك نفهم التوز 

یعطي A.franciscanaنت النتائج أن النوع وبیّ )م 28⁰-21-12(وبدرجات حرارة مختلفة )120‰

م بجمیع درجات الملوحة ولكن فترة ما قبل النضج عنده 28⁰-21خصوبة ومعدل بقاء عالي في درجتي الحرارة 

Aأقصر من  .parthenogentic من هذه الدراسة أن النوع بّینونت، م 15⁰باستثتاء عند الدرجة

A.franciscanaیستطیع أن یتواجد ضمن بیئات حیویة مختلفة بسبب مرونته مقارنة ممیزًا إذ أنه اً یعتبر نوع

Aبالنوع  .parthenogentic وقد تمت التغذیة بمزیج من العوالق النباتیة هماTetraselmis وDunaliella

.تدریجیاً ‰120–90وتمت زیادة درجات الملوحة في )ظالم -نور(12/12وبفترة زمنیة لإلضاءة هي  

Castroبّین et al . ( في الموجودA.franciscanaتأثیر درجة الملوحة على معدل البقاء للنوع (2011

م وذلك 25⁰ودرجة حرارة )‰120-100-80-60-40(المكسیك حیث استخدم درجات ملوحة مختلفة 

أن بّینیومًا وت21ولمدة Tetraselmisوباستخدام إضاءة مستمرة مع تهویة وباستخدام تغذیة هي نخالة الرز
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في درجة %100إلىمع نسبة فقد تصل ‰120-100الملوحة يفضل كان في درجتمعدل البقاء والنمو األ

ت هذه التجربة أن معدل البقاء یزداد مع ازدیاد درجة الملوحة وتنخفض هذه النسبة بدرجة بّینو ‰40الملوحة 

.أن معدل النمو مرتبط بشدة بدرجة الملوحةبّینو ‰200وأعلى من  ‰60ملوحة أقل من 

:الق النباتیة كغذاء حي لألرتیمیاأهمیة العو :1-4

رتیمیا كائنات غیر اصطفائیة في التغذیة وتعتمد في تغذیتها على الترشیح  وخاصة  بالجزیئات تعتبر األ

Leger(میكرون كالعوالق النباتیة والجراثیم والهدبیات 50-10الصغیرة والتي یتراوح حجمها ما بین  et al .,

.وطرق حفظهانواعهاوعدد أوالبد من التعریف بأهمیة استزراع العوالق النباتیة)1989

:أهمیة استزراع العوالق النباتیة:1-4-1

في اً ومهماً أساسیاً في تغذیة المحار والقشریات واألسماك جزءتستخدم المزارع المستمرة للعوالق النباتیة 

Pulz(االستزراع البحري  and Gross, للمراحل الیرقیة األولى وتعتبر التغذیة بالعوالق النباتیة قیمة جداً .)2004

لألحیاء البحریة والتي تحتاج متطلبات غذائیة شدیدة الحساسیة والتي ال تستطیع منتجات االستزراع التقلیدیة أن 

Luyen(تقدمها    et al., غذائیة محددة والتي تكون مطلوبة اً وٕان العوالق النباتیة تحوي عادة أنواع.)2007

EPA)Mansourو DHAا بالبروتینات والفیتامینات وكمیة كبیرة من بشدة من قبل األحیاء لغناه et al .,

كما أن العوالق النباتیة تحتوي على كمیة كبیرة من اللبیدات مقارنة بمصادر أخرى  كزیت النخیل .)2005

Christian(والصویا والذرة الصفراء  et al ., 2006(.

:النباتیة المستزرعة لقأنواع العواعدد :1-4-2

ف نوع من العوالق النباتیة والعدید من تلك األنواع لم تستخدم في االستزراع وحالیًا القلیل من تلك آلا7000هناك 

Nannochloropsisوأهم تلك األنواعاألنواع جهزت وتمت أقلمتها لالستزراع  oculata ,Chaetoceros gracilis

, Isochyrsis galbana ,Tetraselmis sp. النوعبعزل وتنمیة )2004، ضرغام (اسة أهتمت در قد و

Tetraselmis sp. من الطحالب الخضراءبأنه یصنف النوعالذي و ، من المیاه الشاطئیة لمدینة الالذقیة

بیضاویة الشكل مضغوطة حادة تمتلك أربعة سیاط وخلفیة حادة تنتهي بأربع فصوص وهي خضراء المعة 

میكرومتر وهي من األنواع المتحملة لدرجات الملوحة العالیة 16-10میكرومتر وطولها من 7عرضها حوالي 

49.22ائیة المحیطة تحتوي على في الظروف الفیزیتبواغ وتعرف بتحملها الكبیر للتغیراأمع قدرتها على تشكیل 

المغذي وتحصد Guillardما تستزرع بوسط كربوهیدرات وغالباً %16.38لبیدات و %10.60بروتین و %

Garcia(الیوم/لیتر /غرام 1.35أیام بمعدل 3الكتلة الحیویة لها كل  et al ., 2012(.
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لقد استخدم كال الغذائین الحي :أحواض االستزراعالمستخدمة في حفظ العوالق النباتیةطرق :1-4-3

الذي یتضمن شكلین (غیر الحيبشكله الحي أو بشكله ویحفظ الغذاء.مزارع التغذیةالجاف  للعوالق النباتیة فيو 

د مع /دورة 3500حیث أن العدید من أنواع العوالق تترسب بالتثفیل بسرعة )الشكل الجاف أو الحفظ بالتبرید 

م بحیث یمكن حفظها بهذه الطریقة لحوالي 6⁰-4إمكانیة جیدة الستعادتها وخاصة عند حفظها بالدرجة 

1م  فقد تم حفظ بعض األنواع  والتي یظهر الجدول20⁰-ة أما بالنسبة للحفظ بالتبرید بالدرج، األسبوعین

.لألنواعاالختالف في تضررها تبعاً 

غیر مالئم وازدیاد عدد الرموز یعني الجودة-(طرق حفظ بعض األنواع من العوالق واختالف تضررها:1الجدول 

Laing()أفضل  et al., 2004(.

أنواع العوالق الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفظطریقة 

لوقت قصیر طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویل لوقت 

م 4⁰وبشكلها الحي في تبرید م20⁰-بشكل مبرد بشكلها الجاف 

ΔΔΔΔΔ*****√√√√Nannochloropsis occulata
ΔΔΔΔ****√√√Tetraselmis suecica
ΔΔΔ-√√Rhinomonas reticulata
ΔΔ**-T-ISO
Δ*-Pavlova lutheri
--√Chaetoceros calcitrans
--√Chaetoceros cerastoporum

Nannochoropsisمنها  occulata وTetraselmis suecica وChaetoceros ceratosporum

Rhinomonasو reticulateضع البودرة الجافة مع ماء بحر معقمغذیة بعد أن تجفف بو تلك األم تحضیرویت

ثانیة وبفحص العینات بعد إعادة اماهتها وجد أن بعض األنواع تملك تشوه في 20ومفلتر داخل خالط لمدة 

Rhinomonasالخالیا كالنوع  reticulate حیث تبدو الخالیا متقلصة بینما وجد أن النوعTetraselmis

suecica ًولكن النوع أقل تضرراNannochoropsis occulataنه قد تضرر بعد عملیة التجفیف  أالیبدو

)Laing et al., .وفق الحاجةكذلك األمر بالنسبة إلطعامها بعد عملیة التبرید حیث تحل بالماء وتقدم ،)2004

تعرفنا على بعض أنواع العوالق وأهمیتها وبعد:األنواع الغذائیة المستخدمة في تغذیة األرتیمیا :1-4-4

وخصائصها وفكرة عامة عن كمیاتها المستخدمة في رتیمیا مستخدمة في تغذیة األسنذكر بعض أنواع األغذیة ال

Dhont(التغذیة  and Lavens , 1996(.

Dunaliellaو المجفف نذكر الجنسي  أالنباتیة المستخدمة سواء أكان بشكلهاالحومن أنواع العوالق 

)Mason , ,Wickins(Isochrysisوالجنس.)1963 Fabregas(Tetraselmisوالجنس.)1972 et al

., Naegel(Chaetocerosوالجنس.)1996 , و الجنس Spirulinaأو بشكلهاالجاف كالجنس ).1999
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Scenedesmus)Person Le Ruyet , Castelo-Branco(بشكها الجاف Chlorellaوالجنس.)1977 and

Viela , Enteromorphaوالنوع .)1987 sp)Basil and Pandian , Ulvaوالنوع ).1991 sp)Intriago and

Jones , Dobbeleir(فول الصویا ونخالة القمح ونخالة الرز مبالغذاء الصنعي كنتهاءً وإ ).1993 et al .,

Douillet(ومصل اللبن )1980 , حیث أن هذا الغذاء البدیل یمتاز بجزیئاته الصغیرة الحجم ومحتواه )1987

Coutteau(وفرته وسعره الرخیص إلىالبروتیني الكبیر ومعدل طفوه العالي إضافة  et al 1990(.

تغذیة األرتیمیا بالطحالب الجافة والتي بالغالب ما تعطي نتائج مرضیة وخاصة عند إمكانیة كما یمكن 

(سعرها المرتفع نتاجها في المخبر و إالتحكم بنوعیة المیاه في الوسط ولكن المشكلة في استعمالها هي صعوبة

Dhont and Lavens , 1996(.

Intriago(كما یمكن استخدام البكتیریا  and Jones , Coutteau(والخمیرة .)1993 and Sorgeloos,

فالخمیرة تمتاز بالعدید من الخصائص التي تجعلها بدیلة عن العوالق النباتیة حیث .رتیمیا في تغذیة األ،)1989

، تعتبر الخمیرة ذات ممیزات وخصائص جیدة كونها مناسبة من حیث الحجم والطفو في الماء وسهلة الهضم 

وال یسبب تدهور أن الغشاء یمنع محتویات الخلیة من تلویث الوسط ویبقي العناصر الغذائیة ضمنها ىإلإضافة 

Coutteau(، في وسط االستزراع et al ., وتوافرها بكثرة ،المحتوى البروتیني العالي للخمیرة إلىإضافة .)1992

Kihlberg(سعرها الرخیص إلىإضافة  , مكمل  غذائي مشترك و كما یمكن استخدام الخمیرة  كغذاء .)1972

Coutteau(نتاج كمیات كبیرة من الكتلة الحیة  لألرتیمیا  غني بالبروتین وذلك إل et al ., ومن أنواع .)1992

James(الخمیرة المستخدمة نذكر خمیرة الخبز  and Makkeya , (kluyveromycesوخمیرة .)1981

Lavens et al ., Robin(وخمیرة المیتانول ، وخمیرة البیرة  .)1987 et al ., ومن ناحیة أخرى فال بد .)1987

(ن غذاء األرتیمیا المكون فقط من الخمیرة یعطي نتائج ضعیفة لنمو األرتیمیا في أحواض االستزراع أن نشیر أ

Coutteau et al., تغذي على بقایا االطعمة والمنتجات الزراعیة مثل فول أن ترتیمیا ا یمكن لألكم.)1990

Lavense(الصویا والذرة الصفراء  et al ., Basil(قشور فول الصویا وزیت قشور الفول الصویا.)1987 et al

., Yashiro(ونخالة القمح .)1989 , Vijayaragavan(ونخالة الرز .)1985 et al ., 1987(.

حیان وحتى یكون األحسابها وتقدیرها بدقة ولكن في معظمالطبیعي المقدم فإنه یمكنأما كمیة الغذاء 

زم لنمو الأن یكون تركیزها في الوسط یحقق الحد األدنى الال بد من توافر عدة عوامل منها اً النوع المقدم جید

-Abreu(األرتیمیا  Grobois et al ., أثناء االستزراع اقتصادیاً وأن یكون النوع المستزرع غیر مكلف .)1991

Dhont(من حیث حجمه المكثف له  وأن یكون مناسباً  and Lavens , 1996(.

اتبع طریق شفافیة دیره في الوسط لذلك من العلماء منأما بالنسبة للغذاء الصنعي فعادة ال یمكن تق

د الشفافیة عادة بواسطة قرص الوسط في تقدیره والتي تعتبر الطریقة األفضل في تحدید كمیة الغذاء المثالیة وتتحد

Sechii لیتر50في األحواض الكبیرة الحجم فوق)Dhont and Lavens , 1996. سلوب أاتبع ومنهم من)
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التجریب في معرفة قیمة التركیز المناسب الواجب تقدیره وفي تجاربنا لم یتم اعتماد طریقة الشفافیة بسبب كون 

االستزراع یتم في عبوات ولیس في أحواض كبیرة لذلك البد من اتباع طرق أخرى كاتباع تغذیة الكائن بنسبة تقدر 

Lavens(من وزنه الجاف أو غیرها من الطرق %10ب  and Sorgeloos , ومن أهم الشروط التي .)1987

، رتیمیا مالئمة حجم جزیئاته لفتحة فم األ،اختیار الغذاء الصنعي هي توافره وسعره الرخیص یجب مراعاتها عند 

معامل تحویله و ، وسرعة امتصاصیته، والقدرة على تخزینه ، وتماسك جزیئاته ، وقابلیة ذلك الغذاء للهضم 

Dhont(مكانیة طفوه إ و ، الغذائي العالي  and Lavens , 1996(.
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الفصل الثاني

2 

للتجارب المخبریةالساكنةتحضیر البیوض:2-1

Greatبیوض أرتیمیا من بحیرة ضرتأح saltشركة في أمیركا معبأة ومستوردة لصالحSera1ة تم وزن لمانیاإل

غرام من البیوض وتم تفقیسها ومن ثم أجریت التجارب المخبریة على الیرقات واألفراد البالغة الناتجة عنها

Artemiaمورفومتریة ألفراد النوع القیاسات البعض :2-2 franciscana:

Amatلطریقةوفقاً التلسونمن مقدمة الرأس وحتى نهایة تم قیاس طول الكائن بدءاً  ( Amatو (1980

et al . YOKO(تم تصویر األفراد بواسطة كامیرا تصویر  و )50، الشكل (ها بّینوالتي ی(2004,2005)

COLOR CAMERA 264 K( موضوعة على مجهر عادي من نوع)NIKON-SE( في حالة األفراد في

Nikon(المراحل الیرقیة الصغیرة وعلى مكبرة مجهریه  SMZ-1B( في المراحل البالغة مع استخدام عدسة قیاس

.عینیة لقیاس أبعاد األفراد في كال الحالتین

لوزن الرطب والجاف لألرتیمیااحساب:2-3

o ُأخذت أفراد األرتیمیا المراد قیاس وزنها وتم غسلها بماء عذب لنزع أي بقایا ملحیة عن األرتیمیا وتم

ساعة في الهواء حتى نتخلص 2/1ترشیحها على أغشیة معلومة الوزن كما كانت تترك العینات لمدة 

Satorius(من الرطوبة ثم ُوزنت هذه األغشیة بوساطة میزان حساس من نوع   BA120( لنحصل على

.الوزن الرطب للعینة و ذلك بعد طرح وزن األغشیة  

o  ساعة حتى ثبات الوزن ثم توزن لنحصل 24م لمدة °60توضع هذه األغشیة في الفرن بدرجة حرارة

Ulloa-Gomez(على الوزن الجاف للعینات بعد طرح وزن األغشیة وفقًا لطریقة   et al ., 1999(.

ع النو عزلمن خالل اء الطحلبي ألفراد األرتیمیا خالل التجارب تأمین الغذ:2-4

Tetraselmis sp. من العوالق النباتیة:

مــن المیــاه 2011شــهر تشــرین الثــاني أســبوعیًا خــاللتــم جمــع عینــات مائیــة باإلعتیــان العــادي

ألرتیمیــالغــذاء كالتــي  تســتخدم  العوالــق النباتیــة الحصــول علــى بعــض أنــواعبهــدف )م 1-0(الســطحیة 

عــن مصــادر وذلــك مــن المنطقــة المقابلــة للمعهــد العــالي البحــوث البحریــة وهــي منطقــة مفتوحــة وبعیــدة نســبیاً 

.لیتر10وتم تنمیتها بحوض سعته التلوث العائدة 
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ألنابیـــبالنـــوع المـــدروس مـــن العوالـــق النباتیـــة باســـتخدام تقنیـــة الـــزرع علـــى اآلغـــار و التخفیـــف باعـــزل تـــم 

)Andersen , 2005(

الطریقتین السابقة تم العمل بهما بجو معقم وذلك باستخدام مصابیح من أشعة فوق إال أن كال البد من أن نشیر 

یكون مرشحًا بشبكة رشح عبربنفسجیة كذلك تم تعقیم األدوات باألوتوغالف أما ماء البحر ففي جمیع التجارب

.)وتوغالفمیكرون ومعقمًا باألشعة فوق البنفسجیة وباأل20بالنكتونیة 

:تحضیر أوساط الزرع .أ

 ماء الزرع:

ترّشــح میـــاه البحـــر عبـــر،أي مصــدر مـــن مصـــادر التلـــوثتجمــع المیـــاه البحریـــة مــن أمـــاكن بعیـــدة عـــن

ــــم قبــــل بــــدء االســــتخدام  20أغشــــیة ترشــــیح ثقوبهــــا ذات قطــــر  ــــتم تعقیمهــــا بوســــاطة .میكــــرون وتعق ومــــن ثــــم ی

.ويجغطض1و ةدقیق15لمدة م°121األوتوكالف بالدرجة 

 المغذي )المحلول(الوسط:

Guillardمــن قبــل  كبیــر مــن أنــواع  العوالــق النباتیــةُاســتخدم وســط كیمیــائي تــم تطــویره لــزرع  عــدد 

f/2وغالباً ما یختصر بـ f/2Guillard، و یستخدم هذا الوسط بشكل واسع جدًا ویرمز إلیه بـ  (1975)

:العوالق النباتیةتنمیة تإجراءا.ب

Tetraselmisبعد العزل تمت عملیة  التنمیة للنوع  .sp مـل 15-10وذلـك ضـمن أنابیـب اختبـار سـعة

لــوكس بفتــرة زمنیــة 2000وبوجــود إضــاءة f/2إضــافة للمحلــول المغــذي‰23ذات ملوحــة تحتــوي علــى میــاه 

Guillard(م  22ºوبدرجـة حـرارة )ظـالم -نـور(سـاعة 12-12 and Ryther, نقـل المحتـوى ومـن ثـم )1962

ة وسـط الـخ علـى التـوالي وذلـك بعـد إضـاف.....مـل 2000مـل ، 500مـل ، 250دوارق سـعة إلـىیومًا 15-5بعد 

.f/2جدید من ماء البحر والمغذیات 

:ةالمستمر المزارعةطریقة العمل في حال.ج

في أنابیب f/2مل ماء بحر حاوي على مغذیات 10في حال التنمیة المستمرة للعوالق النباتیة یتم وضع 

250فیه ونضع )رمللیلت500سعة (أیام ینقل المحتوى إلى دورق 5وبعد )مل 25سعة (اختبار 

أیام ینقل المحتوى إلى 5ومن ثم بعد ، إضافة إلى تهویة الوسطf/2ماء بحر حاوي على مغذیات رمللیلت

إضافة إلى تهویة f/2ماء بحر حاوي على مغذیات رلت1ونضع فیه )لیتر 2سعة (دورق ذو حجم أكبر 

ًا من ماء ر لت16ونضع فیه )لیتر20سعة (أیام ینقل المحتوى إلى حوض أكبر5ومن ثم بعد ،  الوسط

)لیتر12000سعة (وبعدها بأربعة أیام یمكن نقل المحتوى إلى حوض أكبر، f/2على مغذیات بحر حاوٍ 



رسمًا تخطیطیًا لمزارع )1الشكل (ویبّین 

ًا فقط لیتر 20ولكننا في تجاربنا وصلنا إلى 

المزرعة من الحوض وأما الثلث المتبقي فیستخدم للبدء بمزرعة جدیدة 

مزراع العوالق النباتیة في حالة االستزراع المستمر في مخبر العوالق 

Andersen,2005(.

Creswell ,2010(.

.لیتر40-20سعة

10رة بالدقیقة لمدة دو 3000بسرعة أما عن حصاد الكتلة الحیویة للعوالق النباتیة فاتبعت طریقة التثقیل 

Becker,1994;(. مع العلم أن هذه الطریقة في التثفیل
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ویبّین ، f/2على مغذیات ًا من ماء بحر حاوٍ ر لت10000

Creswell(عوالق نباتیة في حالة االستزراع المستمر ولكننا في تجاربنا وصلنا إلى .)2010,

المزرعة من الحوض وأما الثلث المتبقي فیستخدم للبدء بمزرعة جدیدة ومن بعدها یحصد ثلثا

Marini,2002(. ویوضح) مزراع العوالق النباتیة في حالة االستزراع المستمر في مخبر العوالق )2الشكل

Andersen,2005(لمغذیات وفقًا لنسب متبعة من قبل العالم وتم إضافة ا

l(للعوالق النباتیةالتنمیة المستمرة :1الشكل  ,2010

أحواضمزارع مستمرة للعوالق النباتیة :2شكل

:حصاد الكتلة الحیویة للعوالق النباتیة 

أما عن حصاد الكتلة الحیویة للعوالق النباتیة فاتبعت طریقة التثقیل 

;Becker,1994(استخدامًا لكونها من أكثر الطرق  Creswell,2010

Garcia(ال تؤثر في الحالة الفیزیائیة لسالمة الخالیا  et al ., 2012(.

10000ونضع فیه

عوالق نباتیة في حالة االستزراع المستمر

ومن بعدها یحصد ثلثا

)Marini,2002

وتم إضافة ا.الحیوانیة 

حصاد الكتلة الحیویة للعوالق النباتیة .د

أما عن حصاد الكتلة الحیویة للعوالق النباتیة فاتبعت طریقة التثقیل 

لكونها من أكثر الطرق دقائق

ال تؤثر في الحالة الفیزیائیة لسالمة الخالیا 
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:صنعیةبحر میاهطریقة تحضیر -ه

فقد تمت ‰120-100تحضیر میاه البحر الصنعیة والتي استخدمت في درجات الملوحة العالیة تم 

Lyman)طریقة حسب  and Fleminig , ضمن )2الجدول (ة في بّینوذلك بحل المواد الكیمیائیة الم(1940

ومن ثم نزید الكمیات بمقدار أربعة أضعاف ونمدد بعدها ‰35من الماء وذلك لتحضیر درجة ملوحة ًا واحداً لیتر 

.لحصول على درجة الملوحة المطلوبةبإضافة الماء المقطر ل

Lyman)ضیر میاه بحر صنعیةالمستخمة في تحالمواد :2جدول  and Fleminig , 1940).

المادةاسم الوزن الجزیئيالكمیة المطلوبة

NaClغرام58.44غرام23.926

Na2So4غرام142.04غرام4.0008

KClغرام74.56غرام0.667

NaHCo3غرام84عرام0.196

KBrغرام119.01غرام0.098

H3Bo3غرام61.83غرام0.026

NaFغرام41.99غرام0.003

MgCl2.6H2Oغرام203.33غرام5.069

CaCl2.2H2Oغرام147.03غرام1.146

SrCl2.6H2Oغرام266.64غرام0.006

:عند األرتیمیاحساب نسبة وكفاءة الفقس:2-5

Sorgeloos(هناك العدید من المعاییر التي تحدد بها نوعیة بیوض األرتیمیا الستخدامها في االستزراع 

et al., الفقس )زمن (زمن-معدل الفقس -كفاءة الفقس -نسبة الفقس -نسبة الرطوبة نذكر منها)1986

:وفیما یلي شرح لهذه الطرق

Hatchingمعدل الفقس .أ Rate: للفقس الكلي للبیوض منذ ةالفترة الزمنیة الالزمإلىوهو معیار یشیر

لى نسبة فقستحدید أقل زمن یحدث فیه أعوهووحتى فقس البیضة)إماهة البیوض (لحضن بدایة ا

:یتضمن ما یلي و 

T0= مقدرة بالساعةظهور أول یرقة ناوبلیوس سابحةلالمدة الالزمة.

T10=مقدرة بالساعةمن عدد الیرقات الكلي%10ظهور المدة الالزمة  ل.

T90= مقدرة بالساعةمن عدد الیرقات الكلي%90ظهور لالمدة الالزمة.
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معدل الفقس تسمح بحساب فترة الحضن المثالیة بحیث یكون المحتوى الطاقي للیرقات إن المعلومات عن 

ساعة ومع تجاوز هذه 24من الیرقات  خالل %90ومن المهم  أن نحصل على ،المحصودة أكبر ما یمكن

تكالیف البنیة وهذا بدوره یعني ارتفاعنفسهالوعاء المستخدمال یعود بإمكاننا االستزراع  فيالفترة في الحضن ف

Sorgeloos(التحتیة للمزرعة  et al ., 1978 ;Lavens and Sorgeloos, 1996; Van Stappen , 1996(.

Hatchingالفقس زمن.ب Synchrony:

ویحسب وفق المعادلة T90والتي تفقس به معظم الیرقات ویشار الیه بالرمزهو المدة الالزمة

Ts= T90-T10 خالل أصغر فترة 1فقس األفضل توافر أكبر عدد ممكن من یرقات ناوبلیوس الزمنویضمن

في نفس حوض الفقس الواحد فعندها سنحتاج لحصاد الیرقات اً الفقس ضعیفزمنوفي حال كون ، زمنیة ممكنة 

مع ، )T90(من الیرقات %90عند حصول3-2-1أكثر من مرة وذلك لتجنب الخلط بین یرقات ناوبلیوس 

خر الیرقات یجب أن تظهر بعد وآ)T0(ساعة من الحضن 16-12العلم أن أولى الیرقات یجب أن تظهر بعد 

Lavens(ساعات 10ویفضل أن یكون زمن الفقس منخفضًا أقل من )T100(ساعات من هذا الوقت 8 and

Sorgeloos, 1996(.

H%Hatchingبحساب نسبة الفقس (HRتم حساب معدل الفقس   rate و كفاءة الفقسHe

Hatching efficiency بدءًا من الساعة الثانیة عشرة منذ بدء عملیة الفقس وعلى مدار الساعة حتى تصبح هذه

أي T10و T90النسبة ثابتة بین المتغیرین السابقین على مدى ثالث ساعات متالحقة ومن ثم یمكن حساب 

Van()الفقس زمن Stappen ,1996(.

Greatغرام من البیوض المستقدمة من بحیرة 1تبدأ عملیة الفقس بحضن salt الموجودة في أمیركا لمدة

مع تهویة مستمرة pH=8وبدرجة حموضة ، م 25ºوبدرجة حرارة ‰35ساعة ضمن درجة ملوحة 24

Lavens(سم عن سطح الماء 20مستمرین ویبعد المصدر الضوئي حواليلوكس 2000وٕاضاءة and

Sorgellos , 1996(.

بدءًا من الساعة الثانیة عشرة وحتى نهایة عملیة الفقس وتثبت میكرولیتر 250عینات بمقدار 4تؤخذ 

كما تعد الیرقات في مرحلة ، Nویؤخذ متوسطها niوتعد یرقات الناوبلیوس )بضعة قطرات (بواسطة اللوغول 

ومن ثم یؤخذ )ذات اللون البرتقالي (eiوتعد البیوض التي لم تفقس ، Uوثم یؤخذ متوسطها uiالمظلة 

غرام  والمنحلة  في 40(ذو التركیز NaOHوضع قطرة واحدة من محلول وتتم العملیة األخیرة بعدEمتوسطها 

Sorgeloos()رمللیلت100 et al., 1986(.

H%=Nومن ثم تحسب نسبة الفقس  x 100/ N+U+E) بعدد البیوض عدد یرقات الناوبلیوس الحیة مقارنة

)فقسالتي لم ت
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N=غرام واحد من البیوض/عدد الیرقات =Heومن ثم تحسب كفاءة الفقس  x 1000 x 4 / 1

من الساعة الثانیة في األعلى  لحساب معدل الفقس ال بد أن نحسب نسبة الفقس وكفاءة الفقس بدءاً وكما ُذكر

.ة الفقس وحتى نهایة عملیة الفقس  عشرة لبدء عملی

:ألرتیمیاتأثیر العوامل البیئیة على بعض الخصائص الحیویة ل:2-6

:معدل البقاء الطول والوزن عند األرتیمیاتأثیر درجة الحرارة في-أ

ووضعت Seraانتاج شركة GSLوالتي حصلنا علیها من بحیرة تم عزل یرقات األرتیمیا حدیثة الفقس

أفراد وتمت التجربة بثالث درجات 10مل مملوءة بماء بحر وكل وعاء یحتوي 50في ثالثة أوعیة سعة كل منها

وفي )م 25ºالدرجة (زعت األفراد إلتمام التجربة في غرفة االستزراع م  وقد وُ 30º-25-15حرارة مختلفة هي 

25ºأما األفراد في الدرجة )3الشكل (بّینكما ی)م30ºالدرجة (وفي حمام مائي )م15ºالدرجة (حاضنة 

(والمتحكم بها عن طریق مكیف وتم قیاس معدل البقاء م فقد وضعت ضمن أوعیة  بدرجة حرارة غرفة االستزراع

والوزن الجاف والرطب وطول )وذلك من خالل تحدید النسبة المئویة لعدد األفراد المتبقیة حتى نهایة التجربة 

Castro(حسبیوماً 21ئن خالل فترة تجریبیة هي الكا et al ., 2011(.

م في الحاضنة 15ºفي الدرجة م وضمن حمام مائي      30ºفي الدرجة :3الشكل

:معدل البقاء والطول والوزن عند األرتیمیااإلضاءة فيفترة تأثیر -ب

مـل مملـوءة بمــاء 50عة كـل منهـاثالثـة أوعیـة ســتـم عـزل یرقـات األرتیمیـا حدیثـة الفقــس ووضـعت فـي 

-12،إضـاءة مسـتمرة {أفراد وتمت التجربة بخمس فترات زمنیة هـي علـى التـالي 10وكل وعاء یحتوي بحر

وقـــد وضـــعت  }ظـــالم مســـتمر ،  )ظـــالم –نـــور (16-8، )ظـــالم –نـــور (8-16،  )ظـــالم –نـــور(12

الـوزن الجـاف والرطـب متوسـط م وتـم قیـاس معـدل البقـاء و 25ºوبدرجة حرارة ‰40األفراد في درجة  ملوحة 

Asil(حسبیومًا 21والطول لفترة تجریبیة هي  et al ., 2012(.
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:عند األرتیمیا اختبارات االنتحاء الضوئي-ج

مل مملوء بماء بحر 500نتحاء الضوئي باستخدام مزرعة صغیرة بیضاویة الشكل سعتها تم اختبار اال

فیها یرقات أرتیمیا حدیثة الفقس إضافة ألفراد توضعحیث .م 25ºوبدرجة حرارة ‰40ملوحة ذي درجة 

إلىعریض المزرعة تباستخدام ورقة سیلوفان معثم تم تعتیم قسم منها )فرد بالغ 120یرقة و60(أرتیمیا بالغة 

بین بالستیكي في منتصف الوعاء یفصل ضع حاجزو ومن ثم، دقائق3لوكس لمدة 2000بشدة ضوء 

.)4الشكل (المضیئةكال الجهتین الجهة المظلمة و عد األفراد فيوتم  بعدها ، نطقتین المظلمة والمضیئة مال

.لوكس1000تأثیر شدة ضوئیة أخرى هيیتم تكرار التجربة ولكن ب

حیث تم تعریضها لضوء نفسهاالمرزعةلك التجربة تجربة تمهیدیة علىأنه سبقت تاإلشارة إلىوالبد من

وذلك لمعرفة إذا كان هناك )من جهة ألخرى(جهة مصدر الضوء دقائق مع تغیر 3لوكس لمدة 2000بشدة 

.تأثیر للضوء على سیر حركة األفراد البالغة والیرقات

نتحاء الضوئي اال تجربة :4الشكل 

21الطول والوزن عند األرتیمیا بعد معدل البقاء و الغذاء فيتنوع الملوحة و درجة تأثیر -د

:اً یوم

مل 50سعة للغذاء المستخدم وقد أستخدمت أوعیة أجریت العدید من التجارب بهدف معرفة التركیز األمثل

Agh(حسب et al., 2008(.

ملوحة أقل من تلك الملوحة درجةن األرتیمیا تموت فيأل‰15ملوحة أقل من درجة لم یتم استخدام 

Von Hentig ( 1970 وذلك كون الملوحة فوق تلك الدرجة تطیل ‰120ملوحة فوق درجة ولم یتم استخدام (

(فترة ما قبل تكاثر وبالتالي فالكائن ال یصل دائما لفترة النضج  وینهار وسط االستزراع عند تلك الدرجة 
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Browne and Waningasekera , منخفضة لدراسة مدى تحمل درجات ملوحةوكبدیل تم االستزراع في )2000

.منه في تفسیر وتواجد األرتیمیا في البیئات المختلفة  األنواع والذي یمكن أن یستفاد 

لطریقة متبعة من قبل العدید من العلماء منهمفي جمیع التجارب تبعاً أیام 5كل االستزراعتم تغیر وسط

)Soniraj , 2004(.

Versichele(تم تحضیر الغذاء  حسب and Sorgellos, :بالشكل اآلتي )1980

وتوضع في خالط وتحرك رمللیلت100غرام من مسحوق السبیرولینا الجافة في 0.6یتم مزج :سبیرولینا جافة 

أما بالنسبة ألنماط الغذاء األخرى المستخدمة في ، رمللیلت250دقائق ومن ثم توضع في حوجلة سعتها 5لمدة 

وتوضع في خالط رمللیلت100في غرام من كل منها5فیتم مزج )النخالة–فول الصویا -الذرة (التجارب 

.رمللیلت250دقائق ومن ثم توضع في حوجلة سعتها 5وتحرك لمدة 

دقائق 5ویوضع في خالط ویحرك لمدة رمللیلت100غرام من مسحوق السمك في 1یتم مزج :مسحوق سمك  

.رمللیلت250ومن ثم یوضع في حوجلة سعتها 

غرام  0.5یتم مزج :)مزیج من سبیرولینا جافة والغریل ومسحوق الروبیان ومسحوق الذرة وخمیرة وغیرها (النانو

دقائق ومن ثم یوضع في حوجلة 5ومن ثم یوضع في خالط ویحرك لمدة رمللیلت100من مسحوق النانو في 

.رمللیلت250سعتها 

Dehghan(تم تحضیرها وفقًا لطریقة :الخمیرة  et al ., غرام من مسحوق الخمیرة 4وذلك بوضع ، )2011

Saccharomycesالنوع  cerevisiae 20من ماء بحر مرشح ومعقم وتمت تهویة المزیج لمدة اً ر تلمللی600لكل

.م  30ºدقیقة مع التحریك مع التحریك وبدرجة حرارة 

المنجزة لمعرفة تأثیر درجات الملوحة والغذاء المختلفة لدراسة التجربةاً تفصیلیاً وفیما یلي سنذكر شرح

والطول عند األرتیمیا  )الجاف والرطب (على معدل البقاء والوزن 

بماء مملوءةمل 50أوعیة سعة كل واحد منها 3تم عزل یرقات األرتیمیا حدیثة الفقس ووضعت في

-100-40-15ملوحة هي على التتالي درجات أفراد وتمت التجربة بأربع 10بحر وكل وعاء یحتوي 

مسحوق فول -ذرة صفراء -سبیرولینا جافة (نواع من األغذیة هي على التالي وبتسعة أ120‰

Tetraselmis-خمیرة –مسحوق السمك -نخالة القمح -الصویا  sp.-نانو –ذرة +فول الصویا(

الوزن الجاف متوسط على معدل البقاء و الغذاء تنوع الملوحة و درجةوذلك لدراسة أثركما یظهر 

-12مع العلم أن التجربة تمت بفترة زمنیة ، یومًا 21طول الكائن لفترة تجریبیه هي متوسط والرطب و 

.)ا بناءًا على دراستنا التجریبیةمن تم اختیارهوهذان العامال(م 25ºوبدرجة حرارة )ظالم –نور (12
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ومن ثم من الیوم الخامس ، میكرولیتر80ة األفراد بالتركیز من التجربة بتغذیحیث تمت التغذیة ألول خمسة أیام

تم ومن ثم من الیوم العاشر وحتى الیوم الخامس عشر، كرولیترمی200وحتى الیوم العاشر تم تغذیة األفراد 

750ألفراد وحتى نهایة التجربة تم تغذیة اومن ثم من الیوم الخامس عشر ، میكرولیتر400تغذیة األفراد 

.میكرولیتر

:األرتیمیالتكاثر وطول فترة حیاة الملوحة على خصائص ادرجة تأثیر-ه

ملم 1000ه تبعد تفقیس بیوض جدیدة تم عزل یرقات األرتیمیا حدیثة الفقس ووضعت في وعاء سع

ات من األوعیة وذلك ر وتمت التجربة بأربع مكر )مللتر/فرد 15(كثافة األفراد حوالي وكانتمملوء بماء بحر 

ذلك لمعرفة تأثیر درجة الملوحة فيو ‰120-100-40-15درجات من الملوحة هي على التتالي تبعًا ألربع 

عطاء أول دفعة من حتى تنضج وتصبح جاهزة إل1بلیوس و لیرقات الناةزمالعدد األیام ال(فترة ما قبل التكاثر

دفعة من البیوض أو یام منذ الیوم الذي تعطي فیه األنثى أولعدد األ(وفترة التكاثر )الیرقات أو البیوض

وحساب عدد الیرقات والبیوض الكلي وعدد )خر یوم تكون فیه قادرة على إعطاء یرقات أو بیوض الیرقات حتى آ

أشهر3الیرقات والبیوض في كل إباضة إضافة لعدد مرات اإلباضة والعمر الكلي للكائن وذلك لفترة دامت حوالي 

Tetraselmisهو المقدم مع العلم أن الغذاء ،  sp. 25وبدرجة حرارة )ظالم –نور(12-12وبفترة زمنیةºم.

ملم حینما تمت مشاهدة الذكور تطبق على 50أوعیة متعددة سعة كل منها إلىتم نقل اإلناث والذكور 

النسبة لنمط التكاثر البكري حالما تم رؤیة تطور أما ب، اإلناث وذلك بالنسبة لألفراد ذات نمط التكاثر ثنائي الجنس

Triantaphyllidis(بدئي للبیوض ضمن كیس البیض لإلناث من دون أن تشاهد تلك اإلناث مع أیة ذكور  et

al ., 1995; Baxevanis et al ., 2004(.

Triantaphyllidisالعالیة بحسب درجات الملوحةإلىتمت التجربة بنقل الیرقات بشكل مباشر  et al .(

Browneوتمت دراسة الخصائص التكاثریة وفقا لي (1995 et al . Aghو(1984,1988) et al . (2008).

:العالقة بین طول الكائن ووزنه الجاف:2-7

ملم 1000بعد تفقیس بیوض جدیدة تم عزل یرقات األرتیمیا حدیثة الفقس ووضعت في وعاء سعتة 

مل ومن ثم /فرد15حوالي ت كثافة األفراد في بدایة التجربةكانو ‰40بماء بحر ذي درجة ملوحة مملوء 

وتم من خالل هذه التجربة دراسة العالقة بین ، مللتر/فرد 1.5صل في نهایة التجربة لكثافة خفض العدد لی

لتجربة تمت بتطبیق نوع واحد من مع العلم أن ا، یوماً 21طول الكائن ووزنه الجاف وذلك بفترة تجربیه هي 

Tetraselmisالغذاء هو  sp. 25وبدرجة حرارة )ظالم –نور(12-12لإلضاءة وبفترة زمنیةºم.
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:وغیرھا )قطر العین–طولھ (للكائن ةمتریووالباردراسة بعض المعاییر الشكلیة:2-8

ملم مملوء بماء 1000األرتیمیا حدیثة الفقس في وعاء سعتة بعد تفقیس بیوض جدیدة تم تربیة یرقات 

م  وبعد أن وصلت 25ºوبدرجة حرارة )ظالم –نور(12-12وبفترة زمنیة ‰40بحر ذي درجة ملوحة 

Amatلطریقة تم أخذ قیاسات مورفومتریة لكل من الذكر واألنثى وفقاً الیرقات لمرحلة النضج الجنسي  et al .

.Aوذلك لتمییز نوع األرتیمیا )5الشكل(كما یظهر(2004,2005) franciscana عن أنواع األرتیمیا األخرى

والقیاسات المأخوذة هي ،أكانت ذات نمط ثنائي التكاثر الجنسي أو األنواع ذات نمط التكاثر البكري سواءً 

:بالشكل التالي

 بالنسبة للذكر

-التلسونعدد شعیرات -المفرق الذیليطول -طول البطن-التلسونطول الكائن من مقدمة الرأس وحتى نهایة 

.طول القرینین-قطر العین-مسافة بین العینین-عرض الرأس

 بالنسبة لألنثى

-المفرق الذیليطول -عرض المبیض-طول البطن-التلسونالطول الكلي للجسم من مقدمة الرأس وحتى نهایة 

.طول القرینین-قطر العین-مسافة بین العینین-عرض الرأس-التلسونعدد شعیرات 

 6الشكل (كما یظهر 1تم أخذ قطر البیوض وطول یرقات الناوبلیوس(.

)عرض المبیض(C-)طول البطن (B-)طول الجسم (Aطریقة قیاس أبعاد الكائن المروفومتریة:5الشكل 

–E) المفرق الذیليطول(-F)عرض الرأس(-G) القرینینطول(-H)قطر العین(-I)المسافة بین العینین(–J

.)FAO,2004()عدد الشعیرات(
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1قطر بیضة                           یرقة ناوبلیوس

.بلیوسوأبعاد البیضة ویرقة النا:6شكل

:ةالدراسة اإلحصائی

IBM)IBMمن شركة 19اإلصدار SPSSتم معالجة النتائج إحصائیًا باستخدام البرنامج اإلحصائي 

Corp. Released 2010. IBM SPSS Statistics for Windows, Version وذلك من خالل تطبیق كل )19.0

Chi-Square-ANOVA-Towمن اإلختبارات التالیة  Way ANOVA-Scheffe’ Test-T-test-

Odds-Ratioاختبار فیما إذا كانت الفروقات معنویة بین مختلف العوامل المدروسة في التجارب.
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الفصل الثالث

:النتائج -3

:معاییر الحیویة والشكلیة لألرتیمیاال:3-1

Tetraselmisوبنوع غذاء واحد هو ‰40ملوحة واحدة هيبدرجة تم تطبیق التجربة  sp.ن وضم

التجارب العملیة والتكبیر ومن خالل })ظالم –نور(12-12{ٕاضاءةو )م 25º(حرارة عوامل ثابتة من 

میكرون 1440بلیوسو بینما بلغ طول یرقة النا، میكرون 250أن قطر بیوض األرتیمیا بلغ تبین المجهري 

، )4الجدول (میكروغرام   2.41و 3.6وبلغ كًال من الوزن الجاف للبیضة والیرقة على التتالي ، )3الجدول(

طول البطن -ملم 12.1طول الجسم الكلي بالشكل التالي )األنثى (بینما كان متوسط قیاسات الفرد البالغ 

0.25المفرق الذیليطول  -12المفرق الذیليعدد شعیرات -ملم 2.13عرض كیس البیض -ملم 6.05

0.83طول القرینین -ملم 0.95عرض الرأس -ملم 0.31قطر العین -ملم 1.6مسافة بین العینین -ملم 

8.17طول الجسم الكلي على الشكل التالي فكانت)الذكر(ط قیاسات الفرد البالغ أما متوس، )4الجدول (ملم

المسافة بین -ملم 0.3المفرق الذیليطول  -12المفرق الذیليشعیرات عدد-ملم  3.9طول البطن -ملم 

5جدول ال(ملم 1.27طول القرینین -ملم 0.91عرض الرأس -ملم 0.42قطر العین -ملم 1.91العینین 

(.

.للبیوض والیرقاتbiometricsةبیومتریالاتقیاسال:3الجدول 

قطر البیضة

Nعدد األفراد 

250
N1

251
N2

252
N3

249
N4

248
N5متوسط

250
μm

مجال

244.2–252.2)Vanhaecke and

Sorgeloos , 1980a(

نحراف ا

معیاري 

±1.58

1440441442439438طول یرقةالناوبلیوس
440μm

486–489)Vanhaecke and Sorgeloos ,

1980a(

±1.5

3.53.63.73.53.63.58μg3.5-3.7)Evjemoالوزن الجاف للبیضة and Olsen ,1999(±0.08

الوزن الجاف لیرقة 

1الناوبلیوس

2.392.412.42.392.41
2.4μg

2.3-2.5)Evjemo and Olsen ,1999(±0.01
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.للفرد البالغ األنثى بالملیمترmorphometricةمورفومتریالقیاسات ال:4الجدول 

طول الجسم الكلي

Nعدد األفراد 

12.6
N1

12.5
N2

11.7
N3

11.8
N4

11.9
N5

متوسط

12.1

SDانحراف معیاري

±0.41

0.74±6.586.26.95.55.16.05طول البطن

0.26±2.122.551.92.21.92.13عرض كیس البیض

المفرق عدد شعیرات 

الذیلي

12.511.511121312

±0.79

0.01±0.260.260.270.230.230.25المفرق الذیليطول  

0.23±1.91.81.41.41.51.6مسافة بین العینین

0.018±0.320.320.330.290.290.31قطر العین 

0.018±0.960.960.970.930.930.95عرض الرأس

0.018±0.840.840.850.810.810.83طول القرینین

.للفرد البالغ الذكر بالملیمترmorphometricةمورفومتریالقیاسات ال:5الجدول 

طول الجسم الكلي

Nعدد األفراد 

8.2
N1

7.1
N2

7.35
N3

9.1
N4

9.1
N5

متوسط

8.17

SDانحراف معیاري

±0.94

0.212±4.14.13.93.63.83.9طول البطن

المفرق عدد شعیرات 

الذیلي

11.512.511121312

±0.790

0.032±0.320.350.30.270.280.3المفرق الذیليطول  

0.145±1.882.11.951.71.951.91مسافة بین العینین

0.018±0.430.430.440.40.40.42قطر العین 

0.028±0.940.930.920.880.880.91عرض الرأس

0.140±1.31.31.481.11.21.27القرینینطول 

:البیوضفقسنسبة وكفاءة :3-2

من الساعة الثانیة لحساب معدل الفقس ال بد أن نحسب نسبة الفقس وكفاءة الفقس بدءاً اً سابقكما ذكر

مع العلم أن هذه )6الجدول (و )7الشكل (عشرة لبدء عملیة الفقس وحتى نهایة عملیة الفقس كما یظهر

2000م وضمن تهویة مستمرة وٕاضاءة مستمرة 25ºوبدرجة حرارة ‰35ضمن درجة ملوحة التجربة تمت 

.لوكس
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تغیر نسبة وكفاءة الفقس بتغیر الزمن بدءًا من الساعة الثانیة عشرة وحتى الساعة الواحدة والعشرین:7الشكل 

نتائج نسبة وكفاءة الفقس من الساعة الثانیة عشرة حتى الساعة الواحدة والعشرین:6الجدول 

عدد كفاءة الفقس نسبة الفقس الزمن 

یرقات

عدد البیوض التي لم تفقسعدد یرقات في مرحلة مظلة

200یرقة0%0ساعة 12

=4ساعة13 %T0800021730یرقة

81626یرقة32000%16ساعة14

121325یرقة48000%24ساعة15

171414یرقة72000%37ساعة16

=50ساعة17 %T50100000 251612یرقة

3569یرقة140000%70ساعة18

4235یرقة168000%84ساعة19

4811یرقة192000%96ساعة20

5000یرقة200000%100ساعة21

بینما بلغت كفاءة الفقس ، عند الساعة الثالثة عشرة %4أن نسبة الفقس بلغت )6الجدول (من بّیننت

والذي تظهر عنده أولى T0الفقس زمنالمنقضي الذي یمكن تسجیله لیرقة عند نفس الزمن وهو الزمن 8000

عند الساعة الثالثة عشرة والنصف وبلغت %10أن نسبة الفقس بلغت لوحظبینما ، یرقات الناوبلیوس السابحة

والذي T10الفقس زمنالمنقضي الذي یمكن تسجیله لیرقة عند نفس الزمن وهو الزمن 20000كفاءة الفقس 

عند %50أن نسبة الفقس بلغت لوحظبینما ، )7الجدول (من یرقات الناوبلیوس السابحة%10یظهر عنده  

المنقضي الذي یمكن یرقة عند نفس الزمن وهو الزمن 100000ة السابعة عشرة وبلغت كفاءة الفقس الساع

أن نسبة الفقس لوحظبینما ، من یرقات الناوبلیوس السابحة %50والذي یظهر عنده T50الفقس زمنتسجیله ل

عند نفس الزمن وهو الزمن یرقة 180000عند الساعة التاسعة عشرة والنصف وبلغت كفاءة الفقس %90بلغت 

12 14 16 18 20 22 24
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(من یرقات الناوبلیوس السابحة%90والذي یظهر عنده T90الفقس زمنالمنقضي الذي یمكن تسجیله ل

بینما بلغت كفاءة الفقس  %100أما في الساعة الواحدة والعشرین فقد بلغت نسبة الفقس ، )7الجدول 

تم التأكد من ثبات قیمة زمندیتم حساب معدل الفقس وق)7الجدول (ألف یرقة  وبتطبیق تلك األرقام 200000

وكفاءة الفقس %Hن ومالحظة ثبات المتغیرین نسبة الفقس عینات عند الساعة الواحدة والعشری3الفقس بأخذ 

He.

.Aمن الحضن عند نوع ز :7الجدول franciscanaالمدروس في التجارب

لكفاءة الفقسالنسبة المئویة كفاءة الفقسالحضنزمن

1200%

1380004= %T0

13.52000010= %T10

143200016%

154800024%

167200037%

1710000050= %T50

1814000070%

1916800084%

19.518000090= %T90

2019200096%

21200000100%

:ومما تقدم نستنتج أن 

أنه یمكن لوحظوبالتالي ، اعة سT90=19.5، ساعة T10=13.5، ساعة T0=13:معدل الفقس 

ساعة 24من یرقات األرتیمیا خالل %90الحصول على أكثر من 

:الفقس زمن

=Tsبر عن الوقت المنقضي التي تفقس به معظم الیرقات ویحسب من العالقة والذي یعّ  T90-T10=6       ساعات

وهذا أمر مفید والبد من معرفته في المزارع الكبیرة وذلك ساعات 10بفترة زمنیة أقل من الفقس تم زمنأي أن 



110من31صفحة

والبد ،  لمعرفة الزمن المتوقع لحصاد یرقات األرتیمیا بقصد استخدامها بشكل مباشر أو بهدف حفظ كتلتها الحیویة

غرام من بیوض 1فقس ناتجة عن الدراسةالفقس المحسوبة في هذه زمنو ة من أن نشیر أن نسبة وكفاءأخیرًا 

.األرتیمیا

:تأثیر الحرارة على البقاء ومعدل الطول والوزن عند األرتیمیا:3-3

درجة الحرارة ونوع اإلضاءة تحدید مدة حیاة األرتیمیا وبعض خصائصه التكاثریة تم دراسة من أجل 

تنوع یومًا ، ومن ثم أجریت تجارب لتحدید مؤشرات21محددة هي لبقاء الكائن وذلك خالل فترة زمنیة المثلى

.خالل نفس الفترة الزمنیة نفسهاوالطول والوزن متوسط ا على معدل البقاء مالملوحة وتأثیرهدرجة الغذاء و 

:اً یوم21لبقاء الكائن خالل مثلىتحدید درجة الحرارة ال-أ

أن معدل البقاء األعلى كان عند ولوحظ)م 30º، 25، 15(التجربة ضمن ثالث درجات حرارة أجریت

%56.67م 30ºو 15درجتي الحرارة فیما كان معدل البقاء عند%66.67م حیث بلغ 25ºدرجة الحرارة 

على Chi-Squareبإجراء اختبارو وأكدت النتیجة بالتحلیل اإلحصائي ، )8الشكل (على التتالي%50و 

Pبقاء الكائن حیث كانت قیمة  لحرارة فيأن هناك اختالفًا معنویًا لتأثیر درجات االعینات  ُوجد <0.003 ،

م  25ºأن درجة الحرارةفة أي درجة حرارة هي األفضل وجدلمعر Odds-Ratioوبحساب نسبة األرجحیة  

ومن هنا 8.8تساوي Odds-Ratioحیث كانت قیمة ، للبقاء على قید الحیاة عند الكائنأفضل النتائج أعطت

ثمانیة أضعاف احتمال م  یساوي تقریباً 25ºنجد أن احتمال موت الكائن عند درجة مختلفة عن درجة الحرارة

.حقةالهي األفضل وسیتم اعتمادها في جمیع التجارب التلك الدرجةلذلك تعدم  25ºموته عند درجة الحرارة

.یوماً 21درجات الحرارة المختلفة خالل تغیر نسبة البقاء بتأثیر :8الشكل 
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:اً یوم21خالل )ذكوروٕاناث(للكائن والرطبالوزن الجافمتوسط تأثیر درجة الحرارة على -ب

30، 25، 15(التجربة ضمن ثالث درجات حرارة أجریت:بة لمتوسط الوزن الجاف بالنسº والحظنا )م

ملغ  0.001210م بمتوسط وزن جاف 25ºأن متوسط الوزن الجاف األكبر كان عند درجة الحرارة 

و0.001051م بمتوسط وزن جاف 15ºو30یلیها متوسط الوزن الجاف للكائن في درجتي الحرارة 

ANOVAالتباین بإجراء تحلیل وأكدت النتیجة بالتحلیل اإلحصائي ،)9الشكل (ملغ  0.000825

أن هناك اختالفًا معنویًا مابین تأثیر درجات الحرارة على متوسط الوزن الجاف للكائن وكانت حیث لوحظ

P<0.005 كما أظهر اختبار ،Scheffe أّن درجة الحرارة األمثل والتي تحقق أعلى معدل للوزن الجاف

.م25ºللكائن  كانت عند الدرجة 

یوماً 21تغیر متوسط الوزن الجاف بتغیر درجات الحرارة خالل :9الشكل 

30، 25، 15(التجربة ضمن ثالث درجات حرارة أجریت:ة لمتوسط الوزن الرطب  بالنسبº م(

م بمتوسط وزن رطب 25ºوالحظنا أن متوسط الوزن الرطب األكبر كان عند درجة الحرارة 

م بمتوسط وزن 15ºو30ملغ  یلیها متوسط الوزن الرطب للكائن في درجتي الحرارة 0.0020570

%70أي أن جسم الكائن یحتوي حوالي ، )10الشكل (ملغ 0.0014025و0.0017867رطب 

على العینات حیث ANOVAبإجراء تحلیل التباین وأكدت النتیجة بالتحلیل اإلحصائي ،ماء من وزنه 

P<0.005اك اختالفًا معنویًا  مابین تأثیر درجات الحرارة على متوسط الوزن الرطب وكانت أن هنلوحظ

لوزن الرطب متوسط اأّن درجة الحرارة األمثل والتي تحقق أعلى معدل لScheffe، كما أظهر اختبار 

.م 25ºكانت عند درجة حرارة 
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.یوماً 21تغیر متوسط الوزن الرطب بتغیر درجات الحرارة خالل :10الشكل 

i. اً یوم21خالل )ذكور وٕاناث(طول الكائن متوسط تأثیر درجة الحرارة على:

والحظنا أن متوسط طول الكائن األكبر )م 30º، 25، 15(التجربة ضمن ثالث درجات حرارة أجریت

30متوسط طول الكائن في درجتي الحرارة ملم تاله8.733±0.01م بمتوسط طول 25ºكان عند درجة الحرارة 

وأكدت النتیجة بالتحلیل ، )11الشكل (على التتاليملم5.54±0.9و 7.696±1.1م بمتوسط طول 15ºو 

على العینات حیث لوحظ أن هناك اختالفًا معنویًا بین تأثیر درجات ANOVAبإجراء تحلیل التباین اإلحصائي 

أّن درجة الحرارة األمثل والتي Scheffe، كما أظهر اختبار P<0.005وكانت قیمة الحرارة في متوسط طول 

.م25ºتحقق أعلى متوسط لطول الكائن  كانت عند الدرجة 

.یوماً 21درجات الحرارة المختلفة خالل متوسط طول الكائن بتغیرتغیر :11الشكل 
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:األرتیمیاأفرادوزن تأثیر اإلضاءة في بقاء ومعدل وطول و :3-4

):اً یوم21(لكائن خالل للبقاء على  اتحدید زمن اإلضاءة األمثل -أ

–نور(12-12،إضاءة مستمرة {بخمس فترات زمنیة لإلضاءة هي على التالي التجربة أجریت

أن معدل البقاء األعلى ولوحظ}ظالم مستمر ،  )ظالم –نور (16-8، )ظالم –نور (8-16،  )ظالم 

–نور (16-8الفترة الزمنیة تلتها %96.67بمعدل بقاء بلغ )ظالم –نور(12-12الزمنیة كان في الفترة

ظالم الثم ، %80بمعدل بقاء )ظالم –نور (8-16الفترة الزمنیةثم، %93.33بمعدل بقاء )ظالم 

وأكدت النتیجة ، )12الشكل (%63.33مستمرة  بمعدل بقاء الضاءة وأخیرًا اإل، %70مستمر بمعدل بقاء ال

أن هناك اختالفًا معنویًا  لتأثیر الفترة على العینات  وجدChi-Squareبإجراء اختباربالتحلیل اإلحصائي 

Odds-Ratioوبحساب نسبة األرجحیة  ، P<0.003الزمنیة لإلضاءة على بقاء الكائن  حیث كانت قیمة  

أعطت )ظالم–نور (12-12لمعرفة أي فترة زمنیة لإلضاءة هي األفضل وجدنا أن الفترة الزمنیة لإلضاءة 

ومن هنا نجد أن 8.8تساوي Odds-Ratioحیث كانت قیمة ، رات الزمنیة األخرى مقارنة مع الفتأفضل النتائج 

ثمانیة أضعاف تساوي تقریباً )ظالم–نور (12-12احتمال موت الكائن عنذ إضاءة مختلفة عن الفترة الزمنیة 

سیتم اعتمادها في لذلك تعتبر تلك الفترة هي األفضل و )ظالم –نور (12-12احتمال موته عند الفترة الزمنیة 

.حقةالجمیع التجارب ال

یوماً 21تغیر نسبة البقاء بتغیر الفترات الزمنیة لإلضاءة خالل :12الشكل 
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:اً یوم21خالل )ذكور وٕاناث(الوزن  الجاف والرطب للكائن متوسط تأثیر زمن اإلضاءة على -ب

إضاءة {خمس فترات زمنیة هي على التالي التجربة ضمن أجریت:بة لمتوسط الوزن الجاف بالنس

ظالم ،  )ظالم –نور (16-8، )ظالم –نور (8-16،  )ظالم –نور(12-12،مستمرة 

)ظالم –نور (12-12كان في الفترة الزمنیة ولوحظ أن متوسط الوزن الجاف األعلى، }مستمر 

)ظالم –نور (16-8متوسط الوزن الجاف في الفترة الزمنیة تاله ، ملغ 0.001284وسجل

0.001083بمتوسط وزن جاف )ظالم –نور (8-16الفترة الزمنیةثم، ملغ 0.001144وسجل

الفترة الزمنیة وأخیراً ،ملغ0.000817ظالم مستمر بمتوسط وزن جاف ثم في الفترة الزمنیة، ملغ 

وأكدت النتیجة بالتحلیل اإلحصائي،)13الشكل (ملغ 0.000671جاف وزن إضاءة مستمرة بمتوسط 

بین تأثیر الفترات الزمنیة على العینات ولوحظ أن هناك اختالفًا معنویًا ANOVAبإجراء تحلیل التباین 

أّن أعلى متوسط Scheffe، كما أظهر اختبار P<0.005متوسط الوزن الجاف للكائن وكانت قیمة في

.ظالم –نور (12-12وزن جاف للكائن كان عند الفترة الزمنیة  (

.یوماً 21تغیر متوسط الوزن الجاف بتغیر الفترات الزمنیة لإلضاءة خالل :13الشكل 

إضاءة {خمس فترات زمنیة هي على التالي التجربة ضمن أجریت:بة لمتوسط الوزن الرطب بالنس

ظالم ،  )ظالم –نور (16-8، )ظالم –نور (8-16،  )ظالم –نور(12-12،مستمرة 

)ظالم –نور (12-12كان في الفترة الزمنیة ولوحظ أن متوسط الوزن الرطب األعلى، }مستمر 

وسجل)ظالم –نور (16-8متوسط الوزن الرطب في الفترة الزمنیة تاله، ملغ0.0021828وسجل

، ملغ 0.0018411بمتوسط وزن رطب )ظالم –نور (8-16الفترة الزمنیةثم، ملغ 0.0019448

الفترة الزمنیة إضاءة وأخیرًا ،ملغ0.0013889ظالم مستمر بمتوسط وزن رطب ثم في الفترة الزمنیة

أن جسم إلىوجمیع تلك األوزان تشیر ، )14الشكل (ملغ 0.0011407مستمرة بمتوسط وزن رطب 

0

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

0.001

0.0012

0.0014

مستمرةإضاءة مستمرظالم 12 إضاءةساعة 8 إضاءةساعات 16 إضاءةساعة

ام
غر

بال
ن 

وز
ال



110من36صفحة

بإجراء تحلیل التباین  وأكدت النتیجة بالتحلیل اإلحصائي،ماء من وزنه%70الكائن یحتوي حوالي 

ANOVAنور (12-12بین تأثیر الفترات الزمنیة وحظ أن هناك اختالفًا معنویًا على العینات ول–

أّن أعلى Scheffeار ، كما أظهر اختبP<0.005متوسط الوزن الرطب للكائن وكانت قیمة في)ظالم 

.ظالم –نور (12-12متوسط للوزن الرطب للكائن كان عند الفترة الزمنیة  (

یوماً 21تغیر متوسط الوزن الرطب بتغیر الفترات الزمنیة لإلضاءة خالل :14الشكل 

:اً یوم21خالل )ذكور وٕاناث(طول الكائن متوسط تأثیر زمن اإلضاءة على -ج

،  )ظالم –نور(12-12،إضاءة مستمرة {خمس فترات زمنیة هي على التالي التجربة خالل أجریت 

أن أكبر متوسط لطول الكائن كان ولوحظ}ظالم مستمر ،  )ظالم –نور (16-8، )ظالم –نور (16-8

متوسط طول الكائن في الفترة الزمنیة تاله ، ملم 9.45±0.9وسجل )ظالم –نور (12-12في الفترة الزمنیة 

بمتوسط )ظالم –نور (8-16الفترة الزمنیةثم ، ملم 8.932±1.2وسجل)ظالم –نور (8-16

الفترة وأخیراً ،ملم8.299±0.94ظالم مستمر بمتوسط طول بلغالفترة الزمنیةفي ثم، ملم 8.622±1.1طول

بإجراء وأكدت النتیجة بالتحلیل اإلحصائي ، )15الشكل (ملم 7.597±0.5الزمنیة إضاءة مستمرة بمتوسط طول

تأثیر الفترات الزمنة لإلضاءة فيبین على العینات ولوحظ أن هناك اختالفًا معنویًا ANOVAتحلیل التباین 

أّن أعلى متوسط للطول كان عند الفترة Scheffe، كما أظهر اختبار P<0.005متوسط طول الكائن وكانت قیمة 

).ظالم –نور (12-12الزمنیة 
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.یوماً 21بتغیر الفترات الزمنیة لإلضاءة خالل تغیر متوسط الطول:15الشكل 

:االنتحاء الضوئي عند األرتیمیا:3-5

لوحظ أن اتجاه حركة األفراد البالغة والیرقاتهیدیة لمعرفة تأثیر للضوء على إتجاهبالنسبة للدراسة التم

نتحاء اختبار االأما بالنسبة لتجربة ، األفراد البالغة فكان انتحاؤها سلبیًا الیرقات تمتاز بانتحاء إیجابي للضوء بینما

د عدد األفراوسجل، لوكس 1000لوكس و 2000بین فرقًا في النتائج بتغیر الشدة الضوئیة لم نلحظ الضوئي ف

اً فرد60(أما الیرقات فكانت جمیعها ، فردًا في المنطقة المضیئة 40فردًا مقابل 80البالغة في المنطقة المظلمة 

.في المنطقة المضیئة)

:یوماً 21تأثیر الملوحة والغذاء على معدل البقاء والطول والوزن عند األرتیمیا بعد:3-6

على أفراد من یرقات األرتیمیا بشروط ثابتة من حیث اإلضاءة ودرجات الحرارة حیث كانت تمت التجربة

وقد تمت خطوات التجربة على .م25ºوكانت درجة الحرارة  })ظالم –نور(12-12{الفترة الزمنیة لإلضاءة 

مراحل مختلفة تم خاللها تغییر في تراكیز الغذاء المقدم للكائن وكذلك تغییر في درجات الملوحة وفیما یلي شرح 

.للفروقات في التجارب المذكورة 

200-80/یومًا وتم خاللهاالتغذیة مرة واحدة یومیًا لكل وعاء  ب21التي دامت لفترة التجربة خالل-

./میكرولیتر400-750

:ولوحظ ما یلي

بقاء معظم األفراد على قید الحیاة بمختلف أنواع درجات الملوحة ومختلف أنواع األغذیة وتفاوت هذا -1

.تناقص معدل البقاء مع الزمنلوحظكما)الفترة الالزمة للنضج (یوماً 21المعدل خالل فترة التجربة 
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أما عند ر في كافة المزارع وبكافة األغذیةالنضج الجنسي في الیوم السادس عشإلىتم الوصول -2

Tetraselmis sp. أما مرحلة النضج فوصل إلیها عند الیوم ، فلوحظ الوصول للبلوغ في الیوم العاشر

.الثاني والثالث عشر

على معدل البقاء )بشكل منفرد ومن ثم بشكل مشترك (الملوحة درجات الغذاء و أثر اسة بالنسبة لدر -3

:كانت النتائج بالشكل التالي فقداً یوم21زمنیتین الفترتین الخالل )الجاف والرطب (والطول والوزن

اً یوم21خالل معدل بقاءعلى المختلفةالغذاء ودرجات الملوحةتنوع تأثیر.

نواع من األغذیة هي وبتسعة أ‰120-100-40-15ملوحة هي على التتالي بأربع درجات التجربة أجریت

-خمیرة –مسحوق السمك -نخالة القمح -مسحوق فول الصویا -ذرة صفراء -سبیرولینا جافة (على التتالي 

Tetraselmis sp.-ما یليولوحظ)نانو –ذرة +فول الصویا:

مع وجود %40وحتى 20نسب معدالت البقاء لمعظم األغذیة من تراوحلوحظ ‰120بالنسبة لدرجة الملوحة 

)10أقل من (نسبة لمعدالت بقاء منخفضة  .عند التغذیة والنخالة%

باستثناء %83-43نسب معدالت البقاء لمعظم األغذیة ما بین لوحظ تراوح‰100بالنسبة لدرجة الملوحة 

.%10حیث بلغت معدالت البقاء عند التغذیة بالنخالة 

تفاوت في نسب معدالت البقاء بین مجموعتین من الغذاء األولى والمتمثلة لوحظ‰15بالنسبة لدرجة الملوحة 

Tetraselmis-سبیرولینا–نانو ( sp.( والثانیة المتمثلة ، %90-70بمعدل بقاء مرتفع من) مسحوق –خمیرة

.%45-0بمعدل بقاء منخفض  من )نخالة -الصویافول –فول الصویا والذرة –ذرة –السمك 

(تفاوت في معدل البقاء بین مجموعتین من الغذاء األولى والمتمثلة لوحظ ‰40بالنسبة لدرجة الملوحة 

Tetraselmis-السبیرولینا sp.– 95-75كان معدل البقاء فیها عالیًا ما بین )مسحوق السمك–النانو% ،

كان معدل البقاء فیها )النخالة –وفول الصویا –وفول الصویا والذرة –الذرة -خمیرة (والثانیة والمتمثلة 

Tetraselmis(وبمالحظة معدالت البقاء عند نوع الغذاء ،%40-0منخفضًا حیث تراوح ما بین  sp.ة في درج

12/7لصالح اإلناث 1.71بنسبة (وجدنا أن معدل البقاء عند اإلناث أفضل منه عند الذكور)‰40الملوحة 

.(

Two-way(بإجراء تحلیل التباین ثنائي االتجاه وأكدت النتیجة بالتحلیل اإلحصائي  -ANOVA( حیث لدینا

متغیر نوع X1وباعتبار ).أنواع4(، والمتغیر الثاني درجات الملوحة )أنواع9(المتغیر األول وهو أنواع الغذاء 

X1معنوي وذو داللة إحصائیة ألثر المتغیرین اً ر یأثتأّن هناك متغیر درجة الملوحة لوحظX2الغذاء و * X2
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أّن أعلى معدل بقاء للكائن كان Scheffeكما أظهر اختبار .P<0.005على معدالت البقاء للكائن،وكانت قیمة

Tetraselmisعند تغذیة األرتیمیا  sp. 16الشكل (‰40في درجة الملوحة(.

.یوماً 21الغذاء خالل تنوع تأثیر تغیرات النسبة المئویة لمعدل البقاء بتغیر درجة الملوحة و :16الشكل 

21على متوسط الوزن الرطب والجاف للكائن خالل المختلفةالملوحةدرحات الغذاء و تنوع تأثیر

:یوماً 

 120-100-40-15ملوحة هي على التتالي بأربع درجات التجربة أجریت:الوزن الجافمتوسط‰

-مسحوق فول الصویا -ذرة صفراء -سبیرولینا جافة (نواع من األغذیة هي على التتالي وبتسعة أ

Tetraselmis-خمیرة –مسحوق السمك -نخالة القمح  sp.-ما ولوحظ)نانو –ذرة +فول الصویا

:یلي 

تفاوت لمتوسطات األوزان الجاف بین مجموعتین من الغذاء األولى لوحظ‰120بالنسبة لدرجة الملوحة 

–525بمتوسط منخفض للوزن الجاف تراوح ما بین )فول الصویا -ذرة–مسحوق السمك –خمیرة (والمتمثلة 

Tetraselmis-سبیرولینا–نانو (والثانیة المتمثلة ، میكروغرام 673 sp.- فول الصویا والذرة-نخالة(

.میكروغرام 1040-797بمتوسط تراوح ما بین 

تفاوت لمتوسطات األوزان الجافة بین مجموعتین من الغذاء األولى لوحظ‰100بالنسبة لدرجة الملوحة 

بمتوسط منخفض للوزن الجاف تراوح )فول الصویا–فول الصویا والذرة –مسحوق السمك –خمیرة (والمتمثلة 
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Tetraselmis-سبیرولینا–نانو (والثانیة المتمثلة ، میكروغرام 680-412ما بین sp.-بمتوسط )نخالة -ذرة

.میكروغرام1007-850تراوح ما بین 

میكروغرام 1452-0تفاوت لمتوسطات األوزان الجافة یتراوح ما بین لوحظ‰15بالنسبة لدرجة الملوحة 

Tetraselmisوسجلت أعلى قیمة لمتوسط الوزن الجاف عند  sp..

–800تقارب في متوسطات األوزان الجافة حیث تراوحت األوزان ما بین لوحظ‰40بالنسبة لدرجة الملوحة 

Tetraselmisمیكروغرام باستثناء عند فول الصویا وسجلت أعلى قیمة لمتوسط الوزن الجاف عند 1185 sp.

Tetraselmis(وبمالحظة متوسطات األوزان الجاف  عند نوع الغذاء ، ، میكروغرام1570بمتوسط بلغ  sp. في

لصالح 1.71بنسبة(أن متوسط الوزن الجاف عند اإلناث أفضل منه عند الذكوروجد)‰40درجة الملوحة 

).میكروغرام 900، 1040اإلناث  

Two-way(بإجراء تحلیل التباین ثنائي االتجاه وأكدت النتیجة بالتحلیل اإلحصائي  -ANOVA( حیث لدینا

متغیر نوع X1باعتبار و ).أنواع4(، والمتغیر الثاني درجات الملوحة )أنواع9(المتغیر األول وهو أنواع الغذاء 

X1رًا معنویًا وذو داللة إحصائیة ألثر المتغیرین یأثتأّن هناك متغیر درجة الملوحة لوحظX2الغذاء و * X2

أّن أعلى متوسط Scheffeكما أظهر اختبار .P<0.005قیمة على متوسطات األوزان الجافة للكائن،وكانت

Tetraselmisعند تغذیة األرتیمیا للوزن الجاف للكائن كان  sp. 17الشكل (‰40في درجة الملوحة(.

.یوماً 21الغذاء خالل تنوع الوزن الجاف بتغیر درجة الملوحة و متوسط تأثیر تغیرات :17الشكل 
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 120-100-40-15ملوحة هي على التتالي بأربع درجات التجربة أجریت:رطبالوزن المتوسط‰

-مسحوق فول الصویا -ذرة صفراء -سبیرولینا جافة (نواع من األغذیة هي على التتالي وبتسعة أ

Tetraselmis-خمیرة –مسحوق السمك -نخالة القمح  sp.-ما ولوحظ)نانو –ذرة +فول الصویا

:یلي

متوسطات األوزان الرطبة بین مجموعتین من الغذاء األولى تفاوت في لوحظ‰120بالنسبة لدرجة الملوحة 

-700بمتوسط منخفض للوزن الرطب تراوح ما بین )فول الصویا -ذرة–مسحوق السمك –خمیرة (والمتمثلة 

Tetraselmis-سبیرولینا–نانو (والثانیة المتمثلة ، میكروغرام 1156 sp.- فول الصویا والذرة-نخالة(

.میكروغرام1768-1153بمتوسط تراوح ما بین 

متوسطات األوزان الرطبة بین مجموعتین من الغذاء األولى تفاوت في لوحظ‰100بالنسبة لدرجة الملوحة 

بمتوسط منخفض للوزن الرطب تراوح ما )فول الصویا–فول الصویا والذرة –مسحوق السمك –خمیرة (والمتمثلة 

Tetraselmis-سبیرولینا–نانو (والثانیة المتمثلة ، میكروغرام 1144-893بین sp.-بمتوسط )نخالة -ذرة

.میكروغرام1712-1445اوح ما بین تر 

میكروغرام 2468-0متوسطات األوزان الرطبة یتراوح ما بین تفاوت في لوحظ‰15بالنسبة لدرجة الملوحة 

Tetraselmisوسجلت أعلى قیمة لمتوسط الوزن الرطب عند  sp..

-1360تقارب في متوسطات األوزان الرطبة حیث تراوحت األوزان ما بین لوحظ‰40بالنسبة لدرجة الملوحة 

Tetraselmisیمة لمتوسط الوزن الرطب عند میكروغرام باستثناء عند فول الصویا وسجلت أعلى ق2015 sp.

%70أن جسم الكائن یحتوي حوالي إلىوالحظنا أن جمیع تلك األوزان تشیر ، میكروغرام2669بمتوسط بلغ 

Tetraselmis(وبمالحظة متوسطات األوزان الرطبة  عند نوع الغذاء  ، ماء من وزنه sp. 40في درجة الملوحة

، 1768لصالح اإلناث 1.71بنسبة (وزن الرطب عند اإلناث أفضل منه عند الذكورأن متوسط الوجد)‰

).میكروغرام 1530

Two-way(بإجراء تحلیل التباین ثنائي االتجاه وأكدت النتیجة بالتحلیل اإلحصائي  -ANOVA( على العینات

).أنواع4(درجات الملوحة ، والمتغیر الثاني )أنواع9(حیث لدینا المتغیر األول هو أنواع الغذاء 
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وذو داللة إحصائیة اً معنویاً ر یأثتأّن هناك لوحظ، متغیر درجة الملوحة X2متغیر نوع الغذاء وX1وباعتبار 

X1ألثر المتغیرین  * X2 على متوسط األوزان الرطبة  للكائن، وكانت قیمةP<0.005. كما أظهر اختبار

Scheffe عند تغذیة األرتیمیاأّن أعلى معدل وزن  للكائن كانTetraselmis sp. 40في درجة الملوحة‰)

.).18الشكل

.یوماً 21الغذاء خالل تنوع الوزن الرطب بتغیر درجة الملوحة و متوسطتأثیر تغیرات:18الشكل 

یوماً 21متوسط طول الكائن خالل المختلفة فيدرجات الملوحة تنوع الغذاء و تأثیر:

نواع من األغذیة هي وبتسعة أ‰120-100-40-15ملوحة هي على التتالي بأربع درجات التجربة أجریت

-خمیرة –مسحوق السمك -نخالة القمح -مسحوق فول الصویا -ذرة صفراء -سبیرولینا جافة (على التتالي 

Tetraselmis sp.-ما یلي ولوحظ)نانو –ذرة +فول الصویا:

متوسطات األطوال حیث تراوحت نسب متوسطات األطوال تقارب في لوحظ‰120بالنسبة لدرجة الملوحة 

ملم وسجلت 3.71±0.6ملم باستثناء الخمیرة والذي سجل متوسط طوله 6.204-5.090لمعظم األغذیة من 

Tetraselmisأفضل قیمة لمتوسط الطول عند التغذیة  sp..

متوسطات أطوال الكائن بین مجموعتین من الغذاء األولى تفاوت في لوحظ‰100بالنسبة لدرجة الملوحة 

والثانیة ، ملم 5.716-5.296بمتوسط طول تراوح ما بین )نخالة -فول الصویا والذرة –خمیرة (والمتمثلة 
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Tetraselmis-سبیرولینا–نانو (المتمثلة  sp.– بمتوسط طول تراوح ما )مسحوق السمك-الذرة–فول الصویا

.ملم6.819–6.314بین 

ملم 8.296-0تفاوت في نسب متوسطات األطوال حیث تراوحت ما بین لوحظ‰15بالنسبة لدرجة الملوحة 

Tetraselmisوأفضل قیمة لمتوسط الطول كانت عند التغذیة  sp.ملم8.296±1.2بمتوسط طول بلغ.

-6.449تقارب في متوسطات أطوال الكائن حیث تراوحت ما بینلوحظ‰40بالنسبة لدرجة الملوحة 

Tetraselmisلمتوسط الطول كانت عند التغذیة غذیة عند فول الصویا وأفضل قیمة ملم باستثناء الت8.484 sp.

.ملم8.484±0.89بمتوسط طول بلغ

Tetraselmis(ء وبمالحظة متوسطات األطوال عند نوع الغذا sp. أن وجد)‰40في درجة الملوحة

).ملم8.177، 8.664لصالح اإلناث1.05بنسبة (متوسط طول اإلناث عند اإلناث أفضل منه عند الذكور

Two-way(بإجراء تحلیل التباین ثنائي االتجاه وأكدت النتیجة بالتحلیل اإلحصائي  -ANOVA( حیث لدینا

متغیر نوع X1وباعتبار ).أنواع4(، والمتغیر الثاني درجات الملوحة )أنواع9(أنواع الغذاء المتغیر األول هو 

X1رًا معنویًا وذو داللة إحصائیة ألثر المتغیرین یأثتأّن هناك لوحظمتغیر درجة الملوحة X2الغذاء و * X2

أعلى متوسط لطول الكائن أنّ Scheffeكما أظهر اختبار .P<0.005على متوسط طول الكائن، وكانت قیمة 

Tetraselmisعند تغذیة األرتیمیاكان  sp. 19الشكل (‰40في درجة الملوحة(.

.یوماً 21تأثیر تغیرات متوسط الطول بتغیر درجة الملوحة وتنوع الغذاء خالل :19الشكل 
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خصائص التكاثر وطول فترة حیاة الكائن عند الملوحة فيدرجة تأثیر :3-7

:األرتیمیا

لمعرفة فیما إذا كان هناك فروق ANOVAلعینتین مستقلتین وكذلك اختبار T-testقمنا بإجراء إختبار 

عینة التكاثر :عینة التكاثر الجنسي والعینة الثانیة:معنویة مابین نوعي التكاثر، حیث تمثل العینة األولى

:من نتائج التحلیل ما یليبّینوعند مختلف أنواع درجات الملوحة وت.البكري

تحلیل فترة ما قبل النضج

باستخدام غذاء ‰120-100-40-15ملوحة هي على التتالي بأربع درجات التجربة أجریت

Tetraselmisواحد هو  sp.أن أقصر فترة لما قبل النضج لنمط التكاثر ثنائي الجنس كانت بدرجة ولوحظ

ثم تلیها درجة الملوحة ، یومًا 16وبلغت ‰15یلیها درجة الملوحة ، یومًا 15وبلغت ‰40الملوحة 

أما بالنسبة لنمط التكاثر ،یومًا 24وبلغت ‰120ومن ثم درجة  الملوحة ، یومًا 20وبلغت 100‰

تلیها درجة ، یومًا 18وبلغت ‰100البكري فكانت أقصر فترة لما قبل النضج عند درجة الملوحة 

ومن ثم درجة  ، یومًا  20وبلغت ‰120ومن ثم درجة الملوحة ، یومًا 19وبلغت ‰15الملوحة 

(بالمقارنة ما بین نمطي التكاثروعند، )8الجدول(و )21الشكل(یومًا  22وبلغت ‰40الملوحة 

أقصر منها في )ثنائي الجنس(فترة ما قبل النضج  في النمط األول تبین أن)البكري–ثنائي الجنس 

أن هناك ولوحظ على العیناتANOVAبإجراء تحلیل التباین هذه النتیجة وأكدت،)البكري (النمط الثاني 

، كما أظهر اختبار P<0.005وكانت قیمة ، قبل النضج نویًا ما بین درجات الملوحة على فترة مااختالفًا مع

Scheffeهي األقصر مقارنة مع درجات ‰40زمة االزمة للنضج  في درجة الملوحة الأّن المدة الزمنیة ال

.الملوحة األخرى

على فترة ما قبل النضج )جنسیًا، بكریاً (أكان ولمعرفة فیما إذا كان هناك فروق معنویة لنوع التكاثر سواًء 

النضج على اعتبار أّن أن هناك اختالفًا معنویًا لفترة ما قبل لعینیتن مستقلیتن ولوحظT-testتم استخدام إختبار

، وبما P<0.005األولى هي عینة التكاثر الجنسي والثانیة هي عینة التكاثر البكري، وكانت قیمة  هناك عینتان

.إشارة االختبار موجبة فهذا یعني أّن الفرق هو لمصلحة التكاثر الجنسي من حیث طول فترة ما قبل النضجأّن 

تحلیل فترة التكاثر

واحد من وبنوع ‰120-100-40-15ملوحة هي على التتالي بأربع درجات التجربة أجریت

Tetraselmisهو الغذاء sp.أن أطول فترة للتكاثر لنمط التكاثر ثنائي الجنس كانت بدرجة الملوحة ولوحظ

‰15ثم تلیها درجة الملوحة ، یومًا 38وبلغت ‰100یلیها بدرجة الملوحة ، یومًا 68وبلغت 40‰
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أما بالنسبة لنمط التكاثر البكري فكانت ،یومًا 28وبلغت ‰120ومن ثم درجة الملوحة ، یومًا 37وبلغت 

29وبلغت ‰15تلیها درجة الملوحة ، یومًا 49وبلغت ‰40أطول فترة للتكاثر عند درجة الملوحة 

18وبلغت ‰120ومن ثم بدرجة الملوحة ، یومًا  22وبلغت ‰100ومن ثم بدرجة الملوحة ، یومًا 

)البكري –ثنائي الجنس (بالمقارنة ما بین نمطي التكاثروعند، )8الجدول(و )20الشكل (،  یومًا 

بإجراء تحلیل التباین هذه النتیجة وأكدت ، فترة التكاثر في النمط األول أطول منها في النمط الثاني تبین أن

ANOVAرة التكاثر وكانت أن هناك اختالفًا معنویًا مابین درجات الملوحة على فتولوحظعلى العینات

.‰40أّن أطول فترة للتكاثر هي عند درجة الملوحة Scheffe، كما أظهر اختبار P<0.005قیمة  

على فترة التكاثر تم )جنسیًا، بكریاً (ولمعرفة فیما إذا كان هناك فروق معنویة لنوع التكاثر سواًء أكان 

تكاثر على اعتبار أّن أن هناك اختالفًا معنویًا ما بین فترتي المستقلیتن ولوحظلعینیتن T-testاستخدام إختبار 

، وبما P<0.005بكري، وكانت قیمة  الاألولى هي عینة التكاثر الجنسي والثانیة هي عینة التكاثر نهناك عینتی

.ه أطولأّن إشارة االختبار موجبة فهذا یعني أّن الفرق هو لمصلحة التكاثر الجنسي أي أّن فترة التكاثر لدی

.ات ملوحة مختلفةعند درجفترة التكاثر وطول حیاة الكائن عند األرتیمیا:20شكل

تحلیل فترة حیاة الكائن

واحد من وبنوع ‰120-100-40-15ملوحة هي على التتالي بأربع درجات التجربة أجریت

Tetraselmisهو الغذاء sp.أن أطول فترة لحیاة الكائن لنمط التكاثر ثنائي الجنس كانت بدرجة ولوحظ

15ثم بدرجة الملوحة ، یومًا 58وبلغت ‰100یلیها بدرجة الملوحة ، یومًا 83وبلغت ‰40الملوحة 

أما بالنسبة لنمط التكاثر البكري ، یومًا 42وبلغت ‰120ومن ثم بدرجة الملوحة ، یومًا 53وبلغت ‰

‰15تلیها درجة الملوحة ، یومًا 61وبلغت ‰40أطول فترة لحیاة الكائن عند درجة الملوحة فكانت
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‰120ومن ثم بدرجة الملوحة ، یومًا  40وبلغت ‰100ومن ثم بدرجة الملوحة ، یومًا 48وبلغت 

–ثنائي الجنس (المقارنة ما بین نمطي التكاثروعند )8الجدول  (و )20الشكل (، یوماً 38وبلغت 

بإجراء هذه النتیجةوأكدت، أّن فترة حیاة الكائن في النمط األول أطول منها في النمط الثانيتبین)البكري 

معنویًا وجوهریًا مابین درجات الملوحة على اً أن هناك اختالفولوحظعلى العیناتANOVAتحلیل التباین 

أّن أطول فترة حیاة الكائن كانت Scheffe، كما أظهر اختبار P<0.005وكانت قیمة  ، ئن  فترة حیاة الكا

.‰40عند درجة الملوحة 

على فترة حیاة الكائن تم )جنسیًا، بكریاً (ولمعرفة فیما إذا كان هناك فروق معنویة لنوع التكاثر سواًء أكان 

أن هناك اختالفًا معنویًا مابین فترتي حیاة الكائن على اعتبار أّن لعینیتن مستقلیتن لوحظT-testإختباراستخدام

، وبما P<0.005هناك عینتین األولى هي عینة التكاثر الجنسي والثانیة هي عینة التكاثر البكري ، وكانت قیمة 

ي هذا النمط من أّن إشارة االختبار موجبة فهذا یعني أّن الفرق هو لمصلحة التكاثر الجنسي أي أّن فترة الحیاة ف

.التكاثر أطول

تحلیل متوسط فترة اإلباضة

واحد من الغذاءوبنوع ‰120-100-40-15ملوحة هي على التتالي بأربع درجات التجربة أجریت

Tetraselmisهو  sp. والحظنا أن فترة اإلباضة لنمط التكاثر ثنائي الجنس كانت على التتالي بدرجة الملوحة

وبلغت ‰15ثم تلیها درجة الملوحة ، أیام 4.1وبلغت ‰40یلیها درجة الملوحة ، أیام 4.4وبلغت 120‰

أما بالنسبة لنمط التكاثر البكري فكانت أطول فترة ،أیام 2.7وبلغت ‰100ومن ثم درجة الملوحة ، أیام 3.5

ومن ثم ، أیام 3.8وبلغت ‰40لوحة تلیها درجة الم، أیام 4.3وبلغت ‰100لإلباضة عند درجة الملوحة 

و )21الشكل  (أیام 3.4وبلغت ‰120ومن ثم بدرجة الملوحة ، أیام 3.6وبلغت ‰15بدرجة الملوحة 

أّن فترة اإلباضة في النمط تبین)البكري –ثنائي الجنس (المقارنة ما بین نمطي التكاثروعند ، )8الجدول (

أن هناك ولوحظعلى العیناتANOVAبإجراء تحلیل التباین هذه وأكدت ،األول أطول منها في النمط الثاني 

، كما أظهر اختبار P<0.005اختالفًا معنویًا مابین درجات الملوحة على متوسط فترة اإلباضة وكانت قیمة  

Scheffe120كان عند درجة الملوحة أّن أعلى متوسط لفترة إباضة‰.

على متوسط فترة )جنسیًا، بكریاً (ولمعرفة فیما إذا كان هناك فروق معنویة لنوع التكاثر سواًء أكان 

أن هناك اختالفًا معنویًا مابین متوسطي فترة لعینیتن مستقلیتن ولوحظT-testاإلباضة تم استخدام إختبار 

ن األولى هي عینة التكاثر الجنسي والثانیة هي عینة التكاثر البكري ، وكانت اإلباضة على اعتبار أّن هناك عینتی

، وبما أّن إشارة االختبار موجبة فهذا یعني أّن الفرق هو لمصلحة التكاثر الجنسي أي أّن فترة P<0.005قیمة 

.متوسط فترة اإلباضة لدیه أطول من نمط التكاثر البكري



110من47صفحة

التكاثر ثنائي الجنس (إعطاء الیرقاتأو)التكاثر البكري(تحلیل عدد مرات اإلباضة(

واحد من الغذاءوبنوع ‰120-100-40-15ملوحة هي على التتالي بأربع درجات التجربة أجریت

Tetraselmisهو  sp.أن عدد مرات اإلباضة  في نمط التكاثر ثنائي الجنس كانت على التتالي بدرجة ولوحظ

وبلغ ‰15ثم تلیها درجة الملوحة ، مرات 10وبلغ ‰100تلیها درجة الملوحة ، مرة13بلغ ‰40الملوحة 

د مرات أما بالنسبة لنمط التكاثر البكري فكان عد،مرات 5وبلغ ‰120ومن ثم درجة الملوحة ، مرات 8

، مرات 6وبلغ ‰15تلیها درجة الملوحة ، مرات 10بلغ ‰40اإلباضة بالشكل التالي عند درجة الملوحة 

و )21الشكل  (مرات  4وبلغ ‰100ومن ثم درجة الملوحة ،مرات  4وبلغ ‰120ومن ثم درجة الملوحة 

أّن عدد مرات اإلباضة في تبین)البكري –جنس ثنائي ال(المقارنة ما بین نمطي التكاثروعند ، )8الجدول (

ولوحظعلى العیناتANOVAبإجراء تحلیل التباین هذه النتیجةوأكدت، النمط األول أكبر منه في نمط الثاني 

إعطاء الیرقات وكانت قیمة أو أن هناك اختالفًا معنویًا مابین درجات الملوحة على عدد مرات اإلباضة 

P<0.005 كما أظهر اختبار ،Scheffe إعطاء یرقات كان عند درجة الملوحة أوباضة اإلأّن أعلى عدد مرات

40‰.

على عدد مرات )جنسیًا، بكریاً (ولمعرفة فیما إذا كان هناك فروق معنویة لنوع التكاثر سواًء أكان 

أن هناك اختالفًا معنویًا مابین حظلعینیتن مستقلیتن ولو T-testإختبارإعطاء الیرقات تم استخدامأو اإلباضة 

إعطاء الیرقات على اعتبار أّن هناك عینتین األولى هي عینة التكاثر الجنسي والثانیة هي أو عدد مرات اإلباضة 

، وبما أّن إشارة االختبار موجبة فهذا یعني أّن الفرق هو لمصلحة P<0.005عینة التكاثر البكري ، وكانت قیمة  

.إعطاء الیرقات لدیه أطولأو التكاثر الجنسي أي أّن عدد مرات اإلباضة 

.زمة لإلباضة إضافة لعدد مرات اإلباضةال فترة ما قبل النضج ومتوسط الفترة الزمنیة ال:21شكل
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 تضعه األنثى في المرة الواحدةالیرقات التي و تحلیل عدد البیوض

واحد من وبنوع ‰120-100-40-15ملوحة هي على التتالي بأربع درجات التجربة أجریت

Tetraselmisهو الغذاء  sp.أن عدد الیرقات التي تعطیه األنثى في المرة الواحدة في نمط التكاثر ولوحظ

وبلغ ‰15یلیها بدرجة الملوحة ، یرقة 143بلغ ‰40ثنائي الجنس كان على التتالي بدرجة الملوحة 

یرقة 13وبلغ ‰120ومن ثم درجة الملوحة ، یرقة 63وبلغ ‰100ثم تلیها درجة الملوحة ، یرقة 130

، بیضة 163وبلغ ‰40أما بالنسبة لنمط التكاثر البكري فكانت أكبر عدد للبیوض عند درجة الملوحة ،

ومن ثم ،بیضة  40وبلغ ‰100ومن ثم بدرجة الملوحة ، بیضة 119وبلغ ‰15تلیها درجة الملوحة 

المقارنة ما بین نمطي وعند ، )8الجدول (و )22الشكل  (بیضة 19وبلغ ‰120بدرجة الملوحة 

، أّن عدد الیرقات في النمط األول أصغر منه  في النمط الثاني تبین )البكري –ثنائي الجنس (التكاثر

أن هناك اختالفًا معنویًا مابین ولوحظعلى العیناتANOVAبإجراء تحلیل التباین هذه النتیجةت وأكد

أّن Scheffe، كما أظهر اختبار P<0.005وكانت قیمة  ، الیرقات  /درجات الملوحة على عدد البیوض 

.‰40الیرقات درجة الملوحة /أعلى عدد البیوض

/على عدد البیوض )جنسیًا، بكریاً (ولمعرفة فیما إذا كان هناك فروق معنویة لنوع التكاثر سواًء أكان 

/أن هناك اختالفًا معنویًا مابین عدد البیوض لعینیتن مستقلیتن ولوحظT-testالیرقات وتم استخدام إختبار

لجنسي والثانیة هي عینة التكاثر البكري ، وكانت الیرقات على اعتبار أّن هناك عینتین األولى هي عینة التكاثر ا

، وبما أّن إشارة االختبار سالبة فهذا یعني أّن الفرق هو لمصلحة التكاثر البكري أي أّن عدد P<0.005قیمة

.البیوض لدیه أكبر

.عدد الیرقات والبیوض في كل مرة والموضوعة من قبل األنثى:22شكل 
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والیرقات التي تضعه األنثى الواحدة خالل حیاتهاتحلیل العدد الكلي للبیوض

واحد من وبنوع ‰120-100-40-15ملوحة هي على التتالي بأربع درجات التجربة أجریت 

Tetraselmisهو الغذاء sp. والحظنا أن عدد للیرقات الكلي التي تعطیه األنثى في نمط التكاثر ثنائي

وبلغ ‰15یلیها بدرجة الملوحة ، یرقة 1868بلغ‰40الجنس كان على التتالي بدرجة الملوحة 

وبلغ ‰120ومن ثم بدرجة الملوحة ، یرقة 633وبلغ ‰100ثم تلیها درجة الملوحة ، یرقة 1043

‰40أكبر عدد للبیوض الكلي عند درجة الملوحة التكاثر البكري فكانبالنسبة لنمط أما ،یرقة 66

‰100ومن ثم بدرجة الملوحة ، بیضة 723وبلغ ‰15تلیها درجة الملوحة ، بیضة 1632وبلغ 

8الجدول(و )23الشكل  (بیضة 80وبلغ ‰120ومن ثم بدرجة الملوحة ، بیضة  164وبلغ 

أّن عدد الیرقات الكلي في النمط تبین)البكري –ثنائي الجنس (المقارنة ما بین نمطي التكاثروعند ، )

بإجراء تحلیل النتیجةهذهوأكدت،األول أكبر منه عن عدد البیوض الكلي في نمط التكاثر البكري 

الیرقات و ض أن هناك اختالفًا معنویًا مابین درجات الملوحة على عدد البیو ولوحظANOVAالتباین 

الیرقات الكلي و أّن أكبر عدد للبیوض Scheffe، كما أظهر اختبار P<0.005الكلي  وكانت قیمة 

.‰40والموضوع من قبل األنثى كان عند درجة الملوحة 

على عدد البیوض)جنسیًا، بكریاً (ولمعرفة فیما إذا كان هناك فروق معنویة لنوع التكاثر سواًء أكان 

أن هناك اختالفًا معنویًا  مابین عدد البیوض لعینیتن مستقلیتن ولوحظT-testتم استخدام إختبارلیرقات الكليوا

الكلي والیرقات الكلي على اعتبار أّن هناك عینتین األولى هي عینة التكاثر الجنسي والثانیة هي عینة التكاثر 

ذا یعني أّن الفرق هو لمصلحة التكاثر الجنسي ، وبما أّن إشارة االختبار موجبة فهP<0.005البكري ، وكانت قیمة 

.من عدد البیوض الكلي لنمط التكاثر البكري ي أّن عدد البیوض الكلي لدیه أكبرأ

.عدد الیرقات والبیوض الكلي الموضوعة من قبل األنثى:23شكل
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.المعاییر الحیویة عند األرتیمیا خالل التجربة بعض :8جدول

التكاثر ملوحة
فترة ما قبل 

)یوم(النضج 

فترة التكاثر 

)یوم(

فترة حیاة الكائن 

)یوم(

متوسط فترة

الزمنیة لإلباضة 

)یوم(

عدد مرات 

أواإلباضة 

إعطاء

الیرقات 

)مرة(

أوعدد بیوض 

یرقات في مرة 

)یرقة/بیضة(واحدة 

أو عدد بیوض 

قات الكلي الیر 

)یرقة/بیضة(

جنسي 15‰ 16±1.44 37.6±1.31 53.6±1.46 3.57±1.87 8±1.08 130.3±1.57 1043±1.12

بكري 15‰ 19±1.67 29.2±1.80 48.2±1.81 3.69±1.02 6±1.37 119.26±1.87 723±1.31

جنسي 40‰ 15±1.71 68.2±1.47 83.2±1.03 4.16±1.61 13±1.34 143.6±1.22 1868±1.97

بكري 40‰ 22±1.49 49.2±1.78 61.4±1.97 3.82±1.65 10±1.05 163.2±1.71 1632±1.34

جنسي 100‰ 20±1.93 38.4±1.19 58.4±1.67 2.74±1.45 10±1.14 63.3±1.97 633±1.30

بكري 100‰ 18±2.03 22.4±1.04 40.4±1.15 4.35±1.04 4±1.70 40.9±1.08 164±1.24

جنسي 120‰ 24±0.21 28.4±1.19 42.4±1.36 4.48±1.24 5±1.83 13.2±1.16 66±1.33

بكري 120‰ 20±0.83 18.8±1.17 38.8±1.88 3.45±1.74 4±1.91 19.9±1.87 80±1.19

:العالقة بین طول الكائن ووزنه الجاف :3-8

Tetraselmisوبنوع غذاء واحد هو ‰40ملوحة واحدة هيبدرجة التجربة أجریت sp.) الغذاء

ولوحظ})ظالم –نور(12-12{واإلضاءة)م 25º(وضمن عوامل ثابتة من درجات الحرارة )األفضل

ثبات تلك الزیادة في بعض الفترات  وقد تم التأكید یادة الطول كما لوحظبالتجارب العملیة زیادة وزن الكائن مع ز 

ومعرفة ، )24الشكل(ادة الوزن مع زیادة الطول أثر زیعلى هذه النتیجة عبر دراسة إحصائیة بّینا من خاللها 

واستنتج)10الجدول (وتم إیجاد قیمة الثابت في معادلة خط االنحدار)9الجدول  (یةشدة العالقة اإلرتباط

.للظروف التجریبة التي قمنا بهاالعالقة التي تربط طول الكائن مع وزنه تبعاً 

لعالقة ما بین طول الكائن ووزنها:24شكل

y = 113.2x - 163.7
R² = 0.915

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

ام
غر

رو
یك

لم
با
ن 

وز
ال

الطول



110من51صفحة

تم 19اإلصدار SPSSاعتمادًا على بیانات التجربة الخاصة بقیاس أوزان وأطوال الكائن وباستخدام برنامج 

.الوزن هو المتغیر التابع، والطول هو المتغیر المستقلتم اعتبارلمًا أنهنمذجة العالقة، ع

یظهر شدة العالقة األرتباطیة ما بین الوزن والطول:9جدول 

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
1 .957a .916 .913

R=0.957)معامل االرتباط(ملخص النموذج أّن شدة العالقة اإلرتباطیة مابین الوزن والطول )9الجدول (یظهر

Rوهي عالقة قویة جدًا وطردیة، وكذلك قیمة معامل التحدید  Square=0.916 من زیادة %92ویفسر ما نسبته

.%92الوزن هي نتیجة الزیادة في الطول، ویفسر أیضًا أن نموذج العالقة اإلرتباطیة قوي بنسبة 

نحداریظهر قیمة الثوابت في معادلة خط اال :10جدول 

Coefficients

Model
Unstandardized CoefficientsStandardized Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1(Constant) -163.762 30.192 -5.424.000

long 113.295 5.886 .957 19.247.000

30.192، ویبلغ الخطأ القیاسي له )163.76-(أن قیمة الثابت في معادلة خط االنحدار )10جدول(یتضح من 

فهذا P<0.05وبما أن .5.886، ویبلغ الخطأ القیاسي له )113.295(كما تبلغ قیمة المیل في معادلة االنحدار

).الطول(والمستقل )الوزن(یعني وجود داللة معنویة للثوابت الممثلة لمعادلة النموذج ما بین المتغیرین التابع 

:وهي)24(الشكلالموضحة فيالمعادلةیمكننا استنتاجوبالتالي 

W=-163.76 +113.295 L

.هي طول الكائنL، هي الوزن الجاف للكائن Wحیث 
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الفصل الرابع

مناقـــــــــــــــــشة-4

القیاسات المورفومتریة :4-1

Vanhaeckeصنف   and Sorgeloos (1980a)ثالث مجموعاتإلىلقطر البیوض رتیمیا وفقاً األ:

.Aبیوض ذات قطر صغیر كالنوع :المجموعة األولى  franciscana الموجود في ساحل خلیج مدینة سان و

و 225.5لى التتالي ر بیوضها عفي استرالیا والتي یبلغ قطالموجودة واألرتیمیا فرانسیسكوا في الوالیات المتحدة

.میكرون235.6

Aرتیمیا بیوض ذات  قطر كبیر كنوع األ:یة المجموعة الثان .parthenogentic ذو نمط التكاثر البكري والموجود

.میكرون284.9-267أقطار بیوضها من والهند والتي تتراوح ، طالیاای، فرنسا ، في الصین

.Aرتیمیا بیوض ذات قطر متوسط كنوع األ:ثة المجموعة الثال franciscana الموجود في بحیرةGreat salt في

–میكرون244.2(أقطار بیوضها وتبلغفي كنداChaplinالموجود في بحیرة نفسهالوالیات المتحدة والنوع 

.على التتاليمیكرون240و )میكرون252.2

.Aأن قطر البیوض من النوع نت هذه الدراسةبیّ  franciscana250 میكرون یتماثل تقریبًا مع  قطر

.Aبیوض النوع  franciscanaمیكرون 447.6في العراق الموجود)Mohammed et al ., وهویماثل )2010

.Aتقریبا  قطر بیوض النوع  franciscanaمیكرون 252-232في كولومبیا  الموجود)Camargo et al

.Aو قطر بیوض النوع )2005,. franciscana252-244في البحیرات المالحة في الوالیات المتحدة االمیریكیة

Sorgeloos(میكرون et al ., Aوهو أكبر من قطر بیوض النوع ، )1986 .persimilisفي  األرجنتین الموجود

Vanhaecke(میكرون 238 and Sorgeloos , 1980a( میكرون  210وقطر بیوض األرتیمیا من المكسیك

)Rodrigue-Almaraz et al ., .Aومن قطر بیوض النوع )2006 franciscanaفي ساحل خلیج الموجود

Sorgeloos(میكرون 228.7-224مدینة سان فرانسیسكوا  et al ., .Aومن  قطر بیوض النوع .)1986

franciscanaمیكرون  235.8في تونس الموجود)Ben Naceur et al .,2010a(. ومن قطر بیوض النوعA .

tibetianaمیكرون 330-323في التیبتالموجود)Abatzopoulos et al., بینما یكون أصغر من .)1998

Abatzopoulos(میكرون 286-262في إیرانالموجودA.urmianaقطر بیوض النوع  et al ., 2006(.

من سالالت األرتیمیا ویعد  هذا حد كبیر بكل ساللةإلىالبیوض مرتبطقطر أنوبناءًا على ما تقدم  نتبین 
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Van(نواع في التمیز بین األاً مهمعامالً  Stappen , أحجام قطر البیوض بّینی)11الجدول (و)1996

.ویرقات األرتیمیا والتابعة ألنواع  مختلفة من األرتیمیا

.جغرافیة مختلفةومن مناطقمن األرتیمیانواع مختلفةبلیوس أل و ر البیوض وطول یرقات الناقطمقارنة :11الجدول 

طول یرقة قطر البیوض  المكان                                                                           النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

1بلیوس و نا

المرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

Artemia .franciscanaGSL250هذه الدراسةمیكرون440میكرون

Artemia .franciscanaGSL244.2میكرون447.6میكرون)Mohammed et al ., 2010(

Artemia .franciscanaGSL244-252میكرون489-486میكرون)Vanhaecke and Sorgeloos , 1980a(

Artemia .franciscanaمیكرون431-428میكرون228-223أمیركــــــــــــــــا)Vanhaecke and Sorgeloos , 1980a(

Artemia .franciscanaمیكرون466-402میكرون245-219االرجنتین)Amat et al ., 2004(

Artemia .persimilisمیكرون431میكرون238االرجنتین)Vanhaecke and Sorgeloos , 1980a(

Artemia .tibetianمیكرون667میكرون330-323التیبت)Abatzopoulos et al., 1998(

Bisexual speciesمیكرون501-439میكرون267-233الصین)Xin, 2004(

Bisexual speciesمیكرون501-439میكرون263-244تونس)Romdhane et al ., 2004(

Bisexual species میكرون442-390میكرون252-232كولومبیا)Camargo et al ., 2005(

Bisexual speciesمیكرون473.5میكرون210المكسیك)Rodriguez-Almaraz et al ., 2006(

Bisexual speciesمیكرون462میكرون225دومنیكان)Mayer ,2002(

Artemia .urmianaمیكرون505-466میكرون286-262إیـــــــــــــــــــــران)Abatzopoulos et al ., 2006(

Artemia .parthenogenticمیكرون517میكرون284ایطالیا)Vanhaecke and Sorgeloos , 1980a(

Artemia .parthenogenticمیكرون277تركیـــــــــــــــــــــا................)Sagyi,2004(

Artemia .parthenogentic میكرون514-499میكرون280-267الصین)Xin, 2004(

Artemia .parthenogenticمیكرون420-258باكستان...............)Sultana et al ., 2004(

.Aرتیمیا حدیثة الفقس ألنواع األ1بلیوس و ناأن طول یرقات النت الدراسةبیّ  franciscana440

447في العراق ذو نمط التكاثر ثنائي الجنس والذي یبلغ  میكرون یتماثل تقریبًا مع نوع یرقات األرتیمیا الموجودة 

Mohammed(میكرون  et al ., 466-402في االرجنتینالموجودة األرتیمیا و وهو ضمن مجال أنواع.)2010

Amat(میكرون  et al ., (میكرون 442-390في كولومبیا الموجودة وهو أكبر من األنواع .)2004

Camargo et al ., .Aومن النوع .)2005 franciscana426.8سبخة بوجمال في تونس والموجود في

Ben(میكرون  Naceur et al ., 2011a(. وأكبر من الیرقات المستخرجة من ساحل خلیج مدینة سان فرانسیسكوا

Sorgeloos(میكرون 428-433 et al ., 473.5في المكسیك الموجودة ولكنها أصغر من األنواع .)1986

Rodriguez-Almaraz(میكرون  et al ., Greatوبحیرة .)2006 salt 486في الوالیات المتحدة االمیریكیة-

Vanhaecke(میكرون489 and Sorgeloos , 1980a(.من التیبت 1بلیوس و على أي حال فإن یرقات الناA .

tibetiana667 میكرون)Abatzopoulos et al., میكرون A.urmiana466-505وٕایران )1998
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)Abatzopoulos et al ., نت بیّ .رتیمیا ذات النمط ثنائي التكاثر الجنسيمن سالالت األتعتبران األكبر)2006

Vanhaeckeنتائج  and Sorgeloos (1980a)لكال نمطي التكاثر البكري ونمط 1بلیوس و أن حجم یرقات النا

(وجود اختالف كبیر بین وزن الیرقات كما بّینت ، میكرون 520-430التكاثر ثنائي الجنس یتراوح مابین 

.Aرتیمیا لكل ساللة فعلى سبیل المثال األاً وذلك وفق)1بلیوسو النا franciscana المنتجة في بحیرةGreat salt

حیث هذا أمر یتوافق مع هذه الدراسةمیكروغرام و 2.7-2.42فیها من 1بلیوس و بلغ الوزن الجاف لیرقات النا

كما ، میكرون 440میكرون بینما كان طول الیرقات في تجربتنا 489-486میكرون وكان طولها بین 2.4بلغت 

دلة التصنیفة المستخدمة في التمییز بین وطولها هي من األ)1بلیوس و النا(ن وزن الیرقات ت الدراسات أبّین

.رتیمیاالالت األس

إضافة إلى بعض القیاسات1وسوطول یرقات الناوبلیقطر البیوض طول هذه الدراسةسجل في

.Aعند نوع األرتیمیا )ذكور وٕاناث(المورفومتریة األخرى لألفراد البالغة  franciscanaمع مع مقارنة القیاسات

).13جدول (و )12جدول (نااآلتین الجدوالنائج بعض الدراسات األخرى كما یبینت

من الذكور في أجناس األرتیمیا وهذه الظاهرة عامة عند جمیع أطولعادةت القیاسات أن اإلناث بّین

Neagel(السالالت  and Rodriguez , (نواع ذات نمط ثنائي التكاثر الجنسي وخاصة األ).2002

Triantaphyllidis et al ., 1997b(.لفترة نثى تحمل الذكر أثناء عملیة االلتقاء والتكاثر في ذلك كون األوالسبب

Asem(طویلة et al ., ناث في ال الذكور واإلالدراسات  وجود اختالفات بین أطو بعض وقد برهنت .)2010

Camargo(نفسهوسط الحضن ى فيبرتیمیا التي تر األحماعات et al ., 2003(.

.متباینةجغرافیة مناطقمنتابعة ألنواع مختلفةث أرتیمیا نایظهر القیاسات المورفومتریة إل :12جدول 

طول طول كليالساللة

البطن

عرض 

مبیض

طول 

المفرق 

الذیلي

عدد 

شعیرات

عرض 

راس

مسافة بین 

العینین

طول قطر العین

القرینان

GSL12.1هذه الدراسةملم0.83ملم0.31ملم1.60ملم120.95ملم0.25ملم2.13ملم6.05ملم

GSL8.44ملم0.64ملم0.28ملم1.37ملم10.50.63ملم0.29ملم2.02ملم4.1ملمMohammed et al
.(2010)

SFB110.3ملم0.70ملم0.28ملم1.63ملم10.30.97ملم0.32ملم0.72ملم5.44ملمAmat et al.(2004)

SFB211.14ملم0.84ملم0.33ملم1.84ملم10.41.17ملم0.32ملم2.19ملم5.22ملمTriantaphyllidis et al
.(1997)

GSL111.3ملم0.77ملم0.30ملم1.63ملم10.90.91ملم0.24ملم0.76ملم6.13ملمAmat et al.(2004)

GSL212.5ملم0.88ملم0.32ملم1.78ملم10.51.06ملم0.27ملم2.22ملم6.27ملمTriantaphyllidis et al
.(1997)

GSL310.8ملم0.84ملم0.33ملم1.86ملم11.11.18ملم0.33ملم2.19ملم5.06ملمTriantaphyllidis et al
.(1997)

A.s5.41ملم0.78ملم0.22ملم1.02ملم2.50.58ملم0.18ملم0.86ملم2.25ملمEl-Bermawi et al
.(2004)

A.u16.35ملم1.19ملم0.34ملم2.10ملم2.11.05ملم0.18ملم2.18ملم9.89ملمTriantaphyllidis et al
.(1997)

A.p9.85ملم1.01ملم0.27ملم1.16ملم5.20.54ملم0.21ملم1.4ملم4.78ملمSaygi (2004)
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.متباینةجغرافیة مناطقمنتابعة ألنواع مختلفةر أرتیمیا یظهر القیاسات المورفومتریة لذكو :13جدول 

طول طول كليالساللة

البطن

عرض 

مبیض

طول 

المفرق 

الذیلي

عدد 

شعیرات

عرض 

راس

مسافة بین 

العینین

طول قطر العین

القرینان

GSL12.1هذه الدراسة ملم0.83ملم0.31ملم1.60ملم120.95ملم0.25ملم2.13ملم6.05ملم

IRA8.44ملم0.64ملم0.28ملم1.37ملم10.50.63ملم0.29ملم2.02ملم4.1ملمMohammed et al
.(2010)

SFB110.3ملم0.70ملم0.28ملم1.63ملم10.30.97ملم0.32ملم0.72ملم5.44ملمAmat et al.(2004)

SFB211.14ملم0.84ملم0.33ملم1.84ملم10.41.17ملم0.32ملم2.19ملم5.22ملمTriantaphyllidis et
al .(1997a)

GSL111.3ملم0.77ملم0.30ملم1.63ملم10.90.91ملم0.24ملم0.76ملم6.13ملمAmat et al.(2004)

GSL212.5ملم0.88ملم0.32ملم1.78ملم10.51.06ملم0.27ملم2.22ملم6.27ملمTriantaphyllidis et
al .(1997a)

GSL310.8ملم0.84ملم0.33ملم1.86ملم11.11.18ملم0.33ملم2.19ملم5.06ملمTriantaphyllidis et
al .(1997)

A.s5.41ملم0.78ملم0.22ملم1.02ملم2.50.58ملم0.18ملم0.86ملم2.25ملمEl-Bermawi et al
.(2004)

A.u16.35ملم1.19ملم0.34ملم2.10ملم2.11.05ملم0.18ملم2.18ملم9.89ملمTriantaphyllidis et
al .(1997a)

A.p9.85ملم1.01ملم0.27ملم1.16ملم5.20.54ملم0.21ملم1.4ملم4.78ملمSaygi (2004)

.A(ت النتائج أن القیاسات المرفومتریة لالرتیمیا بّین franciscana( في العراق أقل من مثیالتها

Amat(األرجنتین الموجودة  et al ., ف في المناطق الجغرافیة وهذ االختالف في األطوال یعود لالختال.)2004

Camargo(نفسهاة ف ظروف التجربختالوكذلك ال et al ., والتي وجد مع هذه الدراسةوهذا ال یتوافق.)2005

Greatوالموجودة في بحیرة GSL2رتیمیا أنها أقرب لساللة األ salt مع ساللة األرتیمیا من إضافة لتشابه تقریبي

.االرجنتین

A.franciscanaعند بیوض األرتیمیا من النوع ة الفقسنسبة وكفاء:4-2

:هناك العدید من العوامل المؤثرة على نسبة وكفاءة الفقس نذكر منها

كمیة ، درجة الحموضة ، درجة الملوحة ، درجة الحرارة ، ونوعه الغذاءكمیة ، شروط االستزراع ، عوامل وراثیة 

الطرق والتقنیات المتبعة في الحصاد والتنظیف ، البیوض كثافة، تأثیر الشدة الضوئیة ، المنحلاألوكسجین

Lavens(حسب تمت والبد من أن نشیر أن التجارب في هذه الدراسةلبیوض والتجفیف وحفظ ا and Sorgellos

, 1996(.

Vos(أفضل وأكثر أهمیة من نسبة الفقس اً سابقًا أن كفاءة الفقس تعتبر معیار كرذ and De La Rosa

, بلغ حوالي GSLمن بحیرة ذات النوعیة الممتازةت الدراسات أن عدد الیرقات من البیوضبّینوبهذا فقد )1980
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نما  كانت كفاءة الفقس في بی%)90فقس أكبر من  أي بنسبة(بیوض الواحد منغرامیرقة لكل270000

والمستحضرة من نفس البحیرة أي بنسبة یرقة ناتجة عن فقس غرام واحد من البیوض200000هذه الدراسة

وهي نسبة مقبولة مقارنة  بنسبة الفقس الناتجة عن البیوض من الدفعات التجاریة والتي %74فقس تبلغ حوالي 

السبب لطریقة حفظ البیوض یعود وربما یرقة في غرام واحد من البیوض100000والي فیها حیبلغ عدد الیرقات 

من خلیج مدینة سان (SFBوال بد أخیرًا أن نشیر أن هناك دفعات من البیوض مثل بیوض ، وتجفیفها 

Van(یرقة لكل غرام واحد من البیوض320000ن الیرقات تعطي عدد أكبر م)فرانسیسكوا  Stappen ,

.مقارنة ما بین نسبة وكفاءة الفقس ألنواع أرتیمیا من مناطق مختلفة )14الجدول (بّینوی)1996

.تلفة ومن مناطق مختلفة لألرتیمیانواع مخة الفقس أل مقارنة لنسبة وكفاء:14جدول 

نسبة المـــــــــــــــــــــــــــكانالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

الفقــــــــــــــــــــــــــس 

المرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعكفاءة الفقـــــــــــــــــــــــــــــس 

Artemia .franciscanaGSL74%200.000 هذه الدراسةیرقة

Artemia .franciscanaیرقة 128.160%40.6العـــــــــــــــــــــــــــــراق)Mohammed et al ., 2010(

Artemia .franciscanaیرقة105.633%69.7العـــــــــــــــــــــــــــــراق)Al-Obaydi ,2005(

Artemia tunisisanaیرقة 155555-98.666%53.1-46.7كولومبــــــــــــــــــیا)Romdhane et al ., 2004(

Artemia .urmiana97.8-13.7إیـــــــــــــــــــــــــــــــــران%................)Abatzopoulos et al ., 2006(

Artemia .parthenogenticیرقة255.000-29.200%21-12العـــــــــــــــــــــــــــــراق)Al-Obaydi ,2005(

Artemia .parthenogenticیرقة 87878%58.1تركیــــــــــــــــــــــــــــــــــا)Sagyi,2004(

25ودرجة حرارة ‰33الحضن بمیاه ذات درجة ملوحة ما یكونالفقس یكون أفضل عندزمنإن سابقًا كما ُذكر

Lavensساعات  8م وأن آخر ظهور للیرقات یكون بعد ⁰ and Sorgeloos هذا توافق مع هذه و (1996)

-12م وقد ظهرت أولى الیرقات ما بین 25⁰ودرجة حرارة ‰35بالرغم أن الحضن تم بدرجة ملوحة الدراسة

وكان الوقت المنقضي لفقس (Tsوكانت ساعة 17بعد حوالي T50بینما كان ، T0ساعة بعد الحضن 13

)معظم الیرقات  T90-T10 وقد ظهرت آخر الیرقات ساعات 6تساويT100 ساعات أي بشكل 8بعد حوالي

Lavens(ساعات 10لعلم أن زمن الحضن یفضل أن یكون بزمن أقل من مع ا.یتطابق  من الشروط المثلى 

and Sorgeloos, 1996(.

Vanhaecke(مع دراسة  عدم توافق هذه الدراسةلوحظو  and sorgeloos( بیوض على 1982

.Aرتیمیااأل franciscana من بحیرةGreat salt ّ35بدرجة ملوحة والمجراة بالشروط نفسها(نت نتائجه والذي بی

21.7بعد حوالي T90ساعة و 17.5بعد T50ساعة بینما 14كان بعد T0أن )م25⁰وبدرجة حرارة ‰

.T50مع استثناء واحد هو التقارب عند ساعات7كان Tsوساعة 
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تأثیر الضوء على خصائص الفقس:4-3

ناك اختالفًا بین ساللة ن العدید من العلماء أثر الضوء على خصائص الفقس وقد أثبتوا أن هلقد بیّ 

Vanhaecke(خرى وأ and Sorgeloos ,1980a. كما ركزت العدید من الدراسات على دور وتأثیر الشدة )

Van(رتیمیا بیوض األو الفقس الضوئیة وفترة التعرض لها على نسبة وكفاءة Der Linden et al ., 1985(

Sorgeloos(رتیمیا لى نمو یرقات األوكذلك تأثیر الضوء ع , 1972(.

Asil(الختالف سماكة الكوریون  كما ُأثبت أن نسبة الفقس تختلف وفقاً  et al ., ویعتبر صباغ )2012

نه وبزیادة الشدة الضوئیة تزداد نسبة أالضوء في البیضة و الهیماتین في الكوریون هو المسؤول عن امتصاص 

Vanوكفاءة الفقس  Der Linden et al . (1985).

Sorgeloosكًال مننبیّ  Sorgeloosو (1973) et al Royanو (1976). Spektorovaو (1976)

and Syomik تهدرت البیوض في ترتیمیا وذلك عندما بیوض األأن وجود الضوء یحفز الفقس عند(1979)

عادة عبر العدید من عملیات التجفیف وإ ن یتراكم في البیضةأن ذلك المحفز الضوئي یمكن وإ .ظروف هوائیة 

,Sorgeloos(رتیمیا في الظالم الهدرتة وهذا ما یفسر فقس بیوض األ 1973(.

أن الشدة الضوئیة لها تأثیر كبیر على نسبة وكفاءة ومعدل الفقس على بیوض نت هذه الدراسةبیّ 

.Aاألرتیمیا من النوع  franciscanaساعة حیث 24لوكس بفترة 2000عریض البیوض لشدة ضوئیة وذلك عند ت

لزمنیة كما وجدنا أن الفترة ا، %74یرقة وبنسبة فقس بلغت حوالي 200000كانت كفاءة الفقس في تجربتنا 

ن في الحصول على امیهلوكس یشكالن عاملین2000الضوئیة والشدة)ظالم –نور (12/12لإلضاءة 

Asilنسبة نمو عالیة للیرقات وهذا یتفق مع ما توصل الیه  et al .(2012).

:تأثیر الحرارة على معدل البقاء الطول والوزن عند األرتیمیا:4-4

رطب كان عند الجاف و الوزن متوسط للأن أفضل معدل للبقاء والنمو وأفضل من هذه الدراسةلوحظ

Tetraselmisالتغذیة  sp.  25بدرجة حرارةº وبدرجة )ظالم –نور (12/12م وبفترة زمنیة لإلضاءة هي

.‰40ملوحة 

:سبابعدید من األللرتیمیا یكون نتیجة ف في تحمل درجات الحرارة عند األن االختالالدراسات أتبّینلقد 

و الحرارة والملوحة أكیمیائیة ولذلك فقد درس العلماء العدید من تلك العوامل كدرجات وراثیة أو بیولوجیة أو

كدرجة الحرارة أو درجة الملوحة أو حتى ثیر كل من تلك العوامل على حدةلمشترك وسنحاول تبیان تأتأثیرهما ا

.تأثیرهما المشترك
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:سباب بیولوجیة كالحرارة البقاء ألاختالف معدل 

یلیها على %66.67بلغ م حیث25ºأن معدل البقاء األعلى كان عند درجة الحرارة نت هذه الدراسةبیّ 

وبهذا نسنتج انخفاض معدل %50و %56.67م بمعدل  30ºو 15التتالي معدل البقاء في درجتي الحرارة 

Vanhaeckeنتائجم وهذه النتیجة تتوافق مع 30ºفوق الدرجة صةً البقاء  مع تزاید درجة الحرارة وخا et al .(

رتیمیا تموت ما دو أن معظم یرقات السالالت من األبینما بالنسبة لتحمل درجات الحرارة العالیة فعلى مایب(1984

Andersonم وقد أكد على ذلك كال من 34º-30بین درجة حرارة  ( Al-Uthmanو (1958 ( و (1971

Kristensen and Hulscher –Emeis ( Scelzoو (1972 and Voglar ( رتیمیاسالالت األفمثالً .(1980

A.salinaمن قبرص وA.salinaمن اسبانیا وA .parthenogentic. النفوقمن استرالیا یبدأعندها معدل

بالنسبة لسالالت أما ، م  34ºجة نسبة فقد في الدر %100إلىم لیصل 30ºالعالي باالرتفاع فوق الدرجة 

.Aرتیمیا األ franciscanaمن ساحل خلیج مدینة سان فرانسیسكوا وA. franciscana البرازیل ومنA.

franciscana الفلبین ومنA. franciscana 30في یبدأالنفوقمعدل فكان كندا منº  على عكس ذلك ، م

.Aرتیمیا م  لسالالت األ30ºفوق الدرجة النفوقال یالحظ زیادة كبیرة في معدل  franciscana من بحیرة

Great saltوA .parthenogentic. الهند ومنA .parthenogentic.من ایطالیا وA .parthenogentic.

رتیمیا األمن النتائج أن معدل البقاء بالنسبة لساللة لوحظو ، لكل ساللة ملوحة مثالیةدرجة فرنسا وذلك ضمن من 

A. franciscana من بحیرةGreat salt 34في درجة الحرارةºخرى م  أفضل من باقي السالالت األ

)Vanhaecke et al . .Aلالرتیمیا %50نسبة البقاء بلغت حیث ، )1984 franciscana من ساحل مدینة

.Aم  لألرتیمیا31º-30م والدرجة 30º-29سان فرانسیسكوا في درجة الحرارة  franciscana من البرازیل

.Aم  لالرتیمیا 32ºوالدرجة  franciscanaمن الفلبین.

Clausمع  دراسة نتائج هذه الدراسة كما توافقت  et al . ( ع مالنفوقوالذي الحظ ازدیاد نسبة (1977

.م30ºازدیاد درجة الحرارة عن 

یة بین وضمن ختالف في العوامل الوراثلالكما قد یكون سبب التباین في تحمل درجات الحرارة عائداً 

لتحمل اً منخفضمعدالً بّینرتیمیا حیث أن معظم سالالت ذات النمط ثنائي الجنس في أوروبا تالسالالت في األ

Abreu-Grobois(درجات الحرارة العالیة  and Beardmore تلك أنوال بد أن نشیر أیضاً ).1982,

Vanhaecke(رتیمیا زمة لفقس بیوض األالجات الحرارة النظهر مقاومة منخفضة لدر نفسهاالسالالت , 1983(

Vanhaeckeمن تجارب و  et al . ( ن السالالت ذات نمط التكاثر البكري  تكون مقاومة لدرجات تبین أ(1984

Metalli(الحرارة المرتفعة  and Ballardim رتیمیا في أوروبا إن االختالف ما بین السالالت من األ.)1972,

(التغیرات الفصلیة الحاصلة  إلىعزى ذات النمط الثنائي التكاثر الجنسي مع تلك ذات النمط البكري  یمكن أن یُ 

Vanhaecke et al ., 1984(.
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Browneونتائج الدراسة التي قام بها كما لوحظ وجود تطابق بین نتائج هذه الدراسة and

Wanigasekera ( لحرارة والملوحة على معدل درجات اتأثیر مهم ومشترك لوالذي الحظ من خاللها وجود(2000

ضجنكافیة لالفترة الالتي قمنا بها وهي نفسهاالفترة الزمنیةیومًا وهي21هيةیتجربوذلك ضمن فترة البقاء 

ـاثیر تمع األفضلیة لبقاءلحرارة والملوحة على معدل الدرجات اتأثیر مشترك لأن هناك یظهر من التجربة ، األفراد 

وهو غیرمتعلق یزداد مع ارتفاع درجة الحرارةالنفوقن معدل أحیثالملوحة درجة كبر من أدرجة الحرارة بشكل 

عدل البقاء في ممن وهو قریب (م24ºالحرارة في درجة%73البقاء وكان معدل بارتفاع درجة الملوحة

هذه الدراسةوهو قریب تقریبًا للنتائج(م30ºالحرارةفي درجة%40بینما كان معدل البقاء %)66.6تجربتنا 

.Aنوع بالنسبة للوالحظ أن معدل البقاء االمثل%)50 franciscana ودرجة حرارة ‰60كان في درجة الملوحة

15º 24ودرجة الحرارة ‰120یلیه في درجة الملوحة %80م وسجلº73م وسجل.%

لشتى أنواع األرتیمیا مثالیة لمعدل البقاء و للخصائص التكاثریة ال توجد درجة حرارة وملوحة ذكرناوكما 

.Aبالنسبة للنوع ف.كل نوع یمتلك درجة حرارة وملوحة مثالیة خاصة بهف franciscana ة  على العكس، من دراسو

Soniraj Browneلدراسة  فضل نسبة لفترة ماقبل النضجأفإن ، هذه الدراسةوعلى عكس نتائج(2004) and

Wanigasekera ( كانتبینما )یوماً 13حوالي (م 30ºودرجة حرارة ‰120ملوحة درجة الكانت في (2000

م 15ºبینما في الدرجة )اً یوم24-35(تاليتالعلى ‰120و 60ملوحة درجة و م 24ºفي درجة حرارة

درساتنا بإجراء نمطین من التجارب هما تغییر درجة الحرارة في بینما قمنا ، یومَا 56هي ‰60ملوحة درجة الو 

وغیرنا درجة الملوحة )م 25º(والتجربة الثانیة هي تثبیت درجة الحرارة ، )‰40(مع تثبیت درجة الملوحة 

(ى التتالي م عل15º-25-30ودرجة حرارة ‰40ملوحة درجة الفي زمة للنضج كالتاليالوكانت نتائج الفترة ال

م واستخدام 25ºالحرارة حیث تم تثبیت فترة ما قبل النضج ما بالنسبة للتجربة الثانیة لأ، یوم )20، 15، 7

.یوماً )24-20-15-16(النتائج على التتالي فكانت)‰120-100-40-15(درجات ملوحة مختلفة هي 

ت تناقص معدل البقاء مع تزاید الحرارة لكن لیس بالضرورة أن تتأثر فترة بّینوصحیح أن معظم الدراسات 

وفترة التكاثر بدرجة الحرارة بشكل خطي فهذان المتحوالن )زمة للنضج الأو ما یعرف بالفترة ال(ما قبل التكاثر 

,Cole(یتأثران بشكل كبیر بتغیرات الظروف البیئیة المحیطة وهما یؤثران بشكل كبیر على مرونة حیاة الكائن 

یاة الكلیة للكائن رتیمیا الموجودة في تونس فإن فترة ما قبل التكاثر تشكل نسبة صغیرة من الحوباستثناء األ)1954

م  یكون معدل البقاء طویل كون معدل السباحة والذي یتحكم بمعدل 15ºم  ونجد أن الدرجة 24ºعند الدرجة 

ن معظم تلك الطاقة ستصرف في أزنة مابین الطاقة المأخوذة والطاقة المصروفة حیث االتغذیة  قریب من المو 

ك نتاج والتكاثر وهذا ما یفسر طول تلالي فطاقة قلیلة ستبقى لإلن وبالتالمحافظة على الضغط األسموزي والتواز 

Browne(رتیمیا الفترة عند بعض السالالت من األ et al ., رتیمیا هناك بعض السالالت من األ، )1988

Aواسبانیا A.salinaوقبرص A.salinaنواع الموجودة في  تونس  كاأل .parthenogenticنها متكیفة یبدو أ
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خرى من تفاع درجة الحرارة بینما سالالت أدرجات الحرارة المنخفضة حیث ینخفض طول فترة حیاتها مع ار مع 

.Aنواع الموجودة في ساحل خلیج مدینة سان فرانسیسكوا رتیمیا كاألاأل franciscana وفي الهندA

.parthenogentic وفرنساA .parthenogentic 24متكیفة لدرجات الحرارة المتوسطةº حد ما إلىم  وهي

.م30º-24متحملة الرتفاع درجات الحرارة 

Wurtsbaughبّین and Gliwicz ( ن النقص بكمیة المواد الغذائیة ونوعیتها ألنواع األرتیمیا أ(2001

A. franciscana في بحیرةGreat saltها التأثیر الناتج عن الحرارة تؤثر بشكل كبیر على معدل یلإاً مضاف

(فاألرتیمیا من كائنات الدم البارد وتتأثر بشكل كبیر بدرجة الحرارة المنخفضة .النمو وزمن النضج 

Wurtsbaugh and Cech , 15في درجة الحرارة سباب الهامة لكون النمو منخفضاً وهذا أیضًا من األ، )1983

.م 30º-25في درجة الحرارة م ومرتفعاً ⁰

Browneوجد  et al . ( رتیمیادنى لنجاح التكاثر عند األم هي الحد األ15ºدرجة الحرارة أن(1988,2000

ثیر م بالعدید من التجارب لمعرفة التأثیر الحرارة وال بد من القیاختبارات لتبیان تأنا لم نقم بالعدید من االفي تجارب

المشترك للملوحة والحرارة 

.Aومما تقدم نستنتج أن ساللة franciscanaفضل للحضن في المناطق المداریة وشبه تعتبر األ

Vos(م  35º-30المداریة حیث تتراوح درجة الحرارة فیها ما بین  et al ., وهي ساللة مقاومة لدرجات )1984

م وذلك ضمن مجال واسع من 35⁰في درجة حرارة %70الحرارة العالیة حیث بلغت نسبة البقاء حاولي 

Vanhaeckeالملوحات المتغیرة  et al . ( 1984).

على معدل البقاء الطول والوزن عند األرتیمیاضاءةتأثیر اإل:4-5

نور (12/12فترة زمنیة لإلضاءة عندملم9.45أن متوسط طول الكائن بلغ ت نتائج هذه الدراسةبّین

Asilوهذه النتائج توافقت مع نتائج)ظالم – et al .(2012)

ضاءة  تؤثر على نمو تلك الیرقات وأن الفترة الزمنیة لتعریض الیرقات إلأن ت نتائج هذه الدراسةبّین

Asilضاءة مستمرة وهذا توافق مع دراسة عند تعریضه إلي الظالم  أطول منه طول الكائن ف et al .(2012)

.Aوالذي أثبت في نتائجه أن نمو الیرقات عند النوع  urmianaلضوء أكثر من یتأثر في فترة تعرض الیرقات ل

عند أفضل من طوله )ملم 11.42(الشدة الضوئیة التي تتعرض لها تلك الیرقات وأن طول الكائن في الظالم 

(ظالم –نور (2/22تعریض الیرقات لفترة ضوئیة  (ظالم –نور (24/0وفترة ضوئیة )ملم 10.53) (

.ملم 9.2 (
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Asilت نتائج بّین et al أكبر من الكائنات المعرضة لشدة ضوئیة ئنات في الظالمأن طول الكا(2012).

-7كبر وذلك للفترة الممتدة من التجربة ما بین أیة لوكس وكذلك أطول من الكائنات المعرضة لشدات ضوئ100

.من التجربةاً یوم17-6وهذا یعود لزیادة النمو واالنسالخات بین الفترة اً یوم14

Sorgeloosت نتائج بّینوقد  الم والنور ربما یعود أن االختالف في طول الیرقات ما بین الظ(1972)

وكون الیرقات التي تسبح .زیادة في معدل نموها إلىالیرقات في الظالم  والتي تؤدي قل التي تبذلهاللسباحة األ

زمة في عملیة النمو في الكبر في السباحة عن الطاقة الأكبر في الشدة الضوئیة العالیة ستصرف طاقة بسرعة أ

Asil(ولین ألسبوعین األا et al ., 2012.(

Royanت دراسة بّین ت الموضوعة في الظالم تنمو بشكل على معدل نمو الیرقات أن الیرقا(1976)

Asilولى وهذا توافق مع دراسة ة أیام األضاءة مستمرة باستثناء الخمسأفضل من تلك الموضوعة في إ et al

في ة لكون الیرقیضاً خذ الطعام وهضمه وتمثیله وربما أزم للیرقة الالوربما السبب في ذلك هو الوقت ال(2012).

.من تلك الموضوعة في الظالمتصرف مجهودًا وطاقة أكبرمستمرةالضاءة اإل

(حیث أن األرتیمیا تحفز بالضوء ویزداد نشاطهااً حاسمالضوء تكون عامالً إن الحركة باتجاه وعكس

Sorgeloos et al ., وهذه النتیجة تتماثل مع نتیجة أخرى تدرس تأثیر الضوء على معدل نمو الیرقات  )1975

المستمرة وهذا في االضاءةها ل في الظالم مناألفراد أطو وهذا ما یفسر كون )Sorgeloos,1972(لألرتیمیا 

.یتماثل مع نتائج هذه الدراسة 

Coutteau(الضوء أو بغیابه الیبدو أن معدل استهالك األرتیمیا للغذاء یتأثر بوجود et al ., 1989(

اختالف متوسط الوزن والظالم في والذي أثبتنا فیه أثر الضوءهذه الدراسةنا الیه فيوهذا یخالف ما توصل

.مختلفة والطول ومعدل البقاء مابین فترات اإلضاءة ال

تأثیر درجات الملوحة على معدل البقاء والطول:4-6

والمتضمنة تأثیر درجات الملوحة والغذاء المختلفة وتأثیرها على تجارب هذه الدراسةمن خالل لوحظ

لوزن الجاف والرطب وبالنسبة للمعدل لمتوسط اوكذلك األمر بالنسبة ، یوماً 21نسبة معدالت البقاء بعد تفاوت

طول والعكس بالعكس  مع أفضل وزنكما الحظنا  أنه لیس من الضروري أن یترافق أفضل معدل للبقاء، الطول 

أن اختالف النتائج ال یعود لسبب واحد كما لوحظ، نخفاض معدل البقاء مع زیادة درجة الملوحةاأیضًا ولوحظ

ولكن معظم الدرسات التي ، كاختالف درجات الملوحة أو اختالف الغذاء وٕانما یعود للتأثیر المشترك لكل منهما 

إما بدرجات الملوحة أو بالغذاء ولهذا فسنحاول في مناقشتنا متمثالً اً واحداً ثون كانت تشمل فقط متغیر احأجراها الب
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كال مع محاولة دراسة تأثیر )درجة الملوحة ومن ثم الغذاء (تسلیط الضوء على تأثیر كل عامل منهما على حدا 

.إن أمكنالعاملین ومقارنته مع هذه الدراسة

انخفاض معدل البقاء لحیاة الكائن مع ازدیاد درجة الملوحة وخاصة لدرجات ت نتائج هذه الدراسةبّین

El-Bermawiوهذه النتائج تطابقت مع نتائج  ‰200-120الملوحة  et al الذي وجد بدراسته التي (2004).

تبعاً في مصر على وجود اختالفات كبیرة في نسب معدالت البقاءالموجودة تضمنت أربعة أنواع من األرتیمیا 

ینخفض  بازدیاد درجة الملوحة وقد سجل A.salinaحیث نجد أن معدل البقاء للنوع، الختالف درجات الملوحة 

0بینما تناقص هذا المعدل وبشكل كبیر  لیبلغ  ‰120-35أفضل معدل بقاء ضمن مجال درجات الملوحة 

مًا من بدء التجربة وربما السبب یو 17وذلك خالل ‰200ودرجة الملوحة ‰150في درجة الملوحة %

الرئیسي في ذلك هو التركیب الكیمیائي للمیاه التي استزرعت بها األرتیمیا والتي تتمیز بكونها میاه ذات خواص 

وال بد أن نشیر أن الشروط ، )والتي تؤدي لتزاید  تركیز شوارد الكلوراید مع ازدیاد درجة الملوحة(كربونیة 

ومن حیث درجة )ظالم -نور(12-12ة تتطابق مع تجربتنا من حیث الفترة الزمنیة لإلضاءةالتجربیة لهذه التجرب

Dunaliellaمع اختالف في نوع الغذاء حیث تمت التغذیة بنوع العوالق النباتیة )م 25º(الحرارة  tertiolecta.

Browneمع دراسة  نتائج هذه الدراسةبینما اختلفت and Wanigasekera زیادة في بّینالذي (2000)

Aمعدل بقاء األرتیمیا من النوع   .parthenogentic والموجود في ایطالیا والنوعA.salinaزیادة معدل دوذلك عن

سبة انخفضت بشكل كبیر بالنسبة م ولكن تلك الن15ºضمن درجة الحرارة و‰120-60درجات الملوحة من 

.AوA.persimilisوA.salinaنواع لأل franciscana ذات النمط ثنائي التكاثر الجنسي عند نفس درجة

مع زیادة درجة الملوحة وال بد أن نشیر أن م  كان معدل البقاء عالیاً 24ºأما عند درجة الحرارة ، الحرارة 

ألرتیمیا  ختالف في نوع الغذاء المقدم لطابق مع تجربتنا وخاصة من حیث االالشروط التجربیة لهذه التجربة ال تت

Dunaliellaحیث تمت التغذیة بنوع العوالق النباتیة  tertiolecta والخمیرة بینما كانت التغذیة في تجربتنا بنوع

.Tetraselmisالعوالق النباتیة 

Browneبّینكما  and Wanigasekera ( في مع ازدیاد درجة الملوحةازدیاد معدل البقاء (2000

عندما استزرع في درجة الملوحة %0في قبرص والذي بلغ معدل بقاءه الموجودA.salinaرتیمیا دراسته لنوع األ

El-Bermawiومع دراسة وهذا لم یتوافق مع هذه الدراسةم 24ºودرجة حرارة 60‰ et al . ( الذي (2004

ودراسة وكذلك لم یتوافق ،  م 25ºودرجة حرارة ‰80أن أفضل معدل للبقاء كان في درجة الملوحة بّین

Vanhaecke et al . ( الموجود في قبرص ووجد أن أكبر )A.salina(رتیمیا الذي درس النوع من األ(1984

أن معدل البقاء یتناقص مع ازدیاد بّینم وكذلك 22⁰ودرجة الحرارة ‰42معدل للبقاء كان في درجة الملوحة 

.Aعلى النوع كذلك األمر لم یتوافق مع هذه الدراسة‰120درجة الملوحة وخاصة فوق درجة الملوحة 
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franciscana 25ودرجة الحرارة ‰40حیث كان معدل البقاء األفضل في درجة  الملوحةº م  وربما سبب

.لكیمیائي للمیاه المستخدمة من قبل الباحیثن وطریقة تحضیر تلك المیاهاالختالف في النتائج هذا یعود للتركیب ا

Vanhaeckeمع دراسة  أیضاً وقد توافقت نتائج هذه الدراسة et al في تجاربه على بّینالذي (1984).

.Aأنواع من ةخمس franciscana هي ساحل خلیج مدینة سان فرانسیسكوا والعائدة لمناطق جغرافیة مختلفة

Greatوبحیرة  saltفي %90كبر من أن نسب البقاء أ، في الوالیات المتحدة االمیركیة والفلبین والبرازیل وكندا

فساللة األرتیمیا من النوع .م27º-20وبدرجة حرارة ما بین ‰120-35درجة الملوحة ما بین درجات ملوحة 

A. franciscana في ساحل مدینة سان فرانسیسكوا في الوالیات المتحدة االمیریكیة استزرعت وتم الموجودة

Sorgeloos(على التتالي 1978و 1977حضنها في كل من البرازیل والفلبین في سنة  et al ., ونتیجة )1979

على معدل البقاء  وكان معدل اً كبیر اً لوحظ أن لكال درجتي الحرارة والملوحة تأثیر جارب لكل السالالت  الثالثالت

ودرجة ‰62للسالالت على التتالي درجة ملوحة لدرجات ملوحة ودرجات الحرارة وفقاً البقاء األعظمي تبعاً 

21.5ºودرجة الحرارة ‰75م لألرتیمیا من ساحل خلیج مدینة سان فرانسیسكوا و درجة ملوحة 20.6ºالحرارة 

م لألرتیمیا من الفلبین  وبالتالي فمعدل 21.6ºودرجة الحرارة ‰41رجة ملوحة م  لألرتیمیا من البرازیل و د

یكون ضمن مجال )من ساحل خلیج مدینة سان فرانسیسكوا ومن الفلبین(رتیمیا  لأل%90بقاء یبلغ حاولي ال

م  25º–18ودرجات حرارة ما بین ‰120-15واسع من حیث درجات الحرارة والملوحة یتراوح ما بین 

رتیمیا بالنسبة لأل‰120-15وبمجال درجات ملوحة یتراوح ما بین )خلیج سان فرانسیسكوا(بالنسبة لألولى 

بینما كان معدل البقاء في ، )رتیمیا من الفلبینلأل(م  بالنسبة  للثانیة 28º-26إلى18ودرجة حرارة من 

(م  28º–26إلى18رة من اوفي درجة حر ‰120–25البرازیل یتراوح ما بین درجات ملوحة 

Vanhaecke et al ., 1984(.

Triantaphyllidisمع نتائج وقد توافقت نتائج هذه الدراسة  et al تناقص معدل البقاء بّینالذي (1995).

Aبالنسبة للنوعین  .parthenogentic وA. franciscana 60والمستزرعین في درجتي الملوحة ما بین-

العالیة درجات الملوحةإلىفالنقل المباشر للیرقات ، و تدریجي  كان النقل للیرقات بشكل مباشر أأسواء 180‰

حیث بلغ معدل البقاء أقل من ‰180فراد في كال الساللتین وخاصة في درجة الملوحة ًا على األله تأثیر سلبی

بقاء الملوحة  أفضل في معدل بینما كان الرفع التدریجي لدرجات ، یومًا 23بعد فترة التجربة والتي دامت 20%

.Aعند النوع  franciscana مقارنة مع النوعA .parthenogentic وبالنسبة للنقل ، %90حیث بلغ حوالي

.Aالمباشر للنوع  franciscana 70یلیه ‰60في درجة الملوحة %80كان أفضل معدل بقاء حوالي%

في درجة الملوحة %69.4بینما كان معدل البقاء ‰100ودرجة الملوحة ‰35معدل بقاء في درجة الملوحة 

من حیث الفترة ة لهذه التجربة تتطابق مع شروط هذه التجربةوال بد أن نشیر أن الشروط التجربی، 180‰
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مع اختالف في نوع الغذاء حیث )م 25º(ومن حیث درجة الحرارة )ظالم -نور(12-12الزمنیة لإلضاءة

Dunaliellaتمت التغذیة بنوع العوالق النباتیة  tertiolecta.

Danaمع دراسة ت نتائج هذه الدراسةكما توافق and Lenz ( میا ذات نمط أن األرتیبّینالذي (1986

Aرتیمیا لنوع األالجنسالتكاثر ثنائي . monica في بحیرة الموجودة وMono في كالیفورنیا تتمیز بازدیاد معدل

.وضمن شروط مخبریة‰159مع ازدیاد درجات الملوحة وخاصة بدرجات ملوحة أكبر من النفوق

Medinaمع دراسة كما توافقت نتائج هذه الدراسة  et al حیث بینت النتائج بالنسبة لمعدل (2007).

.Aالبقاء في النوع  franciscana م 28⁰على التتالي عند درجة الحرارة ‰30-90-60أن درجات الملوحة

Aیلیهما النوع %85و %93و %94.7فضل  حیث بلغ معدل البقاء تعتبر األ .parthenogentic عند

74.3و %75.7م  حیث بلغ معدل البقاء 28ºدرجة الحرارة على التتالي عند ‰90-60درجتي الملوحة 

Aأن النوع لوحظو % .parthenogentic وذلك بجمیع درجات ‰30البقاء في درجة الملوحة لم یستطع

أنلوحظكبر على معدل البقاء في هذا النوع بینما على العكس لي فدرجة الملوحة لها التأثیر األالحرارة وبالتا

.Aهم المؤثر على معدل البقاء في النوع درجة الحرارة هي العامل األ franciscana وال بد أن نشیر أن شروط

من هاوتختلف مع)ظالم -نور(12-12من حیث الفترة الزمنیة لإلضاءةتتطابق مع هذه الدراسةالتجربة هذه 

Dunaliellaبنوع العوالق النباتیة حیث درجة الحرارة مع اختالف في نوع الغذاء حیث تمت التغذیة  tertiolecta

Tetraselmisو  sp..

Castroت دراسة بّین et al . ( أن معدل البقاء ینخفض بشدة عندما تكون درجة الملوحة أقل من (2011

كبر في فترة حیاة الكائن تكون في مرحلة األالنفوقوال بد أن نشیر أن معدل ‰120وفوق 60‰

كانت نسبة الیرقات التي وصلت للنضج ‰60وفي درجة الملوحة بلیوس أي بعكس نتائج هذه الدراسةو المیتانا

%48-34تتراوح ما بین 

Triantaphyllidisت دراسات بّین et al . Vanو (1995) Stappen بأن معدل البقاء في (2002)

والتي تتحسن وتنشط في .رتیمیا االسموزي عند األنظیم نظام الضغط درجات الملوحة العالیة یتعلق بفعالیة وت

Tackaert(استجابة بیئیة ووراثیة إلىوهذا یعود ‰120-100درجات ملوحة  and Sorgeloos , 1991(.

Wearت نتائج بّین and Haslete أن كال درجتي الحرارة والملوحة تؤثران على معدل البقاء (1986)

.وذلك عند التغذیة بغذاء طبیعيرتیمیا والنمو لمجتمعات األ

Wearودراسة عدم وجود توافق ما بین نتائج هذه الدراسةلوحظكما  and Haslete ت بّینحیث (1986)

عند األرتیمیا یتزاید مع تناقص درجة الحرارة وزیادة درجة الملوحة وذلك بمجال نتائجه أن معدل البقاء االطول

كان وكذلك یتزاید مع زیادة درجة الحرارة وانخفاض درجة الملوحة فمثالً ‰260-80درجات ملوحة ما بین 



110من65صفحة

رجة الملوحة ضمن ولم یالحظ تأثیر لد.م 17º-14یوم في درجة حرارة ما بین 100معدل بقاء الكائن حوالي 

ودرجة‰140وذلك في درجة ملوحة اً یوم140على حوالي بینما كان معدل البقاء األ‰260-140مجال 

Wear(لینضج یوماً 170م  ولكن عند هذه الدرجة احتاج الكائن 8ºحرارة  et al ., وأما بالنسبة )1986

ن أقبل ‰260-200-80م ماتت في درجات الملوحة 8ºفي درجة حرارة )المدروسة (للیرقات المحضونة

م 32º-26ین رجات حرارة ما بوبد‰260فراد البالغة ماتت خالل یومین في درجة ملوحة نتضج وجمیع األ

26-17وبدرجة حرارة ما بین ‰260-140شهور وذلك ضمن درجات ملوحة 5طول هو وكان معدل البقاء األ

ºم.

Sickمع دراسة توافقت هذه الدراسةو  أن معدل البقاء لیرقات األرتیمیا تراوح ما بین بّینالذي (1976)

.یوماً 16م  خالل 25ºوذلك بدرجة ملوحة البحر العادیة ودرجة حرارة 68-84%

Soundarapandianمع دراسة توافقت نتائج هذه الدراسةو  and Saravanakumar بّینالذي (2009)

Artemiaرتیمیا األتأثیر درجات الملوحة المختلفة على معدل البقاء والنمو على نوع  sp. وذلك بدرجات ملوحة

م وكان 32º-29وبدرجات حرارة ما بین ‰55-34و ‰33-28و ‰4-2مختلفة هي على التتالي 

.%80–%75–%30معدل البقاء على التتالي 

El-Bermawiمع دراسة توافقت نتائج هذه الدراسةو  et al بالنسبة لمعدل النمو وطول الكائن(2004).

Triantaphyllidisمع دراسة كما توافقت نتائج هذه الدراسة et al . وطول بالنسبة لمعدل النمو(1995)

عند یومًا أن أكبر معدل لمتوسط الطول كان21الممتدة لفترة تجربیة هي الكائن والحظناخالل هذه الدراسة

Tetraselmisالتغذیة  sp. یلیه على التتالي التغذیة ،ملم8.4760بمتوسط طول بلغ‰40وبدرجة ملوحة

Tetraselmis sp. 15ثم التغذیة بالذرة وبدرجة ملوحة ، ملم8.2960بمتوسط طول بلغ ‰15وبدرجة ملوحة

.ملم9.2800بمتوسط طول بلغ ‰40ثم التغذیة بالنخالة وبدرجة ملوحة ، ملم 8.2900بمتوسط طول بلغ ‰

Triantaphyllidisبینما تراوحت األطوال في دراسة   et al . .Aعلى النوع (1995) franciscana في درجة

بلغ طول الكائن ‰140وفي درجة الملوحة )ملم للذكور5.47–ملم لإلناث6.37(تبلغ‰180الملوحة 

–ملم لإلناث 8.27(بلغ طول الكائن ‰100وفي درجة الملوحة )ملم للذكور 6.92–ملم لإلناث 7.5(

وفي )ملم للذكور 7.91–ملم لإلناث 9.34(بلغ طول الكائن ‰60وفي درجة الملوحة )ملم للذكور 6.91

أن أفضل النتائجلوحظو )ملم للذكور 8.36-ناث ملم لإل10.16(بلغ طول الكائن ‰35درجة الملوحة 

ي الطول بعد الیوم حظ أي زیادة فلولم یُ هذا أمر یتقارب مع  نتائج هذه الدراسةو ‰35كانت عند درجة الملوحة 

ن یظ أي تغیر في الطول بعد الیوم الحادي والعشر لحلم یُ مر في هذه الدراسةذلك األن للتجربة كالسادس والعشری

Triantaphyllidisوبخالف دراسة ، للتجربة  et al . .Aرتیمیا األندعأفضل معدل للنموسجلحیث(1995)
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franciscana ت دراسة  بّینكما، ‰35في درجة الملوحةCastro et al . ( %0أن معدل البقاء كان (2011

.‰40درجة الملوحة دنع

Reeveمع دراسة كما تقاربت نتائج هذه الدراسة رتیمیا عظمي لألأن معدل النمو األبّینالذي (1963)

A. franciscana والمستحضرة من بحیرةGreat salt 20ودرجة الحرارة ‰35هي درجة الملوحةº م وهذا

Triantaphyllidisتطابق مع دراسة  et al .( .Aالذي درس النوع (1995 franciscana من ساحل خلیج مدینة

مع هذه وتطابق أیضاً ‰60-35عظمي یكون ما بین درجتي الملوحة رانسیسكوا والذي وجد أن النمو األسان ف

Vonبّینكذلك ‰40في درجة الملوحة الدراسة Henting فراد كان أكبر بمقدار مرتین في ان طول األ(1971)

.Aم  مقارنة مع افراد 20ºوعند درجة الحرارة ‰70درجة الملوحة  franciscanaمن نیوزالندا.

Sickأیضًا مع دراسة  نتائج هذه الدراسةكما تقاربت  رتیمیا وصلت لطول فراد األأن أبّینوالذي (1976)

نوع العوالق النباتیة بغذیتهاعند تیومًا و 16م  وذلك بعد 25ºودرجة الحرارة ‰33ملم في درجة الملوحة 6

Dunaliella viridis بّینبینما وبعكس تلك الدراسةBaid 125ناث في درجة الملوحة ن معدل نمو اإلأ(1963)

.‰65أعلى منه في درجة  الملوحة ‰

Medinaودراسة عدم وجود توافق ما بین نتائج هذه الدراسةلوحظكما  et al ت بّینحیث (2007).

A(بالنسبة لمعدل طول الكائن ومعدل النمو أن الكائن في كال النوعین نتائجه  .parthenogenticوA.

franciscana( 28أظهر نمو أفضل في درجة الحرارةº م  حیث بلغ النمو عند النوعA .parthenogentic11

.Aبینما كان أفضل طول عند النوع ‰90ملم في درجة ملوحة 10.5و‰60ملم في درجة الملوحة 

franciscana ملم 9.7حیث بلغ ‰60ملم یلیه في درجة الملوحة 10حیث بلغ ‰120في درجة الملوحة

م وهذه مل8.8حیث بلغ ‰30ملم ومن ثم في درجة الملوحة 9.2حیث بلغ ‰90یلیه في درجة الملوحة 

Aن اإلناث عند النوع أكنتیجة ُوجدو الدراسةهذه النتائج تتعارض مع نتائج .parthenogentic أطول من

.Aناث عند النوع اإل franciscana 120یحدث في درجة الملوحة ما بجمیع درجات الحرارة والملوحة باستثناء‰

النوعكبر على معدل النمو عند لملوحة هي التي تمتلك التأثیر األأن درجة ام  وبالتالي لوحظ28ºودرجة حرارة 

A .parthenogentic بینما ال تمتلك تأثیر قوي على النوعA. franciscana.

Castroودراسة عدم وجود توافق ما بین نتائج هذه الدراسةلوحظكما  et al . ( أن بّینحیث (2011

ملم بینما یكون 7.5-6.5طول الكائن حیث سجلیكون منخفضًا جداً ‰80معدل النمو عند درجة الملوحة 

.ملم9.2-7.8طول الكائن حیث سجل‰120معدل النمو أفضل ما یمكن في درجة الملوحة 

Gilchristبّین Triantaphyllidisو(1960) et al . El-Bermawiو (1995) et al . و (2004)

Agh et al . .معهااً كسیبدرجة الملوحة ویرتبط عل كبیر أن معدل النمو یتعلق بشك(2008)
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Wearودراسة عدم وجود توافق ما بین نتائج هذه الدراسةلوحظكما  and Haslete ت بّینحیث (1986)

24خالل ‰260م  وذلك عند درجة الملوحة 32ºو 8رتیمیا ماتت في الدرجة أن جمیع یرقات األنتائجه

ملم وذلك في درجات حرارة ما بین 11الذكور طول ملم  ومتوسط 12ناث اإلمتوسط طولساعة بینما كان 

17-26ºملم وذلك في 14ناث هو إلعند اعظمي كان والطول األ‰200-140ما بینم  ودرجات ملوحة

ملم في درجة 7.5ملم ولذكور 8ناث طول اإلبینما لم یتجاوز ‰140م ودرجة ملوحة 17⁰درجة الحرارة 

ملم في درجة 9ول كان أفضل ط‰80وفي درجة الملوحة ، وذلك عند جمیع درجات الحرارة ‰260الملوحة 

.م17ºالحرارة 

Wearت نتائج بّین and Haslete 28-20درجة حرارة ما بین سرع كان عند أن معدل النمو األ(1986)

º إلىتصلي و لتاللیرقات %90حیث كان معدل البقاء أكثر من ‰170-100م  ودرجات ملوحة ما بین

مرحلة النضج 

Soundarapandianأیضًا مع دراسة  كما توافقت نتائج هذه الدراسة and Saravanakumar (2009)

Artemiaرتیمیا النمو لنوع األتأثیر درجات الملوحة المختلفة على بنتائجهبّینالذي و  sp. وذلك بدرجات ملوحة

وكان م 32º-29وبدرجات حرارة ما بین ‰55-34و ‰33-28و ‰4-2مختلفة هي على التتالي 

-28ملم في درجة ملوحة 0.9ومن ثم ‰55-34ملم في درجة ملوحة ما بین 1.2عظمي للكائن الطول األ

العوالق نواعتمت بأحد أمع العلم أن تغذیة الكائنملم 0.4قصر طول سجل في المیاه العذبة هو بینما أ33‰

.)Clorella(النباتیة 

Dhontبّین and Lavens ( أن التربیة المالئمة لألرتیمیا في ظروف مخبریة یجب أن تمتلك (1996

/ملغ 2واألوكسجین أعلى من ‰65-32صفات مناسبة كنوعیة المیاه بحیث تكون درجة الملوحة ما بین 

هذه وهذه الظروف هي نفسها التي طبقت في 8-6.5مابین pHم و 25⁰-19لیتر ودرجة الحرارة ما بین 

.‰40ت أفضل النتائج في درجة الملوحة وأعطیالدراسة 

تأثیر الغذاء على معدل البقاء والطول:4-7

Ulloa-Gomezودراسة  نتائج هذه الدراسةعدم توافق ما بین لوحظ et al .( معدل أن بّینالذي (1999

25ºودرجة حرارة ‰33أیام  وبدرجة ملوحة 10مقدراهابعد فترة تجربةومتوسط الوزن الجاف والطولالبقاء

Chaetocerosالعوالق النباتیةلنوعرتیمیا المغذاة بالغذاء الطبیعي م أن أفضل النتائج هي لأل

ضمن وسط الحضن حیث ة األفراد ار وسبب االختالف بین الدراستین یعود للعدید من األسباب أولها اختالف غز 

Ulloa-Gomezفراد في تجربة تكون غزارة األ et al .( فكانت الغزارة فرد بالمیلي أما في هذه الدراسة2.5(1999

هذه الدراسة فرد بالمیلي واالختالف الثاني هو استخدام نظام للفلترة وتغییر المیاه في وسط الحضن أكثر من 0.2
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حة المختلفة التاثیر الكبیر الناتج عن تأثیر درجات الملو خیراً وأنسب التغذیة بین الدراستیناختالفوثالثاً 

.والمستخدمة في هذه الدراسة

Anhودراسة عدم وجود توافق ما بین نتائج هذه الدراسةلوحظو  et al. ن النتائج التي حیث أ(2009)

ء عند األرتیمیا والتي أهمیة الغذاء الصنعي ودوره في زیادة النمو والكتلة الحیة ومعدل البقاإلىتشیر توصل الیها  

وتعتبر تلك النسب قلیلة مقارنة بنتائج األفراد ستزراع وحاسمة من أجل هدف أفضل لالساسیة هي عوامل أ

Naegelللعدید من الدراسات كدراسة العالم  المستزرعة تحت ظروف مخبریة وذلك تبعاً  بّینوالذي (1999)

إضافة اً صناعییومًا استخدم خاللها غذاءً 11وذلك لفترة تجریبیة هي %79-72بنتائجه أن نسب البقاء ما بین 

وفترة استزراع %79نتائج مماثلة بمعدل بقاء بلغ .من العوالق النباتیةChaetocerosلغذاء طبیعي هو النوع 

Teresitaیومًا وجدت من قبل 15 et al . Tetraselmisالغذاء المطبق هو ولكن (2005) sp. وقد ونخالة الرز

یكون سبب االختالف ما بین البیئة والظروف المخبریة هو توزع األرتیمیا المتباین في الحوض والذي یتأثر بالعدید

Baert(ضاءة والحرارة والریاح وغیرها من العوامل البیئیة كاإل et al ., 2002(.

Anhدراسة مع الدراسةنتائج هذهكما لوحظ  توافق  et al. من حیث كون متوسط طول األفراد (2009)

لصالح األرتیمیایوماً 21بعد فترة استزراع متوسط طول األفراد في هذه الدراسةحیث كان، ملم 10أقل من 

Tetraselmisالمغذاة بغذاء طبیعي  sp. ملم 8.484الطول حیث بلغ متوسط‰40في درجة الملوحة

Lavensودراسةنتائج هذه الدراسةعدم وجود توافق أیضًا ما بینلوحظكما  et al بالنسبة (1987).

عدة أسباب إلىوقد عللنا اختالف النتائج بین الدراستین وطول األفراد لمعدالت البقاء وللوزن الرطب للكتلة الحیة 

ذلك إلىقد یعود االختالف لطریقة تحضیر األغذیة ونسبها أو قد یعود الختالف درجات الملوحة أضف فمثالً 

.فرادغزارة األفي اختالف 

Lavensودراسةنتائج هذه الدراسةعدم وجود توافق أیضًا ما بین لوحظكما  and Sorgeloos (1987)

.تغذیة أفراد األرتیمیاویفسر سبب االحتالف باختالف التراكیز المتبعة في 

Hanaokaبّین  Sickو (1973) یجابي بكمیة البروتین رتیمیا مرتبط بشكل إأن معدل نمو األ(1976)

تدهور نوعیة إلىنها ستؤدي على معدل النمو ألستؤثر سلباً %28فكمیة بروتین تبلغ حوالي .الخام في الغذاء 

Hanaoka(المیاه في وسط الحضن  , 1973. D'Agostinoأما ) إلىرتیمیا بحاجة فقد اقترح أن األ(1980)

العدید أكدكما .احتیاج قلیل لكمیة من االحماض الدسمة إلىالكاربوهیدرات أكثر من احتیاجها للبروتین إضافة 

D'Agostinoمن العلماء على نتیجة  Johnsonمنهم (1980) Teresitaو (1980) et al., والذین (2005)

أكانت سواءً اً جیداً تؤمن نمو )كنخالة الرز  وفول الصویا (وجدوا أن الكاربوهیدرات ذات المنشأ اللیفي الطبیعي 

من الكاربوهیدرات كمیة وافرةإلىرتیمیا تحتاج ركیزة أساسیة للجراثیم في الوسط أو كطعام لألرتیمیا حیث أن األ
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ماء وكذلك األمر بالنسبة معدل النمو العالي في تجارب بعض العلفي المراحل الیرقیة األولى وربما هذا السبب في

.لهذه الدراسة

غذیة تحتوي على نسبة غذیة الصناعیة فقد وجد أن تلك األنسبة لمعدل البقاء المنخفض في األأما بال

ت ویمكن حل تلك باألمونیا والنتریعالیة من البروتینات والتي تسمح للبكتریا بالنمو وبالتالي یصبح الوسط ملوثاً 

رتیمیا  باستخدام ذلك الغذاء أو یمكن حل هذه المشكلة بتغیر الوسط بشكل لسماح لألالمشكلة بتهویة الوسط  وا

Dhont(دائم and Lavens , ومن هنا نعلل المعدل المنخفض في نسب البقاء عند التغذیة بفول )1996

.أنه لم یتم تهویة الوسط في هذه الدراسة الصویا والذرة الصفراء وخاصة 

Lavensبّین  et al نتاج كمیة كبیرة في إال یعتبر هاماً منفردٍ أن البروتین كعاملٍ في دراسته (1987).

غذیة المستخدمة في تجربته مثل مزیج الذرة مع ن نسبة البروتین الخام في بعض األفراد ككتلة حیة حیث أمن األ

ن نسب البروتین الخام متفاوتة أي أ%55و %34انت على التتالي الذرة مع نخالة القمح كفول الصویا ومزیج 

لهذا فقد ، یضاً هو احتواءهما على الكاربوهیدرات أكبر كمیة من الكتلة الحیة والسبب في ذلك عطیا أومع هذا أ

استخدام الغذاء الصنعي جید أن كما .ن الكربوهیدرات الموجودة في فول الصویا تضمن معدل نمو جید أوجد 

ورخیص الثمن ومتوفر  في نظام االستزراع نصف المستمر المفتوح  ولكن هناك مشكلة في الكتلة الحیة المنتجة 

(غناء عالج بالعدید من طرق اإلن توالذي یمكن أ.لدسمة غیر المشبعة حماض اكمیة األوهي نقصها ب

Sakamoto et al ., 1982 ; Leger et al ., تقدیم تلك والتي یمكن تطبیقها خالل ساعات قلیلة قبل، )1987

سماك والقریدس  وهذا السبب الذي یفسر المعدل العالي للبقاء والنسبة العالیة للنمو في رتیمیا كغذاء لیرقات األاأل

.لجافة مثل السبیرولینا في هذه الدراسة مر بالنسبة للطحالب ااألالغذاء الطبیعي من العوالق النباتیة وكذلك 

Thinhودراسةوجود توافق أیضًا ما بین نتائج هذه الدراسةعدملوحظكما  et al .(1999)

Fabregasودراسةعدم وجود توافق ما بین نتائج هذه الدراسةلوحظكما  et al.(1996) حیث سجلت

Tetraselmisیومًا لصالح األرتیمیا المغذاة 21بعد فترة تجریبیة هي أفضل النتائج في هذه الدراسة sp. وضمن

1570وزن جاف متوسط ملم و 8.484طول بلغ متوسط ب%95بمعدل بقاء بلغ ‰40درجة الملوحة 

350-200فوق اإلشباع بحیث كانت الكمیة تتراوح من اً میكروغرام مع العلم أن تركیز الغذاء المقدم كان تركیز 

Tetraselmisام للفرد البالغ من میكروغر  sp.100باضة خالل الفترة التجربیة كان حوالي وعدد الیرقات في اإل

Fabregasت دراسة بّینبینما ، یرقة  et al.(1996) یومًا كانت في 19أن أفضل النتائج وخالل فترة تجریبیة هي

میكروغرام 610(ملغ 0.61جاف متوسط وزن ملم و 8.3طول الكائن متوسطحیث بلغN/Lملغ ذرة 8التركیز 

.یرقة 83باضة الواحدة حوالي وعدد الیرقات في اإل%85اء كانت ونسبة البق)
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لتركیز المغذیات على العوالق النباتیة في الوسط یستدل علیها من بّینت التجارب أن التأثیر المباشر

%78وٕان، كعنصر مكمل في السلسلة الغذائیة والذي یستخدم تلك العوالق  )طول الفرد (رتیمیااألخالل نمو

عن االختالف رتیمیا تعزى لالختالف في التركیب الكیمیائي للعوالق النباتیة والناتج من االختالفات في أطوال األ

Fabregas(ّمیت به تلك األرتیمیا في تراكیز المغذیات المضافة للوسط التي نُ  et al.,1996( ، ًأن وال بد أخیرا

م والفترة الزمنیة لإلضاءة كانت 25⁰وبدرجة حرارة ‰30جریت بدرجة بملوحة نشیر أن تجارب هذا العالم أ

ولهما بالنسبة للتغذیة حیث كان الفرد مع فارقین ألهذه الدراسةشروط مماثلةأي ب)ظالم -نور(12/12بنسبة 

وكان إعتماد التزاید التدریجي لكمیة الغذاء یتم .من وزنه في المراحل الیرقیة األولى /میكروغرام25/یغذى ب 

Sorgeloos(لشفافیة الوسط وفقاً  et al., .Aونوع األرتیمیا المستخدم هو نفسه )1986 franciscana ولكن

Greatمصدر تلك البیوض من ساحل خلیج مدینة سان فرانسیسكوا ولیس من بحیرة  salt وثانیهما أن زیادة معدل

Fabregas(یومیا  %40تجدید میاه الوسط كان بمعدل  et al.,1996(فوق بینما كانت التغذیة في هذه الدراسة

.كل خمسة أیامیتمد المیاهتجدانشباع وكاإل

نثى للیرقات أو البیوض وٕان المحتوى ن االستقالب تصرف أثناء إعطاء األنسبة كبیرة مإن المعروف بمن 

Versichele(تلك الیرقات أو البیوض إلىالطاقي ینتقل من األم  et al., لذلك من الطبیعي أن تتأثر )1989

م العوالق النباتیة یللهضم ویعتبر عدد الیرقات مؤشرًا هامًا لتقیمخرجات التكاثر بنوعیة الغذاء المقدم وقابلیته 

Fabregas(المقدمة كغذاء لألرتیمیا   et al.,1996( ًفي هذه الدراسة حیث سجلت اً واضحویعتبر هذا دلیال

.رتیمیا بالغذاء الطبیعيضل النتائج عند تغذیة األأف

Espinozaبّین –Fuentes et al . ( في تجربته على األرتیمیا المغذاة بالسبیرولینا وبكثافة أفراد (1997

أن الكتلة الحیة في هذه لوحظلیتر و /غرام 1.8یومًا أن الكتلة الحیة بلغت 15ملم  وخالل /أفراد  6تبلغ 

بقاء ت نسبة الفكانولینا وأما في هذه الدراسةالدراسة قلیلة مقارنة بدارسات أخرى لم تعتمد في تغذیتها على السبیر 

.ملم/فرد 0.2یومًا وكانت نسبة األفراد 21بعد %90ومعدل بلغ بمعدل

عشروالتي شوهدت بها حاالت االلتقاء بین الذكور واإلناث في الیوم الحاديوعلى خالف هذه الدراسة

Anhبّینوالثاني عشر ضمن األوعیة المغذاة بالغذاء الطبیعي  et al. .Aفي دراسته على النوع (2009)

franciscana ولى لألزواج في األ)التزاوج (حاالت االلتقاء لیها أن رع في فیتنام بنتائجه التي توصل إوالمستز

طبیعي إضافة حواض المختلطة والتي تمت تغذیتها بغذاءنسي شوهدت في الیوم السابع في األنمط التكاثر الج

نتائج مشابه شوهدت من قبل .‰80حواض قد تجاوزت تلك األمع العلم أن درجة الملوحة لغذاء صنعيإلى

Tunsutapanich أیام لبیوض 9لتقاء عند الزوجین في حالة التكاثر الجنسي كان بعد الذي شاهد أن اال(1982)

.Aمأخوذة من ساحل خلیج مدنیة سان فرانسیسكو للنوع  franciscana.
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ماقبل التكاثر وفترة التكاثر وطول حیاة الكائن وعدد الیرقات تحت تأثیر درجة فترة :4-8

الحرارة والغذاء األفضل مع تغییر درجات الملوحة

ن إ دور كل من درجتي الحرارة والملوحة وتأثیرهما المشترك على خصائص التكاثر و حت هذه الدراسةوضّ 

من درجة الحرارة أو درجة الملوحة أو تأثیرهما المشترك حیث سندرس تباعاً دور كلٍّ الدراسة الحالیة  تستعرض

وسنستعرض وجهة أو سلبیاً أكان الدور إیجابیاً الدور الذي تؤثر به درجة الملوحة ومن ثم درجة الحرارة  سواءً 

و ملوحة محددتیننظر بعض العلماء في ذلك فقد أثبتت الدراسات أن المنتجات الكبیرة للتكاثر في درجة حرارة

وٕان مدى التفاعل ما بین األرتیمیا ، لیس من الضروري أن تكون مماثلة لمنتجات نوع آخر لنوع ما من األرتیمیا

.والظروف المحیطة یختلف بشدة لیس فقط بین األنواع وٕانما ضمن النوع الواحد

)الفترة االزمة للنضج (فترة ما قبل التكاثر -أ

، تبعًا لدرجات الحرارة ولألنواع المختلفة من األرتیمیا الكائنموتترافقة معالملوحة المتختلف درجة 

Browneفعلى سبیل المثال بینّ  and Hoopes ( ‰230هي ؤدیة لموت الكائنأن درجة الملوحة الم(1930

Wearالعلماء مثلالعدید منبّینوقدالعدید من الباحثینلیها إا یتعارض مع النتائج التي توّصل وهذ et al.

Danaو (1986) and Lenz بّینكما .‰200ملوحة درجة صعوبة تربیة األرتیمیا في (1986)

Triantaphyllidis et al. .Aكال النوعینن فترة النضج لأ(1995) franciscana وA .parthenogentic

Sonirajدراسة العالیة وهذا یتطابق معةالملوحدرجات أطول في تكون .هذه الدراسةمع أیضا  و (2004)

,Stearns(كفاءة وقدرة معظم الكائنات بشكل كبیر علىتؤثر فترة ماقبل التكاثر  وینطبق ذلك )1992

Browne(على األرتیمیا أیضاً  et al ., زم للنضج ودرجة الحرارة درست الوٕان العالقة ما بین الزمن ال)1988

,Hart(رجل افیات األأنواع العوالق الحیوانیة كمجدوسجلت للكثیر من  ت النتائج بّینو )2004،ضرغام ;1990

Huntley(على معدل النضج %91بمعدل یبلغ رجلتؤثر على مجدافیات األأن درجة الحرارة  and Lopez ,

فترة ما قبل (زم للنضج الت انخفاض الزمن البّینعند األرتیمیا حیث أن الدراسات وهذا وجد أیضاً )1992

Abatzopoulos(مع ازدیاد درجة الحرارة )التكاثر  et al ., لملوحة وفي ظروف بیئیة مثالیة من درجات ا)2003

عطاء یرقات إ(من حیاتها في التكاثر )كبیرة (ن األنثى وبجمیع سالالت األرتیمیا ستقضي فترة رئیسیة والحرارة فإ

لك العوامل عن الظروف المثالیة فإن معدالت التكاثر ستتناقص بالمطلق وكذلك ولكن عند انحراف ت)و بیوض

Browne)األمر بالنسبة للفترة الكلیة لحیاة الكائن  and Wanigasekera, 2000).
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:تأثیر درجة الملوحة :1.أ

)الفترة االزمة للنضج (لدرجة الملوحة في التأثیر على فترة التكاثر اً أن هناك دور نتائج هذه الدراسةت بّین

)عطاء أول دفعة من الیرقات أو البیوضحتى تنضج وتصبح جاهزة إل1بلیوس و زم لیرقات الناالعدد األیام ال(

-16(على التتالي )‰120-100-40-15(حیث تزایدت هذه الفترة عندما تزایدت درجات الملوحة المختلفة 

‰40ملوحة الیومًا بالنسبة للنمط ثنائي التكاثر الجنسي وقد كانت أفضل النتائج في درجة )15-20-24

زمة للنضج عند البالنسبة للفترة الأما نتائج هذه الدراسة، یومًا 15في فترة زمنیة م وسجلت25ºحرارة الوبدرجة 

.یوماً 20-18-22-19نفس درجات الملوحة فسجلت النتائج التالیةكري وفياإلناث ذات نمط التكاثر الب

Sonirajدراسةوقد بینت نتائج هذه الدراسة وجود توافق مع  زمة التزاید الفترة البّینالذي (2004)

100-80-45-20زم للنضج أسرع في درجات الملوحة الحیث كان الزمن ال، مع تزاید درجة الملوحة للنضج

.Aللنوع ‰ franciscana 120یومًا مقارنة مع درجة الملوحة )18-14–18-19(وكانت النتائج كالتالي

في درجة فقد سجلت أفضل النتائج یومًا من نفس الدراسة وبالتالي32‰145یومًا ودرجة الملوحة ‰25

.یوماً 18بعد ‰45ملوحة 

Browneت دراسةبّینوبخالف نتائج هذه الدراسة and Wanigasekera(2000)زمة النخفاض الفترة الا

زمة العلى طول الفترة اللدرجات الملوحةومؤثرٍ كبیرٍ للنضج بازدیاد درجة الحرارة حیث الحظ عدم وجود دورٍ 

.Aزمة للنضج  عند النوع التستغرق الفترة الللنضج فمثالً  franciscana56 ً60في درجة الملوحة یوما‰

م وربما یعود سبب 24ºودرجة حرارة ‰60یومًا في درجة الملوحة 35بینما تستغرق ، م 15ºودرجة الحرارة 

أو ربما بسبب استخدامه تغذیة مختلفة متمثلة بمزیج من ختالف كون هذه الدراسة لم تستخدم میاه بحر صنعیةاال

یعود وربما أیضاً ، الخمیرة أو ربما بسبب إستخدامه إلضاءة مستمرة إلىإضافة Dunaliellaنوع العوالق النباتیة 

.ختالف التركیب الكیمیائي للمیاه في كال منطقتي الدراسةوالذي یختلف بالكل ساللة السبب للتاریخ التطوري 

عند أفراد األرتیمیا في درجات الملوحة اً كبیر اً ت تطور ونمو بّینوالتي وعلى خالف نتائج هذه الدراسة

Castroت دراسة بّینالمنخفضة  et al . ( .Aبالنسبة لنوع األرتیمیا وجود تطور في النمو والنضج(2011

franciscanaختالف في دراسة وربما یعود سبب اال‰120-100الملوحة في درجتيفي المكسیكالموجود

Castro et al . ( من اً استخدامه إضاءة مستمرة مع تهویة إضافة الستخدامه مزیجإلىعن هذه الدراسة(2011

.م25ºفي تغذیة أفراد األرتیمیا بالرغم من استخدامه نفس درجة الحرارة Tetraselmisنخالة الرز مع 

یومًا 21بعد %100ت أن معدل النضج بلغ بّینالتي نتائج هذه الدراسةوجود توافق ما بین كما لوحظ

بدرجات الملوحة في جمیع درجات الملوحة مع مالحظة زیادة معدل النضج في درجات الملوحة المنخفضة مقارنةً 

Baxevanisالعالیة  ودراسة et al .( أن درجة الملوحة لها تأثیر كبیر على معدل النضج عند بّینالذي (2004
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ت وجود تناقص في النضج مع ازدیاد بّیناألرتیمیا وجمیع السالالت المدروسة من قبله في مصر من األرتیمیا  

وسجل ‰35في درجة الملوحة A.salinaفي معدل النضج عند النوع اً كبیر اً درجة الملوحة فقد وجد تسارع

من التجربة 26في الیوم %95.94دل للنضج بنسبة بلغت أفضل مع

في  مصر یتعلق بشكل كبیر الموجودة A.salinaرتیمیا من أن نشیر أن معدل النضج عند األبد ال

.Aرتیمیا  نوع األمر یتطابق معالملوحة  وهذا األبدرجة  franciscana ًلي وذلك وفقاGilchrist ( و (1960

Dana and Lenz Triantaphyllidisو (1986) et al . و A.salinaرتیمیا الذین درسوا أنواع األ(1995)

A.monicaوA . persimilis وA. franciscana ملوحة أقل معدل النضج یكون أسرع في درجات وا أن بّینو

.مر توافق مع هذه الدراسةوهذا األ‰140فوق درجة الملوحة اً ویكون منخفض‰100من 

Triantaphyllidisودراسةنتائج هذه الدراسةوجود توافق ما بین لوحظو  et al .( بّینالذي (1995

.Aرتیمیا تأثیر درجات الملوحة على الخصائص التكاثریة لنوعي األ franciscanaوA .parthenogentic حیث

الملوحة المرتفعة في تطور الكائن في درجات اً الحظ تأخر 

Mejiaت دراسة بّینوعلى خالف نتائج هذه الدراسة et al . ( أن فترة ماقبل النضج  تزداد (2013

.Aبازدیاد درجات الملوحة وذلك لجمیع  السالالت من نوع األرتیمیا  franciscana والتي ماتت جمیعها في درجة

بینما في درجة ، لم تالحظ تغیرات تذكر في خصائص التكاثر ‰60بینما في درجة الملوحة ، ‰40الملوحة 

10ما بین )فترة النضج (ود فرق بین بعض السالالت وسجلت فترة ما قبل التكاثر لوحظ وج‰80الملوحة 

یوماً 10.8م حیث سجلت 25ºودرجة حرارة ‰60وسجلت أفضل النتائج في درجة الملوحة ،  یوماً 14إلى

Tetraselmisاستخدامه مزیج من نخالة الرز و إلىهو استخدام إضاءة مستمرة إضافة ختالفوربما سبب اال

suecicaفي تغذیة األرتیمیا.

Soundarapandianودراسةوجود توافق ما بین نتائج هذه الدراسةلوحظا كم and Saravanakumar

Artemiaرتیمیا نوع األتأثیر درجات الملوحة المختلفة على النضج عند بّینوالذي (2009) sp. ت بّینحیث

ودرجة حرارة تراوحت ما بین ‰55-34و ‰33-28و ‰4-2نتائجة في درجات ملوحة مختلفة هي 

29-32º یوماً 14–17–20م  بأن األرتیمیا وصلت  لمرحلة النضج  بفترة زمنیة هي على التتالي.

بعض ما أوجده اآلنبّینلوحة على معدل النضج وسنتأثیر درجات المسابقاً ذكر:تأثیر درجة الحرارة :2.أ

Browneتجارب تبّین.العلماء في دراساتهم عن أهمیة ودور عامل الحرارة  في التأثیر على معدل النضج 

et al . ( %65الختالف درجات الحرارة وهو أطول بمعدل أن الزمن الالزم للنضج یختلف تبعاً (1988

30.5–91(وقد بلغ على التتالي ، البكري التكاثر نمط اثر الجنسي من تلك األنواع ذات لألنماط ثنائیة التك
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رتیمیا م  من األ32.5⁰-30-27.5-24-15في درجات الحرارة المتتالیة )یومًا 33.4-19.5–33.3-

A. franciscana في ساحل خلیج مدینة سان فرانسیسكوا  الموجودة

Browneن النتائج التي أوجدها إ et al.(1988)15أن درجة الحرارة بّینتº م هي الدرجة الحدیة

Browne)زمة للنضج وبالتالي لحدوث التكاثر وتلك النتیجة متوافقة مع نتائج الاألخفض وال and

Wanigasekera, .AوA.salinaوهذه الدرجة من الحرارة مناسبة لتكاثر النوع (2000 franciscana و

A.persimilis وهي تشبه الدراسة التي قام بهاWear and Haslett ( Wearو (1986 et al. على (1986)

.Aرتیمیا مجتمع األ franciscana 14الموجود في نیوزالندا  في درجة حرارةº وعلى ما یبدو أن معدل البقاء .م

منتجات التكاثر ستكون كبیرة عند نفس درجة الحرارة كما عند ال یحتم واقع كون )م 15º(العالي عند الدرجة 

Aالنوع  .parthenogentic ، ًا هوناجحاً تكاثر عظمي للحرارة الذي نضمن من خاللهاألت النتائج أن الحدبّینوقد

Browne)م 30ºالدرجة   and Wanigasekera, 2000).

Wearت تجارب بّینوكما  et al زم للنضج یتعلق بدرجات الحرارة أكثر من تعلقه الأن الزمن ال(1986).

.Aرتیمیا الملوحة في نوع األبدرجات franciscana في بحیرةGrassmere في نیوزالندا وذلك بدرجات ملوحة

م والحظ أن معدل º)32-26-20-17-14(وبدرجات حرارة مختلفة )‰260-200-140-80(مختلفة

م وذلك عند جمیع درجات26⁰الدرجة إلىالنضج والخصوبة ینتاقص مع ارتفاع درجة الحرارة حتى یصل 

نسب هي األ‰200-120م ودرجة ملوحة ما بین 28º-20ت نتائجه أن درجة الحرارة ما بین بّینو الملوحة

.م 24ºلحرارة األمثل هي ادرجة ر  وأن للنضج والتكاث

Wearبّینكما  et al ودرجة ‰140الملوحة درجةیومًا في 26زم للنضج هو الأن الزمن ال(1986).

،  م32º-20ح ما بین او ودرجة حرارة تتر ‰140الملوحة درجةیومًا او أقل في 14وحوالي ، م 26ºالحرارة 

درجة یومًا او أقل في 14و، م 32º-26ودرجة حرارة ما بین ‰200ملوحة درجةقل في و أیومًا أ14و

.م26ºودرجة حرارة ‰80ملوحة 

ت دراسة بّینمن حیث المبدأ ولكن یختلف في تقارب النتائج وبشكل یتماثل مع نتائج هذه الدراسة

Medina et al .A(أن معدل النضج یزداد مع ازدیاد درجة الحرارة لكال النوعین(2007). franciscanaو

A.persimilis( أن النضج الجنسي في النوع لوحظوA. franciscanaیومًا في درجة الحرارة 12استغرق حوالي

30⁰أیام في درجة الحرارة 7-6حیث استغرق الكائن لینضج حوالي م وهذا یختلف عن نتائج هذه الدراسة28⁰

استغرق ‰30م ودرجة ملوحة 28⁰زم للنضج عند درجة الحرارة الوأما الزمن ال، ‰40م ودرجة ملوحة 

.Aزم للنضج كان أقصر  ما یمكن  للنوع الوٕان الزمن ال،یومًا 12حوالي  franciscana 28⁰في درجة الحرارة

.Aزم للنضج في النوع الوبالمجمل فالزمن ال،  ‰90ودرجة ملوحة م franciscana متقارب مع النوع
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A.persimilis درجة ومن هذه التجربة لوحظ أن ‰90-60م في درجتي الملوحة 12⁰باستثناء درجة الحرارة

.كان لها تأثیر منخفضثیر األكبر على معدل النضج مقارنة بدرجة الملوحة والتيالحرارة لها التأ

فترة التكاثر  -ب

:تأثیر درجة الملوحة :1.ب

في درجات د درجات الملوحة حیث كانت النتائجأن فترة التكاثر تتناقص بازدیانتائج هذه الدراسةت بّین

بالنسبة للنمط )یومًا 28-38-68-37(بالشكل التالي )‰120-100-40-15(الملوحة المختلفة  

.یوماً 68وسجلت ‰40ثنائي التكاثر الجنسي وقد كانت أفضل النتائج في درجة ملوحة 

Sonirajودراسةنتائج هذه الدراسةوجود توافق ما بین وقد لوحظ الذي وجد أن فترة التكاثر (2004)

-120-100-80-45-20(تتناقص مع ازدیاد درجة الملوحة وكان عدد أیام فترة التكاثر في درجات الملوحات 

Sonirajنتائج من لوحظو )یومًا 18-20-35-30-45–25(على التتالي )145‰ أن أفضل (2004)

.Aوذلك للنوع ‰45حة ملو درجة كانت عند بالنسبة لفترة التكاثرنتائج franciscana یوماً 45وسجلت.

Browneت دراسة بّینوعلى خالف نتائج هذه الدراسة and Wanigasekera(2000) أن فترة التكاثر تزداد

.یوماً 20م وهي 24ºودرجة حرارة ‰120للتكاثر في درجة الملوحة أطول فترةبازدیاد درجة الملوحة وسجل 

Triantaphyllidisبّینأیضاً وعلى خالف نتائج هذه الدراسة  et al .( أن طول فترة التكاثر  تستمر في (1995

.Aالنوع  franciscana 60یومًا في درجة الملوحة 33.84و،  ‰35یومًا في درجة الملوحة 43.15لمدة‰

یومًا في درجة 10.75و، ‰140یومًا في درجة الملوحة 34.4و،  ‰100یومًا في درجة الملوحة 62و، 

‰60-140-35-100(أي أن أطول فترة للتكاثر كانت على التتالي في درجات الملوحة  ‰180الملوحة 

حیث تمت تغذیة هو استحدام تهویة مستمرة واستخدام تغذیة مختلفة وربما سبب االختالف عن هذه الدراسة)

الخمیرة إضافة لكونه استخدم وسط صنعي آخر إلىإضافة Dunaliellaمیا بمزیج من نوع العوالق النباتیة األرتی

Dietrich(لتحضیر المیاه الصنعیة هو وسط  and Kalle(دامه نفس درجة الحرارة في هذه بالرغم من استخ

.)ظالم –نور (12-12م ونفس الفترة الزمنیة لإلضاءة 25ºالدراسة

Mejiaت دراسة بّیننتائج هذه الدراسةوعلى خالف  et al . ( أن فترة التكاثر تزداد بازدیاد درجة (2013

.Aالملوحة  وذلك لجمیع  السالالت من نوع األرتیمیا  franciscana 40والتي ماتت جمیعها في درجة الملوحة

بینما لوحظ في درجة ، أي تغیرات تذكر في خصائص التكاثر ‰60بینما لم یالحظ في درجة الملوحة ، ‰

یومًا وسجلت أفضل 43إلى31وجود فروق بین بعض السالالت وتراوحت فترة التكاثر من ‰80الملوحة 

.یوماً 43م حیث سجلت 25ºودرجة حرارة ‰120النتائج في درجة الملوحة 
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اآلن  بعض ما أوجده بّینتأثیر درجة الملوحة على زمن التكاثر وسنسابقاً ُذكر:تأثیر درجة الحرارة :2.ب

Browneت تجارب بّینفقد .العلماء في دراساتهم عن أهمیة ودور عامل الحرارة  في التأثیر على زمن التكاثر  et

al . ( یاد درجات أن زمن التكاثر یختلف تبعًا الختالف درجات الحرارة  وهو یظهر عالقة خطیة مع ازد(1988

Aرتیمیا من اسبانیا نواع من األالحرارة بالنسبة لأل .parthenogentic وتونسA.salina وقبرصA.salian

Aرتیمیا  بینما تظهر العالقة بشكل قطع تكافؤي في سالالت األ .parthenogentic من الهندA

.parthenogentic رتیمیا ولأل، من فرنساA. franciscana ساحل خلیج مدینة سان فرانسیسكوا  مع حد من

وربما هناك عالقة ، م 30⁰-15أقصى للتكاثر في فترات التكاثر الوسطى وفترة أقصر للتكاثر في درجة الحرارة 

والتي )تونس قبرص اسبانیا (ما بین فترة ماقبل التكاثر وفترة التكاثر حیث أن أنواع األرتیمیا الموجودة في 

نواع من بینما األ، وازدیاد درجة الحرارة یلة حتى تنضج تمتلك عالقة خطیة ما بین فترة التكاثر تحتاج لفترة طو 

ذات الفترة الزمنیة القصیرة الالزمة )الهند وفرنسا وساحل خلیج مدینة سان فرانسیسكوا(األرتیمیا الموجودة في 

وقد بلغ زمن التكاثر على ، رة التكاثر للنضج  تمتاز بعالقة ذات شكل قطع مكافىء مابین درجة الحرارة وفت

م 32.5⁰-30-27.5-24-15في درجات الحرارة  )یوما8.9-19.2-27–56.2-28.9(التتالي 

.Aرتیمیا من األ franciscana في ساحل خلیج مدینة سان فرانسیسكوا  وجمیع تلك الدراسات تمت في الموجودة

درجة الحرارة  في فترة التكاثر مع تزاید في تناقص لنتیجة هذه الدراسة فقد لوحظوبالنسبة ‰90درجة الملوحة 

Browneكما الحظ ،  et al . ( .Aرتیمیا التكاثر عند نوع األبمقارنته لنسبة(1988 franciscanaساحل في

17أن فترة التكاثر تشكلم 15ºخلیج مدینة سان فرانسیسكوا بالنسبة لفترة الحیاة الكلیة للكائن في درجة الحرارة 

لحیاة الكلیةفترةالمن %10م شكلت نسبة التكاثر32.5⁰بینما في درجة الحرارة ، من فترة الحیاة الكلیة %

فقد شكلت أما في هذه الدراسة، م 24⁰من فترة حیاة الكائن بالدرجة %61التكاثر بینما شكلت نسبة، الكائن

.م25ºودرجة الحرارة ‰40ة لطول الحیاة الكلیة في درجة الملوحة بالنسب%81التكاثر نسبة

Wearت تجارب  بّین et al ‰80یومًا في درجة الملوحة 86أن مرحلة التكاثر استغرقت (1986).

74واستغرقت ، م 20ºودرجة الحرارة ‰80یومًا في درجة الملوحة 55بینما استغرقت ، م 14ºودرجة الحرارة 

، م 32ºودرجة حرارة ‰140یومًا في درجة الملوحة 30و، م 26ºودرجة حرارة ‰60یومًا في درجة الملوحة 

.م14ºوحرارة ‰260یومًا في درجة الملوحة  22.9و
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فترة حیاة الكائن  -ج

:تأثیر درجة الملوحة :1.ج

اد درجات الملوحة حیث كانت نتائج هذه أن فترة حیاة الكائن تتناقص بازدیالدراسةنتائج هذه ت بّین

یومًا  )42-58-83-53(على التتالي )‰120-100-40-15(في درجات الملوحة المختلفة  الدراسة

.یوماً 83وسجلت ‰40بالنسبة للنمط ثنائي التكاثر الجنسي وقد كانت أفضل النتائج في درجة الملوحة 

Sonirajودراسة وقد لوحظ وجود توافق ما بین نتائج هذه الدراسة الذي وجد أن فترة حیاة الكائن (2004)

.Aرتیمیا الملوحة لنوع األتتناقص مع ازدیاد درجة  franciscanaرة حیاة الكائن في درجات وكان عدد أیام فت

حیث كانت یوماً )55-42-50-40-63-42(على التتالي )‰145-120-100-80-45-20(الملوحة

.یوماً 63وسجلت ‰45أفضل النتائج في درجة الملوحة 

Browneت دراسة بّینوعلى خالف نتائج هذه الدراسة and Wanigasekera(2000) فترة حیاةأن طول

وهي م24⁰ودرجة حرارة‰120ملوحة درجةكانت أطول ما یمكن فيالكائن تزداد بازدیاد درجات الملوحة و 

.حیث تناقصت فترة حیاة الكائن بازدیاد درجات الملوحة یومًا 58

Triantaphyllidisت نتائج بّینأیضاً وعلى خالف مع نتائج هذه الدراسة et al .( أن فترة الحیاة (1995

.Aالعالیة حیث أنها تستمر في النوع ائن تكون عالیة في درجات الملوحةالكلیة للك franciscana67.6 یومًا

‰100یومًا في درجة الملوحة 85.6و ، ‰60یومًا في درجة الملوحة 56.89و، ‰35في درجة الملوحة 

أي أن أطول فترة حیاة ‰180یومًا في درجة الملوحة 54.75و، ‰140یومًا في درجة الملوحة 70و، 

).‰180-60-35-140-100(للكائن كانت في درجات الملوحة  

Mejiaت دراسة بّینوعلى خالف نتائج هذه الدراسة et al . ( أن  طول فترة حیاة الكائن تزداد (2013

.Aرتیمیا بازدیاد درجة الملوحة  وذلك لجمیع  السالالت من نوع األ franciscana والتي ماتت جمیعها في درجة

لوحظ ‰80وعند  درجة الملوحة ، ‰60بینما لم یالحظ تغیرات تذكر في درجة الملوحة ‰40الملوحة 

یومًا وسجلت أفضل النتائج في درجة 67إلى47وجود فروق بین بعض السالالت وتراوحت فترة حیاة الكائن من 

.م25ºودرجة حرارة ‰120الملوحة 

اآلن بعض بّینحیاة الكائن وسنفترةتأثیر درجات الملوحة على طولسابقاً ُذكر :تأثیر درجة الحرارة :2.ج

تبّین.ما أوجده العلماء في دراساتهم عن أهمیة ودور عامل الحرارة  في التأثیر على طول حیاة الكائن 

Browneتجارب  et al . ( أن طول فترة حیاة الكائن تختلف تبعًا الختالف درجات الحرارة  وهو (1988

رتیمیا فعلى سبیل نواع من األارة بالنسبة لجمیع األعالقة خطیة أو شبه خطیة مع ازدیاد درجات الحر یظهر

م وفترة 15⁰في درجة الحرارة بفترة حیاة طویلة A.salinaفي تونس الموجودة المثال یمتاز نوع األرتیمیا 
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Browneم وكانت نتائج 30⁰حیاة قصیرة جدا في درجة الحرارة  et al . ( بالنسبة لطول فترة حیاة (1988

في درجات الحرارة المتتالیة )یومًا 33-61.5–64.8–92.8–165.4(بلغت على التتالي ، الكائن

.Aرتیمیا م من األ15-24-27.5-30-32.5⁰ franciscana في ساحل خلیج مدینة سان الموجودة

.تناقص طول فترة حیاة الكائن مع تزاید درجة الحرارةفقد لوحظ فرانسیسكوا وبالنسبة لهذه الدراسة

األرتیمیا واحدة مننثىعدد الیرقات الكلي الناتج من أ-د

:تأثیر درجة الملوحة :1.د

رجات الملوحة حیث كانت نتائج هذه أن عدد الیرقات الكلي یتناقص بازدیاد دنتائج هذه الدراسةت بّین

یرقة )66-633-1868-1043(تالي لعلى ا)‰120-100-40-15(في درجات الملوحة المختلفة الدراسة

.یرقة1868وسجلت ‰40بالنسبة للنمط ثنائي التكاثر الجنسي وقد كانت أفضل النتائج في درجة ملوحة 

Sonirajودراسة وقد لوحظ وجود توافق ما بین نتائج هذه الدراسة الذي كانت نتائجه في (2004)

-820-329-1395-1041(على التتالي )‰145-120-100-80-45-20(درجات الملوحة المختلفة 

.یرقة1395وسجلت ‰45یرقة  أي أن أفضل النتائج في درجة الملوحة )68-43-12

Browneت دراسةبّینوعلى خالف نتائج هذه الدراسة and Wanigasekera(2000) أن عدد الیرقات

.Aالكلي یزداد بازدیاد درجة الملوحة وكانت أفضل النتائج للنوع  franciscana یرقة  عند درجة الحرارة 470هي

24º 120م وبدرجة الملوحة‰.

Triantaphyllidisودراسة وقد لوحظ وجود توافق ما بین نتائج هذه الدراسة et al .( بّینالذي (1995

نثى یتناقص بازدیاد درجات الملوحة أن عدد الیرقات الكلي عند األ

Mejiaت دراسة بّینوعلى خالف نتائج هذه الدراسة  et al . ( الیرقات الكلي المنتج من أن عدد(2013

.Aرتیمیا السالالت من نوع األنثى یزداد بازدیاد درجات الملوحة وذلك لجمیع قبل األ franciscanaت والتي مات

وكانت أفضل النتائج في درجة ، یرقة  57إلى42وتراوح عدد الیرقات من ‰40جمیعها في درجة الملوحة 

.یرقة57م حیث سجلت 25ºودرجة حرارة ‰120الملوحة 

Medinaت دراسةبّینوعلى خالف نتائج هذه الدراسة et al بالنسبة لمعدل الخصوبة أن النوع (2007).

A. franciscana یكون أفضل من النوعA .parthenogentic م عند جمیع 28⁰-21عند درجتي الحرارة

.Aدرجات الملوحة  وكانت أفضل النتائج في النوع  franciscana 60-120عند درجات الملوحة على التتالي-

كثر تأثیراً الملوحة هي العامل األونستنتج من هذه التجربة أن درجة وهذا یتعارض مع هذه الدراسة90-30‰

م  وربما سبب 28⁰-21على معدل الخصوبة لكال الجنسین وأن معدل الخصوبة یزداد ما بین درجة الحرارة 



110من79صفحة

إضافة الستخدام تغذیة مختلفة متمثلة بمزیج ،دریجي ولیس بشكل مباشر ختالف هو رفع درجة الملوحة بشكل تاال

Tetraselmisإلىإضافة Dunaliellaمن نوع العوالق النباتیة  suecica 21(إضافة الختالف درجة الحرارة-

28º م(.

اآلن بّینسابقا تأثیر درجات الملوحة على عدد الیرقات الكلي عند األنثى وسنُذكر:تأثیر درجة الحرارة :2.د

عدد الیرقات الكلي عند على بعض ما أوجده العلماء في دراساتهم عن أهمیة ودور عامل الحرارة  في التأثیر 

Browneتجارب تبّین.األنثى  et al . ( غیر متعلق بدرجة الحرارة والیرقات الكلي أن عدد البیوض(1988

في الهند واسبانیا وفرنسا حیث الموجودة لألرتیمیا من ساحل خلیج مدینة سان فرانسیسكوا ومن سالالت األرتیمیا 

في تونس وقبرص  فتظهر الموجودة رتیمیا أما األ،رجات الحرارة المتوسطةمكافى في دشكل قطعأظهرت العالقة 

م 30⁰لجمیع السالالت یحدث في الدرجة ةمنخفضالج ئنتاالفي درجات الحرارة المنخفضة وٕان خطیاً ارتباطاً 

.Aباستثناء  franciscana ، والتكاثر نتاجناضجة والقادرة على إعطاء جید لإلناث الاقص عدد اإلتنحظ كما لو

في اً م ومنخفض15⁰في درجة الحرارة اً مرتفعA.salinaنتاج سبیل المثال یكون إحرارة فعلى مع ازدیاد درجة ال

.Aم بینما على العكس في النوع 24⁰درجة الحرارة  franciscana15في درجة الحرارة اً نتاج منخفضیكون اإل

في )یرقة110-345-433-1619-197(بلغت على التتالي وقد ، م  24⁰في درجة الحرارة م ومرتفعاً ⁰

.Aرتیمیا م من األ32.5⁰-30-27.5-24-15درجات الحرارة المتتالیة  franciscana في ساحل الموجودة

خلیج مدینة سان فرانسیسكوا  

Browneبّین et al لألنثى وذلك في درجة اً فرد1619-112ن عدد أفراد الذریة تراوح ما بین أ(1984).

Wearم  بینما كانت نتائج 24ºودرجة حرارة ‰90ملوحة  et al في درجة الحرارة اً فرد1001حوالي (1986).

26º 26في درجة الحرارة فردًا 1500و‰80م  ودرجة الملوحةº وبالطبع هذا ‰140م  ودرجة الملوحة

.یتخالف مع هذه الدراسة

نثى األرتیمیا عند أباضة واحدة عدد الیرقات في إ-ه

:تأثیر درجة الملوحة :1.ه

د درجات الملوحة أن عدد الیرقات في اإلباضة الواحدة عند األنثى یتناقص بازدیانتائج هذه الدراسةت بّین

-130(بالشكل التتالي )‰120-100-40-15(في درجات الملوحة المختلفةحیث كانت نتائج هذه الدراسة

‰40یرقة بالنسبة للنمط ثنائي التكاثر الجنسي وقد كانت أفضل النتائج في درجة ملوحة )143-63-13

.یرقة143وسجلت 
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Sonirajودراسة وقد لوحظ وجود توافق ما بین نتائج هذه الدراسة في درجات الملوحة (2004)

)18-25-15-65-51-140-130(هي على التتالي )‰145-120-100-80-45-20(المختلفة 

.یرقة140وسجلت ‰45أفضل النتائج في درجة الملوحة حیث كانتیرقة 

Browneت دراسةبّینوعلى خالف نتائج هذه الدراسة and Wanigasekera ( أن عدد الیرقات (2000

.یرقة74م وهو 24ºودرجة الحرارة ‰120في اباضة واحدة عند األنثى یكون أكثر ما یمكن في درجة الملوحة 

Triantaphyllidisودراسة الحظنا وجود توافق ما بین نتائج هذه الدراسةوقد  et al .( الذي بّین (1995

.Aنثى یزداد بازدیاد درجة الملوحة فقد سجل النوع عند األباضة الواحدة د الیرقات خالل اإلأن عد franciscana

یرقة  في درجة 86.83و ‰60یرقة في درجة الملوحة 87.68و‰35یرقة في درجة الملوحة 89.63

أي أن ‰180یرقة في درجة الملوحة 11.26و‰140یرقة  في درجة الملوحة 45.36و‰100الملوحة 

التتالي وهي على)‰180-140-100-60-35(نثى كانت في درجات الملوحة  عند األأكبر عدد یرقات 

هذه الدراسةبذلك تتماثل تقریبًا مع 

Mejiaت دراسةبّینوعلى خالف نتائج هذه الدراسة et al . ( لیرقات الذي تعطیه أن عدد ا(2013

یزداد مع ازدیاد درجة الملوحة وهذا العدد‰60یرقة في درجة الملوحة 42باضة الواحدة هونثى في اإلاأل

م واختالف مماثل بعدد 25ºعند درجة حرارة ‰120یرقة في درجة الملوحة 57لیعطي أفضل النتائج ویسجل 

Browneه بّینالیرقات  et al . Baxevanisو (1984) et al .Aوذلك على النوع (2004). franciscana.

لبیوض في االباضة الواحدة و ار درجة الملوحة على عدد الیرقات أتأثیسابقاً ُذكر:تأثیر درجة الحرارة :2.ه

اآلن بعض ما أوجده العلماء في دراساتهم عن أهمیة ودور عامل الحرارة  في التأثیر على بّیننثى وسنعند األ

Browneتجارب تبّین.نثى باضة الواحدة عند األو البیوض في اإلدد الیرقات أع et al . ( أن عدد (1988

باضة الواحدة یمتاز بعالقة عكسیة مع ازدیاد درجة الحرارة حیث یتناقص مع ازدیاد و البیوض في اإلالیرقات أ

رتیمیا من فرنسا واسبانیا وساحل خلیج مدینة سان ناء ساللة األرتیمیا باستثجة الحرارة لجمیع السالالت من األدر 

-56.5-44.6-111.4-44.6(باضة الواحدة على التتالي بیوض في اإلو الكان عدد الیرقات أفرانسیسكوا و 

.Aرتیمیا م من األ32.5⁰-30-27.5-24-15في درجات الحرارة المتتالیة )یرقة23.8 franciscana

في ساحل خلیج مدینة سان فرانسیسكوا  الموجودة 

Wearت تجارب بّین et al أن عدد الیرقات یزداد مع زیادة درجات الحرارة  وكان أفضل ما (1986).

‰200یرقة بینما سجل في درجة الملوحة 125م بمعدل 26ºودرجة الحرارة ‰140یمكن في درجة الملوحة 

انخفاض عدد الذریة في درجات الملوحة لوحظیرقة  وبالتالي 64و70على التتالي ‰80ودرجة الملوحة 
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وذلك في ‰260و‰200في درجة الملوحة %60نثى للبیوض حوالي بلغت نسبة إنتاج األو ، ة المرتفع

.جمیع درجات الحرارة 

نثى األرتیمیاعند أعدد مرات اإلباضة-و

:تأثیر درجة الملوحة :1.و

كانت أن عدد مرات اإلباضة عند األنثى یتناقص بازدیاد درجات الملوحة حیثنتائج هذه الدراسةت بّین

بالنسبة مرة )5-10-13-8(على التتالي )‰120-100-40-15(عند درجات ملوحة نتائج هذه الدراسة

وهذا .مرة إباضة13وسجلت ‰40للنمط ثنائي التكاثر الجنسي وقد كانت أفضل النتائج في درجة ملوحة 

Sonirajتوافق مع دراسة  .Aنثى للنوع باضة عنداألعدد مرات اإلالذي بینت نتائجه أن (2004) franciscana

-5-13-10-12-8(على التتالي كان )‰145-120-100-80-45-20(في درجات الملوحة المختلفة 

مرة إباضة12وسجلت ‰40مرة وقد كانت أفضل النتائج في درجة ملوحة )6-6

Browneت دراسةبّینوعلى خالف نتائج هذه الدراسة and Wanigasekera(2000) بالنسبة لعدد مرات اإلباضة

.مرات5.4هي ‰120م ودرجة الملوحة 24ºأن أفضل النتائج كانت في 

Triantaphyllidisت دراسةبّینوعلى خالف نتائج هذه الدراسة et al .( عدد مرات أن (1995

.Aسجل في النوع اإلباضات عند األنثى  franciscana10.2مرات7.89و، ‰35في درجة الملوحة مرات

في درجة الملوحة اتمر 4.15و، ‰100في درجة الملوحة مرات14.65و ، ‰60في درجة الملوحة 

نثى كانت في درجات أي أن أكبر عدد إباضات عند األ‰180في درجة الملوحة مرة1.5و، 140‰

.على التتالي)‰180-140-60-35-100(الملوحة  

Mejiaت دراسة بّینأیضًا وعلى خالف نتائج هذه الدراسة et al . ( باضة الذي أن عدد مرات اإل(2013

.Aنثى للنوع تعطیه األ franciscana تائج في نأفضل المرة  وأعطت11إلى6تزداد بازدیاد درجة الملوحة  من

.م25ºودرجة حرارة ‰120درجة الملوحة 

اآلن بّیننثى وسنباضة عند األتأثیر درجة الملوحة على عدد مرات اإلسابقاً ُذكر:تأثیر درجة الحرارة :2.و

مرات اإلباضة عند عددعلىبعض ما أوجده العلماء في دراساتهم عن أهمیة ودور عامل الحرارة  في التأثیر

Browneتجارب تبّین.نثى األ et al . ( باضة یرتبط بعالقة خطیة مع درجة الحرارة أن عدد مرات اإل(1988

رتیمیا الموجود فيم لجمیع السالالت من األرتیمیا باستثناء جنس األ24ºرجة حیث یزداد بازدیادها فقط حتى الد

في درجات الحرارة )3.8-5.4-8.2-13.6-4.2(تالي تعلى الباضةقبرص وتونس وقد كان عدد مرات اإل
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.Aرتیمیا م من األ32.5⁰-30-27.5-24-15المتتالیة  franciscana في ساحل خلیج مدینة سان الموجودة

.فرانسیسكوا

Wearبیت نتائج  et al 80نثى كان في درجة الملوحة عند األباضة  األكبر أن عدد مرات اإل(1986).

.م وهذا أمر یتعارض مع هذه الدراسة26ºوما فوق ودرجة الحرارة ‰

نثى األرتیمیاعند أالفترة الزمنیة بین اإلباضات-ز

:تأثیر درجة الملوحة :1.ز

اد درجات الملوحة حیث أن الفترة الزمنیة بین اإلباضات عند األنثى ال تتأثر بازدینتائج هذه الدراسةت بّین

-4.16-3.57(باألیام على التتالي)‰120-100-40-15(عند درجات ملوحة كانت نتائج هذه الدراسة 

2.74-4.48(.

Sonirajودراسة وقد لوحظ وجود توافق ما بین نتائج هذه الدراسة فترة الزمنیة بین بالنسبة لل(2004)

.Aنثى للنوع باضات عنداألاإل franciscana145-120-100-80-45-20(المختلفة درجات  الملوحةفي

.)4.4-5.2-2.95-2.88-3.9-3.3(باألیام على التتالي )‰

Browneودراسة لوحظ وجود توافق ما بین نتائج هذه الدراسةكما and Wanigasekera(2000)

.Aأن الفترة الزمنیة بین االباضات عند األنثى ال تتأثر بدرجة الملوحة وكانت أفضل ما یمكن في النوع بّینوالذي 

franciscana 24عند درجة الحرارةº أیام3.9وسجلت ‰120م ودرجة الملوحة.

Triantaphyllidisودراسة وقد لوحظ وجود توافق ما بین نتائج هذه الدراسة et al .( بّینالذي (1995

.Aباضات عند النوع بدراسته الفترة الزمنیة بین اإل franciscana في درجة الملوحة أیام3.8والحظ أنها تسجل

في درجة أیام8.7و ، ‰100في درجة الملوحة أیام3.6و ، ‰60في درجة الملوحة أیام3.6و35‰

باضات كانت في صر فترة زمنیة بین اإلأي أن أق‰180یومًا في درجة الملوحة 2.7و، ‰140الملوحة 

.على التتالي وهي بالتالي ال تتأثر بدرجة الملوحة)‰140-40-60-100-180(ملوحة  

Mejiaودراسة نتائج هذه الدراسةوجود توافق ما بین لوحظكما et al . ( أن الفترة بّینالذي (2013

.Aباضات للنوع الزمنیة بین اإل franciscana لم تتأثر بازدیاد درجات الملوحة وكانت أصغر فترة زمنیة في

.یوماً 2.3م حیث سجلت 25ºودرجة حرارة ‰100درجات الملوحة 

Triantaphyllidisمن كالً بّین et al . Vanو (1995) Stappen Vanو(2002) Stappen et al

لتراكیز للتركیب االیوني لوسط الحضن وتبعاً أن اختالف الفترة الزمنیة بین االباضات یختلف تبعاً (2003).

.درجات الملوحة في الوسط



110من83صفحة

اآلن بّینباضة وسنلفترة المنقضیة بین كل إعلى اأن لدرجة الملوحة تأثیر سابقاً ُذكر:تأثیر درجة الحرارة :2.ز

بعض ما أوجده العلماء في دراساتهم عن أهمیة ودور عامل الحرارة  في التأثیر على الفترة المنقضیة بین كل 

Browneتجارب تبّین.باضة إ et al . ( باضة تمتاز بعالقة عكسیة مع إأن الفترة المنقضیة بین كل (1988

Aرتیمیا رتیمیا باستثناء جنس األالسالالت من األدرجة الحرارة حیث تتناقص مع ارتفاع درجة الحرارة لجمیع 

.parthenogentic 3.1-4.1-6.1(باألیام ليباضات على التتافرنسا وقد بلغت الفترة بین اإلالموجود في-

.Aرتیمیا م من األ32.5⁰-30-27.5-24-15في درجات الحرارة )3.5-2.6 franciscana في الموجودة

.سان فرانسیسكواساحل خلیج مدینة 

Wearت نتائج بّین et al یومًا في 20-4ان الفترة الزمنیة بین االباضات قد تراوحت ما بین (1986).

أیام ما بین درجة الحرارة 10-2م  وتناقصت الفترة الزمنیة مع رفع درجة الحرارة لتبلغ ما بین 14ºدرجة الحرارة 

20-32º 32-26أیام ما بین درجتي الحرارة 6م  واقل منºان العالقة م  وذلك عند جمیع درجات الملوحة أي

.عكسیة

عدد البیوض في اإلباضة الواحدة عند إنثى األرتیمیا-ط

:تأثیر درجة الملوحة :1.ط

أن عدد البیوض في اإلباضة الواحدة عند األنثى ال یتأثر بازدیاد درجات الملوحة نتائج هذه الدراسةت بّین

بیضة بالنسبة للنمط ثنائي التكاثر الجنسي )19-40-163-119(بالشكل التالي )15-40-100-120‰(

وأما عدد البیوض الكلي باضة إبیضة عند كل 163وسجلت ‰40وقد كانت أفضل النتائج في درجة ملوحة 

)80-164-1632-723(على التتاليفكان)‰120-100-40-15(في درجات الملوحة في هذه الدراسة

.بیضة1632وسجلت ‰40أي أن أفضل النتائج كانت في درجة ملوحة بیضة 

Sonirajودراسةعدم وجود توافق ما بین نتائج هذه الدراسةوقد لوحظ بالنسبة لعدد البیوض (2004)

.Aالمنتج من نفس النوع  franciscanaالتتالي على)‰120-100-80(یث سجلت النتائج بدرجات ملوحة ح

في درجةتلك النسب تنخفضكما ا‰20-45الحظ بیوض في درجة الملوحة بیضة ولم ی)178-51-20(

.فوقو ما‰120الملوحة 

Medinaت نتائج بّین et al .Aبالنسبة لمعدل الخصوبة أن النوع (2007). franciscana یكون أفضل

Aمن النوع  .parthenogentic وكانت أفضل عند جمیع درجات الملوحةم28⁰-21عند درجتي الحرارة

.Aالنتائج في النوع  franciscanaوهذا یتعارض مع ‰30-90-60-120على التتالي عند درجات الملوحة

على معدل الخصوبة لكال كثر تأثیراً بة أن درجة الملوحة هي العامل األونستنتج من هذه التجر نتائج هذه الدراسة

.م28⁰-21الجنسین وأن معدل الخصوبة یزداد ما بین درجة الحرارة 
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Triantaphyllidisت دراسة  بّیننتائج هذه الدراسةلوبشكل مخالف  et al . ( أن مخرجات (1995

.Aرتیمیا من نوع التكاثر عند ساللة األ franciscana العالیةةوحالملدرجات لبیوض في كبیرًا لمعدالً یعطي

Baxevanisوهذا أمر توافق مع دراسة  et al .( 2004).

طول الكائن مع وزنه بینالعالقة :4-9

واحد هو مع التغذیة بغذاء من نوع‰40الملوحة بتطبیق درجة نتائج هذه الدراسةلقد أثبتت 

Tetraselmis sp. یومًا كما الحظنا ثبات تلك 21زیادة وزن الكائن وطوله مع الزمن الممتد خالل فترة التجربة

.الزیادة في بعض مراحل حیاة الكائن مع العلم أن تركیز الغذاء المقدم هو تركیز فوق مشبع

Evjemoمع نتائج نتائج هذه الدراسةوقد توافقت  and Olsen للتجربة وذلك حتى الیوم العاشر (1999)

Isochrysisالذي درس تأثیر تراكیز مختلفة من نوع العوالق النباتیة  )PostLarva5أي لمرحلة ( galbana

.Aعلى معدل النمو عند نوع األرتیمیا  franciscana 28⁰-26ودرجة حرارة ما بین ‰34وذلك بدرجة ملوحة

.)باللتر/خلیة /ملغ 20-10-5-3-0.2(م  وكانت التراكیز المستخدمه في تجربته على التتالي 

Evjemoالحظ   and Olsen زیادة الوزن الجاف للفرد بشكل أسي مع التقدم في العمر مع (1999)

Preو ما یسمى أثبات لتلك الزیادة في مرحلة ماقبل نضج الفرد  –adult كما الحظ أن تركیز قلیل من الغذاء

نتاج من الكتلة الحیة یزداد بزیادة تركیز بّین أن معدل اإلو ، نمو أعظمي إلىللفرد لیصل یمكن أن یكون كافیاً 

.حد معین حیث یصبج بعدها الغذاء دون جدوى إلىالغذاء 

حد كبیر بتوافر الغذاء إلىیتعلق إن معدل الهضم ومعدل النمو والمحتوى الكربوني عند العوالق الحیوانیة

)Evjemo et al., Barlow(MetaNapliuos1رتیمیا یبدأ الكائن بهضم الطعام من المرحلة وعند األ)1999

and Sliegh , وعادة ما تبدأ أطراف الكائن بالنمو ومن ثم یبدأ الكائن بتطویر نظام التغذیة تدریجیًا حیث )1980

Schrehardt(مسؤولة عن جذب الطعام في البدایة  تكون القرینات هي ال , 1987a(مر الكائن بالتطور ویست

Preعضاء وظیفیة في المرحلة لتصبح جمیع األ –adult)Blanchard , 1987(.

Evjemoالحظ   and Olsen باللیتر /خلیة /ملغ 20-10ن تركیزي الغذاء من العوالق النباتیة أ(1999)

كما الحظ أن النمو بدأ بالثبات ، نمو لكن بشكل أقل ٕان التراكیز األخرى جعلت الكائن یالتراكیز و أفضل من باقي 

-2.8ففي الیوم الثالث كان وزن الكائن ما بین ، على ذلك نتائج هذه الدراسةلیوم الثامن وقد أكد في في اتقریباً 

Lora-Vilchisوتخالف مع نتائج الدراسةوهذا أمر تماثل مع نتائج هذه، راكیز میكرغرام في جمیع الت3.6 et

al.(2004) ، میكروغرام 148إلى9.8وفي الیوم السابع ولغایة الیوم العاشر تراوح متوسط الوزن الجاف  من

حیث سجل متوسط الوزن الجاف للكائن  نتائج هذه الدراسةروغرام وهذا أمر تخالف مع میك191–23.1ومن 

-20(لوزن الجاف الكائن في أفضل تركیزین للغذاء الیوم الثاني عشر فكان متوسط افيما أ، میكروغرام 244
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نتائج هذه تخالف مع میكروغرام  وهذا أیضاً 211میكروغرام و 195على التتالي )باللیتر /خلیة /ملغ 10

طول الكائن وسط أن متبّینكما ، میكروغرام 710بلغ  حیث سجل متوسط الوزن الجاف للكائن بمعدالً الدراسة

ملم ولم یتأثر بتركیز الغذاء المقدم للكائن وهذا تطابق مع 5-0.84ول وحتى الثامن تراوح ما بین من الیوم األ

Lora-Vilchisنتائج  et al.(2004) كما الحظ ، كذلك األمر بالنسبة للمحتوى الكربوني ، نتائج هذه الدراسةومع

عندما یكون (ولین للفقسحیث بعد الیومین األ، حجم الكائن الغذاء المقدم وبأن معدل نمو الكائن یتعلق بتركیز 

إلى0.04یزداد معدل النمو من )میكروغرام 2.4-2ومتوسط وزنه ما بین MetaNapliuos4الكائن في مرحلة 

Postمیكروغرام  2.8حیث یكون متوسط وزن الكائن أكبر من (بالیوم وبعد الیوم الثالث 0.43

MetaNapliuos یزداد معدل النمو مع زیادة تركیز الغذاء وحتى الیوم السابع یصبح معدل النمو حوالي )1

ملغ 20ملغ خلیة باللیتر والذي ال یختلف عن معدل نمو الكائن  والمغذى بتركیز 10بالیوم وذلك بالتركیز 1.19

Postمرحلة (كروغرام بالیوم می50-47إلىوفي الیوم الثامن یصل معدل النمو ،  خلیة باللیتر 

MetaNapliuos ألجل معدل نمو من الغذاء یكون مطلوباً هذه الدراسة أن هناك تركیزاً ثبتتوبهذا فقد أ)4-6

Isochrysisأعظمي عند الكائن وهو بالنسبة  galbana10 إن مرحلة ، ملغ خلیة باللیترMetaNapliuos هي

میكروغرام وهذا 5ء المقدم والتي یكون فیها متوسط الوزن الجاف للكائن أقل من المرحلة األقل تأثرًا بتركیز الغذا

Lora-Vilchisتوافق مع دراسة  et al.(2004) حقة الما في المراحل الأ، نتائج هذه الدراسةومعPost

MetaNapliuos میكروغرام فإن زیادة تركیز الغذاء تؤدي 6حیث یكون متوسط الوزن الجاف للكائن أكبر من 2

نتاج األفراد وٕان إPostLarva1-2وذلك حتى وصول الكائن لمرحلة  )الكتلة الحیة (نتاج زیادة معدل اإلإلى

Postفي مرحلة یكون مثالیاً  MetaNapliuos ن نشیر أنه تم اعتماد تراكیز والبد من أ.میكروغرام 3-510-50

ام للفرد البالغ میكروغر 350-200بحیث كانت الكمیة تتراوح من فراد في هذه الدراسةشباع في تغذیة األفوق اال

Tetraselmisمن  sp..

.Aرتیمیا كالنوع وضع األعند  franciscana معدل نمو ن إعطاءهاوف تغذیة مثالیة وكافیة فإفي ظر

Miller(عظمي سیرتبط بدرجة الحرارة أ et al., Abreu-Grobois(فراد في الوسط وبكثافة األ)1977 et al .,

,Nimura(وبتركیز الغذاء)1991 ,Coutteau(وبالتغیرات الفیزیائیة ونوعیة المیاه  )1980 وتتراوح )1992

Sorgeloos(م 30⁰-25رتیمیا ما بین لحرارة المثالیة لمعظم سالالت األدرجة ا et al ., هذا یعني أنه )1986

.Aرتیمیا  نواع األاذا تمت تغذیة أ franciscana وستصل ن معدل النمو سیكون أعظمیاً غذاء مثالي فإبتركیز

میكروغرام وبكثافة 194-180في الیوم الثامن وسیكون متوسط وزنها الجاف ما بین PostLarva1-3لمرحلة 

Lora-Vilchisفرد بالملي وهذا أمر تطابق مع نتائج 0.81-0.48فراد تبلغ من أ et al.(2004) نتائج هذه ومع

.الدراسة
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فقد ، في زیادة معدل النمو كبیراً ن معدل الهضم والقیمة الغذائیة للغذاء المقدم تلعب دوراً العلماء أبّین

Sickالعالم بّین .Aرتیمیا ن نمو األأ(1976) franciscana على خمسة أنواع من العوالق النباتیة وفي درجة

ن غزارة الكائنات في وكما ذكرنا أ.ل التمثیل الغذائي في معدل النمو والبقاء ومعداً كبیر اً م تظهر تباین25ºحرارة 

Evjemoالوسط لها تأثیر على النمو ففي تجربة  and Olsen -16فراد في بدایة التجربة كانت كثافة األ(1999)

إلىفرد بالمیلي لتصل 2.4-1.1إلىفرد بالمیلي وذلك منذ بدایة التجربة وحتى الیوم الرابع ومن ثم خفضت 18

Lora-Vilchisفراد في تجربةكانت كثافة األبینما، للتجربة 12فرد بالمیلي في الیوم 0.48-0.81 et

al.(2004) 7فرد بالمیلي في نهایة التجربة بعد 0.16إلىي بدایة التجربة لتخفض فرد بالمیلي ف2.47بمعدل

فرد بالمیلي ومن ثم تم تخفیضها لتصل في نهایة 15حوالي فراد في بدایة هذه الدراسةبینما كانت كثافة األ،أیام

.یوماً 21فرد بالمیلي بعد 1.5التجربة لكثافة 

Abreu-Groboisبّین et al . فراد ملم وبكثافة أ9.8-9.4ما بین رتیمیا بلغمتوسط طول األن أ(1991)

Dunaliellaفرد بالمیلي وذلك عند تغذیتها بنوع العوالق النباتیة 2-1في الوسط هي  من   tertiolecta ضمن

Rosowskiبّینوكذلك .یام أ10فترة زمنیة مقدارها ام یأ9ملم بعد 7طول رتیمیا تصل لمتوسط ن األأ(1989)

Chlorellaعند تغذیتها بنوع العوالق النباتیة  .spنتائج د بالمیلي وهذا یتخالف مع فر 0.34فراد هي وذلك بغزارة أ

.ملم بعد عشرة أیام5.5حیث سجل الكائن متوسط طول بلغ هذه الدراسة

Schrehardtبّین (1987a) أن العالقة ما بین العمر والوزن تكون بشكل قطع مكافىء عندما یكون

.Aرتیمیا وذلك بالنسبة لنوع األعظمیاً تركیز الغذاء أ franciscanaوحتى مرحلة 1بلیوس و بدءا من مرحلة نا

PostLarva1-3فراد من األ%72ومع بلوغ الیوم التاسع للتجربة ، ن والبنیة التكاثریة والتي تتمیز بتطور القرنی

شعار المتوضعة على كل رجل والذي یعتبر دریة العاشرة والحادیة عشرة مع األتكون قد طورت األطرف الص

ن تطور فیها الطرفااألفراد التي ةالیوم العاشر أصبحت نسبوفي PostLarvaلدخول الكائن مرحلة اً معیار 

یجابیة ما بین ازدیاد معدل النمو بزیادة تركیز عالقة اإلهذا العالم  البّینوقد %82ن أكثر من الصدریان األخیرا

ملم ویبدأ حینها بتشكیل 1.34عندما یبلغ الكائن متوسط طول أكبر من من الیوم الرابع الغذاء وذلك بدءاً 

في عملیة التغذیة وهذه التطورات المورفولوجیة تسمح للكائن فشیئاً األطراف الصدریة والتي ستصبح فعالة شیئاً 

في هذه أما ، زیادة في النمو إلىزیادة الفعالیة  في التقاط الغذاء وبالتالي تزید معدل الهضم والذي بدوره یؤدي ب

.فإن العالقة ما بین العمر والوزن هي عالقة خطیة وذلك بالرغم من ثباتها في بعض الفترات الدراسة

Evjemoالحظ   and Olsen عندما یصل الثبات من أن معدل النمو یتناقص أو یصبح قریباً (1999)

میكروغرام وذلك في مرحلة 210-186ما بین الجافملم ومتوسط وزنه5.8-5.2متوسط طول الكائن  

PostLarva العلماء أن نوع األرتیمیا بّینوقد .نتائج هذه الدراسةوهذا أمر تطابق معA. franciscana یصل

Rosowski(یومًا 15ملم بفترة أقل من 10میكروغرام ومتوسط طول أكبر من 900-800لمتوسط وزن جاف 
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, 1989 ; Abreu-Grobois et al ., .Aت أن النوع بّینودراسات أخرى )1991 franciscana وتحت تأثیر تركیز

16شر ویصل لمرحلة النضج الجنسي خالل ما بین الیوم األول والعاللنمو عالیاً غذائي أعظمي یعطي معدالً 

Evjemo(ملم 11.6-10.4میكروغرام ومتوسط طول 1070-890یومًا وبمتوسط وزن جاف یصل ما بین 

and olsen , میكروغرام عندما بلغ 900وصول الكائن لمتوسط وزن جاف  ت نتائج هذه الدراسةبّینبینما )1999

، ملم 1وقدره یومًا وسجل طوالً 18میكرغرام بعد 1000ما وزنه بلغ حوالي یومًا أ15ملم وذلك بفترة 8,3طوله 

.مرحلة النضج في الیوم الثاني عشر والثالث عشر من التجربةإلىد افر بینما وصلت األ

Riglerبّین بدراسته على الكائنات التي تتغذى بالفلترة من العوالق الحیوانیة أن هناك ما یسمى (1961)

و العتبة تسمح للكائن بهضم الطعام أوأن التغذیة فوق هذا الحد .من تركیز الغذاء ILCالحد األولي األدنى 

Mullin(ن تركیز الغذاء یكون مشبعاً عظمي ویمكن القول أبمعدل أ et al ., تبع في هذه وهذا ما أ)1975

.الدراسة

Evjemoأكد et al. .Aمن تركیز الغذاء والالزم لتعذیة األرتیمیا ILCأن الحد األولي األدنى (1999)

franciscanaبنوع العوالق النباتیةوذلك عند تغذیتهاIsochrysis galbana ملغ خلیة باللیتر وذلك 7-5هي

-9ملم ویزداد معدل التغذیة لیصبح ما بین 1.1حیث یكون متوسط طول الكائن MetaNapliuosفي مرحلة 

.ملم 5.2حیث یبلغ طول الكائن PostLarvaملغ خلیة باللیتر وذلك في مرحلة 9.5

Evjemoوكنتیجة من دراسة   and Olsen على اً ومؤثر اً هامنجد أن تركیز الغذاء هو عامالً (1999)

.Aمعدل اإلنتاج والنمو عند  franciscana. وقد أكد العدید من العلماء مثلMullin Miullinو (1963) and

Brooks Lampertو  (1976) Vidalو (1977) Porterو (1980) et al على أهمیة استخدام (1982).

Cladoceranادة النمو وذلك بدراساتهم على تركیز الغذاء كإحدى البارمترات البیئیة الهامة لما له من دور في زی

.Aت الدراسات أن األرتیمیا بّینوقد .ومجدافیات األرجل  franciscana عادة ما تتواجد في  بیئات طبیعیة ذات

.Dunaliellaخلیة باللیتر من 250000000إلىتراكیز تعتبر عالیة  بالمغذیات  حیث تصل  sp وعلى ما یبدوا

Stephens(یفت لوجود تراكیز عالیة من المغذیات أن األرتیمیا تك and Gillespie , 1976(.

Sickبّین .Aرتیمیا أن ارتفاع معدل النمو عند نوع األ(1976) franciscana والمغذاة  بنوع العوالق

Dunaliellaالنباتیة viridisیعود لعدم ثخانة جدار تلك العوالق ومحتواها العالي من البروتین والطاقة.

Lora-Vilchisودراسةوقد لوحظ عدم وجود توافق ما بین نتائج هذه الدراسة et al.(2004) ت بّینحیث

النتائج أن متوسط طول األرتیمیا یبقى ثابت عند التغذیة بنوعي العوالق حتى الیوم الثالث ومن بعدها یصبح النمو 

.Chaetocerosعند النوع ومتوسط الوزن الجاف ومتوسط طول الكائن  muelleriكبر من النوع أIsochrysis.sp
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Lora-Vilchisبین دراسة بعض المقارنات ما)15الجدول (لیوم السابع ویظهر حتى ا et al.(2004) ودراسة

Evjemo and Olsen .إضافة لهذه الدراسة (1999)

Vismaraأظهر et al .( Euglenaهي النباتیةاألرتیمیا بثالثة أنواع من العوالقإن نغذیة(2000 ,

Dunaliella , Tetraselmis مرحلة إلىأدى للوصولPost larva خالل ستة أیام ومرحلة ما قبل النضج أو

Pre adultهذه الدراسةنتائجمعأیام  وهذا یتوافق9ل خال.

مقارنة ما بین أنواع مختلفة للغذاء وأثرها على عالقة طول الكائن بوزنه :15جدول 

الكــائنطــول الجــافالـــوزن 

et al.(2004)Lora-VilchisEvjemo and
Olsen
(1999)

هذه الدراسة
et al.(2004)Lora-VilchisEvjemo

and
Olsen
(1999)

هذه 

الدراسة

.I.spCالیوم  mI.spT.spI.spC. mI.spT.sp

14.5gµ4.9gµ2.1gµ2.2gµ0.950.84ملم0.97ملم

ملم
MetaNapliuos3ملم0.82

211.6gµ11.5gµ2.4gµ2.8gµ1.36ملم1.2ملم1.1ملم1.28ملمPost MetaNapliuos 1

317.4gµ41.3gµ3.5gµ3.7gµ1.178ملم1.5ملم1.3ملم1.81ملمPost MetaNapliuos 1

429.5gµ66.15gµ6.2gµ6.6gµ2.27ملم1.7ملم1.7ملم2.7ملمPost MetaNapliuos 2

540.7gµ102.6gµ15.9gµ15.9gµ2.92ملم2.4ملم2.4ملم3.94ملمPost MetaNapliuos 4

6204.4gµ185.5gµ50gµ51.3gµ3.57ملم3.6ملم3.3ملم4.9ملمPost MetaNapliuos 7+
PostLarva1

7272gµ327gµ148gµ154.8gµ4.2ملم4.6ملم4.6ملم6ملمPostLarva2

8180gµ190gµ5ملم5ملمPostLarva3

9186gµ210gµ5.2ملم5.2ملمPostLarva4

10200gµ244gµ5.8ملم5.5ملمPostLarva5

11210gµ513.3gµ5.8ملم6.5ملم

12195gµ710gµ9ملم6.81ملم
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اإلستنتاجات

من واحدناتجة عن تفقیس غرام)یرقة 200000(نسبة جیدة بلغتلفقس كفاءة ات النتائج أنبّین-1

البیوض التجاریة ب المسجلة عند فقس وهي نسبة جیدة مقارنة بالنس%74البیوض وكانت كفاءة الفقس 

األخرى مما یدل على مالئمة تلك البیوض للبیئة المائیة في سوریة وٕامكانیة إعطائها نسبة جیدة للفقس 

.یق ظروف بیئیة مناسبة أثناء الحضنعند تطب

Aأنُلحظ-2 .franciscana 30متحمل لدرجة الحرارةºبعد فترة %50معدل البقاء م حیث بلغ

.وبالتالي یمكن استزراعه في میاهنا البحریة ، یومًا 21ة هي تجرب

وتلك الفترات )ظالم –نور (12-12سجلت في التجارب هيیة لإلضاءة فترة زمنأفضل أن -3

ملحیة صنعیة كون سوریة تقع في وأحواض تتناسب مع  الحضن الخارجي لبیوض األرتیمیا في بحیرات 

.منطقة معتدلة

مماثلة تقریبًا لدرجة ملوحة میاهنا وهي‰40ل كان عند درجة الملوحة ن معدل البقاء األفضإ-4

Tetraselmisالبحریة أما بالنسبة للغذاء فكان الغذاء الطبیعي المتمثل  sp. هو األفضل مقارنة بالغذاء

في معدل اً اوتمتوسط الوزن والطول كما الحظنا تفالصناعي وكان تأثیره واضحًا بالنسبة لمعدل البقاء و 

البقاء بالنسبة للغذاء الصناعي 

Tetraselmisوالمترافقة بالتغذیة )‰15-40(المنخفصة ت النتائج أهمیة درجات الملوحةبّین-5 sp.

وبالتالي بّینا إمكانیة تطبیق تلك التجربة في والبیوضلیرقاتنتاج احیث أعطت اإلناث أفضل معدل إل

.أكبر كتلة حیة من األرتیمیا والبیوض المتكیسةإعطاء

Tetraselmisت الدراسة وجود عالقة ارتباط بین وزن الكائن وطوله أثناء تغذیته بّین-6 sp..
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توصیات ومقترحات 

إجراء مسوحات دقیقة للمسطحات المائیة المنتشرة في سوریة بهدف تحدید أنواع غلصمیات األرجل -1

.الموجودة فیها وتوزعها

في برك صناعیة أو برك بحریة شاطئیة واستزراعه A.franciscanaع األرتیمیاالعمل على إدخال نو -2

.لدرجات حرارة حدیة حمالً أو قریبة من الشاطىء كونه مت

تأثیر الشدات الضوئیة المختلفة وكذلك، مختلفة الدراسة التأثیر المشترك لدرجات الحرارة والملوحة -3

.یئیة لهذه الشروط البمدى تحمل تلك الكائناتبهدف دراسة

pHدراسات بیولوجیة وبیئیة إلیجاد التأثیر المتداخل للعوامل األخرى مثل األوكسجین وال القیام ب-4

.وغیرها وذلك إلنتاج أكبر كمیة من الكتلة الحیة لألرتیمیا

التأثیر المشترك للغذاء مختلفة وخاصةاألرتیمیا في ظروف غذائیةنتاجیةإجراء دراسات دقیقة على إ-5

ة قیام بدراسات مكملالكما البد من ،الكائنحیاة ي لما لذلك من دور وتأثیر هام فيالطبیعي مع الصناع

.تعنى بالقیمة الغذائیة لألرتیمیا وتركیبها الكیمیائيأخرى 

ستفادة  منإلللألرتیمیاةومستمر ةاستزراع مكثفاإلستفادة العملیة من هذا البحث في إنشاء وحدة-6

.واالقشریات اإلقتصادیةبحریةالسماك األیرقات أجل رعایة
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Abstract:

Since starting of research on marine zooplankton in Syrian waters at the beginning of the

nineties of the twentieth century so far no body projected light on the brine shrimp, which

is one of the most important type of zooplankton used as a life food in marine aquaculture

(fish farms and Penaeid) and here we have seen to focus on Artemia and make this

research which including Artemia culture and the study of its life cycle and some

biological characteristics. This study was achived under laboratory conditions within the

unit culture of zooplankton at the Higher Institute of Marine Research- Tishreen

University Latakia, during the time period between 2011-2012 , and as the study of brine

shrimp has become a pioneer and used in a lot of countries of the world including many

of the Arab countries, on the other hand no scientific study or process was found in Syria

, so this will be a practical application of the basic rule starting in the extensive culture of

Artemia.

This is a complementary step for related research to the cultivation of phytoplankton and

zooplankton, especially in light of the widespread interest in the development of fish

aquaculture (fish farms), especially marine ones which had high economic value.

The eggs of brine shrimp was incubated in control laboratory conditions and study the

effect of some factors such as food (natural source of genus Titraclemis of phytoplankton

and artificial food such as yeast, corne, wheat bran, soybean), lighting and salinity on the

hatching rate, survival and characteristics of reproductive and the length of life span.

The results shwed that the percentage of hatching was good (74%) and the same for the

efficiency of hatching (200,000 larva) and the best temperature was 25 ºC and the best

period of time for lighting was 12h-12h (light - dark). Although the best degree of salinity

was 40 ‰, and the best food Tetraselmis, followed by artificial food (yeast) for survival

rate, and then the bran and the mixture of soybean with corn for the average length and

weight of the Artemia. The characteristics of reproduction (of giving larvae or eggs) for

both bisexual parthenogenetic specie was the best at 40 ‰ .

The results can be explained as follows:

In the experiment of temperature, The best temperature was recorded 25 º C due to the

influence of genetic and biological factors that distinguish each strain of brine shrimp

from other. The best period of time for lighting was 12h:12h, this is because the

continuously swimming larvae and non-exposed for a period of darkness will spend more

energy in the swimming therefore a large part of the energy will be reduced which is very

important for growth.While Salinity 40 ‰ was the best results .These findings can be

understood to the change in the chemical composition of the medium in high salinity

degrees(100-120 ‰) , as increasing of salinity leads to the increasing the concentration of

chloride ions.

Live food represented by Tetraselmis was preferable due to the content of high protein in

addition to rich specific, unsaturated fatty acids compared with the artificial food, and

the large index of larvae which was produced by female make the best proof to the



quality and significance of this food, the reson of low survival rate for artificial food (

yeast , soybean and bran) was the lake of nutrients which is necessary for the growth of

brine shrimp compared to its content of live food.

The fact which according the result of this study, we can able now to begin field trials of

the continuous and intensive cultivation of Artemia by use the practical results of this

research for the development of fish farms, which begins its work from the larvae not

from the fingerlings.
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