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بررسی بقاء ،رشد و تولید مثل دوجورپایان حوزه آبخیز دریای خزر در شرایط آزمایشگاهی
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چکیده
هدف از این بررسی،انتخاب و معرفی گونه های دو جور پا برای سازگاری در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی بوده است.
هفت گونه از دوجورپایان شامل Pontogammarus ،Pontogammarus maeoticus ،Gammarus komareki
 Obesogammarus acuminatus ،Gammarus lacustris،Gammarus paricrenatus،borceaeو
 Gammarus aequicaudaمورد بررسی قرار گرفتند .گونه های مذکور از هشت نقطه واقع در حوزه آبخیز دریای خزر
شامل دو نقطه از سواحل جنوبی دریای خزر ،تاالب انزلی ،خلیج میانکاله ،تاالب قوریگل ،دریاچه نئور ،چشمه هایی از مناطق
کجور مازندران و حیران اردبیل در شهریور  7937جمع آوری شد ند .هر یک از گونه ها در شرایط مشابه آزمایشگاهی از نظر
اکسیژن و شوری ودر سه تکرار قرار داده شدند .نگهداری و تغذیه آنها برای مدت  711تا  751روز انجام گرفت .پس از این
مدت بقاء ،رشد جمعیت ،وضعیت تولید مثل و ساختار طولی جمعیت نهایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان
داد که از بین گونههای مورد بررسی  Pontogammarusmaeoticus, Pontogammarusborceaeو
 Obesogammarusacuminatusبیشترین افزایش جمعیت ،تعداد نمونه های جوان و ماده های تخمدار را داشتند.
گونه های مذکور مطلوبیت نسبی برای استقرار و استفاده در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی را داشته که باید مورد بررسی
قرار گیرند.

کلمات کلیدی :دریای خزر ،دوجورپایان ،سازگاری ،بررسی آزمایشگاهی ،شوری ،دما
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مقدمه
در سالیان اخیر توجه زیادی به بارور سازی استخرهای پرورش ماهی از طریق سازگار نمودن بی مهرگان آبزی مبذول شده و در
برخی از مطالعات نتایج مثبتی نیز حاصل شده است .سازگاری برخی بی مهرگان آبزی در استخرهای پرورش ماهی در
آستاراخان روسیه موجب افزایش محصول کپور ماهیان به میزان متوسط  911کیلو گرم در هکتار شده و باعث کاهش مصرف
غذاهای مصنوعی به میزان  %55گردیده است (.)Vorobyeva and Nikonova, 1987
دوجورپایان ( )Amphipodaتنوع باالیی را در میان بی مهرگان سخت پوست داشته و اکثرا دریایی می باشند ( Barnes,
 .)1987این موجودات یکی از اقالم غذایی اصلی در زنجیره غذایی آبزیان و ماهیان به شمار رفته و بصورت های مختلف در
فعالیت های تکثیر و پرورش ماهیان استفاده شده اند .آنها بصورت زنده یا خشک شده نیز در کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی
و در تغذیه ماهیان آکواریومی و زینتی استفاده می شوند.
مطالعاتی در زمینه بیولوژی رشد و تولیدمثل دوجورپایان جهت سازگاری دراستخرهای پرورش ماهی در مقیاس آزمایشگاهی
انجام گرفته و نتایج آنها نشان داده که ناجورپایان بطور موفقیتآمیزی دراستخرها و محیط های طراحی شده رشد و توسعه
مییابند ( .)Vorobyeva and Nikonova, 1987پرورش دوجور پایان همراه با پرورش چندگونهای ماهیان و اضافه نمودن
کودهای ارگانیک و معدنیبه استخرها در روسیه موجب افزایش تولید ماهی تا  5تن در هکتار شده و باعث صددرصد
صرفهجویی در هزینه های مرتبط با تغذیه گردیده است (عادلی.)7913 ،
در سالهای  7313-7335امکان استفاده از دو گونه  Niphargoides maeoticusو Dikerogammarus
 haemobaphesبه عنوان موجودات پرورشی مورد بررسی قرار گرفت ،مطالعات نشان دادند که این گونه ها دارای ارزش
غذایی باالیی هستند ،بطوریکه میزان آلبومین در بدن آنها به ترتیب  54/11و ، 51/97میزان چربی  3/41و  ،3/51میزان
خاکستر  54/71و  % 55/1است .میزانانرژیزایی هر گرم ماده خشک آنها برابر با  4/15کیلوکالری است (عادلی.)7913 ،
برای استفاده از ناجورپایان در استخرهای پرورش ماهی الزم است تا ارتباط آنها با فاکتورهای آب مشخصگردد .همچنین باید
شناخت کلی از وضعیت تولید مثل ،رشد و تغذیه این سخت پوستان در دسترس باشد (عادلی .)7913 ،در حوزه آبخیز دریای
خزر برخی از گونه ها از فراوانی باالیی در مناطق پراکنش خود برخوردار بوده و بخاطر سهولت دسترسی به تعداد زیادی از آنها
می توانند به عنوان گزینه ای مناسب برای معرفی در استخرهای پرورش ماهی مطرح گردند .تعدادی از این گونه ها شامل
Gammarus ،Pontogammarus borceae،Pontogammarus maeoticus ،Gammarus komareki
 Obesogammarus acuminatus ،Gammarus lacustris،paricrenatusو  Gammarus aequicaudaمی
باشند که بطور خالصه توصیف می شوند.
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گونه  Gammarus komareki Schaferna , 1992که در سال  7394توسط  Karamanاز سلطان آباد آذربایجان
شرقی با نام  G. pulex persicusگزارش گردید معموال در آبهای جاری یاچشمه ها یافت میشود .مطالعه  Stockو
همکاران ( )7333نشان داد که گونه مذکور از پراکنش وسیعی در ایران برخوردار بوده و گونه غالب در چشمهها و رودخانههای
منتهی به دریای خزر محسوب میگردد.گونه  Gammarus paricrenatusاول بار در مطالعه Stockو همکاران ()7333
از تاالب قوریگل نزدیک تبریز به دنیا معرفی گردید .گونه  Gammarus lacustris G.O. Sars, 1863که پراکنش
وسیعی در سرتاسر دنیا داشته و در ایران نیز در سال  7345توسط Birsteinا ز آبهای واقع در جاده میانه ـ تبریز گزارش
شده است .این گونه از چشمه بوروالن در مرز ایران و ترکیه ،رودخانه قرهسو در مرز سه کشورایران ،ترکیه و ارمنستان ،مسیر
رودخانه ارس ،دریاچه سد ارس و همچنین در دریاچه نئور از استان اردبیل به فراوانی دیده شد ( .)Stock et al., 1998گونه
 Obesogammarus acuminatusکه اول بار توسط  Stockو همکاران ( )7333از تاالب انزلی ،تاالب امیرکالیه،
رودخانه سپیدرود ،از آبگیر حسنآباد ساری مشاهده و به دنیا معرفی گردید .در شرایط زیستگاهی مختلف و عمدتاً در ارتباط
با گیاهان شناور و غوطهور زیست می کند .گونه  Gammarus aequicauda Martynov, 1931از آبهایی با شوری
متفاوت و در بخشهای میانی حوزه مدیترانه ،دریای سیاه و آزوف گزارش شده است .از حوضه دریای خزر توسط  Stockو
همکاران ( )7333در خلیج میانکاله و تاالب گمیشان گزارش گردید .گونه Pontogammarus maeoticus
 Sowinsky,1894در رودخانههای حوزه آزوف ـ دریای سیاه ثبت شده و در اعماق کم قسمتهای شمالی ،میانی و جنوبی
دریای خزر در مناطقی با نوسانات شدید شوری وجود دارد ( .)Sars, 1896گونه مذکور به همراه چند گونه دیگر در ساحل
جنوبی دریای خزر حضورداشته ،اما حضور آن بسیار غالب می باشد ( .)Mirzajani, 2003گونه Pontogammarus
 borceaeCarausu,1943از منطقه سیاه ( ،)Pontic areaدریای آزوف و رودخانه ولگا ثبت شده و توسط  Stockو
همکاران ( )7333از بخش جنوبی دریای خزر به همراه  P. maeoticusبا فراوانی بسیار کمتر گزارش شده است
(.)Mirzajani, 2003
با توجه به مطالب فوق هدف از این بررسی،انتخاب و معرفی گونه های دو جور پا برای سازگاری در استخرهای پرورش ماهیان
گرم آبی بوده است .سوال اصلی این بوده که گونه های دوجورپای ساکن در شرایط زیستگاهی متفاوت ،آیا قادر هستند در
شرایط مشابه از نظر اکسیژن و شوری بقاء داشته باشند؟ همچنین خصوصیات زیستی آنها شامل تولید مثل و رشد در شرایط
آزمایشگاهی چگونه خواهد بود؟

مواد و روش کار
هفت گونه از دوجورپایان از هشت نقطه واقع در حوزه آبخیز دریای خزر جمع آوری شدند .مناطق جمع آوری نمونه شامل دو
نقطه در ساحل جنوبی دریای خزر وتاالب انزلی در استان گیالن ،خلیج میانکاله در استان مازندران ،دو نقطه از چشمه های
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البرز شمالی در ناحیه حیران اردبیل و کجور مازندران ،تاالب قوریگل در آذربایجان غربی و دریاچه نئور در استان اردبیل بودند
(شکل  .)7شرایط زیستگاهی گونه ها از نظر خصوصیات هیدروشیمی ،نحوء استقرار گونه ها در زیستگاه ،نوع تغذیه گونه ها از
یکدیگر متفاوت بوده است(میرزاجانی .)7939 ،گونه های یاد شده طی شهریور -مهر  7937از زیستگاههای خود (جدول )7
توسط الک با چشمه  1/55میلی متر جمع آوری شده و همراه با آب زیستگاه خود به آزمایشگاه انتقال داده شدند .پس از هم
دما شدن آب دارای نمونه با محیط آزمایشگاهی ،تعداد  751عدد از هر یک از گونه های مورد بررسی در آکواریوم هایی با
مساحت  7511سانتی متر مربع و حجم آبی  55لیتر و در  9تکرار قرار داده شدند .بستر آکواریومها بسته به زیستگاه گونه
های مورد بررسی از یک الیه شن و ماسه یا گل و رس پوشیده شدند .تمامی آکواریوم ها بطور یکسان با آب شیرین پر شده و
در طول آزمایش هوادهی شدند .در طول دوره نگهداری ،کلیه نمونه ها ی دوجورپا با پوره سیب زمینی تغذیه شدند .طول دوره
پرورش برحسب بقاء نمونه ها از  711تا  751روز بود .در طول دوره آزمایش شوری آب آکواریوم ها کمتر از  7گرم در لیتر،
دمای آب بین  71تا  55درجه سلسیوس و اکسیژن  1میلی گرم در لیتر بوده است .پس از اتمام دوره آزمایش،وضعیت تولید
مثلی ،تعداد نهایی و ساختار طولی جمعیت گونه ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت .آنالیز واریانس یکطرفه  ANOVAو
آزمون زوج میانگین های دانکن در سطح  35درصد برای مقایسه تعداد نهایی افراد و تخم های شمارش شده استفاده گردید.

شکل  )7مناطق جمع آوری نمونه های دوجورپا

نتایج و بحث
در این بررسی تعداد نهایی شمارش شده در بین گونه های مختلف دارای تفاوت معنی دار بودند ( )F=8.62; P<0.05که در
گونه  Gammarus komarekiکمترین و در گونه  Pontogammarus maeoticusبیشترین بوده است (جدول .)7
همچنین تعداد تخم در ماده های تخم دار گونه های مختلف با یکدیگر تفاوت معنی دار داشته ( )F=29.3, P<0.05و گونه
های  Gammarus paricrenatusو  Obesogammarus acuminatusبیشترین میانگین تعداد تخم را دارا بودند (جدول.)7
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میزان تلفات گونه  Gammarus komarekiکه از چشمه های حیران و کجور جمع آوری شده بودند باالبوده و فعالیت
نمونه ها نیز از بسیار اندك تا متوسط مشاهده گردید .محیط آکواریوم نیز در تکرارهای مختلف بر حسب فعالیت نمونه ها از
شفاف تا اندکی گل آلود ثبت گردید .نمونه های جفت شده و درحال رشد به تعداد اندك مشاهده شدند (جدول  .)7تلفات زیاد
در برخی تکرارها تا  35درصد مشاهد شد که این تکرار ها پس از  711روز تخلیه شدند .میانگین تعداد نهایی این گونه 55/5
 45/5 ±عدد بوده که در کالسههای طولی مختلف مشاهده شدند .میانگین تعداد تخم در مادههای تخمدار مورد بررسی در
انتهای آزمایش  75/9 ± 5/5عدد بوده است (جدول  .)7در کل میانگین همآوری گونه  Gammarus komarekiدر
آکواریوم ها باالتر از مقادیر بیان شده در بررسی زیست شناسی گونه در زیستگاهشان (میرزاجانی )7939 ،بوده ،هر چند که
تعداد
نمونه های ماده مورد بررسی در آکواریوم در مقایسه با طبیعت بسیار اندك بوده است.
گونه های  P. maeoticusو P. Borceaeبیشتر زمان خود را در بستر ماسه ای و شنی آکواریوم ها سپری کرده و از فعالیت
زیادی برخوردار بودند .نمونه های جفت شده ،نمونه های جوان و الروی به تعداد زیاد مشاهده شدند .تلفات نیز عمدتاً درکالسه
طولی باال مشاهده گردید .بنظر می رسد مرگ و میر طبیعی پس از اتمام فعالیت تولید مثلی از دالیل مرگ و میر در کالسه
طولی باال باشد ،اگرچه در گونه  P. maeoticusو بسیاری دیگر از گونه ها چند دوره تولید مثلی گزارش شده است
( .)Mirzajani, 2003پوست اندازی زیاد حاکی از رشد مناسب نمونه ها دراین آکواریومها بود (جدول  .)7بیشترین تعداد
نهایی در این دو گونه مشاهده گردیدو تفاوت معنی دار با سایر گونه ها داشته است (جدول  .)7میانگین تعداد نهایی
 313 ±41P. maeoticusعدد و میانگین تعداد نهایی  115 ± 715 ، P. borceaeعدد بوده و تمامی کالسه های طولی
از  7/5تا  75/4میلیمتر در نمونه های نهایی مشاهده شدند .میانگین تعداد تخم در ماده های تخمدار نسبت به سایر گونه ها در
حد پائینی قرار داشته و بترتیب  5/5± 4/5عدد(در کالسه طولی باالتر از  1/9میلیمتر) و  3/5±5/5عدد (در کالسه طولی
باالتر از  3میلیمتر) بوده است (جدول  .)7هماوری نمونه های مذکور در طبیعت ( ،)Mirzajani et al., 2011bاندکی
بیشتراز این بررسی بترتیب در حد  3/7 ±5/7و  71/1 ±71/5عدد بود .بافت بستر این گونه ها در زیستگاهشان عمدتا ًشن
دانه ریز بوده و مقدار مواد آلی در حد ناچیز  5درصد قرار داشته است (میرزاجانی .)7939 ،ساختار بستر یعنی دانه بندی از
عوامل اصلی محدود کننده دراستفاده از این گونه ها می باشد .زیرا چنین شرایطی در استخرهای پرورش ماهی موجود نیست،
این در حالیست که گونه  P. maeoticusبه عنوان گونه ای مناسب در افزایش ذخایر طبیعی مواد غذایی استخرهای پرورش
ماهی آستاراخان روسیه معرفی شده است (.)Vorobyeva and Nikonova, 1987
نمونه های  G. paricrenatusدر آکواریوم ها بسیارفعال بوده وفعالیت آنها در پیکره آب والبه الی بستر و حاشیه ،گل
آلودشدن آب را در برداشته است .پوست اندازی زیاد و تلفات متوسط در تکرارها مشاهده گردید .میانگین تعداد نهایی شمارش
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شده در آکواریوم ها  713 ±775عدد بوده که با گونه  Gammarus komarekiدریک گروه قرار گرفته اند (جدول .)7
تعداد نمونه های جفت شده اندك بوده و دراواخر دوره بیشتر دیده شدند .تنها  5ماده تخم دار از کالسه طولی باالتر از 75
میلیمتر مشاهده شد که دارای  91/4 ± 3/3عدد تخم (جدول )7بودند .این تعداد تخم بیشتر از نمونه های مورد بررسی در
دریاچه قوریگل ( )Mirzajaniet al, 2011bبوده که در حد  75/3 ± 5/7عدد شمارش گردید.
نمونه های  G. lacustrisبا فعالیت بسیار زیاد مشاهده شده و آب اکواریوم ها مدام گل آلود بودند .درطول  741روز
آزمایش،حدود  91درصد نمونه ها درتکرارها تلف شدند بطوریکه میانگین تعداد نهایی شمارش شده 711± 74عدد بوده است.
از نظر تعداد نهایی شمارش شده این گونه نیز در گروه دو گونه Gammarus komarekiو  G. paricrenatusقرار گرفته
است (جدول  . )7پوست اندازی با تعداد زیاد و نمونه های جفت شده به تعداد اندك دیده شد و هیچ نمونه ماده تخمداری
مشاهده نگردید (جدول  .)7این وضعیت می تواند بخاطر کوتاه بودن و اتمام دوره تولید مثلی گونه مذکور باشد .بررسی
 G. lacustrisدر دریاچه نئور اردبیل ،کوتاه بودن دوره تولید مثل گونه را نشان داده و میانگین تعداد تخم آنها 71/5 ± 5/9
عدد بوده است ( .)Mirzajani et al., 2011a ; Mirzajani et al., 2011bاگرچه گونه  G. lacustrisدر تمام دنیا
حضور داشته و زیستگاه دریاچه ای واقع در نواحی کوهستانی را ترجیح می دهد (،)Yemelyanova et al., 2002
امابررسی آن در  59دریاچه نشان دادکه درمحیطهای با اسیدیته باال ،به شدت یوتروف و دارای موادآلی بسیارباال حضورنخواهد
داشت .این گونه در دریاچه هایی با غلظت فسفر کل باالتر از  95میکرو گرم در دسی متر مکعب یافت نشد ( Yakovlev,
 .)2000دردریاچه نئور در غلظت فسفر کل  1/93میلیگرم در لیتر با فراوانی از  5/1تا  715گرم در متر مربع حضور داشته
است ( .)Mirzajani et al., 2011aتشدید وضعیت یوتروفی دریاچه و حضور ماهیان هرزی که شدیداً از این موجود تغذیه
می کردند سبب گردید تا تداوم نسل آن در دریاچه با مشکل مواجه گردد بطوریکه در حال حاضر زیتوده آن در داخل دریاچه
در حد صفر گزارش گردیده است (خداپرست .)7935 ،گونه های G. paricrenatusو  G. lacustrisهمانند گونه های
ساکن در آبهای سرد ( ) Sainte-Marie, 1991بوده که دوره زندگی طوالنی داشته و تنها یکبار در طول زندگی شان تولید
مثل میکنند .این خصوصیت محدودیت هایی را برای استفاده از آنها در استخرهای پرورش ماهی ایجاد می کند .در مقابل گونه
های  P. maeoticusو  P. borceaeهمانند بسیاری از گونه هایی که در حوزه جغرافیایی جنوبی زندگی می کنند
( ،)Steele and Steele, 1973از تداوم دوره تولید مثلی و دارا بودن چند اوج تولید مثلی درسال برخوردار هستند.
بطور کلی تنوع باالیی از فعالیت تولید مثلی در دوجورپایان دریایی و آب شیرین مشاهده شده ( ;Sainte-Marie, 1991
 )Kolding and Fenchel, 1981که در قالب هشت گروه طبقه بندی شده است (.)Nelson, 1980
نمونه های  O. acuminatusنیز در آکواریوم ها دارای فعالیت زیاد بوده که سبب گل آلودگی آب شدند .در تمام دوره
آزمایش نمونه های جفت شده ،نمونه های الروی و فعالیت پوست اندازی مشاهده گردید ،تلفات ناشی از مرگ و میر طبیعی
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نیز درکالسه طولی بالغ مشاهده گردید .تعداد نهایی شمارش شده در حد  415 ± 951عدد (جدول )7بوده و در برگیرنده تمام
کالسه های طولی از  5تا  73میلیمتر بوده است .میانگین تعداد تخم در ماده های تخم دار نیز در حد  94/5 ± 74عدد
شمارش گردید (جدول  .)7این تعداد تخم کمتر از میانگین تعداد تخم شمارش شده از ماده های تخم دار گونه
 O. acuminatusدر تاالب انزلی به میزان  54/3 ± 93/3عدد ( )Mirzajani et al., 2011bبود.
بررسی نمونه های  Gammarus aequicaudaطی دوره  741روز ،فعالیت و تحرك باالی آنها را در محیط آکواریوم نشان
داده است .پوست اندازی آنها متوسط تا زیاد بوده ،جفت گیری در دفعات زیاد و الروها نیز در جمعیت مشاهده شدند
(جدول  .)7در انتهای آزمایش ،کلیه کالسه های طولی در جمعیت وجود داشته و میانگین تعداد نهایی آنها در حد متوسط و به
تعداد 973±513عدد شمارش گردید (جدول  .)7میانگین تعداد تخم در ماده های تخم دار نیز در حد  71/3 ± 75/5عدد بوده
(جدول  )7که کمتر از همآوری ماده های بررسی شده در خلیج میانکاله با میانگین  43/3 ± 53/5عدد (میرزاجانی)7939 ،
میباشد .عالوه بر مطالعه  Mirzajaniو همکاران ( ،)2011bتغییرات فصلی این گونه در خلیج میانکاله توسط قلی پور و
همکاران ( )7931نیز مورد بررسی قرار گرفت که باالترین تراکم به تعداد  7559عدد در مترمربع شمارش شد .اگرچه در تمام
طول سال فعالیت تولید مثلی در آنها مشاهده شده اما درصد ماده های تخمداربه کل ماده ها در زمستان کمترین ( 51درصد)
بوده است (قلی پور و همکاران.)7931 ،
جدول -7خصوصیات زیستگاهی گونه ها (میرزاجانی  ،)7939 ،تعداد نهایی گونهها و تخم در آزمایشگاه (.حروف نشان دهنده
گروههای همگن می باشد)
گونه
Gammarus komareki

محل جمع
آوری
حیران اردبیل

خصوصیات زیستگاه
اکسیژن
دمای
محلول
آب
77/5 ± 4/7
77/7 ± 5/7

1/53 ± 1/77

کجورمازندران

79/3 ± 9/3

3/9 ± 7/5

1/91 ± 1/7

ساحلب ندرانزلی

73/5± 1/3

3/3 ± 5

1/7 ± 4/7

شوری

نتایج آزمایشگاهی
تعداد
تعداد تخم
نهایی
6 ± 5/5 a
9 ±75a
94 ± 55 a

31/5 ± 4/3 ab

Pontogammarus maeoticus
Pontogammarus borceae

313 ± 41 d

6/6± 4/5 a

ساحل آستارا

73/3 ± 3/5

71/7 ± 5/1

71/3 ± 7/5

202 ± 715cd

9/5 ± 5/5 ab

Gammarus paricrenatus

تاالب قوریگل

71/3 ± 5/9

79/9 ± 5/5

1/3 ± 1/5

301 ± 775 a

91/4 ± 3/3 c

Gammarus lacustris
Obesogammarus acuminatus
Gammarus aequicauda

دریاچه نئور

75/5 ± 5/3

71/1 ± 4/5

1/9 ± 1/79

302 ± 74 a

1

تاالب انزلی

73/4 ± 1/5

1/7 ± 9/5

7/3 ± 5/5

425 ± 951 bc

14/6 ± 74 c

خلیج میانکاله

73/3 ± 3/3

3/4 ± 9/7

75/3 ± 3/4

139 ± 513 ab

71/3 ±75/5 b

باتوجه به محل زیست گونه های مورد بررسی به نظر می رسد دامنه تحمل گونه های O. ،P. borceae ،P. maeoticus
 acuminatusنسبت به پارامترهای شیمی آب وسیعتر از گونه های  G. komarekiو  G. lacustrisباشد .محدودیتهای
مذکور استفاده از این موجودات را نیز در استخرهای پرورش ماهی غیرممکن می نماید .در زیستگاه گونه  G. komarekiکه
چشمه ای بوده ،درجه حرارت در تمام طول سال تقریبا یکنواخت بوده و مقادیر اکسیژن در حد باال و حداکثر مقدار شوری به
میزان  1/5اندازه گیری شده است (جدول .)7میزان اکسیژن آب و تغییرات شوری در ایستگاههای ساحلی برای گونه های P.
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 maeoticusو P. Borceaeباال بوده و تغییرات فیزیکو شیمیایی آب تاالب انزلی نیز با قرار گرفتن بین دو اکوسیستم آب
شیرین و لب شور برای گونه  O. acuminatusوسیع بوده است.
دامنه حرارتی در تاالب قوریگل از یخ زدگی سطح دریاچه در اواخر پائیز و زمستان تا  97درجه تابستان متغیر می باشد .مقدار
اکسیژن این دریاچه نیز بسیار متغیر بوده اما حداقل مقدار آن  4/4میلی گرم در لیتر گزارش شده است (میرزاجانی.)7939 ،
دامنه وسیع تغییرات فاکتورها دردریاچه قوریگل دامنه بردباری وسیع گونه  G. paricrenatusرا در پی دارد .شرایط
اکولوژیک برای گونه  G. lacustrisمحدودتر بوده اما درجه حرارت پائین و اکسیژن باال (جدول  )7عمومیت دارد
(میرزاجانی.)7939 ،
میزان شوری در زیستگاه گونه  G. aequicaudaباال بوده و از میانگین  75تا حداکثر  41گرم در لیتر گزارش شده است.
دامن ه سایر فاکتورها در خلیج میانکاله بسیار وسیعتر بوده و در دامنه آنچه که در استخرهای پرورش ماهیان وجود دارد قرار
داشته است (میرزاجانی.)7939 ،
مقایسه نتایج حاصل از این بررسی با خصوصیات استخرهای پرورش ماهی نشان داد که گونه های جمع آوری شده از تاالب
انزلی و حا شیه جنوبی دریای خزر شرایط الزم برای استقرار و بقاء در استخرها را دارند .در استخرهای پرورش ماهی میزان
امالح در حد  7تا  5گرم در لیتر مطلوب بوده اما در حد  5تا  1گرم در لیتر نیز قابل قبول می باشد (وایناروآویچ ،بی تا؛ قناعت
پرست و همکاران .)7931 ،همچنین درجه حرارت آب در استخرهای منطقه گیالن طی دوره پرورش از  73تا  91درجه
سانتی گراد و اکسیژن محلول در حد  4/5تا  79/1میلی گرم در لیتر گزارش شده است (بانی7915 ،؛ مهدیزاده سربستانی،
 .)7914زحمتکش ( )7914ماکزیمم فسفات استخرها را در حد  1/55میلی گرم در لیتر ثبت کرده است.

یافته پژوهشی
بر اساس نتایج حاصل از این بررسی و پیشینه مطالعاتی بر زیست شناسی گونه ها در زیستگاههای طبیعی می توان نتیجه
گیری نمود که گونه های  P. maeoticus, P. borceae, O. acuminatusشرایط الزم برای استقرار و بقاء در
استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی را دارد اما باید مورد آزمون قرار گیرند.

تشکر و قدردانی
این بررسی در قالب پروژه تحقیقاتی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی با کد  13 - 1171941111 -14انجام
گرفت .از همکاران بخش اکولوژی و ایستگاه تحقیقات غذای زنده پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی که در زمان انجام این
تحقیق کمک نمودند ،تشکر می گردد.
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Abstract:
In order to increase of the natural products in fish farms, the survival, growth and
reproduction status of many amphipod species were investigated in vitro. Seven amphipods
were
studied
including
Gammaruskomareki,
Pontogammarusmaeoticus,
Pontogammarusborceae,
Gammarusparicrenatus,
Gammaruslacustris,
Obesogammarusacuminatus and Gammarusaequicauda. These species were collected from 8
locations in the Caspian Sea basin; two points in the southern Caspian Sea shore, Anzali
Wetland, Miankaleh Gulf, Gorigol Wetland, Neor Lake, two springs in Hiran and Kojor
regions. 150 individuals of each species were kept and similarly fed in aquariums with three
replicates. The final population, length frequency and reproduction situation were studied
after 100-150 days. The highest number of individuals, juvenile and the vigorous females
were observed in P. maeoticus, P. borceae and Obesogammarusacuminatus. These species
seems to be good candidate to use in fish farm ponds that the additional studies are also
necessary.

Keywords: Caspian Sea, Amphipod, Adaptation, Growth, in vitro, salinity, temperature
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