
 

 

شور )آرتمیا(ی آب دریاچه ارومیه بر اجتماعات میگوی آبروپس ریتأث  
 

 فریدون محبی*، اسد عباسپور، مسعود صیدگر 

 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، شیلاتی علوم تحقیقات مؤسسة کشور، آرتمیای تحقیقات مرکز

 ایران ارومیه، کشاورزی،

 mohebbi44@gmail.com*نویسنده مسئول: 

 

 01/7/0211تاریخ انتشار:                                12/0/0211تاریخ پذیرش:                                01/01/99تاریخ دریافت: 

 چکیده

وجود طی کیلومترمربع در زمان پرآبی است. بااین 0555دریاچة ارومیه دومین دریاچة بسیار شور در جهان با مساحتی حدود   

یجه شده است. درنتوهوایی و مصرف شدید آب باعث کاهش ورود آب به این دریاچة بستهدو دهة گذشته، ترکیبی از تغییرات آب

یافته است. کاهش 8552کیلومترمربع در نوامبر سال  5665به حدود  5990ربع در سال کیلومترم 0055سطح دریاچه از 

میگوی  کاهش سطح آب تراکم آرتمیا را به علت افزایش شوری و کاهش ورود مواد غذایی در دریاچة ارومیه، کاهش داده است.

 طورکلی، نتایج این مطالعه نشانور است. بههای بسیار ششور جنس آرتمیا، ماکرو زئوپلانکتون غالب در بسیاری از محیطآب

باشند. بحران عنوان تأثیرگذارترین پارامترها بر میزان تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیا میدهد که دما و شوری آب بهمی

قای این بتواند داری روی ساختار ژنتیکی آرتمیا اورمیانا گذاشته است که درنهایت میمعنی ریتأثاکولوژیکی دریاچة ارومیه 

توان گفت که کاهش پروری، میپوست را در معرض خطر قرار دهد. با توجه به ارزش بالای آرتمیا و سیست آن در آبزیسخت

 ویژه ساکنان اطراف دریاچه گذاشته است.اجتماعی شدیدی بر منطقه و به-اقتصادی ریتأثسطح آب دریاچة ارومیه 

 

 شورارومیه، رشد، میگوی آبآرتمیا، تراکم، دریاچة  ی کلیدی:هاواژه

 

 مقدمه

ای، ایجاد زیستگاه برای دریاچة ارومیه با از بین بردن آلودگی، افزایش گردشگری و تفریح، چرخة آب، حفظ تنوع گونه  

وجود طی دو دهة گذشته، نماید. بااینوحش، حفاظت از بانک ژن، حفاظت در برابر سیلاب نقش مهمی در منطقه ایفا میحیات

شده است. درنتیجه سطح دریاچه دید آب باعث کاهش ورود آب به این دریاچة بستهترکیبی از تغییرات آب و هوایی و مصرف ش

 شناسی منابع آبیترویجی بوم ةمجل

 2 ة، شمار4 ةدور
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یافته است. در همین دورة کاهش 8552کیلومترمربع در نوامبر سال  5665به حدود  5990کیلومترمربع در سال  0055از 

 یافته است.کعب کاهشمیلیارد مترم 5داده است و به درصد از حجم آب خود را ازدست 95زمانی دریاچه بیش از 

های هیپرسالین پوست است که به شرایط سختی که محیط(، یک ریز سختArtemiaشور یا آرتمیا )میگوی آب  

(Hypersalineروی بقا و تولیدمثل تحمیل می )کردی های عملکنند، سازش یافته است. تطابق با این شرایط در سطوح یا حوزه

داده است. چیزی که آشکار است وجود یک فیزیولوژیکی( تا سطح جمعیتی، روی -ولیسل -مختلف از سطح فردی )مولکولی

برابر شوری آب دریا را تحمل نماید. در شرایط محیطی بسیار  55تواند تا سیستم کارآمد تنظیم اسمزی در آرتمیاست که می

اوم که شدة بسیار مقبندییک جنین بستهشوند(، آرتمیا با تولید های فصلی خشک میبحرانی )برای مثال زمانی که دریاچه

عنوان توان بهی شدید را تحمل و از انقراض جمعیت جلوگیری نماید. سیست ها را میآبکم گرددیم.قادر  شودیمسیست نامیده 

قابلیت ت به عل هاآناند. تشکیل بانک ژنی در نظر گرفت که یک حافظة ژنتیکی از تاریخچة شرایط جمعیت در خود ذخیره کرده

ان در تبدیل حالت تولیدمثلی بی هاآنکه با توانایی  استیافته آرتمیای ماده در درک شرایط محیطی ناپایدار پیش رو تکامل

(، Ovoviviparity( یا در شرایط مساعد ناپلی شناگر )Oviparityشود سیست )شود و زمانی که شرایط محیطی نامساعد میمی

 معیت را در شرایط مناسب حفظ کنند.کنند که قادر است جتولید می

ها در مناطق خاص به که گونههای محلی سازش یافته است، درحالیها به جمعیتدر سطح جمعیتی تمایل به جدایی گونه  

یک موجود زنده مدل سازش را  عنوانبه(. آرتمیا Regional endemismی اهیناحشوند )اندمیسم های شور محدود میدریاچه

کند و تجربیات گذشته و حال را در تمام سطوح سازمانی گویی میای برای شرایط زندگی بحرانی پیشن واکنش پیچیدهعنوابه

همتا سازش یافته است، فرآیندهایی شود که به محیطی بیای در نظر گرفته میمهرهکند. اگرچه جانور بیتلفیق و اصلاح می

 باشند.سی عمومی جالب میشناگیرند، ازنظر زیستکه موردبحث قرار می

Asem   ( اثر یک دهه خشکی و اختلالات اکولوژیکی دریاچة ارومیه را روی آرتمیای آن موردبررسی 8559و همکاران ،)

یکی مدت و اثر آن روی تغییر ژنتطورکلی اختلالات اکولوژیکی را جزو تغییرات محیطی کوتاهبیان داشتند که به هاآن. قراردادند

( مشاهده شده، در برخی Artemia urmianaتوان موردمطالعه قرارداد. تغییرات ژنتیکی سریع که در آرتمیا اورمیانا )می

 Banks etشده است )اند، نیز نشان دادهمحیطی قرارگرفتههای زیستنهای دیگر جانوران و گیاهان که در معرض بحراگونه

al., 2013ها برای پاسخ به تغییرات اکولوژیکی نسبت داد. اگرچه مطالعات توان به قابلیت وراثتی جمعیت(. این مسئله را می

های (، واکنش8559و همکاران )  Asemاند، ولیهای اکولوژیکی نشان دادهقبلی کاهش تنوع ژنتیکی را در پاسخ به بحران

ن بنابراین تغییر در تنوع ژنتیکی و مسیر تغییر با واکنش بی؛ محیطی نشان دادندمتفاوت آرتمیا اورمیانا را به تغییرات زیست

داری معنی ریتأثشوند. آشکار است که بحران اکولوژیکی دریاچه ارومیه برای تغییر کنترل می هاژنشرایط اکولوژیکی و قابلیت 

پوست تواند بقای این سختروی ساختار ژنتیکی آرتمیا اورمیانا مخصوصاً با کاهش تنوع ژنتیکی گذاشته است که درنهایت می

 را در معرض خطر قرار دهد.

   

 اثرات فنوتیپی یا ژنوتیپی

یکی( یا متغیرهای داخلی )ژنتپذیری فنوتیپی شامل قابلیت یک جانور در حال نمو، برای تغییر فنوتیپ در واکنش به انعطاف  

هایی وجود داشته باشد که فنوتیپ یک جانور نسبت به یک . برای مثال، در حین نمو ممکن است دورهاستخارجی )محیطی( 

های نامند. در تاکسونهای حساس میها را اغلب دورهپذیر یا حساس باشد. این دورهزای محیطی بسیار انعطافعامل استرس

زای معین شیمیایی یا دارویی در دوزهای مشخص، برای شناخت و درک گرفتن در معرض عوامل محیطی استرسجانوری، قرار

های حساس کاربردهای درازمدت برای بیولوژی گیرد. تغییرات فنوتیپی در طی دورههای حساس مورداستفاده قرار میدوره

بنابراین مطالعة چگونگی تغییر یک فنوتیپ در طی یک دورة ؛ جانور از سطح مولکولی تا مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دارند
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تنها برای درک فرایندهای رشد، بلکه همچنین برای روشن شدن ارتباط بین شرایط در طی رشد و فنوتیپ آتی حساس، نه

 (. Mueller et al., 2016) استجانور مهم 

های شناسی آرتمیا در شوریاند که بقا، خصوصیات تولیدمثلی، چرخه زندگی، تنفس، رشد و ریختمطالعات متعددی نشان داده  

دهد و ممکن است همچنین قرارگرفتن آرتمیا در مراحل ابتدایی رشد، میزان بقای آن را کاهش می کنند.مختلف تغییر می

، ممکن است یک اثر انتخابی نیز روی دهد که در آن بهترین افراد علاوهبهد کند شود. با رش ترکوچکمنجر به تولید آرتمیاهای 

طی روزهای  A. franciscana  سنجزنده بمانند و در شرایط مناسب رشد خوبی داشته باشند. شوری بیشترین اثر را روی ریخت

پذیری فنوتیپی در طی رشد و نمو آرتمیا شوری روی انعطاف ریتأثدارد و بنابراین این دورة زمانی یک دورة مهم برای  6تا  5

شوری بر حلالیت اکسیژن و تغییر میزان  ریتأثاین اثر ممکن است از طریق  (.Mueller et al., 2016)فرانسیسکانا است 

 اکسیژن مصرفی در آرتمیا انجام گیرد.

 

 مروری بر مطالعات گذشته

ومیر . مرگقرار گرفت ریتأثفرانسیسکانا از خلیج مکزیک در اثر تغییر شوری تحت  میزان بقای پنج جمعیت دوجنسی آرتمیا  

های بین های دوجنسی آرتمیا در شوریگرم در لیتر مشاهده گردید. جمعیت 585و بیشتر از  65های کمتر از بالا در شوری

یک رفتار متفاوتی نشان دادند و شبیه های آرتمیای مکزکنند، ولی جمعیتی رشد و نمو میخوببهگرم در لیتر  585-555

 (.Castro-Mejía et al., 2011هستند ) Artemia urmianaو  Artemia salinaهای پارتنوژنز، جمعیت

Agh ( نشان دادند که میزان مرگ8552و همکاران ،)های ومیر صددرصدی در جمعیتA. urmiana یافته در پرورش

تری (، میزان بقای پایین8556و همکاران ) Abatzopoulosشود. از طرف دیگر گرم بر لیتر مشاهده می 855تا  505های شوری

و  545، 555های که میزان بقای بالا در شوریگرم بر لیتر گزارش کردند، درحالی 05و  30های برای آرتمیا اورمیانا در شوری

های بالا ممکن است مربوط به عملکرد سیستم تنظیم اسمزی آرتمیا باشد که ر مشاهده گردید. بقاء در شوریگرم بر لیت 525

گرم بر لیتر  525های بالاتر از کند. از طرف دیگر، بقای آرتمیا در شوریگرم بر لیتر توسعه پیدا می 555-585های در شوری

 دارد.دشمنان و شکارچیان محفوظ نگه میناشی از خصوصیات ژنتیکی است که این جانور را از 

 A. parthenogeneticaداری در رشد اند که میزان رشد آرتمیا نسبت عکس با شوری دارد. اختلافات معنیمطالعات نشان داده  

 .Aاند، مشاهده گردید. حداکثر مقدار رشد یافتههای متفاوت پرورشهای آرتمیای تانگوی چین که در شوریدر جمعیت

franciscana  درصد را شاهد  555ومیر گرم بر لیتر مرگ 45در شوری  هاگونه نیامشاهده شد. در این مطالعه،  30در شوری

 گرم بر لیتر رشد بهتری داشتند. 585بودند و در شوری 

تمیا و سایر کاهش ورود آب شیرین به دریاچة بزرگ نمک آمریکا، شوری آن را افزایش داده و اثرات مهمی برای جمعیت آر  

رود یازحد بالا م. زمانی که شوری دریاچه بیشاستمهرگان داشته است. آرتمیا برای رشد و تولیدمثل وابسته به شوری آب بی

شود. میزان شوری در حال حاضر در دریاچة بزرگ نمک گیرد و سرانجام تولیدمثل آن متوقف میآرتمیا تحت استرس قرار می

وجود، اگر مصرف آب و خشک شدن دریاچه توجهی بالاتر از حد مطلوب برای آرتمیا است. بااینابلطور قدرصد است که به 56

 05درصد حد مطلوب خواهد رسید. این امر برداشت تجاری ) 55درصد برسد، تولید آرتمیا به  85ادامه یابد و شوری به بالای 

  .(Wurtsbaugh et al., 2016پرندگان فراهم خواهد شد )تری برای میلیون دلاری( آرتمیا را بشدت کاهش داده و غذای کم

 

 اثر بر سیست آرتمیا

تر گرم بر لیتر(، بازمانی که سطح دریاچه پایین 2/553مقایسه بیومتری سیست آرتمیا اورمیانا در زمان پرآبی دریاچه )شوری   

های آبی )سال(، بیشتر از زمان کم5994سال دهد که قطر سیست در شرایط پرآبی )گرم بر لیتر( نشان می 2/825بود )شوری 

شده از دریاچة (. این مطالعه هم بر روی سیست کامل و هم سیست دکپسولة برداشتAsem et al., 2010( بود )8554-8553
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آبی تر از همتایان خود در شرایط کمارومیه انجام گرفت و نتایج آن نشان داد که هر دو نوع سیست فوق در شرایط پرآبی بزرگ

ایستگاه( در هر دو مطالعه موقعیت یکسانی داشتند. شرایط خشکی و پرآبی تأثیری بر  5شده )های انتخاببودند. ایستگاه

 ضخامت پوسته سیست یا کوریون نداشته است.

، این 8553-8554های ( و قطر سیست آرتمیا در سالHatching Efficiency, H.Eبا توجه به تعریف کارایی تفریخ )  

در سطح بالایی باشند. ولی بدون شک ارزش  H.Eاند، باید ازنظر کیفیت ها که در شرایط اکولوژیکی نامناسبی تولیدشدهسیست

تواند کیفیت سیست نمی H.Eبر فقط اندازة سیست و تر از سال بارانی است. بنابراین، تکیهها در سال خشک کمغذایی سیست

با یکدیگر  H.Eاز ارزش غذایی سیست و ناپلی، قطر سیست کامل و دکپسوله و  زمانهمدرستی نشان دهد و استفادة را به

 (.Asem et al., 2010تر خواهد بود )هوشمندانه

محیطی تغییرات تراکم سیست آرتمیا تنها وابسته به تغییر شوری و دمای آب نبوده بلکه بستگی به ترکیبی از شرایط زیست  

شناسی نشان دادند که در آخرین دورة یخبندان تراکم سیست (، با استفاده از مطالعات رسوب8555و همکاران ) Djamaliدارد. 

ای مربوط به آخرین دورة بین با سطوح بالای آب دریاچة ارومیه بوده است. همچنین نمونه زمانهمآرتمیا نسبتاً بالا بوده که 

اوی تراکم بالایی از سیست آرتمیا بود. برعکس نمونه دیگری مربوط به همان هزار سال قبل( ح 535تا  555یخبندانی )حدود 

های گردة گیاهان آبزی مربوط دهد. بررسی دانهدورة آب و هوایی ولی کمی زودتر تراکم کم آرتمیا را دریاچة ارومیه نشان می

ترین تراکم سیست آرتمیا مربوط به دورة دهد که سطح آب دریاچه مشابه شرایط امروزی بوده است. کمبه این دوره نشان می

 های پیچیده بین عواملدهند که تغییرات تراکم سیست آرتمیا توسط واکنشها نشان مییخبندان ماقبل آخر است. این داده

با سایر پارامترهای  هاآنتر رسوبات حاوی سیست آرتمیا و مقایسه های دقیقشوند. نمونهمختلف اکولوژیکی کنترل می

 ئواکولوژیکی و پالئوهیدرولوژیکی برای شناسایی نقش این عوامل در آینده کمک خواهد کرد.پال

بگذارند. همچنین شورهای متفاوت  ریتأثتوانند بر رشد جنین آرتمیا در طی دورة بازگشایی سیست های مختلف میشوری  

Rastegar-pouyani (8555 ،)و  Asemدهند. قرار می ریتأثدرصد تفریخ و میزان رشد آرتمیا را در طی چرخة زندگی تحت 

های مختلف، اختلاف نشان دادند که در شرایط آزمایشگاهی میزان رشد ناپلی و متاناپلی آرتمیای دریاچة ارومیه در شوری

 شوری بر میزان رشد آرتمیا در مراحل مختلف زندگی آن است. ریتأثدهد. این یافته نشانگر داری نشان میمعنی

ک رسد. بالاتر از یها میگشایی سیست در درجة اول مربوط به میزان آبگیری است که به سیستکمی شوری روی تخماثرات   

اوت های آرتمیا متفشود تا متابولیسم جنین تأمین شود. این حد آستانه در بین سویهآستانة شوری، مقادیر کم آب جذب می

 Alal andرسیدن به فشار اسمزی داخل سیست ضروری است، ارتباط دارد ) ، شوری با مقدار گلیسرولی که برایعلاوهبهاست. 

Olendi, 2014 .)تری طول خواهد کشید تا آید، زیرا زمان کممی دستبهترین شوری گشایی در پایینمیزان تخم نیترعیسر

نظر درصد، ای ازملاحظهتنوع قابل گشایی سیست آرتمیا از مناطق مختلف،دهند که رفتار تخمها بشکنند. مطالعات نشان میتخم

 دارد. ریتأثها دهند. شوری روی آغاز متابولیسم جنین و حل کردن پوستهمیزان و کارایی از خود نشان می

 

 هایافته 

های مجاور آن با افزایش شوری کاهش و آرتمیای پارتنوژنتیک دریاچة ارومیه و برکه A. urmianaدرصد بقای جمعیت   

تری از های جنسی حدود وسیعپذیری بیشتری دارند و نسبت به گونههای پارتنوژنتیک انعطافحال، سویهیابد ولی بااینمی

های بالا منجر به کاهش اندازة بدن آرتمیای وری(. تحقیقات نشان داده که ش5395کنند )قنبری و همکاران، شوری را تحمل می

رشد  کندییابد، تمام نژادهای پارتنوژنتیک بهشود. زمانی که شوری افزایش میبالغ و کاهش اندازة بند آخر شکم )فورکا( می

 کنند.می

(، سیست تولیدشده 5395)تر هستند. طبق تحقیق عبدالله زاده و همکاران تر، بزرگهای پایینهای تولیدشده در شوریسیست

. استگرم بر لیتر  505تر از سیست تولیدشده در شوری گرم بر لیتر بزرگ 50ایستگاه گلمانخانه در شوری  A. urmianaاز 
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های هستند. همچنین سیست جمعیت ترکوچک A. urmianaهای پارتنوژنتیک در مقایسه با ها معمولاً در جمعیتاندازة سیست

های دو جمعیت است و قطر سیست Camaltiاز جمعیت پارتنوژنتیک از ترکیه و  ترکوچکریاچة ارومیه پارتنوژنتیک از د

باشد تر میبزرگ A. urmianaهای مجاور دریاچه و جمعیت های پارتنوژنتیک برکهپارتنوژنتیک داخل دریاچه ارومیه از جمعیت

سه که در مقای استسیست آرتمیا یک تابع ژنتیکی و اکولوژیک  توان گفت که اندازة(. درمجموع می5395)قنبری و همکاران، 

های آرتمیا استفاده نمود زیرا این عامل جهت بررسی جمعیتهای پارتنوژنتیک و دوجنسی باید با احتیاط زیاد از آن با جمعیت

 شود.سادگی دستخوش تغییرات اقلیمی میبیومتریک به

ها صورت گرفته های ورودی و بارندگیتغییرات ایجادشده در اکوسیستم دریاچة ارومیه با کاهش آب که در اثر کاهش آب  

مدت باعث ایجاد تغییرات فنوتیپی و ژنوتیپی در آرتمیای دریاچه گردد. این تغییرات در اثر سازش آرتمیا تواند در میاناست، می

(. سازش یک واکنش پیچیده Gonzalo and John, 2012گیرد )انتخاب طبیعی صورت میبا شرایط جدید و هدایت آن توسط 

 تنهایی توسط اجزاءنماید که بهبه تغییرات یا تهدیدهای محیطی است که تجربیات گذشته و حال را در ژنوم موجود حک می

ه مراتبی از فرد، جمعیت، گونه تا ای از رویدادها در سطوح مختلف سلسلدرک نیست. درواقع سازش شامل شبکهخود قابل

 .استاکوسیستم 

یک اثر کلی شوری بالا، استرس اسمزی، خشک شدن، تنش اکسیژن پایین، افزایش متابولیسم برای تأمین انرژی بالای لازم   

میا ت. شرایط سخت و شدید باعث تولید سیست و شرایط مساعد باعث ایجاد ناپلی شناور در آراستبرای حفظ سیستم اسمزی 

های بسیار بالا و دماهای زیاد یا کم عواملی هستند که باعث تغییر حالت تولیدمثلی شود. فقدان غذا، کاهش اکسیژن، شوریمی

های محیطی در تمام تاریخ حیات جانوری ترین شکل در برابر استرسها مقاومشود. درواقع سیستآرتمیا به تولید سیست می

های گران اسمزی در سلسلة جانوری هستند. جمعیتر مراحل لاروی و آرتمیای بالغ بهترین تنظیمکه ناپلی، سایهستند، درحالی

های با ماهیت جزیره مانند در دریاچه که جریان ژنی توسط جابجایی پرندگان و باد که محلی در اثر جدایی جغرافیایی یا آب

های انقراض و تشکیل دوبارة کلنی، توسعه و انقباض که خهنماید. چرکننده سیست هستند را محدود میعوامل طبیعی پراکنده

باشند. این شوند نیز پارامترهای مهمی در تمایز ژنتیکی میطور کامل خشک میهایی که بههای فصلی یا حوضدر دریاچه

ای اهیت گونهشدة جدایی و انزواست و سود آن حفاظت از متغییرات اکولوژیکی که خاصیت دادوستدی دارند، هزینة پرداخت

 هاست.آرتمیای جداشده از سایر گونه

(، ذخایر آرتمیای دریاچة ارومیه را ارزیابی نمود. او نتیجه گرفت با توجه به کاهش حجم آب دریاچه به کمتر 5390حافظیه )  

ر عمق آب بوده و ها برابیستگاهایباً در تمام تقرگرم در لیتر، میزان شفافیت  385و متوسط شوری  مترمکعبمیلیارد  0از 

تودة یزهای عمقی و در بخش جنوبی از تراکم بیشتری برخوردار بوده است. وضعیت یهلاوضعیت سیست در سطح آب بهتر از 

وده تیزیة دیگر برآورد گردید. بهترین زمان برداشت سیست و لا دومتر بهتر از  0/8بدون سیست نیز در بخش جنوبی و در عمق 

 بهار و هر دو در بخش جنوبی دریاچه هستند.به ترتیب پاییز و 

Asem   ( تراکم سیست آرتمیا را در لایة فوقانی آب دریاچه در سال 8558و همکاران ،)عدد در لیتر تخمین  455حدود  5990

، 80، 85یب به ترت 8555و  8556، 8550،8554،8553ی  هاسالکه تراکم سیست بر اساس ارزیابی ذخایر در یدرحالزدند. 

(. این روند کاهش سیست با شروع پایین آمدن سطح آب دریاچه 5324؛ احمدی،  5326عدد در لیتر بود )احمدی،  3و  2، 55

یررسمی نشان غی هاگزارشوجود ینبااارزیابی ذخایر آرتمیا در دریاچه صورت نگرفته است،  8555است. پس از سال  زمانهم

 از یک عدد سیست در هر لیتر آب وجود دارد. ترکم 8552-8558ی هاسالدهد که در طی یم

 گیریقرار دارند، اثرات چشم هاآنهای بسیار شور در خشک جهان که بیشتر دریاچهافزایش خشکی در مناطق خشک و نیمه  

مانی کوتاه های زهای آبریز بسته در دورههای بسیار شور داخلی واقع در حوزههای حساس دارد. درواقع دریاچهبر این اکوسیستم

 طبیعی و انسانی ازنظر اندازه و غلظت نمک قرار دارند. نوسانات، در معرض مدتیطولانو 
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 Wurtsbaugh andهای بسیار شور است )شور جنس آرتمیا ماکرو زئوپلانکتون غالب در بسیاری از محیطمیگوی آب  

Gliwicz 2001شود و فعالیت چرانی آن شفافیت آب شور دیده میهای بسیار پوست اغلب در زنجیرة غذایی آب(. این سخت

ة غیرانتخابی است و از مواد زائد کف آب کنند لتریف(. آرتمیا ازنظر تغذیه، موجودی Wurtsbaugh, 1992کند )را کنترل می

 نماید.های ستون آب تغذیه میسلولی و سایر پلانکتونهای تکیا از جلبک

 505( زمانی که شوری آب حدود 5292) Güntherدریاچة ارومیه کاهش داده است. کاهش سطح آب، تراکم آرتمیا را در  

تراکم  Shahrabi  (5926،) و  Keltsعدد آرتمیا در هر مترمکعب آب شمارش کرد.  5855 -5655گرم بر لیتر بود، تعداد 

زارش کردند. با کاهش سطح آب گ 5955آرتمیا در هر مترمکعب آب را در مطالعة خود بر روی دریاچة ارومیه در سال  3555

آرتمیایی از دریاچه گزارش نشده  گونهچیه 5395تا  5329که از سال طورییافته است بهسرعت کاهشتراکم آرتمیا نیز به

های اخیر تراکم جمعیت آرتمیا را به گرم در لیتر(، در طی سال 305است. شوری بالای دریاچة ارومیه تا حد اشباع )حدود 

 ,.Mohammadi et alاست )آبی رسانده عدد در هر لیتر در زمان پر 5عدد در هر مترمکعب در مقایسه با تراکم  5کمتر از 

2019). 

 

 توصیة ترویجی   

پارامترها بر میزان تراکم و ترکیب  نیرگذارتریتأثعنوان دهد که دما و شوری آب بهی، نتایج این مطالعه نشان میطورکلبه  

باشند. علاوه بر کاهش تراکم تودة زنده و سیست آرتمیا در واحد حجم آب دریاچه، کاهش حجم دریاچه از جمعیتی آرتمیا می

برابری میزان  4ی اخیر باعث کاهش هاسالمیلیارد مترمکعب در  3ی پرآبی به حدود هاسالمیلیارد مترمکعب در  58حدود 

توان گفت که کاهش سطح آب ی میپروریآبزر آرتمیا در آن شده است. با توجه به ارزش بالای آرتمیا و سیست آن در ذخای

ی روسپساکنان اطراف دریاچه گذاشته است. از سوی دیگر  ژهیوبهاجتماعی شدیدی بر منطقه و -اقتصادی ریتأثدریاچة ارومیه 

و گردشگری منطقه داشته است و باعث افت اشتغال و درآمد ساکنان منطقه آب دریاچة ارومیه اثرات شدیدی بر کشاورزی 

 گردیده است.
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