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 ;Crustaceae) رانيجنوب ا از استانهای يزد و فارس در Phallocryptus spinosa مشاهدهگزارش اولين 

Anostraca) 

   

8بهروز آتشبار
 2, مجيد مشتاقيان2، آفاق فالحتی8ناصر آق ،8فر, رامين مناف*

  

 پژوهشکده آرتميا و جانوران آبزی، دانشگاه اروميه .1

 مركز تحقيقات شيالت استان فارس .2

 

 چکيده

نظيری برخوردار است و ايران به عنوان يکی از كشورهای وسيع منطقه خاورميانه از تنوع آب و هوايی بسيار باال و بی

-شماری از آبگيرهای فصلی و دائمی مناسب برای زيست و توليدمثل سختای را برای ايجاد انواع بیشرايط بالقوه

آوری اطالعات از محلهای زيست جمعيتهای نی به منظور جمعدر اين تحقيق بررسيهای ميدا آورد.پوستان فراهم می

دهد كه اين گونه از در جنوب ايران )يزد و فارس( انجام گرفت. نتايج حاصل نشان می Phallocryptus spinosaگونه 

گشايی پراكنش خوبی در آبگيرهای اطراف شهرهای بافق و الر برخوردار است. سيستهای اين گونه در اوايل بهار تخم

رسند. بالغان پس از چند دوره می روز به بلوغ 22-11كنند و پس از شده و الروها به سرعت شروع به رشد می

تا  6روند. جمعيتهای مختلف اين گونه محدوده شوری توليدمثل همزمان با افزايش دما در اواخر بهار از بين می

g/L02 كنند. ميزان هدايت الکتريکی و را تحمل میpH 1محيط زيست آنها به ترتيب بين  آب-
μS cm11222 -

 12/20±71/1های شهرستان بافق به ترتيب ثبت گرديد. ميانگين طول كل بدن نر و ماده در نمونه 2/7-1/8و  2112

گيری شد. قطر ميليمتر اندازه 18/21± 01/0و  22/20± 61/2و در شهرستان الر به ترتيب  mm51/2 ±11/26 و

  .اختالف معناداری بين سيستهای دو جمعيت وجود دارد سيست نشان داد كه

    

 پوستان، پريان ميگو، بافق، الر. آنوستراكا، سختواژگان كليدی: 

 

                                                           
نويسنده مسوول، پست الکترونيك:  
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 مقدمه. 8

پوسختان و راسخته   سخخت پريان ميگوها متعلق به رده 
آنوستراكا هستند. پريان ميگوها اغلخب سخاكن آبهخای    

های آن در آبهای شور و شيرينند ولی تعدادی از گونه
شخخوند. اگرچخخه بيشخختر  لخخب شخخور نيخخز يافخخت مخخی   

اند، ولی تعخدادی از  زيستگاههای اين موجودات موقتی
تخوان در آبگيرهخای   مخی هخای ايخن موجخودات را    گونه

هخخا نيخخز مشخخاهده كخخرد. ايخخن  دائمخخی نظيخخر درياچخخه
باشخد. رشخد،   زيستگاهها عاری از شکارچيان آبزی مخی 

نمخخخو و توليخخخدمثل ايخخخن موجخخخودات در چنخخخين    
زيستگاههايی كامالً موقتی بوده و بعد از پايان فصل و 

روند. تخمهخای توليخد   چند دوره تخمريزی از بين می
زيسخختگاهها قابليخخت   شخخده پخخس از خشخخك شخخدن  

تخمگشايی خود را حفخ  كخرده و بخا احيخای دوبخاره      
زيستگاهها و فراهم شدن شرايط مناسب دمايی شروع 

 كننخخخخخخخدگشخخخخخخخايی مخخخخخخخیبخخخخخخخه تخخخخخخخخم
(Coulson and et al., 2000; Belk,1975.)    از لحخا

مورفولخخوكيکی، پريخخان ميگوهخخا دارای بخخدنی كشخخيده، 
باشند. بدن آنها ای شکل و بدون زره میتقريباً استوانه

شود. به سه قسمت مجزا سر، سينه و شکم تقسيم می
بخش سينه منشأ پاهای آبششی برگی شخکل بخوده و   

انخد.  اندامهای تناسلی روی قسمت شکمی قرار گرفتخه 
تعدادی از پريان ميگوها ممکخن اسخت دارای زوائخدی    
روی سر يا زوائد خخار ماننخدی روی قسخمت شخکمی     

معموالً در هر خانواده متفخاوت  باشند. شکل اين زوائد 
است. تغذيه اين موجودات از طريق فيلتركخردن ررات  

توانخد  گيرد. اين ررات میمواد غذايی از آب صورت می
باكتری، جلبك، پروتوزوا، روتيفر يا ررات بخاقی مانخده   
از مواد ديگر باشد. پريان ميگوها خخود نيخز از رخخاير    

-به شمار مخی  اصلی غذايی برای بسياری از موجودات

آيند. برخی از خصوصيت شخيميايی آب نظيخر ميخزان    
از عوامخخل  pH( و TDSجامخخد محلخخول )قليائيخخت، مخخواد 

يخا نبخود پريخان ميگوهخا در     تعيين كننده بخرای وجخود   
 ;,Coulson and et al., 2000) روندآبگيرها به شمار می

Belk,1975.) 
آنوستراكاها از پراكندگی وسيعی در دنيا 

تاكنون  1512برخوردارند به طوری كه از ابتدای سال 

گونه از اين راسته  266جنس و  27خانواده،  5تعداد 
. ولی با (Brtek and Mura, 2000) شده است شناسايی

اين وجود, بسياری از صاحب نظران بر اين باورند كه 
دائماً توسط عوامل  زيستگاههای اين قبيل موجودات

 Mura)گيرندطبيعی و غيرطبيعی مورد تهديد قرار می

and Azari Takami, 2000)  به همين دليل بسياری در
تالشند تا ضمن شناسايی زيستگاههای آنها اطالع دقيقی 
از ساختار مورفولوكيکی و جايگاه تاكسونوميکی آنها به 

متعلق به خانواده  Phallocryptusدست آورند. جنس 
Thamnocephalidae  بوده و سه گونه شور زی را شامل

ها ساكن مناطق خشك و نيمه شود. تمام اين گونهمی
گونه از اين خانواده تاكنون  27باشند. خشك می

گونه آن اندميك  22شناسايی شده است. به طوری كه
اند )يك استراليا بوده و بقيه در ساير نقاط دنيا پراكنده

گونه در چين، يك گونه در آفريقای جنوبی و شمال هند، 
يك گونه در اوراسيا، عربستان سعودی و آفريقا و چهار 

 های مهم پريان ميگوگونه در شمال آمريکا(. يکی از گونه

Phallocryptus spinosa  است كه در سالهای اخير مورد
های رسد گونهتوجه فراوانی قرار گرفته است. به نظر می

علق به اين خانواده به دليل توانايی رشد در آبهای شور مت
 Brtek)و شيرين از پراكندگی وسيعی برخوردار باشند 

and Mura, 2000). 
پيشرفت تکنيکهخای آزمايشخگاهی و امکخان بررسخی     
دقيخخق خصوصخخيات مورفولخخوكيکی ايخخن موجخخودات بخخرای  
مطالعات سيستماتيك و تاكسونومی آنهخا، همخواره باعخ     

گذاری پريان ميگوهخا شخده   بندی و نامنظر در ردهتجديد 
را  Phallocryptus spinosaاسخت. بخه طخوری كخه گونخه      

شناسايی و با عنخوان   1802در سال 1اولين بار ميلن ادوارد
Branchipus spinosa  ولخی طخی سخالهای    نامگذاری كرد

گذشته بارها توسط محققان تغيير نام داده است. در سخال  
، در Branchinecta spinosa (Simon, 1886)بخخه  1886
، در Branchinella media (Pesta, 1921)به  1521سال 
 Branchinema aculeate (Forro andبخه   1580سخال  

Brtek, 1984) بخخخه 1555، در سخخخال Branchinella 

spinosa (Rogers, 2003)  توسخط  2221و اخيراً در سال 

                                                           
1. H. Milne Edwards 
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تغييخر   Phallocryptus spinosaبه  1كريستوفر روجرز
اگرچخخه كليخخدهای   (.Pesta, 1921) نخخام داده اسخخت 

-شناسايی ارائه شده به وسيله افراد صخاحب نظخر مخی   

هخای موجخود در منطقخه    تواند ما را در شناسايی گونخه 
ياری كند، ولی اين نکته را نبايد از نظر دور داشت كه 
جدايی جغرافيايی و شرايط آب و هخوايی هخر منطقخه    

ز تعخدادی از صخفات بيولخوكيکی،    تواند در نحوه برومی
تخوان بخه شخکل    بسيار مؤثر باشد. به عنوان مثخال مخی  

فوركخخا و تعخخداد خارهخخای آن در جمعيتهخخای مختلخخف 
متعلق به يك گونه اشاره كخرد. لخذا بخا وجخود چنخين      
عوامخخخل تأثيرگخخخذار، بررسخخخی دقيخخخق خصوصخخخيات  

ای الزم و هخخا بخخه صخخورت منطقخخهمورفولخخوكيکی گونخخه
 رسد.ضروری به نظر می

بررسی مقاالت معدود ارائه شده در زمينه پريخان  
دهخد كخه ايخن موجخودات از     ميگوهای ايران نشان می

 پراكندگی خوبی برخوردارند. 
 Streptocephalusهای گونه 1510در سال  2برم

auritus Branchipus schaefferi  را از مناطق جنوبی
 هایو آرری تاكامی گونه 1ميالدی مورا 2222و در سال 

Chirocephalus skorikowi Daday ،Branchincta 
orientalis  و Phallocryptus spinosa  از شمال غربی را

 Brehm, 1954,; Mura and) اندايران گزارش كرده

Azari Takami, 2000) با وجود اين هنوز مناطق .
وسيعی از كشورمان ايران در اين زمينه ناشناخته بوده و 

قرار نگرفته است. لذا لزوم بررسی دقيق مورد مطالعه 
تمام مناطق از لحا  پراكندگی اين موجودات ضروری به 

 رسد.نظر می
ايخخن تحقيخخق بخخا هخخدف بررسخخی پراكنخخدگی      
-جغرافيايی، شرايط زيست محيطخی و صخفات ريخخت   

هخخخای مهخخخم آنوسخخختراكا  شناسخخخی يکخخخی از گونخخخه 
(Phallocryptus spinosa در شهرسخخختانهای الر و )

ای بخا  نجام گرفت. صفات اصخلی تشخخيگ گونخه   بافق ا
جزئيخخات بيشخختری و بخخا اسخختفاده از ميکروسخخکو      

 بررسی شده است.   SEM) (الکترونی اسکنينگ

                                                           
1. Christopher Rogers 

2. Brehm 

3. Mura 

 مواد و روش ها .2

بخخرداری از اسخختخرها و كانالهخای زهکشخخی واقخخع در  نمونخه 
 º11 E '01 11')ايستگاه تحقيقخاتی آبهخای شخور داخلخی     

º11 N شهرستان بافق و همچنين از آبگيرهخای  ( واقع در
در  (º10 E '01 º27 N 15'شهرسختان الر ) موقت اطراف 

برداری خصوصيات قبل از نمونه استان فارس انجام گرفت.
فيزيکخخی و شخخيميايی آب شخخامل دمخخا، اكسخخيژن محلخخول، 

(. 2بررسخی شخد )جخدول     pHهدايت الکتريکی، شوری و 
گيخری  از تخور پالنکتخون   برداری از آبگيرها با استفادهنمونه

% و 0ها بالفاصخله در فرمخالين   انجام شد. تعدادی از نمونه
% برای مطالعات بعخدی تثبيخت   52تعدادی ديگر در الکل 
آوری شده با استفاده از های جمعشد. جنس و گونه نمونه

رفرنسهای معتبر در آزمايشگاه اكولوكی جانوران آبخزی در  
لعه قرار گرفت و نوع گونه بلژيك مورد مطا 1دانشگاه لوون

 آنها مشخگ گرديد.
عدد سيست از هر جمعيت مورد مطالعه در  122 تعداد

و هوادهی  C21°به مدت دو ساعت در دمای  ppt 12آب 
مناسب هيدراته شدند. سيستهای كامالً هيدراته شده با 

سنجی ميکرونی جداسازی و زيست 112استفاده از فيلتر
پريان ميگوی  22پريان ميگوی نر و 22شدند. در ادامه تعداد
های تثبيت شده در فرمالين متعلق به هر ماده بالغ از نمونه

جمعيت با استفاده از استريوميکروسکو  مجهز به ميکرومتر 
صفت  12چشمی از نظر مورفومتريکی آزمايش شدند )

( 1ها( )جدولصفت در ماده 12مورفومتريك در نرها و 
(Gajardo, 1998.) 2سنجیه دست آمده از زيستنتايج ب 

سيست و مورفومتری صفات ريختی به وسيله برنامه آماری 
SPSS (1/11Version, و با استفاده از روش آماری آزمون )

توكی تجزيه و تحليل گرديد. در مرحله بعدی اندامهای اصلی 
ها با دقت كامل از نمونه ای در اين موجوداتتشخيگ گونه

ساعت  20به مدت   KAADجداسازی شد و در محلول
% آبگيری و 72ور گرديد. پس از آن با استفاده از اتانول غوطه

كامالً خشك شدند. سپس  2COها به وسيله نهايتاً تمام نمونه
به وسيله اليه نازكی از طال پوشش داده شدند و با 

( مورد LV1822 JEOL-JSMميکروسکو  الکترونی )
 (.Thiéry and Gasc, 1991) مطالعه قرار گرفتند
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 صفات ريختی بررسی شده در آنوستركا .1جدول

 
 Total Length طول كل بدن

 Abdominal Length                            طول شکمی

 Length of Thorax                            نهيطول س

 Head Length طول سر

 Length of Furca                            طول فوركا

 Telson Length                           طول تلسون

 Eye Diameter (Right) قطر چشم راست

 Length of Antenna (Right) طول آنتن راست

 Distance between compound Eyes دو چشم نيفاصله ب

 Width of 3rd abdominal segment رض بند سوم شکمیع

 Length of Ovisac طول رحم

 Width of Ovisac عرض رحم

  Cyst Diameter                           ستيقطر س

 

 
 . شرايط فيزيکی و شيميايی زيستگاههای مورد مطالعه2جدول

 

 شاخگ بافق الر

27 28 (°C) دما 

1/7 11/6 (1-mg/lاكسيژن محلول ) 

 (cm)شفافيت 12/21 22

2112 11222 (1-(μS cm رسانايی 

6 02 (ppt) شوری 

1/8 2/7 pH 
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 mmهای حاصل از مورفومتری آنوستراكا برحسب ميانگين داده .1جدول

 

 صفات نر ماده

 الر بافق الر بافق

26/11±2/51ab 21/18 ± 0/01a 20/12 ±1/71b 20/22 ± 2/61 طول كل 

11/71 ±1/82b 12/27 ± 1/16b 12/10 ± 1/26b 12/22 ± 1/66b طول شکمی 

8/12 ± 2/68 8/22 ± 2/86 8/17 ± 1/21a 5/12 ± 2/50a طول سينه 

1/20 ± 1/10a 2/18 ± 2/12a 2/66 ± 2/20a 2/16 ± 2/01a طول سر 

2/01± 2/11ab 1/55 ± 2/18a 2/11± 2/16ab 2/21 ± 2/26a طول فوركا 

2/80 ± 2/12ab 2/72 ± 2/16a 2/76 ± 2/12b 2/71 ± 2/11 طول تلسون 

2/82 ± 2/27ab 2/71 ± 2/28ab 2/88 ± 2/27b 2/52 ± 2/25b قطر چشم راست 

1/81 ± 2/25b 2/65 ± 2/17b 2/02 ± 2/21b 2/17 ± 2/25b طول آنتن راست 

 فاصله دو چشم 2/02 ± 1/15 2/21 ± 1/67 2/11 ± 1/06 2/113 ± 1/62

2/16 ± 2/11ab 1/52 ± 2/12a 1/81 ± 2/25b 1/75 ± 2/11 عرض بند سوم شکمی 

6/22 ±2/50a 1/16 ± 2/57a   طول رحم 

1/26 ± 2/07a 2/18 ± 2/11a   عرض رحم 

2/206 ±2/1c 2/272 ± /21c   قطر سيست 

 
 ماده دو جمعيت است. -نر و ماده -بين ميانگينهای نر دهنده اختالف معنادارنشان aحرف  -

 ماده هر جمعيت است. -دهنده اختالف معنادار بين ميانگنهای نرنشان bحرف  -

 دهنده اختالف معنادار بين ميانگين قطر سيست دو جمعيت است.نشان cحرف  -

 

 

 . نتايج1

های مربوط به شاخصخهای  بررسی و مقايسه كمی داده

فيزيکخخی و شخخيميايی آب زيسخختگاههای بخخافق و الر    

نشخانگر اخخختالف فخاحش بخخين آنهاسخت. اگرچخخه ايخخن    

شخود ولخی بررسخيهای    ها نمیاختالف شامل تمام داده

محيطی نشان داد كه دو عامل بسيار مهم و تأثيرگخذار  

در رشد و نمو پريان ميگوها، يعنخی شخوری و هخدايت    

 باشد.و زيستگاه بسيار متفاوت میالکتريکی در د

مطالعه صفات مورفومتريك در دو جمعيخت بخالغ   
دهخد كخه   )بافق و الر( و مقايسه ميانگينهخا نشخان مخی   

تفاوتهای آشکار بين دو گخروه در برخخی از صخفات وجخود     
(. آناليز واريانس يك طرفه براسخاس آزمخون   1دارد )جدول

سيسخت   توكی اختالف معنخاداری را بخين ميخانگين قطخر    

طول كل، طول سر، طول فوركا، طول تلسون، قطخر   كامل،
چشم راست، طول رحخم، عخرض رحخم در جخنس مخاده و      

گروهها طول تلسون، طول سر و طول تلسون در جنس نر 
 .≥p)21/2دهد )نشان می

-هخای جمخع  بررسيهای تاكسونوميکی نشان داد كه نمونخه 

آوری شخخخده از هخخخر دو زيسخخختگاه متعلخخخق بخخخه خخخخانواده 

Tamnochephalidae  و گونخخهPhallocryptus spinosa 

باشند. الزم به ركر است كه در اين گونه از خصوصخيات  می
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شود. به طخور كلخی   اصلی نر برای شناسايی استفاده می

هر دو جنس )نر و مخاده( در ايخن گونخه بخدنی بندبنخد      

بنخد شخکمی(. دو بنخد اول     5ای و بند سينه 11دارند )

 جنسخخی و بنخخد آخخخر را  هایبنخخدهای شخخکمی را بنخخد 

انخد. يخك جفخت پنخيس قابخل      نامگذری كخرده  1تلسون

برگشخخت بخخا پايخخه نسخخبتاً سخخخت در جخخنس نخخر و يخخك 

-تخمدان نسبتاً بزرگ دوكی شکل )كه امتداد آن مخی 

تواند به بند چهارم و گاهی به بند پخنجم شخکمی نيخز    

برسد( در جنس ماده از ناحيه بندهای تناسلی منشعب 

تقريبخاً برابخر    2(. طول آنختن اول 1و  0شوند )شکل می

بوده و در انتهخا بخه تعخدادی     0آنتن دوم 1ایبخش پايه

(. 1شخود )شخکل   خارهای بسيار نازک و ريز خختم مخی  

آنتن دوم در جنس نر دو قسمت دارد كخه قسخمت اول   

آن نوک تيز و از جنس سخت بوده و يك دوم قسخمت  

-(. پايه1و  1باشد )شکلباقی مانده گوشتی و پهن می

های آنتن دوم در نزديکی سر پهن شده و در يك سوم 

پيوندند. يك جفت انتهايی نزديك به سر به يکديگر می

زوائد كوچك و برگی شکل متقارن در وسط سر از پايه 

يابنخد ايخن زوائخد    آنتن دوم به طرف جلو سر امتداد می

تقريباً صاف هستند. آنختن دوم در جخنس مخاده المخی     

شخود و فاقخد   ر انتها بتدريج تيزتر مخی شکل است كه د

در هخر دو جخنس نخر و    (. 1باشد )شکل زوائد ميانی می

در طرفين بدن يك جفخت پخای   ای ماده از هر بند سينه

آبششی پهن منشعب شده دارای خارهای نسبتاً ضخيم 

 6باشخد. خارهخای انخدوپوديت   می 1پوديتدر قسمت اپی

شخوند. پاهخای   میتر كوتاه و ضخيم 7در نزديکی انديتها

دندانخه   8انديت و يك پارا اپی پوديخت  1آبششی دارای 

باشد. اپی پوديت تا حدودی شخبيه  دار بدون شکاف می

بساک است. بندهای تناسلی در هر دو جنس نسبت به 

                                                           
1. Telson 

2. Antennae I 
3. Proximal 

4. Antennae II 

5. Epipodite 
6. Endopodite 

7. Endites 

8. Paraepipodite 

ساير بندهای شکمی نسبتاً پهن است و در جنس نخر يخك   

-جفت خار كوچك در طرفين بند دوم تناسخلی رشخد مخی   

ام از بندهای شکمی به جخز تلسخون حخاوی دو    كند. هر كد

عدد خار در طرفين و يك جفخت خخار در قسخمت شخکمی     

پذير پنيس دارای تعدادی خخار در  باشند. بخش برگشتمی

قسمت پشتی است و همچنين دارای تعدادی خخار نسخبتاً   

باشخد.  طويل در يك سوم قسمت نزديك پايخه پنخيس مخی   

-رگ و سخت خختم مخی  پنيس در انتها به دو خار نسبتاً بز

بخا تعخداد   دو شخاخه شخده و    5(. بخش فوركخا 1شود )شکل 

 (.1و 2شخود )شخکلهای   زيادی خار نسبتاً بلنخد پوشخانده مخی   

سيستهای كامل دارای پوششی سخت كتينی هسختند كخه   

دهيدراته شدن شکل چخروک خخورده بخه خخود     در هنگام 

 ,Brtek, 2000,; Forro and Brtek) (6گيرنخد )شخکل  مخی 

1984,; Brendonck, 1997,: Daday, 1910  .) 

                                                           
9. Cercopods 
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 قسمت سر انوستراكای ماده )راست( نر )چپ( از شهرستان الر  .1شکل

 

  

 
. بخش فوركا در آنوستراكا ماده )راست( نر )چپ( از شهرستان الر2شکل  

 

 

  

 
 ماده )راست( نر )چپ( از شهرستان بافق بخش فوركا در آنوستراكا .1شکل
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 . تخمدان حاوی سيست در آنوستراكای ماده ازشهرستان الر0شکل

 

 
 

 Phallocryptus spinosa . عکسهای ميکروسکو  الکترونی اسکنينگ نر1شکل

 
 (A) :قسمت سر-ce  ،چشمهای مركب-an  آنتن دوم؛(B) f.app -  زوائد برگی شکل آنتن دوم؛(C) a-  آنتن اول؛(D)  سطح آنتن دوم

پايه پنيس كه در قسمت داخلی با خارهای كوچك  -bp.p (F)پذير پنيس و خارهای شکمی؛ بخش برگشت -p (E)در بخش انتهايی؛ 

 پوشيده شده است.
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 .Phallocryptus spinosa( Cyst). تخم مقاوم  6شکل

 

 . بح  و نتيجه گيری0

 Phallocryptusبا وجود گزارشهای مکرر مبنی بر وجود گونه

spinosa (Coulson et al., 2000 ) در مکانهای مختلف دنيا

 Belk and Brtek) 1به عنوان يك گونه جهان گستر

1995,; Abatzopoulos and et al.,1999 ) هنوز گزارش

دقيقی از پراكنش اين گونه در ايران بخصوص در 

مناطق جنوبی وجود ندارد. در حالی كه ايران به عنوان 

منطقه خاورميانه از تنوع آب و وسيع يکی از كشورهای 

نظيری برخوردار است و اين هوايی بسيار باال و بی

شماری از آبگيرهای فصلی وضعيت امکان ايجاد انواع بی

پوستان ی مناسب برای زيست و توليدمثل سختو دائم

آورد. از طرفی قرارگيری اين كشور در را فراهم می

مسير مهاجرت پرندگان زمينه مناسبی را برای گسترش 

های آنوستركا انواع مهمی از آبشش پايان از جمله گونه

صريحاً به سه  1556در سال  2ریتيه فراهم آورده است.

عامل اصلی )پرندگان مهاجر، باد و ساير جانوران( در 

پراكنش اين قبيل موجودات و بخصوص آبشش پايان 

-و پراكنش منطقهدر شبه جزيره عرب اشاره كرده است 

سيستها  داند.ای و جهانی را ناشی از تأثير اين عوامل می

شدن شرايط  پس از انتقال به مکانهای جديد با فراهم

 كنندرا پيدا میو توليد موجود زنده  1مناسب قابليت هچ
                                                           

1. Cosmopolitan 

2. Thiéry 

3. Hatch 

(Thiéry and Gasc, 1991)رسد پراكنش اين . به نظر می

و محلی قابل بح   ایقبيل موجودات در دو سطح منطقه

 بوده و ميزان تأثيرگذاری هر كدام نيز متفاوت باشد.
را به اعتقاد بسياری از محققان، پرندگان نقش اصلی  

-ای ايفا میدر پراكنش پريان ميگوها در مقياس منطقه

كنند ولی در سطح محلی جريانهای آبی، باد و جانوران 

ديگر در گسترش پريان ميگوها عامل مهمتری محسوب 

 ,Coulson et al., 2000, Thiéry and Gasc) شوندمی

1991,; Abatzopoulos and et al.,1999,; Green and 

Figuerola, 2005) . وجود گونهPhallocryptus 

spinosa  در مناطقی از جنوب و همچنين شمال كشور

به احتمال زياد ناشی از انتقال تخمهای مقاوم آنها 

از مناطق جنوبی  باشد كهتوسط پرندگان مهاجر می

كنند. نتايج حاصل گذرانی استفاده میبرای زمستان

به راحتی توانسته است نشان داد كه گونه مورد مطالعه 

در دو منطقه مختلف با شرايط آب و هوايی متفاوت 

 گرم و مرطوب )الر( و گرم و خشك )بافق( سازگار شود.

نشان داد كه  P. spinosaمطالعات ميدانی زيستگاههای 

سيستهای اين گونه در فصل بهار همزمان با افزايش 

كنند و پس از دمای هوا هچ شده و شروع به رشد می

رسند و شروع به روز به مرحله بلوغ می 22تا  11

كنند. طول اين دوره معموالً كوتاه است توليدمثل می

ماه( و اغلب پس از چند دوره توليدمثل همراه با  2-1)
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توانايی زيست اين روند. افزايش دمای آب از بين می

مختلف بيانگر توانايی بسيار باالی آن در در مناطق موجود 

با شرايط آب و هوايی مختلف است. اين  سازگارشدن

توانايی ممکن است با تغييرات مورفولوكيکی نيز همراه 

باشد. به طوری كه نتايج حاصل از اين تحقيق نشان 

دهد كه اين سازگاری همراه با تغييرات مورفومتريك می

وجود باشد. يار آشکار میاست و بعضاً اين تفاوتها بس

كامالً وابسته به محيط بوده و تواند چنين تغييراتی می

ناشی از واكنش موجود نسبت به عوامل مختلف باشد. از 

تا  6توان به ميزان شوری )مهمترين اين عوامل می

g/L02( و هدايت الکتريکی )1-
 μS cm2112 11222تا )

در ايستگاههای مورد مطالعه اشاره كرد. مطالعه 

-آنتریمورفولوكيکی جمعيتهای آرتميا به وسيله 

از نقاط مختلف  1557و همکاران در سال  1تافيليس

تواند تغييرات نشان داده است كه جدايی جغرافيايی می

مورفولوكيکی قابل توجهی را در بين افراد متعلق به يك 

اد كند حتی اگر از سطح پلوئيدی يکسانی گونه ايج

همچنين اين مطالعات نشان داده است  برخوردار باشند.

تواند بشدت در بروز صفات كه شوريهای مختلف می

 مورفولوكيکی افراد يك گونه تأثير بسزايی داشته باشد

(Triantaphyllidis and et al., 1997) در بررسی تمايز .

مشخگ گرديد  P. spinosaشناسی بين دو گروه ريخت

های نر و ماده درجات كه صفات مورد مطالعه در بين نمونه

دهند. اين تفاوتها در مختلفی را از نظر آماری نشان می

های نر بسيار قابل های ماده نسبت به نمونهبين نمونه

مالحظه است. تفاوتهای معنادار بين اندازه قطر سيست و 

شکل و اندازه بسيار متفاوت فوركا در جمعيتهای دو 

ايستگاه مؤيد تأثير شرايط اكولوكيکی هر منطقه بر بروز 

صفات مختلف در جمعيتهای مربوط به يك گونه است. 

 اين نوع تغييرات وابسته به جدايی جغرافيايی و

 Artemia urmianaاكولوكيکی در جمعيتهای وابسته به 

درياچه اروميه نيز به اثبات رسيده در قسمتهای مختلف 

شناسی در بين  است و مشاهده شده كه تمايز ريخت

باشد و قطر های ماده میهای نر بيشتر از نمونهنمونه

آوری شده از ايستگاههای مختلف درياچه سيستهای جمع

. ]1180عاصم، [دهد عناداری را نشان میاختالف آماری م

محيطی، نتايج به دست آمده از بررسيهای زيست

مورفولوكيکی و مورفومتری لزوم بررسی گسترده اين 

موجودات را از نظر زيست محيطی و ساختار مورفولوكيکی 

كند. برطبق تحقيقات انجام شده اكثر پريان دو چندان می

پيدايش آبگيرهای فصلی ميگوها به صورت فصلی همراه با 

كنند. آبگيرهای فرصتی برای رشد و توليدمثل پيدا می

توانند به صورت فصلی ميزبان چنين دائمی نيز می

موجوداتی باشند. از ديگر مسائلی كه به صورت جدی بايد 

مد نظر قرار گيرد، عوامل انسانی هستند كه به نوبه خود از 

موجودات به  بزرگترين عوامل تهديد كننده اين قبيل

روند. گسترش فعاليتهای انسانی در زمينه شمار می

شهرنشينی و كشاورزی همواره يك تهديد جدی بالفعل 

شود. بنابراين در برای چنين زيستگاههايی محسوب می

مطالعه چنين مکانهايی بايد تمام عوامل ياد شده از جمله 

 فصلی بودن آنها درنظر گرفته شود. 
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