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 Ceriodaphnia خصوصيات مرفومتريک آنتن منشعب آب شيرين ميزان توليد و فتوپريود بر و دماتاثير 

quadrangula (O. F. Muller, 1785) 

 

 عيسي ابراهيمي ، ، يزدان کيوانيمحمد حسين خانجاني، اميدوارفرهاديان
 

 ، اصفهاندانشگاه صنعتي اصفهان ،گروه شيالت دانشکده منابع طبيعي

 

 هچكيد

از جمله فاکتورهاي هستند که بر روي توليد، رشد، خصوصيات  فتوپريودما، کميت و کيفيت جيره غذايي و د

خصوصيات مورفومتريك و مراحل زندگي  توليد، فتوپريود بر روي و دمامرفومتريك کالدوسر تاثير مي گذارند. تاثير 

 052دربشرهاي  Scenedesmus quadricauda با کشت بر روي جلبك Ceriodaphnia quadrangulaکالدوسر 

آب )سانتي گراد(  دمايانجام شد. تيمارهاي مورد استفاده براي  ميلي ليتر حاوي آب( 052)ميلي ليتري

بود. باالترين  02:  2و  2:  02، 00:  00درجه سانتي گراد و  32و  05،  02وفتوپريود)ساعات نور:تاريکي( به ترتيب 

درجه سانتي گراد، بيشترين  05 دمايساعت کامل و  02هر ميلي ليتر( در روشنايي  فرد در 50/5تراکم جمعيت )

درجه  02 دمايساعت تاريکي کامل و  02ميکرومتر( در  290ميکرومتر(، بيشترين عرض بدن ) 130طول بدن )

درصد( و  39) Neonate درصد(، بيشترين درصد 10سانتي گراد بدست آمد. بطور متناظر بيشترين درصد فرد بالغ )

درجه سانتي گراد بدست  02 دمايو در  2:  02، 00:  00، 2:  02درصد( به ترتيب در  9کمترين درصد فرد جوان)

 02درجه سانتي گراد و 05 دمايدر  C. quadrangulaتوليد گونه  آمد. در مجموع اين تحقيق نشان داد که رشد و

 .ساعت روشنايي عملکرد بهتري دارد 

 

 Ceriodaphnia quadrangula ، فتوپريود، خصوصيات مرفومتريك،  ماد: يکليد واژگان
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 مقدمه. 2

کالدوسرا يا کك هاي آبي، سخت پوستان 

که بيشتر ساکن  ميلي متر( 1-0/2) کوچکي هستند

. آنها به همراه روتيفرها مي باشندآبهاي شيرين 

(Rotifera وکپه پودها )(Copepod ) بيشترين

ي آب شيرين را تشکيل مي جانورزئوپالنکتون هاي 

اين سخت پوستان را  .(Ruppert et al., 2004) ددهن

مواد زائد غذايي  مي توان با استفاده از مواد ارگانيك و

و همچنين با برنج ، از قبيل کنجاله سويا، پودر گندم

 .پرورش دادجلبك و مخمر 

از  Ceriodaphniaگونه هاي جنس 

يکي از  زئوپالنکتونهاي آب شيرين هستند که

مهمترين غذاهاي زنده در پرورش الرو ماهيان 

 ,Kumar) شوند پرورشي کپور هندي محسوب مي

 Ceriodaphnia. براي ارزيابي نقش گونه هاي (2002

در اکوسيستم هاي آبي الزم است که رشد و توسعه 

آنها را که ارتباط زيادي با شرايط محيطي از قبيل 

انيم. فاکتورهاي دماي آب و جيره غذايي دارد را بد

مهمي که رشد وتوليد مثل را در کالدوسرها کنترل 

مي کنند دما، کميت وکيفيت غذايي و نورمي باشد 

(Rose et al., 2000, Rose et al., 2002) عالوه بر .

اين رشد جمعيت مي تواند به نوع گونه و اندازه بدن 

 ,Nandini and Sarma) کالدوسر نيز وابسته باشد

 اوجي هر کدام از گونه هاي کالدوسر برا (.2003

تراکم جمعيت مستقيما به فاکتورهاي مثل اندازه و 

دسترس بستگي دارد. در يك سطح غذايي قابل  غذاي

نسبت به  آنهاگونه هاي بزرگتر زئوپالنکتون تعداد 

براي مثال در گونه  کمتر مي باشد.گونه هاي کوچکتر 

بيشتري هاي روتيفر، گونه هاي بزرگتر ضريب رشد 

 ,.Sarma et al) نسبت به گونه هاي کوچکتر دارند

ارتباط بين  يدر ميان گونه هاي زئوپالنکتون(. 1996

و ميزان رشد مبهم مي باشد در روتيفرها  بدن اندازه

افزايش در ميزان رشد با افزايش در اندازه بدن 

اين  (. Sarma et al., 1999) گزارش شده است

 وسر مشخص نيستارتباط در گونه هاي کالد

(Nandini and Sarma, 2003 .) Nandini  وSarma 

تراکم جمعيت و  اوجرابطه اي بين  0223در سال 

منحني معکوس مشاهده  بصورت طول بدن کالدوسر

کردند، که در يك سطح غذايي يکسان گونه هاي که 

سايز کوچکتري داشتند در هر ميلي ليتر تراکم 

چنين ضريب رشد باالتري از خود نشان دادند هم

جمعيت نيز در گونه هاي کوچکتر نسبت به گونه 

 .هاي بزرگتر کالدوسر بيشتر مي باشد

C. quadrangula  از جمله گونه هاي است که

معموال در آبگيرها و استخرهاي پرورش ماهي حضور 

دارد. بعالوه اين زئوپالنکتونها نسبت به دستکاري در 

غذا براي الرو  سيستم پرورش مقاوم هستند و بعنوان

بيان  0220در سال  Kumarماهي استفاده مي شوند. 

کرد که اين گونه در پرورش الرو کپور ماهيان 

استفاده مي شود و در نهايت اين گونه را ارگانيسمي 

 ,Kumar) مناسب جهت تغذيه الرو ماهي معرفي کرد

2002.) 

مطالعه آزمايشگاهي ارگانيسم هاي پالنکتوني 

ا براي توليد در مقياس بزرگ فراهم پيش زمينه اي ر

خواهد نمود، داشتن اطالعات از بيولوژي کالدوسرها و 

، نور، نوع غذا روي رشد دماتاثير فاکتورهاي از قبيل 

جمعيت زئوپالنکتون ها گامي مفيد در راستاي کشت 

و پرورش موفقيت آميز زئوپالنکتون ها خواهد بود. 

و  دمابل هدف از اين تحقيق بررسي تاثير متقا

فتوپريود بر روي ميزان تراکم جمعيت، خصوصيات 

 .Cمرفومتريك و مراحل زندگي کالدوسر آب شيرين 

quadrangula .مي باشد 

 

 ارک مواد و روش. 1

با جداسازي يك فرد   C. quadrangulaاستوک

پارتنوژنيك از اين گونه )جمع آوري شده از سد حنا، 

 322صفهان( و قرار دادن در فالسك با حجم در ا

 Scenedesmusميلي ليتري و غذادهي با استفاده از 

quadricauda  سلول در ميلي  32 × 022در تراکم

در آزمايشگاه گروه شِيالت دانشکده منابع  ليتر

انجام شد. فالسك  طبِيعي در دانشگاه صنعتي اصفهان

قيق با جمع آزمايشي داراي گونه مورد مطالعه بطور د
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آوري پوسته ها و غذاهاي رسوب کرده و خورده نشده 

هر دو روز يکبار قبل از تغذيه مورد مراقبت و 

 05هفته در دماي  3نگهداري ويژه قرار گرفت. بعد از 

به اندازه  C. quadrangula درجه سانتي گراد استوک

کافي و مورد نياز جهت انجام آزمايش هاي مورد نظر 

 فراهم گرديد.

بککا  Scenedesmus quadricaudaجلبککك سککبز 

 (Bold’s Basal Medium) استفاده از محکيط کشکت  

BBM    بر اساس ترکيبات بيان شده توسکطNichols 

ليتري تهيه  0در فالسك هاي  0915در سال  Boldو 

د گرديد. برداشت جلبك بعد از رسيدن به مرحله  رش

کشت صورت گرفت. جهت برداشت  02سريع، در روز 

 Centurion Scientificاز دسکتگاه سکانتريفوژ )مکدل   

Ltd)  3دور در دقيقکه بکراي مکدت     3222در سرعت 

دقيقه استفاده گرديد. جلبك ها بعد از جمع آوري در 

درجه سانتي گکراد نگهکداري شکد تکا جهکت       2دماي 

براي تعيکين  استفاده گردد.  C. quadrangula تغذيه 

و کنتکرل    C. quadrangulaتراکم جلبك در تغذيکه  

ميزان آن در دوره آزمايش ، جلبك هکا بکا اسکتفاده از    

mm 0/2 * mmالم هماسکککايتومتري )
 ( و22105/2

براسکاس   (Ceti Belgiumمدل )ميکروسکوپ اينورت 

بعککد از  ،0915در سککال Chakroffو Martinez روش

 0/2ول ايکدين )مقکدار   اين که به نمونه ها محلول لوگ

ميلي ليتر نمونه( اضافه گرديکد تکا    3ميلي ليتر در هر 

 تثبيت شوند، انجام گرديد.

بکا نمونکه    شمارش زئوپالنکتون ها به صورت زنده

 بککا اسککتفاده از ظککرف  يتککريل يلککيم 02تککا 5 يبککردار

 ,ZooplanktonPlate Chamberباگکککککاروف )

Bogorov
,
s plate گرديککد( شککمارش (Omori and 

Ikeda, 1984)  .   راي اندازه گيري طکول و عکرضC. 

quadrangula درصکد   5، ابتدا زئوپالنکتون با فرمالين

بککا اسککتفاده از ميکروسکککوپ و آنگککاه  تثبيککت گرديککد

 .Cاينورت) عدسي مدرج شده( طول کل و عرض بدن

quadrangula  شد ياندازه گير. 

و فتوپريود بر  دمامتقابل در اين مطالعه تاثير 

روي تراکم جمعيت، خصوصيات مرفومتريك و مراحل 

تيمار  3)تيمار 9در   C. quadrangulaزندگي 

تيمار  3درجه سانتي گراد و  32و  05،  02دمايي

، تاريکي: روشنايي( 02:  2و  2:  02، 00:  00نوري و 

ميلي  052ايش شد. اين آزمايش در بشرهاي هاي آزم

 5ميلي ليتر حاوي آب( و با تراکم اوليه  052) ليتري

و هفته  3در هر بشر به مدت  Ceriodaphniaعدد 

با  S. quadricaudaتغذيه با استفاده از جلبك سبز 

 هر دو روز يکبارسلول در ميلي ليتر  32 × 022تراکم 

هاي )حمام آب( تجهيز  بشرها در بن ماري انجام شد.

در پايان . شده با المپ هاي فلورسنت قرار داده شدند

 .Cآزمايش ميزان توليد و تراکم با شمارش 

quadrangula  جهت اندازه گيري  محاسبه گرديد.

نئونات ها   افراد  C. quadrangulaطول و عرض

(Neonate) ،ن گونه يت ايموجود در جمعو بالغ  جوان

موجود جهت  02صد فيکس شد. در 5با فرمالين 

اندازه گيري طول و عرض بصورت تصادفي انتخاب 

ساير پارامترهاي پرورش شامل اکسيژن محلول، شد. 

pH 1/8-1ميلي گرم در ليتر ، 1 به ترتيب بطور ثابت 

با استفاده از  pHنگه داشته شد. اکسيژن محلول و 

  pHو (YSI model 57) اکسيژن متر داراي دماسنج

، مدل  Schottgerateتال يجي)دمتر  pHفاده ازبا است

 اندازه گيري شد.( ، ساخت آلمان 111000

 (ANOVA)داده ها با استفاده از آناليز واريانس 

دوطرفه مورد تجزيه آماري قرارگرفت. تفاوت بين 

ميانگين با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن با هم 

تراکم جمعيت، طول  شاملقايسه گرديد. داده هاي م

 يهاآناليزبود که و عرض و نسبت طول به عرض بدن 

تمام آناليزها در  .(Zar, 1984) آماري با آنها انجام شد

با استفاده از نرم افزار آماري  20/2سطح معني دار 

 د.انجام ش (SPPS, 2002)علوم اجتماعي
 

 نتايج   .9

ز واريانس تراکم جمعيت، نتايج حاصل از آنالي

 .Cطول، عرض و نسبت طول به عرض بدن 

quadrangula  20/2) ارائه شده است 0در جدول , 

P<8df =  تراکم جمعيت،طول، عرض و نسبت طول .)
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در درجه حرارت و  C. quadrangulaبه عرض 

 ارائه شده است. 0فتوپريودهاي مختلف در شکل 

در شکل  Neonateميانگين درصد افراد بالغ، جوان و 

نتايج نشان مي دهد که بيشترين  ارائه شده است. 0

 5/801فرد در هر ميلي ليتر يا  50/5) تراکم جمعيت

درجه  05فرد در ظرف آزمايش( در درجه حرارت 

ساعت کامل بدست آمد.  02سانتي گراد و روشنايي 

ميکرومتر( و بيشترين  130بيشترين طول بدن )

 02در درجه حرارت  ميکرومتر( 290عرض بدن )

ساعت کامل بدست  02 تاريکيدرجه سانتي گراد و 

(، باالترين ددرص 10آمد. باالترين درصد افراد بالغ )

درصد( و باالترين درصد  39د جوان )ادرصد افر

درصد( به ترتيب در تاريکي کامل  09)  Neonateافراد

ساعت روشنايي و  00درجه سانتي گراد،  02دماي و 

 02درجه سانتي گراد و  02ريکي دماي ساعت تا 00

درجه سانتي گراد بدست  05ساعت روشنايي دماي 

آمد. بطور کلي نتايج نشان داد که با افزايش تراکم و 

 افزايش مي يابد. Neonateتوليد ميزان جمعيت 

 

  و نتيجه گيري  بحث  .4

Dumont  0915و همکاران در سال 

مختلف را از نظر طول به چهار کالس  کالدوسرهاي

محدوده  C. quadrangulaتقسيم بندي کردند. براي

 بدست آمد.ميکرومتر  222-0022اي طولي بين 

( و ميکرومتر)برحسب  همچنين ايشان ميانگين طول

تخم کالدوسرهاي  وزن )برحسب ميکروگرم( جنين و

 .Cمختلف را بررسي کردند که براي جنين 

quadrangula وزن  و ميکرومتر 092دار طول مق

 ,.Dumont et al) ميکرو گرم را بدست آوردند 39/2

اندازه بدن يك فاکتور بنيادي در مطالعه   (.1975

ارگانيسم هاي زئوپالنکتوني مي باشد زيرا با 

فرايندهاي فيزيولوژيك از قبيل رشد، تنفس، تغذيه و 

 Gliwicz. (Frey and Hann, 1985) دفع رابطه دارد

که  ندگزارش داد 0992در سال  Lampert و

( غلظت  Daphnia)از قبيل کالدوسرهاي بزرگتر

آستانه غذايي پايين تري در مقايسه با گونه هاي 

راي هر بدارند.  (Ceriodaphniaکوچکتر) از قبيل 

کدام از گونه هاي کالدوسر پيك تراکم جمعيت 

قابل مستقيما به فاکتورهاي مثل اندازه و غذاي 

 Moina گونهکالدوسر  س بستگي دارد. اندازهدستر

irrasa  و  تاثير اندازه بدن مادر، غلظت غذاتحت

 غلظتو  رکه با اندازه بدن جنس ماد استدماي آب 

 دارد معکوس رابطهبا دماي آب  امامستقيم  رابطهغذا 

(Deng and Xie,  2003) جيره هاي غذايي، درجه .

اثير بر شکل و حرارت و فتوپريود نقش مهمي را در ت

 ,.Ranta et al) اندازه بدن کالدوسر بازي مي کنند

. با افزايش سن در کالدوسر به دليل قرار (1993

گرفتن تخم در بخش پشتي بدن، اندازه بدن افزايش 

مي يابد. در طول دوره جواني طول بدن در يك 

 ,Perrin) مقطعي به صورت خطي افزايش مي يابد

بالغ مي شود رشد به وقتي که کالدوسر  .(1989

کندي انجام مي شود و انرژي بيشتر به توليد مثل 

به اختصاص داده مي شود. در مسن ترها ضريب رشد 

در نهايت به يك ممکن است کاهش مي يابد و  جيتدر

 . (Frey and Hann, 1985) برسد يثابت مقدار کامال
C. quadrangula  درجه سانتي 05، 02در دماي

ساعت  00ساعت روشنايي،  02گراد و فتوپريود 

ساعت تاريکي بخوبي رشد و توليد مثل  00روشنايي، 

بطور متقابل، اين گونه در تاريکي کامل و  .مي کند

درجه سانتي گراد قادر به رشد و  05، 02دماهاي 

درجه سانتي گراد قادر به  32توليد مثل پايين و در 

رشد و توليد مثل نمي باشد. طبق تحقيقات مختلف 

ا تاثير بااليي را بر روي رشد و توليد مثل در دم

 ,.Benider et al ,2002) پرورش کالدوسرها دارد

Ranta et al., 1993, Ovie and Egborge, 2002 ) .

Savas   وErdogan  کردند که بيان 0221در سال C. 

quadrangula  درجه سانتي گراد رشد و  05در دماي

درجه  32توليد مثل بهتري دارد و اين گونه در دماي 

سانتي گراد قادر به توليد مثل نمي باشد.
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ساعت روشنايي  00اعت تاريکي ، س 02ساعت روشنايي،  02از تاثير رژيم نوري ) ((Two-way ANOVA دوطرفهآناليز واريانس  .0دول ج

 .Cدر  طول، عرض و نسبت طول به عرض بدنکم جمعيت، ادرجه سانتي گراد( روي تر 32و  05، 02) ساعت تاريکي( و دما 00و 

quadrangula. 

 
C. quadrangula تراکم جمعيت       آزمايش 00در روز  

عاتميانگين مرب مجموع مربعات درجه آزادي منابع تنوع فاکتورها  سطح معني دار بودن F ميزان 

9/300832 0512121 8 تيمارها   8/88  ** 

1/828200 0 نور   8/222225  5/000  ** 

0/591210 0092920 0 دما   9/012  ** 

دما * نور   2 3/510193  3/020903  2/39  ** 

9/15033 08 خطا   0/3102    

    0139880 01 کل 

 طول بدن

22/195982 1311811 8 تيمارها فاکتورها  8/009  ** 

1/090535 0 نور   11/025111  11/03  ** 

00/0990550 3983020 0 دما   18/302  ** 

دما * نور   2 0293038 1/503329  32/85  ** 

91/1030 291192 80 خطا    ** 

    1812511 89 کل 

 عرض بدن

00/320190 0133509 8 تيمارها فاکتورها  022 ** 

88/82528 0 نور   22/22012  18/00  ** 

22/955102 0900209 0 دما   1/019  ** 

دما * نور   2 0/120550  8/085381  05/52  ** 

90/3201 011112 80 خطا    ** 

    3202099 89 کل 

    نسبت طول به عرض بدن   

33/22 8 تيمارها فاکتورها  22/5  19/013  ** 

95/1 0 نور   91/3  89/031  ** 

9/01 0 دما   95/8  10/328  ** 

دما * نور   2 28/02  10/3  80/002  ** 

30/0 80 خطا   209/2    

15/20 89 کل      

 (.P<20/2) درصد معني دار مي باشد 0به معني اينکه در سطح  : **
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تراکم ( A. بخش)در شرايط نوري و دمايي مختلفپرورش داده  C. quadrangula تراکم جمعيت و خصوصيات مرفومتريك  .0شکل 

نشان نسبت طول به عرض بدن را ( Dبخش) عرض بدن بر حسب ميکرومتر،( C، بخش)طول بدن بر حسب ميکرومتر B)بخش ) جمعيت،

ميانگين هاي داراي حداقل يك حرف مشابه از نظر آماري با آزمون دانکن در  خطاي استاندارد مي باشد. ±مي دهد. داده ها ميانگين 

 (.P>20/2درصد با هم اختالف ندارند ) 0سطح معني دار 
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در شرايط مختلف دمايي و  Neonate ،C. quadrangula( و Young) ، جوانAdult)ميانگين درصد توليد افراد بالغ)  .0شکل 

 نوري در طي دوره پرورش. داده ها درصد افراد تشکيل دهنده جمعيت در هرتيمار هستند.

 

 50/5)باالترين تراکم جمعيت حاضردر مطالعه 

 (فرد در ظرف آزمايش 5/801فرد در هر ميلي ليتر يا 

ساعت  02درجه سانتي گراد و روشنايي  05در دماي 

بدست آمد که نشان مي دهد اين گونه در امل ک

درجه  32نسبت به دمايدرجه سانتي گراد  05دماي 

 .Cتراکم بهتر  بهتر رشد مي کند.سانتي گراد 

quadrangula  درجه سانتي گراد و  05در دماي

روشنايي کامل را مي توان به کوتاهتر شدن زمان بلوغ 

تکامل و  ،آزاد شدن آنهاماده ها، کامل شدن گامت ها 

يکي از  .نسبت دادآنها در اين شرايط پرورش  بهتر

 05تکامل در دماي  داليل احتمالي بهبود رشد و

نمو الروي در  درجه سانتي گراد به ميزان تکامل و
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است زيرا که رسيدگي جنسي در اين اين دما مربوط 

دما سريع بوده و فاصله زماني بين افراد متولد شده از 

 است. والدين کوتاه تر 

نور از جمله فاکتورهاي است که همراه با غلظت 

غذا، سايز غذا، دماي آب بر روي ضريب فيلتراسيون 

 ,Arthur and Buikema) کالدوسرها تاثير مي گذارد

در برخي مواقع نور نسبت به دما در توليد . (1973

 مثل موجودات آبزي تاثير بيشتري دارد

(Boolootian, 1963).  Jansson  وKällander  در

بيان کردند که روشنايي فاکتور اصلي  0918سال 

براي فعاليت هاي دوره اي تعدادي از سخت پوستان 

تاثير  .(and Källander, 1968  Jansson) مي باشد

نور بر روي ضريب فيلتراسيون در گونه هاي کالدوسر 

مورد  0913در سال  Buikemaو   Arthurتوسط 

ا در تاريکي نسبت به بررسي قرار گرفت. کپه پوده

 .Dروشنايي  بيشتر تغذيه مي کنند، کالدوسر 

longispina ريب فيلتراسيون باالتري ض در تاريکي

 .Scaphloberis mucronata ،D دارند. کالدوسرهاي

magna دوو استراک Cyprointus incongruens  در

شرايط روشنايي تغذيه و عملکرد بهتري در 

. (Arthur and Buikema, 1973) فيلتراسيون دارند

Segal  بيان کرد که فاکتورهاي توليد  0912در سال

 مثلي در سخت پوستان به نور وابسته مي باشد

(Segal, 1970). 

به  C. quadrangulaدر مطالعه ما عکس العمل 

فتوپريودهاي مختلف متفاوت بود، ما دريافتيم که با 

 .Cافزايش دوره نوري ميزان توليد و تراکم 

quadrangula  افزايش مي يابد. نتايج اين مطالعه

در  C. quadrangulaنشان داد که ميانگين کل توليد 

فرد  32/2و  5/5، 08/0ساعت روشنايي  02فتوپريود 

 32و  05، 02در هر ميلي ليتر به ترتيب در دماي 

توليد در مقايسه با  درجه سانتي گراد بود. اين ميزان

فرد  Alona rectangular (10ساير کالدوسرها نظير 

فرد در هر ميلي  C. dubia (0/01در هر ميلي ليتر(، 

فرد در هر ميلي ليترM. macrocopa (0/08  ،) ليتر(،

Scapholeberis kingi  (1/00  )فرد در هر ميلي ليتر

فرد در هر ميلي  Simocephalus vetulus  (9/02و 

در  0223در سال  Sarmaو  Nandiniليتر( که توسط 

ساعت روشنايي و  00درجه سانتي گراد و  05ي دما

تاريکي ثبت شده کمتر مي باشد.  اين تفاوت مي 

تواند به نوع گونه، نوع و تراکم غذا، تراکم اوليه گونه، 

حجم کشت و شرايط محيطي به ويژه دما و فتوپريود 

مشخص شد که  حاضرمربوط باشد. در مطالعه 

C.quadrangula  ساعت 02در شرايط نوري 
عملکرد روشنايي در مقايسه با ساير رژيم هاي نوري 

 دارد.  S. quadricaudaجلبك سبز  با يمناسب تر

) ميکرو متر(، 130در اين مطالعه بيشترين طول

 C. quadrangula)ميکرو متر(  290بيشترين عرض 
درجه سانتي گراد و تاريکي کامل بدست  02در دماي 

تراکم و توليد نشان دهنده اين است که هر چه  .آمد

در   Mobleyبيشتر شود اندازه موجود کاهش مي يابد.

بيان کرد که اندازه بدن کاالنوئيد کپه پود  0981سال 

Calanus pacificus  پرورش يافته در شرايط

روشنايي در مقايسه با پروش يافته در تاريکي 

. در مطالعه ما (Mobley, 1987) کوچکتر مي باشد

در شرايط روشنايي  C.quadrangulaاندازه بدن 

کامل در مقايسه با آنهاي که در رژيم هاي نوري ديگر 

رشد يافته بودند کمتر بود. اين مي تواند به دليل 

 .Cضريب پوست اندازي و توليد مثل بيشتر 

quadrangula  در اين شرايط نوري باشد، عالوه بر

به اندازه  C. quadrangulaاين اندازه کوچکتر 

 .C م شده مربوط مي شود کهميکروجلبك هض

quadrangula  اندازه کوچکترS. quadricauda  را در

به همين دليل  شرايط نوري پيوسته هضم کرده و

اندازه کوچکتري در مقايسه با ساير تيمارها داشته 

. در حالت (Mobley, 1987, Kobayashi, 1991)است

 .Cکلي در اين مطالعه مشخص شد که 

quadrangula وليد مثل بهتري را در رشد و ت

ساعت  02تاريکي،  00ساعت روشنايي  00فتوپريود 

درجه سانتي  05و  02روشنايي کامل و درجه حرارت 

گراد دارد که اين عامل باعث کاهش اندازه موجود و 
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اين  در  C. quadrangulaبيشتر  Neonateتوليد 

 محدوده فتوپريود و دمايي شده است.
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 دانشگاه کمال سپاسگزاري و تقدير و تشکر را داريم .
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