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 چکیده

پردازد. با  های مختلف زمانی میتوده زنده و سیست آرتمیا در دریاچه ارومیه در طول دورهاین مطالعه به بررسی تغییرات تراکم  

در    ،حالاین آرتمیا  جمعیت  تغییرات  بررسی  و  دریاچه سایر  به  بحرالمیت  آمریکا،  نمک  بزرگ  دریاچه  نظیر  بسیار شور  های 

در دریاچه را  ذخایر آرتمیا    اولینGünther  (1899  )  ،قبلسال    125حدود    دریاچه گریزمیر در نیوزیلند نیز پرداخته شده است.

مورد ارزیابی   راتراکم آرتمیای دریاچه ارومیه محققین مختلف  ،های مختلف زمانیدر دوره وی،. پس از تخمین زده استارومیه 

توان در معیت آرتمیا را میتوان به مطالعات انجام شده در سه دهه گذشته اشاره نمود. اوج جترین آنها می. از مهمانددادهقرار  

آب دریاچه ارومیه روند نزولی    ،دهه هفتاد در دریاچه ارومیه مشاهده کرد که مقارن با باالترین سطح تراز آب است. پس از آن

دریاچه ارومیه با بحران کم آبی مواجه شده   90نمود داشته است. در دهه    ،داشته که این امر در جمعیت آرتمیا و تراکم سیست

به    ،های زیاد دریاچه ارومیه با دریاچه بزرگ نمک آمریکادهد. با توجه به شباهتنشان می  یو جمعیت آرتمیا افت شدید  است

عدد در لیتر در   2500مطالعات مربوط به این دریاچه پررنگ تر پرداخته شده است. به طور کلی، تراکم سیست آرتمیا از حدود  

دهه    6/4به    70دهه   لیتر در  از    90عدد در  توده زنده آرتمیا  تراکم  به    1500و در همین زمان  عدد در    4عدد در مترمکعب 

ترین عوامل کاهش زمان افزایش شوری آن به عنوان یکی از مهممترمکعب کاهش یافته است. کاهش سطح آب دریاچه و هم 

توان به کاهش محسوس ومیه می شود. از عوامل مهم دیگر در کاهش جمعیت آرتمیا در دریاچه ارجمعیت آرتمیا محسوب می

 دهد، اشاره کرد.که غذای اصلی آرتمیا را تشکیل می  Dunaliella salinaویژه جلبک ها بهجمعیت جلبک 

 

 

 ذخایر آرتمیا، دریاچه ارومیه، سیست، توده زنده، هیپرسالین، کاهش آب  لغات کلیدی:
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 مقدمه 

اکولوژیک مطالعات  در  ت جمعی  بر  که  تعداد  آرتمیا  های 
استزیستگاه گرفته  انجام  طبیعی  محدود    ،های  بسیار 

های با اندازه  این مطالعات به دریاچه  ،است. در بیشتر موارد
شده   اداره  نمک  تولید  استخرهای  به  یا   وسیلهبهکوچک 

اشاره می اگرچه مطالعات متعددی  انسان  ارزیابی    برکنند. 
پایدار ذخایر طبیعی ماه ی و سایر موجودات تولید و صید 

بررسی این  ولی  دارد،  وجود  مطالعه  آبزی  با  ارتباطی  ها 
محیط   در  آرتمیا  خاص  پراکنش  علت  به  ندارند.  آرتمیا 
زندگی و ساختار جمعیتی و چرخه زندگی خاص آن، آنالیز  

نمی را  مطالعات  این  نتایج  داد. و  تعمیم  آرتمیا  به  توان 
ب برای  که  پارامترهایی  میزان  در  آرتمیا  اختالف  تولید  یان 

میبه چشم  کار  به  منابع  در  که  متفاوتی  مقادیر  و  روند 
تمی میأ خورد،  یک  یید  در  آرتمیا  کمی  ارزیابی  که  کند 

پیکره آبی شور )به صورت تعداد افراد یا مقدار بیومس در  
آرتمیا مشکل   ناهمگن  پراکنش بسیار  به دلیل  واحد آب(، 

های  جریانمعرض    است. آرتمیا نورگرایی مثبت دارد و در
قرار می باد  اثر  در  ثبت آب  تراکم  میزان  نتیجه،  در  گیرد. 

تفاوت است  ممکن  باشد  شده  داشته  زیادی  های 
(Persoone and Sorgeloos, 1980  بهترین صیدهای  .)

های ابری بعد از یک شب آرام انجام گرفته آرتمیا در صبح 
ن غلظت اکسیژن کمتری  ، است. در این شرایط آب و هوایی

 . کندمیمقدار است و آرتمیا را در سطح آب متمرکز 
یک ارتباط منفی بین تراکم آرتمیا و فیتوپالنکتون به علت 
میزان  حداکثر  دارد.  وجود  آرتمیا،  چرای  فعالیت 

در  میلی  150-250فیلتراسیون   بالغ  آرتمیای  هر  بر  لیتر 
آرتمیای  4-7(. بنابراین، در تراکم Lenz, 1987) استروز 
شود.  بر لیتر، کل ستون آب هر روز یک بار فیلتر میبالغ  

مثال مونولیک  ،برای  دریاچه  تابستان   ،در  در  چرا  فشار 
ازقوی باعث می  تر  فیتوپالنکتونی است که    ، شودشکوفایی 

در  نسل  نیز   اندازه  پرندگان  گردد.  کوچکتر  تابستان 
  ، توانند مقادیر زیادی آرتمیا را در هر روز مصرف کنندمی

ت معموالًولی  پرندگان  اثر    راکم  که  است  حدی  از  کمتر 
 جمعیت آرتمیا داشته باشند.  برداری معنی

گونه   طبیعی  زیستگاه  بزرگترین  ارومیه  دریاچه 
است    Artemia urmianaفرد  منحصربه  جهان  در 

(Manaffar et al., 2020 زمان در  که  دریاچه  این   .)

پور و  کیلومترمربع دارد )اسد  5000پرآبی مساحتی حدود  
سال  1382همکاران،   در  ذخیره   1355(،  عنوان  گاه  به 

 Eimanifar andکره در یونسکو ثبت شده است )زیست 

Mohebbi, 2007 نظیر دریاچه   1های بسیار شور (. دریاچه
نقش  ،ارومیه و  حاوی  اجتماعی  محیطی،  زیست  های 

اکوسیستم عنوان  به  مهمی  بیاقتصادی  هستند  های  نظیر 
(Agh, 2006دل بیوژئوشیمیایی (.  فرایندهای  امر  این  یل 

توان آنها را به که میطوری دهد بهاست که در آنها روی می
کره محسوب کرد  عنوان بخش یکپارچه و پویایی از زیست

(Shadrin, 2009; Mohebbi, 2010  مطالعات تعداد   .)
همانند   ارومیه  دریاچه  در  آرتمیا  ذخایر  پایش  یا  ارزیابی 

هیپ های  محیط  از سایر  است.  محدود  بسیار  دنیا  رسالین 
نظر بیشتر دریاچه  ،دیگر  سوی از  های هیپرسالین طبیعی 

کوچک   بسیار  قابل    هستنداندازه  ارومیه  دریاچه  با  و 
دریاچه نیستند.  دریاچه  مقایسه  با  وسعت  نظر  از  که  ای 

است،  آن  شبیه  جهات  بسیاری  از  و  مقایسه  قابل  ارومیه 
نمک بزرگ  است.Utah)   آمریکا    دریاچه  با    (  بنابراین، 

مطالب   به  و  مذکورتوجه  بررسی  حاضر  مطالعه  از  هدف   ،
مرور تحقیقات انجام شده بر ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه 

 .استه آن در یک مقاله ئدر طول زمان و ارا
 

در   آرتمیا  تولید  شور های  دریاچهمیزان  بسیار 
(Hypersaline ) 

Lenz     وBrowne  (1991از تعدادی  به  مطالعات    ( 
طبیعی   های  جمعیت  روی  که  کنند  می  اشاره  میدانی 

دریاچه در  انجام  آرتمیا  ساحلی  و  داخلی  نمکی  های 
اند. در این مطالعات، میزان غذا به عنوان عامل اصلی  گرفته

می گرفته  نظر  در  تولید  باال  تعیین  غذای  میزان  در  شود: 
بیشتر می تولیدمثلی  بابازده  غذا  کم  میزان  در  و  زده  شود 

 شود. زایی غالب میتولید مثلی پایین است و سیست
Gillespie    وStephns   (1997  در را  آرتمیا  تولید   )

گرم توده   100-200( را Utah)دریاچه بزرگ نمک آمریکا 
زدند. در شرایط  تخمین  مترمربع در سال  بر  زنده خشک 

می آرتمیا  تولید  باال  غذایی  تراکم  با  تواند  آزمایشگاهی 
با تا  بسیار  بر روز    208ال و  بر مترمکعب  گرم وزن خشک 

 
1 Hypersaline 
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( برخی   (.Sorgeloos and Persoone, 1975برسد 
جانور   تراکم  صورت  به  را  آرتمیا  تولید  میزان  پژوهشگران 

لیتر برای دریاچه ارومیه  عدد آرتمیای بالغ بر    2/1:  شامل
(Parker, 1900  ،)4    لیتر و بر  بالغ  بر    12آرتمیای  ناپلی 

دوره   در  خرداد  لیتر  دریاچه   لغایتزمانی  برای  شهریور 
Mono Lake  اند  )آمریکا( بیان کرده(Mason, 1967  با .)

تراکم  Lenz   (1987حال،  این را    400(  لیتر  بر  آرتمیا 
شهریور  Mono Lakeبرای   دوره  می  -در  بیان  کند.  مهر 

Wirick   (1972) آرتمیا را در دریاچه بزرگ نمک     تراکم
 زند. لیتر تخمین میآرتمیای بالغ بر  10

 
مطالعه اکولوژیک میگوی آب شور در دریاچه بزرگ 

 (Utah)آمریکا    نمک
آن   در  آرتمیا  جمعیت  مطالعات  که  طبیعی  دریاچه  تنها 

با  به مقایسه  قابل  اندازه  نظر  از  و  گرفته  صورت  خوبی 
نمک   بزرگ  دریاچه  است،  ارومیه  ( Utah)آمریکا  دریاچه 

( اکولوژی این دریاچه 1995و همکاران )  Gliwiczاست.  
پیشنهاد و  کردند  مطالعه  از    هایی را  برداری  بهره  برای  را 

نمک  بزرگ  دریاچه  کردند.  فرموله  آن  آرتمیای  منابع 
حدود و    4290  مساحتی  دارد  مربع  یک    باکیلومتر 

تنمیان و  است  شده  تقسیم  بخش  دو  به  بخش    ها گذر 
بهره نظر  از  آن  اهمیتجنوبی  دارای  آرتمیا  است.   برداری 

با حجم کلی   آبی  متر    79/11  ×   910بخش جنوبی دارای 
برابر   سطحی  و  عمق    2546مکعب  است.  مربع  کیلومتر 

برداری از  متر است. در این مطالعه، نمونه  7/4متوسط آن  
انجام گرفت که یک فصل تولید را   1372دی  لغایتخرداد 
ایستگاه نمونهدربرمی انتخاب شد که  گرفت. هشت  برداری 

زیستگاهنمای تنوع  غیر ساحلی، وجود  انگر  )ساحلی،  بود  ها 
غیرزیستی  و  زیستی  پارامترهای  مختلف(.  اعماق  و   مصب 

،  pH: دمای آب و غلظت اکسیژن در اعماق مختلف،  شامل
زئوپالنکتون،   فراوانی  شوری،  دیسک(،  )سشی  شفافیت 

فائوپیگمنت  aکلروفیل   شدند،  ها و  پایش  بررسی  این  .  در 
آر جمعیت  تابستان  تراکم  در  و  نشد  ارزیابی  بهار  در  تمیا 

حد   در  آن  اکثراً  9تراکم  که  گردید  تعیین  لیتر  بر   عدد 
شامل ناپلی و جوان بود. نوسانات با تراکم باال بین خرداد  

ولی یک کاهش تدریجی در این دوره    ،آذر ثبت نشد   لغایت
 های دور از ساحل مشاهده شد. برای نمونه 

ا که  داد  نشان  مطالعه  دریاچه  این  در  آرتمیا  نسل  ندازه 
بزرگ نمک، دارای نوسان مشابهی بود و در خرداد باالترین  

نسل   اندازه  ماده(   30)حداکثر  بر  کمتر   و   سیست  تیر  در 
تدریج  هولی دوباره در تابستان افزایش یافت و سپس ب  ،بود

آبان )-تا  ماده(  6-20آذر  بر  این    ،سیست  با  یافت.  کاهش 
مصب  ،وجود مادهس  155ها  در  برای  ماده  بر  های  یست 

و   ماده  50بزرگ  برای  ثبت شد. در  سیست  های کوچکتر 
تغذیه شرایط  با  آزمایشگاهی  حداکثر پرورش  مناسب  ای 

کند که اندازه  سیست بر ماده گزارش شد که بیان می  190
 دهنده در دسترس بودن غذاست. نشاننسل 
دهد  امکان می (Gliwicz et al., 1995های میدانی )داده

را در مورد ساختار سنی جمعیت  ذیل های  که نتیجه گیری
انجام   نمک  بزرگ  دریاچه  فروردین دادآرتمیای  در   :-  

سیست  ،اردیبهشت از  نسل  میاولین  بیرون  و  ها  آیند 
گیرند. این نسل با سرعت زیاد  دریاچه را دربرمی  سرعتبه

ه  کنند که خود را با انداززایی تولید مثل میبه صورت زنده
کنند. در خرداد فقط  بزرگ نسل در اوایل خرداد نمایان می

وجود هآرتمیاهای جوان حضور دارند. اینها دومین نسل را ب
و در پاییز  است  تر بوده  پایین  آنها   آورند که سرعت رشدمی

بخش کوچکی از این نسل زنده    ، هااند. تنهنوز بالغ نشده
می  مانندمی بلوغ  به  نو  دو  یا  یک  و  کوچکتر رسند  سل 

داری  کنند که در ایجاد تراکم آرتمیا نقش معنیتولید می
که  کنندنمی  ءایفا زمانی  تابستان  اوایل  در  میر  و  مرگ   .

است.   حد  باالترین  در  است،  پایین  فیتوپالنکتونی  تولید 
کممرگ رشد  و  تدریجی  غذای  نشان  ، ومیر  مقدار  دهنده 

تابستان نرهای بیشتری نسبت ها  ه مادهب  ناکافی است. در 
می ویافت  ماده    شوند  به  نر  مرداد    4:1نسبت  در  است. 

به نرها  میتعداد  کاهش  در سرعت  جنسی  نسبت  و  یابد 
 رسد. می 1:1آذر به -آبان

نمک   بزرگ  دریاچه  در  آرتمیا  تولید    سرعتبهجمعیت  از 
از   %90در اواخر بهار    :کندمیناپلی به تولید سیست تغییر  

از اواخر تیر ماه تا اوایل آذر ماه    ده و کرها ناپلی تولید  ماده
می  90% تولید  سیست  آنها  آزمایشگاهی  از  پرورش  کنند. 

پایین بودن غذا )در نشان می فصل تابستان روی    دهد که 
و  سیست  ، دهد(می کاهش  را  نسل  اندازه  تحریک،  را  زایی 

نسل بین  میزمان  افزایش  را  سیستها  تعداد  های  دهد. 
تاثیر قرار می  بادر هر روز    یتولید گیرد،  میزان غذا تحت 
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تعیین نیز  دما  حال  عین  در  شرایط  ولی  در  است:  کننده 
نسل بین  زمان  دمای  آزمایشگاهی  در  درجه   10ها 

گراد درجه سانتی  25روز و در دمای    ±20برابر  گراد  سانتی
بود.    4-5حدود   در    اگرروز  باشد،  باال  کافی  اندازه  به  دما 

گاهی میزان تولید مثل باال مشاهده    ،ترمقادیر غذای پایین
 د. وشمی

بررسی روند تغییرات ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه 
 در طول زمان

ارومیه    تغییرات  1شکل  در   دریاچه  تراز  طی سطح 
استنشان    1344-1400های  سال به .  داده شده  توجه  با 

سال    شکل، در  ارومیه  دریاچه  آب  دارای    1374سطح 
از آن    هبودباالترین مقدار   روند تغییرات سطح آب    پس، و 

 سیر نزولی داشته است. 
 

 

 1344-1400های تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه طی سال :1 شکل
Figure 1: Changes in the water level of Urmia Lake during the years 1965-2021 

 
طی در دریاچه ارومیه  را  آرتمیا  میزان ذخایر  افراد مختلفی  

(. در جدول  1  )جدول  اندکردهبرآورد    1277-99ای  هسال
نیز  هم،  1 دریاچه  شوری  میانگین  است.   ارائهزمان  شده 
میبه آن   ، رسدنظر  در  آرتمیا  تراکم  و  دریاچه  بین شوری 

خطی نیست   ای وجود دارد، هرچند این رابطه کامالً رابطه 
( ضعیفی  نسبتاً  منفی  همبستگی  بین  2R  =  374/0و   )

با افزایش    (، ولی 2  آرتمیا وجود دارد )شکل  شوری و تراکم
گرم بر لیتر( که همان    300حدود  شوری از حدی بیشتر )

می اشباع  شدیدی شوری  افت  آرتمیا  ذخایر  میزان  باشد، 
اینمی با  دادهکند.  به  توجه  با  تراکم   ، هاحال،  میزان 

Shahrabi  (1986 )و    Keltsاعالم شده از سوی  آرتمیای  
که   کنیدویژه اگر توجه  رسد بهنظر میکمی غیر منطقی به

زیست   مذکورمحققین   از  غیر  و    دارندشناسی  تخصصی 
زمین آنها  مطالعه  اصلی  دیرینه  زمینه  جا  استشناسی  با   .

آرتمیای   تراکم  میزان  جای    1گذاری  به  لیتر  در    3عدد 
(  2R  =980/0عدد در لیتر همبستگی منفی بسیار باالیی )

دست  هتراکم توده زنده آرتمیا ب میزان شوری دریاچه و بین 
)شکلمی بد(3  آید  منفی  همبستگی  با  ان  .  که  معناست 

دریاچه شوری  کاسته   ،افزایش  آن  در  آرتمیا  تراکم  از 
شود. میزان ذخایر آرتمیای دریاچه بزرگ نمک آمریکا می

 شده است. ارائه 2 های زمانی متفاوت در جدولدر دوره
سیست آرتمیا در واحد   و   عالوه بر کاهش تراکم توده زنده

حدود   از  دریاچه  حجم  کاهش  دریاچه،  آب    30حجم 
در سال مترمکعب  به حدود  میلیون  پرآبی  میلیارد    3های 

سال در  مکعب  کاهش  متر  باعث  اخیر  برابری   10های 
 میزان ذخایر آرتمیا در آن شده است.
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متفاوتهای زمانی : برآورد ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه در دوره1جدول   
Table1- Estimation of Artemia reserves in Urmia Lake in different time periods 

 تاریخ )شمسی(
 تراکم سیست

)تعداد بر لیتر(    

تراکم توده زنده )تعداد  

 بر لیتر(

 میانگین شوری آب 

)گرم بر لیتر(   
 منبع

1277  __ 6/1-2/1  149 Günther (1899) 

1278 __ 2/1  __ Parker (1900) 

1356  __  *)1(3 220 Kelts and Shahrabi (1986) 

1374-1373  2500 5/1  165 Van Stappen et al. (2001) 

1383-1382  5/17  52/0 ( 1388احمدی ) 288   

86-1385  75/21  36/1  310 Dahesht et al. (2013) 
1399-1397  6/4  004/0 ( 1400محبی ) 343   

 ه شده است(.ئه است )توضیحات در متن اراعدد در لیتر فرض شد 1تراکم آرتمیا  *

 

 (1های جدول های زمانی مختلف )داده: منحنی همبستگی بین میزان شوری آب دریاچه ارومیه و تراکم آرتمیا در دوره2 شکل
Figure 2: Correlation curve between Urmia Lake water salinity and Artemia density in different time periods (Table 1) 

 

 

)سال  1: منحنی همبستگی بین میزان شوری آب دریاچه ارومیه و تراکم آرتمیا )زمانی که تراکم آرتمیا را در سطر سوم جدول 3 شکل

 (.عدد در لیتر در نظر گرفته شده است 1، عدد در لیتر 3به جای   ، 1356
Figure 3: Correlation curve between the salinity of Urmia Lake and the density of Artemia (when we consider the 

density of Artemia in the third row of Table 1, 1977, 1 per liter instead of 3 per liter) 
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های زمانی متفاوت : برآورد ذخایر آرتمیای دریاچه بزرگ نمک آمریکا در دوره2جدول    
Table 2: Estimation of Artemia stocks of the Great Salt Lake in the United States of America in different time periods 

 تاریخ )میالدی(
تراکم سیست 

 )تعداد بر لیتر( 

تراکم توده زنده )تعداد  

 بر لیتر(

میانگین شوری 

 آب )گرم بر لیتر(
 منبع

71-1970   __ 12 210 Wirick (1972) 

1973  __ 7 175 Stephens and Gillespie (1976) 
95-1994   __ 4 154 Wurtsbaugh and Gliwicz (2001) 

 
دانشگاه  و  ایران  شیالت  سازمان  مشترک  پروژه 

Ghent (بلژیک) 
سال   شیالت    1373در  سازمان  بین  مشترک  پروژه  یک 

دانشگاه   آرتمیای  رفرنس  مرکز  و  آب  آزمایشگاه  و  ایران 
Ghent  مطالعه (لژیک)ب این  از  هدف  شد.  بررسی    انجام 

این  از  استفاده  و  ارومیه  دریاچه  در  اورمیانا  آرتمیا  منابع 
آبزی  در  دادهگونه  بودن  کم  علت  به  بود.  های  پروری 

ارومیه دریاچه  مورد  در  متمرکز    ،اکولوژیک  مطالعه  یک 
بهره  میزان  تعیین  آرتمیای جهت  منابع  از  پایدار  برداری 

همکاری  با   (لژیک)ب  Ghentدانشگاه  ضروری بود.    ،دریاچه
مرکز بهره برداری آرتمیا )مرکز تحقیقات آرتمیای کشور(، 

ماه   تیر  ماه    لغایت   1373از  وسیعی    ،1374دی  مطالعه 
)غلظت  اولیه  تولید  میزان  و  آرتمیا  ذخایر  ارزیابی  برای 

انجام داد ارومیه  این مطالعهندکلروفیل( دریاچه  آنها در   . ،  
و به صورت    کرده  ایستگاه ثابت در کل دریاچه انتخاب  36

آنها نمونه از  برداری کردند. دما، شوری و شفافیت  هفتگی 
در   ساچوکی  تور  یک  گردید.  تعیین  ایستگاه  هر  در  آب 

می  400مسافت   کشیده  آب  سطح  از  تراکم  متر  تا  شد 
بررسی  آب  سطحی  الیه  در  آن  زیستی  اشکال  و  آرتمیا 
ترکیب  فصلی  تغییرات  روند  بررسی  به  مطالعه  این  شود. 

زنده  جمعیت توده  و  سیست  تراکم  و  تولیدمثلی  رفتار  ی، 
داده این  ارتباط  و  ارومیه  دریاچه  اطالعات  آرتمیای  با  ها 

ها  آوری شده در مورد فاکتورهای غیرزیستی و جلبکجمع 
 (.Van Stappen et al., 2001پرداخته است )

گرم بر لیتر در    180باالترین شوری معادل    ،این مطالعه  در
گرم    150ترین آن مربوط به خرداد ماه با  ینماه و پای  آبان

  Dunaliella salinaبر لیتر بوده است. تراکم جلبک سبز  
میزان ماه    400000  به  مرداد  در  لیتر  در  و    1374عدد 

ماه    3000000 اسفند  در  لیتر  در  بود.    1374عدد  متغیر 
 ,.Nitzschia sp., Navicula sp)  هامقادیر سایر جلبک

Cymbella sp., Cyclotella sp., Oscillatoria sp.  )
پایین  در از  تمام طول سال  عدد در لیتر بود.    100000تر 

جمعیت آرتمیای دریاچه ارومیه نوسانات فصلی مشابهی با  
آمریکا   نمک  بزرگ  می(  Utah)دریاچه  ولی    ،دهد نشان 

چند جنبه متفاوت دارد. سیست آرتمیا در تمام طول سال  
ن در اواخر بهار و تابستان و شود که حداقل آمشاهده می

متاناپلی   و  ناپلی  است.  زمستان  و  پاییز  در  آن  حداکثر 
از   زیادی  تابستان    هانمونه بخش  از  1373را در    70)بیش 

اختصاص  به  درصد( پاییز انددادهخود  در  مقدار  این   .
تخمبه علت  به  و  یافت  کاهش  سیستشدت  در  گشایی  ها 

و  ،زمستان ماند  باقی  سطح  همان  و    در  فروردین  در 
دوباره به حداکثر )اگرچه در سطح بسیار  1374اردیبهشت 

حدود   تیر  40کمتری،  در  جدید  افزایش  رسید.    -درصد( 
 -زایی در خردادمرداد ممکن است حاصل تولید مثل زنده

تخم از  ناشی  یا  بیشتر سیستتیر  کاهش  گشایی  باشد.  ها 
شدیدتر از حتی  1373زمستان  -ناپلی و متاناپلی در پاییز  

ماه    بود  1372سال   دی  در  بسیار    فقط  1374و  تعداد 
وجود، در سراسر کمی ناپلی و متاناپلی مشاهده شد. با این

زمستانماه دریاچه   ، های  آب  الیه سطحی  در  هنوز  ناپلی 
می زیریافت  آب  )دمای  سانتی  5 شد  در  درجه   .) گراد 
از    1372تابستان   بالغ کمتر  کم  ترا  %20آرتمیای جوان و 

داد که در اوایل پاییز افزایش  جمعیت آرتمیا را تشکیل می
 یافت و در زمستان به حداقل رسید. 

از آرتمیای جوان و بالغ    بیشترین تراکم  ،1373در تابستان  
فقط تعداد کمی آرتمیای   1373  مشاهده شد و در دی ماه

تفاوت   شد.  مشاهده  آب  سطحی  الیه  در  بالغ  و  جوان 
جمع ترکیب  در  بین  آشکاری  آرتمیا  سطح  هانمونهیتی  ی 

( عمقی  و  به  5/0  -1آب  باالتر  متر(  نسبتاً  تراکم  جز 
نداشت،  ی سطحیهانمونهشناور( در  )های  سیست  .  وجود 

در  نمونه  موردی  )یهال برداری  آب  عمقی  متر(    1-  3های 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
61

35
4.

14
01

.3
1.

5.
8.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

fj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10261354.1401.31.5.8.8
https://isfj.ir/article-1-2615-fa.html


 31(  5)  1401مجله علمی شیالت ایران  

101 

در  معلق  صورت  به  سیست  زیادی  تعداد  که  داد  نشان 
که نشان    هایی مایشمانند که این امر آزستون آب باقی می

گرم بر لیتر تا حداکثر   150تر از  دهند در شوری پایینمی
سیست   50% در از  معلق  صورت  به  ارومیانا  آرتمیا  های 

می باقی  آب  تستون  میأمانند،  در  یید  حتی  کند. 
ها در سطح آب  تمام سیست  ، گرم  200های در حد  شوری 

 شوند. شناور نمی
رتمیای نر به ماده باال  آنسبت    1373و    1372در تابستان  

-ولی در پاییز این نسبت کاهش یافت و در آذر  ، ( بود2:1)
به   نسبت  رس  5/0  -1:  1دی  کل  هامادهید.  به  مولد  ی 

جز زمستان و اوایل بهار که  هبود ب  %50-60معموالً    ها ماده
می قطع  یا  تولیدمثل  نداشت  ها دادهشد  وجود  کافی  ی 

(Van Stappen et al., 2001 .) 
 

مین میزان تولید توده زنده و سیست و توده زنده  تخ
 قابل برداشت آرتمیا 

و   نیست  رایج  علمی  منابع  در  آرتمیا  تولید  ارزیابی 
دهند. این ها را نشان میمحاسبات، دامنه وسیعی از تفاوت

محیط  در  آرتمیا  پراکنش  زیاد  ناهمگنی  به  مربوط  امر 
ا تاثیر  تحت  آرتمیا  تراکم  آن  در  که  است  و طبیعی  مواج 

 گیرد.  میهای آب قرار یانجر
 

 توده زنده آرتمیا 
تراکم پایین اواخر زمستان و بهار   ،1995در محاسبه سال  

جبران   با تولید  فصل  در  شده  مشاهد  باالی  بسیار  مقادیر 
منجر به تخمین    1995شدند. این مقادیر باال در سال  می

حد   در  زنده  قبل   %40توده  سال  از  شود  میآن    بیشتر 
تن(. تخمین تولید توده زنده   31200تن در برابر  52200)

سال   در  ارومیه  دریاچه  در  تن    127571،  1995آرتمیا 
تخمین میزان   (.Van Stappen et al., 2001)است    بوده

در    تولید توده زنده آرتمیا در کل ستون آب دریاچه ارومیه
 است.  شده ارائه 3جدول 

 

ستون آب دریاچه ارومیه  : تخمین تولید آرتمیا در کل 3جدول   

کیلومتر مربع( 5500 ×متر  5/ 5متر مکعب =  30250000000)حجم در نظر گرفته شده:   
Table3- Estimation of Artemia production in the whole water body of Urmia Lake 

 (considered volume: 5500Km2×5.5m=30250000000m3) 

(ولید توه زنده )گرم/ متر مکعبمیانگین ت فصل و ماه های تولید  میزان تولید )وزن تر( 

21/13 جوالی 95-ژانویه × 96 )دوره کامل نمونه برداری(  تن  399603   

1995اکتبر -سپتامبر-جوالی  87/18 تن  570817   

1995-96 ژانویه  -دسامبر-نوامبر  55/7 تن  228388   

 حاسبات در نظر گرفته نشده است. این ماه در م 95× به دلیل مقدار نامتعارف باال در آگوست 

 

تخمین مقدار ساالنه قابل برداشت توده زنده آرتمیا  
 در دریاچه ارومیه

تعیین  برای  قبلی  منابع  آرتمیا  مورد  در  اینکه  به  توجه  با 
درصد از تولید به عنوان    5تولید پایدار وجود ندارد، مقدار  

بوده  دار  که از نظر آماری غیر معنی  گردیدمیزانی انتخاب  
نتیجه  است در  بدون  می  ،و  آرتمیا   کهآن توان  جمعیت 

برداشت   گیرد،  قرار  تاثیر  نتایج  نمودتحت  اساس  بر   .
نمونههب این  در  آمده  )تخمین  دست  تن    400000برداری 

دریاچه( کل  در  زنده  ساالنه    ،توده  تن    20000برداشت 

تر ایجاد    ،وزن  تداخلی  آرتمیا  جمعیت  دینامیک  در 
 کند. نمی

 
 ت آرتمیا سیس
شدطوری همان ذکر  حاضر  ها داده  ، که  فصل  شامل  ی  دو 

اگرچه عوامل غیرزیستی بین    ،شوند. آشکار استتولید می
نکرده تغییر شدیدی  فصل  ولی هماندو  این یطوراند،  که 

دادنمونه  نشان  تفاوت  ،برداری  است  در  ممکن  زیادی  های 
کارانه  همحافظ  ،هرحالبهتراکم توده زنده آرتمیا روی دهد.  

تخمین و  محاسبات  که  بودن  ما  از  درصد    5  فقطهای 
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سیست   موجود  میذخایر  نظر  در  برداشت  قابل    گیرد،را 
می دریاچه  تضمین  محیطی  شرایط  که  زمانی  تا  که  کند 

باشند نکرده  را می  ،تغییرات شدیدی  نتایج  برای  این  توان 
پیشنهاد  فصل بنابراین،  داد.  تعمیم  تولید  بعدی  های 

دار حفظ  های ادامهبرداری ی حاضر با نمونههاداده  ،شودمی
تولید سیست  خشک(  )وزن  مقدار  دریاچه    یگردد.  در 

درسال   شده    56/4242  ،1995ارومیه  زده  تخمین  تن 
 (Van Stappen et al., 2001است )

 
سیست آرتمیا در  از  های بهره بردار  شرکتبرداشت  

 دریاچه ارومیه 
سال و  برداشت  فعامیزان  شرکتهای  و  نهادها  هایلیت 

 ارائه   4بردار سیست آرتمیا از دریاچه ارومیه در جدول  بهره
است. سال  شده  بهره  5  ،1378-80های  طی  بردار شرکت 

بهره )مرکز  ایران  شیالت  سهامی  شرکت  همراه  برداری به 
مقدار ارومیه(  دریاچه  تر  از  تن    204  آرتمیای  سیست 

ارومی دریاچه  آرتمیای  سیست   کردندبرداشت    راه  ذخایر 
تاکنون به دلیل کاهش حجم   1381(. اما از سال 4)جدول 

 آبی و به طبع آن افزایش بیش اثر بحران کم  آب دریاچه در
ارومیه  از دریاچه  آب  شوری  و  هیچ  ،حد  صید  گونه 

نگرفته  بهره انجام  رسمی  صورت  به  با  برداری  است. 
د قاچاق و غیر صی  اقدام به   ساکنان اطراف دریاچه  ،حالاین

دست  کردند  میرسمی   در  صید  میزان  دقیق  آمار  که 
 نیست.

 
(1389)منبع: طالبی،  : میزان برداشت و سال های فعالیت نهاد ها و شرکت های بهره بردار سیست آرتمیا از دریاچه ارومیه4جدول   

Table 4: Harvesting amount and years of activity of institutions and companies exploiting Artemia cysts from Urmia 

Lake 

 نام شرکت
  78 -79سال برداشت 

 )کیلو گرم وزن تر( 

  79-80سال برداشت 

( گرم وزن تر کیلو)  

5/63928 صید و صیادی   6/29020  

8/23309 دام و توشه   5/32860  

ارومیه(  -برداری آرتمیاشیالت ایران )مرکز بهره   10811 6/6221  

4/5663 چانچو   3/10124  

5/2884 شیل گستر  5/12427  

5/10446 1757 پژوهش های علمی و صنعتی  

 101101 103372 مجموع 

 
کشورارزیابی   آرتمیای  تحقیقات  ذخایر   مرکز  از 

 ( 1382-83)  آرتمیای دریاچه ارومیه 
ارومیه طی سال آرتمیای دریاچه  -83های  ارزیابی ذخایر 

سیست    1382 ذخایر  شدید  کاهش  زنده  نشانگر  توده  و 
سال به  نسبت  دوره  است  1373-74های  آرتمیا  این  در   .

رودخانه باالدست  در  آب  مصرف  افزایش  های  زمانی، 
کننده آب دریاچه و کاهش میزان بارندگی ساالنه از  مینأ ت

متر باعث کاهش آبهای ورودی ساالنه به  سانتی  21به    32
از   به    5/3-4دریاچه  مترمکعب  میلیارد    8/1میلیارد 

)احمدی،   است  نتیجه1386مترمکعب شده  در  شوری    ،(. 
ساالنه   میانگین  از  دریاچه  لیتر    175آب  بر    طی گرم 

لیتر در   280-295به حدود    1373-74های  سال بر  گرم 
ترتیب،  رس  1383و    1382های  سال همین  به  است.  یده 

جلبک کاهش  تراکم  روبه  آرتمیا  ذخایر  و  یافته  کاهش  ها 
تراکم سیست و توده زنده آرتمیای  گذاشته است. میانگین  

عدد    52/0و    5/17ترتیب  بهها  دریاچه ارومیه در این سال
)جدول   است  شده  برآورد  لیتر  ساالنه  5در  میانگین   .)

ارومیه   دریاچه  آب  و    1382های  سال  طیشوری 
برابر  به 1383 حجم    295و    280ترتیب  بود.  لیتر  بر  گرم 

ارومیه   دریاچه    1383و    1382های  سال  طیمیانگین 
شده    41/13و    83/13ترتیب  به برآورد  مترمکعب  میلیارد 

 است.
ارزیابی  1395حافظیه ) ارومیه را  ( ذخایر آرتمیای دریاچه 

گرفت  وی نمود.   آب    ، نتیجه  حجم  کاهش  به  توجه  با 
میلیارد متر مکعب و متوسط شوری   5دریاچه به کمتر از  

تقریباً   320 شفافیت  میزان  لیتر،  در  تم  گرم  ام  در 
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آب ایستگاه و وضعیت سیست در سطح  آب  عمق  برابر  ها 
های عمقی و در بخش جنوبی از تراکم بیشتری یهالبهتر از 

نیز  بدون سیست  زنده  توده  وضعیت  است.  بوده  برخوردار 
متر بهتر از دو الیه دیگر    5/2در بخش جنوبی و در عمق  

زنده   توده  و  سیست  برداشت  زمان  بهترین  گردید.  برآورد 
 .استهر دو در بخش جنوبی دریاچه میا در پاییز و بهار آرت

 Asem  ( همکاران  در   (2012و  را  آرتمیا  سیست  تراکم 
عدد در    400حدود    1995الیه فوقانی آب دریاچه در سال  

که تراکم سیست بر اساس ارزیابی لیتر تخمین زد درحالی 

  2007و    2006،  2005،  2004،  2003های  ذخایر در سال
بود )احمدی،    3و    8،  11،  25،  27ترتیب  هب لیتر  عدد در 

(. این روند کاهشی تراکم سیست با شروع  1388و    1385
از سال  پایین آمدن سطح آب دریاچه هم زمان است. پس 

نگرفته   ،2007 صورت  دریاچه  در  آرتمیا  ذخایر  ارزیابی 
این وجود با  نشان می  هایگزارش   ،است،  دهد  غیر رسمی 

کمتر از یک عدد سیست   2008-2012های  که طی سال
 در هر لیتر آب وجود دارد.

 
 

(1385)منبع: احمدی،  1382-83خالصه نتایج ارزیابی ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه در سال های  :5جدول   
Table 5: Summary of the results of the evaluation of Artemia reserves of Urmia Lake in 2013-2014 

داد بر لیتر( سیست )تع سال  
 توده زنده )ناپلی، جوان، بالغ( 

 )تعداد بر لیتر( 

1382 18 5/0  

1383 17 54/0  

82-83میانگین   5/17  52/0  

 
ارومیه  دریاچه  آرتمیای  سیست  و  زنده  توده  پایش 

 1390در دهه  
ارومیه دریاچه  آب  پسروی  از  )  ،بعد    پایش (  1400محبی 

ارومیه   دریاچه  آرتمیای  نمود  را ذخایر  نمونه اجرا  برداری . 
انجام گرفته است. در    1397-99های  این پروژه طی سال

آب  1397سال   عمق  حد  از  بیش  بودن  پایین  علت    ، به 
در ناپلی  و  جوان  و  متا  بالغ،  آرتمیای  نوع  دریاچه    هیچ 

از   آب  رفتن  باال  با  نگردید.  مشاهده  سال  ابتدایارومیه 

ر دریاچه مشاهده  تدریج دهاشکال زیستی آرتمیا ب  ،1398
آرتمیای   تراکم  باالترین  ماه  گردید.  تیر  به  مربوط  بالغ 

ترین آن صفر عدد  . پاییناستعدد در لیتر    37/1با    1398
ماه سال  در  )شکل    1397های  بود  مشاهده  با  4قابل   .)

ب ارقام  به  محاسبههتوجه  از  آمده  زنده    دست  توده  میزان 
ود که تراکم آرتمیا  شمشاهده می  ،آرتمیا در دریاچه ارومیه

سال   معنی  1400در  کاهش  قبل  سال  به  داری  نسبت 
 دهد. نشان می

 

 

 1397-1400های : تغییرات تراکم آرتمیای بالغ دریاچه ارومیه طی سال4 شکل

Figure4- Changes in the density of adult Artemia in Urmia Lake during 2018-2021 
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با باال    بوده   کم   1397ل  سیست آرتمیا نیز در ساتراکم   و 
سال   در  آب  است   ،1398رفتن  شده  افزوده  آن  تراکم  بر 

باالترین5)شکل   مرداد    تراکم   (.  به  مربوط  آرتمیا  سیست 
تراکم    98ماه   تراکم   424با  ترین  پایین  و  لیتر  در  عدد 

شهریور   به  مربوط  لیتر  در  عدد  در است  1397صفر   .
ش در  آرتمیا  سیست  میزان  ارومیه  اول  دریاچه  ماهه  ش 

نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان    1400سال  
 دهد. می
 

    

     

      
      

      
     

     
      
      

      

   
  

  
  

 
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

 
 

   

    

 

 (1400)منبع: محبی،  1397-1400های : تغییرات تراکم سیست آرتمیای دریاچه ارومیه طی سال5 شکل

Figure 5: Changes in Artemia cyst density in Urmia Lake during 2018-2021 

 

 (1397-1400ه ) تغییرات تراز دریاچه ارومی
یکسطح   طی  ارومیه  نشان    ،سالدریاچه  فصلی  نوسانات 

)شکل  می پس6دهد  علت  به  وجود،  این  با  آب،  (.  روی 
پایین  سطح میانگین آب در  از سطح  این مطالعه بسیار  تر 

ویژه  . سطح آب دریاچه بهاستمتر(    1274اکولوژیک آن )
سال   از  پایین  1397در  درحالی  1271تر  بود  در  که  متر 

از    1398سال   دریاچه  بود  1271آب  ظهور   ه باالتر  با  که 

دریاچه در  آرتمیا  زنده  سطح هم  ،توده  باالترین  بود.  زمان 
ارومیه   ماه    91/1271تراز دریاچه  به خرداد  مربوط  و  متر 

پایین  98 دریاچه  و  تراز  سطح  و   21/1270ترین  متر 
نکته دیگر این است که سطح   بود.  97مربوط به مهر ماه  

سال   در  ارومیه  دریاچه  فاز    1400آب  متر   1270به 
 بازگشته است.

 

 

 1397-1400های : تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه طی سال6شکل 
Figure 6: Changes in the water level of Urmia Lake during 2018-2021 
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به توجه  آب   الگوی  ،7شکل    با  شوری  فصلی  با   تغییرات 
مطابق آب  سال  کندمیت  تغییرات سطح  آب   1397. طی 

سال از  شورتر  ارومیه  بود   1399و    1398های  دریاچه 
 (. 7)شکل 

 

 

 1397-1400های : تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه طی سال6شکل 
Figure 6: Changes in the water level of Urmia Lake during 2018-2021 

 
خرداپایین به  مربوط  ارومیه  دریاچه  شوری  ماه  ترین  د 

به    193با    1398 مربوط  شوری  باالترین  و  لیتر  در  گرم 
لیتر    396با    1397شهریور   در  بهاستگرم  می.  رسد  نظر 

 افزایشی  رونددوباره    1400که شوری آب دریاچه در سال  
کننده تراکم  تنهایی تعیینخود گرفته است. شوری آب به به

میای  آرت  و چندین عامل بر تراکم  نیستآرتمیا در دریاچه  
   تأثیرگذارند. دریاچه 

نتایج نشان می به  به طور کلی،  دهد که دما و شوری آب 
ترکیب  و  تراکم  میزان  بر  پارامترها  تاثیرگذارترین  عنوان 

. عالوه بر کاهش تراکم توده زنده و  هستندجمعیتی آرتمیا  
حجم   کاهش  دریاچه،  آب  حجم  واحد  در  آرتمیا  سیست 

های پرآبی کعب در سالمیلیارد مترم   30دریاچه از حدود  

 ،های اخیرمیلیارد مترمکعب در سال  3( به حدود  1994)
کاهش  به باعث  در   10تنهایی  آرتمیا  ذخایر  میزان  برابری 

از   است.  شده  که    ،دیگر  سویآن  داد  نشان  مطالعه  این 
میزان افزایش شوری آب دریاچه ارومیه با کاهش سطح آن  

تمام نمک   زیرا  ندارد،  از کاهش  تناسب مستقیمی  حاصل 
شود و بیشتر آن به صورت بلور در کف آب در آن حل نمی 

 (.1400)محبی،  کندمیدریاچه رسوب 
جدول و    ترتیببه  7و    6های  در  سیست  وزن  و  تراکم 

سال طی  ارومیه  دریاچه  در  آرتمیا  و    1397های  بیومس 
هر   1398 برداشت  قابل  میزان  شده    و  آورده  آنها  از  یک 
 است. 
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( 1397-98امکان سنجی برداشت سیست از دریاچه ارومیه ): 6جدول   
Table 6: Feasibility of Artemia cyst harvesting from Urmia Lake (2018-2019) 

میانگین تراکم سیست 

 )تعداد در لیتر( 

 حجم دریاچه*  

 )متر مکعب(

تعداد کل  

 سیست
 میزان سیست قابل برداشت )تن(  وزن سیست کل )تن( 

6/4  3×109 13/8×1012 2/55  
52/5  

درصد قابل برداشت(  10)روش   
 حجم دریاچه بر اساس میانگین ساالنه گزارش شده توسط شرکت مدیریت منابع آب بدست آمده است. *

( 1400)منبع: محبی،  (1398-99امکان سنجی برداشت توده زنده آرتمیا از دریاچه ارومیه )  :7جدول   
Table 7: Feasibility of harvesting Artemia biomass from Urmia Lake (2019-2020) 

 آرتمیا
میانگین تراکم زیتوده  

 آرتمیا )تعداد در لیتر(

 حجم دریاچه  

 )متر مکعب(

تعداد کل  

 زیتوده 

وزن آرتمیا کل  

 )کیلوگرم( 

میزان زیتوده قابل  

 برداشت )تن( 

0007/0 ناپلی   3×109 0/021×106 420 

تن  768/387  

درصد(  40)روش   

0008/0 متاناپلی   3×109 0/024×106 72000 

001/0 بالغ نر   3×109 0/03×106 240000 

0015/0 بالغ ماده   3×109 0/045×106 657000 

  969420 جمع کل 

 
 
 ترکیب  بر  ارومیه دریاچه آب کاهش اثر  مطالعه این  در

 لغایت  1397 اردیبهشت از ماه 23 طی آرتمیا جمعیتی

از نمونه.  فتگر قرار مطالعه مورد  1398اسفند   برداری 
دریاچه به   جنوبی و شمالی هایبخش در ایستگاه 6 تعداد

ماهانه نمونه   .گردید انجام صورت  شامل روش  برداری 
متر با سطح مقطع مشخص بوده    10تورکشی طی مسافت  

چندان    است،ذکر    شایان  است. آرتمیا  سیست  برداشت 
که سیست   نیستساده   است  این  به  منوط  در سطح  و  ها 

تشکیل رگه دهند. تشکیل رگه فقط در دوره معینی از   آب
، روی  استاسفند ماه    لغایتبهمن    مابینسال که معموالً  

در  می نیازمند  هااچهی دردهد.  سیست  برداشت  بزرگ  ی 
ویژه   و  )تجهیزات  آب  پمپ  این   ...(بوم،  غیر  در  است. 

وسایل   با  ساچوک  اسادهصورت  مثل  توان می  ها تنی 
ها را برداشت کرد. همچنین شرایط تدرصد کمی از سیس

مناسب   باید  لجن  بودهساحل  و  باتالقی  تا  و  نباشد  زار 
باعث   عوامل  این  همه  باشد.  راحت  ساحل  به  دسترسی 

پایینمی بسیار  واقعی  صید  میزان  تا  میزان شوند  از  تر 
در   باید  را  مهم  موارد  این  و  باشد  شده  برآورد  ذخایر 

ارزیابی و  اقتصادمحاسبات  قرار های  نظر  مد  اجتماعی  ی 
 داد.

 بحث

زئوپالنکتون غالب در  میگوی آب شور جنس آرتمیا، ماکرو  
محیط  از  )بسیاری  است  شور  بسیار   Wurtsbaughهای 

and Gliwicz, 2001پوست اغلب در زنجیره (. این سخت
می دیده  شور  بسیار  آبهای  از  غذایی  آن  چرای  و  شود 

کنترل  ریزجلبک  را  آب  شفافیت  )میها،   ,Lenzکند 

1987; Wurtsbaurgh, 1992  تغذیه نظر  از  آرتمیا   .)
موجودی فیلترکننده غیر انتخابی است و از مواد زاید کف  

سلولی  جلبک  ،آب تک  پالنکتون  یا های  ستون سایر  های 
 . کندآب تغذیه می

آرتمیا   تولید  بیان  برای  که  پارامترهایی  میزان  در  اختالف 
مقادبه و  روند  می  بهکار  منابع  در  که  متفاوتی  چشم  یر 

استخورد،  می آن  یک    مؤید  در  آرتمیا  کمی  ارزیابی  که 
مقدار توده زنده   یا  افراد  پیکره آبی شور )به صورت تعداد 
آرتمیا  ناهمگن  بسیار  پراکنش  دلیل  به  آب(،  واحد  در 

 ,.Farhadi et alاست: آرتمیا نورگرایی مثبت دارد )  دشوار

جریان2021 معرض  در  و  قرار  (  باد  اثر  در  آب  های 
است  می ممکن  شده  ثبت  تراکم  میزان  نتیجه،  در  گیرد. 

)تفاوت باشد  داشته  زیادی   Persoone andهای 

Sorgeloos, 1980صبح در  آرتمیا  صید  بهترین    های (. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
61

35
4.

14
01

.3
1.

5.
8.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

fj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10261354.1401.31.5.8.8
https://isfj.ir/article-1-2615-fa.html


 31(  5)  1401مجله علمی شیالت ایران  

107 

ابری بعد از یک شب آرام انجام گرفته است. در این شرایط 
 رتمیااست و آآب و هوایی غلظت اکسیژن کمترین مقدار  

 . کندمیرا در سطح آب متمرکز 
Persoone     وSorgeloos  (1980)    وLenz   (1987 )

در  داده را  آرتمیا  رفتارهای  در  تولید  منابع  های 
های شور داخلی و ساحلی  های طبیعی در دریاچهزیستگاه

و دریاچه   (کالیفرنیای آمریکا)  Mono Lakeکردند.    مرور
نمک   دریاچه   (Utah)بزرگ  عنوان  نواحی  به  بزرگ  های 

 استاند که در آنها نوسانات شوری کم  معتدل تعریف شده
اکوسیستم دارد. نوسانات فصلی به طور عمده   برو اثر کمی  

ها آرتمیا  شود. در این دریاچهدر اثر تغییرات دما ایجاد می
می  معموالً ایجاد  نسل  دو  سال  هر  پاییزدر  در    ، کند. 

طعمه افزایش  اثر  در  به    خواریجمعیت  رو  دما  کاهش  و 
می دریاچهکاهش  سایر  شورابیل  گذارد.  دریاچه  مثل  ها 

دهند که در حد  نوسانات شوری حداقلی نشان می  (ایران)
کننده پراکنش  بنابراین، دما عامل تعیین  .تحمل آرتمیاست

در استخرهای کم عمق معتدله    ،دیگر  سوی. از  ستآرتمیا
شدید دیگر  فصل  به  فصلی  از  شوری  در    نوسانات  و  است 

می افزایش  تبخیر  اثر  در  شوری  سرانجام  تابستان  تا  یابد 
ای دهد. در استخرهای نواحی حارهخشکی مطلق روی می

حاره نیمه  نمیو  رخ  دمایی  شدید  نوسانات  ولی  ای  دهد، 
اثر   در  شوری  زیاد  کاهش  علت  به  اغلب  آرتمیا  جمعیت 

 (. Lenz, 1987رود )بارندگی در فصل بارش از بین می
نمک  ج بزرگ  دریاچه  در  آرتمیا  تولید    سرعتبهمعیت  از 

می تغییر  سیست  تولید  به  درحالیناپلی  اواخر  کند  در  که 
ماده  90  ،بهار از  تولید میدرصد  ناپلی  اواخر   و  کنندها  از 

ماه   ماه   لغایت تیر  آذر  سیست   90  ، اوایل  آنها  از  درصد 
می نشان  تولید  مطالعات  این  نتایج  کلی،  طور  به  کنند. 

دهند که سرعت رشد جمعیت آرتمیا در دریاچه بزرگ  می
 بستگی به فراوانی غذا و دما دارد. ( Mono Lake)نمک 

مطالعه اخیراًدر  که  استصورت    ای  و    ،گرفته  حافظیه 
( میزان سیست و توده زنده آرتمیا را در  1400همکاران )

کل   میزان  دادند.  قرار  بررسی  مورد  اراک  میقان  دریاچه 
و    9/28ترتیب  ه زنده آرتمیا در این مطالعه بهسیست و تود

تعیین گردید. به طور کلی  7/23 نشان داد که    ، تن  نتایج 
تن   8/2میزان سیست قابل برداشت از تاالب میقان حدود  

ماه مقدار در  همچنین  بود.  اسفند  و  بهمن  آذر،  مهر،  های 

قابلیت    5/9 ماه  آذر  در  دریاچه  از  آرتمیا  زنده  توده  تن 
 است. برداشت 

افزایش خشکی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان که 
دریاچه  اثرات بیشتر  دارند،  قرار  آنها  در  شور  بسیار  های 

اکوسیستم چشم این  بر  واقعگیری  در  دارد.  حساس    ، های 
حوزهدریاچه در  واقع  داخلی  شور  بسیار  آبریز  های  های 

دوره در  طوالنیبسته  و  کوتاه  زمانی  معرض  های  در  مدت 
نواسانات طبیعی و انسانی از نظر اندازه و غلظت نمک قرار  

( اثر تغییرات شوری بر 2016)و همکاران    Velascoدارند.  
اجتماعات زیستی را بر چهار جمعیت آرتمیا فرانسیسکانای 
نشان   آنها  کردند.  مطالعه  آزمایشگاهی  شرایط  در  مکزیک 

آرت در  ناپلی  تولید  میزان  شوری  افزایش  با  که  میا  دادند 
 یابد. و تولید سیست افزایش می یافتهکاهش 

در  را  آرتمیا  تراکم  آب  در سه دهه گذشته، کاهش سطح 
زمانی که    1898دریاچه ارومیه کاهش داده است. در سال  

حدود   آب  بود،    150شوری  لیتر  بر    1200  -1600گرم 
گردید   شمارش  آب  مترمکعب  هر  در  آرتمیا  عدد 

(Günther, 1899  همچنین  .)Kelts    وShahrabi  
عدد آرتمیا در هر متر مکعب آب را   3000( تراکم  1986)

ارومیه در سال   بر دریاچه  گزارش   1977در مطالعه خود 
به نیز  آرتمیا  تراکم  آب  سطح  کاهش  با  سرعت کردند. 

به یافته  سالکه  طوری کاهش    1389-97های  طی 
شوری  هیچ است.  نشده  گزارش  دریاچه  از  آرتمیایی  گونه 

در )حدود  باالی  اشباع  حد  تا  ارومیه  در    350یاچه  گرم 
های اخیر تراکم جمعیت آرتمیا را به کمتر لیتر( طی سال

عدد در    1عدد در هر مترمکعب در مقایسه با تراکم    1از  
است )محبی و همکاران، در  آبی رسانده  هر لیتر در زمان پر 

 حال چاپ(. 

نیز کاهش    با پسروی دریاچه تراکم سیست آرتمیا  ، عالوهبه
)  Asemیابد.  می آرتمیا  2012و همکاران  تراکم سیست   )

سال   در  زد  400حدود    1374را  تخمین  لیتر  در    ند عدد 
ذخایر  درحالی ارزیابی  مطالعه  اساس  بر  سیست  تراکم  که 

ترتیب به  1386و    1385،  1384،  1383،  1382های  سال
)احمدی،    3و    8،  11،  25،  27 بود  لیتر  در  سیست  عدد 

کاهشی  1388و    1385 روند  وقوع  شروع    مذکور(.  با 
سال   از  پس  داشت.  مطابقت  دریاچه    ، 1386پسروی 

  های گزارش   ،با این وجود  . ارزیابی ذخایر انجام نگرفته است
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می نشان  رسمی  سالغیر  طی  که    1396-87  هایدهد 
از   وجود    1کمتر  دریاچه  آب  لیتر  هر  در  سیست  عدد 

)داشته   حافظیه  ن1395است.  علت  (  به  که  گرفت  تیجه 
آن   عمق  با  برابر  آب  شفافیت  میزان  دریاچه،  آب  کاهش 

 ویشود.  است و سیست آرتمیا در الیه سطحی انباشته می
بخش به  نسبت  جنوبی  بخش  که  کرد  آن    اضافه  شمالی 

 سیست و توده زنده آرتمیای بیشتری دارد. 
عدد در    2500به طور کلی، تراکم سیست آرتمیا از حدود  

و    1390عدد در لیتر در دهه    6/4به    1370در دهه    لیتر
از   آرتمیا  زنده  توده  به    1500تراکم  مترمکعب    4عدد در 

عدد در مترمکعب در همین دوره زمانی کاهش یافته است. 
افزایش شوری آن به کاهش سطح آب دریاچه و هم زمان 

مهم از  یکی  آرتمیا ترین  عنوان  جمعیت  کاهش  عوامل 
می بامحسوب  دریاچه   شود.  آب  شدید  کاهش  به  توجه 

تصفیه  پساب  از  استفاده  امروزه  های  خانهارومیه 
پرورش فاضالب برای  ارومیه  دریاچه  اطراف  شهرهای  های 

است   گرفته  قرار  توجه  مورد  دریاچه  حاشیه  در  آرتمیا 
همکاران،  )مناف و  عوامل1401فر  از  در    (.  دیگر  مهم 

توان به کاهش  کاهش جمعیت آرتمیا در دریاچه ارومیه می
 Dunaliellaویژه جلبک  محسوس جمعیت جلبک ها به

salina  می تشکیل  را  آرتمیا  اصلی  غذای  اشاره  که  دهد، 
جلبک   تراکم  کاهش  اصلی  علت   Dunaliellaکرد. 

salina   بروز شرایط نامطلوب اکولوژیک در دریاچه ارومیه
 . است

 

 تشکر و قدردانی 
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پارامترهای   با  آن  ارتباط  تعیین  و  ارومیه  آرتمیای دریاچه 

مصوب    "اکولوژیک  کد  می    2-79-12-024-970983با 
که   کشور  شیالتی  علوم  تحقیقات  مؤسسه  از  باشد. 
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Abstract 

This study investigates the Artemia biomass and cysts changes in Urmia Lake in different 

time periods. However, changes in Artemia population in other hypersaline lakes such as the 

Great Salt Lake of America, Dead Sea and Griessmeir lake in Newzeland have also been 

investigated. The first documented estimation of Artemia stock in Lake Urmia was made by 

Gϋnther about 125 years ago. After him, in various time periods, Urmia Lake Artemia 

population was assessed by different authors. The most important researches of them were the 

studies which performed in last three decades. The highest Artemia population in Lake Urmia 

has been reported in 1990s which was simultaneous with the highest water standing level of 

the lake. Here after the lake water level was steadily declined, which negatively affected 

Artemia communities. In 2010s, Lake Urmia was faced with a water shortage crisis so, 

Artemia population declined dramatically. Regarding the Great Salt Lake similarities to 

Urmia Lake, this lake investigation were highlighted in our research. Generally, Artemia cysts 

density in Urmia lake were decreased from 2500 per liter in 1990s to 4.6 in 2010s, and the 

biomass from 1500 per cubic meter in 1990s to 4 per cubic meter in 2010s. Lowering the lake 

water level and simultaneously increasing its salinity is recognized as one of the most 

important factors in the Artemia population drop. Another crucial parameter in Artemia 

population decline in Lake Urmia is the significant reduction of algae population, particularly 

Dunaliella, which is the main food source of Artemia. 

 

Keywords: Artemia stocks, Lake Urmia, Cysts, Biomass, Hypersaline, Water decline 

 
 
*Corresponding author 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
61

35
4.

14
01

.3
1.

5.
8.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

fj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            17 / 17

mailto:seidgar21007@yahoo.com
https://dorl.net/dor/20.1001.1.10261354.1401.31.5.8.8
https://isfj.ir/article-1-2615-fa.html
http://www.tcpdf.org

