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 آرتمیا فرانسیسکانا ، بررسی آزمایشگاهی میزان بازماندگی و رشد چهار سویه آرتمیا ارومیانا،

 ی پاکستان و ترکمنستانآرتمیا

 1، مسعود صیدگر  1، علی نکوئی فرد  *1 بیژن مصطفی زاده

 ترویج کشاورزی  مرکز تحقیقات آرتمیای کشور ، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ، سازمان تحقیقات ، آموزش و-1

 bimost46@gmail.com* نویسنده مسئول  :   

 چکیده

میزان بازماندگی و رشد چهار جمعیت جغرافیایی از گونه های دوجنسی آرتمیا ارومیانا،  مقایسه این تحقیق با هدف 

ی یکسان و ثابت گاهآزمایششرایط  دریافته  پرورش فرانسیسکانا و گونه های بکرزا )پارتنوژنتیک( پاکستان و ترکمنستان

انجام شد. سیست هرسویه  9312های مورد مطالعه در سال آرتمیا در موردآبزی پروری و تعیین بهترین گونه برای  محیطی

آب   گرم درلیتر با دمای08آرتمیا طبق دستورالعمل استاندارد تخم گشایی شده و ناپلی های بدست آمده  تحت شرایط شوری

در شرایط آزمایشگاهی توسط جلبک تک ساعت تاریکی  92ساعت روشنایی و  92دوره نوری  اب  گراد درجه سانتی  9±22

 91، 91، 99، 0تغذیه و پرورش داده شدند. میزان رشد و بازماندگی آرتمیا در روزهای   Dunalliella  tertiolectaسلولی

طی دوره  پرورش  نشان دهنده بیشترین درصد پرورش تعیین شد. بررسی آماری  میزان بازماندگی گونه های آرتمیا  در  28و

درصد ( بود. مقایسه میانگین رشد  9/12درصد و کمترین در آرتمیای ترکمنستان ) 0/11بازماندگی در آرتمیا فرانسیسکانا با 

میکرون( را در آرتمیای پاکستان و کمترین رشد 3/0221 ±9823طولی آرتمیا درطی دوره پرورش بیشترین رشد طولی)

میکرون( در آرتمیا فرانسیسکانا نشان داد. بنابر این میزان بازماندگی در گونه های دوجنسی و میزان رشد در  101±1/6820)

 آرتمیاهای پارتنوژنتیک نسبت به گونه های دیگر بیشتر می باشد.

  آرتمیا، دوجنسی ، بکرزا، بازماندگی، رشد، جمعیت جغرافیایی لغات کلیدی:
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 مقدمه  

همخوانی دارد.  آنهاز غذاهای زنده در پرورش آبزیان، نیازهای غذایی آنها را تامین  نموده و با رژیم  غذایی طبیعی استفاده ا

آرتمیا به عنوان یک غذای زنده دارای ارزش غذایی باال و غیر قابل جایگزین برای پرورش الروی اکثر ماهیان دریائی 

(Sorgeloos et al.,2001 ) صدف داروگونه های نرمتنان Leger et al., 1986; Bengtson et al., 1991; ) 

Sorgeloos et al., 1998. تخم گشاییآرتمیا به اشکال متفاوت، سیست های پوسته زدایی شده ، ناپلی تازه ( می باشد 

  (Bengtson et al., 1991) شده، جوان و بالغ، خشک و فریز شده ، جهت تغذیه آبزیان مورد استفاده  قرار می گیرد

جمعیت های طبیعی آرتمیا معموال ساکن محیط های بسیارشور)آبهای غنی ساحلی یا داخلی،کلره، سولفاته یا کربناته( و بویژه 

 . (Bowen et al., 1985, 1988)استخرهای ساحلی ساخته شده و یا مزارع نمک خورشیدی هستند 

نبود شکارچیان و . لوژیکی بسیار کارآمد در مقابل صیادان استیک دفاع اکو، سازگاری فیزیولوژیک آرتمیا به شوریهای باال 

آرتمیا به (. Van stappen, 1996)یابد نظامی تک گونه ای رشد و توسعه  ررقیبان غذایی، به آرتمیا اجازه می دهد که د

 ,Sorgeloos)دارند  تنهایی قادر به پراکنش نمی باشد و عواملی مانند باد و پرندگان آبزی نقش عمده را در پراکنش آنها

و « تخمگذار زنده زا »دارای تولید مثل  آرتمیامی باشد.  )پارتنوژنز( جنس آرتمیا دارای سویه های دوجنسی و بکرزا(. 1996

 در شرایط .(Liang and Macrae, 1999; Jackson and Clegg, 1996) دمی باش«تخمگذار »هم دارای تو لیدمثل 

در توزیع جهانی جمعیت های آرتمیا، جدایی  .سیست زایی رخ می دهد ،و در شرایط نامناسب تولید ناپلیوس ی،پرورش مناسب

جغرافیایی آنها منجر به بوجود آمدن تعدادی از سویه های مختلف با فنوتیپ ها و مشخصات بیولوژیکی و فیزیولوژیکی مختلف 

یرات قابل مالحظه اکولوژیک باشد که درآن نواحی این امر می تواند بعلت تغی (Triantaphyllidis et al., 1998)شده است

همزیستی دو گونه در .  (Stephens and Gillespie, 1976)ایجاد شده و دینامیک جمعیتی را تحت تاثیر قرار داده است 

. (9302حافظیه، دو جنسی زیست نمایند ) گونه هایهای بکرزا می توانند در کنار  یک زیستگاه امکان پذیر است و جمعیت

 Sorgeloos شوری و ترکیب یونی خو گرفته اند ،شرایط متفاوت زیستگاهی از لحاظ دما سویه های مختلف جغرافیایی به

and Lavens,1996)  میزان تحمل جمعیت های مختلف آرتمیا نسبت به درجه حرارت و شوری آب متفاوت می باشد که .)

-Bowen et al., 1978; Abreuتاثیر قرار می گیرد )این اختالف، توسط عوامل ژنتیکی سویه های مختلف تحت 

Grobois and Beardmore, 1982; Abatzopoulos et al., 2003; Baxevanis and Abatzopoulos, 2004 

 Claus et al., 1977; Baxevanis et (.  شرایط درجه حرارت و شوری برای  پرورش سویه های مختلف متفاوت هستند )

al., 2004; Vanhaecke et al., 1984; El-Bermawi et al., 2004که بین درجه حرارت وشوری برای  ( به طوری

(. Baxevanis and Abatzopoulos, 2004; Kappas et al., 2004بازماندگی آرتمیا تفاوت معنی داری وجود دارد )
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 ,.Triantaphyllidis et al., 1995 ; Abatzopoulos et al., 2003 ; El-Bermawi et alتحقیقات مختلف ) 

2004 ; Baxevanis et al., 2004 گرم در لیتر،  08± 28که در پرورش آزمایشگاهی آرتمیا با شوری ( نشان دادند که

 ،  Dunaliella salina, Gracilaria, Spirulina یجلبک هارشد و تولیدمثل اکثر آرتمیاها انجام خواهد شد. 

 . Scenedesmus  (9302حافظیه، آرتمیا می باشند ) رورشمناسب برای پ غذاهایاز .Coutteau  ( 9118)  همکاران و

جایگزین کردن . همچنین آنها  نشان دادند که زمایشات زیستی و تحقیقات بیولوژی، کاربرد داردآکه آرتمیا در  داشتندذعان ا

تمیا، بازماندگی یکسان و حتی میزان با مخمر غنی شده با لیپید، در جیره غذایی آر D. tertiolect% از جلبک دونالیال  12

( بیان 9112)  Sorgeloosو Tackaert. رشد زیادی را در مقایسه با تغذیه آرتمیا از جیره های جلبکی در برداشته است 

که به جهت اختالفات زیاد ژنتیکی که در اثر تفاوت در خصوصیات بیوشیمیایی، بیومتریکی، و فیزیولوژیکی در نژادهای کردند 

پرورشی انتخاب  مزارع برایاگون آرتمیا وجود دارد باید نژادی که بهترین تطابق محیطی را در شرایط اکولوژیکی محل دارد گون

و  گونه های آرتمیارشد و بازماندگی مقایسه آرتمیا در امر پرورش،  هدف از انجام این تحقیق معرفی مشخصات هرگونه شود.

 های مورد مطالعه بود. آرتمیا ر مورددآبزی پروری تعیین بهترین گونه برای 

 مواد و روش کار 

پاکستان و ترکمنستان  پارتنوژنتیکوآرتمیاهای  Artemia urmiana ،Artemia franciscanaدوجنسیهای گونه 

 در شرایط محیطیآرتمیا  گونهاز هر با چهار تکرارتیمار جداگانه چهار  در ی یکسان و ثابت محیطی،آزمایشگاهشرایط در

× 928داده شد. محیط پرورش شامل آکواریوم  شیشه ای با ابعاد پرورش D. tertiolectaزنده  با تغذیه از جلبکاندارد است

در آزمایشگاه برای پرورش جلبک  استوکموجود در  D. tertiolecta  از جلبک های خالص شدۀسانتی متر بود.  39× 23

ی یبه عنوان منبع غذادونالیال  جلبک ،( ارائه شد9116) Coutteauکه توسط  Batch culture. طبق روش شداستفاده 

 . اده شدپرورش د

و پاکستان از دریاچه  Garabogaz: سیست آرتمیاهای پارتنوژنتیک ترکمنستان ازدریاچه پرورش آرتمیا در آزمایشگاه

Manchar ضد عفونی کردن سیست از  برای بسته بندی تهیه شد. و سیست آرتمیا ارومیانا وآرتمیا فرانسیسکانا از قوطی

میلی گرم در لیتر هیپوکلرایت به مدت  288سیست ها در محلول (  استفاده شد. 2002و همکاران )  Abatzopoulosروش

میکرونی شستشو داده  922 با چشمه های آب شیرین به کمک توری باسپس  ر بوده وهوادهی مناسب، غوطه و بادقیقه  28

به   آرتمیاضدعفونی شده گرم در لیتر از سیست  2به میزان  یک لیتری، ای شکل )زوک( در ظروف مخروطی استوانه .شد

 2888درجه سانتیگراد در شرایط نوری پیوسته )حدود  20-22حرارت  گرم در لیتر و با 33± 9 شوری تحت فشاربا  درون آب 

گرم به ازاء هر لیتر آب(  2بیکربنات سدیم )از   pHثابت نگه داشتن  برای شد.انجام  تخم گشایی 0-2/0حدود  pHلوکس( با 
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میلیگرم در لیتر  2تا مقدار اکسیژن آب طی روند تخم گشایی باالتر از شد استفاده و عمل هوادهی از ته ظروف مخروطی انجام 

ه در ت ،الروهاو  بودهدقیقه بی حرکت  2-98ساعت عمل هوادهی قطع شده و ظروف کشت به مدت  21باقی بماند. بعد از 

با آب  سپساز آب موجود در زوک ها، جدا شده و میکرونی 922با  الک  ،. الروهای هچ شدهشدندف مخروطی جمع وظر

گرم  08ی شور دریا با آب درون ظروف حاوی از هر جمعیت جداگانه به شده اجد های ناپلیشدند. شستشو داده  ینشیر

سپس بطور . قرار گرفتندهوادهی محیط تحت داپتاسیون با ساعت بدون غذادهی جهت آ 21بمدت  درلیتر انتقال یافته و

به درون ظروف  پرورشی(  آب لیتر میلی 2 در الرو یک تراکم با ناپلی) عدد 188 تعداد آرتمیا ، به تصادفی از هر جمعیت

 Sorgeloos andداده شد ) گرم درلیتر در چهار تکرار انتقال 08میلی لیتر آب با شوری  088لیتری حاوی  یکمخروطی 

Lavens, 1996 ; Couttean et al.,1993 ;  ، درون هر زوک آب دمای (. درطول مدت پرورش،9313مصطفی زاده 

 92ساعت روشنایی و  92) روزانه فتوپریود با بود و هوادهی از ته زوک ها 6/0الی  0بین  آب pHدرجه سانتیگراد و  9±22

بی بوده و برای جلوگیری از تبخیر سطحی آب پرورشی، زوک های یک . نوردهی توسط المپ مهتاشدساعت تاریکی( انجام 

زوک  تمام . تمام شرایط محیطی و پرورشی برایشد لیتری توسط پتری دیش سوراخ دار )جهت شلنگ هوادهی( از باال پوشانده

 99و  0د. درروزهای انجام ش 28و 91، 91، 99،  0بود. در هر زوک پرورشی تجدید وتعویض آب درروزهای ها ثابت و یکسان 

به درون  پرورشی( لیترآب میلی 3 در آرتمیا یک تراکم ناپلی )با عدد 228 تعداد آرتمیا به پرورشی بطور تصادفی از هر جمعیت

به بعد، پرورش با تراکم  91داده شد. از روز  میلی لیتر آب در چهار تکرار انتقال 128لیتری حاوی  یک ظروف مخروطی

 . پس از عمل تعویضتعیین شد آرتمیابازماندگی رشد و ض آب، یدر هر تعو میلی لیتر آب انجام شد. 1در جمعیتی یک آرتمیا 

 ، ادامه پرورش با توجه به تراکم باقیمانده از آرتمیا انجام شدهر زوک  در جمعیتی آرتمیاتراکم و تعیین  آب پرورشی

; Sorgeloos and Lavens, 1996; Couttean et al.,1993) ن تراکم سلولی ییپس از تع (.9313فی زاده ، مصط

میزان که یبطور( محاسبه شد. 9112و همکاران )   Coutteau به آرتمیا با استفاده از غذادهی زان ی، مپرورش یافته جلبک

 وزر در شد. غذادهی دوبار برآوردپرورشی موجود در هر ظرف  آرتمیای، بر اساس  تراکم  یمحلول غذای جلبکغلظت سلولی در

   . انجام شد

شد  و میانگین  بررسی SPSSدرصد با نرم افزار  2در سطح ( ANOVA)کطرفه یانس یز واریآماری آنال آزمونتوسط نتایج 

 مقایسه شدند.  Tukeyها با استفاده از آزمون 
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 وبحث  نتایج

پرورشی ثبت  28و 91-91-99-0 -9های در طی روز ترکمنستان و پاکستان فرانسیسکانا، ارومیانا، میزان بازماندگی آرتمیاهای

شد . در بررسی آماری بدست آمده از کل دوره پرورش، آرتمیای ترکمنستان نسبت به دیگر آرتمیاها  اختالف معنی داری 

( و این اختالف در دیگر آرتمیاها نسبت به یکدیگر معنی دار نبود. میزان بازماندگی در آرتمیا ارومیانا تا روز >P 82/8داشت )

 28پرورشی سیر نزولی داشت که پس از آن تعداد تلفات آرتمیا کاهش یافته و میزان بازماندگی سیر صعودی را تا روز  99

پرورشی سیر نزولی داشت که  0(. میزان بازماندگی در آرتمیا فرانسیسکانا و گونه پاکستان تا روز 9پرورشی نشان داد )نمودار

(.  9افته و میزان بازماندگی روند صعودی را تا آخرین روز پرورش نشان داد )نمودارپس از آن تعداد تلفات آرتمیا کاهش ی

پرورشی سیر  نزولی داشت که پس از آن  تعداد تلفات آرتمیا کاهش یافته  91میزان بازماندگی در آرتمیای ترکمنستان تا روز 

(. مقایسه درصد بازماندگی بین آرتمیاها در طی دوره 9پرورشی نشان داد )نمودار 28و میزان بازماندگی روند صعودی را  تا روز 

% ( و آرتمیای ترکمنستان کمترین درصد بازماندگی  0/11پرورشی نشان داد که گونه فرانسیسکانا بیشترین درصد بازماندگی ) 

 (.9% ( را داشت )نمودار 9/12) 

 

 کانا، پاکستان و ترکمنستان در طی دوره پرورشیمقایسه درصد بازماندگی بین آرتمیاهای ارومیانا، فرانسیس -9نمودار

پرورش،  9پرورشی تعیین شد. در روز   28و 91-91-99-0 -9میانگین رشد طولی)میکرون( چهارگونه آرتمیا در روزهای 

نسبت به آرتمیاهای فرانسیسکانا  Torkamanestan)( و ترکمنستان )A.urmianaناپلیوس آرتمیاهای ارومیانا )

(A.franciscana(و پاکستان )Pakistanاختالف ) داری را معنی (82/8نشان دادند p< بررسی میانگین رشد .)

گونه های فرانسیسکانا و ترکمنستان نسبت به گونه  پرورش 0 روز طولی)میکرون( گونه های مورد مطالعه نشان می دهد که در

پرورش گونه پاکستان نسبت به گونه ترکمنستان اختالف معنی  99( و در روز >p 82/8داری دارند ) معنی ارومیانا  اختالف
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پرورش  91و  91(. در روزهای  >p 82/8داری را دارند) معنی اختالف نسبت به یکدیگر ها (و سایرگونه <p 82/8داری ندارد ) 

 (. >p 82/8داری دارند ) نیمع دوگونه ارومیانا و فرانسیسکانا نسبت به گونه های پاکستان و ترکمنستان اختالف

 پرورش، 99 روز در و( 9 جدول)داشت  را طول کمترین ارومیانا و آرتمیا بیشترین ترکمنستان آرتمیای پرورش، 0 روز در

 آرتمیا و بیشترین پاکستان ، آرتمیای پرورش 91و 91 روزهای در و طول کمترین ارومیانا آرتمیا و بیشترین پاکستان آرتمیای

 آرتمیا و(  میکرون 0222) طول بیشترین پاکستان ،آرتمیای پرورش 28روز ودر( 9 جدول) دارند را طول کمترین افرانسیسکان

( 9 )جدول گونه مورد مطالعه چهار بین طولی رشد روند مقایسه(. 9 جدول) داشت را(  میکرون 6121) طول کمترین ارومیانا

داشت. تفاوت مشاهده شده در میانگین رشد طولی گونه های مورد  را رشد طولی بیشترین پاکستان آرتمیای که داد نشان

مطالعه و روزهای مختلف می تواند ناشی از شرایط محیطی،جغرافیایی،ژنتیکی متفاوت سیست های آرتمیاهای مورد مطالعه 

 باشد که سبب شده در شرایط یکسان آزمایشگاهی رشد طولی متفاوت داشته باشند.

 طولی)میکرون( آرتمیاهای ارومیانا، فرانسیسکانا، پاکستان وترکمنستان درروزهای پرورشیمیانگین رشد  - 9جدول 

 آرتمیا

 روزهای پرورشی

 

 ارومیانا

 

 فرانسیسکانا

 

 پاکستان

 

 ترکمنستان

9 191/1±23b 121/± 1  21a 101/26±0a 191 /  20 ± 1 b 

0 3222/9±120b 1932/9±313a 3038/9±231ab 1902/1±681a 

99 3061/1±191c 2211/2±169b 2196/9±696a 2166/1±231a 

91 2321/9±031b 2123/1±229b 6023/6±213a 6313/3±138a 

91 6902/1±200b 6820/1±112b 6101/2±006a 6181/2±220a 

28 6121±681ac 6820/1±101ad 0221/3±9823a 0311/1±119ab 

حروف اندیس باالی مقادیر در ردیف افقی نشانگر وجود ( و >p 82/8تعیین شده است) ANOVAاختالفات معنی دار با 

 اختالف معنی دار است وحروف مشابه نسبت به یکدیگر غیر معنی دار می باشد.
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 Triantaphyllidis, 1995 ; Browne andگرم در لیتر ) 08± 28پرورش آزمایشگاهی آرتمیا در شوری 

Wanigasekera, 2000 ; Abatzopoulos et al., 2003 ; El-Bermawi et al., 2004 ;  Baxevanis et al., 

(،  نشان می دهد که اکثر آرتمیاها در این محدوده شوری بخوبی رشد می کنند. اکثر جمعیت های آرتمیا پاسخ های 2004

 متفاوتی را به مشخصات بازماندگی و رشد در همین شوری از خود نشان می دهند که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد .

که پرورش جمعیت آرتمیای دوجنسی مصر نسبت به گونه های  پارتنوژنتیک  بازماندگی بیشتری را در  مشخص شده

 گونه را بازماندگی نتایج حاصله از تحقیق حاضر، بیشترین (. درet al.,2004 El-Bermawiگرم در لیتر دارد ) 08شوری

و El-Bermawi   گزارش با که داشت ترکمنستان رتنوژنتیکپا آرتمیای را بازماندگی  کمترین و فرانسیسکانا دوجنسی

 بیشتر پارتنوژنتیک آرتمیاهای به نسبت را دوجنسی های درگونه بازماندگی دارد. همچنین میزان (،  تطابق2881همکاران )

ی دار رشد تحقیقات نشان می دهد که جمعیت های پارتنوژنتیک در مقایسه با آرتمیا فرانسیسکانا بطور معن.  دانند می

( که با نتایج این تحقیق مبنی بر بیشترین رشد طولی آرتمیای et al., 1995 Triantaphyllidisبیشتری را دارند)

 پارتنوژنتیک پاکستان و کمترین رشد طولی گونه دوجنسی آرتمیا ارومیانا مطابقت دارد.

 یافته پژوهشی

های دوجنسی نسبت به آرتمیاهای  پارتنوژنتیک بیشتر است ولی  نتایج این تحقیق نشان داد که میزان بازماندگی در گونه 

میزان رشد در آرتمیاهای پارتنوژنتیک نسبت به گونه های دوجنسی بیشتر است. با مقایسه این گونه ها می توان بیان کرد که 

ت داد. شرایط محیطی و اختالفات گونه ای در مورد میزان بازماندگی و رشد آرتمیا را نمی توان به روش  تولیدمثلی نسب

پرورشی که برای پرورش استاندارد آرتمیا در نظرگرفته می شود ممکن است برای برخی سویه ها مناسب باشد ولی برای همه 

آنها اینگونه نیست و به نظر می رسد هرجمعیت آرتمیا شرایط محیطی بهینه مخصوص خودش را برای بازماندگی و رشد 

 مناسب دارد.
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