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  چكيده

با هدف استفاده  بهينه از استخرهاي بال استفاده در دشت فسندوز كه با سرمايه گذاري سازمان شيالت  كشور و با 
هدف پرورش كپور ماهيان احداث شده و بدليل كم آبي  و خشكسالي هيچگاه مورد بهره برداري كشت ماهي 

با آب شور حاصل از زهكش هاي موجود(شوري  رتمياآانگيزه استفاده از اين استخرها براي توليد  قرار نگرفتند،
مورد ارزيابي قرار  آن گرم در ليتر) قوت گرفت و امكان سنجي پرورش 90گرم در ليتر) و آب چاه(شوري  40

هكتار از استخرهاي  هفتهكتار و سپس  دواقدام به آماده سازي  13291-92گرفت. بدين منظور طي دو سال 
ت استان واقع در فسندوزبا روش هاي استاندارد نموده سپس ناپليوس تازه تفريخ مجتمع آموزشي مديريت شيال

عدد در ليتر رها سازي و با روش هاي كود دهي  تا رسيدن به  60ي بكر زاي منطقه را با نسبت آرتمياشده 
مديريت تغذيه  مورد تغذيه قرار داده و بعد از رسيدن به سن بلوغ بدليل عدم امكان سانتيمتر) 40شفافيت مناسب (

، به صورت روزانه مقداري از زي توده برداشت و به صورت منجمد در بسته بندي موجودبهينه زي توده متراكم 
گرمي به بازار مصرف عرضه گرديد. به محض رويت سيست در سطح آب استخرها، اقدام به  1000تا  300هاي 

وزش باد غالب) به منظور جدا سازي سيست از حصاركشي با گوني پالستيكي در طرفين استخرها(با توجه به 
. سيست ها بعد از برداشت و شستشو، گرديدمخلوط شدن با خاك اطراف استخرها و آسان سازي برداشت آن 

خالص سازي شده و براي رفع  دياپوز به سردخانه منتقل گرديده  و بعد از مرحله به مرحله نمونه برداري و تعيين 
 7±1گرمي با رطوبت حدود  330ياپوز مشخص و در نهايت به صورت  قوطي هاي درصد تفريخ، زمان رفع د

درصد بسته بندي و به بازار عرضه گرديدند. كل هزينه هاي توليد به ازاي هر كيلو زي توده و سيست به ترتيب 
و  ل، حمل و نقبسته بندي، هزار ريال  شامل آماده سازي، كود دهي، برداشت، عمل آوري 1800و هزار  100

بدست آمد كه با توجه به قيمت  فروش هر كيلو زي ...ساير كارگري و  جاري شامل دستمزد كليه هزينه هاي
 150بدست آمده از توليد فروش  1391ميليون ريال در سال  2هزار و سيست قوطي هر كيلو  150توده منجمد 

با  و مربوط به سال دوم   ريالميليون  70حدود كيلو گرمي سيست سال نخست  24كيلو گرمي  زي توده  و 
كيلو زي  700با توليد  ميليون ريال 3هزار ريال و سيست قوطي هر كيلو  150قيمت فروش زي توده هر كيلو 

ميليون ريال و جمع  220جمع كل هزينه ها حاصل گرديد.  ) ميليون  ريال 195كيلو سيست ( 30توده و حدود 
به ياد آوري است در هر دو سال متوالي كل زمان بهره برداري از  الزم ميليون ريال بوده است.  265درآمد 

ماه(سه ماه در سال نخست و  7استخرها بدليل شرايط نامناسب جوي و به خصوص سرماي بيش از حد جمعا 
حال آنكه با حجم سرمايه گذاري ساالنه  ،ي باشدبوده كه علت كمبود توليد بدان دليل م چهار ماه در سال دوم)

و با توجه به وجود زير ساخت ها و زمان در دسترس در شرايط طبيعي طي مديريت مناسب،  ليون ريالمي 800
كيلو  1ماه به برداشت روزانه  3كيلو زي توده منجمد از هر هكتار و  5ماه مي توان به برداشت روزانه  8حداقل 

تن  7ماده سازي شده، حدود هكتار استخر آ 6سيست خشك از هر هكتار اقدام نمود كه در آن صورت براي 
اقدام  ميليون تومان) 225ميليون ريال (معادل  2250 كل كيلو سيست خشك با قيمت فروش 400زي توده و 



٢  ������ارش �
ح � ������ / " 

 

در ضمن گرچه هيچ هزينه اي بابت زمين و ساخت استخرها در اين (نمود كه از نظر صرفه  كامال اقتصادي است 
. لذا چنانچه قيمت زمين و هزينه ساخت دي آورده  شده است پروژه پرداخت نگرديده  ولي در محاسبات اقتصا

ميليارد ريال و سرمايه گذاري جاري 3استخرها و كانالها آبرسان و غيره را نيز لحاظ نمائيم. سرمايه گذاري ثابت 
ميليون ريال، دوره بازگشت سرمايه كمتر از دو سال و از سال سوم(حتي بدون توسعه مساحت زير كشت)،  600
ميليون  300اصطهالك ساالنه (  %10ميليون  ريال سود دهي خواهد داشت. با احتساب  1700الي  1500نه ساال

                  ميليون تومان برآورد مي گردد. 140تا  120ريال) سود واقعي بين 
  

  تحليل اقتصادي  ،، پرورشآرتميااستخرهاي فسندوز، : كلمات كليدي
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  پيشگفتار

به عنوان يك غذاي زنده ارزشمند در صنعت آبزي پروري محسوب شده كه به طور  ب شورميگوي آ ،آرتميا
اين موجود شورزي با پروفايل  طبيعي در درياچه ها و مكان هاي شور و خيلي شور ايران و جهان زيست مي كند.

خصوص در  ساير آبزيان پرورشي بهتغذيه اي باال، يكي از اركان مهم در توسعه وگسترش پروش ماهيان و 
نياز جامعه آبزي پروري جهاني با توجه به روند رو به . بازماندگي استبه منظور افزايش رشد و مرحله الروي 

 نوسانات اكولوژيكي در مناطق مختلف كه تابع تغييرات رشد آن، كمبود سيست و زي توده آرتميا در جهان و 
مورد نياز  يآرتميا ميزان محصوالتهش تهديدي جدي در كا فصلي است،ساالنه همچون خشكسالي ها و 

طرح هاي توليدي  ضرورت برنامه ريزي و اجراي با اولويت آبزي پروري ايران بوجود آورده است  كه   ،جهاني
اقتصادي در جهت حمايت از ي بومي از فعاليت هاي آرتمياجهت حفظ و توسعه  آرتمياسايت هاي پرورشي در 

كان سنجي توليد اين غذاي زنده منحصر به فرد به منظور استحصال سيست و توليد  بسيار حائز اهميت است. ام
زي توده طي طرح هاي تحقيقاتي پاسخ مثبتي بر اقتصادي بودن آن در ايران و جهان داده است. وجود پتانسيل 

مه دگانه و از هنهاي بالقوه در ايران از جمله مناطق ساحلي خليج فارس، درياي عمان و درياچه هاي شور چ
گرم در ليتر و زمين هاي بدون مصرف در امر  30مهمتر درياچه اروميه كه همانا دستيابي به آب شور باالي 

انگيزه ايجاد يك سايت پرورش آرتميا در منطقه فسندوز آذربايجان غربي را بوجود آورد كه  ،كشاورزي است
اين مهم انجام  كشور، ادي آبزي پروريبا هماهنگي با اداره كل شيالت استان و به منظور افزايش توان اقتص

بديهي است با انجام پروژه هاي پايلوت، همچون پروژه فعلي،  نسبت به بهينه سازي توليد انبوه و  گرفته است.
  همچنين تحليل هاي اقتصادي بايد اقدام نمود. 
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  مقدمه -1

و سخت  دريايي پرورش ماهياندرميان غذاهاي زنده مورد استفاده در صنايع مختلف آبزي پروري، تكثير و 
تن  2000دامنه استفاده وسيعي دارد. هر ساله بيش از به عنوان غذاي زنده منحصر بفرد، پوستان، ناپليوس آرتميا 

ميلي  4/0از سيست خشك آرتميا در كل جهان  خريد و فروش مي شود تا پس از تفريخ و خروج الرو ناپليوس
از نظر اندازه و محتواي غذايي براي مراحل الروي سالن  يبسيار مناسبكه غذاي  ) استفاده گردد1(شكل  متري

  هاي تكثير است. 
  

  
  )1996و همكاران،  الونس(اقتباس از  ليوس آرتمياپمرحله چتري و نا :1شكل 

  
 .مي شوداطالق  "سيست"توليد تخم در حالت نهفته است كه به آن  آرتميا در برخي شرايط نامناسب قادر به

سيست در تمام طول سال و بصورت توده هاي رگه اي بزرگ در سواحل درياچه هاي شور، آبگيرها و نمك 
زارهاي شور پراكنده در اقصي نقاط  پنج قاره جهان تجمع مي يابد. پس از جمع آوري و عمل آوري، بسته بندي 

ساعته در شرايط انكوباسيون  در آب  24قرار گيري  حضنبارذخيره مي گردد تا به فروش رسد. به مدر او شده 
دريا، تفريخ شده و ناپليوس شناگر آزاد از آن خارج كه مي تواند به عنوان غذاي مستقيم مورد مصرف بسياري 

. اگرچه  )3و  2( شكل هاي ردآب شيرين قرار گيآبزيان از الروهاي ماهيان دريايي يا سخت پوستان دريايي و 
آرتميا از قرن ها پيش شناخته شده بود، ولي استفاده از آن به عنوان غذاي زنده در صنايع آبزي پروري از دهه 

براي الرو  خوبيافتند كه مي توانند به عنوان يك غذاي در ينمحقق تعدادي ازكه هنگاميشناخته شد يعني  1930
اي تامين  از جمع آوري هاي درياچه ياغلب سيست آرتمياي تجار ،1940دهه  ماهي از آن استفاده نمايند. طي

  .)4( شكل .  از اين جا بود كه چشم جهانيان به درياچه بزرگ نمك آمريكا در ايالت يوتا دوخته شدمي گرديد
به صرفه  با توجه به تجارت مقرون ،1950تن آغاز شد. طي اواسط دهه  16اولين برداشت از اين درياچه با حدود 

اين ماده، توجه كنترل شده اي به توليد در خليج  سانفرانسيسكو صورت گرفت . در اين مكان نيز آرتميا بدست 
  وري مي گرديد. آ ن بصورت محصول جانبي در كنار نمك استحصالي از آن درياچه جمعآآمده بود و سيست 
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  )1996 و همكاران، الونس(اقتباس از  ) بسته بندي سيست ارتميا3شكل           ) درياچه بزرگ نمك آمريكا    2شكل 

  

  
  ) درياچه بزرگ نمك آمريكا4 شكل

  
در كنار برداشت نمك ، با توجه به افزايش شوري ناشي از تبخير مي توان آرتميا را كشت داد و در نهايت 

 ناچيزاين رخداد در شمال آمريكا اتفاق افتاد كه البته مقدار آن بسيار ، 1960سيست آن را برداشت نمود. در دهه 
ناشي از فعاليت بيشتر در زمينه آبزي پروري در جهان، قيمت سيست آرتميا  ياضابا افزايش تق ،1970بود. در دهه

خصوص براي تكثير ماهيان بافزايش يافت و استفاده از سيست آن در تمام جهان گسترش يافت. اين موضوع 
  داشت.  يبيشتراهميت دريايي و سخت پوستان در جهان سوم 

پن كه توسط سازمان خواروبار جهاني برگزار گرديد، كمبود در كيوتو ژا 1976در كنفرانس تكنيك ها سال 
تالش محققان بخصوص در كشورهاي جهان  ،سيست  به عنوان يك مشكل فوري مطرح شد. طي سال هاي بعد

سوم صرف توليد مصنوعي آرتميا گشت. امروزه، آرتميا در پنج قاره دنيا توليد مي شود. با اين وجود بيشتر بازار 
نوسانهايي را  ،انحصار درياچه بزرگ نمك امريكاست. البته در طول چند دهه تغييرات اقليمي و ...فروش دنيا در 
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 1994-1995و  1993-1994در توليد اين درياچه اعمال كرده كه مي توان به كاهش چشمگير توليد سالهاي 
  اشاره نمود.

اين ان دريايي بسيار باالست ولي خصوص براي آبزيبدر اواخر قرن هفدهم مشخص شد كه ارزش غذايي آرتميا 
متفاوت  ،از نقاط مختلف يك مكان جغرافياييبدست آمده در سويه هاي مختلف و حتي توده هاي ارزش، 

  .  حائز اهميت استآبزي پروري بسيار  نعتاست. اين موضوع در ص
كيفي برخي نسبت به  كه چرا تفاوت بين سويه ها وجود دارد و دليل كمبود اين بود 1980مطالعات دهه نتيجه 

، محتواي انرژي بر حسب يخ(اندازه سيست و درصد تفر تفاوت هاي ژنوتيپي و فنوتيپي ؟برخي ديگر چيست
كالري و محتويات اسيد هاي چرب  ناپليوس) تعيين شد و نشان داد كه براي گونه هاي خاص ماهي و ميگو بايد 

  سويه هاي خاصي از آرتميا را بكار برد. 
ني سازي خاص، مقاديري از ذرات الزم  يا فرآورده هاي امولسيفه شده با اسيد هاي چرب غير اشباع با فرآيند غ

به متاناپلي آرتميا خورانده شد تا كيفيت آن باال رود.  اين فرآيند انقالبي را در استفاده بيشتر از آرتميا در جهان 
بود. اين غني سازي نه تنها در افزايش ميزان بوجود آورد و نتيجه آن بهبود خروجي كشت مراحل الروي آبزيان 

در افزايش كيفيت  ،بقا، رشد و موفقيت دگرديسي برخي گونه هاي ماهي و  سخت پوستان نقش داشت بلكه
كاهش  ناهنجاري ها  وبهبود فرايند رنگدانه دار شدن گرديد و  موجبمثال  رايغذايي آنها نيز مهم جلوه داد. ب

     .را حاصل نمودسترس ها مقاومت نسبت به اافزايش 
  درمان شيميايي و واكسيناسيون استفاده مي شود.  ،روشهاي غني سازي فعلي براي خوراندن مستقيم ويتامين ها

  دانش بيشتر در مورد زيست شناسي آرتميا ضروري بنظر مي رسد.  ،با اين وجود
 

  زيست شناسي آرتميا -1-1

   آرتمياسيستماتيك 
Kingdom : Animalia 
              Phylum : Arthropoda  
                         Subphylum : Crustacae 
                             Class: Branchiopoda  
                                  Order : Anostraca 
Family : Artemidae         Genus : Artemia ( Leach , 1819)            

 

   آرتمياي تاكسونوم

مجموعه اي از گونه هاي همزاد و فوق گونه هايي است كه از نظر توليد مثلي از هم  (Artemia) آرتمياجنس 
نگتون انگلستان ياطالق مي شد . اين نام را لينه در لم A. salina آرتميامجزا هستند . در گذشته ، به همه گونه هاي 

اين جميعت را توصيف نموده بود .  Schlosser ,1755هاي قبل اطالق نمود كه در سال آرتميابه جمعيت منقرض 
ولي امروزه با توجه به مطالعات الكتروفورتيك پروتئينهاي همولنف، گونه ها و مناطق پراكندگي جغرافيايي آنها 

  تفكيك گرديدند كه به شرح ذيل مي باشد :
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  گونه هاي بومي جهان كهن شامل : 
A. parthenogenetica اروپا و استراليا در آسيا ،    
(Barigozzi, 1974, Bowen and Sterling, 1978) 

A. tunisiana در ناحيه مديترانه   (Bowen and Sterling, 1978)  

A.urmiana از ايران   (Gunther, 1900) 
A. sinica از چين   (Yaneng, 1989) 

 

  گونه هاي بومي جهان نو شامل : 
A. persimilis در آرژانتين   (Piccinelli & Prosdocini, 1968)  
A. franciscana superspecies در امريكا و كاريبين   (Kellogg, 1906) 

A. (franciscana) Monica (Verrill, 1869) 

 
   آرتميا ريخت شناسي -2-1

به عنوان يك بندپاي ابتدايي شاخص،  با بدني بندبندي و زوائد برگ مانند و پهن متصل به آن، شناخته  آرتميا
ميليمتر مي باشدولي اندازه عرض بدن در  10-12ميليمتر و ماده  8-10ي نر بالغ آرتمياست. طول كل بدن شده ا

  ميليمتر  است . بدن از سه قسمت سر، سينه و شكم تشكيل شده است .  4هر دو جنس حدود 
) در سر، شش بند وجود دارد كه از مناطق تخصصي بدن هستند. يك جفت  شاخك حسي باريك (آنتنوال

 حفره در. دارد را جهتي هر به تحرك قابليت كه است پذير انعطاف ديواره با سيلندري –وجود دارد كه لوله اي 
داقل يكي از آنها به سلولهاي توده اي ح كه دارد وجود عصبي رگ دو و خوني سينوس يك آنتنوال، هر مركزي

 كهركب كه روي دو پايك قرار گرفته گانگليوني منتهي مي شود. داراي دو نوع تار حسي، يك جفت چشم م
اوماتيدي است، يك جفت مانديبل و يك عدد لب بااليي نيز از ضمائم سر مي باشد.  200در بر دارنده بيش از 

آنتن ها در جنس نر بسيار رشد كرده و به يك جفت شاخك بزرگ با قالبهاي جفت گيري تبديل شده اند كه 
 اي قاعده برآمدگي عدد يك ها شاخك اين از يك هر در. دارد رارق آرتميا  سر جانبي –در ناحيه شكمي 

 جفت و گيري جفت از پيش فعاليتهاي در و كنند مي بازي را مكانيكي هاي گيرنده نقش كه دارد وجود پيشين
ي ماده مي گردند. بر آرتميادارند. اين برآمدگيها  موجب محكمتر چسبيدن قالبهاي نر به دور بدن  نقش گيري
مشخص شد كه دو  Tyson , Sullivan and Wolf , (1980)مطالعات ميكروسكوپ الكتروني انجام شده توسط اساس 

نوع زائده تعداد زيادي خارهاي كوچك و تعداد كمي از تارهاي نسبتابلند روي اين برجستگيهاي قاعده اي 
كوچك  عمل مي نمايند.  وجود دارد. در جنس ماده، آنتن ها تحليل رفته است و فقط به  عنوان شاخك حسي

دهان در ناحيه شكمي مياني قرار گرفته و يك لب زبان مانند روي آن را پوشانده است و آرواره هاي بزرگ در 
طرفين آن قرار دارد. پائين تر از دهان، اندامهاي آرواره اي ديگري به نام ماگزيال وجود دارد. مانديبل ها به 
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يي را خرد مي كنند، در حاليكه ماگزيالها مواد غذايي را از درون كانال وسيله دندانهاي كوتيكولي، ذرات غذا
جفت پاهاي سينه اي وجود دارد كه از سه بخش  11غذايي به طرف مانديبل ها مي كشانند. در ناحيه سينه، 

ا وظيفه به عنوان آبشش ب Epipoditsبه عنوان فيلتر كننده غذا و اندام حركتي،   Telopoditsتشكيل شده اند. بخش
كه تنظيم كننده فشار اسمزي است. در وسط ناحيه سينه اي شكافي است كه با حركت  Exopoditsتنفسي و 

  مژكهاي اطراف خود، غذا را به سمت دهان هدايت مي كند . 
بند تشكيل شده است كه آخرين آنها تلسون ( فوركا ) مي باشد كه  8ناحيه شكمي طويل و استوانه اي بوده و از 

وجود دارد كه تعداد آنها ممكن  Setoseي دو لب چنگك مانند است و روي هر كدام شماري خار به نام دارا
در بند اول شكمي بندهاي تناسلي هستند و در امر جفت گيري و  .است تحت تاثير فاكتورهاي محيطي متغير باشد

يك جفت پنيس يا آلت جفت زايش دخالت دارند. در نر، اين بندها داراي يك جفت بيضه، مجاري دفران و 
گيري و در جنس ماده در بردارنده يك جفت تخمدان، لوله هاي تخمك بر و رحم است. بيضه ها و تخمدانها 
درون شكم جاي  دارند و پنيس و رحم از سطح شكمي بندهاي توليد مثلي آويزان هستند. تارهاي كوتيكولي 

  ه نسبت به تحريكات محيطي پاسخ مي دهند.روي بندهاي تنه اي فرد بالغ داراي عصب مي باشند ك
  
  آرتمياچرخه زندگي  -3-1

ساعت اول تغييري را نشان نمي دهد و فقط فرو رفتگيهاي آن بحالت اول باز مي  5سيست پس از جذب آب، در 
ساعت، در پوسته شكستگي ايجاد مي شود و جنين به وسيله غشاء تفريخ از محل شكستگي  20گردد. پس از 

  ي گردد و در اصطالح مرحله چتري را به وجود مي آورد. آويزان م
  

  سيست 

طبيعي شور، آرتميا سيست توليد مي كند كه روي سطح آب شناور بوده  خاصي از سال در محيط هاي مواقعدر 
حتي براي اين سيست ها  از نظر متابوليك غير فعال هستند و در صورتيكه  مي شود.با جريان باد به سواحل رانده 

مناسب انكوباسيون قدرت  پس از قرار گيري در شرايط )،5( شكل در خشكي نگهداري شوندالني مدت طو
  ).Clegg and Conte, 1980تفريخ و تكوين خود را بدست مي آورند (
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  )1996 و همكاران، نسالو(اقتباس از  سيست دهيدراته آرتميا: 5شكل 

  

در اين حالت بدان كه  با قرار گرفتن در آب دريا شكل سيست از حالت مقعر خارج شده و گرد مي گردد
(شكل  سيست هيدراته يا آبدار مي گويند كه درون آن جنيني است كه فعاليت متابوليك آن متوقف شده است

6( )Clegg and Conte, 1980 .(  

  
  سيست هيدراته :6شكل 

 

) و جنين كه توسط غشا 7شكل  (مرحله شكستگي غشا ساعت غشا كوتيكولي بيروني  شكافته شده 20بعد از 
 ).  Clegg and Conte 1980; Trotman 1991(مرحله چتري يا پاراشوت)( احاطه شده خارج مي گردد تفريخي

  

  
  )1996 و همكاران، الونس(اقتباس از مرحله شكافت سيست  :7شكل 
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  ريخت شناسي پوسته سيست

و پس از مدت  شدهيكه جنين بشكل مرحله چتري از غشا تفريخ آويزان است، تكوين ناپليوس كامل هنگام
در  يخ اصلي به پاره شدن غشا تفريخ گفته مي شوددر حقيقت تفر( ره مي شودكوتاهي غشا تفريخي نيز پا

 Clegg( ) و سپس ناپليوس شناگر آزاد رها مي گرددصورتي به اشتباه پاره شدن پوسته كيتيني را تفريخ گفته اند

and Conte ,1980.(  
رنگ است.   پوسته سيست از ميكرون و رنگ آن معموال قهوه اي كم 300الي  200اندازه سيست آرتميا حدود 

  سه اليه تشكيل شده است.
  

  آرتمياپوسته سيست 

  سه اليه اي استاين پوسته كيتيني داراي 
ميكرون ضخامت داشته و از سه اليه غشائ خارجي، اليه كورتيكال و  8تا  6كوريون خارجي: اين اليه معموال 

ت شامل ليپوپروتئين هاي حاوي كيتين وهماتين اليه آلوئولي (حبابچه اي )تشكيل شده است. اليه اي است سخ
بطوريكه رنگ پوسته سيست به وجود هماتين بستگي دارد و بسته به غلظت آن رنگ پوسته از قهوه اي روشن 
مايل به زرد  تا قهوه اي تيره متغيير است . وظيفه اصلي اين اليه محافظت از جنين در مقابل ضربات مكانيكي و 

ت .همچنين اليه آلوئوالر به شناور ماندن سيست در سطح آب كمك مي كند . اين اليه به اشعة ماوراء بنفش اس
  وسيلة اكسيداسيون با هيپوكلريت مي تواند كامالً زدوده (حل ) شود ( پوسته زدايي ) . 

ايد  محافظت مي نم  2COغشاء كوتيكولي خارجي: اين اليه جنين را در مقابل نفوذ مولكولهاي بزرگتر از مولكول 
 ( غشايي چند اليه با وظيفه فيلتراسيون بسيار تخصصي كه مانع نفوذپذيري مي گردد). 

كوتيكول جنيني: يك اليه شفاف و بسيار كشسان كه به وسيله غشاء كوتيكول داخلي از جنين جدا مي شود و در 
يافته است كه در طي گرمخانه گذاري به غشاء تخم گشايي تبديل  مي گردد. جنين يك گاستروالي تمايز ن

درصد از نظر متابوليسمي غير فعال بوده و مي توان آن را براي مدتي طوالني ، بدون اينكه توان  10رطوبت زير 
  زيست خود را از دست بدهد، نگهداري كرد. 

باشد (آغاز فعاليت متابوليكي ) و زماني كه سيست ها در معرض اكسيژن  %10زماني كه ميزان رطوبت باالتر از 
رار گيرند ، توان زيست آنها تحت تاثير قرار مي گيرد . به اين معني كه در حضور اكسيژن، اشعه كيهاني سبب ق

تشكيل راديكالهاي آزاد مي گردد كه اين راديكالهاي آزاد ، سيستم هاي آنزيمي ويژه اي را كه سبب توقف 
  فعاليتهاي متابوليسمي در آرتميا هستند را  تخريب مي كنند.
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   آرتميا: ساختار پوسته سيست 8شكل 

  
ميكرون طول دارد . رنگ آن  400-500اولين مرحله الروي كه اينستار يك نيز ناميده مي شود حدود :ناپليوس

 .(Sorgeloos, 1980)وجود محتواي زرده اي ذخيره شده در بدن است علت آن نارنجي است كه 

(با فعاليت حركتي و تغذيه تصفيه اي) و  )، آنتنحسي(با فعاليت  اآنتن : ناپليوس داراي سه جفت زائده است
سيتا از ذرات و هدايت  (براي گرفتن غذا توسط لب بزرگ دهان (ابزار گرفتن غذا). سطح شكمي مانديبل ها

  . ) پوشيده شده استهاي فيلتر كننده به سمت حفره دهان
 ,.Conte et al(  يم كننده فشار اسمزي  قرار گرفته استارگان گردني يا اندام گنبدي شكل تنظ در سطح پشتي سر،

). اين غده الروي طي مراحل بعدي رشد تحليل مي رود . اينستار يك غذا مصرف نمي كند زيرا سيستم 1972
 ).Benesch, 1969(  گوارشي آن هنوز فعال نشده است و از ذخيره زرده خود استفاده مي كند

مي گردد. از اين زمان به بعد از  2دازي انجام و ناپليوس وارد مرحله اينستار ساعت، اولين پوست ان 8بعد از  
ذرات كوچك همچون سلولهاي جلبك ، باكتري ها و دتريتوسها استفاده غذايي مي كند. دامنه اندازه  غذاهايي 

شده و به ميكرون است كه توسط دومين آنتن فيلتر  1-50كه آرتميا در اين شرايط مي تواند مصرف نمايد از
  مسير لوله گوارشي وارد وهضم مي گردد. 

) . در اين مدت زوائد زوج Heath, 1924بالغ مي گردد( بار پوست اندازي 15اثر تمايز طي بر الرو رشد مي كند و 
مي آيد كه در نهايت به تراكوپودها تمايز مي يابد.  در دو طرف چشم ناپليوسي،   ديگري در ناحيه تنه بوجود

  ركب تكوين مي يابندچشم هاي م
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مرحله تمايزي در جنين اتفاق مي  7، قبل از خروج ناپليوس از غشاء تفريخي ،    Benesch , 1969طبق اظهارات 
  افتد كه عبارتند از : 

Na-0 در اين مرحله لوله اندودرمي هنوز وجود ندارد و فرورفتگي دراستومودئوم (بخش اكتودرمي دهاني) رخ :
ز در سلولهاي مزودرمي به صورت پراكنده اتفاق مي افتد و سلولهاي عضالني تمايز مي مي دهد. تقسيم ميتو

  يابند.  در بخش انتهايي جنين هنوز فرورفتگي در سلولهاي پروكتودئوم به وجود نيامده است . 
Na-1ولهاي : در پايان تو رفتگي استومودئوم ، شكافي بين سلولهاي اندودرمي به وجود مي آيد و بدين طريق سل

اپيتليومي از سلولهاي زيري جدا مي شوند. با تكثير پياپي سلولهاي اندودرمي ، بخش مياني لوله گوارشي به 
وجود مي آيد . در اين مرحله  مهمترين تغييرات در اليه اكتودرمي رخ مي دهد كه همان حركت سلولهاي 

نگليونهاي ناحيه مانديبل و سربرال ايجاد گانگليوني براي ايجاد گانگليون ها مي باشد . سپس به تدريج ، گا
  ميشوند . گانگليا چشمي ناپليوس و گانگليونهاي مربوط به شبكيه ، بداخل حركت  مي كنند . 

Na-2 همزمان با تكثير بخش مياني لوله گوارشي ، اتصاالت با استومودئوم به سمت سر به وجود مي آيد. از :
ر تكثير سلولهاي بخش مياني لوله گوارش موجب حركت سويي  حركت گانگليون سري و از سوي ديگ

سلولهاي مزودرمي مي شود . مزودرم آنتني  اوليه از استومودئوم به سمت  به سمت شكم و سر حركت مي كند . 
مزودرم پشتي و سري اولين آنتن به سمت عقب فشار وارد مي آورد و از اين طريق با مزدورم  دومين آنتن تماس  

ولهاي خوني اوليه از سلولهاي بخش مياني مزودرم اولين آنتن به وجود مي آيند و بين سلولهاي مي يابد . سل
عضالني دومين آنتن قرار مي گيرند . عضالت باز و بسته كننده حلق و لب بااليي از مزدورم  دومين آنتن يا از 

را به وجود مي  Atemplatteوند و مزودرم  آنتني اوليه به وجود مي آيند . سلولهاي اكتودرمي پشتي طويل مي ش
آورند كه بعدها به اندام گردني يا اندام تنظيم كننده فشار اسمزي تبديل مي شوند. در اين قسمت بخشهاي بيرون 

  زده اي وجود دارد كه احتماال محل چسبيدن عضالت آنتن و مانديبل مي باشند . 
Na-3خل رفتن بخش پروكتودئوم ، اين بخش با اليه اكتودرم : با تكثير بيشتر سلولهاي لوله گوارش مياني و بدا

سري در جايي ارتباط مي يابد كه قرار است در آينده بخشهاي كناري لوله گوارشي شكل گيرد. ناحيه مري به 
شكل باريك و به سمت سر حركت مي كند ، اين عمل در حقيقت نوعي پيروي از سلولهاي عضالني است . بقيه 

پيوندي و دومين غده آنتني شكل مي گيرند . سلولهاي زايشي اوليه در سطح شكمي و  عضالت بدني ، بافت 
كناري  بين مانديبل و مزودرم ريدف مي شوند . در خاتمه ، اكتودرم متمايز مي شود و خارهاي حسي شكل 

  .ميگيرند 
Na-4 سلولها و سلولهاي : استومودئوم در وضعيت اصلي خود قرار مي گيرد ، سلولهاي اندودرمي ، بزرگترين

  اكتودرمي كوچكترين آنها مي باشند. 
Na-5 در اين مرحله جنين شروع به رشد مي كند ولي هنوز در غشاء محاط شده است. اندامهاي تشكيل شده :

بخصوص لوله گوارش مياني در وضعيت فشرده قرار مي گيرند . از بخش مزودرمي ، عضالت، غده آنتني ، 
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چربي و همچنين عضالت مربوط به استومودئوم و پروكتودئوم به وجود آمده است .  سلولهاي خوني ، سلولهاي
زوائد در اطراف ناحيه سر رشد مي كنند . سه جفت زوائد اوليه سر در حال تحليل رفتن مي باشند. آنتنول ها به 

چين شكل يك دكمه در بخش جلويي جنين در حال تشكيل شدن هستند . اكتودرم ناحيه تلسون در حال 
 سلولهاي حقيقت در و گيرند مي جاي اوليه آنتن مزودرم پشتي –خوردن است . سلولهاي خوني در ناحيه عقبي 

  .  آورند مي بوجود را اوليه خوني
Na-6 بخش سينه اي شكم كشيده مي شود (بدون اينكه تقسيم ميتوز در سلولهاي آن رخ دهد) بخش عقبي لوله :

عضالت ناپليوسي كامل مي شود . غده آنتني فعال مي شود . سلولهاي زايشي  گوارش هنوز بسته است. تمايز در
اوليه به ناحيه ماگزيال مهاجرت  مي كنند . در سيستم عصبي سلولهاي عصبي قابل مشاهده اند . حلقه عصبي جلو 

. در  مري شكل مي گيرند . فيبرهاي عصبي از پروتوسربروم به گانگليونهاي چشم ناپليوس كشيده  مي شوند
  پشت پايه آنتن ها ، آثار چشم مركب در حال شكل گيري است و چشم ناپليوسي متمايز مي شود . 

.  است فعال عصبي –: ناپليوس واقعي در اين  مرحله به وجود مي آيد . سيستم عضالني  (Stage 0)مرحله تفريخ 
 16-48.  شود مي ديده رفته تحليل تصور به آن در ناپليوسي گانه سه زوائد و است گالبي شكل به جنين ابتدا

 به الرو و خورد مي ترك سيست خارجي پوسته ، انكوباسيون شرايط در ها سيست گرفتن قرار از پس ساعت
ناميده مي شود . الرو به  (E-1)در حال خروج از پوسته ، پيش ناپليوس مرحله  الرو.  شود مي خارج آن از تدريج

اين مرحلهدرون  غشاء تفريخ محض خروج از پوسته سيست ، هنوز  ه  ب مرغ است كه  به شكل تخم  -E و 

  گويند .  مي 2
با حركات زوائد بدني خود ،  غشاء را پاره مي كند و از  آرتمياالرو  E-2: پس از  (Instar 1)مرحله نخست الروي 

آنتنوالي سه تايي و  آن آويزان مي گردد كه از اين مرحله به آن ناپليوس مي گويند  . ناپليوس ،  داراي موهاي
موهاي آنتني است . آنتنوال ( آنتن كوچكتر ) در طرفين چشم ناپليوسي قرار دارد و پايين تر از آن ، يك جفت 

مي شود . در زير آن آرواره (مانديبل الروي ) قرار دارد كه آلت  ديده آنتن نام به حسي –شاخك حركتي 
دهان  يك لب بزرگ بااليي قرار دارد كه در فرو بردن مواد تغذيه اي الرو مي باشد . در ناحيه شكمي روي 

ميكرون است و اغلب به رنگ زرد نارنجي است كه ناشي  400-500غذايي به دهان نقش دارد. اندازه آن حدود 
در اينحالت داراي يك چشم  مياني قرمز  آرتميااز انباشتگي  مواد غذايي زرده اي ذخيره شده مي باشد . الرو 

ه جفت زائده بدني است . در ناحيه پشتي سر ، اندام برجسته گنبدي شكلي به نام اندام گردني يا غده رنگ و س
نمكي وجود دارد كه نقش تنظيم كننده فشار اسمزي را بعهده دارد و خارج كننده نمك اضافي بدن است . اين 

ه بخش اگزوپوديت اندام در مراحل  بعدي رشد تحليل مي رود و كوچك مي شود و وظيفه خود را ب
تراكوپودها مي دهد . هر شاخك داراي دو بخش است كه بخش كوچكتر را آندوپوديت و بخش  بزرگتر 

تار بلند و يك تار كوتاه است در حاليكه اگزوپوديت  2انتهايي را آگزوپوديت مي نامند . آندوپوديت داراي 
نيز به دو بخش آندوپوديت و اگزوپوديت تقسيم  تار بلند و يك تار كوتاه است . هر يك از آرواره ها 8داراي 
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تار مي باشند . روزنه مخرج در بخش انتهايي بدن به بيرون باز مي شود . بدن  6مي شوند كه در مجموع داراي 
در دوره  ناپليوسي تغذيه نمي   آرتميابندبندي نيست و هيچ اثري از جوانه پاهاي سينه اي ديده نمي شود . الرو 

  ساعت به طول مي انجامد .  12ذخيره  زرده اي خود استفاده مي نمايد . اين دوره تقريبا  كند زيرا از
: با اولين پوست اندازي كه به پايان مي رسد، دوره ناپليوسي تمام و دوره  (Metanaplius stage)مرحله متاناپليوسي 

ز به طول مي انجامد . اندازه الرو در رو 2-5مرحله است كه  4متاناپليوسي آغاز مي گردد . اين دوره خودداراي 
  (Artemia Biology , 1986)ميكرون است .  500-800دوره متاناپليوس بين 

در قاعده تارهاي هر آنتنوال ، دو جوانه كوچك رشد مي كنند كه نشانگر  : ( Instar 2) 1مرحله متاناپليوس 
خك ها ،  بلند مي شود و چهارمين تار نيز در كنار تارهاي آنتنواليي نوع دوم است . تار كوتاه آندوپوديتهاي شا

سه تار قبلي رشد مي نمايند . دو تار آنتن ها نيز به ده تار افزايش مي يابد . روي تار آنتن ها و آرواره ها ، 
مژكهاي كوتاهي رشد ميكنند . رشد اين مژكها توان حركتي  شاخكها و آرواره ها را افزايش مي دهد و نيز 

، تغذيه آغاز مي گردد ) آنتن ها به  1تگاه تغذيه اي فيلتري محسوب مي شود ( از مرحله متاناپليوس جزئي از دس
درجه ) اندام اصلي حركتي و تغذيه اي هستند . البته آرواره ها نيز به كمك  180دليل دامنه حركتي وسيع خود ( 

د . ناحيه تنه متاناپليوس كمي كشيده تر و لب بااليي به عنوان اندامهاي اصلي در هدايت ذرات به دهان مي باشن
 آثار بندبندي شدن ظاهر مي شود.

: تارهاي آنتنواليي نوع دوم كه در قاعده تارهاي نوع اول جوانه زده بود بلندتر مي  (Instar 3) 2مرحله متاناپليوس
كوچكي رشد مي كند شود . لب بااليي الرو عريض مي شود و در ناحيه اتصال  آرواره ها ، جوانه گنبدي شكل 

ي بالغ است . عمل دستگاه  تغذيه فيلتري پيچيده تر مي شود، بدين نحو كه آرتمياكه نشانگر آرواره هاي آتي 
تارهاي مژكدار آندوپوديت و اگزوپوديت  شاخك ها و تارهاي اگزوپوديت آرواره ها ، ذرات غذايي را از 

ارواره ها كه به طرف قاعده آنها قرار گرفته اند ، مواد اطراف جمع آوري مي كنند و تارهاي ديگر شاخك ها و 
غذايي را به سمت دهان هدايت مي نمايند . دهان در زير لب قرار گرفته است و در واقع عمل نهايي فرو بردن 
ذرات غذايي بدرون دهان با فشار لب فوقاني انجام مي گيرد . ناحيه تنه  بلندتر مي شود و جوانه هاي دو بند سينه 

   .اي و يك پاي سينه اي ظاهر مي شوند . انتهاي ناحيه شكمي دو لبي است
: تغييرات مورفولوژيك زيادي در اين مرحله مشاهده نمي شود و تنها تغيير قابل  (Instar 4) 3مرحله متاناپليوس

حيه تنه مي مالحظه ، ظاهر شدن پاهاي سينه اي سوم و چهارم و ظاهر شدن جوانه هاي پاهاي سينه اي دوم در نا
  باشد . 

: آروار هاي الروي كوچكتر ولي آرواره هاي اصلي بزرگتر مي شوند. بندهاي  (Instar 5) 4مرحله متاناپليوس 
نيز در اين مرحله ظاهر مي شوند و روي  بندهاي سينه اي سوم و چهارم ، جوانه هاي پاهاي سينه  6و 5سينه اي 

  ك از لب هاي انتهايي ناحيه شكمي ، يك تار ديده مي شود . اي سوم و چهارم رشد مي نمايند . روي هر ي
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: با پنجمين پوست اندازي دوره متاناپليوس به پايان مي رسدو مرحله  (Post metanaplius)مرحله پست متاناپليوس 
  پست متاناپليوس شروع مي گردد . 

نند لكه هاي قهوه اي رنگ قابل : آثار اوليه تشكيل چشمهاي مركب ما (Instar 6) 1مرحله پست متاناپليوس 
مشاهده است . در ناحيه تنه بندهاي سينه اي هفتم ، هشتم و جوانه هاي پاهاي سينه اي پنجم و ششم نيز ديده مي 
شوند . ناحيه سينه اي عريض تر مي شود . روي پاهاي سينه اي اول و دوم تارهاي  مژكدار رشد مي كنند . شيار 

ياني تنه ، بين پاهاي سينه اي بخوبي قابل مشاهده است . تعداد تارهاي هر لب انتهاي م -غذايي در  ناحيه شكمي  
   .شكمي به سه عدد افزايش يافته است كه تار مياني بلند و مژكدار مي باشد

: در اين مرحله تعداد تارهاي آنتنواليي كامل مي شود . در ناحيه تنه ، ده بند  (Instar 7) 2 مرحله پست متاناپليوس
جفت پاي سينه اي اول به  4بند اول آنها پاهاي سينه اي ديده مي شوند.  8سينه اي رشد نموده است كه روي 

  رشد كامل خود رسيده اند و داراي وظايف حركتي ، تغذيه اي ، تنفسي و تنظيم اسمزي مي باشند . 
ماتيدي ها قابل تشخيص نيستند . چشمهاي مركب بزرگتر شده اند و هنوز ا : (Instar 8) 3 مرحله پست متاناپليوس

در اين مرحله يازده بند سينه اي ديده مي شود كه نشانگر تكميل بند بند شدن ناحيه سينه است . پنج جفت پاهاي 
سينه اي كامل مي شود و ششمين و هفتمين جفت پاهاي سينه اي كوچكترند و پاهاي سينه اي هشتم تا دهم 

  بصورت جوانه مي باشند.
: چشمهاي مركب برجسته ترند و اماتيدي ها ديده ميشوند. و پاهاي سينه اي  (Instar 9)4 متاناپليوسمرحله پست 

ششم و هفتم نيز كامال تفكيك شده اند .پاهاي سينه اي هشتم و نهم در حال رشدوكامل شدن هستند در حاليكه 
قابل تشخيص مي باشند كه دو بند  پاهاي سينه اي دهم و يازدهم به صورت جوانه اند .  در ناحيه شكمي سه بند

  اول ،  بندهاي جنسي هستند . 
: اوماتيدي هاي چشم مركب تقسيم شده اند و به تعداد زياد موجود مي  (Instar 10) 5مرحله پست متاناپليوس 

و  باشند . آرواره هاي الروي بسيار كوچك شده و تارهاي روي آنها كامال ناپديد شده اند . پاهاي سينه اي هشتم
نهم نيز كامال رشد يافته و پاهاي سينه اي دهم و يازدهم مرحله تفكيك را آغاز نموده اند . با به وجود آمدن شيار 

  ، بندهاي چهار و پنج شكمي ديده مي شوند . 
از مرحله اينستار دهم به بعد مهمترين تغييرات ريختي و فعاليتي  همچون حذف  فعاليت حركتي : مرحله جوان

بديل شدن به اندام جنسي بوجود مي آيد.  در جنس نرآنتن  به اندام قالب داري تبديل مي شود و در آنتنا و ت
  مانند از آن باقي مي ماند. حسيماده اين زائده تحليل رفته و فقط بخش كوچكي 

حركتي، فعاليت داراي سه فعاليت عمده مي گردند. تلوپوديت  ،تراكوپودها در اين مرحله متمايز شده
فيلتركننده غذا واگزوپوديت غشايي نقش اندام آبششي يا تنفسي را بازي مي سيستمي با فعاليت پوديت اندو

  ).Sorgeloos, 1980; Schrehardt, 1987كند(
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: لب فوقاني كوچكتر شده است و زوائد شاخكها تحليل مي روند . اين  (Instar 11) 6مرحله پست متاناپيلوس 
ود را از دست مي دهد . آواره هاي الروي ( مانديبل ) نيز تحليل مي روند ولي اندام عمل حركتي و تغذيه اي خ

عدد افزايش  7آرواره هاي بالغ  كامال رشد نموده اند . تمام پاهاي سينه اي كامل شده و تعداد بندهاي شكمي به 
  مي يابند و آخرين بند شكمي يا تلسون به طور كامل منشعب و فوركاها بلندتر مي شوند . 

: لب فوقاني باز هم كوچكتر و نوك تيز مي شود و شكل زبان بخود مي  (Instar 12) 7 مرحله پست متاناپليوس
گيرد . يك فرورفتگي در زير بند هشتم ، تلسون را شكل مي دهد.  از اين مرحله اندامهاي توليد مثلي به صورت 

  جوانه هايي در ناحيه بندهاي تناسلي ظاهر مي شوند . 
: پس از مرحله دوازدهم الروي ، دوره پست الروي به پايان مي رسدو  (Post  larval stages)الروي  مرحله پست

الرو وارد دوره پست الروي مي گردد . تغييرات اساسي در اين مدت شامل  رشد پايكهاي چشمي و بزرگتر 
ي  ماده و رشد آرتمياشدن چشمهاي مركب ، رشد اندامهاي توليد مثلي نر و ماده ، كوچك شدن شاخكها در 

 ي نر و داسي شكل شدن آنها مي باشند .آرتمياآنها در 

داراي بدني سه قسمتي )، 9(شكل  حدود يك سانتيمترطول داردبا ي بالغ  آرتميا:  (Adult stages)مرحله بلوغ 
است كه شامل سر و سينه و شكم مي باشد . سر داراي يك جفت شاخك حسي باريك ، يك جفت چشم 

اوماتيدي با پايكهاي بلند و همچنين داراي يك جفت شاخك بزرگ با قالبهاي جفت گيري در   200با  مركب 
يك عدد برآمدگي قاعده اي  ها شاخك اين از يك هر در.  باشد مي نر يآرتميا سر جانبي –ناحيه شكمي 

فتگيري و هنگام جفت پيشين وجود دارد كه در حقيقت گيرنده هاي مكانيكي هستند و در فعاليتهاي قبل از ج
 گيري دخالت دارند . اين برآمدگيها در محكمتر چسبيدن قالبهاي جلويي جنس نر دور بدن ماده نقش دارند . 

كه با وجود مژه ، غذا را به حفره دهاني  استيك مسير خطي گوارشي در ناحيه شكمي بالغ داراي  آرتميا
 است طرفين در بزرگ هاي آرواره و مانند زبان لب يك يدارا مياني –دهان در ناحيه شكمي  د.هدايت مي نماي

 ناحيه.  باشد مي ماگزيال نام به ديگري اي آرواره اندامهاي داراي همچنين.  دارند قرار دهان از تر پايين كه
بند و يك تلسون است ، دو بند اول شكمي ، بندهاي تناسلي هستند . تلسون به صورت دو لبي يا  8داراي  شكمي
كايي ديده مي شود كه روي آن با توجه به سويه ، تعدادي تار وجود دارد . اين انشعابات تار مانند در دو فور

جفت  11آنتنوالي حسي و  ي بالغ داراي دو جفتآرتميابطور كلي  تشخيص گونه ها بسيار مهم مي باشند .
  تراكوپود فعال دارند.
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  )1996 و همكاران، الونس(اقتباس از ) آرتمياb) و ماده(aبالغ نر( :9شكل 

 
 سيستم تناسلي نر

ا دومين يا سومين بند بيضه ها زوج و لوله اي هستند. ساختار آنها معموال كشيده است كه از اولين بند تناسلي ت
شكمي ادامه دارند.كانال دفران بيضه ها را در سطح شكمي نزديك انتهاي جلويي به هم متصل نموده و يك 

  .)10( شكل حلقه را بوجود مي آورد و در نهايت به پنيس نوك دار منتهي مي گردد
مع و باز شو دارد كه پنيس شامل يك بخش دو قسمتي غير قابل  جمع و باز شدن است همچنين يك بخش ج

لوله اي است و به عنوان رابطي بين دفران با محيط خارج عمل مي كند. سه تا پنج خار نزديك محل اتصال بخش 
هاي متحرك و غير متحرك پنيس وجود دارد. غدد كمكي  نزديك محل اتصال دفران و بخش متحرك پنيس 

  است.
  
  
  
  
  
  

  تناسليبند تناسلي در آرتمياي نر و آلت : 10شكل 

 

اسپرم  فاقد تاژك است و به شكل يك  كره گرد فاقد تحرك است كه سلول هاي پوشاننده آن داراي زوائد ريز 
 , Wolfeمي باشد. آنها در كيسه نگهداري اسپرم ماده بخوبي مي رسند و بوسيله خارهايي زينت داده شده اند (

1971 and 1980 ; Criel, 1991 . (  

a 

b 
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ماده سيستم توليد مثلي -4-1  

سينه اي كشيده شده است) شامل تخمدانهاي جفت و  6سينه اي تا بند  11سيستم توليد مثلي ماده ( كه از بند 
كه به يك كيسه رحمي وسطي يا رحم منتهي مي گردد و در اطراف آن چندين غده پوسته اي  است اويداكت

از طريق  و يابند و به شكل كروي در آمده). تخم ها در دو تخمدان لوله اي تكوين مي Criel, 1980; 1991است (
كه يا به شكل زنده زايي و يا به شكل  تشكيل سيست از رحم  خارج مي  اويداكت به رحم منتقل مي گردند

  .) 11شوند (شكل 
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  كيسه رحمي با سيستهاي درون آن  كيسه رحمي با ناپليوسهاي درون آن : 11شكل 

  
  توليد مثلي  چرخه -5-1

بدين طريق كه آنتن  .)12( شكل نر توسط اندام قالب دار خود به ماده مي چسبد ،رحله قبل از جفت گيريدر م
براي مدت طوالني با هم شنا مي  ،دوم خود را بين رحم و آخرين جفت تراكوپود فرو مي كند.  طي جفت گيري

  .جفت گيري در يك لحظه انجام مي گيرد  كنند و

  
  )1996 و همكاران، الونس(اقتباس از  جفت گيري در آرتميا: 12شكل 
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تخم هاي لقاح  در اين عمل انتهاي شكم خميد ه شده و يكي از زوائد پنيس به داخل منفذ رحم فرو مي رود.
ه زا). در شرايط نامناسب محيطي (چون شوري يافته بصورت معمول به ناپليوس زنده تفريخ شده( تخم گذار زند

سلولي گاستروال متوقف شده  و اطراف آن پوسته اي نازك توسط  4000باال ، اكسيژن پايين ) جنين در مرحله 
غدد پوسته اي قهوه اي موجود در رحم، ترشح مي شود. در اين وضعيت متابوليك متوقف شده و حالت نهفتگي 

  كه توسط ماده به داخل آب رها مي شود(توليد مثل تخم گذاري). پيدا مي شود( جنين دياپوز)
  

 توليد مثل در آرتميا 

افراد گونه هاي مختلف آرتميا  داراي توليد مثل جنسي و بكرزايي ( پارتنوژنز )  هستند . توليد مثل  دو جنسي 
و پراكندگي را در  حفظ تفاوتهاي ژنتيكي در بين افراد يك جمعيت  كارآيي دارد كه توان زيست  براي 

زيستگاههاي مختلف  به وجود مي آورد و در تغيير شرايط محيطي ، سرعت  تكامل را باال مي برد. پديده 
  بكرزايي  داراي مزيت توليد سريع است . 

و هم داراي توليد مثل   "1تخمگذار  زنده زا  "جنس ماده در اغلب سويه هاي آرتميا  داراي دو مدل توليد مثل 
مي باشند  كه در شرايط پرورش مناسب  مدل توليد مثل متمايل به توليد ناپليوس است  2 "ذار تخمگ "

(تخمگذار زنده زا )  و در شرايط نامناسب سيست زايي رخ مي دهد ( تخمگذار ) . در حقيقت تفاوت در كشش 
ري غالب است . آرتميا هاي ژنيتيكي ماده است كه در زماني توليد مثل زنده زايي و در زمان ديگر سيست گذا

ماده بالغ . سيست زايي قادر به توليد مثل استاروميانا يك گونه دو جنسي است كه به هر دو مدل زنده زايي و 
ساعت يكبار, اقدام به تخمك گذاري مي كند كه به لحاظ  شرايط پرورشي و تكويني و همچنين نوع  140هر 

آرتمياي نر و را انتخاب مي كند . در فرم توليد مثل دو جنسي ،سويه ، يكي از دو مدل تخمگذار و يا زنده زا 
ماده پس از رسيدن به بلوغ جنسي جفت گيري مي نمايند. آرتمياي نر عمل جفت گيري را شروع و با نزديكي به 
آرتمياي ماده قالب هاي جفت گيري خود را از باالي كيسه تخمدان در بدن آرتمياي ماده قفل مي كند كه به 

لت سواري گفته مي شود و دو آرتميا ساعت ها در اين وضعيت حركت مي نمايند.خود عمل جفت گيري آن حا
سريعانجام مي گيرد و آرتمياي نر با خم كردن ناحيه شكمي خود ، يكي از پنيس ها را وارد روزنه رحمي كرده 

تخم هاي  اده انجام مي گيرد. و اسپرم ها را منتقل مي نمايد.عمل لقاح در درون لوله هاي تخمك بر آرتمياي م
لقاح يافته در دو لوله  رحمي رشد مي كنند .  تخمهاي  رسيده و مدور از طريق لوله تخم بر به داخل  رحم 
مهاجرت مي كنند  و در آنجا به نائوپلي  داراي قابليت شناي آزاد تبديل مي شوند ( تخمگذار زنده زا ) . در 

كسيژن كم ،  جنين فقط تا مرحله گاسترواليي  پيش رفته و سپس وارد وقفه  شرايط حاد ، مانند شوري باال و ا
دار  ايجاد  مي شود . در اين وقفه اطراف آنرا پوسته  ضخيم كوريون احاطه مي كند و سيست كپسول 3متابوليك 

                                                
 1- Ovoviviparous 

 2- oviparous 

 3- Diapause 
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د مي شود (تخمگذار ) در جمعيت هاي بكرزا در فصلي خاص ، افراد آن با تجمع در كنار يكديگر و ايجا
حركات چرخشي و القائات جنسي ( كه در اثر ماليدن خود به ديگري به وجود مي آورند )  سيست هاي خود را 

  رها ميسازند. 
در واقع هر دو گونه آرتميا  ( دو جنسي و بكرزا )  در شرايط مساعد فيزيكو شيميايي ،  توليد ناپليوس زنده كرده 

به طور كلي در كنترل  مدل توليد  مثلي ، سن مادر ، فتوپريود ،   و در شرايط نا مساعد سيست زايي مي نمايد .
 16اصلي محسوب مي شوند . به طوريكه در  دماهاي پايين تر از  عواملشوري ، اكسيژن و دماي آب به عنوان 

درصد عمل  68-99ساعتي ،  12درجه سانتيگراد و  تحت شرايط  فتوپريود  20-22درجه سانتيگراد يا 
درصد تخمگذاري رخ مي  10ا ماده ها انجام ميدهند اما در شرايط نور ثابت يا روزهاي بلند ، فقط تخمگذاري ر

درجه سانتيگراد ،  فتوپريود داراي تاثير بسيار كمي مي باشد . در شرايط  25دهد . در دماي باالتر از 
چنين تراكم باالي آرتميا  و گرم در ليتر ، تشكيل سيست را مهار مي كند . هم 120آزمايشگاهي ، شوري باالي 

  Ferric EDTAميلي گرم در ليتر  5-15) . افزودن 1382هيپوكسي نيز عامل پيشرفت تخمگذاري است ( حافظيه، 
الي  4يك آرتمياي ماده  در مدل زنده زايي ، هر   .در هر ميزان شوري ، موجب افزايش توليد سيست مي گردد 

ناپليوس را رها مي كند . اين الروها در مدت كمتر از دو هفته بالغ مي  الرو زنده 100-300روز يكبار حدود  6
  شوند . معموال ناپليوس ها در فصل بهار و تابستان كه شرايط مساعد و مناسب رشد هست وجود دارند  . 

 
  شرايط زيست آرتميا -6-1

و بطور مداوم با دفع دارد  آبشوريهاي مختلف  تغييرات  شوري : آرتميا قدرت تطابق بسيار بااليي در برابر
گرم در ليتر  220الي  45آرتميا به آبهاي با شوري  نمك اضافي ، مقدار نمك بدن خود را ثابت نگه مي دارد.

) . رگرم درليت 340الي  45عادت دارد كه البته شوري باال و پايينتر از اين حد را نيز تحمل مي نمايد ( كمتر از 
و متابوليكي آرتميا در شوريهاي خيلي پايين و خيلي باال متوقف مي گردد . يك   اكثر فعاليتهاي  فيزيولوژيكي

جنبه مهم شوري ، تاثيرات  اين عامل فيزيكوشيميايي بر متابوليسم سيست هاست . بدين معني كه در شوري باال 
  .شود است  انجام نمي  4 تخم گشايي عمل هيدراته شدن سيست  كه يكي از نخستين مراحل متابوليسم 

ست كه  قادر است ادرجه سانتيگراد  20-30درجه حرارت : مناسب ترين  درجه حرارت براي آرتميا مابين 
درجه سانتيگراد) تحمل نمايد. حداكثر درجه حرارت تحملي ثبت  40الي  2حرارتهاي باال و پايين تر را نيز ( 

  درجه سانتيگراد مي باشد .  35يا  فرانسيسكانا درجه سانتيگراد و براي آرتم 37شده براي گونه آرتميا اروميانا 
رامي تواند  ppm 2/0كه تا  اكسيژن : آرتميا  از نظر حد تحمل اكسيژن از مقاومترين موجودات مي باشد بطوري

در مقادير پايين اكسيژن ،  . ميلي گرم در ليتر  است 5الي  2تحمل  كند ولي مطلوبترين غلظت اكسيژن در حد 
. آزمايشات نشان داده  اند  متمايل مي شوديرند و در مقادير باال ، رنگ آنها به سفيدي و بي رنگي آرتمياها مي م

                                                
 4- Hatch 
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كه سيست آرتميا  فرانسيكانا مي تواند حداقل  دو سال در محيط فاقد اكسيژن ، زيست نمايد كه قابل مقايسه با 
  هيچ موجودي نيست . 

pH ليايي زيست مي كند كه كاهش : آرتميا به طور طبيعي  در آبهاي خنثي تا قpH  تخم سبب پايين آمدن ميزان
   . است 8/7-3/8مناسب براي رشد آرتميا مابين  pHسيست ها و درصد بقاي آرتميا مي گردد . ميزان  گشايي 

  
  تغذيه در آرتميا  -7-1

سه ترتيب اصلي  است . روند  تغذيه اي در آن به 5آرتميا موجودي با قدرت ذره خواري مداوم و غير انتخابي 
 انتقال غذاي جمع  درنهايت جمع آوري غذا  از اين جريانها و دوم ايجاد جريانهاي تغذيه اي ، درابتدا مي باشد 

  شده  به سمت دهان تا وارد دستگاه گوارش شود.   آوري 
بستگي به مدت ميكرون داشته باشند و فرآيند هضم  غذا   50-70ذرات غذايي  مورد استفاده نبايد قطري بيش از 

، فعاليت آنزيمي و همچنين ميزان  هضم پذيري مواد مصرفي دارد . تركيب  يغذا  در لوله گوارش نزمان باقيماند
غذايي ،  نقش مهمي در انتخاب غذاهاي مناسب  براي كشت متراكم  آرتميا ندارد . نيازهاي غذايي آرتميا به 

  ) : 1382اختصار شامل موارد ذيل مي باشد . ( حافظيه ،
  باشد . 3/1-5/1نسبت پروتئين ها به كربوهيدراتها كه بايد به ميزان  -الف

  آمينواسيدهاي ضروري -ب
  نوكلئوتيدهاي اگزوژنوس و استرول ها بسيار ضروري اند .  -ج
پنتاتوتنات ، پيريدوكسين ،  ريبوفالوين ،  -ويتامين هاي ضروري شامل تيامين ، نيكوتين آميد ، كلسيم  -د

  .  ...ك اسيد و فولي
رشد زياد  موثر نيستند ولي در زمان توليد مثل  بسيار  براي اسيدهاي چرب غير اشباع به ميزان زياد كه البته   -هـ

  كارايي دارند . 
آرتميا از جلبكهاي تك سلولي ، باكتريها ، دترتيوسهاي آلي و ذرات ريز گياهي و جانوري معلق در آب تغذيه  

البته اين اجزاء سخت .جدا شده بدنش را كه در آب رها شده مورد مصرف قرار ميدهد  حتي اجزاء  ومي كند
  قابل هضم نبوده و فقط جلبكها و باكتريهاي موجود در روي آنها را مصرف مي نمايد . 

. با توجه به  تغذيه نمودغذاي زنده و غير زنده با مي توان  رابطور كلي در سيستم هاي كشت مصنوعي آرتميا 
كه آرتميا  به طور مداوم، غير انتخابي و به روش فيلتر كردن غذا  مصرف مي كند ، كميت و كيفيت غذا  بر اين

اساس مراحل الروي ، تكوين و شرايط كشت ارتميا متفاوت خواهد بود . براي پرورش آرتميا مي توان از 
  ) . 1382ز استفاده كرد ( حافظيه ،محصوالت  كشاورزي از جمله آرد  برنج ،  ذرت، گندم ، جو و سبوس آنها ني

  

                                                
 5-Non selective filter - feeder 
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و استفاده كرد آن در آبزي پروري آرتميا اكولوژي  

موقتي از آنها موجود است ودر چند  فهرست. )14(شكل جمعيت هاي آرتميا در پنج قاره جهان يافت شده اند
در ايران قبال فقط  ،لمثاراي سال گذشته به تعداد مكانهاي طبيعي يا مصنوعي آرتميا در جهان افزوده شده است. ب

منطقه در ايران شناسايي شده است  14) ولي امروزه بيش از Lavens, 1996سه منطقه شامل آرتميا تعيين شده بود(
  ) .1382كه در بر دارنده آرتمياست( حافظيه ، 

  

 
  )1996 و همكاران، الونس(اقتباس از  توزيع جهاني آرتميا :14شكل 

  
شور بودن آن است. شوري بدون شك غالب ترين فاكتور محيطي است و به  ويژگي عمومي زيستگاه آرتميا

نشان داده شد كه به مطالعه شوري  )1978هامر (همين دليل توزيع آنرا محدود ساخته است. اين موضوع توسط  
پرداخته بود. شوري هاي مختلفي در آن منطقه  Saskatchewanدرياچه نمك در منطقه  60آرتميا در  وجودو 
گرم در ليتر بدست آمد. مطالعه  94گرم در ليتر) و آرتميا  فقط در شوري  هاي بيش از  4/2-370ست آمد(از بد

در درياچه هاي نبرسكا  )1970مك هارار(ديگري كه ارتباط بين شوري و حضور آرتميا را نشان مي داد توسط 
توزيع آرتميا بر دات اوليه درياچه و غيره انجام گرديد. اثر فاكتورهاي ديگر از جمله دما، شدت نور، ميزان تولي

شوري تعيين كننده حضور آرتمياست ولي در تمام درياچه هاي شوري كه  اگر چهكامال مشخص گرديد. 
 )1972مك هارار( در فالت آمريكا ،شوري مناسبي براي حضور آرتميا دارند، اين موجود يافت نشد . براي مثال

م در ليتر را ليست مي كند كه در آنها آرتميا مشاهده نشد، در غرب گر 100درياچه شور باالي  30حدود 
 .(Williams, 1981)گرم در ليتر يافت نشد 100درياچه طبيعي شور با شوري باالي  15ويكتوريا(استراليا) آرتميا در 

اچه در دريرا بوضوح مشخص شد كه عوامل انتقال آرتميا همچون پرندگان و باد هرگز اجازه حضور آرتميا 
نام ه منطقه ويژه اي از استراليا، جنس بومي شبيه به آرتميا ب ،هاي مورد مطالعه نداده است. در درياچه هاي شور

با توجه به رقابت،  احتمال حضور آرتميا را بسيار و كه به شرايط آن منطقه بهتر سازش يافته وجود دارد پارآرتميا 
  . (Geddes, 1980ab, 1981)كم  رنگ كرده است 
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يافته اگرچه آرتميا در آب دريا بخوبي رشد مي كند ولي از طريق دريا نمي تواند به درياچه شور ديگري منتقل 
  . در حقيقت سازش به  شوري هاي مفرط  نوعي دفاع اكولوژيك در مقابل شكارگران است .باشد

 .اين موجود داراي يك سيستم تنظيم اسمزي بسيار موثر است •

ي تنفسي  موثر را دارد بطوريكه در سطح اكسيژني كم و شوري باال قدرت ظرفيت سنتز رنگدانه ها •
  .مقاومت دارد

 . (Sorgeloos , 1996) توانايي توليد سيست يا تخم نهفته را در شرايط خطرناك محيطي دارد ،به منظور  بقا

زيرا اين موجود ، دبنابر اين، آرتميا تنها در شوري هايي يافت مي شود كه فشار شكارگري وجود نداشته باش
  .گرم در ليتر) 70(بيش از بشدت از فشار شكارگري و رقابت پرهيز مي كند 
گرم در ليتر كه نزديك به درجه اشباع  250شوري بيش از  انندالبته در شرايط فوق العاده استرس زاي محيطي م

داراي سازش به درجات غلظت كلريد سديم است،  آرتميا خواهد مرد. سويه هاي با تمايزات جغرافيايي ، 
  . هستند درجه سانتيگراد و غيره 6-35تحمل دمايي ال مثبراي متنوعي از تغييرات 

همچون درياچه بزرگ نمك هستند (كه داراي غلظت نمكي كلريد سديم غالب نسبت به ديگر نمك ها  ييآبها
ديم در آنها غالب است از كه نمك هاي ديگر غير از كلريد س يآمريكا و درياچه اروميه در ايران و آبهاي

ممكن است  گروه غير كلريد سديم،آرتميا هستند كه در گروه آبهاي داخلي قرار مي گيرند اصلي  زيستگاه هاي
يا  كربناته باشند مثل درياچه مونو كاليفرنيا آمريكا و يا سولفاته باشند مثل درياچه چاپلين ساسكاچوان در كانادا

 چندين درياچه در نبرسكاي آمريكا.از نظر پتاسيم غني باشند مثل 

  
   آرتمياديناميك و پراكنش  -8-1

  دسته تقسيم مي كنند:  4در علم هيدروبيولوژي ، آبهاي سطحي را از نظر امالح معدني به 
  گرم در ليتر هستند و به طور عمده شامل رودخانه ها و آب بندها مي باشند .  5/0آبهاي شيرين كه داراي شوري 

 گرم در ليتر 5/0-30ر ( شورمزه ) با غلظت نمك آبهاي لب شو

 گرم در ليتر30-40آبهاي دريايي با غلظت نمك 

 گرم در ليتر نمك دارند .  40آبهاي بسيار شور كه بيش از 

كه تحمل زندگي در چنين  نكته بسيار مهم اين است كه با افزايش شوري ، كيفيت و ارزش غذايي موجوداتي
ش مي يابد . همچنين بر اساس علم گونه زايي ، تنوع گونه اي در آبهاي دريايي بيشتر افزاي ،آبهايي را  دارند

  است . 
در آبهاي شيرين ، موجودات سازش يافته با تنوع كمتري وجود دارند. در آبهاي خيلي شور نيز به دليل وجود 

زياد خواهد بود زيرا عامل عامل محدود كننده شوري، تنوع كاهش مي يابد و شمار افراد يك يا دو گونه بسيار 
صيد روي آنها كمترين تاثير را دارد. در حقيقت، با توجه به سازش بسيار باالي اين موجودات به زندگي در 
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چنين محيط هاي نامناسبي، استفاده از منابع غذايي موجود در اين محيطها، تعداد آنها را در واحد حجم بسيار 
  زياد خواهد نمود.

محسوب مي شوند و در بسياري از منابع، نقش دما  آرتميال بسيار مهم و موثر در بقا و رشد شوري و دما دو عام
گرم در ليتر به اثبات مي رسد.  250حتي در شوري بيش از  آرتميامحسوس تر بيان شده است. تحمل بسيار باالي 

. اين موجود كامال خود را با بعالوه در اين شرايط ، كيسه هاي رحمي فعال نيز در برخي نژادها مشاهده شده است
شرايط دشوار سازش داده است به طوريكه تحت شرايط هيپوكسي شديد با تغيير در رفتار توليد مثلي، تغيير در 
تعادل انرژي و ساخت  رنگدانه هاي تنفسي پس از گذشت چندين ساعت، شرايط را به نفع خود تغيير مي دهد. 

حاملهاي اكسيژني هموگلوبين انجام مي گيرد كه موجب افزايش مكانيسم هاي سازشي با افزايش ظرفيت  
ساخت هموگلوبين در اين شرايط است. در اين  حالت، پيكره بدني از قهوه اي كم رنگ به زرد و در نهايت به 

  قرمز تبديل مي شود. 
دو جنسي  همزيستي دو گونه در يك زيستگاه امكان پذيراست و جمعيتهاي بكرزا مي توانند در كنار انواع

زيست نمايند. به عنوان مثال، در آبهاي شور منطقه مديترانه گزارشي مبني بر وجود جمعيتهاي بكرزا در كنار دو 
  جنسي وجود دارد . 

سيستها در اثر شوري زياد شناور و با جريان امواج به سواحل رانده مي شوند. در آنجا به عمق آب مي روند و تا 
شود، غيرفعال مي مانند . شروع شرايط مناسب با ايجاد تغييرات در فشار اسمزي  هنگاميكه شرايط مناسب حادث

بين آب و محيط دروني سيست، منجر به پارگي پوسته و چرخه رشد و نمو آن مي گردد. اين موجود به دليل 
ين فقدان عامل تدافعي، محيط هاي فاقد صياد درياچه هاي شور را براي خود برگزيده است.  گر چه در چن

  زيستگاههايي نيز طعمه پرندگان مهاجر و بومي مي گردد . 
درجه  6-35نژادهاي مختلف جغرافيايي ، نوسات دما را مي توانند تحمل نمايند به طوريكه بر اساس منابع، دامنه  

اي ، نمك طعام به عنوان نمك غالب مي باشد ولي در آبه Halassohalineسانتيگراد را تحمل مي كنند. در آبهاي 
Athalassohaline  يونهاي ديگري وجود دارد كه ممكن است غالب باشند. به عنوان مثال مي توان از آبهاي

بهاي غني از پتاسيم ( درياچه هاي آسولفاته ( درياچه چاپلين كانادا ) آبهاي كربناته ( درياچه مونوكاليفرنيا ) 
  ايالت نبراسكا امريكا ) نام برد . 

ر كننده غير انتخابي است . يعني فقط ذرات غذايي رامصرف مي كند كه بتواند وارد مسير يك موجود فيلت آرتميا
ميكرون باشند زيرا در غير اين صورت نمي توانند وارد مسير  50گوارشي نمايد . اندازه اين ذرات نبايد بيش از 

و تك سلولي و همچنين از از باكتريها، فيتوپالنكتونهاي كوچك  آرتمياگردند. به طور عمده  آرتمياگوارشي 
  دتريتوس تغذيه مي كند . 

و پرندگان آبزي نقش عمده را در پراكنش آنها  دبه تنهايي قادر به پراكنش نمي باشد و عواملي مانند با آرتميا
دارند. سيست ها به پا يا پر پرندگان مي چسبند  يا حتي در مدفوع آنها به صورت مواد غير قابل هضم  باقي مي 
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در شرايط   آرتمياو با مهاجرت پرنده به نقطه ديگري منتقل مي شوند. شايد يكي از داليل عمده فقدان مانند 
 بسياري مناسب سواحل شمال شرقي برزيل ، مهاجرت نكردن پرندگان به آن منطقه باشد .

و پرورش در  براي امر تكثير  آرتميابه طور طبيعي، سالهاست كه تزريق سيست  آرتمياعالوه بر انتقال سيست 
استخرهاي خاكي يا نواحي استحصال نمك ، در بسياري از نقاط دنيا مرسوم است و اين مسئله نيز به پراكنش 

ت ها و اكولوژيست ها نمي باشد . البته در بحث اقتصادي يسكمك كرده است ، گر چه  خوشايند بيولوژِ آرتميا
ي شود كه به منظور افزايش توان توليد در استخرهاي و بعد از انجام مطالعات زيست محيطي و غيره پيشنهاد م

خاكي، ابتدا شرايط اقليمي منطقه و شرايط فيزيكي و شيميايي آب به طور كامل مطالعه و شناسايي شود و سپس 
با مطالعه نژادهاي مختلف موجود در بازار، بهترين نژاد براي آن منطقه آب و هوايي انتخاب شود كه به طور 

ي پرورشي فرانسيكاناي ويتنام آرتميابه شرايط خاص، بهترين  پاسخ را مي دهند. به عنوان مثال، طبيعي هر يك 
بهترين پاسخ را به نواحي  (SFB)به شرايط گرم منطقه جنوب غربي كشور ايران يا گونه خليج سانفرانسيسكو 

  استوايي مي دهند. 
ابت  بسيار توجه داشت زيرا در استراليا بي توجهي به به اكوسيستم جديد بايد به مسئله رق آرتميادر مورد معرفي 

گرديده است  .  آرتمياي موجود در آبگيرها، مانع از بقاي پارآرتمياي معرفي شده با پارآرتميارقابت ميان 
فعاليتهاي فيزيولوژيك  ولي داراي اندازه اي بزرگتر كه از نظر  آرتميا، موجودي است بسيار شبيه به  آرتمياپار

هموگلولين ندارد ) توليد مثلي ( تخم آنها رسوب مي كند و قدرت تحمل آنها نسبت به  آرتميار( پاتنفس 
  مي باشد .  آرتميامتفاوت است ولي اندام دفع نمك آن مشابه  آرتمياهيپوكسي بسيار كم است ) و تغذيه با 

  ا از خود نشان مي دهند . نسي رقابت بيشتري با انواع بكرزجنژادهاي دو  Bowen, 1980بر اساس مطالعات 
 آرتميابا توجه به زيستگاههاي خاصي است كه اشغال نموده اند تا موجب انطباق ويژگيهاي   آرتمياتوزيع جهاني 

بر اساس شرايط اكولوژيك زيستگاه گردد. از بعد ژنتيكي ، در گونه بكرزا وجود كاريوتايپهاي متنوع شامل 
وئيدي به اثبات رسيده است  كه موجب ايجاد واريته هاي ژنوتيپي جمعيتهاي ديپلوئيد، تريپلوئيد، تترا و پنتاپل

ي بكرزا شده است. در ميان اين نژادها ويژگيهايي وجود دارد كه ناشي از شرايط محيطي است از جمله آرتميا
تغيير ارزش  غذايي ناپلي هاي تازه تفريخ شده كه ممكن است از ساالنه يا حتي از فصلي به فصل ديگر دچار 

گردد در صورتيكه برخي ويژگيها ژنتيكي مي باشد و به عنوان ويژگي خاص گونه اي مطرح هستند و تحت تاثير 
شرايط محيطي نمي باشند. به عنوان مثال، قطر سيست، نرخ رشد و مقاومت نسبت به دماهاي باال از سازشهاي 

  حاصل گرديده اند.  آرتمياطوالني مدت 
رزا داراي سيست هاي بزرگ و انواع دو جنسي داراي سيست هاي كوچك مي باشند. ي بكآرتميابه طور كلي، 

سيست  A. tunisianaاگر چه در ميان انواع دو جنسي نيز اندازه هاي سيست متفاوت است. به عنوان مثال، در گونه  
سيست  A. persimilis , A . franciscanaبزرگ و داراي اليه كوريون ضخيم است در حاليكه در مورد گونه هاي 

كوچك يا متوسط و داراي اليه كوريون نازك مي باشند . ديناميك جمعيتي شامل چرخه هاي فصلي ، طرح 
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هاي تجمعي و ساختار سني موجود مي باشد كه ناشي از محيط غير زنده و ارتباطات متقابل بيولوژيك است . 
كه شامل درصد تفريخ و درصد موثره تفريخ  با هم متفاوت است آرتمياكيفيت تفريخ نيز در نژادهاي مختلف 

مي باشد . متذكر مي گردد كه هيچيك از اين پارامترها ، خاص گونه نيستند و بسيار تحت تاثير فاكتورهايي 
مانند نحوه استحصال ؛ عمل آوري، ذخيره ، نگهداري و همچنين تكنيك تفريخ مي باشند . البته اهميت شرايط 

  امر بسيار دخيل مي باشد .  زايشي والدين نيز در اين
بر اساس مطالعات حاصله ، بيشترين تراكم يا تجمع جمعيتي در اواخر فصل بهار است كه ناشي از تفريخ ناگهاني 
و فراوان سيست هاي بجا مانده از سال گذشته مي باشد. در اواخر ارديبهشت ماه، تجمع در كناره هاي ساحل و 

به يكديگر، موجب آزادسازي سيست هاي موجود در كيسه هاي رحمي مي  القائات جنسي ناشي از مالش افراد
گردد. به فاصله دو هفته بعد، شاهد شكوفايي نسل جديد نخست خواهيم بود كه با رسيدن به بلوغ جنسي، 
محصول سيست هاي همان سال را توليد مي كنند. پس از آن به تدريج از تراكم آنها كاسته مي شود ولي حتي 

  بسيار سخت نيز قادرند فعال باشند و توليد مثل نمايند.  در شرايط
اولين منابع تجاري سيست از سواحل شور خليج سانفرانسيسكو در  ،1950در دهه همانطور كه قبال گفته شد، 

قيمت پاييني داشت آرتميا در ابتدا سيست  كاليفرنيا  و بيوتوپ هاي داخلي درياچه بزرگ نمك يوتا شروع شد.
اثر افزايش بر 1970در اواسط دهه آن ارزش  ولي )Bengtson et al., 1991دالر به ازاي هر كيلو)( 10(كمتر از 

افزايش   ،تقاضا در سالن هاي تفريخ و همچنين كاهش ناگهاني ميزان برداشت از درياچه بزرگ نمك آمريكا
يك هاي آبزي پروري را در كنفرانس تكن )FAO(سازمان خوار و بار جهاني  ،1976قابل توجهي يافت. در سال 

اين ايده را بيان نمود كه يك مشكل جهاني براي  ) 1979سارجلوس( كيوتو ژاپن برگزار كرد كه پس از  آن
سيست بوجود آمده و بايستي با شناسايي منابع جديد طبيعي آرتميا در جهان و بهره برداري از آنها و همچنين 

موقعيت آرتميا با توليد  ،1980بين المللي گام برداشت. در سال  در رفع اين مشكل ،بهبود روش هاي عمل آوري
اقتصادي و تجاري در منابع طبيعي چند كشور دنيا از جمله آرژانتين، استراليا، كانادا، كلمبيا، فرانسه و چين  و 
 احداث استخرهاي مصنوعي در  كشورهاي برزيل و تايلند بهبود يافت.  كيفيت سيست كه با توجه به درصد

در تفريخ و تركيبات غذايي تعريف مي گرديد نه تنها در بين سويه هاي مختلف و گونه هاي  آرتميا بلكه حتي 
روش  1980،. طي دهه (Leger et al., 1986)متفاوت باشد توده استحصال شده از يك منبع نيز ممكن استميان 

ات غذايي ناپليوس آرتميا تدوين گرديد هاي جديدي براي ارزيابي و دستكاري قابليت تفريخ سيست ها و محتوي
  .تكه توسط  گروه تحقيق مطالعه بين المللي آرتميا انجام گرف

. آرتميا  از سطح رفت كارببرداشت بهينه  ايپايه  مهم تكنولوژي كاربردي بر ،در درياچه بزرگ نمك همزمان
 10رديد كه با اين روش حدود ،  جمع آوري  گبود سواحل كه توسط هواپيما رديابي شده ي در درياچه جاي

تن در سال بود. همچنين كيفيت  200برابر بيش از سالهاي گذشته جمع آوري  صورت گرفت كه نزديك به 
، نمونه توليد شده در درياچه بزرگ نمك در بازار جهاني  1980نتيجه، در اواسط دهه در تفريخ نيز بهبود يافت. 
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ست دنيا در اين درياچه صورت گرفت كه با توليد بسته بندي هاي درصد برداشت سي 90غالب گرديد . بيش از 
  مناسب و با درصد تفريخ باال قادر بود كل نياز جهان را به سيست آرتميا برآورده نمايد.  

در پي خواهد كه اين تكامل موجود در توليد سيست موقعيت بحراني را  ندبيان داشت) 1991بنگستون و همكاران(
يك سال در ميزان برداشت سيست از آرتميا درياچه بزرگ نمك آمريكا بداليل مختلف كه  چنانچه  داشت

صنعت آبزي پروري جهان با مخاطره روبرو خواهد شد و قيمت سيست با رشد تصاعدي روبرو  ،خلل وارد گردد
  خواهد گرديد. در همين زمان ميزان مصرف سيست رو به افزايش گذاشت .

تن سيست نياز  داشتند.  1500الن تفريخ  صنعتي  شناسايي گرديد كه ساالنه به س 6000، حدود  1997در سال  
ل سيست آرتميا براي تفريخ ميگو در جهان خريد و فروش مي شد و باقيمانده بطور اصلي درصد ك 80-85تقريبا 

  ف مي شد.در كشت الرو ماهيان دريايي در اروپا و شرق آسيا و به همين اندازه در آكواريوم فروشي ها مصر
درياچه بزرگ نمك مي تواند با افزايش برداشت نسبت به تقاضاي بيشتر بازار پاسخ مثبت دهد. اغلب شركت ها  

و كساني كه مجوز برداشت دارند گارانتي شده اند زيرا تكنيك هاي برداشت آنها و همچنين عمل آوري بسيار 
  ).  Lavens & Sorgeloos, 1998هزينه بر است( 

توسط برداشت از منابع طبيعي در بخش هاي شمال و  1990اقيمانده نياز جهان در سال هاي دهه درصد ب 10 
مركزي چين و جنوب سيبريا و برداشت از منابع نيمه طبيعي يا مزارع مصنوعي خليج سانفرانسيسكو، جنوب 

تن سيست تر  4000 ويتنام، كلمبيا و شمال شرق برزيل تامين گرديد. متوسط توليد ساالنه درياچه بزرگ نمك
كه درياچه يك اكوسيستم ييتن سيست با كيفيت مي رسد. از آنجا 1200خالص مي باشد كه طي عمل آوري به 

بزرگ طبيعي  است، شرايط اقليمي و تغييرات محيطي مي تواند تاثير بسزايي در نتايج حاصله در مقياس باال 
براي مثال در ده سال گذشته ميزان خالص توليد در  داشته باشد كه در برخي مواقع غير قابل پيش بيني است.

تن بوده است. تغييرات محيطي همچنين ممكن است بر ظرفيت نهفتگي و  2000-6600درياچه بزرگ نمك از 
  ).Lavens & Sorgeloos, 1998درصد تفريخ نهايي سيست حاصله تاثير بگذارد(

ثبت 1994-1995نمك آمريكا طي سال هاي كاهش شديد برداشت از درياچه بزرگ  ،به عنوان يك نتيجه
. با افزايش قيمت سيست و ايجاد بحران در صنايع آبزي پروري، (Sorgeloos & Van Stappen, 1995)گرديده است

مورد باز بيني  ،چندين منبع ديگر آرتميا در جهان كه بنظر مي رسيد پتانسيل الزم براي برداشت تجاري را داشتند
ع بطور عمده در مركز آسيا قرار داشتند( مثل درياچه اروميه در ايران، درياچه آبيل در چين، قرار گرفت . اين مناب

  ياروكوف در سيبريا و چندين درياچه در قزاقستان، قره بغاز گل در تركمنستان و درياچه نمك در آرژانتين).
مجددا نشان از  1997-98و  1998-99سال هاي  آخرين دو فصل برداشت در درياچه بزرگ نمك آمريكا

 ،فقر توليدات داشت و نتيجه اينكه ميزان توليد به يك سوم فصول گذشته كاهش يافته بود. در مجموع
نيز بسيار پايين بود بطوريكه سيست هاي عمل آوري شده  1997-98كيفيت محصول برداشت شده در سال 

ن روند براي طوالني مدت ادامه بود. البته انتظار اين بود كه اي درصد 70داراي درصد تفريخ كمتر از 
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كاهش مداومي در شوري آب درياچه بخصوص در بازوي جنوبي آن رخ  1990نخواهد داشت. در دهه 
در نتيجه رخداد پديده هاي طبيعي همچون ال نينو، آب هاي شيرين   1998-99داد. از اين گذشته طي سال 

راي آرتميا كاهش يافت . چنين كاهش وارد درياچه شدند و شوري در سطح كمتر از شرايط مناسب ب
گرم در ليتر) اجازه مي داد كه شكارگرها وارد درياچه گردند( مثل ماهي و قاب بال  90شوري( كمتر از 

Corixidae توليدات اوليه و مدل توليد مثلي آرتميا  داشت و كاهشي چشمگير در ظرفيت  بر) كه تاثير منفي
بوجود آمد، اما  1993اثر پديده ال نينو سال ي بر ن وضعيت مشابهشناوري سيست حاصله بوجود آورند. چني

در آن زمان بازوي شمالي درياچه بزرگ نمك محصول خوبي داد زيرا با باز كردن مسير آب از بازوي 
آب كم شور جنوب  به بخش شمالي درياچه نفوذ كند و شوري  از جنوبي اجازه داده شد تا حجم عظيمي

گرم در ليتر بوجود  آمد. پس از اين  240قابل قبول آرتميا يعني شوري حدود  مناسب براي توليد مثل
مقامات حكومتي به اين فكر افتادند كه جرياني را بين دو بازوي درياچه حفظ نمايند تا در مواقع  ،موضوع

 سبباضطراري و با سرعت،  شرايط مناسب را براي توليد آرتميا در بازوي شمالي بوجود آورند. اين كشف 
راه چاره را تشخيص و بهره برداري انفجاري از آنها  ،كه با چنين مشكلي مواجه بودند يمناطق سايرشد تا در 

). چندين منبع از اين منابع ممكن است تا Vanhaecke et al., 1987; Triantaphyllidis et al., 1998( آغاز گردد
وزه محصوالت آسيايي قابل دسترس در بازار طوري كه امربسطح درياچه بزرگ نمك توليد داشته باشند 

جهاني براحتي ديده مي شوند. با اين حال هنوز يك مشكل اساسي براي آينده پيش رو وجود دارد زيرا 
اطالعات ما از اكولوژي و زيستگاه هاي آرتميا چندان نيست. اين بدان معني است كه ثباتي در ضمانت  

خطر را محدود شدن دامنه موجبات منابع جهاني مي توانيم  سيست وجود ندارد ولي با شناخت پراكنش
انتظار بر اين است كه مقادير  ،در زمان تغييرات محيطي جبران نماييم. در مجموعرا و كاهش  فراهم آوريم 

تن ) ولي داراي كيفيت خوب در مزارع مصنوعي آرتميا توليد گردند ( كاليفرنيا  1-20هرچند كم سيست (
Schmidt, 1991،   برزيلCamara, 1996  ويتنام ،Baert et al., 1997  اندونزي ،Kontara, 1995 ، شيلي وكلمبيا ،

با مقياس  ي). چنين توليدات...و  Triantaphyllidis et al., 1998اريتره، هند، ماداگاسكار، پاكستان، پرو، تايلند 
اي تكنيك هاي بسيار موفقي كوچك در چندين كشور جنوب شرقي آسيا و آمريكاي التين،  گرچه دار

) ولي اميدي نيست كه بتوانند نياز جهاني سيست آرتميا را با توجه به روند رو به   Sorgeloos, 1987بوده اند (
راي نيروي انساني گزينه اشتغالزايي برشد صنايع مختلف آبزي پروري تامين نمايند. با اين وجود بهترين 

وجود در آنها از بعد اقتصادي  كه محدوديتهاي بسياري است  عهر كشور هاي در حال توسبخصوص دبومي 
دارد. در چنين وضعي سيست بصورت محلي در اختيار تكثير و پرورش دهنده هاي آبزيان اقتصادي بومي 

قادر خواهند بود تا چندين هزار تن در سال توليد  ،قرار مي گيرد كه چنانچه با مديريت صحيح پيش روند
اطالعات اكولوژيك مناسب ، هنوز به دليل فقدان ). با اين وجودLavens & Sorgeloos, 1998داشته  باشند(

ي رسد كه اين تنها راهي باشد كه بتوان به افزايش توليد رسيد. با اين وجود چندين شركت در زمينه بنظر م
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ل آوري برداشت و عمل آوري سيست درياچه بزرگ نمك آمريكا فعاليت دارند كه البته كيفيت هاي عم
اختالف در توليداتشان شده والزم است  تكثير دهنده هاي سخت پوستان اين موضوع را مد نظر  سببآنها 

بايد مورد مذكور ذيل اساسي بين سيست  مناطق ديگر جهان وجود دارد كه موارد  ياهداشته باشند. اختالف
  :توجه قرار گيرد

آسيا   يمركزسويه هاي موجود در منطقه سيست  زيا رفع دياپو غير فعال سازي نهفتگيبنظر مي رسد  -
  سخت باشد و اين موضوع باعث محدوديت هايي براي تفريخ آنها شده است .

قابل  ماندگاري و بقا، درسويه هاي آسيايي بدون تاثير منفي سيست كالسيك براي كپسول زدايي متون  - 
  .شود احساس ميبرخي تغييرات در پروتكل آن به   اجرا نيست و نياز

  اغلب سويه هاي پارتنوژنز از آسيا داراي اندازه هاي سيست بزرگ هستند. - 
  اطالعات ناكافي از كيفيت غذايي اين منابع وجود دارد. -

. اين موضوع دارند اطالعات كافي از منشا و ويژگي هاي سيست خريداري شدهبه  واحد هاي عملياتي تفريخ نياز
روري بنظر مي رسد. شايد بهترين راه براي تشخيص منشا هر سيست استفاده از براي بهره برداران آرتميا نيز ض

  ) .Sun et al,. 1999آرتميا استفاده شده است ( در مورد باشد كه اخيرا در بلژيك   DNA-fingerprintingروشهاي 
ساالنه را اين بسيار سخت خواهد بود كه نيازمندي هاي . آينده تقاضاي سيست همچنان باقي است ازسئوال 

ارزيابي نماييم زيرا تعداد زيادي از فاكتورها در اين  موضوع دخيل هستند. پيشگويي افزايش در شمار توليد الرو 
ماهي، ميگوي آب شيرين و ميگوي دريايي در سالن هاي تفريخ  بسيار سخت است. بطور كلي پيش بيني بر اين 

در ) كه Sorgeloos & Legger, 1992لن هاي تفريخ باشيم(است كه شاهد افزايش در توليد ماهيان دريايي در سا
بيشترين تقاضا براي تفريخ ميگوي  ،1999نياز به مقادير بيشتر سيست آرتميا وجود خواهد داشت. سال  نتيجه 

).اگرچه شور و اشتياق توسعه تجارت ميگو با توجه به افزايش درصد 80دريايي پنائيده بوده است  (بيش از 
آن وجود دارد ولي افزايش توليد ممكن است همچون روال گذشته اتفاق نيفتد. ممكن است  قيمت بازاري

محدوديت هايي رخ دهد زيرا برخي سياست گزاري هاي جديد در آبزي پروري بوجود آمده است. همچنين 
  1996محدود سازي عملكرد مزارع در مناطق معين گردد( همچون اتفاق سال سبب برخي بيماري ها مي تواند 

فاكتورهاي غير قابل پيش بيني آن است كه سالن هاي تفريخ در زمان وفور عرضه  سايركه در تايلند رخ داد). از 
پديده ال نينو در  ،مثالراي تخم وحشي و طبيعي به هر دليلي حتي داليل غير مترقبه محيطي فاقد فعاليت باشند(ب

  در اكوادور). 1997سال 
تغيير در استراتژي غذا دهي طي چرخه تفريخ و كاهش كميت هاي  جبموكمبود سيست  ،ديگرسوي از 

  مورد نياز مي گردد. يآرتميا
غذاهاي مصنوعي بطور يقين در آينده اي نزديك جايگزين خواهند شد زيرا تنها آنها قادر به كاهش مسائل و 

اي گونه هاي آبزي بسيار همين توليدات كم بر به طور كلي،موجود در توليد غذاهاي زنده مي باشند.  خطرهاي
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سوسپانسيون شدن در ستون مورد  در خصوصبمهم هستند. تركيبات غذايي، هضم پذيري و تشكيالت فيزيكي 
در تفريخ ميگوي آب  المثبراي آب نياز به بهينه سازي دارند قبل از اينكه بطور كامل جايگزين غذاهاي زنده 

ت به هدف هر سالن تفريخ ازجمله افزايش شمار پست شيرين گردند. كاربرد ذرات ميكرو غذايي ممكن اس
الرو( تراكم باال و نرخ بقا باال) يا توليد  الرو با كيفيت( قوي مقاوم به استرس ها و بيماري ها)بستگي داشته باشد.  
استفاده از غذاهاي فرموله در ابتداي مسير بسيار راحت تر است ولي بعد از آن هزينه اجراي استراتژي هاي 

تلف تغذيه اي،  تعيين خواهد كرد كه از غذاي زنده يا از غذاي مرده استفاده شود. اين موضوع نيز از يك  مخ
  منطقه تا منطقه ديگر متفاوت است.

  
  در جهان  آرتميامناطق صيد  -9-1

جغرافي به زندگي در آبهاي شور سازش يافته است. اينگونه آبها در سراسر دنيا پراكنده اند و در مباحث  آرتميا
نام برده شده است. به رغم توزيع  آرتمياجانوري ، از باد و پرندگان مهاجر به عنوان انتقال دهندگان سيست 

، سويه آرتمياجغرافيايي وسيع، تنوع اكولوژيك زيستگاههاي مجزا از هم و انعطاف پذيري ژنتيكي گونه هاي 
 5از  آرتميامطالعات انجام شده ، تاكنون حضور   هاي  مختلف جغرافيايي آن را به وجود آورده است . بر اساس

 9منطقه در آفريقا،  41منطقه جغرافيايي گزارش شده و به ثبت رسيده است كه شامل  360قاره جهان  و در 
منطقه در  39منطقه در امريكاي مركزي ،  43منطقه در امريكاي شمالي ،  84منطقه در استراليا و نيوزلند ، 

منطقه در آسيا مي باشد كه با كشف زيستگاههاي جديد به ويژه در  40منطقه در اروپا و  104امريكاي جنوبي ، 
   .آسياي مركزي و چين بر تعداد سويه هاي جغرافيايي آن افزوده شده  است

 

   )1382(حافظيه، ي ايرانآرتميامنابع طبيعي  -10-1

درجه طول  44-5/65از خط استوا و درجه عرض شمالي  25-40كشور ايران در نيمكره شمالي زمين و بين 
شرقي از نصف النهار  گرينويچ قرار گرفته است . اين منطقه در عرض شمالي قرار دارد . وضعيت فالت ايران 
نشانگر قرار گرفتن كشور ما در نيمه جنوبي  منطقه معتدل شمالي است. فالت  ايران در دوره هاي زمين شناسي 

ده است و از سنگهاي بسيار قديمي تا جديدترين نوع آن در اين فالت يافت همواره دستخوش تغيير و تحول بو
ميليون  620-700عربستان مي باشد كه در اثر چين خوردگيهاي حد فاصل  Platformمي شود . ايران دنباله گستره 

ك از سال پيش ( پركامبرين ) به وجود آمده است ، ولي پيكره كلي ايران در جنبشهاي زمين ساختي ترياسي
 195/648/1ميليون سال پيش ) به وجود آمده است. اين كشور وسعتي معادل  180-230دوران مزوزوئيك  (

كيلومتر مربع دارد و نيمي از آن را مناطق كوهستاني و يك چهارم آنرا مناطق كويري و  بياباني و باقيمانده را 
يكي از كشورهاي نادر جهان به شمار مي رود  جلگه هاي  هموار تشكيل مي دهد .  از نظر شرايط آب و هوايي، 

و مي توان در آن انواع نواحي آب و هوايي را  مشاهده نمود . در واقع ، بخش عمده اي از كشور ما داراي آب و 
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( بر مبناي تقسيم بندي كوپن ) است . بنابراين ،  مازاد باران و برف وجود ندارد كه  Dهواي  خشك از نوع 
  نه هاي دائمي شوند . موجب ايجاد رودخا

آب بعضي از رودخانه هاي ايران به علت عبور از زمينهاي نمكزار ، شور و تلخ و پر از امالح گوناگون مي شوند 
. اين مسئله در قسمتهاي خاوري ، مركزي و جنوبي كشور بيشتر ديده مي شود . آب اين گونه رودخانه ها براي 

ند .  با توجه به نواحي چهارگانه اصلي آبگيرهاي  ايران ، وضعيت و كشاورزي  و شرب قابل بهره برداري نيست
حوزه بزرگ و كوچك مورد بررسي قرار  12موقعيت چاله ها ، شيب زمين و مسائل ديگر ، آبهاي ايران را در 

مي دهيم . اين حوزه ها شامل دو حوزه اصلي واقع در شمال و جنوب (حوزه آبريز خليج فارس و درياي عمان ) 
وزه آبريز درياي خزر ، دو حوزه كناري و هشت حوزه مسدود مياني است . آبگيرهاي شور ذيل ، در مجموعه ح

  حوزه هاي آبريز دوازده گانه مورد بررسي قرار گرفته است . 
مي باشد.  درياچه اروميه  آرتميادرياچه شورابيل اردبيل  كه در حال حاضر با توجه به شيرين شدن آب آن ، فاقد 

ي آرتميااروميانا ) و  آرتمياي دو جنسي ( آرتميااستان آذربايجان  غربي و آبگيرهاي اطراف آن كه داراي در 
بكرزا مي باشد . كال شور گناباد  در استان خراسان ، درياچه شور و اينچه در استان گلستان ،  درياچه نمك قم و 

كوير ميقان اراك و آبگيرهاي شور  آبگيرهاي اطراف و حوض سلطان و باتالق گاوخوني در اصفهان و
بگير ورمال در سيستان و بلوچستان ، آبگيرهاي شور آگچساران و درياچه هاي مهارلو و بختگان استان فارس ، 

ي بكرزا مي باشند . البته با ادامه مطالعات بعدي در اين زمينه ممكن آرتمياكرمان و خوزستان كه همگي داراي 
  يش يابد . است ليست  منابع فعلي افزا

  
  درياچه اروميه

در حوزه آبريز درياچه اروميه ، درياچه اروميه وجود دارد . اين درياچه كه در قديم  به آن چي چست گفته مي 
كيلومتري شرق اروميه در استان آذربايجان غربي قرار دارد  و يكي از بزرگترين آبگيرهاي دائمي  21شد، در 

 5750با نمك فوق اشباع مي باشد . مساحت اين درياچه در حدود  آسياي غربي و جز معدود درياچه هاي
كيلومتر مربع ) مي باشد كه اين  5400كيلومتر مربع و در فصول كم آبي  5900كيلومتر مربع ( در فصول پر آبي 

وسعت تابع مستقيمي از ميزان بارش ساالنه است و ميزان آبي است كه وارد درياچه مي گردد . اين درياچه در 
ماههاي ارديبهشت و خرداد با توجه به مقدار آبهاي وارده به داخل درياچه به علت اثر ذوب برفهاي اطراف ، 

  داراي حداكثر وسعت و در اواخر فصل تابستان تا اواخر پاييز داراي حداقل وسعت مي باشد . 
ي باشدكه در جنوب كيلومتر م 58كيلومتر متغير و عرض آن در پهن ترين قسمت  130-146طول درياچه از 

كيلومتر است كه ميان دو كوه زنبيل و جزيره اسالمي   15درياچه واقع شده است . كم عريض ترين نقطه آن 
متر در شمال غرب درياچه  مي  16متر است كه عميق ترين نقطه آن  6قرار دارد . متوسط عمق درياچه در حدود 

  باشد ( اين مقدار در سالهاي مختلف متفاوت است ) 
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كيلومترمربع است كه از شمال به رود ارس و از شرق به كوههاي سهند و  51440حوزه آبريز درياچه اروميه 
سبالن  و از جنوب شرقي به رودخانه قزل اوزن و از جنوب به كوههاي كردستان و از غرب به كوههاي سرحدي 

  ايران و تركيه محدود شده است . 
فصلي درياچه را مشروب مي نمايند كه در اغلب فصول سال جريان دارند رودخانه  7رودخانه دائمي و  15حدود 

و اين رودخانه ها شامل : زرينه رود، سيمينه رود ، مهاباد چاي ( چاي در زبان تركي به معني رودخانه است ) 
گدارچاي ، باراندوزچاي ، شهرچاي ، روضه چاي،  نازلوچاي، زوالي چاي ، آجي چاي ، آذرشهرچاي ، قلعه 
چاي ، صوفي چاي، مردوق چاي ، و ليلن چاي كه به عنوان رودخانه هاي دائمي مطرح مي باشند  و رودخانه 
هاي سيخ چاي ، شيوان چاي ، خرخره چاي ، تيوان چاي ، طسوج چاي ، دريان چاي و گبي چاي كه رودخانه 

  هاي فصلي درياچه اروميه هستند . 
ز حساسترين سيستمها را دارد . موجودات زنده در آب درياچه شامل از نظر محيط زيست ، درياچه اروميه يكي ا

اروميانا مي باشد كه در طول  آرتمياجلبكهاي سبز ، باكتريها و نوعي سخت پوست  با ويژگي خاص تحت عنوان 
چند ماه از سال در  توده هاي بسيار انبوهي قابل مشاهده است . محيط آرام و ايده آل اين درياچه همراه با 
ويژگيهاي خاص زيست محيطي ، نه تنها موجب تجمع و مهاجرت تعداد كثيري از پرندگان بومي و مهاجر ( 
گونه هاي مختلفي از پرندگان ، به ويژه پليكان و فالمينگو )  به منطقه شده  است بلكه به دليل دارا بودن شرايط 

پرندگان مذكور تبديل نموده است كه از  اقليمي و طبيعي مطلوب ، آنرا به محل زاد و ولد و زمستان گذراني
جزيره  و صخره هاي سنگي است كه بجز  102درياچه اروميه داراي  .لحاظ قابليتهاي طبيعي قابل توجه است

جزيره اسالمي ( شاهي ) جزاير ديگر غير مسكوني مي باشند . تعدادي از اين جزاير از قبيل جزيره كبودان ( 
اشك داغي ، آرزو و دوقوزالر (نه گانه ) به لحاظ داشتن شرايط زيستي مناسب قويون داغي ) جزيره اسپير ، 

همراه با جاذبه هاي طبيعي ،  از تنوع حيات گياهي و جانوري ( قوچ ، ميش ، گوزن زرد )  بسيار با ارزشي 
ه ، گلمانخانه ، برخوردار هستند . اين درياچه داراي بنادر زيادي مي باشد  كه از  جمله مي توان به بندر شرفخان

  رحمانلو و دانالو اشاره كرد . 
ي اروميانا تنها گونه دو جنسي در ايران است كه در اين درياچه زندگي مي كند البته در آبگيرهاي آرتمياگونه 

  ي بكرزا زندگي مي كند . آرتميااطراف درياچه نيز 
مختلف متغير است ، در فصل  درجه حرارت  آب درياچه در فصول: خواص فيزيكي و شيميايي آب درياچه

درجه سانتيگراد نوسان دارد . رنگ آب نزديك ساحل تيره  35-40درجه سانتيگراد و در تابستان 0-20زمستان 
رنگ است كه به دليل در تماس بودن با لجن مي باشد ولي در ظرف شيشه اي تقريبا سبز ديده مي شود .  مزه 

كيلوگرم  113/1-28/1سمت در هزار و وزن مخصوص آن از ق 140-260آب ، شور و تلخ است و شوري آن 
ميكروموس مي رسد . به علت  340000و حداكثر تا  215500در ليتر متغير است . حداقل هدايت الكتريكي آن 
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وجود امالح زياد ، آب درياچه سنگين است . از كاتيونها ، سديم در درجه اول و منيزيم در درجه دوم قرار دارد 
  آنينها را كلرورها و مقام دوم را سولفاتها دارند و تلخي آب درياچه به علت  وجود منيزيم مي باشد . . مقام اول

  
  درياچه مهارلو ، درياچه بختگان 

حوزه آبريز مهارلو كه بر اساس  حوزه هاي دوازده گانه جز  حوزه آبريز نيريز و شيراز است ، يكي از  حوزه 
 52ر محدوده استان فارس قرار دارد . اين حوزه ، در محدوده جغرافيايي هاي مستقل مركزي ايران است كه د

دقيقه عرض شمالي قرار دارد . از شمال  57درجه و  29دقيقه طول شرقي و  28درجه و  53دقيقه تا   14درجه و 
كيلومتر و عرض آن در امتداد دشت   160غربي به جنوب شرقي كشيده شده و طول آن در امتداد مذكور  

كيلومتر مربع است . قسمت  4270كيلومتر است . وسعت  اين حوضه ،  43روستان و درياچه مهارلو ، حدود س
شمالي آن به نسبت كوهستاني و قسمت جنوب شرقي آن هموار مي باشد . كف درياچه مهارلو با ارتفاعي حدود 

متر از  2990با ارتفاعي حدود متر از سطح دريا ، پست ترين نقطه حوزه و قالت در قسمت غربي شيراز  1455
سطح دريا مرتفع ترين نقطه آن است . در اين حوضه ، رودخانه دائمي وجود ندارد و سيالبهاي آن به وسيله 
چندين مسيل و رودخانه فصلي به درياچه مي پيوندد . اين درياچه ،  محل تخليه تمامي سيالبهاي اضافي و زه آب 

مسيلهاي نظر آباد و ميان جنگل مي باشد . درياچه مهارلو را به علت فقدان  دو رودخانه خشك شيراز و راهدار و
تداوم در تغذيه و همچنين تبخير فراوان آب آن ، ناشي از عمق كم و سطح وسيع ، نمي توان درياچه اي دائمي 

رياچه به محسوب نمود . در سالهاي كم باران ، به علت كمبود سيالبهاي سطحي و زه آبهاي دشت ، ميزان آب د
شدت كاهش مي يابد به طوريكه گاهي اين وضعيت منجر به خشكي نسبي درياچه مي شود . ميانگين سطح 

كيلومتر مربع نيز گزارش  610كيلومتر مربع مي رسد البته تا  250كيلومتر مربع و در مواقع پر آبي به  175درياچه 
متر است كه در مواقع پر آبي به  55/0ط آن حدود متر و عمق متوس 1454شده است. ارتفاع سطح درياچه از دريا 

متر عمق دارد . شيب كم كف  5/2يك متر مي رسد. عميق ترين بخش درياچه در شمال شرقي آن است و 
متر و در  1000موجب  كم عمق شدن چندين  كيلومتر مربع از درياچه گرديده است . عرض در باريكترين نقطه 

اشد . متذكر مي گردد كه چند چشمه  آب شيرين به درياچه مي ريزد . ميانگين متر مي ب 10000پهن ترين نقطه 
از سطح به عمق  pHميليون مترمكعب برآورد شده است . 130حجم درياچه نسبت به عمق و سطح آن حدود 

متري ، كاهش  55/1كاهش مي يابد . به طوريكه در سطح بيشتر از عمق مي باشد . حرارت آب از سطح تا عمق 
گرم در ليتر مي باشد كه  البته در مصب  120-280متري افزايش مي يابد . شوري درياچه  8/1از آنجا تا عمق و 

ورودي آبهاي شيرين ، كاهش نشان مي دهد. اين درياچه  زيستگاه انواع اردك ، غاز، فالمينگو ،  كاكايي و 
و بختگان ( نيريز ) در قسمت شرق شيراز بسياري پرنده هاي بومي و مهاجر ديگر مي باشد . درياچه هاي طشك  

و حد واسط شهرهاي  مرودشت  و نيريز قرار دارد . وسعت اين دو درياچه كه توسط تنگه اي به هم ارتباط دارند 
و كرانه هاي آنها از اراضي نمكي و مضرس تشكيل يافته است . درياچه بختگان يا نيريز با عمق كم و طولي در 
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كيلومتري غرب شيراز قرار گرفته است . اين درياچه نام  80دو رشته كوه موازي و در  كيلومتر بين 100حدود 
 30خود را از شهر نيريز گرفته  است . مهمترين تامين كننده آب آن رودخانه كر مي باشد . پهناي درياچه 

بختگان حدود كيلومتر مربع برآورد شده است . عمق آب درياچه  3120كيلومتر و  مساحت سطح درياچه حدود 
  ي موجود در اين سه منبع از نوع بكرزا مي باشد . آرتميامتر مي باشد .  3/1متر و درياچه طشك  2
  

  درياچه هاي اينچه و شور

حوزه آبريز درياي خزر آبهاي منطقه وسيعي از كشور شامل دامنه هاي شمالي رشته  ارتفاعات البرز (كوههاي 
هاي آذربايجان را بخود جلب مي نمايد . اين حوزه ،  در محدوده شمالي ايران ) زاگرس ، مركزي و كوه

دقيقه عرض شمالي قرار دارد . از  37درجه و  38درجه تا  35درجه طول شرقي و  59درجه تا  44جغرافيايي 
شمال غربي به شمال شرقي كشيده شده است . درياچه اينچه و شور كه در اين حوزه  قرار گرفته اند را نمي توان 

رياچه هاي دائمي به شمار آورد و همچنين ورودي آن فقط به بارشهاي باران بر مي گردد . در سالهاي كم د
باران ، به علت كمبود سيالبهاي سطحي و زه آبهاي دشت ، ميزان آب درياچه بشدت كاهش مي يابد  بطوريكه 

هكتار و درياچه شور  60اينچه  گاهي وضعيت  منجر به خشكي نسبي درياچه ها مي شود . ميانگين سطح درياچه
هكتار بوده است و در مواقع پر آبي بيشتر مي شود . سطح درياچه تقريبا همطراز با دريا مي باشد و عمق  200

متر است كه در مواقع پر آبي به يك متر مي رسد. عميق ترين بخش درياچه اينچه در  3/0متوسط هر دو كمتر از 
متر  3/0دارد . شيب كم كف موجب شده است كه عمق متوسط كمتر از متر عمق  5/1قسمت مركزي است و 

متر مي باشد . ميانگين حجم درياچه نسبت  100كمتر و در پهن ترين نقطه  25باشد . عرض در باريكترين نقطه 
بر اساس مطالعات گذشته  pHهزار متر مكعب برآورده شده  است . نوسانات  180به عمق و سطح آن حدود 

) گزارش شده است . نوسانات  1373درجه سانتيگراد( در سال مطالعه  7-28و نوسانات حرارت آب  3/8-5/7
ميليگرم در ليتر گزارش  1/2-2/7گرم  در ليتر و نوسانات اكسيژن  محلول در آب  120-280شوري  درياچه 

 در اين درياچه ها سويه بكرزا مشاهده شد .  .شده است

  
  درياچه شورابيل 

هكتار و اطراف آنرا گل و الي و لجن سياه پوشانده  64در جنوب اردبيل قرار دارد و مساحت آن  اين درياچه
سانيتمتر مي پوشاند كه در  5-8است . در سالهاي گذشته ، سطح آنرا قشري از امالح  سفيد نمك به ضخامت 

بلندي احاطه شده است  . اين معالجه  بيماريهاي پوستي و رماتيسم موثر بود . اطراف درياچه به وسيله كوههاي 
درياچه در بخش غربي حوزه آبريز درياي خزر  قرار گرفته كه از چند سال پيش با  ورود آبهاي شيرين به آن به 

در آن خبري نيست . گزارشات موجود  آرتمياصورت يك درياچه اب شيرين در آمده است و سالهاست كه از 
   .)1364آذري تاكامي ، مربوط به سالهاي گذشته مي باشد(احمدي و 
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  درياچه هامون جازموريان 

از سويي در حد فاصل استانهاي كرمان و از سوي ديگر سيستان و بلوچستان ، در جنوب غربي كشور پهناور 
ايران ، حفره بيضي شكلي وجود دارد كه به آن جاوزموريان  يا درياچه جازموريان اطالق مي شود . پوشش 

الح بومي به نام جاز ناميده مي شود و موريان به معناي انبوه و فراواني است . حوزه  گياهي خاصه منطقه در اصط
جازموريان بين دو رشته ارتفاعات شهسواران در شمال و بشاگرد  در جنوب واقع  شده است . آب آن كه اغبل 

گردد . هليل رود از در تابستان خشك مي شود به وسيله رودهاي بم پور و  هليل رود و تعدادي مسيل تامين مي 
 300جانب شرق و رودخانه بم پور از جانب غرب به آن مي ريزند . سطح حوزه درياچه در مواقع پر آبي به 

  كيلومتر مي رسد. 
كيلومتر مي رسد . آب و هواي حوزه به شدت   45كيلومتر و عرض تقريبي آن در مواقع پر آبي به  100طول آن 

ايي است و جز آب و هواي بياباني به شمار مي آيد . پست ترين نقطه حوزه تحت تاثير ارتفاع و عرض جغرافي
متر باالي سطح دريا مي باشد . ميانگين ساالنه بارندگي در اين حوزه  350مربوط به چاله جازموريان است كه 

مي تابع ارتفاع و شيب مناطق مختلف آن مي باشد .  در بخش گسترده و پست جنوبي ميزان بارش به حداقل 
  ي پارتنوژنز مشاهده گرديد . آرتمياميليمتر در سال اندازه گيري شده است . در اين آبگير  100رسدكه اين ميزان 

  
  ان ، درياچه مسيله و نمك قمقكوير مي

در حوزه آبريز مركزي ، دو چاله بزرگ و چند كوچك ، آبهاي اين منطقه را بخود جذب مي كند كه شامل 
كيلومتري شمال شرقي اراك  12ك و درياچه حوض سلطان  مي باشند . كوير ميغان در كوير ميغان ، درياچه نم

متري از  1670كيلومتر مي باشد . اين چاله در ارتفاع  16كيلومتر مربع و طول آن  112قرار دارد كه مساحت آن 
د . به عبارت سطح دريا قرار دارد . اين درياچه در حقيقت يك زير حوزه يا ناحيه تبخيري  كوچك مي باش

ديگر اين درياچه فصلي است  و در فصول بارندگي پر آب و در فصول خشك به صورت باتالقي و نمكزار در 
مي آيد . آب كوير ميغان از مسيل هاي خشك اطراف و چند رودخانه فصلي تامين مي گردد كه مهمترين آنها 

  رودهاي تبرنه ، آشتيان و كره رود مي باشند . 
درياچه شاهي در شمال شرقي كاشان و جنوب شرقي تهران واقع شده است و بزرگترين چاله اين  درياچه نمك يا

 2400كيلومتر و مساحت تقريبي آن  30كيلومتر و عرض تقريبي آن  80حوزه محسوب مي شود . طول آن 
و شكل آن با  متري از سطح درياهاي آزاد جهان واقع است و وسعت 800كيلومتر مربع مي باشد. اين درياچه در 

توجه به وروديهاي آب و ميزان بارندگي در فصول مختلف متفاوت است . درمواقع  بارندگي سطح آب افزايش 
و در هنگام كم آبي كاهش مي يابد . به طور عمده ، آب اين چاله از سويي توسط رودخانه هاي مهم اين حوزه 

  ه كرج و جاجرود ) تامين مي شود . رودخان(  جاجرود رودخانه ديگر سوي از و – رود قم و چاي قره –
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 –درياچه حوض سلطان دومين چاله مهم اين  حوزه مي باشد كه در شمال قم و شرق شهر ساوه را در راه قم 
.  شود مي تامين ديگر كوچك مسيل چند و شور رودخانه از بخشي توسط چاله اين آب.  است گرفته قرار تهران

كيلومتر مي باشد. ابعاد  15و عرض تقريبي آن  30رمربع ، طول آن كيلومت 106 سلطان حوض درياچه مساحت
متر است  790اين درياچه نيز در فصول مختلف ( پر آبي يا كم آبي ) متفاوت مي باشد . ارتفاع آن از سطح دريا 

  . در هر سه درياچه ، سويه بكرزا مشاهده و نمونه برداري شد . 
  

  كال شور گناباد

ر نمك ( دشت نمك ) به وسيله كوههاي ناپيوسته و كم ارتفاعي احاطه شده است كه در شرق ، حوزه آبريز كوي
غرب و جنوب آن قرار دارند و از ساير حوزه ها جدا مي شود . اين  حوزه از خشك ترين نواحي داخلي ايران ،  

ور وجود دارد ، در ساير فاقد رودخانه هاي دائمي است و بجز در قسمت شمال غربي كه تعدادي رود با دلتاي ك
قسمتهاي دشت رودخانه دائمي وجود ندارد . رودخانه هاي موجود اتفاقي يا فصلي است و غالب جريان آنها در 
وسط دشتها محو مي گردد .  رودخانه هاي عمده اي كه وارد اين حوزه مي شوند شامل رودخانه هاي جاجرم ( 

انند جوين ،  سبزوار و حبله رود مي باشد . در اين حوزه،  كاليمور يا كال شور خارطوريان ) و شعب آن م
رودخانه هاي اتفاقي وجود دارد كه در زبان محلي  به نام كال معروف شده اند . كال شور كناباد يكي از اين 

مشاهده  آرتميامناطق يا رودخانه هاي اتفاقي است كه در مسير خود آبگيري را به وجود آورده است كه در آن 
  شد. 

  
  ويژگي هاي زيستگاه  آرتميا -11-1

آرتميا يك فيلتر كننده غير انتخابي است كه از دتريتوس هاي آلي،  جلبك هاي همانطور كه گفته شد، 
ميكروسكوپي و باكتري ها تغذيه مي كند.  زيست گاه آرتميا ساختار استوايي ساده اي دارد كه تعداد كمي گونه 

يا از شكارگران خود در فرار است و همچنين در صورت وجود رقيب غذايي از در آن توزيع شده اند  زيرا  آرتم
بين خواهد رفت و لذا اين موجود بصورت تك كشتي در زيستگاهايش ديده مي شود.  آرتميا خود به تنهايي 

ل مهمترين عوام) 15(شكل خصوص فالمينگو ها بقادر به پراكنش نمي باشد ، باد و پرندگان آبزي و كنار آبزي 
  انتقال دهنده آنها هستند.

 انتقال گشته استموجب سيست هاي شناور به پاها و پرهاي آنها مي چسبند و حتي در مدفوع آنها ديده شده كه 
در سيستم گوارشي پرنده غير قابل هضم است). پس مي توان نتيجه گرفت كه  ،بدليل وجود كيتينسيست (

وجود آرتميا در آن مناطق (حتي با وجود شرايط مناسب  دانفق سببپرندگان به برخي مناطق نكردن مهاجرت 
است. منطقه اي در شمال شرق  برزيل وجود دارد  كه بطور طبيعي بدليل  بودهاقليمي و فيزيكي و شيميايي) 

  پرندگان فاقد آرتميا بوده است.نكردن مهاجرت 
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 فالمينگوها كه نقش انتقال دهنده آرتميا را بازي مي كنند :15شكل 

  
  اشكال مورد استفاده آرتميا در تغذيه آبزيان  -12-1

ارزيابي  مورد. مطالعات متعددي  در  متفاوت هستندنژادهاي مختلف آرتميا  از لحاظ كيفيت غذايي با هم 
بطوريكه امروزه به عنوان يكي از غذاهاي  منحصر به فرد در مزارع  پرورشي  ه استغذايي آرتميا انجام گرديد

، ماهيهاي دريايي ، ماهيان آب شيرين و آكواريومي ، ماهي كپور و قزل آالي رنگين كمان و انواع ميگو و ماهي 
سخت پوستان مطرح است . از آرتميا براي تغذيه ماهيان خاوياري در مرحله  الروي استفاده مي شود زيرا  

  درصد مرگ و مير در تغذيه با آرتميا ، كمتر و رشد آنها به مراتب بيشتر است. 
شده ، متاناپليوس ، آرتمياي   تخمگشايي،   ناپلي تازه 6آرتميا به اشكال متفاوت ، سيست هاي پوسته زدايي شده 

 , Bengtson et al)، جهت تغذيه آبزيان مورد استفاده  قرار مي گيرد   7جوان و بالغ ، آرتمياي خشك و فريز شده 

1991).   
  
  سيست پوسته زدايي شده ( دكپسوله )  -13-1

پوسته سختي كه جنين غير فعال آرتميا را در بر گرفته است ، مي تواند با قرار گرفتن كوتاه مدت در محلول 
ناميده مي شود . روند كپسول زدايي شامل   8 "كپسول زدايي  "هيپوكلريت كامالً زدوده شود كه  اين فرآيند 

شستن  و غير فعال كردن هيپوكلريت  آبگيري سيست ها، حذف پوسته قهوه اي رنگ در محلول  هيپوكلريت،
  باقي مانده است كه به ترتيب ذيل انجام مي شود .                   

ساعت ، با هوادهي و در  حرارت يك گرم در ليتر )  به مدت  100سيست ها را با قرار دادن در آب ( كمتر از 
  درجه سانتيگراد ، آبگيري مي نماييم.  25

ميكروني جمع آوري ، شستشو و به  ظرف محتوي محلول كپسول زدا انتقال مي  125سيست ها را با يك الك 
و ديگري پودر سفيد  NaOCLدهيم . دو منبع  براي توليد محلول كپسول زدا وجود دارد (مايع سفيد  كننده تازه 

                                                
 6- Decapsulated cysts  

 7- Frozen and freez - dried  

 8- Decapsulation 
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رايت در محلول  گرم ماده فعال هيپوكل 5/0به ازاي هر گرم سيست ،  دباي . 2O)LCa(Cكننده  هيپوكلريت كلسيم 
  وجود داشته باشد .

زيرا در محيط  قليايي كپسول زدايي بهتر صورت مي گيرد ( در   . pH>10براي ثابت نگهداشتن  NaOHاستفاده از 
 40سي سي سود  33يا  NaOHگرم  15/0استفاده شده  است ،   NaOCLصورتيكه از محلول هيپوكلريت  سديم 

) . قبل از استفاده  CaOگرم  4/0گرم كربنات كلسيم يا  76/0سفيد كننده ،  درصد  و در صورت استفاده از پودر
 (درياچه اروميه) به طور كامل  در آب حل شوند ( براي ساخت  محلول نهايي  از آب دريا د، مواد فوق باي

  سي سي محلول كپسول زدا مي باشد )  14استفاده مي شود و به ازاي هر گرم سيست نياز به 
سيست آبگيري شده را به آن اضافه كرده و آن را به مدت  كرده ودرجه سانتيگراد سرد   15-20تا  محلول را 

دقيقه معلق  نگه مي داريم ( با هوادهي ) . با توجه به گرما زا بودن فرايند ، دماي محلول بايستي با كمك  15-5
شدن كوريون در محلول ، روند  درجه سانتيگراد  حفظ شود . سپس با مشاهده حل 40يخ در دماي كمتر از 

  كپسول زدايي را به طور  مرتب با استفاده از لوپ ارزيابي مي كنيم . 
پس از آن كه سيست ها خاكستري شدند ( در صورت استفاده از پودر سفيد كننده كه كلسيم دارد )  يا نارنجي 

ر هيپوكلريت باقيمانده ، سيست ها شدند (در صورت استفاده از محلول هيپوكلريت سديم )  براي خنثي كردن اث
ميكرون )  تا بوي كلر از بين برود . سپس براي غير  125را آنقدر در آب شستشو مي دهيم ( با استفاده از توري 

 3O2S2Naدرصد  1/0نرمال يا در محلول  1/0 فعال  سازي آنها ، كمتر از يك دقيقه سيستها را در اسيد كلريدريك
)  مي توانند به طور مستقيم  16شكل ا آب  دريا شستشو مي دهيم . سيست هاي دكپسوله (داخل نموده و دوباره ب

مجدد يا استفاده   تخمگشايي(براي  شدهاستفاده شده و يا در آب نمك  اشباع ، دهيدراته  تخمگشاييبراي 
توان براي  ساعت عوض شود . سيست هاي دكپسوله را مي 24آب نمك بايد هر   .مستقيم )  و نگهداري شوند

آنها كاهش يابد ،   تخمگشاييدرجه  سانتيگراد بدون اينكه درصد  4چند روز در يخچال در دماي صفر الي 
  نگهداري نمود . براي نگهداري طوالني مدت ،  سيست هاي دكپسوله به محلول آب نمك  اشباع انتقال مييابند. 

يست دكپسوله ، در مقايسه با ناپليوس  آرتميا ، در پرورش  الروهاي ماهي و ميگو ،  استفاده مستقيم از س
محدوديت بيشتري دارد . با اين وجود ثابت شده است كه سيست هاي خشك  دكپسوله ، غذايي مناسب براي 
پرورش الروهاي گونه هاي مختلف مانند گربه ماهي آب شيرين و كپور ، ميگوي  دريايي و خامه ماهي هستند . 

  ه از سيست هاي دكپسوله ، مزايايي متفاوت  از هر دو جنبه علمي و تغذيه اي دارد . در پرورش الرو ،  استفاد
  سيست هاي  دكپسوله داراي چندين مزيت هستند :

  كپسول زدايي سبب ضد عفوني سيست ها مي شود . 
و از مصرف پوسته سيست توسط شكارچي جلوگيري بعمل مي آيد زيرا اين پوسته براي آبزيان قابل هضم نيست 

  مي تواند با انسداد مسير گوارشي ، سبب مرگ آنها  گردد . 
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ناپليوسهايي كه از سيست هاي دكسپوله حاصل مي گردند ، محتواي انرژي و وزن فردي باالتري نسبت به ناپلي  
  حاصل از سيست  دارند ، زيرا كه براي شكستن  و خارج شدن از پوسته ، انرژي صرف نمي كند . 

سيست دكپسوله  كوچكتر از مراحل الروي است و آسانتر خورده مي شود و همچنين براي  از لحاظ اندازه ،
آن ، انرژي كمتري مصرف مي شود كه مي تواند به عنوان يك منبع پرانرژي  براي ماهي  و ميگو  تخمگشايي 

  مورد استفاده قرار گيرد . 
ودن آن مي باشد كه اين موضوع  در مورد از عمده ترين مشكل كپسول زدايي ، عدم توان تحرك و غوطه ور نب

  پست الرو ميگوي پنائيده كه از كف  تغذيه مي كند صدق  نخواهد كرد . 
ميكرون )  در مقايسه با ناپليوس از ارزش باالتري براي مراحل اوليه  200-250از نظر اندازه ، سيست دكپسوله (

دارد )  همچنين از نظر ميزان شناور بودن ، سيست ميكرون اندازه  470-550شكارچي  برخوردار است (  ناپلي 
هنگاميكه خشك شده باشد به مراتب شناورتر از  ناپليوس است ،  لذا ارجحيت  سيست دكپسوله  بويژهدكپسوله  

بر ناپليوس مشخص مي گردد . سيست دكپسوله اي كه خشك نشده باشد به سرعت به كف استخر يا ته ظرف 
لذا بايستي سيست دكپسوله به طور كامل خارج مي شود از دسترس صياد خود نشست مي كند  و در  عمل 

  خشك گردد .
  
  
  
  
  
  
  

  سيست دكپسوله ( فاقد كپسول ):16شكل 

  
  استفاده از ناپليوس و متاناپليوس -14-1

 .,Benijts et alدر اولين مراحل تكوين، ناپليوس آرتميا تغذيه ندارد و از ذخيره انرژي خود استفاده مي كند( 

ساعت به مرحله دوم اينستاري تكوين مي يابند. اين موضوع  6-8).  ناپليوس هاي تازه تفريخ شده بعد از 1976
 بتدابسيارمهم است كه درست در زمان اولين مرحله اينستاري مورد تغذيه الروهاي آبزيان ديگر قرار گيرند زيرا ا

از نظر رنگ بدن بهتر توسط شكارگر  دوم آنكه ) Leger et al,. 1986از نظر سطح انرژتيك شرايط بهتري دارند(
ديده مي شوند زيرا بدن ناپليوس در دومين مرحله الروي شفاف مي شود و كمتر ديده مي شوند. دومين اينستار 

بيشتر از الرو اول مي باشد و به همين دليل احتمال آن بزرگتر خواهد بود و سرعت شناگري  درصد 50حدود 
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مي باشند.  يكآزاد، كمتر از اينستار  آمينه .  بعالوه،  آنها از نظر محتواي اسيدهايداردارشدن براي شك كمتري
سيست بيشتر بايد  درصد 20-30همه عوامل فوق در كاهش نرخ رشد الرو شكارگرها موثرخواهد بود و حدود 

يم هاي هضمي موجود در لوله ديگر، دومين مرحله اينستار به آنز سويتفريخ گردد تا كمبود هاجبران گردد.  از 
  گوارش شكارگر بيشتر حساس مي باشد. 

ميليون  8درجه سانتيگراد صورت مي گيرد كه  4ذخيره سازي ناپليوس هاي تازه تفريخ شده در دماي زير 
ساعت مي توان ذخيره ساخت زيرا با اين شرايط كاهش  24ناپليوس تازه تفريخ شده را در يك ليتر و براي 

نرخ متابوليسمي آنها اتفاق مي افتد و از پوست اندازي آنها براي تبديل شدن به مرحله بعد  چشمگيري در
 درصد 5/2). كاهش وزن خشك هر فرد در اين شرايط كمتر از Leger et al,. 1983جلوگيري بعمل مي آورد( 

 24وش نگهداري افت وزني خواهند داشت. ر درصد 30درجه سانتيگراد بيش از  25خواهد بود ولي در دماي 
اقتصادي شدن فرآيند تفريخ مي گردد. اين روش در مورد ميگوي آب  سببدرجه  4ساعته در شرايط سرماي 

  شيرين كه داراي الرو شكارگر نسبتا ضعيفي است مي تواند بسيار مفيد و موثر باشد.
)  بوده كه در مراحل  Iاينستار  شده ( ناپلي  تخمگشاييامروزه بيشترين شكل مورد استفاده آرتميا ، ناپليوس تازه 

الروي ميگو و ماهي بيشتر استفاده مي شوند . تاثيرات تغذيه اي يك ارگانيسم غذايي در ابتدا به وسيله قابليت 
 470-550آرتميا داراي اندازه اي در حدود  Iهضم و اندازه و شكل آن قابل ارزيابي  است . ناپليوس اينستار 

يس آن مي باشد . اندازه  ناپليوس سمناسب براي پست الروهاي ميگو و مرحله مايميكرومتر است كه يك غذاي 
  ميكرومتر تعيين شده است .  497آرتميا  اروميانا  Iاينستار  

شده ، معموالً  به سرعت پس از صيد جهت  تغذيه آبزيان مورد استفاده قرار مي  تخمگشاييناپليوس هاي تازه  
كه در باالترين سطح انرژي خود هست برداشت شود و  I، ناپلي اينستار  تخمگشايي زگيرند . بايد بالفاصله  پس ا

، مورد تغذيه الرو آبزيان قرار گيرد تا ناپليوس  اينستار  Iمورد تغذيه صياد قرار گيرد . بهتر است ناپليوس اينستار 
II  زيرا  كه در  مرحله دوم ناپليوسي ( اينستار ،II  نرژي  كمتري خواهد داشت . درصد ا 25-30) ، حدود

، به علت  شفافيت مشاهده نمي شود و از لحاظ اندازه نيز بزرگتر  بوده و سريعتر  IIهمچنين ناپليوس اينستار 
، ميزان اسيدهاي آمينه آزاد در  همچنينحركت مي كند به طوريكه كمتر  در دسترس شكارچي  قرار مي گيرد . 

مي باشد . البته شكارچي در لوله گوارش براي هضم ناپلي  اينستار  Iوس اينستار كمتر از ناپلي IIناپليوس  اينستار 
II .   آنزيمهاي بهتري دارد  

جهت تغذيه وجود دارد . در روش اول ، آنها را  ازتخم درآمدهمعموالً دو روش براي استفاده از ناپلي تازه 
ج  وارد مخزن پرورش آبزي مي كنند به يكباره وارد مخزن كشت مي كنند و در روش دوم آنها را به تدري

  طوريكه هميشه مقداري ماده غذايي در آب وجود داشته باشد . 
و حركت مداوم آنها تخم گشايي روش  دوم داراي اشكالي عمده است و آن اينكه نگهداري ناپليوسها پس از 

ان مي گردد  و از كيفيت موجب مصرف زرده باقيمانده از تخم و در نتيجه كاهش محتويات    انرژي زاي آن
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غذايي آنها كاسته مي شود . همچنين اندازه آنها بزرگتر ميشود و ممكن است ديگر براي الرو آبزيان تحت 
درجه سانتيگراد تا زمان مصرف ، متابوليسم  4پرورش قابل  صيد نباشند . البته قرار دادن ناپليوس  ها در دماي 

ساعت حفظ مي  48زش غذايي و اندازه الروي  كوچك خود را براي آنها را كاهش مي دهد و ناپليوس ها ار
  )  Bengtson et al  , 1991.  1382كنند ( حافظيه ،

را مي توان ، كوچك  بودن اندازه آن ، داشتن انرژي از تخم درآمده بنابراين اهميت استفاده از ناپليوس تازه  
  ، داشتن اسيدهاي آمينه آزاد به مقدار زياد ، ذكر نمود . ذخيره أي باال ، براحتي قابل ديد بودن براي شكارچي 

  
  متاناپليوس 

، ذخيره  تخمگشايياطالق مي شود . اكثر ناپليوسها پس از  2- 5متاناپليوس به الرو آرتميا در مراحل اينستار 
نابراين ، روز مصرف مي كنند و در صورت عدم تغذيه ، از گرسنگي مي ميرند . ب 3-4غذايي خود را حداكثر تا 

با  دآنها را باي يعني جهت استفاده از متاناپليوسها به عنوان غذاي آبزيان بهتر است اول به خود آنها غذاداده شود .
استفاده از جلبك  تغذيه نمود و به همين دليل استفاده از متاناپليوسها در پرورش آبزيان محدوديت دارد . ولي در 

ازي آرتميا ، در واقع روش ساده تري جهت كشت آرتميا تا مراحل  غني س  فنونسالهاي اخير با معرفي 
  .  (Bengtson et al , 1991)متاناپليوسي  ارائه گرديده است كه امروزه در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار مي گيرد 

اندازه آنها (  استمهمترين عاملي كه بهره برداري از متاناپليوس ها را محدود مي نمايد ، اندازه بزرگ آنها 
ميكرومتر مي باشد ) الرو بسياري از ماهيها و سخت پوستان تا چند روز  و حتي گاهي تا چند هفته  800-500

،  آبزياني كه مي توانند از  طرفياز  .نمايند از ذرات غذايي به اين بزرگي استفاده نيستندپس از شروع تغذيه قادر 
ي افزوده آنها بهره مند مي شوند. استفاده از متاناپليوس ها  براي تغذيه يذامتاناپليوسها استفاده نمايند  ، از ارزش غ

. بعالوه  ميزان انرژي  موجود در هر متاناپليوس به مراتب بيشتر از الرو   دارداين گروه از آبزيان اهميت ويژه اي 
اي كه از نظر اندازه  يي شدهتخمگشااست . بنابراين ، در مقايسه با تغذيه از الروهاي تازه تخمگشايي شده تازه 

نيز چندان مقبول نيستند ، آبزي شكارچي  طي تغذيه از متاناپليوس ها ، با صرف انرژي  كمتر به مواد غذايي و 
  .  (Bengtson et al , 1991)ارزش كالريك مورد نياز خود دست مي يابد 

 

  آرتمياي جوان و بالغ 

ميگوي پنائيده ، ماهي قزل آال و غيره مصرف  بويژهي پرورشي اين دو شكل  آرتميا به عنوان غذا در ميگوها
  آرتميا شناخته مي شود .  9دارد كه تحت عنوان بيوماس 

 20است . ميزان چربي آن از  تخمگشايي شدهبار سنگين تر از ناپلي تازه  500برابر بزرگتر و  20آرتمياي بالغ ، 
ر آرتمياي بالغ كاهش مي يابد ولي ميزان پروتئين آن از درصد د 10شده به  تخمگشايي درصد در ناپليوس تازه

                                                
  9- Biomass 
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درصد  افزايش مي يابد در حاليكه ميزان برخي اسيدهاي آمينه  از جمله هيستيدين ، متيونين ،  60درصد به  42
  .  (Bengtson et al , 1991)شده بسيار كم  است  تخمگشاييفنيل آالنين و ترئونين در ناپليوس تازه 

ا را مي توان به صورت زنده به مصرف آبزيان رسانده و يا به صورت يخ زده و خشك شده تحت  بيوماس آرتمي
  و خشك شده ، جهت استفاده در آينده ذخيره نمود .  ، انسايل(نگهداري در اسيد)سرماي شديد

بالغ  ،  بلوغ جنسي سريعتر ميگوي چنينآرتمياي بالغ  براي رشد ميگوي پنائيده جوان در استخر  پرورشي و هم
  بسيار مناسب است . از كاربردهاي مهم آرتمياي زنده ،  مصرف آنها براي تغذيه ماهيان آكواريومي است . 

  
  آرتمياي منجمد  و خشك شده تحت سرماي شديد 

مي توان بيوماس آرتميا را به اين شكل نگهداري نمود بدون اينكه در تركيب غذايي آن تغيير محسوسي به وجود 
اي خشك  شده در دماي پايين و همچنين آرتمياي خرد شده، در پرورش آبزيان  مورد مصرف قرار آيد. آرتمي

گرفته است. از آرتمياي بالغ منجمد معموالً براي پرورش گونه هاي مختلف سخت پوستان و انواع ماهيان آب 
ستان و ماهيها استفاده مي پرورش الرو سخت پو شيرين و دريازي استفاده مي شود. از ناپلي يخ زده آرتميا براي

  شود. 
  
   آرتميا غذايي ارزش -15-1

در درجه اول به هضم پذيري آن و سپس به اندازه و شكل آن بستگي دارد. اندازه ناپليوس ، با ، غذاي سودمند
مسئله اندازه ناپليوس زياد مهم نيست و بهتر  ،توجه به سويه آنها فرق مي كند. براي الروبزرگ سخت پوستان

 سطح انرژي بيشتري نسبت به ناپليوس هاي كوچكترند وداراي از ناپليوس هاي بزرگتر استفاده گردد زيرا  است
انرژي كمتري مصرف مي كند . ويژگي مهم ديگرآرتميا طي  ،الرو شكارگر براي گرفتن لقمه بزرگتر در نتيجه

و اروپايي نشان داد كه از نظر محققين آمريكايي، ژاپني نتايج مطالعات مشخص شد.  1980و  1970دهه هاي 
مهمي بين سويه هاي مختلف جغرافيايي براي استفاده در صنعت آبزي پروري ميگو،  ياهارزش غذايي اختالف

بين توده هايي از يك منبع نيز مشاهده گرديد. مطالعات ژاپني ها  ي اهحتي اختالف. البستر و خرچنگ وجود دارد
در ايكوزا هپتانوئيك اسيد  ات بين المللي آرتميا منجر به كشف غلظت و مقاالت ارائه شده موجود در مطالع

). Leger et al. 1986ناپليوس آرتميا و ارزش غذايي آن براي الرو ماهيان دريايي مختلف و سخت پوستان گرديد(
متناسبي در توده هاي آرتمياي جمع شده از يك منبع جغرافيايي، نتايج  اين اسيد چرب غير اشباعمقاديرمتفاوت 

). سطوح اين اسيدهاي چرب ضروري از يك Leger et al., 1985نشان داد( Mysidopsis bahiaدر رشد و بقا ميگوي 
متفاوت است حتي در توده هاي مختلف يك منبع نيز متفاوت است كه دليل آشكار سويه به سويه ديگر به طور 

). Lavens et al., 1989بالغ مي باشد(  يس آرتميااصلي آن نوسان در تركيب شيميايي توليدات اوليه قابل دستر
دوكوزاهگزانوئيك اسيد است  اسيد چرب ديگري كه بسيار براي الرو موجودات آب لب شور مهم است
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)Watanabe 1993 ( اغلب گونه ولي  فاقد آن است يا مقدارش در آرتميا بسيار ناچيز استه مدبه طور عآرتميا كه
ظرفيت الزم براي سنتز اين اسيد چرب ضروري از اسيدهاي هاي آب شيرين،  بر خالف نمونههاي آب دريا 

  را ندارند .لينولئيك چرب غير اشباع مثل 
توسط سيدل و و در مقابل مطالعات اوليه كه )، 2000هيلند و همكاران( بر اساس آخرين يافته هاي علمي

ياهاي مختلف ،اختالف معني دار دارد. انجام شد، ميزان اسيد چرب آزاد در ناپليوس آرتم) 1980همكاران(
  آرتيماهاي  بكرزا، سه برابر بيشتراز آرتميا درياچه بزرگ نمك اسيد چرب آزاد دارند. 

 Dabrowski & Rusieckiاز اسيد هاي آمينه ضروري كه در ناپليوس آرتميا به مقدار كافي وجود دارند ، متيونين(  

  ن اسيد هاي آمينه محدود كننده هستند.اولي ،)Conceicao, 1998)، يا لوسين(1983
نقش ها،  ) نشان دادند كه اين آنزيم Garcia Ortega et al., 1998(پرتئوليتيك در جنين آرتميا  هاي وجود  آنزيم

در توضيح اين نكته بايستي گفت الرو آبزيان در  آرتميا در لوله گوارش شكارگر داردخود مهمي در هضم 
به عنوان  آرتميايت آنزيمي براي هضم پروتئين است و آنزيم هاي فوق خود به هضم مراحل ابتدايي فاقد فعال

به عنوان غذاي اوليه يك بار  آرتمياماده غذايي در لوله گوارش الرو آبزي كمك مي كند. از اين منظر اهميت 
زي بسيار ضعيف . اطالعات در مورد ميزان الزم مواد معدني براي موجودات درياديگر تاييد و تاكيد مي گردد

عنصر معدني در سيست آرتميا آشكار نمود كه سطح سلنيوم آن در  18است . يك مطالعه  بررد يابي حدود 
  ).Merchie ,1996برخي موارد به اندازه كافي براي الرو شكارگرانش موجود نيست (

ات در صنعت خصوص آسكوربيك اسيد به عنوان يك غذاي ضروري براي مراحل الروي موجودب، ثويتامين 
 ,.Dabrowski, 1992; Merchie et al( آبزي پروري است كه داراي فعاليت هاي مختلف زيستي و فيزيولوژيك است

1997b در توده است كه فرم پايدار آسكوربيك اسيد در سيست نهفته آرتميا  ،سولفات 2). آسكوربيك اسيد
 160-517هستند دامنه ميزان آن تفاوت يك منبع از نظر ميزان با هم مجمع آوري شده از هاي مختلف 

ميزان فعال اسيد آسكوربيك  ).(Dabrowski, 1991; Merchie et al., 1995aاست  ميكروگرم در هر گرم وزن خشك
ين اميكروگرم در هر گرم وزن خشك) انعكاسي از ذخيره 300-550آزاد شده در ناپليوس آرتميا تفريخ شده(

اسيد آسكوربيك سولفاته مشاهده شده  ياه). اختالفDabrowski, 1991; Nelis et al., 1994ماده در سيست است (
كه در  Eدر سيست هاي آرتميا ممكن است انعكاسي از تغذيه بالغين آرتميا طي توليد تخم باشد. ميزان ويتامين 

 99-124(حدود در سويه هاي مختلف از نظر اندازه با هم متفاوت مي باشد  ،ناپليوس تازه تفريخ شده وجود دارد
خليج سانفرانسيسكو براي اندازه گيري  ي). سيست آرتمياHuo et al., 1996ميكرو گرم در هر گرم وزن خشك)(

ميكرو گرم در هر  7-13مقادير زيادي از تيامين(نتايج نشان داد كه  ويتامين ها مورد آناليز قرار گرفت و ساير 
ميكر و گرم در هر  15-23رم وزن خشك)، ريبوفالوين(ميكرو گرم در هر گ 68-108گرم وزن خشك) نياسين(

) وجود دارد.مطالعات Stultz, 1974ميكرو گرم در هر گرم وزن خشك)( 10-48گرم وزن خشك)، رتينول  (
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. با اين وجود نياز دوره الروي استنشان داد ميزان ويتامين ها در آرتميا براي رشد ماهيان مختلف به اندازه كافي 
  خص نيست .هنوز كامال مش

  
  غني سازي -16-1

آورده كه با دستكاري آن، فراهم مزيتي كه آرتميا اولين ماده غذايي در الرو موجودات است اين امكان را 
اسيد هاي  كمبود ميزان ،متناسب با نياز الروهاي پرورشي تنظيم كرد. براي مثالمي توان ارزش غذايي اش را 

كه با دومين ييبا غني ساز مربوطه جبران نمود. از آنجامي توان سكانا را فرانسي آرتميادر سويه چرب غير اشباع  
ساعت بعد ازمرحله نخست الروي) ذرات بصورت غير انتخابي وارد سيستم گوارشي موجود  8پوست اندازي (

مي گردد ، يك روش ساده وجود دارد كه مواد ضروري و الزم كه بطور معمول در پيكره ناپليوس آرتميا به 
ان كم  وجود دارد ( مثل اسيد هاي چرب غير اشباع، ويتامين ها و داروها) قبل از اينكه ناپليوس توسط ميز

مي گويند. اين روش توسعه ) enrichment(شكارگر گرفته شود به ناپليوس خورانده شود. اين روش را غني سازي 
ارد. محققين  انگليسي، ژاپني ورده است  و كارآيي هاي زيادي دآزيادي را در سالن هاي تفريخ بوجود 

 ,Wickinsوبلژيكي روش ها و محصوالت غني سازي با جلبك هاي ميكرو ، يا فرآورده هاي داخل كپسولي ريز( 

 Leger) و ذرات ويژه خود امولسيفه شده( Watanabe et al., 1982مگا و آماده سازهاي امولسيونه ( ا)، مخمر 1972

et al., 1987غني سازها، روش هاي عالوه بر د كه به عنوان غني ساز از آنها استفاده مي كنند. ) را تهيه نموده ان
غني سازي با توجه به زمان و دما و نوع ماده غني ساز متفاوت است . بيشترين حجم غني سازي براي مخلوط 

ناپلي در  100تراكم   ).  براي اين كار ناپليوسهاي تازه تفريخ شده باLeger et al., 1986هاي امولسيفه مي باشد ( 
ساعت )  24ناپلي در هر ميلي ليتر( براي مدت زمان كمتر از  300ساعت) و  24هر ميلي ليتر( براي زمان بيش از 

به تانك هاي غني سازي منتقل مي شوند. بايد ناپليوس ها در معرض مواد غني سار قرار گيرند قبل از اينكه اولين 
آنها شروع به غذاخوري مي كنند  ،ست به مجرد باز شدن مجراي دهانيذكر ا. شايان تغذيه آنهاشروع شود

 870اندازه آن به حدود  ،ساعت غني سازي ناپليوس آرتميا درياچه بزرگ نمك 24(دومين اينستار). بعد از 
ميكرومتر خواهد رسيد. محيط غني سازي  شامل  1010ساعت به حدود  48ميكرومتر مي رسد و بعد از 

درجه نگهداري شده است.  25-28ي ضدعفوني كردن و آب درياي خنثي شده  كه در دماي هيپوكلريت برا
ساعت بايد به محيط اضافه نمود. هوادهي شديد با كمك  12گرم در ليتر درهر 3/0امولسيون غني ساز را با دوز  

ر دهد به طوريكه سنگ هاي هوا كه بسيار ضروري است  بتواند در اين زمان اكسيژن خالص در اختيار محيط قرا
 24يا  12ناپليوس هاي غني شده بعد از  .نگهداشته شودواحد در ميليون   4  در محدودهسطح اكسيژن محلول 

 ,.Leger et alساعت برداشت شده و بعد از شستشو مثل روال قبل مورد استفاده براي الرو آبزيان قرار مي گيرد( 

در هر ميلي ليتر  5000درجه  و در تراكم  10در سرما زير  ).  آنها بصورت مستقيم خورده مي شوند يا1987
درصد كاهش  0-30ساعت حدود  24مورد مصرف قرار مي گيرند. در اين شرايط بعد از  هانگهداري شده و بعد
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 24ر هر گرم وزن خشك طي د 3امگا  ميكرو گرم 50-60ارزش غذايي حادث مي گردد. سطح غني شدگي تا 
افزايش بقا موجب ، 3امگا  ). تغذيه از ناپليوس آرتميا غني شده باLavens et al., 1995 ساعت بدست خواهد آمد (

مي گردد همانطور كه در مورد چندين ميگوي ديگر اين نتيجه بدست آمده   M.rosenbergiiالروي و رشد در
ان داده كه بهترين نتايج مطالعات نش فوق،). در خصوص دو اسيد چرب مطرح شده Bengtson et al., 1991(   است
در هر گرم وزن خشك است . در  DHAميلي گرم  33باشد. متاناپلي آرتميا داراي  7بايد باالي   ADHA/EP  نرخ

مورد استفاده از آنتي بيوتيك ها براي درمان آبزيان تا كنون روش رايج پخش آنتي بيوتيك در محيط آب بوده 
مقدار زيادي از داروي گران قيمت مصرف مي شود بدون  است. اين روش به چند دليل اقتصادي نيست زيرا

 سايراينكه بصورت صد در صد استفاده شوند و در ضمن برخي از اين آنتي بيوتيك ها براي سالمتي انسان و 
موجودات مضر مي باشند كه ممكن است در آب خروجي از استخرها باقي بمانند . استفاده كمتر با ايمني بيشتر 

ميكرو گرم در  300زي ناپليوس آرتميا با آنتي بيوتيك مربوطه صورت  مي گيرد. براي اين كار از طريق غني سا
درصد مخلوط  10) در غلظت  5به  1هر گرم وزن خشك از مخلوط درماني تريتومتورفان، سولفامتوكسازول(

  ). Verpraet et al., 1992; Robles et al., 1998امولسيفه استفاده مي شود(
اسيد هاي چرب كه در صورت استفاده از آرتمياي غني شده با امولسيون  ندنشان داد )1990كاران(دورسي و هم

، بهبودي قابل توجهي در رشد، بقا و همزماني دگرديسي و همچنين مقاومت در برابر استرس ها در غير اشباع
  الرو هاي آبزيان بوجود مي آيد. 

ولين هفته هاي دوره الروي اشيرين طي مرحله الروي  حداقل نياز ميگوي آب) 1995رومدهان و همكاران(
اسيد آسكوربيك طي دگرديسي  ،. بر اساس مطالعاتندبدست آورد 3امگا ميلي گرم در هر گرم  35حدود 

 بسيار مورد لزوم است. 

استفاده از بر اساس تحقيقات پيشنهاد مي گردد كه در كشت وپرورش تجاري  ميگوي آب شيرين  ،در مجموع
 .اقتصادي تر خواهد بودي غني شده اآرتمي

  
  با مواد معدني افزايش مواد مغذي -17-1

بر طبق عوامل محدود كننده، سرعت فرآيندهاي بوم شناختي به وسيله عامل محيطي كنترل مي شود، كه عرضه 
ل دما، آن نسبت به تقاضا در حداقل است. اگر فرض شود كه عوامل محيطي به غير از مواد مغذي (به عنوان مثا

نور، رطوبت و عرضه اكسيژن) كافي نباشند، توليد اوليه به وسيله عنصري محدود مي شود كه عرضه آن نسبت به 
  تقاضا در حداقل است.

ن اثر بگذارند، يدر بين مواد مغذي مختلف كه به طور بالقوه مي تواند بر سرعت توليد اوليه در آب هاي شير
-3شكل اورتوفسفات يوني ( فسفر تنها عنصري است كه به ويژه به

4PO  غالباً محدود كننده است. غلظت فسفر در
در گياهان (شاخصي از تقاضا) ناچيز است. به  (P)آب هاي شيرين (شاخصي از عرضه) در مقايسه با غلظت فسفر 
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مي عالوه ، براي فسفر نسبت عرضه به تقاضا خيلي كمتر از مقادير مشاهده شده براي ديگر عناصر معدني مهم 
باشد. دومين عنصر غذايي محدود كننده توليد اوليه در آب هاي شيرين ازت معدني (يعني به شكل آمونيم يا 

  نيترات) است.
ورود ازت از طريق تثبيت دي نيتروژن، رسوبات مرطوب نيترات و آمونيم، و رسوبات خشك نيترات، آمونيم و 

از طريق حل شدن دي اكسيژن گازي صورت مي مي باشد، درحالي كه ورود تركيبات كربن  NOxگازهاي 
  گيرد كه وارد چرخه آبي كربنات مي شود.

وضعيت غذايي را مي توان مستقيماً از طريق خصوصيات بيولوژيكي آب مثالً محصول سربار جلبك ها يا 
اسيون از كلروفيل اندازه گيري كرد. اهميت رابطه آماري بين فسفر و وضعيت غذايي مكانيزمي را براي اوتروفيك

طريق مصرف كود فسفره پيشنهاد مي كند. در نتيجه اوتروفيكاسيون زراعي مي تواند با كاهش ورود فسفر به 
  وسيله انسان قابل كنترل شود.

به ندرت كمبود مواد مغذي ميكرو مي تواند قابليت توليد بعضي از گونه ها يا گروه هاي فيتوپالنكتون ها را 
قابليت توليد فيتوپالنكتون ها در درياچه كاستل در كاليفرنيا بعد از مصرف محدود كند. در طي آزمايشي 

از كريز و فيسه توسط موليبدن محدود شد. در يك  Dinobryon setulariaموليبدن مشاهده شد و توليد جلبك 
و  قسمت در ميليارد (پي پي بي) موليبدن واكنش نشان داد 100زيست سنجي آزمايشگاهي اين جلبك به مصرف 

برابر افزايش يافت. موليبدن در گياهان براي سنتز آنزيم نيترات ريداكتاز كه نيترات  6/2قابليت توليد خالص آن 
جذب شده را به آمونيم احيا مي كند، ضروري است و به عنوان فاكتور همراه در تثبيت آنزيمي كه دي نيتروژن 

د موليبدن در درياچه كاستل ظاهراً به دليل افزايش اتمسفري را به آمونيم تبديل مي كند، عمل مي كند. كمبو
است، مقدار زياي از موليبدن  2Nرشد درختان توسكا در حاشيه آب بوده است اين درختچه كه تثبيت كننده 

  آبخيز را جذب كرده و بدين ترتيب موليبدن براي فيتوپالنكتون ها به عامل محدود كننده رشد تبديل شده است.
ان داده است كه سليسيم مي تواند قابليت دياتومه ها (خانواده هاي از فيتوپالنكتون ها) را كه مطالعات ديگر نش

براي ساخت ديواره سلولي سيليسي خود به اين عنصر نياز دارند، محدود كند. چون گونه هاي جلبك به طور 
ضه و نسبت بعضي از مواد متفاوت تحت تأثير بعضي از محدوديت هاي عناصر ميكرو قرار مي گيرند، تغيير درعر

مغذي مي تواند بر تركيب گونه اي و پويايي فصلي جامعه فيتوپالنكتون ها به طور خيلي كمتر از اثر مشاهده شده 
  مربوط به برخي مواد مغذي ماكرو مانند فسفر است.

رابطه بين بعضي از آب هاي بارور و هيپرتروف داراي مقادير زيادي فسفر وازت هستند و به سختي مي توان 
  توليد اوليه و تغييرات غلظت اين مواد مغذي را مشخص كرد.
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  انواع كودها 

به صورت درصد از كل وزن مي  2(K(Oو پتاسيم    )5O2P، فسفر ( Nفرمول يك كود در واقع بيان كنندة ميزان 
 37نيتروژن،  درصد 11بيانگر اين مطلب است كه اين كود حاوي  11-37-0باشد. براي مثال، كود با فرمول

مي باشد. فسفر مهم ترين مادة غذايي مورد نياز در  O2Kو فاقد پتاسيم به عنوان   5O2Pدرصد فسفر به صورت 
استخر مي باشد اما در اغلب موارد به نيتروژن و پتاسيم نيز نياز است. در استخرهاي تازه تأسيس، استفاده از 

به پتاسيم به ندرت احساس مي شود. هميشه بايستي كودي انتخاب نيتروژن مي تواند سودمند باشد در حاليكه نياز 
  شود كه از نظر فسفر غني باشد.

كودهاي غيرآلي به صورت مايع، پودري و دانه اي شكل موجود هستند. كودهاي مايع نسبت به كودهاي دانه و 
ز انواع مايع و يا دانه اي يا پودر شده از قابليت حالليت بيشتري در آب برخوردارند كودهاي پودري معموالً ا

  شكل گرانتر هستند ولي استفاده از آنها آسان تر است. 
امروزه كودهايي وجود دارند كه مواد غذايي خود را تدريجاً آزاد مي كنند ولي ازنظر قيمت گرانتر هستند. 

گي در آب رها انواعي از كودهاي دانه اي شكل با پوشش هاي رزيني وجود دارند كه مواد غذايي را به آهست
مي سازند كه روند رهاسازي آن به درجه حرارت و جريان آب بستگي دارد . در صورت مصرف يك بار اين 
كودها، در ابتداي فصل پرورش براي كل دوره كافي خواهد بود. در صورتي كه بلوم پالنكتوني بر اثر شرايط 

ود كه به سرعت مواد غذايي را در اختيار توليد نامساعد محيطي كاهش يابد و يا از بين رود استفاده مجدد از ك
  كنندگان قرار دهد مي تواند مفيد باشد.

  
  طبقه بندي كودها

  كليه كودها به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند:
  

  كودهاي آلي 

كودهاي آلي همراه با كودهاي شيميايي براي آماده سازي استخر هاي پرورش به كار مي روند. كودهاي آلي در 
با انواع شيميايي، مواد غذايي كمتري را در اختيار گياهان قرار مي دهند، اما در مقابل اين كودها به عنوان  مقايسه

بستري براي رشد باكتري ها، پرتوزوآها و پالنكتونها مطرح هستند. مهمترين مسأله اي كه در كاربرد كودهاي 
ع و گاهي مستقيم از نظر مواد غذايي براي آلي حائز اهميت است. اين كه در هنگام تجزيه شدن، منبعي سري

زئوپالنكتونها به شمار مي روند. برخي از كودهاي آلي نظير سبوس برنج و يا كنجاله تخم پنبه، به طور مستقيم 
توسط زئوپالنكتونها مصرف مي شوند. كودهاي آلي توسط باكتريها تجزيه مي شود عالوه بر اين باكتريها نيز 

النكتونها را تشكيل داده و سبب آزاد سازي مواد غذايي مورد نياز فيتوپالنكتونها نيز مي غذاي بسياري از زئوپ
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شوند. همچنين تجزيه كودهاي الي سبب مي شود كه آزاد سازي مواد غذايي مورد نياز فيتوپالنكتونها به تدريج 
  صورت گرفته و همين امر از ايجاد بلوم شديد و سريع جلوگيري مي نمايد.

يواني معموالً داراي رطوبت زياد و از نظر مواد غذايي غني بوده و كاربرد آن با مشكالتي همراه كودهاي ح
است. كودهاي آلي گياهي نظير كنجاله تخم پنبه و سبوس برنج داراي تركيبات ثابت تري نسبت به حيواني مي 

  اين كودها بيشتر است. باشند. هزينه حمل و نقل كودهاي آلي بيشتر از كودهاي شيميايي است زيرا مصرف
كه يكي از تركيبات اصلي در عمل فتوسنتز است. مي شود ولي در اين  2COتجزيه كودهاي آلي باعث توليد 

روند اكسيژن نيز مصرف مي شود. سرعت تجزيه كودهاي آلي به نسبت نيتروژن به كربن در كود بستگي دارد. 
كمتري دارند تجزيه مي شوند.  N:Cانواعي كه نسبت  آنها بيشتر است سريعتر از N:Cكودهاي آلي كه نسبت 

در يك كود پايين  N:Cكودهايي داراي پروتئين بيشتر ميزان نيتروژن بيشتري نيز دارند. در مواردي كه نسبت 
باشد مي توان براي تسريع روند تجزيه، كودهاي شيميايي نيتروژنه را همراه آن مصرف نمود. همچنين ذرات 

  روند تجزيه را طي مي كنند. ريزتر كود سريعتر
مصرف زياد كودهاي آلي باعث كاهش ميزان اكسيژن محلول مي گردد كه بسياري از آبزيان به اين حالت 
حساس مي باشند. به همين دليل بهتر است كه بعد از اولين مصرف كود آلي، كودهاي بعدي را در مقادير كم و 

هاي آلي، از آنجا كه اينگونه كودها سبب رسوب ذرات رس مي دفعات زياد اعمال كنيم بعد از كوددهي با كود
شوند شفافيت آب را در ابتدا افزايش مي دهند. همين مطلب به خصوص در زماني كه آب استخر سرد باشد، 

  سبب رشد جلبكهاي كفزي رشته اي خواهد شد كه با مشكالتي همراه است.
نبايستي از كودهاي آلي استفاده شود، زيرا به علت نياز  در استخرهايي كه براي مقاصد تفريحي بارور مي شوند

به حجم زيادي از اين كودها، ميزان اكسيژن آب تا حد بحراني ممكن است افت كرده و سبب مرگ گياهان 
  شود. همچنين كاربرد اينگونه كودها سبب تحريك و رشد جلبكهاي رشته اي نامطلوب خواهد شد.

استخرها مي باشند ولي به طور كلي هر نوع كودي كه داراي مواد غذايي  برخي از كودها مختص استفاده در
مناسب و در حد مطلوب باشد را مي توان جهت باروري استخرها به كار برد مگر اينكه در تركيب كود موادي 

ت وجود داشته باشد كه براي ماهي و ياديگر موجودات آبزي نامناسب باشد. براي مثال، كودهايي كه براي تقوي
چمن ها به كار مي روند را نبايد در استخرها استفاده كرد زيرا اين گونه كودها حاوي مقداري علف كش و 

  حشره كش نيز مي باشند.
كودهاي آلي طيف وسيعي از مواد زائد گياهي نظير علوفه، برگ، فضوالت مايع ناشي از دامداري، فاضالب 

دامي و انساني، ضايعات سويا، پنبه، بادام زمني،  كارخانجات چرم، كنسرو ماهي، تصفيه شكر، فضوالت
آفتابگردان و يونجه را شامل مي شوند. كودهاي آبي در مقايسه با كودهاي شيميايي از مواد مغذي بسيار كمتري 

 و كيلوگرم 36 معادل آن ازت) 18 -46 – 0كيلوگرم يدي آمونيوم فسفات ( 7برخوردارند. به طوري كه در كه 
5O2P كيلوگرم كود دامي است. 230 آن معادل  
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  ميانگين تركيب عناصر در كودهاي آلي -1 جدول

 C :N N P K  كود

 69/0 55/0 23/1 19  بوفالو

  40/1  56/0  91/1  19  گاو
  92/0  79/0  87/1  29  گوسفند

  38/1  72/0  50/1  -   بز و گوسفند
  31/1  83/0  33/2  24  اسب

  18/1  36/1  80/2  13  خوك
  50/1  15/0  51/1  -   شتر
  14/0  33/0  29/1  43  فيل
  03/0  19/3  82/22  10  ببر
  04/0  21/3  60/3  9  شير

  41/2  72/1  24/7  8  انسان
  76/1  89/1  77/3  9  كودمرغي
  15/1  13/1  15/2  10  كود اردك

  08/1  30/1  72/1  -   كود خرگوش
           FAO, Nutrition and Feeding of Farmed Fish and Shrimp, Volume 2: Nutrient Sources and Composition; 
           1987). (A.D.R). 

  
در ميان كودهاي آلي، كود مرغي در افزايش پالنكتونها اهميت بيشتري دارند. پاره از محققين معتقدند، ماهيان با 

  خرودن مستقيم ذرات كود باكتريها و پروتوزوئرهاي همراه آنان را به مصرف مي رسانند.
كودهاي آلي تأثير نامطلوب بر رنگ آب مي باشد. گرچه اين ويژگي نيز به نوبه خود براي از اثرات منفي 

و نقصان اكسيژن را بايد از  BODآبهايي كه بيش از حد نياز روشن هستند، مفيد به نظر مي رسد. افزايش شديد 
مناسب كربن در استخرها ديگر اثرات منفي كودهاي آلي نام برد. در عوض اين كودها مي توانند به عنوان منبع 

مورد مصرف قرار گيرند. مصرف كودهاي آلي در مقايسه با كودهاي شيميايي در استخرهاي پرورش ماهي 
 تن در هكتار مصرف مي گردند. 15تا  30بسيار زيادتر است. به طوري كه كودهاي آلي به ميزان 
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  كودهاي معدني

ز تركيبات عناصر معدني يافت مي شود اين نوع كودها در كودهاي معدني عوامل بيوژن بصورت مجموعه اي ا
  داراي مزاياي زير هستند.

  درصد تركيب كود را تشكيل مي دهد. 40-50عناصر مورد احتياج در كودهاي معدني 
 كودهاي معدني در آب به سهولت به صورت محلول در مي آيند.

 ز آنها را حمل و نقل كرد.نظر به كمي حجم كودهاي معدني به سادگي مي توان مقدار زيادي ا

 مصرف كودهاي معدني سبب كاهش سريع و ناگهاني اكسيژن در استخر نمي شوند.

 پخش آنها در استخرهاي پرورشي به آساني امكان پذير است.

  كودهاي معدني به دو گروه ماكرو و ميكرو تقسيم مي شوند.
نياز دارد. عناصر اصلي اين كودها را ازت فسفر، ماكرو، عناصري هستند كه موجود زنده به مقدار زيادي به آنها 

پتاسيم و كلسيم تشكيل مي دهند در حاليكه موجود زنده به مقدار كمي از عناصر ميكرو احتياج دارد (روي، يد، 
كبالت و ...) براي استفاده از كودهاي شيميايي بايد پس از انجام آزمايشات آب با توجه به نياز استخر به كودهاي 

  ا فسفره مقدار آن را تعيين و سپس اقدام به كوددهي نمود.ازته ي
  

  فرآيند چرخه فسفر در آب

فسفر موجود در كودهاي مايع بخوبي در آب حل مي شود در حالي كه ذرات كودهاي جامد، قبل از انحالل 
، كامل در آب در بستر استخر ته نشين و فسفر آن توسط گل و الي بستر جذب مي گردد. پس از كوددهي

اورتوفسفات موجود در آب استخر به وسيله باكتريها، ماكروفيتها به دليل حضور دائمي آنها، برخالف حضور 
دوره هاي فيتوپالنكتونها، امكان جذب بيشتر فسفر فراهم شده كه طي دوره رشد از آن استفاده مي نمايند، عالوه 

سط ماكروفيت ها، جذب مي گردد. بسياري از بر اين پس از مرگ فيتوپالنكتونها بخشي از فسفر آزاد شده تو
محققين نشان داده اند كه گل، سريعاً  فسفر را جذب مي نمايد، به ويژه گل هايي كه شديداً اسيدي يا قليايي 
باشند اما جذب فسفر طي زمان توسط گل بستر كاهش مي يابد لذا به نظر مي رسد ميزان كوددهي پس از 

باال رسوب فسفات كلسيم را تشديد مي نمايند. لذا  pHبد. آبهاي حاوي كلسيم و زمانهاي طوالني بايد كاهش يا
  توصيه مي شود در چنين آبهايي بيشتر از فسفات آمونيوم استفاده شود.

در شرايط احياء در هيپوليمينون، فسفات آهن و آلومينيوم تجزيه و مقدار زيادي از فسفات موجود در گل آزاد 
جود در آب و رسوبات يك موازنه ديناميك وجود دارد و چنانچه اين تعادل براثر مي گردد. بين فسفات مو

جذب فسفر توسط گياهان بهم خورد فسفر بيشتري از رسوبات آزاد خواهد شد. ماكروفيت هاي ريشه دار قادر به 
را بهبود مي  جذب فسفر از رسوبات هستند. پديده اكسيد اسيون و احياء قابليت انحالل فسفات آهن و آلومينيوم

 بخشد.
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  انواع كودهاي معدني 

  كودهاي معدني ازت دار
ازت عنصري است كه در تركيبات پروتئينها و ويتامينها و ساير مواد آلي موجود است. ازت از نظر ارزش مانند 

  يك فلز نادر قيمتي و از نظر حيات، نقش بسيار مهمي را در طبيعت بازي مي كند.
  گروههاي فرعي زير تقسيم مي شوند.كوددهي معدني ازت دار به 

 NH)3(كودهاي معدني آمونياك دار 

 NH4SO)4(2سولفات آمونيوم 

 CL4NHكلرورآمونيوم 

 نيتراتها قليايي

  2CO(NH(2آميدها نظير اوره 
  3NO4NHنيترات آمونيوم 

  كودهاي معدني پتاسيم دار
واقع نوعي غذا براي فيتوپالنكتونها محسوب پتاسيم از فلزاتي است كه براي رشد جلبك ها بسيار الزم است و در 

  مي شود.
پتاسيم در تركيبات مواد آلي ناچيز است اين عنصر مانند فسفر و ازت واجد اهميت زيادي بوده و وجود آن در 
استخرهاي پرورش ماهي ضروري است. اين ماده در بين كودهاي معدني پتاسيم دار بسيار مؤثر و مهم است. در 

  ر كلر آن زياد است بايد سولفات پتاسيم مصرف شود.آبهايي كه مقدا
  

  كودهاي معدني كلسيم دار

كلسيم درون استخرها جهت اصالح و بهبود زمين به كار مي رود، و به همين دليل مقدار آن در خاك 
استخرهاي پرورشي زياد است، كلسيم در ساختمان استخوان بندي و مغز ماهيان نقش اساسي دارد. مهمترين 

  بات آن كه به عنوان كود به كار مي روند عبارتند از:تركي
2, Ca(OH) 2CaO , CaCl  

  
  كودهاي معدني بردار

  برسبب افزايش رشد ماهي و انجام عمل تكثير مي شود و همچنين در متابولسيم قندها و پروتئينها مؤثر است.
  درصد بر مي باشد. 5/1 شامل SiO4+ CaSO3BO3H3O2R ++2شامل يك درصد بر و  MgSO 3BO 3H +4تركيب 

اين دو نوع كود در كشور اتحاديه جماهير شوروي مصرف مي شود. بر وقتي با فسفر مخلوط گردد بسيار مؤثر 
  خواهد بود.
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  كودهاي معدني مس دار

مس در متابولسيم پروتئينها مؤثر است سولفات مس يا كات كبود را مي توان از مهمترين كودهاي معدني مس 
  دار نام برد.

  
  كودهاي معدني منگنز دار

منگنز در اكسيد اسيون بدن مؤثر بوده و به عنوان كاتاليزور متابوليسم عمل مي نمايد. اين ماده در تكثير و 
درصد منگنز  26درصد منگنز و سولفات منگنز داراي  8/1همچنين رشد مؤثر است. سوپر فسفات منگنز داراي 

  مي باشد.
  

  مكتب هاي كودهي

ني: پيروان اين مكتب عقيده دارند كه در استخرهاي پرورشي كودهاي ازت دار الزم نبوده و فقط ) مكتب آلما1
  كودهاي فسفردار مورد احتياج مي باشند.

دليل اين امر اين است كه به علت گراني ازت و همچنين فرآيند دي نيتريفيكاسيون كه ازت را وارد خاك مي 
ر همچنين قادر است كه سبب تحريك فعاليت ازت گردد. فرانسويها و كند بايد كودهاي فسفردار بكار برد. فسف

  بلژيكي ها تابع اين روش هستند.
) مكتب آمريكايي: اين دسته عقيده دارند كه كودهاي ازت دار و فسفردار و پتاسيم دار را جهت پرورش ماهي 2

  رند.در استخرها بايد به كاربرد. اين دسته كودهاي آلي و لجن را به كار نمي ب
ي را با همديگر بايد به كار برد عوامل بيوژن نظير ل)مكتب روسي: روسها عقيده دارند كه كودهاي معدني و آ3

  فسفر، ازت، پتاسيم همراه با كودهاي آلي بسيار مفيد واقع خواهد شد.
  
  محاسبه عناصر مغذي در كودهاي شيميايي -18-1

هاي تجاري آنها آشنا شويم. درجه بندي در كودها بر مبناي در مصرف كودهاي شيميايي در ابتدا بايد با ويژگي
حاوي  10-5-5، صورت مي گيرد. به طوري كه كود 2(K(Oو پتاسيم  P)5O2(، فسفر (N)درصد وزني ازت 

%5, N%105O2O%5 , P2K  است لذا در كود فوق، عدد سمت راست بيانگر ميزان پتاسيم، عدد وسط مقدار فسفر و
زت موجود در كود را مشخص مي نمايد. هرچه اجزاء عناصر تشكيل دهنده كود بيشتر عدد سمت چپ ميزان ا

  مي باشند. O2Kو فاقد  N%145O2P 20%حاوي  14: 20:  0باشند از نظر مواد غذايي كاملتر است. كود 
  رابطه تبديل فسفر و پتاس خالص در كودها براساس رابطه زير انجام مي گيرد: 

437/0
71

31

52

==
OP

P
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از تقسيم وزن اتمي فسفر به نصف وزن  Pاست، جهت محاسبه  5O2Pمعادل نيم واحد  Pاز آنجايي كه يك واحد 
  فسفر وجود دارد و يا: 437/0تنها  5O2Pميزان آن را محاسبه مي نمائيم. به طوري كه در هر واحد  5O2Pملكولي 

29/2
31

7152
==

P

PP

  
بايد  Pبه  5O2Pتقسيم شود در تبديل  437/0ضرب و يا بر عدد   2/29د در عدد، باي5O2Pبه  Pبنابراين براي تبديل 

  تقسيم كنيم به مثالي در اين مورد توجه نمائيد. 29/2و يا بر عدد  437/0آن را در عدد 
  چه ميزان است. 5O2P %46ميزان فسفر موجود در كودي حاوي 

29/2  ÷5O2P  =P           1/20% =29/2  ÷46  =P  
437/0  ×5O2P =P       1/20% =437/0  ×46  =P   

كودهاي مرسوم تجاري موجود در بازار نظير اوره، نيترات كلسيم، نيترات سديم، نيترات آمونيوم، سولفات 
آمونيوم، سوپر فسفات، تريپل سوپر فسفات، مونوآمونيوم فسفات و دي آمونيوم، فسفات به صورت جامد بوده و 

  رانول و يا پولك عرضه مي شوند.معموالً در اشكال پليت، گ
در جاي خشك نگهداري شوند نيترات آمونيوم اگر  يداز آنجايي كه بسياري از كودها جاذب رطوبت هستند، با

در معرض جرقه قرار گيرد، بشدت قابل انفجار است. نيترات سديم و اوره نيز قابل احتراق هستند و لذا در مواقع 
  نگه داشته شوند.حمل و نقل بايستي از شعله دو ر

اي از كودها نظير آمونيوم پلي فسفات، اسيد  عالوه بر اين اغلب كودهاي تجاري جامد، خورنده فلز هستند. پاره
فسفريك و آمونياك به وسيله تانك و توسط كشتي حمل مي شوند. آمونيوم پلي فسفات كود مايعي است كه 

صورت نگهداري طوالني مدت، نمك هاي مغذي آن حاوي چند ماده مغذي بوده و خورندگي كمي دارد و در 
درصد وزني مواد غذايي در كودهاي  خارج مي گردند لذا اغلب بايد جهت نگهداري با گرد رس آميخته شود.

تجاري مرسوم بسيار متفاوت است. جداول زير درصد وزني مواد مغذي در تعدادي از كودهاي جامد را ارائه 
 ميدهد.
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  غذي فسفر، ازت و پتاس در كودهاي شيمياييدرصد عناصر م -2 جدول

  محلول pH  فرمول  %N%  5O2P%  O2K  نوع ماده
  2HCONH2H 2/7  -   -   45  اوره

  -  3Ca(NO(2  -   -  15  نيترات كلسيم
  3NaNO 7    -  16  نيترات سديم

  3NO4NH 4  -   -  32  نيترات آمونيوم
  4SO2)4(NH 5  -   -  21  سولفات آمونيوم

 Ca  -   20  0  سوپر فسفات
02)H4PO2(H 

7  

  PO3Ca 7)4(2  -   23  0  فسفات كلسيم
  4PO4NH 8  -   48  11  مونوآمونيوم فسفات
  3PO2)4(NH 8  -   48  18  دي آمونيوم فسفات

     60  0  0  موتيات

 

  كودهاي نيتروژنه براي غني سازي استخر - 3 جدول

  محلول N% pH  فرمول  نام
  -   3PO3)4(NH 17  متافسفات آمونيوم

  3NO4NH 5/33  0/4  نيترات آمونيوم
  3PO44(NH 11  0/4(  فسفات آمونيوم
  4SO2(NH4) 20  0/5  سولفات آمونيوم

  -   O2.H3NH 82  آمونياك
  -   O2.H3NH  50 -40  آمونياك محلول

    2CaCNH 22  سيانيد كلسيم
  3PO2(NH4) 21  0/8  فسفات دي آمونيوم

  2HCONH2H 46  2/7  اوره
  3NaNO 16  7  نيترات سديم

                   US Fish and Wildlife service, Fish hatchery Management, 1982. (A.D.R)  
  
  قابليت انحالل كودها -19-1

كودهاي مايع، سريع و كامل حل مي شوند ولي قابليت انحالل كودهاي جامد در آب بسيار كندتر و متفاوت مي 
قادير معيني از كودها، قابليت انحالل باشد. بويد از طريق افزايش ميزان ازت، فسفر و پتاسيم، پس از پاشيدن م

  آنها را اندازه گيري نمود. كه نتايج آن به شرح زير است:
، مونوآمونيوم تريپل سوپر %6/4درجه سانتيگراد براي سوپر فسفات حدود  29درصد انحالل فسفر در دماي 

ازت در مونوآمونيوم  و ميزان انحالل %8/16، دي آمونيوم فسفات %1/7، مونوآمونيوم فسفات %1/5فسفات 
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، نيترات آمونيوم %9/85، سولفات آمونيوم %7/61، نيترات سديم  %7/11، در دي آمونيوم فسفات %1/5فسفات 
اندازه گيري شد.كودهاي پتاس و ازت به خوبي در  %87و ميزان انحالل پتاسيم نيز  %99، نيترات كلسيم 8/98%

ي برخوردارند. دانه بندي كودها از عوامل مؤثر در حالليت آب محلولند ولي كودهاي فسفات از حالليت كمتر
 ساعت تدريجاً در آب حل ميگردند. 24آنها مي باشد، كودهاي ته نشين شده در خالل 

  
  منابع افزايش فسفر

منابع طبيعي زيادي براي ورود فسفر به آب هاي شيرين وجود دارد. برخي از اين منابع عبارتنداز: رسوبات 
از اتمسفر، آبشويي و رواناب سطحي از آبخيزها و حتي انتقال بيولوژيكي (به عنوان مثال ورود مرطوب و خشك 

فسفر دريا به بخش بااليي مسير آب از طريق ماهي ها مانند آزاد ماهيان كه بعد ازمرگ و مير از طريق تجزيه اين 
لوگرم در هكتار در سال در نظر مواد مغذي آزاد مي شوند). كل فسفر ورودي از منابع طبيعي كمتر از يك كي

  گرفته مي شود كه در كل آبخيز رقم متوسطي است.
با توجه به اين كه فسفر در بيشتر نظام هاي آب شيرين عنصر محدود كننده است، كوشش هاي زيادي براي 

ه آب كاهش ورود آن از طريق انسان صورت گرفته است تا بدين وسيله اوتروفيكاسيون را در پيكره هاي آبي ك
  هاي زايد به داخل آن ها وارد مي شوند، كاهش دهند.

شوينده ها عامل مهمي در افزايش فسفر شهري بودند. نوعي فرموالسيون  1970و ابتداي دهه  1960در دهه  
درصد به  16تا  12درصد وزني ( 60تا  50شيميايي شوينده هاي خانگي كه در آن زمان استفاده مي شدند حدود 

سفات كمپلكس به ويژه تري پلي فسفات سديم داشتند. فرموالسيون شيميايي شوينده هاي صورت فسفر) ف
خانگي در كشور ما معلوم نيست و درصد و ميزان تري پلي فسفات سديم وارده به آب هاي ما مورد مطالعه قرار 

  نگرفته است.
مناطق ديگر است. چنانچه  رهيافت ديگر براي كاهش ميزان فسفر در بعضي در آبها، انحراف فاضالب ها به

انحراف امكان پذير نباشد، فاضالب را مي توان جمع آوري و تصفيه كردتا غلظت فسفر در آن كاهش يابد. 
متأسفانه تصفيه در بسياري از جاها امكان پذير نيست زيرا نياز به سرمايه گذاري زياد براي تجهيزات، فن آوري و 

ام ها و جمعيت هاي انساني كم تراكم، غير عملي به نظر مي رسد. در عمليات دارد. تصفيه فاضالب حاصل از د
اين موارد، ورود فاضالب پراكنده بود و كنترل يا جمع آوري آن براي تصفيه فاضالب را مي توان از طريق عمل 

  .آوري و تصفيه مجدد اضافات آن ها كاهش داد
  پرورش مصنوعي آرتميا   -20-1

 آبهاي شور و بسيار شور قادر به زندگي است. آرتميا فاقد هر گونه اندام دفاعي آرتميا سخت پوستي است كه در
 در مقابل شكارچي بوده و شايد مكانيسم دفاعي آن بسر بردن در شوري بسيار بااليي باشد كه كه زندگي ساير
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 10، نيمه متمركز  به طور كلي توده زنده آرتميا در جهان معموال به سه روش متمركز  آبزيان در آن مقدور نيست.

آرتميا در تانكر و در سالن هاي   11و غير متمركز  ، كشت و توليد مي شود . توليد متمركز و فوق متمركز 
سرپوشيده تحت شرايط كامال كنترل شده انجام مي گيرد . توليد نيمه متمركز و غير متمركز ،  درحقيقت كشت 

مركز آرتميا معموال در استخر هاي خاكي كوچك توليد نمك آرتميا در محيط هاي باز مي باشد . توليد نيمه مت
خورشيدي انجام مي گيرد كه در آن  ميزان شوري آب ، زمان نگهداري آب و مقدار غذا را مي توان تا حدودي 

روش سوم يا كشت غير متمركز يا وسيع اغلب شامل برداشت از جمعيت هاي طبيعي آرتميا از  كنترل كرد.
با شوري باال در طول سال مثل استخر هاي توليد نمك خورشيدي بزرگ يا درياچه هاي زيستگاه هاي بزرگ 

طبيعي نمك است كه در آن  عوامل موثر بر رشد آرتميا مثل حرارت، شوري، ميزان غذا و غيره غير قابل كنترل 
در استخرهاي يا به سختي قابل كنترل مي باشند. منظور از كشت و پرورش مصنوعي آرتميا كشت نيمه متمركز 

خاكي و كشت متمركز و فوق متمركز آرتميا در تانكر مي باشد كه در اين فصل در مورد كشت آرتميا در 
  استخر هاي خاكي بحث خواهد شد .

 

  كشت آرتميا در استخر هاي خاكي 

د مي استخرهايي ايجا استخرهاي خاكي، از تغيير شكل و تطبيق ،در بيشتر كشورهاي عمده پرورش دهنده آرتميا
مي  g/l 200-50آرتميا را در استخرهاي خاكي با شوري هاي  شوند كه بطور سنتي در آنها نمك توليد مي شود.

  در پرورش آرتميا در استخر، موارد زير بايد به دقت انجام گيرد: توان پرورش داد.
  انتخاب محل براي احداث استخر پرورش آرتميا -1
  طرز احداث استخر پرورش آرتميا -2
  آماده سازي استخرهاي پرورش براي ذخيره دار كردن -3
  ذخيره دار كردن استخر -4
  مديريت استخر -5

پرورش و كشت آرتميا در استخر هاي خاكي با دو روش كلي زير انجام مي گيرد. در روش كشت مختلط 
ب با آب استخرهاي احداث شده در مناطق ساحلي هموار توسط جريان هاي جذر و مدي يا به وسيله پمپ آ

گرم در ليتر) آبگيري مي شوند. اولين استخري كه آب مستقيما از دريا به آن مي رود معموال  35دريا (شوري 
شوري پايين تري دارد. جريان آب از يك استخر به استخر ديگر باعث افزايش تدريجي شوري در استخرهاي 

گرم در ليتر مي  120تا  80تميا معموال بين بعدي در اثر تبخير آب مي شود. مناسب ترين شوري براي پرورش آر
گرم در ليتر براي پرورش آرتميا اختصاص مي  80در اين روش استخر هاي بعدي با شوري هاي باالتر از  باشد.

  يابند. در اثر تبخير و افزايش شوري در استخر هاي بعدي نمك طعام يا كلريد سديم متبلور و برداشت مي گردد.

                                                
1- Semi - intensive 

2- Super - intensive 
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تك كشت هدف اصلي از احداث استخر، پرورش عمده سيست يا توده زنده آرتميا است در روش دوم يا روش 
  و پرورش ماهي يا ميگو در اين روش انجام نمي گيرد. 

  
  مكان يابي و آماده سازي استخر هاي پرورش آرتميا

آرتميا و د نسبت به انتخاب دقيق مناطق مناسب پرورش يابز اقدام به احداث استخر هاي پرورش آرتميا اقبل 
  آماده سازي استخر ها اقدام نمود .

  
  مكان يابي

عمليات مكان يابي از اقدامات اساسي در فعاليت هاي آبزي پروري است كه با در نظر گرفتن نوع آبزي و شرايط 
مناسب زيست آن و جنبه هاي اقتصادي انجام مي گيرد. در انتخاب يك محل براي پرورش آرتميا عوامل زيادي 

  ند . مهم ترين عوامل عبارتند از : آب و هوا، پستي و بلندي و كيفيت محل.دخالت دار
  

  آب و هوا

در اين ماه از سال  6وجود آب شور و كافي در منطقه، شرايط آب و هوايي گرم و خشك حداقل به ميزان 
آسماني  پرورش آرتميا معموال در نواحي كه ميزان تبخير بيشتر از ميزان نزوالت .خصوص حايز اهميت است

نمك در  حصالوجود مزارع استو ماه مي باشد  4در اين نواحي فصل خشك اكثرا بيشتر از  باشد انجام مي شود.
از آنجا كه  مجاورت مكان نشانه خوبي براي امكان پرورش آرتميا در استخر حداقل در بخشي از سال مي باشد.

با دقت بررسي شود. در حرارت هاي پائين رشد و  حرارت روي فعاليت هاي آرتميا موثر است اين عامل نيز بايد
توليد مثل آرتميا كند مي شود در حالي كه حرارت هاي باال ممكن است كشنده باشد. بايد توجه كرد كه 

  حرارت مطلوب به نژاد آرتميا نيز بستگي دارد.
  

  پستي و بلندي

 ،زيرا در چنين زمين هايي و مسطح باشد.زميني كه مي خواهيم در آن اقدام به ساخت استخر نماييم بايد هموار 
را تسهيل نمايد.  آب ساختن استخر هايي با شكل هاي منظم آسان است وجود شيبي ماليم مي تواند جريان ثقلي

  اكثرا از پمپ براي انتقال آب به استخر ها استفاده مي شود.ولي 
 

  شرايط خاك

آرتميا و ساير آبزيان است. بنابراين جنس خاك  نشت آب يكي از مهم ترين مشكالت متداول در مزارع پرورش
بايد طوري باشد كه ميزان نفوذ و نشت آب به حداقل برسد. براي اين منظور خاك هاي رسي سنگين با حداقل 

خاكهاي سولفاته اسيدي يافت شده در مناطق حرا( مانگرو) يا باتالقي خوب نيستند.  د.نميزان شن مناسب مي باش



٥٨  ������ارش �
ح � ������ / " 

 

 آب pHه اي مايل به قرمز در اليه هاي سطحي خاكهاي سولفاته اسيدي ديده مي شود كه گاهي ذرات زرد قهو
پايين، شكوفايي جلبكي پايين آمده و توليد آرتميا كاهش مي يابد. تركيب خاك با  pH. در دهند كاهش ميرا 
pH  مناسب است. 5/7باالتر از  
  

 استخر پرورش آرتميا و جهت  طرز احداث

بهتر است قبل از ساختن استخرهاي  مي توان از چندين متر مربع تا چندين هكتار اختيار كرد.مساحت استخرها را 
براي احداث استخر در يك محل بايد با توجه به جهت بادهاي  بزرگ، استخر آزمايشي كوچكي ساخته شود.

وازي با غالب منطقه در طول سال استخرها را طوري طراحي كرد كه حداقل در فصل پرورش، جهت آنها م
 اين نوع طراحي استخر ها سبب مي شود كه آب سطحي استخرها در اثر باد حركت كند. جهت وزش باد باشد.

اين حركت باعث افزايش ميزان اكسيژن محلول در آب مي شود. همچنين هنگام برداشت سيست ها باد آنها را 
  ي نمايد.به يك گوشه استخر مي راند كه اين امر كار برداشت آنها را تسهيل م

  
  عمق استخر

سانتي متر در نظر گرفته مي  20-30سانتي متر و در نواحي معتدل  40-50عمق بهينه آب استخر در نواحي گرم 
استخر  متر، با توجه به درجه حرارت منطقه انتخاب مي شود. 1-2عمق استخرهاي پرورشي  برخي مواقع  شود.

راموني عميق مي نمايند. اين كار مانع افزايش دماي آب هاي پرورش آرتميا را معموال با حفر يك خندق پي
استخر شده و در صورت افزايش دماي بيش از حد آب سطحي استخر خندق به عنوان پناهگاه آرتميا به آنها 

متر از ديواره  5/1متر، دور تا دور استخر به فاصله  5/1متر و عرض  5/0خندق پيراموني با عمق  كمك مي كند.
  استخر حفر مي شود. در قسمت داخل

 

  ايجاد خاكريز

ايجاد خاكريز متراكم و فشرده در اطراف استخر براي نگهداري آب و جلوگيري از نشت آن ضروري است. 
براي جلوگيري از فرسايش بيش از حد خاكريزها نسبت ارتفاع به پهناي آن بايد يك به يك باشد. اگر 

آشيانه زندگي مي كنند پر كردن النه آنها با اكسيد كلسيك  درخاكريز احداث شده جانور يا جانوراني با حفر
)Cao.و رس از ميزان نشت آب كم مي كند ( 

  آماده سازي كف استخرهاي پرورشي

  پس از احداث استخر، عمليات آماده سازي استخر شامل مراحل زير صورت مي گيرد: 
  شخم يا ديسك زدن كف استخرها -1
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:  قبل از آبگيري استخر، كف آن را به منظور ضد عفوني كردن و باال خرآهك پاشي كف و ديواره هاي است-2
آب آهك پاشي مي نمايند. معموال آهك زنده يا اكسيد كلسيم و آهك آبدار براي اين كار مورد  pHبردن 

استفاده قرار مي گيرند. عمل آهك پاشي معموال در فصل بهار و پاييز قبل از آبگيري استخر زماني كه خاك 
باشد آهك پاشي صورت مي گيرد  5/7آب كمتر از  pHز خشك است انجام مي گيرد.  همچنين زماني كه هنو

  تا عوامل بيماري زا و شكارچيان نابود شده و شرايط مطلوب رشد جلبك ها فراهم گردد
ر كف كود دهي اوليه: براي مثال يك تن كود حيواني (گاوي، مرغي يا اسبي) در هكتار بعد از الك كردن د -3

  استخر بطور يكنواخت پخش مي شود، كه موجب افزايش توليد جلبكها مي شود.
صورت گيرد ولي در شوري  g/l 35-30آبگيري آستخرها: عمل آبگيري استخر بايد با آب شور حداقل - 4 

آبگيري پس از مرحله آماده سازي استخر ها معموال توسط پمپ آب نتيجه بهتري مي توان گرفت).  200-80
جام مي شود. آب ورودي به استخر جهت جلوگيري از ورود شكارچيان با تورهاي نايلوني با اندازه سوراخ ان

ميكرون الك مي شود. براي اطمينان بيشتر مي توان در معبر ورودي آب از دو يا چند تور با فاصله مناسب و  120
  اندازه سوراخ هاي مختلف استفاده كرد.

و كود اوره يا نيتروژني  kg 100ور بعد از آبگيري استخر، از كود فسفري به ميزان كوددهي ثانويه: بدين منظ -5
، بعد از حل كردن در آب به استخر يك هكتاري پاشيده مي شود تا غذاهاي طبيعي مانند فيتو kg 50به ميزان 

  دهيم.پالنكتونها رشد و نمو كنند. اين عمل را يك هفته قبل از ذخيره دار كردن استخر انجام مي 
برخي از جلبك ها براي تغذيه آرتميا مناسب ترند. عالوه بر كود دهي عوامل متعدد ديگري بر تغيير تركيب 

البته دستكاري جمعيت جلبكي به تركيب جمعيت محلي آنها نيز بستگي دارد.  جلبكي آب استخر موثر مي باشد.
كود  ها بعد از كود دهي نيز خواهند بود .فراوان ترين جلبك هاي موجود در آب ورودي اغلب فراوان ترين آن

دهي يا مستقيما در استخر هاي آرتميا انجام مي گيرد يا اينكه يك استخر را در كنار استخر هاي پرورش آرتميا 
اختصاص به پرورش جلبك مي دهند كه در اين حالت فقط در اين استخر كه اصطالحا استخر سبز ناميده مي 

آب استخر سبز نيز نسبت به استخر هاي آرتميا در حد پايين تري نگه داشته مي شود. شوري  شود انجام مي گيرد.
لذا ممكن است جانوران شكارچي يارقيب آرتميا كه مضر مي باشند در آب استخر سبز وجود داشته باشند. براي 

وجي استخر خركنترل آنها مي توان از الك هايي در ورودي وخروجي آب استخر هاي سبز استفاده نمود. در 
نصب مي  يلترهاي ورودي استخر براي جلوگيري از ورود احتمالي شكارچيانقرار داده و ف ميكرومتري 100فيلتر 

معموال براي كود دهي از كود هاي شيميايي يا حيواني استفاده مي شود. بيشترين كود هاي شيميايي  شوند.
گاوي نيز از رايج ترين كود هاي حيواني در مصرفي  كود هاي ازته و فسفره مي باشند. كود هاي مرغي و 

  پرورش آرتميا محسوب مي شوند .
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  تلقيح آرتميا در استخر

براي ذخيره دار نمودن استخرها مي توان به  .مي گوينداصطالحا تلقيح رامعرفي كردن آرتميا به استخر آماده 
  روشهاي زير اقدام كرد:

  Instar 1له ذخيره دار نمودن با ناپليوس آرتميا در مرح - 
سيست آرتميا را به ازاي هر هكتار در انكوباتور با روشهاي استاندارد، تخم گشايي   kg 2در اين حالت مقدار 

  نموده، ناپليوس اينستار يك را به استخر معرفي مي كنيم.
  ناپلي در ليتر در نظر گرفته مي شود. 50-60مناسبترين تراكم تلقيح معموال بين 

ذخيره دار نمودن با ناپليوس و آرتمياي بالغ: در شرايطي كه محل تهيه آرتمياي بالغ به استخر پرورشي نزديك  -
(وزن تر) در هكتار اقدام  kg 100باشد، بعد از معرفي ناپليوسها مي توان نسبت به معرفي آرتمياي بالغ به مقدار 

  نمود.
ناپلي به داخل استخر تلقيح شود. عمل تلقيح ناپلي در استخر بايد آرتميا معموال در مرحله ناپليوس مرحله اول يا 

صبح زود يا نزديك غروب انجام گيرد تا ناپلي ها از اثرات حرارت هاي شديد در امان بمانند. توصيه مي شود 
  ناپلي ها در جهت موافق باد در استخر تلقيح شوند تا به طور يكنواخت در تمام سطح آن پخش شوند.

  
  سويه آرتمياانتخاب 

سويه هاي آرتميا از نظر دامنه تحمل در برابر شرايط محيطي و خصوصيات نژادي جهت آبزي پروري با يكديگر 
  متفاوت اند. 

بنابراين انتخاب نژادي كه با شرايط خاص اكولوژيكي منطقه تطابق داشته باشد و بازدهي مطلوبي داشته باشد 
يي كه  فاقد جمعيت هاي طبيعي آرتميا مي باشند و آن را در استخر اهميت دارد. مثال در بسياري از كشور ها

  هاي خاكي پرورش مي دهند بيشتر از گونه آرتميا فرانسيسكانا با منشاء خليج سانفرانسيسكو استفاده مي شود. 
كرده اين گونه علي رغم بيگانه بودن با شرايط محيطي كشور هاي جنوبي شرق آسيا و ساير كشور ها تطابق پيدا  

و محصول خوبي نيز توليد كرده است بديهي است كه دليل انتخاب اين گونه جهت پرورش، كيفيت باالي 
  سيست آن مي باشد.

  
 كيفيت تفريخ

مطالعات مقايسه اي در رفتار تفريخ سيست هاي با منشا مختلف نشان مي دهد كه درصد تفريخ و تفريخ موثره 
وجود هيچكدام از اين ويژگي ها خاص گونه نيستند و به عواملي از  متفاوت بين آنها حاكم است. ولي با اين

كه ويژگي هاي والدين يجمله برداشت ، عمل آوري ، نگهداري و تكنيك هاي تفريخ بستگي دارند. همانطور
  نيز در آن موثر خواهد بود. 
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 نرخ رشد ناپليوس

د كه نرخ رشد حتي در بين افراد گونه آزمايش هاي استاندارد در كشت آرتميا از سويه هاي مختلف نشان دا
مهمي است. ولي اين اختالف در بين توده هاي سيست جمع آوري شده از يك هاي هاي هم نژاد داراي اختالف

انتخاب سويه مناسب با بيشترين پتانسيل نرخ رشد مي تواند در باال  ،منبع ديده نشده است. در مزارع پرورشي
  بردن محصول بسيار مفيد باشد.

  
 تحمل شوري و دما

فوق در بقا و رشد آرتميا بسيار موثرند  سويه هاي موجود در آبهاي تاالسوهالين(كلريد سديم به  هر دو فاكتور
مرگ و  درصد  10درجه سانتيگراد را ترجيح مي دهند و در اين مورد كمتر از 20-25عنوان نمك غالب) دماي 

  مير نشان مي دهند.
  

  ارزش غذايي

يكه بسياري از سالن هاي تفريخ ميگو و ماهي به سمت تجاري شدن پيش رفتند، تفاوت هنگام 70در اواخر دهه 
خصوص از نظر چربي كل و تركيبات اسيد هاي چرب بسيار جلب توجه بهاي سويه ها از نظر محتواي غذايي 

توسعه مي يافت تا  يكرد. تفاوت در محتواي غذايي آرتمياهاي مختلف ناشي از تغذيه آنها بود.  تكنيك ها بايست
  نماي بهتري از تركيبات غذايي بوجود آيد .

شمار ديگري از تركيبات   افزايش دهد.استفاده از تركيبات ليپوفيليك براحتي  توانست محتواي چرب آرتميا را 
مي  رنگدانه ها نيز در سويه هاي مختلف با هم متفاوت بود كه نياز به ترميم آنها حس و از جمله اسيدهاي آمينه

  شد.
  

  اثرات شرايط محيطي بر متابوليسم سيست

درصد آب  به دماهاي باال بسيار مقاومند. براي تعيين ميزان رطوبت سيست  2-5سيست هاي خشك با حدود 
   :را انجام دادذيل  هايآرتميا بايد فرآيند

  د.سه كاله  كوچك از فويل آلومينيومي درست كني )1
 د.ونه سيست پر كنيميلي گرم از نم 500را با حدود  يكهر )2

  G2, G1.G ,3كنيدميلي گرم  توزين  1/0وزن خالص را بادقت  )3

 د.ساعت قرار دهي 24درجه به مدت  60كاله هاي آلومينيومي را در آون  )4

 . G2'G 1'G ,'3 كنيد را دقيق محاسبه بخار شدن آب ز نمونه بعد اوزن  )5

 بدست آورد.رطوبت با محاسبه اختالف وزن خالص و وزن بعد از آبگيري مي توان  )6
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  متوسط رطوبت سه تكرار محاسبه مي شود. مثال زير در همين خصوص تنظيم شده است. )7
درجه  و باالي  18سيست هاي دهيدراته داراي درجات تحمل بسيار اختصاصي هستند، مرگ و مير زير منفي  

درجه   -4تا  -17از در برودت باالي درجه مشاهده شده است ، يك توقف برگشت پذير متابوليسم  40
درجه سانتيگراد ديده  شده است. آستانه باال و پايين تحمل دمايي در سويه هاي  33-40و همچنين  سانتيگراد

مي باشد و درصد  سانتيگراد درجه 4-33مختلف متفاوت است . سيست داراي متابوليسم فعال در محدوده دمايي 
 =8-5/8دوده  بيشترتفريخ مي يابد. بيشترين درصد تفريخ درتفريخ ثابت مي ماند ولي در دماهاي پايين تراين مح

pH  3  فزودناست. اNaHCO  گرم در ليتر در آب نمكي كه بطور مصنوعي درست شده يا براي رقيق  2بيش از
بهبود تفريخ  موجباز تراكم باال ي سيست براي تفريخ استفاده مي شود، مي تواند  هنگاميكهكردن آب دريا يا 

مناسب  pHموضوع ممكن است به جهت دستيابي به بهترين شرايط براي آنزيم هاي تفريخ باشد كه با گردد. اين 
  بدست مي آيد. 

افزايش درصد تفريخ مي گردد البته ماكزيمم تفريخ در  سببميكرو گرم در ليتر،  6/0-2سطح اكسيژن محلول 
  درصد هاي باالي اكسيژني بدست مي آيد. 

مصرف بيشتر انرژي ذخيره شده در جنين مي گردد. باالتر  سبب، تفريخ در شوري باال ،همانطور كه قبال گفته شد
گرم در ليتر براي اغلب سويه ها) مقدار  90از سطح آستانه شوري ( در سويه هاي مختلف ، متفاوت است  حدود 

گي هاي خاص حمايت متابوليسم جنين گردد.  شوري بهينه براي تفريخ از ويژ موجبنامناسب آب مي تواند 
يند تفريخ بخوبي آگرم در ليتر است. اگرچه نقش فيزيولوژيك نور طي فر 15-70گونه اي است اما دامنه آن بين 

براي كمي شناخته شده نيست ولي مشخص شده كه بعد از هيدراته شدن سيست در شرايط هوا دهي مقدار نور 
  شروع تفريخ نياز است.

انرژي و تفريخ حداكثر  ريبراي نگهداقدامات برخي ا ،ار مي شودكه سيست براي مدت طوالني انبهنگامي
پذيري آن الزم است. درصد تفريخ سيست به شرايط و تكنيك هاي برداشت، تميز كردن، خشك كردن،  عمل 

  آوري  و نگهداري بستگي دارد.
كم كاهش مي درصد) كم  10-35كيفيت تفريخ در سيست هاي انبار شده بر حسب درصد رطوبتي كه دارد (   

درصد مي 5 البته سرعت روند كاهش را مي توان با قرار دادن آنها در فريزر كم كرد. بهترين رطوبت حدود  يابد.
  آغاز فعاليتهاي متابوليك مي شود.موجب درصد  30-65سطح رطوبت در محدوده . باشد

 

  ضدعفوني، دكپسوله و تفريخ سيست آرتميا

ولي چند عامل بسيار مهم براي تفريخ كميت هاي مورد نياز توليد الرو  اگرچه استفاده از آرتميا ساده است
سخت پوستان شامل ضدعفوني كردن ، دكپسوله كردن قبل از انكوباسيون و تفريخ تحت شرايط بهينه وجود 

حساسيت شديد الرو نسبت به عفونت هاي ميكروبي  ،دارد. مهمترين مسئله در ابتداي تكثير ميگوي آب شيرين
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اين موضوع كامال مشخص شده كه غذاهاي زنده ساده ترين حاملهاي باكتريها بيماري زا هستند كه است .
 Verdonck etبراحتي از طريق زنجيره غذايي به الرو آبزيان شكارگر خود در سالن هاي تفريخ منتقل مي شوند ( 

al,. 1994 گونه هاي .(Vibrio يط هاي كشت هستند. اغلب آنها ، عمده ترين بار باكتريايي سيست  آرتميا در مح
فرصت طلب هستند كه مي توانند سبب بيماري ها  يا حتي مرگ و مير در مراحل الروي گردند  يباكتري هاي

كه حيوانات در استرس هستند يا  تحت شرايط بهينه تكثير قرار ندارند. بار باكتريايي در محيط هنگاميخصوص ب
  در ميلي ليتر برسد. واحد كلني ميليون  100هاي تفريخ مي تواند به شمار بيش از 

در تراكم هاي باالي سيست و دماهاي باالي انكوباسيون طي تفريخ،  شاهد تكوين باكتريايي هستيم بطوريكه 
محلول تفريخي كدر مي شود اين موضوع مي تواند به كاهش درصد تفريخ منجر شود. بنابر اين، اگر از سيست 

دقيقه در محلول ضدعفوني كننده  30نياز است سيست ها به مدت  ،ستفاده نشودهاي  ضدعفوني شده تجاري ا
) كه  به طور نرمال و معمولي اين Sorgeloos et al,. 1986ميلي گرم در ليتر غوطه ور شوند ( 2000هيپوكلريت 

يروني را از بين روش استفاده مي شود. البته چنين روشي همه بار ميكروبي روي اليه آلوئوالر و اليه كورتيكال ب
نمي برد . اخيرا ، يك محصول سيست آرتمياي جديد تجاري ضدعفوني شده به بازار آمده  كه با كمي تغيير در 

  ) . Merchie et al,. 1997aروش استفاده، بهبود زيادي را در توليد غذاي زنده ايجاد نموده است(
. در اين روش با قرار دادن سيست در برابر با روش دكپسوله كردن بطور كامل استريل سيست انجام مي شود

هيپوكلريت در زمان كوتاهي اليه سخت آن در هيپوكلريت حل مي شود . البته در شرايط قليائيت بهتر جواب 
  ).Bruggeman et al,.1980; Sorgeloos et al,. 1986( با تيوسولفات كلر اضافي دفع مي شود انتهادر مي دهد 

ي توانند مستقيما به ناپليوس آرتميا تفريخ گردند يا در آب نمك اشباع به شكل سيست هاي دكپسوله شده م
دهيدراته براي مدت هاي طوالني ذخيره گردند تا در زمان مناسب تفريخ شوند يا بطور مستقيم مورد مصرف 

هيچ درجه سانتيگراد) براي چند روز  بدون  0-4قرار گيرند. آنها را مي توان در شرايط يخچال ( دماي 
كاهش در نرخ تفريخ نگهداري نمود. اگر انبار كردن  براي مدت طوالني الزم باشد( بيش از چند ماه) 
سيست دكپسوله بايد به آب نمك اشباع انتقال يابد. در كنار ضدعفوني، سيست دكپسوله مزاياي ديگري در 

  دار  دارد. مقايسه با سيست كپسول
  و نتيجه اينكه مقدمه كار براي پرورش در تانك آسانتر است.اوال نيازي به جدا سازي پوسته ندارد  

 30-55ناپليوسي كه از سيست دكپسوله بيرون مي آيد انرژي كمتري مصرف نموده و وزن انفرادي آن (
به سويه) بيش از وزن انفرادي ناپليوس خارج شده از سيست كامل مي باشد. زيرا انرژي براي درصد با توجه 

نشده است. در مواردي كه سيست بصورت ذاتي كم انرژي است، دكپسوله كردن شكستن پوسته مصرف 
  ).Vanhaecke et al,. 1983مي تواند بسيار مفيد باشد و درصد تفريخ را باال ببرد( 

اگرچه مراحل تفريخ سيست در مقدار كم آسان است ولي در ميزان هاي چند كيلو گرمي بايد برخي پارامترها را 
، تراكم سيست  و نور دهي  از اين مواردند. بهترين نتيجه  pHر داشت. هوا دهي، دما، شوري، بطور ويژه مد نظ
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تفريخ در سيلندر هاي ته مخروطي است كه از زير هوادهي مي گردند. تانك هاي ته صاف ، نقاط كوري  براي 
مي شود. درصد تفريخ مرگ  آنها  موجبهوا دهي فقدان اثر  برناپليوس و سيست آرتميا بوجود مي آورند كه 

حداقل  2از سويه به سويه ديگر متفاوت است ميزان هوا دهي بايد آنقدر باشد تا ميزان الزم اكسيژن فراهم گردد(
ميلي گرم در ليتر). تشكيل كف يا خامه به طرز پيش رونده اي وجود دارد كه با  5ميلي گرم در ليتر و ترجيحا 

يابد البته از مواد غير سمي ضد خامه ( ضد خامه سيليكون) نيز مي فرآيند ضدعفوني كردن مي تواند  كاهش 
  توان استفاده كرد.

درجه  25درجه سانتيگراد نگه داشته شود( كمتر از  28درجه سانتيگراد تا ماكزيمم  25دماي آب دريا بايد در 
هترين شوري براي درجه متابوليسم به طريق برگشت ناپذير متوقف مي شود). ب 35سرعت تفريخ كم و بيش از 

گرم در ليتر است. بهتر است از آب دريا استفاده شود(  85-90گرم در ليتر  و آستانه بااليي شوري    5-35تفريخ 
گرم در ليتر تفريخ سريعتر صورت مي گيرد ولي ميزان گليسرول كمتري ساخته مي شود). در مورد  5در شوري 

بهتري نشان مي دهد و محتواي انرژي ناپليوس بيشتر خواهد  برخي سويه ها تفريخ در شوري هاي پايين نتيجه
  بود.
pH  نگهداشته شود تا بهترين شرايط براي فعاليت آنزيم تفريخ فراهم شود. اگر  8طي فرآيند تفريخ بايد در باالي

 3ONaHCالزم باشد( در شوري كم ) بايد ظرفيت بافري آب افزايش يابد كه اين كار با افزودن مقدار يك گرم 
در ليتر صورت مي گيرد. همچنين افزايش ظرفيت بافري در زمان تفريخ تراكم باالي سيست ضروري است زيرا 

لوكس در سطح آب) حداقل طي  2000ميزان بااليي از دي اكسيد كربن توليد مي شود. نور دهي شديد ( حدود 
شروع فعاليت تكويني جنين مي  سبباولين ساعات بعد از هيدراته شدن كامل سيست بسيار مهم است، زيرا 

گردد. اگرچه چنين سطح نور دهي اغلب در روز فراهم است ،ولي با توجه به قرار گيري تانك ها در سايه 
، pHفاكتورهاي غير زيستي همچون  سايرپيشنهاد مي گردد از نور مصنوعي استفاده شود. تراكم سيست به 

گرم سيست در ليتر (براي حجم هاي  5گردد. تراكم در حد دارد تا بخوبي تفريخ بستگي اكسيژن، و نور دهي 
كمترين صدمه مكانيكي بر ناپليوس موجب گرم سيست در ليتر ( براي حجم هاي بزرگ)   2ليتر) و  20كمتر از 

مي گردد و همچنين از بد شدن كيفيت آب جلوگيري مي نمايد. همه اين فاكتورها بر نرخ تفريخ و ماكزيمم 
. تفاوت هاي قابل مالحظه اي در موثر استبر هزينه هاي برداشت ناپليوس آرتميا ه نتيجدر خروجي و 

محصوالت با منشا مختلف و حتي توده هاي برداشت شده از يك منبع ديده مي شود كه در افزايش يا كاهش 
ساعت  7كمتر از  هزينه ها بسيار موثرند. لذا بايستي به انتخاب سويه بسيار توجه نمود تا  بهترين شرايط تفريخ (

ساعت و بيشترين درصد  24بين اولين تفريخ و آخرين تفريخ فاصله وجود داشته باشد، سرعت تفريخ كمتر از 
تفريخ موثره يا بيشترين توليد ناپلي در هر گرم سيست ) بدست آيد. در غير اين صورت (چنانچه فاصله بين اولين 

توليد شده شروع به مصرف انرژي خود نموده و تا  يپليوس هاتفريخ با آخرين آن زياد باشد)، اولين گروه نا
ساعت تجاوز  24زمان تفريخ آخرين گروه ناپليوس ها، آنها تقريبا ديگر انرژي ندارند. چنانچه زمان تفريخ از 
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تانك ها و سالن عمل آوري و تفريخ را براي مرحله دوم آماده بموقع نمايد، واحد عمل آوري قادر نخواهد بود 
  دارند.اي يد و همه اينها در هزينه هاي محصول اثر افزاينده نما

بعد از تفريخ و قبل از تغذيه شدن ناپليوس ها ،آنها بايد از ذرات اضافي  جدا گردند. با قطع كردن كليد هوا دهي 
 5-10ي طي ش، پوسته هاي سيست  شناور شده و ناپليوس ها به ته تانك فرو مي روند. آنها با كمك  سيفون ك

  )  تا از صدمات فيزيكي بر آنها جلوگيري شود.Sorgeloos & Leger, 1992دقيقه بايستي جدا و شستشو شوند   ( 
  
  دياپوز  

 انكه آرتميا در بيوتوپ هايي كه داراي شرايط محيطي ناپايدارند زندگي  مي كند، بقا آن در دوريياز آنجا
تشكيل جنين نهفته امكانپذير است. آرتمياي بالغ ماده بحراني مثل خشكي، دماي باال و شوري باال تنها با 

دهد. البته  روشاز زنده زايي  به سوي سيست گذاري تغيير  ،قادراست به مجرد قرار گيري در شرايط نامناسب
هنوز مشخص نشده است اما نوسانات ناگهاني مثل استرس اكسيژني و جابجايي و تغيير مكانيسم اصلي اين نوع 

مي تواند به عنوان كليدي براي اين تغيير باشد. جنيني كه بصورت سيست آزاد مي شود ممكن تغييرات شوري 
است در حالت دياپوز باشد كه حتي اگر در شرايط مناسب تفريخ نيز قرار گيرد نمي تواند تكوين يابد. با فرآيند 

از بين رفته و جنين وارد مرحله هاي غير فعال سازي دياپوز كه نوعي مكانيسم هاي داخلي نا شناخته است، دياپوز
 آغازتفريخ  ،مي شود كه در اين مرحله چنانچه شرايط انكوباسيون فراهم باشد كويسنس يا مرحله  شبه خواب

  مي گردد .
روند متابوليسمي  ، و قادر نيست حتي اگر شرايط پيرامون مناسب باشد بودهسيست ايجاد  شده ، در مرحله دياپوز 

. اين روند تا هنگام قرارگيري تحت فرآيندهاي  رفع دياپوز ادامه دارد . بعد از رفع دياپوز ،   خود را از سر بگيرد
مي شود . سيست در اين مرحله چنانچه در شرايط مناسب محيطي و  "Quiescence"جنين فعال شده ، وارد مرحله 

 "مرحله  پيش ظهور  "ابتدا وارد  بيروني قرار گيرد ، فعاليت متابوليسم خود را از سر خواهد گرفت . بطوريكه
(PED) 12   مي گردد . اين مرحله ، مستلزم تجهيز انرژي و استقرار مجدد سنتز پروتئين و(RNA)  .مي باشد  

( نوعي دي ساكاريد غير احيا ) ميباشد . اين قند در 13سيست  دياپوزي ، داراي مقدار زيادي ذخيره  ترهالوز 
. پس  شودوزن خشك سيست را  شامل مي   %15ي  سنتز مي شود و در حدود مراحل اوليه جنيني در كيسه رحم

از ذخيره سازي ، با تشكيل غشاء غير سلولي در اطراف جنين ، سيست كپسول دار مي گردد . با قرار دادن سيست  
به در آب ، پوسته  آن آب را جذب مي كند و به فرم سيست  فعال تبديل مي شود . در اين حالت سيست قادر 

و گليكوژن   14تنفس است و از طريق سوزاندن  قند ترهالوز انرژي الزم را كسب  مي كند و مي تواند گليسرول 
را سنتز مي كند . بعد از ايجاد   RNAو  16را سنتز نمايد . همچنين پروتئين سازي مي كند و پلي ريبوزوم   15

                                                
 12- PED= Premergence development  

 13- Trehalose 

 14-Glycerol 

 15- Glycogen 
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 Na- Kولي صورت مي گيرد ، همچنين آنزيم  كرده و تقسيم سل DNAشكستگي  در پوسته ، جنين شروع به سنتز 

ATPase  از اين مرحله به بعد در خارج از غشاء  به رشد خود ادامه مي دهد ..و آنزيمهاي ديگر سنتز مي شوند  
با ساخت گليسرول ، فشار  اسمزي داخل سيست باال مي رود  و آب ورودي موجب پارگي  پوسته و سپس  

از پاره شدن پوسته ، جنين محاط در غشاء تخم گشايي ، در تماس مستقيم با  آزادي ناپليوس مي شود   . بعد
محيط خارج قرار مي گيرد . فعاليت آنزيمي كه از ناحيه سر ناپليوس  ترشح مي شود ، غشاء  تخم گشايي را 

  ضعيف نموده و ناپليوس را قادر مي سازد  كه خود را به محيط  رها سازد . 
شده كه با قرار گرفتن در شرايط مطلوب  Quiescenceرفع دياپوز ، وارد مرحله  سيست دياپوزي ، پس از  

محيطي، متابوليسم خود را از سر مي گيرد كه با استفاده از ترهالوز  ، سبب ترك خوردگي در پوسته شده  كه 
پس از پاره  جنين احاطه شده به وسيله غشاء تخم گشايي نمايان مي گردد و سپس ناپليوس قادر به شناي آزاد،

  شدن غشاء تخم گشايي ، آزاد مي شود .
براي رفع دياپوز چندين روش موجود است. البته اين روش ها براي سويه هاي مختلف يا حتي توده هاي مختلف 

هر سويه بسيار ضروري بر از يك مكان متفاوت مي باشد و لذا دانستن نوع سويه و آزمايش اثر روش هاي فوق 
  است .

 35-40رفع دياپوز گردد. براي اين منظور بايد در دماهاي  موجبسيست مي تواند در اكثر سويه ها آبگيري  از 
به جنين مي شود) خشك شوند يا در آب نمك رسيدن آسيب  سببدرجه  40(بيشتر از  درجه سانتيگراد

  گرم در ليتر) دهيدراته گردد.  300اشباع(
  

  روش هاي رفع دياپوز

 (قرار دادن در آب نمك اشباع)استتفاده از روش دهيدراته كردن اس هنگامبهترين نتيجه  -

قرار دادن در برودت هاي سرد (البته عدد برودت براي هر سويه يا توده فرق مي كند). در اغلب  -
 رفع دياپوز مي گردد.سبب هفته  4- 6درجه زير صفر براي  20قرار دادن در برودت  ،موارد

بايد قبل از اينكه خشك شود يا تفريخ گردد حداقل يك هفته در بعد از زمستان گذراني، سيست  -
 شرايط دمايي اطاق قرار گيرد.

 از آب اكسيژنه نيز مي توان استفاده نمود. -

روش هاي ديگر رفع دياپوز( تناوب هيدراته و دهيدراته كردن، دكپسوله كردن يا استفاده از  ،در حالت كلي
  يش بيني شده اي را بدست مي دهد.روش هاي شيميايي) نتايج غير قابل پ

  :را انجام داد ذيلبايد روش هاي انجام ضد عفوني و دكپسوله كردن براي 
 ):17( شكل هيدراته كردن سيست -

                                                                                                                                                   
 16- Polyribosome 
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  درجه سانتيگراد. 25گرم در ليتر براي مدت يك ساعت  و هوادهي در دماي  100قرار دادن در آب شور بيش از 
  

  
   هيدراته كردن سيست : 17شكل 

 

  هيپوكلريت:  آماده سازي محلول دكپسوله -

 2Ca(OCl) 70يا استفاده از پودر رنگ بر   درصد 11-13فعال با نسبت وزني  NaOClاستفاده از محلول رنگ بر 
  درصد، 

  ،گرم سيست گرم هيپوكلريت فعال به ازاي هر 5/0استفاده از  
   ، 10تا حد   pHباال بردن استفاده از يك محلول قليايي براي 

  كه با محلول رنگ بركار مي شود.هنگامي NaOHگرم    15/0استفاده از 
  قتي با پودر رنگ بركارمي شود. آهك وگرم   4/0يا  3NaCO  67/0استفاده از 

 هر گرم سيست آرتميا. ميلي ليتر به ازاي  14درست كردن آب نمك شبيه به آب دريا 

 :انتقال سيست هيدراته به محلول دكپسوله  -

  .داده شودو به محلول دكپسوله انتقال  دادهشستشو  ،نمودهآوري  ميكرون جمع 125ور تسيست ها را با 
  :دكپسوله كردن -
ت و سبا قرار دادن در محلول دكپسوله، كيتين در محلول حل مي شود. اين واكنش فوق العاده گرمازا 

 .درجه سانتيگراد) 15 -20رنگ سيست كم كم تغييرمي كند ( در دماي 

  شو:شست -

وقتي رنگ سيست خاكستري (در صورت استفاده از پودر رنگ بر) يا نارنجي شد(در صورت استفاده از محلول 
يا خير.  با تست مشاهده  ميكروسكوپي  مشخص مي شود كه پوسته كامال حل شده ، دقيقه 3-15رنگ بر) بعد از 

 .ميكرون  فيلتر شود تا بوي كلر حذف گردد 125با آب شسته و با تور  كردهاز محلول خارج را  سپس سيست
 1/0نرمال يا در محلول  1/0براي غيرفعال سازي هيپوكلريت، سيست را كمتر از يك دقيقه در اسيد كلريدريك 
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از تست يديد نشاسته  ،هيپوكلريتباقيماندن ش . براي آزمايدوسته شسپس با آب ش ، قرار داده 3O2S2Na درصد 
 .  است كلر داللت بر وجود رنگ آبي بدست آمدن . شوداستفاده 

و كپور   Clarias gariepinusاز سيست دكپسوله براي تكثير برخي الرو ماهيان همچون گربه ماهي  -
Cyprinus carpio ود. و برخي ميگو هاي دريايي و الرو خامه ماهي استفاده مي ش  

براي ولي  درجه  سانتيگراد براي چند روز نگهداشت  0-4سيست دكپسوله را مي توان در دماي -
ميلي ليتر  10طوالني مدت مي توان آن را در آب نمك اشباع قرار داد (يك گرم سيست دكپسوله در 

  عوض و تازه گردد.تساعت يك بار بايد  24گرم در ليتر). آب نمك هر  300آب نمك اشباع  
  
  تخم گشاييشرايط  

 تخم گشاييدرصد ) در برابر دماهاي باال ، بسيار مقاوم هستند يعني قدرت  5تا  2سيست هاي خشك ( رطوبت 
درجه سانتيگراد  تحت تاثير قرار نمي گيرد . در مورد سيست هاي   60تا  -273آنها در محدوده دمايي بين 

+ درجه سانتيگراد  مرگ و مير رخ 40و  باالتر از   -18از  آبگيري كرده توان  تحمل محدودتر بوده و در كمتر
+ درجه سانتيگراد قرار دارد ، در دماهاي باالتر از 33+ تا 4مي دهد . محدوده دمايي متابوليسم فعال سيست بين 

    .مي شود تخم گشاييثابت مي ماند اما ناپليوس سريعتر  تخم گشايياين محدوده ، درصد 
، تراكم سيست و نور مورد توجه قرار مي گيرد . به  pHهوادهي ، دما ، شوري ،  عوامل اييتخم گشانجام  براي 

از سويه اي به سويه ديگر متفاوت  تخم گشاييدليل ويژگيهاي  اختصاصي هر سويه ، ممكن است تاثير عوامل 
  مي شود .  تخم گشاييباشد كه اين امر سبب تفاوت در نتايج 

تخم گشايي درجه سانتيگراد ،  25درجه سانتيگراد باشد ، در دماهاي كمتر از  28تا  25بهتر است دماي آب بين 
درجه سانتيگراد ، متابوليسم سيست به طور غير قابل برگشت  33سيستها كندتر انجام مي شود  و در باالتر  از 

امالً اختصاصي سويه ، از ويژگيهاي ك تخم گشاييمتوقف مي شود . با اين وجود ،تاثير دماي بحراني بر خروجي 
  هاست . 

 5/8تا  8بايد در محدوده بين  pHبتوانند به بهترين نحو عمل  كنند ،  تخم گشايي براي اينكه آنزيمهاي  
گرم در ليتر ، به آب درياي رقيق شده يا آب نمك يا به  2به ميزان  NaHCO3نگهداشته شود . لذا افزودن 

 2تا  6/0مي گردد.  با افزايش  ميزان اكسيژن در محدوده  مگشاييتخسوسپانسيون سيست ، باعث بهبود وضعيت 
، تخمگشاييافزايش مي يابد  به منظور  جلوگيري از افت اكسيژن در طي   خمگشاييت (ppm)قسمت در ميليون 

به صورت يكنواخت و كامل مخلوط شوند . بهترين سطح اكسيژن  تخمگشايينياز است كه سيست ها در محيط 
  گرم در ليتر حفظ مي شود .  2در حدود 

،  در درجه اول مبتني بر ميزان رطوبتي  است كه سيست مي  گرمخانه گذاريتاثيرات كمي  شوري در زمان 
تواند به آن دست يابد . در شوريهاي باالتر از حد معين ، سيست نمي تواند آب كافي جذب  كند . اين حد 




ه�� ���� .../  ���٦٩
ورش �ر���� در در ا 

 

 

گرم  در ليتر قرار دارد ) . شوري بهينه  90تا  85حدوده بين شوري براي گونه هاي مختلف متفاوت است ( در م
روي  گرمخانه گذاري گرم در ليتر است . شوري  70تا  15از اختصاصات  هر سويه است ولي به طور كلي بين 

مقدار گليسرول  سنتز شده در سيست تاثير  مي گذارد هر چقدر  شوري باالتر باشد ، سبب مصرف ميزان بيشتري  
گرم در ليتر حاصل مي شود  35تا  5در محدوده  شوري بين   تخمگشايييره انرژي جنين مي شود . بهترين از ذخ

مي شود  زيرا ميزان گليسرول  كمتري الزم است ساخته  تخم گشاييگرم در ليتر ، ناپليوس سريعتر  5. در شوري 
بيشتر مي شود و  خمگشاييي  باالتر و درصد تشود . براي برخي از منابع ، سيستها در شوري پايين ، منتج به كاراي

  ناپليوس داراي محتواي  انرژي بيشتري است . 
، اكسيژن و نور )   pHضروري هستند ( مثل خمگشايي ميزان تراكم سيست با ساير عوامل غير زيستي كه براي ت

وس مورد نياز دارد . موثر سيست و مقدار ناپلي  خم گشاييمرتبط است . مقدار سيست مورد نياز بستگي به ت
.  براي حجمهاي كم ( كمتر د داشتخواهبراي گرمخانه گذاري مناسب ترگرم سيست در ليتر   2معموالً  تراكم 

  گرم در ليتر باشد            .  5ليتر )  تراكم مي تواند تا  20از 
سطح آب )  مورد لوكس در  2000طي ساعتهاي اوليه پس از آبگيري كامل سيست ، نوردهي شديد ( حدود 

  نياز است تا محرك  توسعه جنيني و آغاز گر  آن باشد. 
سيست براي تمام گونه و نژادهاي موجود دشوار است زيرا هر نژاد ، شرايط   تخمگشاييمعرفي بهترين شرايط 

  خاص خود را دارد ولي شرايط استاندارد شامل موارد ذيل مي باشد : 
  گرم در ليتر حفظ شود .  2روطي شكل انجام شده و سطح اكسيژن  در حدود هوادهي از پايين به باالي ظرف  مخ

5/8-8 =pH   كه با استفاده ازNaHCo3  گرم در ليتر ) ، حاصل مي شود 2( به ميزان.  
  گرم در ليتر باشد .  33±1شوري آب ظرف  انكوباسيون در حدود 

  ور مورد نياز است . لوكس شدت ن 2000در شرايط هوازي حداقل 
  درجه سانتيگراد باشد .  28الي  25در حدود   خمگشاييحرارت ت

  شوند .  گرمخانه گذاري گرم  در ليتر  2سيست ها با تراكم 
  درصد است استفاده شود .   2 -5از سيست هايي كه محدوده رطوبت  آنها 

  
  فيزيولوژي روند تفريخ -21-1

بعد از  . عت قرار گيري در آب دريا هيدراته مي شود( كروي مي شود)سا 1-2بعد از مدت دهيدراته سيست 
به پوسته و سيست مي شكند و جنين داخل غشا تفريخ خارج شده  دار ساعت غشا خارجي كوتيكول 20-12

آويزان مي گردد. در اين زمان تكامل خود را كامل كرده  و تمايزات الزم را انجام مي دهد و سپس با پاره شدن 
  فريخ ، اينستار يك يا ناپليوس آزاد مي گردد. غشا ت
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حجم جنين هيدراته افزايش مي يابد تا اينكه  ،سيست هاي خشك  بسرعت رطوبت را مي گيرند. در اولين ساعت
  درصد آب گرفت فعاليت متابوليسمي آن آغاز مي گردد. 60 هنگاميكهآب مي گيرد.  درصد  14

ذخيره شده ترهالوز به گليكوژن( به عنوان يك كربن  تغيير هيدرات ببسمتابوليسم همراه با هوا دهي در جنين 
  منبع انرژي) و گليسرول مي شود.

با افزايش آب گيري و ايجاد اختالف فشار اسمزي بين داخل و خارج سيست، لحظه اي فرا مي رسد كه پوسته 
متابوليسم در  ،به بيان ديگر مي شكند. در اين مرحله همه گليسرول توليد شده به محيط تفريخ رها مي شود.

سيست آرتميا  قبل از شكسته شدن توسط سيستم تنظيمي هيپراسموتيك ترهالوز/گليسرول شروع مي شود. اين 
بدان معني است كه در محيط انكوباسيون، با افزايش سطح شوري، غلظت باالتر گليسرول الزم است تا اختالف 

اهم گردد. بعد از شكسته شدن پوسته، جنين كه در غشا تفريخ قرار فشار اسمزي الزم براي شكسته شدن پوسته فر
كه شوري محيط شور پيرامون اين وضعيت را مهيا مي سازد  دارد به سيستم تنظيم فشار اسمزي يوني احتياج دارد

  يك آنزيم تفريخ از ناحيه سر ناپليوس ترشح مي شود كه عمليات بعدي را هدايت مي كند.در اين زمان 
  

  سيست  خم گشاييت مراحل

گرم در ليتر ( در نژادهاي مختلف ، متفاوت  5-40درجه سانتيگراد ) و شوري   25-30به ازاي هر ليتر آب دريا (
گرم در  5-10گرم سيست  را در ظرف شيشه اي مخروطي شكل  مي ريزيم ، اگر شوري پايين است ( 5است ) ، 

باقي  8باالي  pHگرم به ازاي هر ليتر آب اضافه مي نمائيم تا  2به مقدار  NaHCO)3(ليتر ) مقداري كربنات سديم 
ميلي گرم  در ليتر برسد .  2بماند . هوادهي از ته ظرف  مخروطي آنقدر  ادامه مي يابد  تا اكسيژن به باالتر از 

رد. صورت مي گي گرمخانه گذاريساعت اول  3-4سانتيمتري به مدت   20نوردهي با دو المپ مهتابي از فاصله 
دقيقه بي حركت  گذاشته مي   5-10سيستها ، عمل هوادهي متوقف و ظروف كشت به مدت  تخمگشاييپس از 

ميكرون )  الروها را از آب جدا و با آب  150. سپس با صافي ( چشمه  شوندشود تا الروها در ته ظرف جمع 
ه در ته ظرف  را جدا مي كنيم . الروها دقيقه ، دوباره الروهاي باقيماند 5-10شير شستشو مي دهيم .  در فاصله 

را به آب تازه  وارد و با استفاده از يك منبع نوري آنها را به طرف نور جذب مي كنيم . به وسيله پي پت  جمع 
و زوائد ديگر جدا و وارد آب شور تميز مي نمائيم .  ( حافظيه  نشده تخمگشاييكننده الروها را از سيست هاي 

،1382 . (  
  

   17و ارزيابي  خم گشاييت كيفيت 

يك   خمگشايييك محصول سيست خوب بايد داراي حداقل مقدار مواد زائد باشد . براي ارزيابي  كيفيت ت
  محصول سيست ، موارد زير مورد بررسي قرار مي گيرند . 

                                                
 17- Hatching quality and evaluation 
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ند . ، كل سيستهايي است كه به طور واقعي تفريخ مي ياب خم گشاييمنظور از درصد  ت 18:  تخم گشاييدرصد 
مي  خمگشاييعدد سيست پر حاصل مي گردد در صد ت 100به تعداد  ناپليوسهايي كه تحت  شرايط استاندارد از 

سيستهاي پر را مشخص  تخم گشاييگويند . اين معيار نشانگر  ناخالصي هاي همراه سيست نبوده و تنها ظرفيت 
  مي كند . 

از  يك گرم سيست خشك ، تحت شرايط استاندارد  توليد : به تعداد ناپليوسي كه  (HE)  19موثره  خم گشاييت 
، ناخالصي  خمگشاييموثره مي گويند . اين معيار منتج  از درصد ت خمگشايييا ت خمگشاييمي شود قابليت ت

  هاي سيست و وزن فردي  سيست است . 
تا خروج ناپليوس   گرمخانه گذاريكامل ، از ابتداي  خمگشايي: اين معيار به طول ت (HR) 20 خم گشايينرخ ت
  اشاره مي كند و در چند بخش زماني مورد توجه قرار مي گيرد به عنوان مثال :  خمگشاييدر ت

0T ساعت  3-20تا ظهور اولين ناپليوس مي باشد كه      گرمخانه گذارياز آغاز   خمگشايي= طول  دوره ت
  طول مي كشد . 

10T = ظاهر مي شوند .  خمگشايياز ناپليوسهاي قابل ت %10تا زماني كه  گرمخانه گذاري طول دوره ،  

90T ساعت طول مي كشد .  20-33درصد سيست ها مي باشد كه حدود  90خمگشايي: زمان الزم براي  ت  
به منظور استحصال ناپليوسهاي  داراي  ، گرمخانه گذاري امكان محاسبه بهترين مدت   تخمگشايياطالع از نرخ 

ساعت حاصل مي شود زيرا كه در غير اينصورت  24حداكثر در مدت  90Tبيشترين مقدار انرژي  را مي دهد . 
  مورد نياز را تامين كرد .  Iنياز است تا حداكثر ميزان ناپليوس اينستار  تخمگشاييبه ظروف بيشتري براي انجام 

مي شوند يعني  تخمگشاييطول مدتي است كه در آن بيشترين ناپليوس ها  21:  تخم گشاييزماني هم

1090 TTT
S

تضمين كننده بيشترين مقدار  ناپليوس كه در زماني كوتاه در دسترس قرار ميگيرد است . اگر  =−
گيرد تا مانع اختالط ناپليوسهاي پايين باشد ، الزم است برداشت در چند مرحله صورت   تخمگشايي همزماني

  گردد  .  90Tدر  مرحله  IIIو   I  ،IIاينستار 
مي شود  را بازده تفريخ   تخمگشاييگرم سيست يك :   وزن خشك ناپليوسهايي كه از 22 خم گشاييخروجي ت

  مي گويند .  تخمگشايييا خروجي 
  موثره = بازده تفريخ  اييتخمگش×  Iوزن خشك فردي ناپليوس اينستار 

معياري است كه كل غذاي در دسترس  براي شكارچي را كه از هر گرم سيست  توليد مي  تخمگشاييخروجي 
  . دهدمي  نشان شود ، 

                                                
 18- Hatching percentage 

 19- Hatching efficiency 

 20- Hatching rate 

 21- Hatching synchrony 

 22- Hatching output 
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  مديريت و نظارت بر سيستم كشت -22-1

ت آرتميا نظارت منظم و مستمر بر استخر ها براي مديريت صحيح آنها ضروري است . براي بررسي كيفيت جمعي
  نمونه برداري از آب استخر و مطالعه عوامل موثر بر رشد جمعيت و كميت هاي رشد ضروري است . 

الگوي برنامه نمونه برداري بستگي زيادي به اهداف دارد . اگر هدف اصلي توليد باشد تنها متغيير هايي مثل 
در هر باروري كه براي تهيه اطالعات  درجه حرارت ، شوري ، و كدورت آب ، تعداد ماده ها و تعداد فرزندان

  ضروري به منظور تصميم گيري الزم مي باشند بايد بررسي شوند .
  براي جمع آوري اطالعات استاندارد بايد ايستگاه هاي نمونه برداري ثابتي انتخاب و آنها را عالمت گذاري نمود.

يكسان باشد . حتي جهت دقيق تر كردن كار همچنين روش ها و حجم آب نمونه برداري بايد در تمام ايستگاه ها 
نمونه برداري مي توان يك استخر را به نواحي مختلفي تقسيم كرد كه هر ناحيه داراي خصوصيات اكولوژيكي 
نسبتا متفاوت و تراكم هاي مختلف آرتميا مي باشند . مثال در استخري با يك خندق پيراموني كف مسطح 

  ن به عنوان سه ناحيه متفاوت در نظر گرفت .استخر، خندق و گوشه ها را مي توا
  نمونه برداري از آب استخر معموال به دو روش انجام مي گيرد :

ميكروني عبور مي  100در روش اول حجم معيني از آب استخر را در هر ايستگاه نمونه برداري از يك الك 
خصي در آب مي كشند . جهت ميكروني را مسافت مش 100دهند . در روش دوم يك تور داراي سوراخ هاي 

  حركت تور مي تواند عمودي يا افقي باشد .
نمونه هاي به دست آمده با روش هاي فوق الذكر را با فرمالين و به دقت بررسي كرده و جانوران آن را به سه 

  گروه تقسيم مي نمايند :
طور واضح قابل مشاهده است) و  ناپلي (فاقد پاهاي سينه اي) ، آرتمياي جوان (پاهاي سينه اي نمو يافته و به

آرتمياي بالغ (تمايز جنيني آشكار) ميزان حضور نسبي هر مرحله زندگي در يك نمونه را مي توان به صورت زير 
  رتبه بندي كرد :

  = تعداد افراد در نمونه فراوان هستند.3= وجود دارد و 2= تعداد افراد كمي وجود دارند ، 1= وجود ندارد ، 0
مرحله زندگي تمام ايستگا هاي نمونه برداري يك استخر با هم تركيب شده ومنحني آنها نسبت به  رتبه هاي هر

زمان رسم مي شود . اين نوع منحني ها تغييرات جمعيتي را در يك استخر نشان مي دهند و با استفاده از آنها مي 
  توان روش هاي مديريت مناسب را در استخر اعمال نمود .

ورش آرتميا در استخر : عوامل موثر بر پرورش آرتميا در استخر را به طور كلي مي توان به دو عوامل موثر بر پر
  دسته عوامل غير زنده و زنده تقسيم كرد .

عوامل غير زنده : مهم ترين عوامل غير زنده موثر بر كشت آرتميا عبارتند از : درجه حرارت ، شوري ، ميزان 
  ش هر يك از اين عوامل را به طور اختصار مورد بحث قرار مي دهيم .و عمق آب . در اين بخ pHاكسيژن ، 
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  درجه حرارت

درجه حرارت را مي توان با يك دماسنج شيشه اي زمانيكه هنوز در داخل آب است اندازه گرفت . در غير اين 
  عي خواهند بود .صورت مقادير ثبت شده به دليل تبخير آب در مخزن اندازه گيري دماسنج پايين تر از مقادير واق

درجه حرارت در استخر هاي عميق در اليه هاي مختلف متفاوت بوده  و بايد درجه حرارت سطح و عمق آب به 
طور جداگانه اندازه گيري شود . پمپ كردن آب يا خراش دادن كف استخر درجه حرارت آب را يكنواخت 

  مي نمايد.
  

  شوري

انكسار نور كار مي كند، اندازه گيري كرد كه براي حرارت  شوري را مي توان با يك شوري سنج كه بر اساس
هاي مختلف قابل تنظيم است . از آنجايي كه تراكم جلبك ها و ساير مواد معلق ضريب انكسار نور را تحت تاثير 

دن قرار مي دهند  بايد قبل از اندازه گيري اين متغير، نمونه را صاف نمود . شوري آب استخر را مي توان  با افزو
  آب شور اشباع و آب  شيرين تغيير داد و به مقدار مناسب رساند .

 

  اكسيژن

مقدار اكسيژن با يك اكسيژن سنج قابل حمل سنجيده مي شود . چون مقدار اكسيژن پس از نمونه برداري خيلي 
  سريع تغيير مي كند بايد بالفاصله بعد از نمونه برداري يا در استخر اندازه گيري شود . 

اكسيژن در سطح استخر، بويژه  اگر استخر اليه بندي شده باشد، اغلب بيشتر از كف آن است . غلظت مقدار 
اكسيژن در اوايل صبح به علت افزايش تنفس  جلبكي كمترين مقدار و در بعد از ظهر به علت افزايش فتوسنتز 

مي شوند به آهستگي شنا مي جلبكي بيشترين مقدار را داراست. در صورت كمبود اكسيژن آرتمياها قرمز رنگ 
  كنند به سطح آب مي آيند و رشد آنها كند مي شود .

  
pH   

سنج قابل حمل كاليبره شده   pHبا يك  pHمي باشد . مقدار  2/8تا  8/7براي رشد آرتميا بين  pHدامنه مناسب 
  اندازه گيري مي شود . 

معموال هنگام صبح مشاهده مي شود . شكوفايي هنگام بعد از ظهر و پايين ترين مقدار آن  pHباالترين مقدار 
  را تحت تاثير قرار مي دهد . pHمقدار  2COجلبك ها با افزايش مصرف 
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  عمق آب :

بهترين راه اندازه گيري عمق آب استفاده از ميله مدرج مي باشد كه در كف استخر فرو برده مي شود . عمق آب 
ت تاثير قرار مي دهد . همچنين  تغييرات آن اطالعاتي در مورد عواملي مثل درجه حرارت و مقدار اكسيژن را تح

  ميزان پمپاژ آب ، تبخير ، بارندگي و نشت ونفوذ آب در اختيار ما مي گذارد .
  

  عوامل زنده

عالوه بر عوامل غير زنده چند عامل زنده نيز بر ميزان رشد آرتميا در استخر موثر است . مهم ترين عوامل زنده 
  جلبك ها و جانوران رقيب و شكارچي آرتميا . عبارتند از :

  
  جلبك ها

  آسان ترين روش براي تخمين فراواني جلبك ها اندازه گيري كدورت آب به وسيله يك سشي ديسك است .
سانتي متر مي باشد . بايد توجه داشت كه كدورت در طي روز تغييراتي نشان  35تا  25مناسب ترين كدورت بين 

مقدار آن هنگام بعد از ظهر مشاهده مي شود . كدورت پايين نشان دهنده كمبود مواد غذايي مي دهد و باالترين 
  در استخر و كدورت باال ناشي از باال بودن ميزان مواد غذايي مي باشد .

ميكرون را از طريق فيلتركردن مي بلعد اما مشاهده مي شود كه  50اگرچه ارتميا تمام ذرات معلق كوچكتر از 
و غيره تغذيه شود ؛ رشد و  Dunaliella و Chlamydomonas, Chaetocerosبك هاي تك سلولي ريز مثل اگر با جل

به دليل داشتن ديواره سلولي  Lyngbyaو  Oseillatoriaتوليد مثل بهتري مي نمايد ولي جلبك هاي ديگري مثل 
ط آرتميا قابل هضم نيستند . لب توس –به علت تشكيل كمپلكسي به نام لب  Anabaenaسخت و اندازه بزرگ  و 

لب تركيبي از جلبك ها و باكتري ها رشته اي كف زي است كه در بين آنها باكتري ها و قارچ ها نيز  –لب 
لب باعث كاهش مواد غذايي و اكسيژن در استخر و آزاد شدن تركيبات سمي مي  –ديده مي شوند . تشكيل لب 

  مي رسانند . شود . همه اين عوامل به جمعيت آرتميا صدمه
لب در استخر هاي توليد سيست به صورت تله اي براي سيست هايي كه در آب رها مي شوند  –همچنين لب 

لب مي توان آنها را به وسيله دست دفع كرد و  –عمل مي نمايند . براي از بين بردن جلبك هاي كف زي يا لب 
  يا اينكه كف استخر را به طور روزانه خراش داد .

  
  و رقيبان شكارچيان

جانوران شكارچي آرتميا اكثرا شامل انواع مختلف ماهي ها و حشرات مي باشند و شعاعيان و مژكداران جزء 
رقيبان غذايي آرتميا محسوب مي شوند . الك كردن آب ورودي و افزايش ميزان شوري تعداد اين جاندارن را 

ثل حواصيل ها نيز جزء شكارچيان آرتميا محسوب در محدوده قابل قبولي نگه مي دارد . برخي از پرندگان آبي م
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مي شوند كه مي توان با استفاده از وسايل ترساننده آنها و سيم هايي كه در باالي آب كشيده مي شوند آنها را از 
  استخرها دور نگه داشت .

  مشكالت كشت آرتميا در استخر

در استخر پيش بيايد علت يا علت هاي  در جدول زير فهرست مسائلي كه ممكن است در رابطه با كشت آرتميا
  ) .4اين مشكالت و راه حل آنها بيان گرديده است . (جدول 

توليد سيست يا توده زنده :  معموالهدف از  پرورش آرتميا در استخر هاي خاكي  توليد سيست و يا توده  زنده 
خر تحريك و حفظ كرد ولي اگر آرتميا است . براي توليد سيست بايد روش توليد مثلي تخمگذاري را در است

  زنده زايي مطلوب تر است. –هدف توليد توده زنده آرتميا باشد ، توليد مثل بروش تخمگذاري 
 

  مشكالت رايج كشت آرتميا در استخرهاي خاكي ، علت ها و راه حل آنها :: 4جدول 

  راه حل ها  علت  مشكل
  
  

  مرگ انبوه آرتميا

  شكارچيان يا رقيبان
  يا شكوفائي جلبك هاجلبك هاي سمي 

  تغيير ناگهاني دما و ميزان كودها
  كمبود اكسيژن

  گرسنگي
  پير شدن

  صيد كردن يا از بين بردن آنها با مواد شيميايي
  تعويض يا رقيق كردن آب استخر

  سازش يا سايه دار كردن يا استفاده از مقادير مناسب كود
  تعويض يا رقيق كردن آب استخر و يا هوادهي

  ب سبز يا سبوس برنجغذادهي با آ
  حذف كردن و تلقيح دوباره آرتميا

  عوامل فوق به جز شكارچيان يا رقيبان  توقف رشد
  جمعيت متراكم

  افزايش حجم استخر

تغذيه بيش از حد با جلبك هاي تك سلولي   بيماري طويل شدن دم
  يا ريزه خواري

  تغذيه مناسب

زياد  باال بردن ميزان مواد آلي ، غلظت  بيماري كله سياه
  كودهاي مرغي با سبوس برنج

تعويض يا رقيق كردن آب استخر و كود دهي استخر سبز به 
  جاي استخر آرتميا

  استخر كدر ( گل و الي و جلبك ها و ... )  آرتمياهاي قرمز رنگ
  روز آرام

  پير شدن ، تراكم جمعيت

  توقف خراش دادن كف استخر يا تعويض آب يا تامين آب سبز
  

  باره آرتمياهاحذف و تلقيح دو
  هنگام ظهر  اثر جوش

  گرسنگي
  سايه دار كردن استخر با شاخ و برگ درختان

  تغذيه مناسب و پمپ كردن آب سبز به استخر آرتميا
ماده هاي داراي كيسه تخم 

  خالي
  كمبود غذا

  پيري
  تغذيه مناسب و پمپ كردن آب سبز به استخر آرتميا

  حذف و تلقيح دوباره آرتمياها
  استفاده ار مواد شيميايي  وجود جلبكهاي رشته اي مثل اسيالتوريا  اي چسبنده پاهاي سينه

آرتمياهاي داراي رنگ 
  روشن و خسته

كمبود غذا يا مشكالت مربوط به مرگ 
  توده اي 

  (تغييرات ناگهاني شوري و دما )

  تغذيه مناسب و پمپ كردن آب سبز به داخل استخر آرتميا
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  عوامل كنترل كننده توليد سيست

توليد مثل به روش تخم گذاري معموال در شرايط استرس زا القا مي شود . در سيستم استخر هاي خاكي توليد 
سيست اغلب هنگامي مشاهده مي شود كه جمعيت آرتميا در معرض شوري هاي باال قرار مي گيرد . همچنين 

مقادير اكسيژن محلول در آب ،  تغييرات ناگهاني ميزان شوري ، غلظت كم اكسيژن و تغييرات قابل مالحظه در
باعث تحريك توليد سيست توسط جمعيت مي شود .برخي محققين معتقدند توليد  مثل بروش تخم گذاري تنها 
تحت تاثير فشار هاي محيطي نبوده و سويه جغرافيايي آرتمياي تلقيح شده  نيز در آن تاثير دارد . براي توليد 

  خاب كنيم كه در يك محيط متغير و استرس زا ساكن باشد .سيست بايد سويه اي از آرتميا را انت
حتي در اين صورت نيز مديريت استخر بايد به سوي ايجاد شرايط استرس دار هدايت شود تا تغيير پذيري 

  ژنتيكي در جمعيت آرتميا حفظ شود تا از كاهش توليد سيست جلوگيري به عمل آيد .
  
  دهعوامل كنترل كننده توليد توده زن -23-1

اطالعات  بدست آمده  از برنامه هاي نظارت بر استخر براي اتخاذ تصميمات مديريتي مناسب مورد استفاده قرار 
زنده زايي معموال در شرايط محيطي مساعد  –مي گيرند . با توجه به اين امر كه توليد مثل به روش تخم گذاري 

ده زنده باشد بايد اين شرايط را در استخر ايجاد صورت مي گيرد در صورتي كه منظور از كشت آرتميا توليد تو
  و حفظ كرد .

ميلي گرم در ليتر باشد و غذا  150تا  100براي توليد توده زنده آرتميا در استخر بايد مقدار شوري آب در حدود 
ظرفيت  به طور منظم در دسترس آرتمياها باشد . لذا بايد  توده زنده به طور منظم برداشت شود  تا مقدار آن از

استخر تجاوز نكند . برداشت ناكافي آرتميا ممكن است منجر به از بين رفتن كامل مواد غذايي در اثر فشار تغذيه 
  اي زياد مقدار فراوان آرتميا و سرانجام نابودي جمعيت شود .

د ميزان برداشت توده زنده با تخمين مقدار تراكم ، تركيب جمعيت ، معيار هاي باروري و ميزان تولي
  فيتوپالنكتونها مورد ارزيابي قرار مي گيرد .

كشت آرتميا در تانكر : پرورش آرتميا در تانكر به طور عمده به منظور توليد توده زنده انجام مي گيرد . با اينكه 
مي توان از طريق پرورش آرتميا در تانكر سيست توليد نموده ولي هدف اصلي از به كار گيري اين روش 

  وده زنده مي باشد .معموال توليد ت
هر چند هزينه توليد آرتميا در تانكر بيشتر از هزينه توليد در استخر خاكي مي باشد ولي داراي مزيت هايي است 
.آرتميا را مي توان در تمام طول سال بدون توجه به شرايط فصلي يا آب و هوايي در درون تانكر توليد نمود . در 

ن به تمام مراحل رشد آرتميا اعم از ناپلي ، متاناپليوس  و آرتمياي جوان و روش توليد آرتميا در تانكر مي توا
بالغ دسترسي داشت و با توجه به نياز آبزيان پرورشي و توانايي آنها در استفاده از ذرات غذايي با اندازه هاي 

.به عالوه در اين سيستم مختلف ، امكان توليد آرتميا هاي يكسان و هم اندازه با  استفاده از اين روش وجود دارد 
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پرورشي مي توان كنترل بيشتري بر كيفيت آرتميا داشت و به اين ترتيب آرتمياهايي با ارزش غذايي باالتر و 
  عاري از بيماري توليد نمود .

همچنين با استفاده از روش توليد آرتميا در تانكر مي توان آرتميا را با تراكم هاي بسيار باال از پرورش آن در 
خر هاي خاكي توليد نمود . به طوري كه مي توان تراكم آن را از چند صد عدد در هر ليتر در استخر خاكي است

 به چند هزار آرتميا در هر ليتر در درون تانكر رساند در نتيجه ميزان توليد را به ميزان قابل توجهي افزايش داد .

  
  برداشت و عمل آوري آرتميا -24-1

به روشهايي گفته مي شود كه توسط آنها توده زنده و سيست آرتميا  را پس از پايان برداشت يا صيد آرتميا  
مرحله پرورش از محيط كشت آنها جمع اوري مي نمايند . عمل آوري به مجموعه عملياتي گفته ميشود كه پس 

دگاري انجام از برداشت توده زنده يا سيست آرتميا براي حفظ كيفيت محصول توليد شده و طوالني تر زمان مان
مي گيرد. برخي از مراحل عمل آوري آرتميا بالفاصله پس از برداشت و در همان محل و برخي ديگر پس از 

  انتقال به محل عمل آوري و با فاصله زماني معين صورت مي گيرد. 
  

  برداشت توده زنده آرتميا

روطي شكل كه در جلوي يك در استخرهاي بزرگ كم عمق توده زنده آرتميا را مي توان توسط تورهاي مخ
قايق موتوري نصب مي شود يا توسط انسان كشيده ميشود، جمع آوري كرد. براي برداشت توده زنده در 
استخرهاي كوچك معموال از تورهائي كه در آب فرو برده مي شوند استفاده ميشود. با نصب تورهاي موقت در 

توسط پمپ كردن يا جاذبه زمين به استخر مجاور خروجي استخر توده زنده بطور خودكار هنگام جريان آب 
  جمع آوري مي شود.پس از برداشت ،توده زنده براي حمل و نقل ياعمل آوري آماده مي شود.

عمل آوري توده زنده آرتميا: توده زنده آرتميا بصورت زنده بعنوان غذاي ميگو يا ماهي در مزارع پرورشي 
بخواهيم آنرا براي مدتهاي طوالني نگهداري كنيم، بايد آنرا بصورت  مورد استفاده قرار مي گيرد. در صورتيكه

منجمد يا خشك در آورد. در صورت استفاده از آرتمياي زنده ضروري است در مجاورت منطقه پرورش توده 
زنده آرتميا مزارع پروش ماهي يا ميگو كه متقاضي آن باشد وجود داشته باشد. در غير اينصورت بايد براي حمل 

  نقل آن تدابير ويژه اي انديشيد تا در فاصله زماني نسبتا طوالني برداشت تا مصرف آرتميا زنده بماند.و 
  براي عمل آوري توده زنده آرتميا ابتدا يكي از روشهاي زير را بكار مي بريم.

  كردن: ساعت بصورت غذاي زنده يا براي منجمد يا خشك 3تا  1استفاده از توده زنده آرتميا در عرض  –الف 
براي انجام اينكار توده زنده برداشت شده بطور موقت در تورهاي نصب شده در استخر تحت هوادهي شديد 

گرم در  35براي جلوگيري از كمبود اكسيژن نگه داري مي شود.   سپس توده زنده با آب دريا( شوري 
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گرم وزن تر در هر ليتر آب دريا  500ليتر)شسته مي شود. پس از آن آنها را به ظرفهاي داراي آب دريا حداكثر 
  از يخ استفاده ميشود. درجه سانتيگراد  5-10منتقل مي نمايند. براي كاهش دماي توده زنده تا

مانند قبل  ساعت بصورت غذاي زنده يا براي منجمد يا خشك كردن 12استفاده از توده زنده در عرض  –ب 
  ر ليترآب دريا نگهداري مي شود.گرم وزن تر توده زنده در ه 300بجز اينكه حداكثر 

 ساعت: 24حمل و نقل توده زنده آرتميا براي فروش و استفاده از آن بصورت يك محصول زنده درعرض  –ج 
ابتدا توده زنده برداشت شده به داخل تورهاي داراي هوادهي شديد نصب شده دراستخر منتقل مي شود. سپس 

  توده زنده را با آب دريا مي شوئيم.

4اي پالستيكي داراي حجم مشخص، آب شور و مخزن اكسيژن را آماده وكيسه ه

1

3تا  

1

حجم كيسه ها را با  
گرم وزن تر در هر ليتر آب اضافه مي نمائيم و بقيه حجم كيسه  100آب شور پركرده و آرتمياي زنده را به ميزان 

حاوي يخ بسته  23ار الستيكي آنها را مي بنديم. باالخره كيسه ها را در جعبه استيرفوميها را با اكسيژن پر و با نو
   بندي مي نمائيم.

  درصد مي باشد. 90در هر سه روش فوق ميزان بقاء آرتميا ها بيش از 
  

  منجمد كردن

اي منجمد يكي از روشهاي متداول براي افزايش طول مدت نگهداري توده زنده، منجمد كردن آن مي باشد. بر
24كردن آرتمياي بالغ از دستگاههاي انجماد سيني دار 

  شود. استفاده مي  
انجماد بايد در شرايطي كه آرتميا هنوز زنده است انجام شود . بايد به سرعت آرتميا را به صورت اليه هاي 

شدن آنزيم هاي سانتي متر) ولي انجماد كند باعث فعال  1نازك منجمد نمود (به عنوان مثال ضخامت كمتر از 
  پروتئوليتيك و شسته شدن مواد غذايي ضروري هنگام استفاده مي شود.

  
  خشك كردن

خشك كردن آرتميا نيز مانند انجماد آن بايد سريع انجام گيرد. اگر توده زنده آرتميا با آرامي خشك شود نظير 
فعاليت پروتئوليتيكي  خشك كردن در آفتاب، اكسيداسيون بيش از حد باعث سياه رنگ شدن آن و افزايش

  باعث از دست دادن كيفيت محصول مي شود.
 

                                                
1 – styrofoam.نوعي پلي استيون سبك و محكم كه در ساخت بدنه قايقها و غيره كاربرد دارد 
24-plate freezer 
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25بهترين كيفيت محصول توده زنده زماني به دست مي آيد كه آن را با خشك كن انجمادي
  26يا افشاني   

درصد وزن خود را از دست  90خشك نماييم. از نظر اقتصادي هنگام خشك كردن ، توده زنده آرتميا حدود 
  درصد آب دارد. 90تي توده زنده آرتميا حدود مي دهد به عبار

  برداشت سيست آرتميا

معموال آرتميا در شرايط استخر حدود دو هفته پس از تلقيح شروع به توليد سيست مي نمايد. سيست ها پس از 
رها شدن در آب در ته استخر فرو رفته و در آب شور آب خود را از دست مي دهند. اين سيست هاي كم آب و 

  به سطح آب آمده و به صورت شناور در اثر عمل باد در كنارهاي استخر جمع مي شوند.سبك 
باقي ماندن سيست ها در استخر  باعث مي شود كيفيتشان در نتيجه اشعه ماوراي بنفش خورشيد كاهش يابد. به 

جذب و دفع عالوه با طوالني تر شدن مدت زمان ماندن در استخر، سيست ها اغلب در معرض چرخه هاي مكرر 
آب قرار مي گيرند كه اين چرخه ها مقدار انرژي موجود در جنين را كاهش داده و منجر به رشد جنين و پاره 
شدن سيست مي شود در اين حالت سيست سبك كه در واقع پوسته هاي خالي سيست هستند، برداشت خواهد 

  شد.
ب سيست ضروري است. برداشت دير هنگام بنابراين برداشت منظم و روزانه سيست ها براي حفظ كيفيت مطلو

سيست ها ممكن است باعث شسته شدن و حمل آنها به ساحل شود، اين امر كار برداشت و تميز كردن آنها را 
  مشكل مي كند. 

از طرف ديگ اين نوع سيست ها خشك شده و ممكن است توسط باد جابه جا شوند. به عالوه سيست هايي كه 
درجه سانتي گراد قرار گيرند كه  40د ، ممكن است در معرض حرارت هاي باالتر از در ساحل ته نشين شده ان

  براي آنها كشنده است.
براي تسهيل كار برداشت و جلوگيري از حمل سيست ها به ساحل، مي توان قسمتي از ساحل را كه جهت 

ها مي توان كانال بادهاي غالب منطقه به سوي آن است كه داراي شيب تند كرد. براي جمع آوري سيست 
متر در بخشي از استخر كه جهت بادهاي غالب باعث جمع شدن  6تا  3متر و طول  2تا  1كوچكي به پهناي 

  سيست ها در آن بخش مي شود حفر كرد تا به عنوان تله اي براي سيست ها عمل نمايد.
موج شكن كرد. براي  براي جلوگيري از تشكيل بيش از حد كف مي توان در مجاورت ساحل اقدام به ساخت

ساخت موج شكن معموال از ميله هاي چوبي استفاده مي شود. براي جمع آوري سيست ها مي توان از تورهاي 
ميكرون و سوراخهاي تور  500دستي دو جداره استفاده كرد. در اين تورها اندازه سوراخهاي تور دهانه ساچوك 

رها باعث تفكيك سيست از مواد زائد شناور در آب و ميكرون مي باشد.استفاده از اين تو 120انتهاي آن 
  آرتمياي بالغ مي شود.

  
                                                

25- Freeze drier 

26- Spray drier 
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  عمل آوري سيست آرتميا

بعد از برداشت سيستها ، چند مرحله عمل آوري روي آنها انجام مي گيرد تا محصول تميز و بازار پسندي بدست 
رايند عمل آوري سيست به هفت آيد كه داراي معيارهاي تخم گشايي و طول مدت نگهداري قابل قبولي باشد. ف

مرحله زماني تقسيم بندي مي شود كه به ترتيب شامل برداشت، عمل آوري با آب شور ، عمل آوري با آب 
شيرين ، خشك كردن ، مرحله پيش از بسته بندي ، بسته بندي و انبار كردن مي باشد. هر مرحله شامل چند 

  عمليات عمل آوري است.
ي را برحسب نياز مي توان بطور همزمان وبا يكديگر بكار برد و بعضي ديگر از آنها برخي از عمليات عمل آور 

را مي توان حذف كرد.سيستهاي تازه رها شده در آب حتي اگر شرايط محيطي در زيستگاه مناسب باشد 
فعاليتهاي  باالفاصله به ناپلي تبديل نمي شوند. اين سيستها در حالت دياپوز باقي مي ماند. بدين معني كه تمام

متابوليكي آنها متوقف مي شود. تنها بعد از رفع دياپوز اگر سيستها در شرايط مطلوب تخم گشايي قرار گيرند. 
  مي توانند رشد خود را از سر گيرند.

در تمام مراحل عمل اوري كيفيت سيستها بايد بطور دقيق كنترل شود و روشهاي عمل آوري اصالح شوند تا 
كيفيت بازار پسند بدست آيد. تركيب مراحل عمل آوري و روشهاي رفع دياپوز بستگي يك محصول نهايي با 

زيادي به تعيين مصلحت بين كيفيت نهايي سيست و امكانات اقتصادي ، خصوصيات نژادي و جمعيتي سيست و 
  شرايط محلي قابل دسترس و مقايس كار دارد.

  
  عمل آوري با آب شور

  حله است . عمل آوري با آب شور شامل چند مر
  

  آب زدايي در آب شور

براي باال بردن كيفيت انبار كردن و يا رفع دياپوز سيستها را معموال بالفاصله پس از برداشت ، با آب شور اشباع 
درصد برسد. آب زدايي با آب شور را مي توان همزمان با يا  25تا  20آب زدايي مي نمايند تا مقدار آب آنها به  

داسازي ازنظر وزن مخصوص و اندازه انجام داد. در صورتيكه بين زمان برداشت و مراحل بالفاصله بعد از ج
بعدي عمل آوري فاصله زماني نسبتا طوالني مثال تا چند هفته وجود داشته باشد، بهتر است آب زدايي با آب 

  د.شور قبل از جداسازي از نظر اندازه و وزن مخصوص انجام گيرد تا كيفيت سيستها كاهش نياب
  جدا سازي از نظر اندازه در آب شور

دراين مرحله مواد زائدي كه داراي اندازه بزرگتر و كوچكتر از سيستها هستند مثل پر پرندگان ، ماسه ، سنگ ، 
چوب و غيره جدا مي شود. براي اين كار محصول برداشت شده را در الكلهايي با اندازه سوراخ متفاوت يعني 

  مي نمائيم. ميلي متر الك 15/0و5/0و1




ه�� ���� .../  ���٨١
ورش �ر���� در در ا 

 

 

27براي جداسازي سيستها از نظر اندازه در آب شور مي توان از دستگاه لرزاننده 
استفاده كرد كه با تكانهاي   

شديد و مداوم خود سيستها را بطور خودكار از الكهاي داراي اندازه سوراخهاي متفاوت عبور ميدهد و  محصول 
تهاست كه طي مراحل بعدي مي توان آنها را خالص سازي نهايي آن سيست و ذرات غير سيست هم اندازه با سيس

  كرد.
در مورد سيستهايي كه داراي مواد زائد سنگين زيادي مي باشد بهتر است قبل از جداسازي از نظر اندازه ، يكبار 

  آنها را از نظر وزن مخصوص در آب شور جداسازي كنيم.
  جداسازي از نظر وزن مخصوص در آب شور

گين هم اندازه با سيستها از طريق جداسازي از نظر وزن مخصوص در آب شور انجام مي حذف مواد زائد سن
گيرد. در اين مرحله سيستها در آب شور شناور مي شوند. در حاليكه مواد زائد سنگين مثل ماسه ، سنگهاي ريز و 

  مواد آلي سنگين در ته آب فرو مي روند.
رتيكه آب شور اشباع شده در دسترس باشد در نزديكي جداسازي از نظر وزن مخصوص در آب شور ، در صو

  محل توليد و بالفاصله پس از برداشت سيست انجام مي گيرد. 
اين مرحله را مي توان بطور همزمان با مرحله آب زدايي در آب شور انجام داد يا مي توان سيستها را بعد از 

  مخصوص آب زدايي انتقال داد.جداسازي از نظر وزن مخصوص به تانكرها يا استخرهاي آب شور 
  

  انباركردن 

  نگهداري سيست در آب شور با شوري كم
گرم در ليتر بمدت چندين  100بسياري از سويه هاي آرتميا را مي توان در استخر آب شور داراي شوري حدود 

  روز در درجه حرارت محيط بدون كاهش قدرت حياتي آنها نگهداري كرد. 
شور تحت شرايط كمي اكسيژن براي چندين روز اغلب بعنوان يك روش  نگهداري سيست در استخر آب

  نگهداري موقت ما بين برداشت و مراحل بعدي عمل آوري مورد استفاده قرار مي گيرد.
  
  گهداري سيست در آب شور اشباعن

يط سيستها را مي توان پس از آب زدايي با آب شور تا يك ماه ( گاهي تا چندين ماه) در درجه حرارت مح
نگهداري كرد. براي اين منظور مي توان سيستها را در مخازني كه در آب شور غوطه ور هستند نگهداري كرد. 

خشك را در گوني هايي از  –يا مي توان آب اضافي آن را با چالندن بوسيله دست خارج كرد و محصول نم 
  گونيها به بيرون تراوش خواهد كرد. جنس كتان يا كنف نگهداري نمود. باقيمانده آب شوردر طي انبار كردن از

                                                
27 -shaker 
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خشك طي دوره هاي زماني طوالني تري مثال بيش از يك هفته در نواحي  –در صورت نگه داري محصول نم 
داراي رطوبت نسبي باال بايد سيستها را با نمك درشت مخلوط كرد تا از جذب دوباره آب توسط سيستهاي 

  جاذب رطوبت جلوگيري شود. 
سافتهاي طوالني حمل مي شوند بايد آنها را در گوني نگهداري كرد زيرا جابجائي گوني آسان اگر سيستها در م

  و وزن آن كم است.
 

  نگهداري در سرما

درجه  4تا  20بسياري از جمعيتهاي سيست ها را مي توان به مدت چند ماه تا يكسال در درجه حرارتهاي 
ماه در مورد گونه هاي خاصي از سيستها  يك روش  سانتيگراد نگهداري كرد. نگهداري در سرما بمدت چند

  مناسب رفع دياپوز مي باشد. 
اگر چه بسياري از جمعيتهاي سيستها را مي توان بدون آب زدايي مطلوب بصورت سالم انبار كرد ولي معموال 

ك بسته خش –سيستها را قبل از انبار كردن در سردخانه با آب شور اشباع آب زدايي و بصورت يك محصول نم 
  بندي مي نمايند.

  
  استفاده بصورت محصول نم خشك

 –سيستهايي كه در آب شور اشباع يا نمك درشت نگهداري مي شوند ممكن است بصورت يك محصول نم 
خشك  نسبتا تميز در عرض دو تا سه ماه بعد از برداشت مورد استفاده قرار گيرند. بعد از دو تا سه ماه نگهداري 

 درصد تخم گشايي سيستها كاهش پيدا مي كند. در صورت نياز مي توان يك محصول در آب شور ، معموال
  خشك با استفاده از عمل آوري با آب شيرين بدست آورد. –سيست نم 

  
  عمل آوري با آب شيرين

سيستها در طي عمل آوري با آب شيرين از طريق جدا سازي از نظر وزن مخصوص ، تميزتر و آماده خشك 
در اين مرحله استفاده از اب شيرين باعث آبدار شدن نسبي سيستها مي شود. اگر سيستها براي  كردن مي شوند.

مدت طوالني بصورت آبدار و در شرايط هوادهي باقي بمانند، جنين داخل آنها بصورت غير قابل برگشت  
الت آغازمتابوليسم متابوليسم تخم گشايي خود را آغاز خواهد كرد. يعني مدت زمان دقيقي كه سيستها به اينح

 6غير قابل برگشت مي رسند بستگي به سويه و جمعيت آنها دارد ولي در برخي سيستها ممكن است اين مدت 
ساعت باشد. حتي اگر سيستها قبل از رسيدن به مرحله غير قابل برگشت متابوليسم، آب زدايي شوند. ذخاير 

تخم گشايي در آنها شود. براي جلوگيري از طوالني انرژي آنها كاهش يافته مي تواند باعث تضعيف توانايي 
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دقيقه تمام  30شدن متابوليسم و در نتيجه كاهش ذخاير انرژي عمل آوري با آب شيرين بايد حداكثر در عرض 
  شود.

  
  زدودن آب شور اضافي

شوري قبل از جداسازي از نظر وزن مخصوص در آب شيرين بايد نمك اضافي سيستها زدوده شود تا از افزايش 
  يا افزايش وزن مخصوص آب و جداسازي نامطلوب جلوگيري بعمل آورد.

  
  جداسازي از نظر وزن مخصوص در آب شيرين

سيستهاي حاصل از مرحله قبل اگر در آب شيرين قرار گيرد به دو بخش داراي وزن مخصوص باال كه در آب 
ايين كه در سطح آب باقي مي ماند فرو مي رود و در ته ظرف جداسازي جمع مي شود و داراي وزن مخصوص پ

تقسيم مي شوند.بخشي كه در ته آب جمع مي شود بطور عمده حاوي سيستهاي توپر و برخي مواد زائد يا وزن 
مخصوص و اندازه برابر با سيستهاي توپر مي باشد. تعداد كمي از سيستهاي توخالي و پوسته ترك خورده آنها در 

ه آنها را مي توان در مراحل بعدي با طبقه بندي بوسيله هوا جدا كرد. بخش بخش ته نشين شده باقي مي مانند ك
شناور شامل سيستهاي توخالي ، پوسته هاي ترك خورده سيستها و مواد زائد با وزن مخصوص كم و تقريبا هم 

  اندازه با سيستها مي باشد.
  

  ضد عفوني كردن

كاهش مقدار مصرف اكسيژن در طي تخم  براي كاهش ميزان آلودگي باكتريايي محصول نهايي سيست و
گشايي و تراكم عوامل بيماري زا سيستها را در طي عمل آوري با آب شيرين ضدعفوني مي كنند. اين عمل را 
مي توان با اضافه كردن هيپوكلريت (مايع سفيد كننده) به تانكرهاي آب شيرين جداسازي قبل از افزودن سيستها 

  باشد. 200PPMدر آب شيرين تانكرهاي جداسازي بايد كمتر از انجام داد. غلظت كلرين فعال 
  

  شستشو با آب

شستشو با آب شيرين باعث مي شود تا از نمك باقيمانده بر روي آنها در طي خشك كردن و در نتيجه آسيب 
  رساندن به پوسته سيستها جلوگيري شود.

  
  زدودن آب اضافي

خل گوني توده آب شيرين را مي توان با چالندن سيستها پس از جداسازي با شستشو و ريختن سيستها در دا
خشك  –خارج نمود. مي توان سيستها را براي نگهداري بصورت خام و استفاده بصورت يك محصول تميز نم 
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در آب شور اشباع آبزدايي كرد. همچنين مي توان آنها را بمنظور نگهداري براي مدت طوالني بالفاصله خشك 
سيستها آب اضافي آنها را مي توان بنحو مطلوب تري با سانتريفوژ كردن زدود. اينكار كرد. براي خشك كردن 

چسبناكي محصول را كاهش داده ، فرايند خشك كردن را تسهيل كرده ، طول مدت خشك كردن و مقدار 
آوري با آب انرژي مورد نياز براي آنرا كاهش ميدهد. آبدار شدن دوباره و بدنبال آن آبزدايي بعنوان نتايج عمل 

  شيرين در برخي موارد باعث رفع بيشتر دياپوز در سيستهاي نفهته ميشود.
 

 خشك كردن

پس از پايان عمل آوري كيفيت سيستها نظير درصد و ميزان تخم گشايي تحت تاثير روش خشك كردن آنها 
  :قرار مي گيرد. هنگام انتخاب روش براي خشك كردن سيستها به عوامل زير بايد توجه نمود

  
 ميزان نهايي آب سيست

درصد برسد تا  10پس از تيمار با آب شيرين مقدار آب سيستها بايد هر چه زودتر به پايين تر از ميزان بحراني 
فعاليت متابوليكي آنها متوقف شود. اين امر باعث افزايش طول عمر و حفظ كيفيت محصول سيست پس از بسته 

  درصد ميباشد. 8تا  3ت معموال بين بندي مي شود. مقدار آب نهايي مطلوب سيس
  

 طول مدت مطلوب براي خشك كردن سيست

بهترين نتايج در فرايند خشك كردن زماني بدست مي آيد كه مقدار آب سيستها در عرض هشت ساعت يا كمتر 
ساعت طول بكشد منجر به كاهش درصد تخم گشايي ، 24درصد برسد. آب زدايي اگر بيش از  10از آن به 

  در نتيجه كاهش ذخاير انرژي سيست مي شود.  احتماال
  

 درجه حرارت  مناسب براي خشك كردن سيست

با پيشرفت روند خشك شدن مقدار آب سيست كاهش مي يابد و مقاومت آن به حرارتهاي باالتر بيشتر مي شود 
  و در هر حال درجه حرارت حداكثر بستگي به سويه آرتميا و ميزان آب سيست دارد.

  
 يكنواخت سيستخشك كردن 

خشك كردن يكنواخت سيستها بسيار حياتي است. خشك كردن غير يكنواخت باعث مي شود تا برخي از 
درصد نرسد. اين  10سيستها خيلي كند خشك شوند و در پايان فرايند خشك كردن مقدار آب آنها به كمتر از 

صول پس از بسته بندي شود. امر ممكن است باعث كاهش درصد و ميزان تخم گشايي سيستها و كيفيت مح
بطور كلي نتايج مطلوب زماني بدست مي آيد كه سيستها سريع و بطور يكنواخت خشك شوند تا مقدار آب آنها 

  درصد برسد بدون اينكه در معرض درجه حرارتهاي بحراني قرار بگيرند. 10به پايين تر از 
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 فنون خشك كردن سيست

ي مالي و گونه يا سويه آرتميا فنون زير را مي توان براي خشك كردن با توجه به وسايل قابل دسترسي جنبه ها
  سيستها مورد استفاده قرار داد.

  
 28خشك كردن اليه اي در هواي آزاد

در اين روشها سيستها را بصورت اليه هاي نازكي با ضخامت يكنواخت (چند ميلي متر) روي سيني هاي خشك 
  ميكروني تهيه مي شوند. 120ه از تورهاي داراي سوراخهاي كننده پخش مي نمايند. سيني هاي خشك كنند

براي برقراري تبادل هوا در باال و پايين سيني ها آنها را در يك مكان مسقف در هواي آزاد قرار ميدهند تا فرايند 
عث خشك كردن بطور مطلوب انجام گيرد. سيستها را نبايد در معرض نور مستقيم آفتاب قرار داد. زيرا اينكار با

افزايش دماي بحراني داخل سيستها و آسيب ديدن آنها مي شود. بمنظور خشك كردن يكنواخت سيستها آنها را 
  در فواصل زماني مشخص پخش و زير و رو مي كنند.

عمل خشك كردن بايد تا زمانيكه وزن سيستها ثابت مي ماند ادامه يابد. تغيير نكردن وزن سيستها نشاندهنده 
درصد است. در واقع هر قدر رطوبت نسبي هوا باالتر باشد مدت خشك  10نها به كمتر از رسيدن مقدار آب آ

شدن نيز طوالني تر مي شود. بعالوه يك تعادل نهايي بين مقدار آب سيستها و رطوبت نسبي هوا وجود دارد. مثال 
 15تا  10حدود  ساعت ممكن است به 48درصد مقدار آب سيستها بعد از حداكثر  75تا  70در رطوبت نسبي 

درصد برسد. در اينحالت ادامه خشك كردن سيستها منجر به كاهش بيشتر مقدار آب آنها نخواهد شد. براي 
جلوگيري از جذب آب توسط سيستهاي جاذب رطوبت در طي شب بايد آنها را در ظروف ضد آب نگهداري 

  كرد و اگر الزم باشد عمل خشك كردن را روز بعد ادامه داد.
ن اليه اي در هواي آزاد كم هزينه ترين روش خشك كردن سيست مي باشد و در اين روش ابزار و خشك كرد

وسايل كمي مورد نياز است. ولي ممكن است استاندارد كردن فرايند خشك كردن مخصوصا در مناطق با  
رايند خشك كردن رطوبت نسبي باال و يا تغييرات زياد آن در اين روش مشكل باشد. استاندارد پائين و كندي ف

مي تواند  منجر به نوسانات كيفيت سيست شود. در اين روش بعلت اختالط كم، توده هايي كوچك از سيستهاي 
  بهم چسبيده تشكيل مي شود كه مي تواند بر روي  كيفيت محصول نهايي تاثير داشته باشد.

 

 29خشك كردن اليه اي در كوره

ا محفظه اي با تبادل هواي مطلوب كه دماي آن كنترل مي شود در اين روش سيني هاي خشك كن را در اتاق ي
قرار مي دهند. هر قدر سيستها بيشتر خشك شوند مقاومت آنها نسبت به افزايش دما بيشتر مي شود .در كوره 
،هواي گرم مقدار رطوبت نسبي را كاهش مي دهد و فرايند خشك شدن سيستها پيش مي رود. در اين روش 

                                                
28 Layer drying in air 

29 -Layer drying in oven 
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مت و مقدار آب سيستها بطور دائم كنترل مي شود تا مناسب ترين درجه حرارت براي درجه حرارت ،مقاو
  خشك كردن سيستها بدست آيد و از افزايش بيش از حد درجه حرارت پرهيز شود.

با نصب  يك وسيله كنترل دما در دستگاه ،قلمرو عمل بهتري براي استاندارد كردن فرايند خشك شدن سيستها 
ين سيستم فرايند خشك كردن ممكن است كند باشد و مشكل بهم چسبيدن سيستها حاصل مي شود. در ا

  همچنان وجود داشته باشد.
   

 30خشك كردن چرخشي 

يك روش سريع تر و يكنواخت تر خشك كردن سيستها ، نگهداشتن آنها در حال حركت مداوم در خشك كن 
ننده هوا كه از طريق لوله هوا به ورودي چرخشي است. جريان مداوم هوا در مخزن دستگاه توسط يك تهويه ك

مخزن متصل شده است ، برقرار مي شود. هواي مرطوب از طريق يك خروجي غربال دار از مخزن خارج مي 
  شود. در اين فن آوري لرزاننده هاي مكمل براي افزايش كارآيي اختالط سيستها مورد استفاده قرا ر مي گيرند.

داخل مخزن دستگاه شانه هاي محكمي نصب كرد كه در جهت عكس چرخش براي اختالط بهتر مي توان در  
مخزن مي چرخند. اين شانه ها عالوه بر كمك به مخلوط شدن سيستها از چسبيدن آنها به كناره هاي مخزن و 
همچنين از تشكيل توده هاي بهم چسبيده سيست جلوگيري بعمل مياورند. در اين روش نيز اگر يك دستگاه 

حاوي ابزار كنترل درجه حرارت به ورودي هوا متصل شود، كارآيي عمل خشك كردن بيشتر گرم كننده 
خواهد بود. اگر چه خشك كن چرخشي گرانتر مي باشد ولي اگر بخوبي طراحي شده باشد امكان خشك كردن 

د. در نتيجه سريعتر ، يكنواخت تر و با استاندارد باالتر سيستها را نسبت به خشك كردن اليه اي فراهم مي آور
 كيفيت محصول مطلوبتر خواهد بود.

  
 31خشك كردن تعليقي

موثرترين و روان ترين روش خشك كردن سيستها توسط يك خشك كن تعليقي بدست مي آيد. بخشهاي 
و    32اصلي خشك كن تعليقي عبارتند از : يك مخزن خشك كننده مخروطي شكل . يك بخش دمنده هوا 

زار كنترل درجه حرارت ، دمنده هوا ، هوا را با فشار از طريق گرما دهنده بداخل يك بخش گرما دهنده داراي اب
ميكروني در ورودي و خروجي مخزن خشك كننده امكان  100مخزن  خشك كننده وارد مي كند. غربالهاي 

ب جريان آزاد هوا و معلق نگهداشتن سيستها را در هوا فراهم مي آورند. شكل مخروطي مخزن ؛ اختالط مطلو
سيستها را در طول فرايند خشك شدن و در نتيجه خشك شدن يكنواخت بدون ايجاد توده هاي بهم چسبيده 

  سيستها را امكان پذير مي سازد.

                                                
30 --Rotary drying 
31 -air blower 
32 -Fluidized bed drying 
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 33عمل آوري پيش از بسته بندي

براي  جلوگيري از آبدار شدن دوباره سيست هاي جاذب رطوبت پس از خشك كردن، سيستها را بايد بالفاصله 
قابل نفوذ نسبت به هوا منتقل كرد. در طي فرايند خشك كردن مخصوصا با خشك كن اليه اي و به مخازن غير 

چرخشي توده هاي كوچكي از سيستهاي بهم چسبيده تشكيل مي شوند. اين توده ها را مي توان با غربال كردن 
را مي توان دوباره  خشك از بين برد تا شكل ظاهري محصول نهايي مطلوبتر شود. توده هاي بهم چسبيده سيستها

در آب شور اشباع ، آبدار و بعدا دوباره عمل آوري كرد يادر صورت كاهش درصد تخم گشايي ، مي توان آنها 
  را  بعنوان يك محصول درجه دو مورد استفاده قرار داد.

داسازي جداسازي بوسيله جريان هوا اغلب براي جدا كردن بقاياي پوسته هاي خالي و شكافدار سيستها كه طي ج
با آب شيرين حذف نشده اند، بكار مي رود. اين عمل را مي توان با رها كردن سيستهاي خشك در يك جريان 

  هواي افقي انجام داد كه در طي آن ذرات سنگين تر سريعتر از مواد سبك به پائين مي افتند. 
مي دهيم . بدين ترتيب ذرات  در زير مخلوط سيستها كه در اثر جريان هوا بحركت درآمده اند، چند طرف قرار

سنگين مثل بقاياي مواد غير سيستي يا توده هاي بهم چسبيده سيستها ، سيستهاي توپر و باالخره پوسته هاي خالي ، 
  شكاف دار و مواد غير سيستي سبك از يكديگر جدا مي شوند.

شده اند بايد آنها را  بعلت تفاوتهاي موجود در كيفيت تخم گشايي سيست هايي كه در فصول مختلف برداشت
به منظور بدست آوردن محصولي بازار پسند و داراي كيفيت ثابت با هم مخلوط كرد. براي اينكار مي توان از هر 
نوع ابزار مخلوط كننده اي كه مانع قرار گرفتن سيستها در معرض رطوبت زياد شود، سود برد. در اين مورد 

 دقيقه طول بكشد. 10تا  5د واقعي اختالط نبايد بيش از كارآيي يك خشك كن چرخشي بيشتر است فراين

 

  34بسته بندي و انبار كردن 

سيستهاي خشك شده را بايد در شرايط عاري از اكسيژن بسته بندي كرد تا از تشكيل راديكالهاي آزاد 
اطمينا ن از عدم جلوگيري شود . بدين منظور آنها را در خالء يا با گاز نيتروژن بسته بندي مي كنند. براي حصول 

بار با فشار به البالي آنها  3تا  2وجود اكسيژن در پوسته سيستها، بايد پس از تيمار آنها در خالء ، گاز نيتروژن را 
  وارد كرد. 

اگر سيستها  بطور مناسب در خالء يا با گاز نيتروژن بسته بندي شوند مي توان آنها را ماهها يا حتي سالها بدون 
گشايي آنها بيش از حد كاهش يابد نگهداري كرد. طول عمر سيستها پس از بسته بندي عالوه اينكه درصد تخم 

بر شرايط بسته بندي به سويه و يا دسته آنها نيز بستگي دارد. اگر چه برخي از سويه ها را مي توان دردرجه 
درجه  10پائين تر از حرارت معمولي اتاق نگهداري كرد. ولي معموال براي نگهداري سيستها درجه حرارتهاي 

  سانتيگراد توصيه ميشود.

                                                
33 -pre-packaging step 
34 -packaging step and storage 
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 اهداف طرح-25-1

 استفاده بهينه از استخرهاي ساخته شده توسط شيالت استان -

 بررسي امكان كشت و پرورش آرتميا در اين استخرهاي خاكي فسندوز در مقياس انبوه  -

  تحليل اقتصادي توليد و بررسي امكان ترويج -
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  مواد و روش ها-2

  وه انتخاب محل اجراي طرححداليل ون -1-2

جهت اجراي اين پروژه دشـت فسـندوز از اذربايجـان غربـي  در حاشـيه جنـوبي درياچـه  نمـك اروميـه انتخـاب           
گرديد.  اين بخش نه تنها از نظر اكولوژيكي پذيراي پرورش آرتميا است زيرا خود داراي آبگير هايي اسـت كـه   

كه از سالهاي گذشته بـا سـرمايه گـذاري شـيالت اسـتان صـدها       بصورت  طبيعي داراي آرتميا بكرزاي مي باشد بل
هكتار استخر جهت توليد ماهيان گرمابي در آن ساخته شده كه بدليل خشكسالي هاي گذشته  هيچگاه مورد بهره 
برداري قرار نگرفت و چنانچه اين اقدام مي توانسـت پتانسـيل توليـد اقتصـادي در ايـن  اسـتخرها را بـا آب شـور         

منطقه نشان دهد، گره سرمايه گذاري بدون  بهره شيالت كشور بدست توليد آرتميا در اين منطقـه بـاز   موجود در 
و لـذا   و امكان اشتغالزايي براي بوميان منطقه كه از درصد باالي بيكاري رنـج مـي برنـد نيـز مهيـا خواهـد گرديـد       

رهاي خـاكي مناسـب وجـود خواهـد     امكان توسعه پرورش آرتميا در منطقه  با توجه به وجود منـابع آبـي واسـتخ   
ديگـر   زگرم در ليتر نيز ا 90گرم در ليتر و چاه آماده بهره برداري با آب شور  40وجود آب زهكش شور  .داشت

هكتـار در سـال    1بوده است همچنين در حـد  زمايشي آرتميا آانگيزه هاي استفاده از اين اراضي جهت توليد انبوه 
استخرها به منظور توليد ارتميا انجام شده بود كه نتـايج آن مـي توانسـت در ايـن     نيز پروژه اي موفق در اين  1382

پروژه بسيار حائز اهميت و مقايسه قرار گيرد. كليه امكانات خدماتي و پشـتيباني نيـز در ايـن ايسـتگاه مهيـا كـه در       
تروكـه بـودن  نيـاز بـه     روند اجراي پروژه  بسيار حائز اهميت بود. الزم به ياد آوري است زهكش موجود بـدليل م 

اليروبي داشت كه در اين پروژه انجام شد همچنين پمپ هاي موجود نياز به تعمير داشتند كه هزينه  زيادي بابـت  
  تعمير آنها از محل اجراي اين پروژه پرداخت گرديد.  

  
  ماده سازي استخرهاي پرورش آرتمياآ -2-2

برداري قرار نگرفته بودند،  با گياهان هرز پوشيده كه توسط  با توجه به اينكه استخرهاي موجود سالها مورد بهره
 تراكتور شخم زن اين گياهان از خاك بيرون كشيده و سطح كف مسطح گرديد.

  

  
  : جدا سازي خار و خاشاك از كف استخرها18شكل 
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و سپس در ديواره هاي استخرها كوبيده و سفت شده بعد از عمليات تسطيح و خارج نمودن خار و گياهان هرز، 
  اقدام به  شخم زني كف استخرها گرديد. كف 

  

  
  : عمليات  شخم زني كف استخرها19شكل 

 

كمتر از  pHنمي شود مگر آنكه آب محيط كشت داراي  معموال در استخرهاي آرتميا از آهك پاشي استفاده
قيقت از اين روش استفاده مي شود. در ح 2Ca(OH)يا  CaOباشد. در اين صورت از آهك پاشي با كمك  5/7

از بين مي  pHاستفاده مي شود  كه هم عوامل بيماريزا و هم شكارگرها در اين  10آب تا حد  pHبراي باال بردن 
باز مي  5/7دوباره به حدود  pHروز  2-3روند همچنين به نوعي ضد عفوني كننده كف استخرها است. بعد از 

، بودندكه زماني  كه استخرها خشك   گرديدر هكتار استفاده  د 3CaCOكيلوگرم  500از  در اين مطالعه  گردد. 
آهك پاشي و كوبش بعد از شفته شدن اهك باعث جلوگيري از نشت آب از كف و  آهك پاشي انجام شد.

  ديواره  نيزمي گردد.

 

  
 

  : آهك پاشي در استخرهاي خشك20شكل 
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  كود دهي     -3-2

ا استفاده  مي شود كه غذاي آرتميا مي باشند. البته توليد ريز جلبك ها از كود دهي براي شكوفايي فيتوپالنكتونه
، كف استخرها  pHكار ساده اي نيست و فاكتورهاي متعددي در بلوم آنها موثرند( تركيبات  يوني آب دريا، 

ه و...) رشد جلبك نيز به دماي آب، شوري و نور خورشيد بستگي دارد. و تركيب گونه ها ( نسبت نيتروژن ب
  فسفر).

اتو تروف  و استفاده از كودهاي آلي به طريق هتروتروف از  -از طريق فتو Pو  Nو Cاستفاده از كود هاي معدني 
طريق باكتر يهاي هتروتروف و يا  اينكه مستقيما توسط آرتميا خورده شوند، كاربرد دارند. البته برخي ريزجلبك 

) زيرا باعث رشد سريع 10استفاده شود ( باالتر از  N:Pسبت باالي ها براي آرتميا غذاي بهتري اند. بهتر است از ن
مي شود همچنين دياتومه هايي چون كيتوسروس، ناويكوال و نيتزشيا كه بسيار خوش  اليالتتراسلميس و دن

خوراك  آرتميا  هستند در اين نسبت بهترين رشد را خواهند داشت. ولي از آنجا كه فسفردر آب شور خيلي بد 
باشد. افزودن بيش  5تا  3بهتر است حدود  N:Pشود و به سرعت در كف استخر جذب مي شود، نسبت  حل مي

درجه سانتيگراد، و در صورتي كه شفافيت زياد است ( كف ديده  28از حد فسفر مخصوصا در دماي آب باالي 
آبي (  -ه اي سبزمي شود)، باعث رشد جلبك هاي كفزي مي شود و مي تواند باعث القا رشد جلبك هاي رشت

مثل لينگبيا، اوسيالتوريا) شود كه براي پرورش آرتميا مشكل سازند و بدليل بزرگي نمي توانند توسط آرتميا 
شوري، دما و شدت نور  و نرخ  پمپاژ ( كه با خود غذاي تازه  را وارد  N:Pخورده شوند. در كنار اين نسبت 

  يا دارد.سيستم مي كند) نقش مهمي در فرآيند توليد ارتم
در شوري پايين و شدت نور باال، باعث تحريك جلبك هاي سبز در مقايسه با دياتومه ها مي  N:Pباال بودن نسبت 

شود. برخي از جلبك هاي سبز ( نانوكلروپسيس، كالميدوموناس)  خيلي ضعيف مورد مصرف و هضم آرتميا 
  قرار مي گيرند. 

  

   
 

  خرها: كود دهي قبل از آب گيري است21شكل 

  
  استفاده از كود هاي آلي -4-2

كودهاي نيتروژنه: نيتروژن بخشي از طريق هوا و توسط باكتريهاي ازتوباكتر (مثل آفانيزومنون فلوس آكوا، 
ميكروسيستيس آئروجينوسا) فيكس مي شود و وارد چرخه غذايي مي شود. بخشي از طريق كودهاي آلي وارد 
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) استفاده مي كنند.  معموال در آبهاي يوتروفيك +NH4) و آمونيوم (-NO3چرخه مي شوند. جلبك ها از نيترات (
ميلي گرم در ليتر  10ميلي گرم كود نيتروژنه استفاده مي شود و در آبهاي اوليگوتروف تا  1به ازاي هر ليتر 

  خواهد بود. 
. اگر كودي است كه نيمبهتر است كود را ابتدا در آب شيرين حل كنيم و شيرابه  را به تمام استخر تزريق ك

ن را داخل يك كيسه گوني ريخت و مستقيما وارد آب نمود . در اين آب حل مي شود مي توان براحتي در آ
. بهتر است صورت گيرد كود دهينبادي حالت در جاي جاي استخر آنها را قرار دهيم.  در روزهاي ابري 

باشد تا بلوم جلبكي در اين استخرها  رخ  نها كمتر است وجود داشته در آ بآاستخرهاي آب سبز كه شوري 
ب حاوي جلبك را بدرون استخرهاي آرتميا تزريق كنيم. البته چندان به استفاده از كودهاي آدهد و سپس 

 معدني در استخرهاي آرتميا توصيه نمي شود مگر آنكه قبل از آزاد سازي ناپليوس ها اين اقدام صورت گيرد.
رد نياز استخرهاي پرورشي را اندازه گيري نمود و در محاسبات مقدار كود دهي از دائما بايد ميزان نيتروژن مو

ميلي گرم در ليتر يعني  1متر مكعبي  با نرخ كود دهي نيتروژنه   1000آنها استفاده كرد. مثال در يك استخر 
شود تا مقدار نيتروژن  گرم اوره به آب اضافه  2174گرم نيتروژن نياز دار اگر از اوره  استفاده شود بايد  1000

اگر با اين شرايط بعد از دو روز  است). %46نيتروژن  يعني  46/0: 1000مورد نياز تامين گردد. ( اوره داراي 
  جلبكي رشد نكرد بايد به مقدار نيتروژن اضافه كنيم. 

ايجاد شد  بايد   سانتي متر باشد. بار اول كه شكوفايي جلبكي  30بهترين شرايط اين است كه شفافيت كمتر از 
سانتيمتر را نشان داد، بايد به  50هفته اي يكبار كود دهي انجام گيرد اگر سي شي ديسك در اين مدت بيشتر  از 

شود بايد از حجم كودهي  15كود دهي افزوده يا زمان آن را كاهش دهيم. و در صورتي كه شفافيت كمتر از 
  كاست يا زمان را بيشتر نمود.

ن آنكه بهتر است در آب شيرين حل و به شكل شيرابه استفاده وشد بايد دوبار در هفته كود در مورد فسفر ضم
  فسفره داده شود.

استفاده از كودهاي آلي نيز توصيه شده  بطوريكه كود مرغي بهتر از كود گاوي است زيرا كودهاي گاوي باعث 
و ديگر ضايعات كشاورزي نيز مي رد بذر كتان، سبوس برنج آتحريك رشد جلبك هاي كفزي مي شوند.  از 

تن در هكتار  در زمان شروع توليد  كه هر دو يا  25/1تا  5/0توان استفاده نمود . براي كود هاي آلي توصيه به 
كيلو  500كيلو در هكتار اضافه  شود.  در ويتنام به محض كم شدن بلوم جلبكي هر هفته   200تا  100سه روز 

  مي كنند.    كود مرغي در هر هكتار اضافه
مي توان از تركيب كود آلي و  معدني همراه با هم استفاده نمود معموال در اين روش از كود معدني در  البته

كانالهاي ورودي آب و از كودهاي مرغي  مستقيما در استخرهاي آرتميا استفاده مي شود.  قبال هم اشاره شد كه 
راي جلوگيري از رشد جلبك هاي كفزي عمق آن بيشتر از بهتر است از استخرهاي آب سبز استفاده شود كه ب

  سانتيمتر بايد باشد.  70
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در اين  بررسي  از مكتب روسي كود دهي يعني استفاده توام كود آلي و كود شيميايي، بهره گرفته شد. بدين 
ورش بسته به تن در هكتار استفاده شد و در طي پر 1صورت كه در ابتداي آماده سازي از كود حيواني با نسبت 

 5مساوي  N:Pسانتيمتر شفافيت از كود هاي شيميايي با نسبت   40شرايط شفافيت اب و به منظور حفظ حداقل 
   نيز تقليل مي يافت.  3استفاده شد. بديهي است كه بدليل گران بودن كود شيميايي گاهي اين نسبت به 

  
  آبگيري استخرها -5-2

گرم در  40گرم در ليتر و ديگري آب زهكش با شوري  90چاه با شوري آبگيري استخرها از دو منبع آبي يكي 
چاه و زهكش، شوري آب  2:1ليتر توسط پمپ صورت گرفت. بديهي است بعد از مخلوط سازي با نسبت 

در طي مدت زمان  .گرم در ليتر تنظيم گرديد 70ورودي از طريق كانالهاي هدايتي به سمت استخرها، حدود 
ب ورودي جبران تبخير آگرم در ليتر افزايش يافت. چنانچه شوري بيشتر مي شد حجم  120توليد شوري به 

ب آخوشبختانه بدليل شوري باال هيچ گونه شكارگري در  گرم در ليتر باز گردد.  120افزايش تا شوري به  
   اري گرديد. خود دو يا استفاده از سموم دفع آفات  بگيريآوجود نداشت و به همين دليل از توركشي سر راه 

  

  
 

  : آبگيري استخرها با آب چاه و زهكش از طريق كانالهاي ورودي22شكل 

  
هـزار متـر مكعـب     6/18هكتـاري جمعـا بـا     7/0نه شامل يك استخر يك هكتاري و دو اسـتخر  ااستخرهاي سه گ

 7/0اسـتخر   2ل گانه شام 7استخرهاي  1392آماده بهره برداري قرار گرفت. در سال  1391حجم ابگيري در سال 
 2/11سانتيمتر آبگيري شـدند . لـذا در دو اسـتخر انتهـايي      80استخر يك هكتار بوده  همگي تا ارتفاع  5هكتار و 

بگيـري كـل   آهزار متـر مكعـب حجـم     2/51هزار متر مكعب و جمعا  40هزار متر مكعب  و در پنج استخر بعدي 
همـانطور كـه گفتـه شـد     متـر از هـم بـود.     5 اسـتخرها    وفاصله بـين  1به3استخرها محاسبه گرديد. شيب استخرها 

تنظـيم گرديـد. همچنـين متغييـر      9با توجه به  آهـك پاشـي روي    pHگرم در ليتر تنظيم و   120شوري آب روي 
درجه  نوسان  نشـان داد حـال آنكـه در سـال      27تا  33از  مهرتا  مرداددماي آب در دوره پرورش سال نخست از 

غيـر  كه بدليل بروز پديد لب لب كه امكان ادامه توليـد در اسـتخرها    خر مردادارديبهشت تا اوا اين متغيير از 1392
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درجه سانتيگراد نوسان نشان داد.  اكسيژن با توجه به حجـم آب ورودي روزانـه    35درجه تا  27ممكن  گرديد از 
     م بود.    ميلي گرم در ليتر تنظي 5ليتر در ثانيه  در تمام طول دوره  پرورش باالي  70
 

  تزريق آرتميا -6-2

مهمترين كار اين كه حتما ناپلي آرتميا در مرحله اينستار يك به آب استخرها  رها سازي شوند زيرا مراحل باالتر 
گرم در ليتر و وارد شدن به  20-35زيستي نسبت به شوك شوري( خارج شدن از شوري سيستم تفريخ 

در ليتر)  مقاومت كمتري دارند.  تزريق ناپلي در استخرهاي كوچك   گرم 80استخرهاي آرتميا با شوري حداقل 
سانتيمتر باشد. در شفافيت هاي پايين تر بايد از تراكم رها  15-25ناپلي در ليتر باشد اگر شفافيت بين  100بايد 

رتميا ناپلي در ليتر). الزم به توضيح است در تراكم هاي باال روند تخم گذاري در آ 50-70سازي كاست ( 
تقويت مي شود و در تراكم هاي كم زنده  زايي خواهد داشت ولي در اين حالت تعداد بيشتري ناپلي در كيسه 

عدد ناپلي در هر ليتر به عنوان  ذخيره  60سانتيمتر از   40در اين پروژه بدليل  شفافيت رحمي بوجود خواهد آمد. 
كر است تنها دوبار تزريق صورت گرفت يكبار در سال سازي در صبحگاه روز تزريق استفاده گرديد. الزم به ذ

. توليدات بعدي حاصل از 1392با شروع توليد سال نخست و بار دوم با شروع توليد در ارديبهشت سال  1391
  توليد مثل نسل اول بوده است.

  
  آرتمياانتخاب سويه  -7-2

به ويژه در زيستگاههايي كه معرفي  بايد با دقت نظر فراوان صورت پذيرد، آرتميامعرفي يك سويه خارجي 
به ايجاد يك جمعيت پايدار دائمي مي انجامد، مانند حوضچه هاي توليد نمك در شمال شرقي برزيل. در  آرتميا

چنين مواردي، تناسب سويه براي مصرف در آبزي پروري با توجه به ويژگي سيست هاي آن ، يك عامل از 
ن كردن يك سويه ضعيف، از نظر تأثير محدود آن روي حذف اگر هدف جايگزي پيش تعيين كننده است.

جلبك ها در روند توليد نمك، يا نامناسب بودن ويژگي هاي آن براي استفاده در آبزي پروري (به عنوان مثال 
اندازة سيست بزرگ، ويژگي هاي اختصاصي دياپوزيا تفريخ) باشد تمامي تالش ممكنه بايد صورت گيرد تا 

ت هاي با تفريخ خوب جمع آوري، فرآوري و ذخيره شوند. نمونه هايي از اين سيست بايد مقادير كافي سيس
  ارسال گردد. آرتميابه مركز رفرانس (مرجع )  آرتميادر بانك سيست  آرتميابراي حفظ ذخيره ژني اين 

اكولوژيكي و  به ميزان بسيار زيادي از نظر محدوده تحمل آرتمياهمانطور كه پيش از اين بيان شد، سويه هاي 
ويژگي هاي آنها در آبزي پروري با يكديگر متفاوت هستند. از اين رو، انتخاب سويه اي كه بهترين سازگاري را 
با شرايط اكولوژيكي مشخص مكان مورد نظر دارد يا براي مصرف در آبزي پروري مناسب تر است داراي 

مرجع دربارة رشد، خصوصيات توليد مثلي و به  انتخاب سويه مي تواند بر مبناي اطالعات اهميت زيادي است.
ويژه تحمل دما و شوري آن سويه، صورت پذيرد. نتيجه اينكه سويه اي كه در محدوده دما و شوري غالب 
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معموالً سويه  استخر ها بيشترين رشد را داشته و خروجي توليد مثلي آن باالست، بايد مورد انتخاب قرار گيرد.
زي توده  اپليوس هاي كوچك مي كنند ارجحيت دارند. در غير اينصورت توليدهايي كه توليد سيست و ن

موضوع اصلي محسوب مي شود. در مرحله بعد، انتخاب يك سويه با سرعت رشد باال و داراي يك توليد مثل 
در صورت وجود سويه بومي، ابتدا بايد مطمئن شد كه گونه  .گردد مي توصيه قوي، زايي زنده –تخم گذاري 

ه معرفي شده قادر به كنار زدن سويه بومي است. سويه اي كه تحت شرايط محيطي بيشترين تعداد مواليد را تاز
دارد، سرانجام سويه ديگر را حذف خواهد كرد. با وجود اين، تراكم جمعيتي اوليه نيز نقش مهمي بازي مي كند 

د زماني بايد معرفي گردد كه تراكم سويه به همين دليل سويه جدي (اغلب سويه پر تعداد تر برنده خواهد بود).
در اين پروژه از سيست هاي بومي بكرزاي آبگيرهاي فسندوز كه طي  بومي در كمترين حد خود قرار دارد.

سالهاي پر آبي جمع آوري و مورد پرورش پايلوت آزمايشگاهي قرار گرفته و از آنها سيست  بيشتر توليد شده، 
مخاطره زيست محيطي از اين منظر قابل تصور نخواهد بود و بنظر مي رسد شرايط استفاده گرديد. لذا هيچ گونه 

  محيطي نيز از اين انتخاب حمايت مي كنند. به منظور تفريخ  جهت تلقيح :  
ظروف تفريخ بايد در سايه قرار گيرند تا از گرم شدن بيش از حد آنها در اثر تابش مستقيم خورشيد  -

  جلوگيري شود.
اگر آب پس از  ميكرو متر ارجحيت دارد. 1شود استفاده از فيلتر كيسه اي با چشمه  آب بايد فيلتر -

گرم سيست  1گرم در ليتر كاهش داد و بيش از  20راسيون همچنان كدر باقي ماند، شوري را بايد تا تفيل
  در ليتر به ظرف تفريخ افزوده نشود.

ت ها در آخرين ساعات بعد از ظهر يا هوادهي و روشنايي كافي تأمين شود. به ويژه زماني كه سيس -
  غروب مورد انكوباسيون قرار مي گيرند.

 %30ميزان سيست الزم براي رسيدن به تعداد ناپليوس مورد نياز براي تفريخ (ذخيره سازي) (و با محاسبه  -
مرگ و مير در زمان ذخيره سازي) از طريق محاسبه حجم استخر و تفريخ مؤثره سويه انتخاب شده 

ممكن است درصد تفريخ پايين تر از آنچه بهينه نيزبه ياد داشته باشيد كه در شرايط  مي پذيرد.انجام 
  مي باشد). %75انتظار مي رود باشد (اغلب تنها 

) برداشت نمود. instarIضروري است كه ناپليوس ها را در اولين مرحله اينستار (همانطور كه قبال بيان گرديد، 
گرم در ليتر  80گرم در ليتر) به استخر هاي پرورش ( 35تا  20ي كه از ظرف تفريخ (اينستار هاي مسن تر هنگام

باال) منتقل مي شوند شوك شوري را تحمل نمي كنند . به اين جهت، بررسي مداوم ظروف تفريخ، از طريق 
  نمونه برداري، توصيه مي شود. 

البته امكان ذخيره سازي  . صورت پذيرفت هكتار 5/2كمتر از  در مساحت  1391 مرداداولين ذخيره سازي در  
ماده سازي استخرها ، اين مهم با تاخير انجام گرديد. دومين اشت كه متاسفانه بدليل زمانبري آزودتر نيز وجود د
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صورت  1392هكتار و طي ارديبهشت سال  5/7كمتر از  مرحله دوم در مساحتتزريق در سال بعد و با توليد 
  پذيرفت.

  
  ديريت سيستم هاي پرورشيپايش و م -8-2

پايش بسيار منظم استخر به منظور اجراي يك مديريت صحيح الزامي است. نوع برنامه نمونه برداري تا حد 
زيادي به اهداف بستگي دارد. چنانچه توليد هدف اصلي است، تنها بايد به دنبال متغير هايي بود كه اطالع از آنها 

از سوي ديگر، برنامه  ري، كدورت، تعداد ماده ها و تعداد نوزادان ).براي تصميم گيري ضروري است (دما، شو
هاي نمونه برداري فشرده و گسترده تري در استخر هاي پرورشي براي برنامه هاي تحقيقاتي بايد مورد توجه قرار 

  گيرند كه در نهايت از روي آنها بتوان تعداد جمعيت را مشخص نمود.
ايستگاه هاي نمونه به همين منظور ري اطالعات، استاندارد نمودن آنهاست. مهمترين مسأله در هنگام جمع آو

در هنگام اندازه گيري يك پارامتر مشخص يا در  گرديدند.نشانه گذاري وبرداري ثابت در هر مكان انتخاب 
فاكتور  نمونه برداري از .گردديكسان استفاده و روش هاي  هميشه از ابرازتالش گرديد زمان آناليز نمونه ها، 

 WTWبا مولتي پارامتر ديجيتالي (، عمق آب) pH(دماي آب ، شوري،  اكسيژن ، هاي فيزيكو شيميايي آب 
) جهت نمونه برداري از PVC) و نمونه برداري از فاكتورهاي زنده با كمك نمونه بردار لوله اي (ساخت آلمان

ميكرون جهت نمونه برداري از زي توده  100آب به منظور شناسايي و شمارش فيتوپالنكتونها و ساچوك با تور 
انجام گرديد. به منظور شناسايي هر هفته يكبار   آنها از چهار گوشه هر استخر و محل خروجي  آرتمياو سيست 

فيتوپالنكتونها از كليد هاي شناسايي و به منظور شمارش آنها و تعيين تراكم از الم نئوبار با خانه هاي مدرج زير 
زمايشگاه آتثبيت و به   %10بعد از نمونه برداري در فرمالين  آرتمياتفاده  شد. نمونه زي توده ميكروسكوپ اس
سه گروه سني ناپليوس ( بدون تراكوپود) جوان ( ي كشور در اروميه منتقل گرديدند.  آرتميامركز تحقيقات 

يسه رحمي  پر) در شمارش  داراي تراكوپود و بدون كيسه رحمي يا با كيسه رحمي خالي)  و بالغ ( داراي ك
چك كردن همه موارد از كيسه هاي در طي مدت زمان توليد  مراحل زيستي زي توده مورد توجه قرار گرفتند. 

بررسي هاي گوارشي  بدين صورت بود كه  بطور روزانه انجام گرديد.فيلتر ورودي آب تا انتهاي مسير پرورش 
 اگر ،صورت گرفته استتغذيه  بودن  به معني مناسب باشدز غذا پر ابه خصوص در صبح گاه  رتميا آروده  اگر 

حالت  گرديد زيرا رفتار شنا نيز بدقت بررسي بوده است. يعني  در حال غذا خوردن باشد  بخشي از روده پر
و در غير اين  صورت به معني وجود استرس در   آرتميابه معني سالمت سريع و مستمر و شناگري  خوشه اي 

   ش آنها خواهد بود. محيط پرور
اقدام به  ،سانتيمتر  40توسط سي شي ديسك روزانه اندازه گيري  و در صورت  افزايش شفافيت از  شفافيت، نيز

اگر آب خاكستري تا  سفيد است   .اگر آب شفاف است يعني غذا وجود نداردكود دهي شيميايي مي گرديد. 
ب سبز است يعني جلبك هاي سبز آاگر رنگ ، د استب زياآدر مخصوصا رس و گچ يعني مواد سوسپانسيون 
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اگر رنگ آب قرمز است ( اگر با  و  ب قهوه اي است  جلبك ها و دياتومه ها زياد هستندآاگر رنگ ، زياد است
  شوري باال همراه  باشد) دناليال  و هالوباكترها زياد هستند.

   
  سيست و زي تودهنحوه برداشت  -9-2

ه اي طراحي مي شود كه جهت باد به منظور جمع آوري سيست در يك ضلع استخر به گون آرتميااستخرهاي 
همچنين اطراف آنها توسط گوني پوشيده گرديد تا از مخلوط شدن سيست با خاك حاشيه  كمك نمايد. 

جلوگيري و برداشت سيست آسان تر گردد. بدين منظور ابتدا در فواصل مشخص از ساحل استخرها با چوب 
رت گرفت و گوني ها به واحد هاي ستوني چوبي بسته شدند. در ابتدا با توليد زي توده بيش از شمع كوبي صو

ميليمتر اقدام به برداشت اضافه زي توده  1روز بعد از تزريق) با ساچوك با مش تور  21حد مديريت تغذيهف (
ان در بسته بندي هاي گرديد كه در آب استخر شستشوي موقت شده و در پالستيك هاي تتراپك خريد از اصفه

گرمي  تا يك كيلويي به فريز منتقل تا منجمد گردند. بعد از روئيت اولين تجمع سيست در سطح آب  300
سپس با  ميكروني اقدام به برداشت سيست به صورت روزانه  از كناره ها گرديد 100استخرها  با ساچوك 

تشت كوچك به انبار برده با ميزان هم حجم  فشردن آب تا حد زيادي از آب سيست گرفته شده آن را درون
درجه سانتيگراد نگه  10خود نمك اضافه مي كنيم تا زمان عمل آوري سيست به همان شكل در سرماي منفي 

 مي داريم. 

  

  
 اطراف آن با گوني محاط شده و برداشت زي توده بعد از متراكم شده آن كه: استخر آبگيري شده 23شكل 

  

 
  سيست روي سطح آب و برداشت توسط ساچوك از كناره ها : تجمع24شكل 
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قسمت در  2000محلول هيپوكلريت  قرار گيري دردقيقه  30كردن سيست ها با روش استاندارد ضد عفوني 
 15دقيقه الي  10خالص سازي سيست با آب شيرين به مدت حداكثر شدند همچنين شستشو انجام و سپس ميليون 

سيستم فشار هواي گرم ( دما و فشار قابل كنترل ) كردن با خشك و دستگاه سانتريفوژدقيقه، آبگيري نهايي با 
) انجام بطوريكه 1386اتمسفر (حافظيه و حسين پور،  60درجه سانتيگراد و فشار  45در دماي   FBDدستگاه 

سطح در نهايت سيست هاي خشك شده توسط شيكر هايي كه  . فتدرصد تقليل يا 5-8/7ه حدود رطوبت آن ب
خرين ناخالصي ا ميكرون پوشيده شده قرار داده مي شود تا 150داخلي آن از تورهاي فلزي ضد زنگ با مش 

   گردند.  به منظور رفع  دياپوز از نگهداري در فريزر استفاده گرديد. ماده آن جدا شود و براي بسته بندي آهاي 
بعد از آن  ماه نخست قرار گيري در فريزر، هر هفته ماه رفع دياپوز شدند براي اطمينان  2سيست ها بعد از حدود 

يكبار اقدام به  نمونه بردار و انجام عمليات  تفريخ نموده و اين ميزان در هر مرحله افزايش نشان داد بطوريكه در 
جه در 10رسيد بعد از آن از سردخانه خارج و در انبار با دماي كمتر از  %70پايان دو ماه  درصد تفريخ به باالي 

سانتيگراد نگهداري تا زمانيكه به قوطي هاي واكيوم شده منتقل و بعد از تزريق نيتروژن بسته بندي و در برودت 
    شدند. نگهداريتا زمان فروش   سانتيگراد زير صفر درجه 20
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  يريجه گينت -3

خرهاي بال استفاده  فسندوز در اين پروژه كه با هدف امكان سنجي توليد انبوه آرتميا( زي توده و سيست) در است
به انجام رسيد،  تعدادي از استخرهاي آماده  و در عين حال متروكه شيالت استان در اختيار قرار گرفت. كليه 
هزينه ها اعم از اليروبي زهكش ها، تعمير كانالهاي آبرسان و پمپ هاي انتقال آب، آماده سازي كف استخرها و 

ت تعاوني كاركنان موسسه تحقيقات  شيالت كشور پرداخت  بطوريكه با هزينه  بقيه موارد از محل اعتيارات شرك
آماده گرديد. در آن سال با  هزار متر مكعب 6/18با حجم آبگيري  سه استخر 1391ميليون  ريال در سال  80

 24كيلو زي توده منجمد آرتميا و  150رتمياي كشور جمعا آتمهيدات اجرا شده  و مديريت  مركز تحقيقات 
هزار تومان  15 در سال مطالعه استخرها  استحصال گرديد . هر كيلو زي تودهاز  )7(جدول  كيلو سيست خشك

ميليون ريال بدست آمد  70حدود جمعا  كههزار تومان به فروش رسيد  200و قيمت هر كيلو سيست خشك 
يز از آنها استفاده گرديد. در آن مربوط به زير ساخت هايي بود كه در سال بعد ن ،ضمن آنكه برخي از هزينه ها

جنس از فيتوپالكتونها در استخرهاي مورد بررسي شناسايي گرديد كه در ماه هاي مختلف با  5سال مجموعا 
. )6( جدول  ميليون سلول در واحد ليتر  شمارش گرديدند 6/6تا  2/5ميانگين بدون اختالف معني دار  بين 

در طي دوره هيچ اختالف معني  5شامل موارد مندرج در جدول  نيز  كو شيميايي آبيهمچنين فاكتورهاي فيز
ل مختلف حشمارش مرا داري را نشان ندادند و اين موضوع  اطمينان از داده هاي  زيستي را بيشتر مي نمايد. 

  ورده شده است. آ 7در جدول  1391زيستي آرتميا در دوره سه ماهه بررسي سال 
هفت استخر با   1392در سال   ريال ميليون 140و با هزينه كرد كلي  1391ر سال مده دآبا توجه به تجربه بدست 

هزار متر مكعب آماده سازي گرديد. همان گروه هاي  فيتوپالنكتوني بصورت غالب در  2/51 حجم آبگيري
كو يز) . شرايط في6ميليون سلول در واحد ليتر شمارش گرديدند ( جدول  7تا 8/6استخرها شناسايي و  متوسط 

آورده شده  كه هيچ اختالف معني دار آماري بين داده ها  5شيميايي نيز مربوط به آب استخرها در جدول 
بدست نيامد. همچنين شمارش تعداد مرحله هاي مختلف زيستي آرتميا  و وزن برداشت شده به تفكيك مربوط 

كيلو زي  700ري شده استخرها جمعا بگيآآورده شده است. در اين سال از حجم  7به ماه هاي بررسي در جدول 
ميليون ريال جمعا   3كيلو سيست خشك   با قيمت هر كيلو  30هزار ريال و  150توده منجمد با قيمت هر كيلو 

ميليون ريال  270ميليون  ريال ،   220ميليون ريال فروخته شد. در مجموع دو سال با هزينه كرد  195معادل  
د دهي كم اين پروژه در ذيل اورده شده است. ضمن انكه بر اساس پيش بيني محصول فروخته شد كه داليل سو

تن زي توده و  6هكتار آماده سازي شده،   5/7هاي حاصل از روند طبيعي پروژه دستيابي به ساالنه  از كمتر از 
        ميليون ريال فروش را به همراه  خواهد داشت.   2250كيلو سيست خشك بوده كه معادل  400
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  بحث -4

كند اما در  يد و اشتغال فراهم ميرا جهت تول يخوب يفرصت ها ،ست مناسبيز يط هايا به محيآرتم يمعرف
و  يات رهاسازيشور توجه شود و قبل از هرگونه عمل يآبها يكير ژنتيبه حفاظت از ذخا يستينگونه موارد بايا

ل يه و تحليمورد نظر انجام داد بعد از تجز يستم آبياز اكوسك مطالعه همه جانبه يابتدا  يستيبا يمعرف
د يجد ينژادها يدهد كه در اغلب موارد معرف ير نشان ميقات اخينمود. تحق ياقدام به رهاساز يكياكولوژ

د يجد يايآرتم يمعرف يشود و در زمان يم يبوم ينژادها ير ژنيتازه باعث صدمه به ذخا يط هايا به محيآرتم
در مواقع الزم نسبت  يژن يجاد بانك هاينمود و با ا يبرداشت و عمل آور يمحل يايآرتم يست هايس از يستيبا

د از يجد يط هايا به محيوند زدن آرتميو پ يمعرف يسته است براينسل اقدام كرد. البته شا يايبه نجات و اح
ات وحش يس حيحت نظارت پلگر ممنوع و تيست از مناطق دياستفاده نمود و نقل و انتقال س يمحل ينژادها

و آب و خاك  ي، توپوگراف يميت اقليه در خصوص وضعيبعمل آمده و كسب اطالعات اول يها يباشد. با بررس
اذربايجان غربي و صدها هكتار استخر  استانمجتمع آموزشي فسندوز  ييو اجرا يالت و امكانات فنيو تسه

اند، توليد آرتميا ( زي توده و سيست) در اين سايت كامال  احداث شده كه طي سالهاي متمادي بال استفاده مانده
گرم در ليتر شوري  40بهاي شور زير زميني و اب زهكش كه  تا حد آامكانپذير است. همچنين با توجه به وجود 

  هكتار وجود دارد. 100دارند، امكان توسعه سطح  زير كشت تا 
دوز در استخرهاي آماده ولي متروكه كه طي عمليات اوليه بكر زاي آبگير هاي فسن يبوم ياين پروژه آرتميدر ا

( ) جمعا سه ماه 1391جهت پرورش آرتميا آماده سازي شدند، مورد پرورش قرار گرفتند. در سال نخست( 
پرورش انجام و متاسفانه بدليل برخي سوء (ارديبهشت تا مرداد) و در سال  بعد جمعا چهار ماه مرداد  تا مهر) 
همچنين تغيير شرايط اقليمي به سمت سرد شدن  در شرايط غير طبيعي امكان ادامه ميسر نگرديد.  مديريت ها و 

عدد  60رتميا بكرزا بومي به نسبت آاستخرها بعد از آماده سازي آهك پاشي و كود دهي شدند و با تزريق سويه 
زيستي آرتميا، اقدام  به برداشت از ناپليوس در هر ليتر و نمونه برداري ازآب، فيتوپاالنكتونها و مراحل مختلف 

كيلو  150گرديد . در سال اول آزمايش جمعا  زمايشآمحصول توليدي( زي توده و سيست آرتميا) طي مدت 
كيلو  30كيلو زي توده و  700هكتار و در سال دوم حدود  5/2كيلو سيست خشك  از كمتر از  24زي توده و 

و همكارانش در سال  Zmora يج حاصله توسط آقاينتاگرديد.  هكتار برداشت  5/7سيست خشك از كمتر از 
و مساحت هزار  ppt40 يبا شور يخاك يا در استخرهايومس آرتميلوگرم بيك 5دهد كه مقدار  ينشان م 2002

بوده ايشان از مقدار برداشت شده توسط بسيار بيشتر فسندوز ر حاصله در پروژهيمتر مربع برداشت نمودند كه مقاد
د ياقدام به تولدر كشور ويتنام،  با استفاده از سيستم هاي تك چرخه اي و چند حرفه اي گر يد يقيتحق است. در

و  يستم تك چرخه ايست مرطوب در سيلوگرم سيك 83د ياز تول يج حاصله حاكيا نمودند كه نتايست آرتميس
123 kg ن ياستحصال شده در ا ريباشد كه مقاد يدر واحد هكتار م يستم چند چرخه ايست مرطوب در سيس

   (Baert etal, 1997)باشد.  ير ذكر شده ميپروژه كمتر از مقاد
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در تعيين محل استقرار فعاليتهاي توصيه شده قبل از توسعه ، مطالعات زيست محيطي عميقا، مورد توجه قرار 
  گرفته باشد .

  الف :عوامل هزينه هاي فعاليت  در پروژه آرتميا
كتار از اراضي  براي تاسيس سايت، بخشي از زمين جهت ساختمان مديريت سايت ه100با فرض معيار تخصيص 

(خصوصي يا دولتي  ) در نظر گرفته مي شود  و بخش عمده ديگر جهت واگذاري به اشخاص خصوصي  به 
هكتاري و يا در صورت نياز  از نظر تقسيم بندي زمين ،به ابعاد ديگر  جهت فعاليت انفرادي  20يا  10صورت 

 قسيم بندي  وواگذار خواهد شد.،ت

 

  ساختمانها و بناهاي مورد نياز در قسمت  مديريت سايت  
  اتاق مديريت سايت  - 1
  اتاق كارشناسان   -2
  اتاق جلسات  -3
  اتاق پذيرايي و استراحت  -4
  

  اجزاء تشكيل دهنده  يك واحد واگذار شده :
 سالن تخمه گشايي

 آزمايشگاه

 اتاق مدير واحد 

 اركنان (كارگران ) و نگهباني اتاق  ك

 انبار وسايل و تجهيزات 

 وسايل و تجهيزات مورد نياز

 پمپ گازوئيلي آب ( قابل حمل) 

 پمپ بنزيني آب 

 لوله براي انتقال آب  

 موتور برق درصورت عدم دسترسي به برق  

 متر، اكسيرن متر PHدستگاه شوري سنج،  

 شيشه آالت آزمايشگاهي 

  انكوباتور معمولي

 ليتري هچ آرتميا  100زوكهاي  
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 براي خشك نمودن  بيومس و سيست FBDدستگاه خشك كن   

 خودروي  وانت بار 

 فوكاوچكمه  

 شن كش بزرگ

 پمپ هوادهي آزمايشگاهي

 سطل و وان هاي پالستيكي 

 پرسنل مورد نياز

 نفر كارگر ساده 1هكتار استخر  2-3به ازاء هر 

 فر كارگر آموزش ديدههكتار استخر يك ن 10به ازاء هر

هكتاري يك نفر كارشناس متخصص توليد(مديريت سايت) و يك نفر كارشناس  20به ازائ هر مزرعه 
 آزمايشگاهي جهت كنترل كيفي محصول

  ب: پيش بيني مخارج احداث استخرهاي خاكي جهت  پرورش آرتميا 
  

 سرمايه گذاري  ثابت:

 زمين

 حفاري و ساخت استخرها

 كانال سازي

 سازي و محوطه سازيجاده 

 ساختمان سازي(سالن تخمه گشايي و اتاق اداري و آزمايشگاه و انبار ) 

 برق رساني

 خودروي وانت سايپا

 خودروي سواري 

 موتور پمپ 

 منبع آب شيرين 

  
 ساله :10دارايي هاي استهالك پذير با عمر مفيد (ارزش دفتري )

 تعمير و نگهداري استخرها

 مرمت كانالهاي آبرساني

 منبع آب شيرين
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 چاه آب شيرين

 خودروي وانت ( تعمير و تعويض )

 خودروي سواري ( تعمير و تعويض )

 موتور پمپ ( تعمير و تعويض )

 وسايل آزمايشگاهي

  
  ساله  :20دارايي هاي استهالك پذير با عمر مفيد (ارزش دفتري )

  ساختمان  -1
  آزمايشگاه  -2
  امتياز آب و برق  -3
  دول گذاري ،محوطه سازي ديواره سازي ،ج -4
 

 مواد اوليه مصرفي  ( هزينه هاي جاري ) :

 كود مرغي ( ترجيحا قفسي )

 سيست 

 آهك 

 فسفات)  كود شيميايي از نوع اوره و فسفات آمونيوم ( تري آمونيوم

 مخمر نانوايي

 ميكروني 1000، 500، 300، 150، 100، 50توري 

 درياچه  نمك

  
 سربار:

  هزينه هاي آب و برق 
  زوئيل و بنزينگا

 هزينه هاي استهالك 
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  هكتاري 10مخارج  پرورش آرتميا در منطقه مورد قبول از نظر فني  در واحدهاي  -1
  

  ساله 20الف)مخارج ثابت سرمايه اي با استهالك 
امتياز –ساخت ساختمان اداري و آزمايشگاه –اين هزينه ها شامل هزينه هاي مربوط به ساخت استخرهاي پروژه 

  برق و هزينه هاي مربوط به ديواره سازي و محوطه سازي و جدول گذاري محل پروژه مي گردد. آب و
  

  ساله  10ب)مخارج  ثابت سرمايه اي با استهالك 
 - فريزر -اين هزينه ها شامل هزينه هاي مربوط به تجهيزات مورد لزوم در محل پرروژه مثل خودروي وانت

هي مانند انواع لوازم مورد نياز براي تجهيز اماكن كارگري مثل تخت موتور پمپ و وسايل رفا -سمپاش -تانكر
سال مستهلك  10تلويزيون و لوازم خانگي مورد نياز در محل مي باشد،كه بر آورد ميگردد طي  -فرش -خواب
  گردد

  
  ساله 5ملزومات  با استهالك  ج)

سطل نمونه  -وان -ت ديگري مثل توراين هزينه ها شامل:هزينه اقالم مثل برخي از لوازم خانگي يا ملزوما
نور افكن و برخي لوازم آزمايشگاهي مورد نياز مي گردد كه از عمر مصرف و استهالك  -زوك -برداري

  سال برخوردارند. 3كمتري در حد 
  
  هزينه هاي جاري يك سال -1

  هزينه هاي جاري يك ساله در دو بخش طبقه بندي مي شود كه شامل:
  يي پروژهالف)هزينه هاي جاري اجرا

 - كودهاي شيميايي -هزينه خريد آهك -تمام هزينه هاي جاري پروژه مثل هزينه هاي مربوط به خريد سيست
هزينه سوخت و هزينه هاي مرتبط  –هزينه آب و برق مصرفي  -هزينه هاي مربوط به تعميرات -كودهاي حيواني

  عمل آوري محصوالت و فروش آنها در بازار است. -با نگهداري
  نه هاي پرسنلي پروژهب)هزي

  مزايا و بيمه متعلقه خواهد بود.-شامل هزينه يك ساله پرسنل دست اندر كار در پروژه مي باشد كه شامل حقوق
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  شرح مخارج سرمايه اي  
  به شرح ذيل مي باشد:دشت فسندوزشرح هزينه هاي مورد لزوم براي اجراي طرح توليد بيومس آرتميا در 

  
  ساله(ارقام به هزار ريال) 20با استهالك  هزينه هاي ثابت- 8جدول 

                       
  شرح مخارج سرمايه اي

هزينه   مقدار يا تعداد
  واحد

استهالك هزينه در   هزينه كل
  سال 20

  -   -   -   هكتار10  زمين  از منابع طبيعي 
    35000        700000  70000  هكتار 10  احداث استخرهاي پرورش آرتميا

  1600          32000    80      متر 400  لهاي آبرساني پروژه بصورت سيمانياحداث كانا
  2000          40000     5000     مورد 8  احداث ورودي استخرها

  8000          160000     20000      مورد 8  احداث خروجي استخرها
  1500          30000      30000      متر  60    حفر چاه عميق جهت تامين آب شور

  500          10000      10000     متر 60   اينچ پلي اتيلن 12لوله گذاري چاه عميق با لوله 
  2500          50000      100     متر 500  محوطه سازي پروژه بصورت سيماني و شن ريزي

  1500        30000   30000   كيلو وات 20  كيلو وات برق سه فاز براي پروژه 20خريد امتياز 
  400         8000    8000    يك مورد  اخت اطاقك و نصب تابلو با راه اندازي كنتورس

  8000        160000  2000    متر مربع 80  ساخت ساختمان اداري و محل استراحت كارگري
  2250         45000  1500    متر مربع 30  ساخت انباري و اطاق انكوباسيون

  100000         2000000    1000      متر 2000  هزينه ديوار كشي دور پروژه
         3265000      جمع كل هزينه هاي ثابت پروژه و هزينه استهالك

  16325           326500         هزينه هاي پيش بيني نشده ثابت
  179575          3591500      جمع كل هزينه هاي ثابت سرمايه اي پروژه
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  ساله(ارقام به هزار ريال) 10با استهالك  هزينه هاي ثابت سرمايه اي  - 9جدول 

استهالك هزينه در   هزينه كل  هزينه واحد  مقدار يا تعداد  شرح هزينه                    
  سال 10

  12300      123000  123000  يك دستگاه  خودروي وانت سايپا (صفر كيلومتر)
  300         3000     3000    يك عدد  فوت 12يخچال 

  500         5000    5000    يك عدد  مكعبي زميني فريزر يك متر
  200         2000    2000    يك عدد  اجاق گاز(حداقل ترين قيمت )

  100         1000    200     عدد 5  كپسول گاز
  1200        12000  6000    دو دستگاه  سمپاش موتوري بزرگ

 40الي  30اينچ پمپ ايران با آبدهي  6موتور پمپ 
  انيهليتر در ث

  2000       20000  20000   يك دستگاه

  1000       10000  10000  يك دستگاه   اينچ با لوله كشي  6هزينه نصب پمپ شناور 
  1000         10000   10000   يك دستگاه  ليتري 10000خريد تانكر 
  2000         20000   20000   يك دستگاه   ليتري چرخدار 20000خريد تانكر 
  1000         10000    5000    دستگاه 2  ليتري جهت ذخيره آب و سوخت 200خريد تانكر 

ميز و  - تجهيز ساختمان ادا ري پروژه شامل موكت
  صندلي

        -   7000    7000         700  

تجهيز اطاق كارگران با تخت خواب فلزي و موكت 
  و فرش ماشيني و يخچال و تلويزيون

    10000    10000         1000  

  350         3500  700     متر 5حدوداٌ   ز و كابين بندي آزمايشگاه پروژهتجهي
  450         4500    900     متر 5حدوداٌ   تجهيز و كابين بندي آشپزخانه

  300         3000    3000     يك دستگاه  خريد ميكروسكوپ(چيني )
  200          2000    2000     يك دستگاه  خريد يك دستگاه لوپ آزمايشگاهي(چيني )

  100         1000    1000       خريد ظروف و لوازم آزمايشگاهي(چيني )
  150         1500    1500       متر ديجيتالي معمولي(چيني ) PHخريد يك دستگاه 

خريد يك دستگاه شوري سنج ديجيتالي 
  معمولي(چيني )

  150         1500    1500    يك دستگاه

 10اي پروژه با استهالك  جمع كل هزينه هاي سرمايه
  ساله

    250000        25000  

  2500           25000      هزينه پيش بيني نشده
 10جمع كل هزينه هاي سرمايه اي پروژه با استهالك 

  ساله
     275000        27500  
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  ساله(ارقام به هزار ريال) 5ملزومات  با استهالك  -10جدول  

هزينه   قدار يا تعدادم  شرح هزينه                  
  واحد

استهالك در  مدت   هزينه كل
  سال 5

  1000         5000     500     عدد 10  توري صيد آرتميا
  400         2000     200     مورد 10  سيم كشي نور افكن به استخرها

  1600         8000     800     -          مواد شيميايي مورد نياز آزمايشگاه
  700         3500     700     عدد 5   زوك فايبر گالس

  400         2000      400     عدد 5   بخاري گازوئيلي
  600         3000      3000     يك عدد  كمپرسور هوا

  600         3000     300      عدد 10   ليتري 700وان 
 5سطل فلزي و ظروف نمونه برداري بر اساس مصرف 

  ساله
  200  1000     20       عدد 50

  100         500     500     -          لوازم ظروف آشپزخانه
  100         500     500     -          بيلچه و فرغون و لوازم كارگري

  400         2000     2000    -          علف چين و لوازم كشاورزي - شن كش
  600         3000    -        متر 3000   چتائي(گوني)جهت حصاركشي استخرها

  400         2000    -        -          چوب و تنه درخت جهت حصاركشي استخرها
  جمع كل هزينه هاي سرمايه اي با استهالك 

  ساله 5
        -        -    35500        7100  

  355        3550     -        -          پيش بيني نشده
  7455        39050    -        -          ساله 5كل ملزومات  با استهالك 
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  هزينه هاي جاري يك ساله اجراي پروژه   (ارقام به هزار ريال)  -11جدول 

  هزينه كل  هزينه واحد  مقدار يا تعداد  شرح هزينه                       

سيست مورد نياز براي انكوباسيون و رهاسازي(به قيمت 
  متوسط)

  5000    500    كيلوگرم 10

  15000    300    تن 50      خريد آهك باضافه هزينه حمل

  60000    1500    تن 40      خريد مالس چغندر قند با حمل

  20000    2000    تن 10      خريد كود شيميايي با هزينه حمل

  5000     500     ليتر 10000  خريد گازوئيل مورد نياز پروژه با حمل

 500ماهيانه      خريد سوخت مورد نياز و تعميرات خودرو
    ليتر   

1000    6000  

  36000    3000     3000ماهانه   خريد مواد غذايي مورد مصرف پرسنل

  4000    -   -   خريد آب شرب مصرفي پروژه

  3000    -           -          هزينه تعمير ادوات

  5000    15000     ساليانه      هزينه برق مصرفي پروژه(كشاورزي)

  15000   15000     انهسالي      هزينه آب مصرفي پروژه(كشاورزي)

  2000    2000     ساليانه     هزينه جلسات

  3000    300      دست 10    لباس كار پرسنل دست اندر كار

  800     80      جفت 10    چكمه مورد نياز پرسنل

  1000     1000      -            لوازم بهداشتي محل كار

  2500     500      عدد 5     سشي ديسك

  93300   -          -           هاي جاري پروژه جمع كل هزينه

  9330    -          -           پيش بيني نشده

  102630        جمع كل هزينه هاي جاري
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  هزينه هاي پرسنلي پروژه در مدت يك سال از اجراي پروژه(ارقام به هزار ريال) -12جدول  

مدت   تعداد  شرح هزينه ها                     
  همكاري

ق حقو
  ماهيانه

هزينه حقوق 
  ساليانه

كل حقوق ساليانه 
  با مزايا

  63000     63000     4500  ماه 14  نفر 1  مدير اجرايي 
  49000     49000     3500  ماه 14  نفر 1  كارشناس و مسئول فني و اجرايي پروژه

  42000     42000     3000  ماه 14  نفر 1  راننده و مسئول امور تداركات پروژه
  84000    42000     3000  ماه 14  نفر 2  ئمي پروژهكارگر دا

  108000     18000     3000  ماه 6  نفر 6  كارگر فصلي و موردي براي صيد و ...
  346000      17000      جمع كل هزينه هاي پرسنلي ساالنه

   
هزينه هاي توضيح :با احتساب هزينه هاي بيمه سهم كارفرما ،عيدي پاداش و حق سنوات و بن و خواربار و ...

ماه و  3ماهه حساب شده است ضمنا هزينه دستمزد بافرض كاهش فعاليت در سال به مدت  14حقوق و دستمزد 
از لحاظ قيمت  به پايين ترين دستمزد هاي متعارف  با لحاظ كردن ماموريت هاو اضافه كاريهاو پاداش  لحاظ 

  شده است .
  

  توليدبيومس  و درآمد آن :

خواهد بودو اگر در مفيد هكتار آن براي توليد 7هكتار قابل بهره برداري حدود 10اشت از البته بايد در نظر د
تن بيومس آرتميا از قرار هر كيلوگرم  8خوشبينانه ترين وضعيت توليد پروژه ساالنه به ازاي هر هكتار حدود 

د شده عرضه خواهد منجم -كه به صورت هاي مستقيم -(متوسط قيمتهاي موجود در بازار) باشد ريال 300000
  هكتار خواهد بود.10بيومس آرتميا بازاء ريالميليون  600شد. حداقل توليد ساالنه پروژه بالغ بر 

 توليدسيست ودرآمد آن :

كيلوگرم سيست خشك در نظر گرفته  75در صورتي كه توليد ساالنه سيست  پروژه به ازاي هر هكتار حدود 
ا آرتمياي پارتنوژنر با اندازه سيست كوچكتر و كيفيت بهتر خواهد بود ،در شود و با توجه به اينكه توليد سيست ب

 ساالنه  و در هرده هكتار ريالهزار  4000يك بازار متعادل و در بازار فعلي ايران قيمت هر كيلوگرم آن حداقل 
ك هكتار در ادامه نحوه محاسبه در آمد سيست در يكه در طول سال در آمد خواهد داشت  ريال 3000000000

  آورده شده است .
    

  75×هكتار 10=750كيلوگرم       750×4000000=3000000000
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  عالوه بر اين در اين سيستم با توجه به تلفات احتمالي بيومس 
  هكتار) :                (ارقام به هزارريال )10سودو زيان پروژه براي يك سال (به ازاءهر

  درآمدها:
  6000000                          بيومس  فروش و توليد درآمد

  
  3000000درآمد توليد و فروش سيست                            

                                                                                ------  
  3600000جمع در آمدها                                 

  4568710          ال)جمع هزينه ها( هزار ري 
  

  )0هزينه ماليات (معاف )                                (
  )                                                 10665(   درهزار) 3هزينه بيمه سرمايه گذاري ثابت و محصول (

  
  )500(                 استهالك هزينه هاي قبل از بهره برداري

  ي هزينه هاي عمليات
  )10000)         ( 000( ارتباطات ،تلفن ،پست ،اياب و ذهاب و

                                                                                           -----                                         
  4589785        جمع هزينه ها با موارد باال 

  
  )989845(               ( هزار ريال) هكتار10زيان  خالص بازاءهر

                                                                                              
  
  درصد كاهش خواهند يافت   90پروژه بعد از سه سال سود ده خواهد شد زيرا هزينه هاي ثابت تا  
  ت باز گشته و فقط موارد بعد از سال سوم كل هزينه هاي ثاب 

ميليون ريال  3600ميليون ريال خواهد بود حال آنكه درآمد حدود  690جاري  و استهالك ها به ميزان حدود 
  ميليون ريال سود خواهد داشت. 2910خواهد بود يعني از سال سوم به بعد ساالنه 
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   پيشنهادها

ر اقتصاد آبزي پروري و پيشرفت صنعت شيالتي در كشت و توسعه آرتميا بعنوان غذاي زنده نقش مهمي را د
كشور دارد . شناسايي و بهره مندي از پتانسيل هاي اراضي شور در جاي جاي كشور زيربناي خوبي براي برنامه 
ريزي و طراحي پايلوت هاي استخرهاي خاكي پرورش آرتميا خواهد بود. لذا كسب آگاهي از اطالعات اقليمي 

مختلف و رهاسازي ترجيهي ذخيره بومي آرتمياي همان منطقه، نتايج مطلوبي را بهمراه  ساير مناطق استان هاي
  خواهد داشت.

پيشنهاد مي گردد كه كليه استخرهاي دشت فسندوز جهت كشت و پرورش آرتميا زير كشت روند. بديهي  
بانكي را مد نظر بايد قرار  است شيالت استان نسبت به تدين نظام بهره برداري  از اين استخرها و ارائه  تسهيالت

  دهد.
سرمايه گذاري در صنعت تكثير و پرورش آبزيان و بالخص آرتميا در توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي استان 

  نقش به سزايي خواهد داشت.
  

 

 




ه�� ���� .../  ���١٢٥
ورش �ر���� در در ا 

 

 

  منابع 

   167-1اسر . ص يا. انتشارات دريومس آرتميست و بيد سيا ، تولي، آرتم1382ر. ي، ام يشعاع حسن •
  216-1ست . انتشارات نقش مهر . ص يط زياقتصاد مح ي، مبان 1382زادگان، حسن. م يكر •

ت اطالعات يريران . مديالت ايقات شيآب شور) . موسسه تحق يگويا (مي. آرتم1382ه ، محمود . يحافظ •
 .  235-1. ص  يعلم

رش آرتميا در ،بررسي عوامل محيطي موثر در سيست زايي ، ارزيابي اقتصادي پرو 1380احمدي،رضا ،  •
 اراضي  دشت فسندوز مياندوآب ،شيالت  استان آذربايجان غربي. 

  ،(توليدانبوه آرتميادرآزمايشگاه)،دانشگاه اروميه. 1376آق،ناصر،نوري،فرزانه، •
،(مكان يابي وآماده سازي استخرهاي پرورش آرتميا)آبزي  1378جليل زاده مقيمي،سيدكاظم، بهار •

  .41-39():25پرور،
ماس ،(پرورش آرتميادراستخرونحوه برداشت وعمل آوري سيست وبيو 1376بر،خدابنده،صا •

  آن)تهران:دانشگاه تربيت مدرس
    ،ارزيابي اقتصادي پرورش مصنوعي آرتمياو عمل آوري آن دراستان آغ .1381محبي ،فريدون ،

  
• Abubakr,B & Jones, D.A.(1992) Functional morphology and ultrastructure of the anterior midgut diverticulae of 

Penaeus monodon(Fabricius, 1789) larvae.Crustaceana 62: 142-158. 
• Alam, J. 1992. Moina micrura (Kurz) as a live substitute for Artemia sp. in larval rearing of Macrobrachium 

rosenbergii (De Man), Doctoral thesis, Faculty of Fisheries and Marine Science, Universiti Pertanian Malaysia, 

214 pp.  

• Alam, M.J., Ang, H.G & Cheah,S.H.(1993a) Use of Moina micrura(Kurz) as an Artemia substitute in the 

production of Macrobrachium rosenbergii(De Man) postlarvae. Aquaculture 109: 337-349. 
• Alam, M.J., Ang, K.J. & Begum, M.(1995a). Replacement of Artemia with Moina micrura in the rearing of 

freshwater shrimp larvae.Aquaculture international 3: 243- 248. 
• Alam, M.J., Ang, K.J., & Begum, M.(1995b) Use of egg custard augmented with liver oil and Moina micrura on 

production of freshwater prawn postlarvae. Aquaculture international 3: 249-259. 
• Alam,M.J., Ang, K.J., Cheah, S.H., Ambak, M.A. & Saad, C.R.(1993b).Effects of Moina micrura(Kurz) from two 

different culture sources as a replacement of Artemia spp. In production of Macrobrachium rosenbergii(De Man) 

postlarvae. Aquaculture and Fisheries Management 24:47-56. 

• Anonymous 1991. The design and operation of live feeds production systems. In: Rotifer and micro-algae culture 

systems, Fulks, W. and Main K.L. (Eds.). Proceedings of a US-Asia Workshop, Honolulu, Hawaii, January 28-

31, 1991The Oceanic Institute, Hawaii, USA, pp 3-52. 

• Barnabé, G. 1990. Harvesting micro-algae. In: Aquaculture, Volume I. Barnabé, G. (Ed.). Ellis Horwood, New 

York, pp 207-212. 

• Barnabé, G. 1990. Harvesting zooplankton. In: Aquaculture. Vol. 1. G. Barnabé (Ed). Ellis Horwood Ltd., UK, pp 

265-272.  
• Baert,P.N.T. Anh, V.D. Quynh, N.V. Hoa and P.Sorgeloos, 1997 Increasing cyst in Artemia culture ponds in 

Vietnam, the multi-cyc  system. Aquaculture Research 28:809-814. 
• Bengtson, D.A., Leger, P. & Sorgeloos, P.(1991) Use of Artemia as a food source foe aquaculture. In Artemia 

Biology,(Ed. By R.A. Browne, P. Sorgeloos.& C.N.A. Trotman),pp. 255-285. CRC Press, Boca Raton. 
• Bengtson, D.A., Léger, P. and Sorgeloos, P. 1991. Use of Artemia as a food source for aquaculture. In: Artemia 

Biology. Browne, R.A., P. Sorgeloos and C.N.A. Trotman (Eds), CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida, USA, pp 

225-285. 

 



١٢٦  ������ارش �
ح � ������ / " 

 
• Benijts, F., Vanderputte, G. & Sorgeloos, P.(1976) Changes in the biochemical composition of the early larvae 

stages of the brine shrimp, Artemia salinal L. In Proceedings from the 10th European Symposium on Marine 

Biology, Vol.I:Research in Mariculture at Laboratory and Pilot scale, 17-23 September 1995, Ostende(Ed. By 

G.Persoone & E.Jaspers),pp. 1-9. Universa Press, Wetteren. 

• Brown, M.R. 1991. The amino-acid and sugar composition of 16 species of microalgae used in mariculture. 

Aquaculture, 145: 79-99. 

• Brown, M.R. and Miller, K.A. 1992. The ascorbic acid content of eleven species of microalgae used in 

mariculture. J. Appl. Phycol., 4: 205-215. 

• Brown, M.R., Jeffrey, S.W. and Garland, C.D. 1989. Nutritional aspects of microalgae used in mariculture; a 

literature review, CSIRO Marine Laboratories Report 205, 44 pp. 

• Browne, R.A., Sorgeloos, P. and Trotman, C.N.A. (Eds). 1991. Artemia Biology. Boston, USA, CRC Press, 374 

pp.  
• Bruggeman, E., Sorgeloos, P. & Vanhaecke, P.(1980) . Improvements in the decapsulation technique of Artemia 

cysts. In The Brine Shrimp Artemi, Vol. 3: Ecology, Culturing, Use in Aquaculture, (Ed. By G.Persoone, P. 

Sorgeloos, O. Roels & E. Jaspers). Pp. 261-269. Universa Press, Wetteren. 

• Bruggeman, E., Sorgeloos, P. and Vanhaecke, P. 1980. Improvements in the decapsulation technique of Artemia 

cysts. In: The brine shrimp Artemia. Vol. 3. Ecology, culturing and use in aquaculture. Persoone, G., P. 

Sorgeloos, O. Roels and E. Jaspers (Eds), Universa Press, Wetteren, Belgium, pp 261-269.  

• Chair, M., Dehasque, M., Sorgeloos, P., Nelis, H. and De Leenheer, A.P. 1995. Live food mediated drug delivery 

as a tool for disease treatment in larviculture: a case study with turbot Scophthalmus maximus. J. World 

Aquaculture Soc., 26(2):217-219.  
• Chair, M., Romdhane, M., Dehasque, M., Leenheer, A.P. and Sorgeloos, P.-1991. Live food mediated drug 

delivery as a tool for disease treatment in larviculture. II. A case study with European seabass. In: Larvi'91. Fish 

& Crustacean Larviculture Symposium, Lavens, P., P. Sorgeloos, E. Jaspers and F. Ollevier (Eds), European 

Aquaculture Society, Special Publication N°15, Ghent, Belgium, 1991, pp 412-414.  

• Chao, N.-H., Lin, T.T., Chen, Y.-J. and Hsu, H.-W. 1995. Cryopreservation of late embryos and early larvae of 

oyster and hard clam. In: Larvi'95 - Fish & Shellfish Larviculture Symposium. Lavens, P., E. Jaspers and I. 

Roelandts (Eds.). European Aquaculture Society, Special Publication No. 24, Gent, Belgium, p 46.  

• Clegg, J.S. and Conte, F.P. 1980. A review of the cellular and developmental biology of Artemia. In: The brine 

shrimp Artemia. Vol. 2. Physiology, biochemistry, molecular biology. Persoone, G., P. Sorgeloos, O. Roels and 

E. Jaspers (Eds), Universa Press, Wetteren, Belgium, pp 11-54.  

• Coutteau, P. and Sorgeloos, P. 1992. The requirement for live algae and their replacement by artificial diets in the 

hatchery and nursery rearing of bivalve molluscs: an international survey. J. Shellfish Res., 11(2): 467-476.  

• Coutteau, P., Hadley, N., Manzi, J. and Sorgeloos, P. 1994. Effect of algal ration and substitution of algae by 

manipulated yeast diets on growth of juvenile Mercenaria mercenaria. Aquaculture, 120: 135-150.  

• Dabrowski, K. & Rusiecki, M.(1983) Content of total and free amino acids in zooplanktonic food of fish larvae. 

Aquaculture 30: 31-42. 
• Dabrowski, K.(1991) Some  aspects of ascorbate metabolism in developing embryos of the brine shrimp(Artemia 

salina). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 48: 1-3. 
• Dabrowski,K.(1992) Ascorbate concentration in fish ontogeny. Journal of Fish Biology 40: 273-279. 

• D'Agostino, A.S. and Provasoli, L. 1970. Diaxenic culture of Daphnia magna Strauss. Biological Bulletin, 139: 

485-494.  

• Davison, J. 1969. Activation of the ephippial egg of Daphnia magna for insecticide bioassay. J. Econ. Entom., 57: 

821-825.  

• De Pauw, N. and Persoone, G. 1988. Micro-algae for aquaculture. In: Micro-algal Biotechnology. Borowitzka, 

M.A. and L.J. Borowitzka (Eds.). Cambridge University Press, Cambridge, U.K., pp 197-221. 

• De Pauw, N., Laureys, P. and Morales, J. 1981. Mass cultivation of Daphnia magna strauss on ricebran, 

Aquaculture, 25: 141-152.  

• Dehasque, M., Ooghe, B., Wille, M., Candreva, Y. and Lavens, P. 1995. Automation of live food in industrial 

zootechnics and economics. In: Larvi'95. Lavens, P., E. Jaspers and I. Roelants (Eds), European Aquaculture 

Society, Spec. Publ. No 24, Gent, Belgium, pp 325-327.  

• Devresse, B., Romdhane, M., Buzzi, M., Rasowo, J., Léger, Ph., Brown, J. and Sorgeloos, P. 1990. Improved 

larviculture outputs in the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii fed a diet of Artemia nauplii 

enriched with n3-HUFA and phospholipids. World Aquaculture, 21(2):123-125.  

• Dhert, Ph., Lavens, P., Duray, M. and Sorgeloos, P. 1990. Improved larval survival at metamorphosis of Asian 

seabass (Lates calcarifer) using � 3- HUFA-enriched live food. Aquaculture, 90:63-74.  




ه�� ���� .../  ���١٢٧
ورش �ر���� در در ا 

 

 

• Dhert, Ph., Schoeters, K., Vermeulen, P., Sun, J., Gao, S., Shang, Z. and Sorgeloos, P. 1995. Production and 

evaluation of resting eggs of Brachionus plicatilis originating from the P.R. of China. In: Lavens, P.; E. Jaspers 

and I. Roelants (Eds.), Larvi'95 Fish and Shellfish Larviculture Symposium. European Aquaculture Society, 

Special Publication, Gent, Belgium, Vol. 24:315-319.  

• Dhont, J., Lavens, P., and Sorgeloos, P. 1993. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn 

larvae. In: CRC Handbook in Mariculture, Vol. I. Crustacean Aquaculture (2nd edition). McVey, J. (Ed.), CRC 

Press, Boca Raton, Florida, USA, pp 61-93.  

• Donaldson, J. 1991. Commercial production of microalgae at Coast Oyster Company. In: Rotifer and microalgae 

culture systems, Proceedings of a US-Asia Workshop, Honolulu, Hawaii, January 28-31, 1991. Fulks, W. and 

K.L. Main (eds). The Oceanic Institute, Hawaii, USA, pp 229-236. 

• Fox, J.M. 1983. Intensive algal culture techniques. In: CRC Handbook of mariculture. Volume 1. Crustacean 

Aquaculture. McVey J P (Ed.). CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida, USA, pp 43-69. 

• Fu, Y, Hirayama, K. and Natsukari, Y. 1991. Morphological differences between two types of the rotifer 

Brachionus plicatilis O.F. Müller. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., Vol. 151:29-41.  

• Fukusho, K. 1989. Biology and mass production of the rotifer, Brachionus plicatilis. Int. J. Aq. Fish. Technol., 

Vol. 1:232-240.  

• Fukusho, K. and Iwamoto, H. 1981. Polymorphosis in size of rotifer, Brachionus plicatilis, cultured with various 

feeds. Bull. Nat. Res. Inst. Aquaculture, Vol. 2:1-10.  

• Fukusho, K. l980. Mass production of a copepod, Tigriopus japonicus in combination culture with a rotifer 

Brachionus plicatilis, fed w-Yeast as a food source. Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 46(5): 

625-629.  

• Fukusho, K., Arakawa, T. and Watanabe, T. 1980. Food value of a copepod, Tigriopus japonicus, cultured with 

w-Yeast for larvae and juveniles of mud dab Limanda yokohamae. Bulletin of the Japanese Society of Scientific 

Fisheries, 46(4): 499-503.  

• Garcia –Ortega,A., Verreth, J.A.J., Coutteau, P., Segner, H., Huisman, E.A. & Sorgeloos, P.(1998) Biochemical 

and enzymatic characterization of decapsulated cysts and nauplii of the brine shrimp Artemia at different 

developmental stages. Aquaculture 161: 501-514. 

• Gatesoupe, F.J. 1991. The effect of three strains of lactic bacteria on the production rate of rotifers, Brachionus 

plicatilis, and their dietary value for larval turbot, Scophthalmus maximus. Aquaculture, Vol. 96:335-342.  

• Gladue, R. 1991. Heterotrophic microalgae production: Potential for application to aquaculture feeds. In: Rotifer 

and microalgae culture systems, Proceedings of a US-Asia Workshop, Honolulu, Hawaii, January 28-31, 1991. 

Fulks, W and K.L. Main (eds). The Oceanic Institute, Hawaii, USA, pp 276-286. 

• Hagiwara, A., Balompapueng, M.D. and Hirayama, K. 1995. Mass production and preservation of marine rotifer 

resting eggs. Page 314. In: Lavens, P.; E. Jaspers and I. Roelants (Eds.), Larvi'95 Fish and Shellfish Larviculture 

Symposium. European Aquaculture Society, Special Publication, Gent, Belgium, Vol. 24:314.  

• Helland, S., Triantaphyllidis, G.V., Fynh, H.J., Evjen, M.S., Lavens, P. & Sorgeloos, P.(2000) Modulation of the  

free amino acid pool and protein content in populations of the brine shrimp Artemia. Marine Biology(in Press). 

• Helm, M.M., Laing I., and Jones, E. 1979. Culture of algae for larval fish and shellfish rearing. Part 1. The 

development of a 200 l algal culture vessel at Conwy, Fisheries Research Technical Report, MAFF Direct. Fish. 

Res., Lowestoft (53), 18 pp. 

• Herrero, C., C. Angeles, J. Fabregas, and J. Abalde 1991. Yields in biomass and chemical constituents of four 

commercially important marine microalgae with different culture media. Aquacult. Eng., 10: 99-110. 

• Hirata, H. 1979. Rotifer culture in Japan. In: Styczynska-Jurewicz, E.; T. Backiel; E. Jaspers and G. Persoone 

(Eds), Cultivation of fish fry and its live food. European Mariculture Society, Special Publication, Vol. 4:361-

375.  

• Hirayama, K. 1987. A consideration of why mass culture of the rotifer Brachionus plicatilis with baker's yeast is 

unstable. Hydrobiologia, Vol. 147:269-270.  

• Hoff, F.H. and Snell, T.W. 1987. Plankton culture manual, Fist edition, Florida Aqua Farms, Inc., Florida, USA 

126 pp.  

• Huo, J.Z., Nelis, H.J., Lavens, P., Sorgeloos, P. & De Leenheer, A.P.(1996) Determination of vitamin E. in 

aquatic organisms by high- performance liquid chromatography with flurescence detection. Analytical 

Biochemistry 242: 123-128. 

• Makridis, P., Reitan, K.I. and Olsen, Y. 1996. Survival and utilization of carbon and protein in turbot larvae fed 

rotifers with different protein in turbot larvae, fed rotifers with different protein, lipid and protein/lipid ratio). 

Aquaculture (in press).  

• Koste, W. 1980. Das rنdertier-portrنt. Brachionus plicatilis, ein salzwasserrنdertier. Mikrokosmos, Vol. 5:148-

155.  



١٢٨  ������ارش �
ح � ������ / " 

 
• Kuhlmann, D., Quantz, G. and Witt, U. 1981. Rearing of turbot larvae (Scophthalmus maximus L.) on cultured 

food organisms and post-metamorphosis growth on natural and artificial food. Aquaculture, 23 : 183-196. 

• Kuroshima, R., Sato, M., Yoshinaka, R. and Ikeda, S. 1987. Nutritional quality of the wild zooplankton as a 

living feed for fish larvae. The Suisanzoshoku 35(2): 113-117.  
 

• Laboratory and field variation in HUFA enrichment of Artemia nauplii. In Larvi 95- Fish and Shellfish 

Larviculture Symposium, 3-7 September 1995, Ghent,(Ed. By P. Lavens, E. Jaspers & I. Roelants), pp. 137- 140, 

European Aquaculture Society Special Publication 24, European Aquaculture Society, Ghent 

• Laing, I. 1991. Cultivation of marine unicellular algae. MAFF Laboratory Leaflet Number 67. Directorate of 

Fisheries Research Lowestoft, UK. 31pp. 

• Lavens, P. and Sorgeloos, P. 1987. The cryptobiotic state of Artemia cysts, its diapause deactivation and 

hatching, a review. In: Artemia Research and its Applications, Vol. 3. Sorgeloos, P., D.A. Bengtson, W. Decleir 

and E. Jaspers (Eds), Universa Press, Wetteren, Belgium, pp 27-63.  

• Lavens, p., Coutteau, P. &  Sorgeloos, P.( 1995). Manual on live food production . In: Artemia Research and its 

Applications, Vol. 3. Sorgeloos, P., D.A. Bengtson, W. Decleir and E. Jaspers (Eds), Universa Press, Wetteren, 

Belgium, pp 27-63.  

• Lavens, P., Coutteau, P. and Sorgeloos, P. 1995. Laboratory and field variation in HUFA enrichment of Artemia 

nauplii. In: Larvi'95. Lavens, P., E. Jaspers and I. Roelants (Eds), European Aquaculture Society, Spec. Publ. No 

24, Gent, Belgium, pp 137-140.  

• Lavens, p., Leger, P. & Sorgeloos, P.( 1989) Manipulation of the  fatty acid profile in Artemia offspring produced 

in intensive culture systems. In Aquaculture – A Biotechnology in Progress,(Ed. By N. De Pauw, E, Jaspers, H. 

Ackefors, & N. Wilkins), pp. 731-739. European Aquaculture Society, Bredene. 
• Lavens, p., Sorgeloos, P.( 1987) Cryptobiotic state of Artemia cysts, its diapouse deactivation and hatching: a 

review. In Artemia Research and Its Applications, Vol. 3: Ecology, Culturing, Use in Aquaculture,(Ed. By 

P.Sorgeloos, D.A. Bengtson, W.Declair & E.Jaspers), pp. 27-63. Universa Press, Wetteren. 
• Lavens, p., Sorgeloos, P.( 1998) Present status and propects of the use of Artemia cysts and biomass in shrimp 

farming. In Anais do Aquaculture Brasil 98, 2-6 novembro 1998, Recife, Vol. 1: Conferencias , pp. 147-162. 

World Aquaculture Society(Latin American Chapter), Baton Rouge. 

• Lavens, P., Sorgeloos, P., Dhert, Ph. and Devresse, B. 1995. Larval Foods. In: Broodstock Management and Egg 

and Larval Quality, Bromage, N.R. and R.J. Roberts (Eds), Blackwell Science Ltd., Oxford, UK, pp 373-397.  

• Lee, C-S and Tamaru, C.S. 1993. Live larval food production at the Oceanic Institute, Hawai. In: CRC Handbook 

of mariculture. Volume 1. Crustacean Aquaculture, 2nd Edition. McVey J.P. (Ed.). CRC Press, Inc., Boca Raton, 

Florida, USA, pp 15-28. 

• Leger, P. Bengtson, D.A., Simpson, K.L. & Sorgeloos, P.(1986) The use  and nutritional value of Artemia as a 

food source. Oceanographic and Marine Biology Annual Review 24: 521-623. 

• Leger, P. Bieber, G.F. & Sorgeloos, P.(1985) International Study on ArtemiaXXXIII. Promising results in larvae 

rearing of Penaeus stylirostris using a prepared diet as algal substitute and for Artemia enrichment. Journal of the 

World Aquaculture Society 16: 354-367. 

• Leger, P. Vanhaecke,. P. & Sorgeloos, P.(1983) International Study on Artemia. XXIV, Cold Storage of live 

Artemia nauplii from various geographical sources: potentials and limits in aquaculture. Aquacultural 

Engineering 2:69-78. 

• Léger, P., Grymonpre, D., Van Ballaer, E. and Sorgeloos, P. 1989. Advances in the enrichment of rotifers and 

Artemia as food sources in marine larviculture. In: Aquaculture Europe'89, Short Communications and Abstracts, 

Special Publication, Vol. 10:141-142.  

• Léger, Ph. and Sorgeloos, P. 1992. Optimized feeding regimes in shrimp hatcheries. In: Culture of Marine 

Shrimp: Principles and Practices. A.W. Fast, Lester, L.J. (Eds), Elsevier Science Publishers, New York, USA, pp 

225-244.  

• Léger, Ph., Bengtson, D.A., Simpson, K.L. and Sorgeloos, P. 1986. The use and nutritional value of Artemia as a 

food source. Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev., 24:521-623.  

• Léger, Ph., Ferraz De Queiroz, J. and Sorgeloos, P. 1987. Improved hatchery production of postlarval Penaeus 

vannamei through application of innovative feeding strategies with an algal substitute and enriched Artemia. 

Paper presented at the 18th Ann. Meeting Guayaquil (Ecuador), January 18-23, 1987.  

• Léger, Ph., Naessens-Foucquaert, E. and Sorgeloos, P. 1987. International study on Artemia. XXXV. Techniques 

to manipulate the fatty acid profile in Artemia nauplii and the effect on its nutritional effectiveness for the marine 

crustacean Mysidopsis bahia (M.). In: Artemia research and its applications. Vol. 3. Ecology, culturing, use in 

aquaculture. Sorgeloos, P., D.A. Bengtson, W. Decleir and E. Jaspers (Eds), Universa Press, Wetteren, Belgium, 

pp. 411-424.  




ه�� ���� .../  ���١٢٩
ورش �ر���� در در ا 

 

 

• Léger, Ph., Vanhaecke, P. and Sorgeloos, P. 1983. International Study on Artemia XXIV. Cold storage of live 

Artemia nauplii from various geographical sources: Potentials and limits in aquaculture. Aquacultural Eng., 2:69-

78.  

• Leger,P., Naessens_Foucquaert, E. & Sorgeloos, P.(1987) International Study on ArtemiaXXXV. Techniques to 

manipulate the fatty acid profile in Artemia nauplii and the effect on its nutritional effectiveness for  the marine 

crustacean Mysidopsis bahia(M.). In Artemia Research and Its Applications, Vol. 3: Ecology, Culturing, Use in 

Aquaculture,(Ed. By P.Sorgeloos, D.A. Bengtson, W.Declair & E.Jaspers), pp. 411-424. Universa Press, 

Wetteren. 
• Liao, I., Su, H.-S. and Lin, J.-H 1993. Larval foods for penaeid prawns. In: CRC Handbook of mariculture. 

Volume 1. Crustacean Aquaculture, 2nd Edition. McVey J.P. (Ed.). CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida, USA, 

pp 29-59. 

• Lubzens, E. 1987. Raising rotifers for use in aquaculture. Hydrobiologia, Vol. 147:245-255.  

• Machacek, J. 1991. Zooplankton collecting, sorting, transport and storage. Report of the Research Institute of 

Fish Culture and Hydrobiology, Vodnany, Czechoslovakia, 12 pp.  

• MacRae, T.H., Bagshaw, J.C. and Warner, A.H. (Eds). 1989. Biochemistry and cell biology of Artemia. Boca 

Raton, Florida, USA, CRC press, 264 pp.  

• Merchie, G., Lavens, P., Dhert, Ph., Dehasque, M., Nelis, H., De Leenheer, A. and Sorgeloos, P. 1995. Variation 

of ascorbic acid content in different live food organisms. Aquaculture, 134: 325-337.  

• Mohney, L.L., Lightner, D.V. ,Williams, R.R. and Bauerlein, M. 1990. Bioencapsulation of therapeutic quantities 

of the antibacterial Romet-30 in nauplii of the brine shrimp Artemia and in the nematod Panagrellus redivivus. 

Journal of the World Aquaculture Society, 21(3): 186-188.  

• Morris, J.C. and Afzelius, B.A. 1967. The structure of the shell and outer membranes in encysted Artemia salina 

embryos during cryptobiosis and development. Journal of Ultrastructure Research 20: 244-259.  

• Murphy, J. 1970. A general method for the monaxenic cultivation of the Daphnidae. Biological Bulletin, 139: 

321-332.  

• Naess, T. and Bergh, O. 1994. Calanoid copepod resting eggs can be surface-disinfected. Aquacultural 

Engineering, 13: 1-9.  

• Nellen, W. 1986. Live animal food for larval rearing in aquaculture. Non-Artemia organisms. In: Realism in 

Aquaculture: Achievements, Constraints, Perspectives. Bilio, M., H. Rosenthal and C.J. Sindermann, (Eds). 

European Aquaculture Society, Bredene, Belgium, pp 215-249.  

• Nellen, W., Quantz, G., Witt, U., Kuhlmann, D. and Koske, P.H. 1981. Marine fish rearing on the base of an 

artificial food chain. In: European Mariculture Society, Special Publication No. 6, Bredene, Belgium, pp 133-147.  

• Norman, K. E. 1977. The spatial occurrence of the Cladoceran Moina macrocopa (Straus) in a kraft pulp mill 

treatment lagoon. University of Washington, Seattle, Washington 98195, USA, 15p.  

• Oiestad, V. 1983. Growth and survival of herring larvae and fry (Clupea harengus L.) exposed to different 

feeding regimes in experimental ecosystems: outdoor basin and plastic bags. PhD. Dissertation, University 

Bergen, 299 pp.  
• PedersonPalanisamy, V., Latif, F.A. and Resat, R.B.M. 1991. A guide on the production of algal culture for use in 

shrimp hatcheries. National Prawn Fry Production and Research Centre, Pulau Sayak, Kedah, Department of, 

B.H. 1984. The intestinal evacuation rates of larval herring (C1upea harengus L.) predating on wild zooplankton. 

Dana, 3: 21-30.  

• Reitan, K.I., Rainuzzo, J.R. and Olsen, Y. 1994. Influence of lipid composition of live feed on growth, survival 

and pigmentation of turbot larvae. Aquaculture International, Vol. 2:33-48.  

• Romdhane, M.S., Devresse, B., Léger, Ph. and Sorgeloos, P. 1995. Effects of feeding (n-3) HUFA-enriched 

Artemia during a progressively increasing period on the larviculture of freshwater prawns. Aquaculture 

International, 3:236-242.  

• Rouse, D.B., Webster, C.D. and Radwin, I.A. 1992. Enhancement of the fatty acid composition of the nematod 

Panagrellus redivivus using three different media. Journal of the World Aquaculture Society, 23(1): 89-95.  

• Sheldon, R.W. and Parsons T.R. 1967. A practical manual on the use of the Coulter counter in marine research. 

Coulter Electronics Sales Company, Ontario, Canada, 65 pp. 

• Skjermo, J. and Vadstein, O., 1993. Characterization of the bacterial flora of mass cultivated Brachionus 

plicatilis. Hydrobiologia, Vol. 255/256:185-191.  

• Smith, L.L., Fox, J.M. and Granvil, D.R. 1993a. Intensive algae culture techniques. In: CRC Handbook of 

mariculture. Volume 1. Crustacean Aquaculture, 2nd Edition. McVey J.P. (Ed.). CRC Press, Inc., Boca Raton, 

Florida, USA, pp 3-13. 

• Smith, L.L., Fox, J.M. and Granvil, D.R. 1993b. Intensive larviculture techniques. In: CRC Handbook of 

mariculture. Volume 1. Crustacean Aquaculture, 2nd Edition. McVey J.P. (Ed.). CRC Press, Inc., Boca Raton, 

Florida, USA, pp 153-172. 



١٣٠  ������ارش �
ح � ������ / " 

 
• Sorgeloos, P. and Léger, Ph. 1992. Improved larviculture outputs of marine fish, shrimp and prawn. J. World 

Aquaculture Soc., 23(4):251-264.  

• Sorgeloos, P., Dehasque, M. Dhert, Ph. and Lavens, P. 1995. Review of some aspects of marine fish larviculture. 

ICES mar. Sci. Symp., 201:138-142.  

• Sturmer, L.N. 1987. Zooplankton composition and dynamics in fingerling red drum rearing ponds. In: Manual on 

red Drum Aquaculture. Chamberlain, G.W., R.J. Miget and M.G. Haxby, (Eds). Sea Grant Technical Report, 

Corpus Christi-Texas, USA, pp III-53-74.  

• Tilseth, S., Blom, G. and Naas, K. 1992. Recent progress in research and development of marine cold water 

species for aquaculture production in Norway. Journal of the World Aquaculture Society, 23(4): 277-285.  
• Urup, B. 1994. Methods for the production of turbot fry using copepods as food. In: Turbot Culture: Problems 

and Prospects. Lavens, P. and R.A.M. Remmerswaal, (Eds.). European Aquaculture Society, Special Publication 

No. 22, Gent, Belgium, pp 47-53.  

• Utting, S.D. 1993. Procedures for the maintenance and hatchery-conditioning of bivalve broodstocks. World 

Aquaculture, 24(3): 78-82.  

• Utting, S.D. and Spencer, B.E. 1991. The hatchery culture of bivalve mollusc larvae and juveniles. MAFF 

Laboratory Leaflet Number 68. Directorate of Fisheries Research, Lowestoft, UK. 31pp. 
• Van Stappen, G-1996. Introduction, biology and ecology of Artemia. In: manual on the production and use of live 

food foe Aquaculture. Lavens,p - - Sorgeloos, P.FAO. PP: 101-131 .  
• Verdonck, L., Swings, J., Kesters, K., Dehasque, M., Sorgeloos, P. and Léger, P. 1994. Variability of the 

microbial environment of rotifer Brachionus plicatilis and Artemia production systems. Journal of the World 

Aquaculture Society, Vol. 25(1):55-59.  

• Verpraet, R., Chair, M., Léger, Ph., Nelis, J., Sorgeloos, P. and De Leenheer, A.P. 1992. Live food mediated drug 

delivery as a tool for disease treatment in larviculture. 1. The enrichments of therapeutics in rotifers and Artemia 

nauplii. Aquacultural Engineering, 11:133-139. 

• Verreth, J., Storch, V. and Segner, H. 1987. A comparative study on the nutritional quality of decapsulated 

Artemia cysts, micro-encapsulated egg diets and enriched dry feeds for Clarias gariepinus (Burchell) larvae. 

Aquaculture, 63: 269-282.  

• Volkman, J.K., Jeffrey, S.W., Nichols, P.D, Rogers, G.I. and Garland, C.D. 1989. Fatty acids and lipid classes of 

ten species of microalgae used in mariculture. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 128: 219-240. 

• Vonshak, A. 1986. Laboratory techniques for the cultivation of microalgae. In: CRC Handbook of microalgal 

mass culture. Richmond A. (Ed.). CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida, USA, pp 117-145. 

• Walsh, D.T., Withstandley, C.A., Kraus, R.A., and Petrovits, B.J. 1987. Mass culture of selected marine 

microalgae for the nursery production of bivalve seed. J. Shellfish Res., 6: 71-77.  

• Warner, A.H., MacRae, T.H. and Bagshaw J.C. (Eds). 1989. Cell and molecular biology of Artemia development. 

New York, USA, Plenum Press, 453 pp.  

• Watanabe, T. and Kiron, V. 1994. Prospects in larval fish dietetics. Aquaculture, 124: 223-251.  

• Watanabe, T., Kitajima, C. and Fujita, S. 1983. Nutritional values of live organisms used in Japan for mass 

propagation of fish: a review. Aquaculture, Vol. 34:115-143.  

• Watanabe, T., Ohta, M., Kitajima, C. and Fujita, S. 1982. Improvement of dietary value of brine shrimp Artemia 

salina for fish larvae by feeding them w3 highly unsaturated fatty acids. Bulletin of the Japanese Society of 

Scientific Fisheries. Nippon Suisan/Gakkaishi, Vol. 48(12):1775-1782.  

• Yu, J.P., Hino, A., Hirano, R. and Hirayama, K. 1988. Vitamin B12-producing bacteria as a nutritive complement 

for a culture of the rotifer Brachionus plicatilis. Nippon Suisan Gakkaishi, Vol. 54(11):1873-1880.  

• Yu, J.P., Hino, A., Noguchi and Wakabayashi, H. 1990. Toxicity of Vibrio alginolyticus on the survival of the 

rotifer Brachionus plicatilis. Nippon Suisan Gakkaishi 56(9):1455-1460.  

• Yu, J.P., Hino, A., Ushiro, M. and Maeda, M. 1989. Function of bacteria as vitamin B12 producers during mass 

culture of the rotifer B. plicatilis. Nippon Suisan Gakkaishi, 55(10):1799-1806. 
• Zmora, O, Avital, E. Gordin, H. 2002 . Results of an attempts for mass production of Artemia in extensive ponds. 

Aquaculture 213 . 395-400 .  

 
 
 




ه�� ���� .../  ���١٣١
ورش �ر���� در در ا 

 

 

Abstract: 

In order to optimal using of constructed earthpond in fesendoz area which in not used for the maine objective ( 

warm water fish culture)  because of previous drought years, the possibility of  them for Artemia culture with 

drainage (40 ppt) and salin well (90ppt) waters between 2012-13 were evaluated. In the first year 2 ha and in the 

second year 7 ha were prepared according to standard method and artemia nauplii were released 60 /L then 

fertilized with fertilization method in order to obtain 40 cm transparency with using sechi disc. After reaching to 

adalt stage and in order to fertilization management Artemai biomass were harvested daily 300 to 1000 g base of 

the early and late production periods. After observed the cysts it gathered by using sachok, proccess and 

maintain in freezer for stopping diapousthen dried and canned in 330g can with 7±1 % humidity. 

All the production costs for biomass 100000 Rials and for cyst 1800000 rials while they selling 250000 rials and 

2500000 Rilas respectively   

 

Keywords: Fesendoz earthpond, Artemai, culture, Economical analysis       
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