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ارومیه دریاچه حاشیه (Artemia parthenogenetica) بکرزا آرتمیا
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چکیده
سیستهاي براي زدایی کپسول روش اصالح و بهبود ژنتیکی سیسـتهاي آرتمیا،  و سـاختاري به تفاوتهاي توجه با
محیط فعال کلر درصد در تغییراتی ایجاد تحقیق با این در نظر میرسد. به ضروري ارومیه دریاچه بکرزاي و دوجنسی
مورد استفاده 0/25 گرفت. تیمارهاي قرار مورد بررسی سیست ها گشایی تخم درصد آن،  تأثیر و زمان کپسول زدایی
نتایج آنالیز واریانس بـه توجه با بودند. د قیقه 5 و 4 زمانهاي 2،  3،  با فعال د رصدکلـر 0/5 و درصـد 0/375 درصـد،
75) گشـایی باالترین درصد تخم بود. دار معنی مختلف تیمارهاي در آن تأثیر زمان و فعال درصد کلر تأثیر دوطرفه،
تأثیر زدایی،  عمل کپسول به گرمازا بودن توجه با همچنین شد . مشاهده 2 دقیقه با زمان 0/5 درصد غلظت درصد) در
28 ،27 ،26 ،25 ،24) محلول حرارت درجه )و فعال درصدکلر 0/5 درصد و 0/375 درصد، 0/25 ) فعال کلر درصد
دو واریانس طریق آنالیز از بد سـت آمده نتایج شد بررسی سیستها گشـایی تخم روي درصد بر ( گراد سـانتی درجه
معنی سیستها گشایی درصد تخم در فعال کلر درصد تأثیر که داد نشان آمد ه بدست شد. نتایج تحلیل و تجزیه طرفه

نبود. د ار معنی حرارت درجه تأثیر ولی بود دار

ارومیه دریاچه زدایی، هیپوکلرایت، کپسول آرتمیاي بکرزا، سیست، کلیدي: کلمات
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Improvements in the decapsulation technique of Artemia parthenogenotica cysts from Urmia lake region
By: Hosseini Najde Gerami E. & Agh N. Artemia and Aquatic Animals Research Center, Urmia University, Urmia, 
Iran
As a result of its beneficial effects on the use of brine shrimp nauplii and decapsulated cysts in aquaculture hatcheries, 
the decapsulation of artemia cyst is practiced more and more. Chemical decapsulation of artemia cysts using 
hypochlorite is a widely applied technique in fish and crustacean hatcheries. Removing the chorion by means of a 
strong oxidant is believed to have beneficial effect on hatching and provide a complete disinfection of the cyst material. 
Furthermore it improves the separation of empty and non-hatched cysts from the Artemia nauplii after hatching. 
Standard decapsulation procedure as described by Sorgeloos et al. (1977) is giving very good results for most of the 
commercial artemia strains. Some artemia strains sensible to this decapsulation procedure and require a modified 
technique. With respect to structural (chorion thickness,) and genetical differences of artemia cysts improvement of 
standard procedure of decapsulation for bisexual and parthenogenetica cysts of Urmia Lake seems to be necessary. In 
this research with altering the percentage of active hypochlorite in decapsulation solution as well as effective time, 
the optimum concentration and time for decapsulation of parthenogenetica cysts of Urmia Lake was measured. The 
treatments were 0.25%, 0.375% and 0.5% active hypochlorite with periods of 2, 3, 4 and 5 minutes. Variance analysis 
of data indicate that those have significantly differences and 0.5% concentration with period of 2 minute and 0.25% 
with 3 minute have high hatching percentage.

Keywords: Cyst, Artemia Parthenogenetica, Urmia lake, Decapsulation, Hypochlorite

آبزیان تغذیه در آرتمیا ــد ه ش زدایی کپسول ــتهاي سیس
ــتفاده اس ماهی و میگو کالچر1 الروي ــترد ه در گس صورت به و
شامل ــتها که سیس زدایی کپسول استاندارد روش ــود. میش
فعال کلر درصد 0/5 حاوي هیپوکلریت 12میلیلیتر از استفاده
سیست است گرم 1 براي ــود س گرم /15 آب و میلیلیتر 14 و
در این ــد داده ش (1) توضیح ــش همکاران De و wolf ــط توس
آرتمیا نژادهاي از را براي بسیاري خوبی ــیار بس نتایج که روش
از سیست ها رنگ تغییر کپسول زدایی اتمام معیار است داشته
ــتها در سیس رنگ و با توجه به تنوع ــت اس نارنجی به قهوه اي
براي را ــکالتی مش مسئله این رنگ ــخیص تش بودن ــبی نس و
در ــتر بیش ــیهاي بررس ــت. اس آورده بوجود دهندگان پرورش
این بیانگر ــر اخی ــالهاي در س آرتمیا ــت سیس ــاختار س مورد
آرتمیا گونه هاي تمام ــت سیس ــاختار اگرچه س بود که واقعیت
داراي اختالفاتی جزئیات د ر ــتها سیس این ولی است ــان یکس
سیستها کوریون ضخامت تفاوت به می توان جمله از که بودند
سیستها کوریون رفع براي کار رفته به کلر درصد کرد. ــاره اش
چه متفاوت باشد ــت سیس کوریون ضخامت به توجه با می تواند
سیستهایی د ر شده توصیه ــتاندارد اس غلظت استفاده از ــا بس
باعث ــد میتوان ــند میباش کمتر کوریون ــت ضخام داراي ــه ک

افت ــت و د رنهای ــن ــه جنی ب صدمه
شود سیستها در گشایی درصد تخم

که داراي ــتهایی سیس مورد د ر ــس برعک و
دریاچه بکرزاي (آرتمیاي باالتري کوریون ضخامت

می تواند ــون ــدم رفع کامل این کوری ــتند ع هس ارومیه)
آن افت انرژي ــه نتیج در و ناپلی ــیله بوس انرژي باعث مصرف
ــا روشهاي ب رابطه در ــاد ي مطالعات زی ــفانه متاس ــود(5) . ش
با است. نگرفته صورت اخیر ــالهاي س در زدایی ــول کپس بهبود
د وجنسی2 آرتمیاي ــت سیس کوریون ضخامت اختالف به توجه
ــت سیس کوریون ضخامت ــه ارومیه با دریاچ اطراف ــرزا3 بک و
قرارگیري زمان و اصوال باید درصد  کلر Artemia franciscana
و تکثیر مراکز در امروزه باشد. متفاوت محلول این در سیستها
آرتمیاي دکپسوله کردن سیستهاي در ایران براي آبزیان پرورش
روش آن، از ــرزاي بک ــن همچنی و ارومیه ــه دریاچ ــی دوجنس
به بنا میکنند که ــتفاده اس Artemia franciscana ــتاندارد اس
قابلیت و تخم گشایی میزان آمدن پایین ــده باعث ش ذکر د الیل
این اجراي لزوم بنابراین میشود. سیستها این در ــایی گش تخم
ــت سیس زدایی ــول کپس براي بهینه تعیین روش براي تحقیق

میشد. احساس کامال ارومیه دریاچه اطراف آرتمیا بکرزا از

مقدمه
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روشها و مواد
از شده ــود س نمک بصورت تحقیق این در ــتفاده ــتهاي مورد اس سیس
تخم گشایی د رصد و شدند آذربایجان غربی تهیه ــتان اس ــیالت کل ش اداره
ــهاي از روش ــتفاده اس ــو با شستش از پس درصد بود. ــدود 57 ح ــا آنه در
و پوستهها مخصوص6 وزن ــتفاد ه از و اس در سطح5 شناوري ــازي خالص س

میشوند(4). جداسازي توخالی سیستهاي
به ــه توج با را ــت سیس مقداري آرتمیا، ــت اندازه سیس تعیین ــراي ب
قطر استاندارد متد به توجه ــپس با س و نموده ــازي س خالص روش هاي باال
با و کرده محاسبه نشده را کپسول زدایی و زدایی شده کپسول سیستهاي
شده زدایی کپسول سیستهاي مورد د ر آمده بدست میانگینهاي به توجه
استفاده کوریون ضخامت براي محاسبه رابطه زیر از نشده زدایی ــول کپس و

میشود(3):
ــن قطر میانگی ــده – ش ــته زدایی پوس ــتهاي سیس ــن قطر میانگی / 2

کوریون ضخامت = کامل سیستهاي
هیپوکلریت  محلول فعال کلر مختلف درصدهاي تأثیر تحقیق ــن ای د ر
مایع از زدایی کپسول محلول تهیه براي ــد. ــی ش بررس مختلف زمانهاي در
فعال بود ــر کل درصد ./5 حاوي که گلرنگ ــاري تج مارك با ــفید کننده س
هیپوکلریت25/ شامل این تحقیق د ر استفاده درصدهاي مورد شد. استفاده
کننده ــفید س مایع کردن رقیق که با فعال بودند کلر د رصد ./5 و . /375 ،.

تهیه شدند (جدول 1). فوق الذکر،
/375 ،0/25) هیپوکلریت فعال کلر ــد درص تأثیر اول آزمایش در
درصد بر روي دقیقه) 5 و و4 (2 و 3 آن ــر اث ــان زم ــدت م و (0 /5 0و
استفاده از با آمد ه ــت بدس نتایج ــی شد. بررس سیستها ــایی گش تخم
و تجزیه و ــی مورد بررس SPSS برنامه در ــه طرف ــس دو ــز واریان آنالی

تحلیل قرار گرفت.
(0 /5 و 0/375  ،0/25) ــر هیپوکلریت کل درصد تأثیر ــش دوم آزمای در
ــانتی گراد) س د رجه 28  ،27  ،26  ،25  ،24) ــول محل ــرارت ح ــه و درج
از کار پس این براي ــد. ش بررسی ــتها ــایی سیس گش روي درصد تخم بر
را در ــتها سیس فعال کلر درصد ــده ش ذکر غلظتهاي با تهیه محلولهاي
زد ایی سیستها کپسول پد ید ه اینکه به توجه با ریخته شد ه محلولهاي ذکر
افزایش ــا محلوله ــام در تم محلول ــرارت ح درجه ــت گرمازاس ــدهاي پدی
در سیستها ــایی گش درصد تخم محلول د رجه حرارت افزایش با می یافت.
محاسبه شد. ــانتی گراد س درجه 28 ،27 ،26 ،25 حرارتهاي 24، درجه
22 آزمایشات و محلولها تمام د ر پایه حرارت درجه که ــت اس ذکر به الزم

درجه سانتی گراد بود.

نتایج
آن زمان اثر و کلریت هیپو ــال فع کلر درصد دادههاي تحلیل ــه و تجزی
د ارند(جد اول دار معنی اختالف α= 0/05 سطح در تیمارها این که داد نشان

2و3)
دوطرفه، فاکتور واریانس در جدول آنالیز آمده بدست نتایج توجه به با
تخم درصد بر تنهایی به کد ام هر اثرآن زمان و هیپوکلریت فعال کلر درصد
درصد تخم بر د و فاکتور نیز این متقابل اثر موثر هستند و سیستها گشایی
دانکن، ــت تس نتایج به توجه با بود.همچنین دار معنی ــتها ــایی سیس گش
در ــایی گش باالترین درصد تخم که ــدند ش ــیم تقس گروه 4 به نمونهها کًال

ــد ش ــاهد ه مش دقیقه 2 زمان و هیپوکلریت درصد 0/5 محلول نمونهها در
(3 (جداول

واریانس ــز در جدول آنالی ــد ه ــت آم بدس نتایج توجه به ــا ب ــن همچنی
فقط دوم، در آزمایش ــرارت ح و د رجه فعال د رصد کلر ــه دادههاي دوطرف
معنی دار حرارت درجه و تأثیر بود د ار فعال معنی کلر درصد ــر فاکتور تأثی
سیستها گشایی تخم د رصد بر نیز فاکتور دو این متقابل اثر همچنین نبود

(4 دار نبود. (جدول معنی

بحث
تفریخ تازه ــن ناپلی هاي همچنی و ــتها سیس به ارزش غذایی توجه ــا ب
مقدار از آن حداکثر با ــده ش تفریخ تازه ناپلی به نیاز پروري در آبزي یافته
با شمار میرود . به ماهیان پرورش و تکثیر مراکز اهداف ــت، از واحد سیس
یکسان مختلف آرتمیا ــویههاي س سیست کوریون ــاختار س اینکه توجه به
ــود با میش ــاهده مش آنها مختلف الیه هاي ضخامت ــت تفاوتهایی در اس
مختلف ــتهاي سیس در کوریون ضخامت الیه 6 جدول به دادههاي ــه توج

میکند(6). فرق
غلظتهاي از ــتفاده اس ــتها،  سیس کوریون ضخامت اختالف به توجه با
ــه ضخامت ک ــتهایی سیس د ر میتواند ــی زدای ــول کپس محلول ــاوت متف
به توجه یا برعکس. با شود و میر جنین و است باعث مرگ آنها کم کوریون
ارومیه بکرزاي دریاچه کوریون سیست گرفته ضخامت اندازه گیریهاي انجام
به جد ول ــاي ضخامت با داده ه ــه این مقایس با که بوده 12/5µm ــدود ح

.(7 جدول ) برده میشود پی آنها تفاوت
ضخامت و سیست قطر سیست،  حجم بین اختالف جدول 7 دادههاي

می دهد. نشان کوریون
جمعیتهاي و گونه ها بیومتري و ناپلی طول سیست ، بین قطر اختالف
6) اندازه بزرگ سیست ،2) ــت. اس ــخص شده باز مش از دیر آرتمیا مختلف
درنتیجه ــده و کمتر ش گرم هر سیست در تعداد ــود که میش باعث آرتمیا
کمتر باشد. خارج می شوند آرتمیا سیست گرم هر از که نیز تعداد ناپلیهایی
ارزش کاربردي داراي نیز ــده خارج ش از تخم ناپلی تازه اندازه دیگر ازطرف
ــخت س و ماهیها ــدادي از تع ــد ازه دهان الرو ان ــت. اس العاده زیادي فوق
نیستند قادر حتی ــت که تغذیه بقدريکوچک اس زمان شروع در ــتان پوس
از بزرگتر ناپلی هاي حد اقل ببلعند و یا نیز ــد ه را ش خارج تخم ناپلی تازه از
استفاده از ناپلیهاي اینگونه آبزیان لذا براي نمایند. ــکار ش را میکرون 420
ــت می توان استنباط نمود سیس اندازه به توجه با لذا ــت. اس الزامی کوچکتر
دوجنسی آرتمیاي به نسبت بهتر کیفیت داراي بکرزا ــت آرتمیاي که سیس
از ــت سیس ــاي بکرزا، این آرتمی ــت قطر سیس با توجه به ــت. اس ــه ارومی
.A بزرگتر franciscana ــی از ول ــت اس کوچکتر A . urmiana ــتهاي سیس
گشایی تخم قابلیت کوچکتر باشد سیست هر چه شد ذکز چنانچه و ــت اس
میشود محسوب مزیت نوع این براي سیست یک می یابد و افزایش سیست
اورمیانا و فرانسیسکانا ــت بکرزا بیشتر از سیس کوریون ضخامت همچنین و
سیست باشد مقاومت بیشتر یک سیست کوریون ضخامت چقدر هر ــت. اس
نیز آوري سیست عمل همچنین مییابد. افزایش محیطی ــرایط ش برابر در
علت ارومیه به دریاچه دو جنسی ــت آرتمیاي می گیرد.سیس انجام راحتتر
ترك اش پوسته کردن و... خشک آوري، عمل معموال موقع آن کم ضخامت
پارامترهاي از لحاظ بکرزا آرتمیاي ــت باال سیس نتایج به توجه با میدارد. بر

... کپسول روش سازي بهینه
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فعال محلول درصد کلر
هیپوکلریت

سفید مایع مصرف میزان
کلر حاوي 5/. درصد کنند ه

لیتر) فعال(میلی
لیتر) شیرین(میلی (گرم)آب NaOH

0/2514140/3

0/37518/669/330/3

0/528-0/3

F. S
مربعات میانگین

M.S
مربعات مجموع

S.S
آزادي درجه

D.F
تغییرات منبع

S.O.V

**18/73 246/36 492/72 2 هیپوکلریت کلر درصد

*4/2 55/46 166/38 3 تاثیر زمان

**5/13 67 402/28 6
کلر د رصد اثرمتقابل

تاثیر زمان و هیپوکلریت

- 13/18 315/3 24 خطا

- - 144676/71 36 کل

زمان (دقیقه )  

(درصد) غلظت
2345

0/2563/47 abc64/13 bc69/67 cd63 abc

0/37559/ 67 ab57/57 ab57/33 ab57/07 a

0/575/6 d68/43 c60/5 ab60/67 ab

ازاي به هیپوکلریت مختلف محلولهاي براي سـد یم هیدروکسید و شیرین آب کننده و مایع سـفید مختلف جد ول1- مقادیر
هید راته بکرزا گرم سیست 2

آرتمیاي سیسـتهاي گشـایی درصد تخم روي بر آن تأثیر زمان و هیپوکلریت درصد فاکتورهاي تأثیر به مربوط واریانس تجزیه – 2 جد ول
ارومیه دریاچه اطراف بکرزاي

هستند دار اختالف معنی داراي α= 0/01 در سطح دادهها **
هستند معنی دار د اراي اختالف α= 0/05 سطح داد هها در *

دریاچه ارومی بکرزا ي آرتمیاي سیستهاي گشایی تخم درصد بر روي آن و زمان تأثیر درصد هیپوکلریت فاکتورهاي تأثیر به مربوط د انکن تست نتایج – 3 جدول
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F. S
مربعات میانگین

M.S
مربعات مجموع

S.S
آزادي درجه

D.F
تغییرات منبع

S.O.V

17/86* 619/545 1239/09 2 هیپوکلریت کلر درصد

1/43 49/87 199/514 4 درجه حرارت

1/6 55/51 444/09 8
درجه و کلر د رصد متقابل اثر

حرارت

- 34/68 1040/38 30 خطا

- - 193061 45 کل

حرارت درجه
(د رجه سانتی گراد )    

غلظت(درصد)
2425262728

0/2569bc70 /23 c71 /17 c74 c 72/8c 

0/37564 abc63 abc53/23 a 56/23a56/5 a 

0/563 abc63 abc58 /67ab67/7bc72/47 c

ضخامت کوریون (µm)منبع سیست

(Sanfrancisco Bay) سانفرانسیسکو 7/05خلیج

(Shark Bay) کوسه 8/4خلیج

(Adelaide ) آدالید 8دریاچه

ارومیه بکرزاي دریاچه سیستهاي گشایی تخم درصد روي بر محلول حرارت د رجه و فعال هیپوکلریت غلظت فاکتورهاي تأثیر به مربوط تجزیه واریانس -4 جدول

هستند معنی دار د اراي اختالف α= 0/05 سطح داد هها در *

ارومیه بکرزاي دریاچه آرتمیا سیستهاي تفریخ درصد روي بر حرارت درجه و فعال درصد هیپوکلریت فاکتورهاي تأثیر به مربوط دانکن نتایج تست –5 جدول

(6) مختلف آرتمیاهاي در کوریون قطر ضخامت جدول6-

... کپسول روش سازي بهینه
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(µm) ضخامت کوریون (µm3) سیست حجم (µm) سیست قطر
دکپسوله سیست قطر

(µm)
سیست نوع

7/05 5931036 224/6 210/5 Sanfrancisco Bay

8/4 9170374 259/7 242/9 Shark Bay

8 6025170 225/8 209/8 Adelaide

12/5 7689071 247 222
Artemia

parthenigenetica

4/9 8480569 255 245 Artemia urmiana

است. ارومیه د ریاچه د وجنسی آرتمیاي از بهتر مورد بحث
فعال ــر درصد کلر تأثی آزمایش اول آمده در ــت بدس نتایج به توجه ــا ب
کوریون ضخامت ــه ب توجه با بود. د ار معنی آن، ــر اث و زمان ــت هیپوکلری
غلظت در سیست ها بودکه این بر فرض (12/5µm) بکرزا آرتمیاي ــت سیس
بهتري نتایج داراي 0/375 غلظتهاي0/25، به نسبت فعال کلر د رصد 0/5
ولی ــود د ار نب معنی اختالفات 0/25 ــاي از دادهه برخی ــا ب ــند اگرچه باش
با و دقیقه 2 با زمان 0/5درصد تیمار همین در درصد تخم گشایی باالترین
درصد داراي 5 ،4 ،3 د قایق شد. مشاهده د رصد گشایی 75/6 تخم درصد
میر و مرگ هیپوکلریت، تأثیر به توجه با احتماال بودند. تخم گشایی پایین
به درصد بنا 0/375 تیمار ــت. اس افتاده ــده اتفاق ش یاد جنین ها در زمانها
سیستهاي آزمایشات طی در نبود و خوبی جواب دهی داراي نامعلوم دالیل
به کل توجه با ــه بود ند. مواج ــایی گش تخم درصد در یک افت با تیمار این
در زدایی کپسول محلول 2 د قیقه براي با زمان 0 /5 غلظت شده ذکر موارد

میشود. پیشنهاد بکرزا سیستهاي
که درجه حرارتی تعیین زدایی ــول کپس زا بودن عمل گرما به با توجه
فراوانی بود. اهمیت داراي ــایی مشاهد شود گش درصد تخم باالترین آن د ر
کلر فعال غلظتهاي مختلف ــول زدایی در کپس عمل طی حرارت در درجه
ــیله بوس و تحلیل و تجزیه آمده ــت بدس نتایج به توجه با مییافت. افزایش
سیستها، گشایی تخم درصد در حرارت درجه تأثیر طرفه دو واریانس آنالیز
کلر درصد تأثیر ــی نبود. ول دار معنی هیپو کلریت مختلف ــاي غلظت ه در
درصد تخم باالترین بود. د ار معنی ــایی گش تخم درصد بر هیپوکلریت فعال
25-28 ــرارت درجه ح و در درصد ــت 0/25 هیپوکلری غلظت در ــایی گش
0/25 ــت غلظت هیپوکلری درصد در 74 ــن آن باالتری که گردید ــاهده مش
به نتایج توجه سانتی گراد بود. با درجه و درجه حرارت 27 فعال درصد کلر
تأثیر عامل مهمترین عنوان به هیپوکلریت فعال درصد کلر آمد ه ــت به دس
نسبی توجه به با همچنین بود . مطرح سیستها گشایی تخم در درصد گذار
استفاده زدایی ــول کپس عمل در طی ــت ها سیس در رنگ ــخیص تش بود ن
ــخیص تش روش بهترین آن، و زمان تأثیر هیپوکلریت فعال ــد کلر د رص از
می شود توصیه بنابراین میرود. بشمار سیستها زدایی کپسول پد یده اتمام

با فعال درصد کلر 0/5 غلظت در بکرزا آرتمیاي ــتهاي سیس کپسول زدایی
شود. استفاده دقیقه 2 زمان

پاورقیها
1 - Larviculture
2 - Bisexual
3 - Parthenogenetica
4 - Floatation Separation  Method
5 - Density Separation in Freshwater
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(6) سیستهاي مختلف در پارامترهاي زیست سنجی - مقایسه 7 جدول


