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 چکیده

سیست آرتویا اس جولِ غذاّای سًذُ در صٌعت آبشی پزٍری هی باشذ کِ دارای پَستِ سخت بَدُ ٍ السم است قبل اس استفادُ، پَستِ 
جْت اًجام فزایٌذ پَستِ سدایی سدایی شَد. لذا ّذف اس ایي هطالعِ تعییي هادُ شیویایی هَثز پَستِ سدا با غلظت هٌاسب ٍ کارایی باال 

دقیقِ در هعزض هحلَل ّای شیویایی 10بِ هذت (Artemia franciscana)سیست ارتویا بَد. بذیي هٌظَر  ابتذا سیست ّای ارتویا 
درصذ  22ٍ 11، 3با غلظت ّای   (AlC2H5O4استات آلَهیٌیَم )ٍ  (Al(OH)3ّیذرٍکسیذ آلَهیٌیَم ، (Na2SO4سَلفات سذین )

درجِ  22گزم در لیتز در دهای  2فتِ ٍ اس ّیپَکلزیت سذین ًیش بعٌَاى تیوار شاّذ استفادُ گزدیذ. سپس سیست ّا با تزاکن  قزارگز
درصذ( هزبَط بِ ّیذرٍکسیذ 20ساعت تخن گشایی شذًذ. ًتایج ًشاى دادکِ بیشتزیي هیشاى تخن گشایی ) 22ساًتی گزاد بوذت 

درصذ بَد ٍ اختالف هعٌی داری بیي 11ٍ  3درصذ( هزبَط بِ سَلفات سذین در دٍسّای 21آلَهیٌیَم ٍکوتزیي درصذ تخن گشایی )
گشایی با کارآیی  هٌظَر تخن  (. ًتایج بذست آهذُ ًشاى هی دّذ  کِ هی تَاى اس ّیذرٍکسیذ آلَهیٌیَم بِ>00/0pّا ٍجَد داشت ) آى

 استفادُ ًوَد.  (A. franciscana)رتویای باالتز ًسبت بِ سایز هحلَل ّای شیویایی هَرد استفادُ در سیست آ
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 هقدهه
اهشٍصُ غزای صًذُ ثؼٌَاى یکی اص هْن تشیي ٍ ثب اسصؽ تشیي 
فبکتَسّبی تغزیِ ای دس پشٍسؽ هَفمیت آهیض السٍ هبّی ٍ 

هیضاى ثبصهبًذگی ٍ سؿذ اکثش هیگَ ؿٌبختِ ؿذُ اػت ٍ ثش 
  ( ,.Sorgeloos  et al ثبؿذ آثضیبى دسدٍسُ السٍی هَثش هی

اگش چِ فشآیٌذ تَلیذ غزای كٌؼتی آثضیبى ثب اػتفبدُ  . 2001)
ای اص فٌبٍسی ٍ ػلَم تغزیِ تَاًؼتِ دسكذ صیبدی اص ًیبص تغزیِ

آثضیبى سا ثشآٍسدُ ًوبیذ، اهب ثب تَخِ ثِ ػذم تکبهل دػتگبُ 
َاسؽ ٍ ػیؼتن ایوٌی ٍ  لشاس گشفتي السٍّب دس هؼشم اًَاع گ

صا ٍ ػبپشٍفیت دسهٌبثغ آثی  ّبی ثیوبسیهیکشٍاسگبًیؼن
ای ثشخَسداس پشٍسؿی، اػتفبدُ اص غزای صًذُ اص خبیگبُ ٍیظُ

اص هیبى غزاّبی صًذُ کِ ثشای پشٍسؽ السٍ هبّی ٍ اػت. 
ی اسصؿوٌذ ثؼٌَاى غزاؿَد، آستویب پَػتبى اػتفبدُ هیػخت

ّبی آثضیبى اص اّویت فشاٍاًی دس تغزیِ السٍ  ثؼیبسی اص گًَِ
( 1382حبفظیِ، ؛1379فالحتکبس ٍ ّوکبساى، ثشخَسداس اػت )

ّبی ثِ دلیل ساحتی ػول خشٍج اص ػیؼت صئَپالًکتَى ٍ ایي
 Dhert)خـک تدبسی ثِ عَس گؼتشدُ اػتفبدُ هی ؿَد 

and Sorgeloos, 1995) .ِّبی دایی ػیؼتصفشآیٌذ پَػت
گـبیی ٍ اػتفبدُ  ّبی سًٍذ تخنالذام تشیيآستویب یکی اص هْن

پشٍسی هحؼَة هی اص آستویب دس آثضی
   .(Tunsutapanich ,1979)َدؿ

پَػتِ ػیؼت آستویب اص ػِ الیِ آلَئَالس، غـبی کَتیکَلی 
خبسخی ٍکَتیکَل خٌیٌی تـکیل ؿذُ اػت. الیِ آلَئَالس 

یي ّبی حبٍی کیتیي ٍ ّوبتیي ثَدُ ػخت ٍ ؿبهل لیپَپشٍتئ
ٍ ٍظیفِ اكلی آى هحبفظت اص خٌیي دس ثشاثش ضشثبت هکبًیکی 
ٍ اؿؼِ هبٍسائ ثٌفؾ اػت. ایي الیِ تَػظ هَاد ؿیویبیی ٍ 
ثَػیلِ اکؼیذاػیَى هیتَاًذ کبهال صدٍدُ ؿَد. الیِ کَتیکَلی 
خبسخی ٍظیفِ هحبفظت اص خٌیي دس همبثل ًفَر هَلکَل ّبی 

ص دی اکؼیذ کشثي سا ثشػْذُ داسد. الیِ کَتیکَلی ثضسگتش ا
خٌیٌی  ؿفبف ٍ کـؼبى اػت کِ عی اًکَثبػیَى ثِ غـبی 

کِ هغبلؼبت ًـبى دادُ اًذ  تخن گـبیی تجذیل هی ؿَد.
اػتفبدُ اص ػیؼت پَػتِ صدایی ؿذُ آستویب دسخیشُ غزایی 
السٍ هبّیبى ثبػث ایدبد تفبٍت دس اسصؽ غزایی آستویب ٍ 

-ػیؼت اصخولِ هضایبیهیگشدد. بسایی تخن گـبیی افضایؾ ک

داس ایي اػت دسهمبیؼِ ثب اًَاع پَػتِ ؿذُ صداییپَػتِ ّبی
ّب دسحبلت تخن گـبیی ّؼتٌذ، اهکبى کِ صهبًی کِ ػیؼت

ّبی ّچ ؿذُ ٍخَد ًذاؿتِ ٍ ػیؼت خذاػبصی کبهل پَػتِ

-کٌذ ٍ پَػتِدس ًتیدِ ؿکبسچی اص ایي ًَع آستویب اػتفبدُ هی

ایي اهش ثب تَخِ ثِ غیشلبثل  .ؿًَذ ّب ًیض ّوشاُ آى خَسدُ هی
ّضن ثَدى پَػتِ دس دػتگبُ گَاسؽ السٍ ّب هٌدش ثِ اًؼذاد 

ّبیی ؿَد. ػالٍُ ثشایي ًبپلیکـٌذُ دس دػتگبُ گَاسؽ السٍ هی
ّبی ؿًَذ ًؼجت ثِ ًبپلیصدایی حبكل هیکِ اصفشآیٌذ پَػتِ

 ,Treece)تشی ّؼتٌذهؼوَلی داسای اًشطی ٍ ٍصى ثبال

ّبی  پظٍّؾصدایی،  پَػتِ . ثب ٍخَد اّویت فشآیٌذ(2000
اًذکی ثشسٍی تبثیش اًَاع هَادؿیویبیی هَثش ثش صدٍدى پَػتِ اص 
ػیؼت ّبی آستویب  ٍ افضایؾ تخن گـبیی آى كَست پزیشفتِ 
اػت کِ هی تَاى ثِ هغبلؼِ ؿوغ السیدبًی ٍ ّوکبساى 

( ٍ  هغبلؼِ اًدبم 1384کبساى )( ،  هغبلؼِ عیجی  ٍ ّو1381)
اؿبسُ ًوَد. ثذیي   (1390)الحتکبس ٍ ّوکبساى ف ؿذُ تَػظ

هٌظَس دس پظٍّؾ حبضش ثب ّذف افضایؾ کبسآیی تخن گـبیی 
ّبی هختلف ػِ هبدُ پَػت صدا  ّبی آستویب، غلظتػؼیؼت

ػَلفبت ػذین، اػتبت آلَهیٌیَم ٍ ّیذسٍکؼیذ آلَهیٌیَم دس 
 تویب هَسد ػٌدؾ لشاس گشفت.صدایی ػیؼت آسپَػتِ

 
 هواد و روش کار

 تْیِ هَاد شیویبیی
 ّیذسٍکؼیذ ،(Na2SO4) هبدُ ؿیویبیی ػَلفبت ػذین چْبس

( AlC2H5O4) اػتبت آلَهیٌیَم ٍ (Al(OH)3) آلَهیٌیَم
ضوٌب  ،تْیِ گشدیذدسكذ16،8ٍ24دس غلظت ّبی هختلف 

 ثؼٌَاى تیوبس ؿبّذ اػتفبدُ گشدیذ. ًیضاصّیپَکلشیت 
 
 یستن اًکَببسیَىس

 30لیتش خْت لشاسگیشی  130ای ثب حدن یک آکَاسیَم ؿیـِ
آة  لیتشی دس ًظشگشفتِ ؿذ. خْت ّن دهبکشدى5/1اًکَثبتَس 

دسخِ ػبًتیگشاد اص  27ثِ آًْب اًکَثبتَسّب ٍ سػبًذى دهبی 
ثخبسی تشهَػتبت داس اػتفبدُ گشدیذ. ثشای تخن گـبیی 

ک تلفیِ ًـذُ )ثذٍى یذ( ّب دسا ًکَثبتَسّب اصػٌگ ًوػیؼت
ثب  35pptلیتشآة ؿَس  1اػتفبدُ ٍ داخل ّش اًکَثبتَس  

pH=8.5-9  سیختِ ؿذ. تٌظینpH  ثب اضبفِ کشدى
ّبی َّادّی ثشای دسكذ اًدبم گشفت ٍلَلِ 40ػَدػَصآٍس

ّبی َّادُ دس ّشاًکَثبتَس ثِ كَست خذاگبًِ تؼجیِ گشدیذ. لَلِ
ذ کِ ػٌگ َّا دسکف ّش اًکَثبتَس ثِ كَستی لشاسگشفتٌ

ًکَثبتَسّب لشاسگیشد تب َّادّی ثلَست کبهل اصکف اًدبم ا
ٍگشدؽ کبهل آة دسدسٍى اًکَثبتَسّب كَست پزیشد.کلیِ 
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لَکغ  لشاس گشفتٌذ ٍ اص ٍسٍد ػبیش  2000ّب تحت ًَس اًکَثبتَس
 ًَسّبی هحیغی ثِ هحل آصهبیؾ هوبًؼت ثِ ػول آهذ. 

 
 هرحلِ پَستِ زدایی سیست ّب

( هَسد اػتفبدُ دسایي A. franciscaّبی آستویبی )تػیؼ
دسكذ 90تحمیك اص ؿشکت آثٌَع ثب دسكذ تخن گـبیی  ثبالی 

گشم ػیؼت ثشای ّش لیتش  2تْیِ گشدیذ. دس ّش اًکَثبتَس همذاس 
(. ثِ هٌظَس ّن Treece, 2000آة دس ًظش گشفتِ ؿذ )

ػبػت لجل 24ّب ثب دهبی اتبق ثِ هذت دهبکشدى ػیؼت
ّب دس دهبی اتبق ٍ دٍس اص تبثؾ ٍع آصهبیؾ ػیؼتاصؿش

هؼتمین آفتبة لشاسگشفتٌذ. خْت اًدبم  ػول ّیذساتِ ؿذى، 
گشم دسکیؼِ اص خٌغ ػبتي  ثشای هذت  2ّبی ثب ٍصى ػیؼت

دسخِ ػبًتیگشاد لشاسگشفتٌذ تب کبهأل  27ػبػت داخل آة  1
آة خزة کشدُ ٍ اص حبلت خـک ٍ همؼش ثِ حبلت خیغ ٍگشد 

ل ؿذًذ. ثب ایي کبسػغح توبع آًْب ثب هَاد ؿیویبیی هَسد تجذی
ّب صدا ثش سٍی پَػتِ ػیؼتًظش ثیـتش ؿذُ ٍ هبدُ پَػتِ

هَثشتش ػول خَاّذ کشد. دس اداهِ ػیؼت ّب خْت پَػتِ 
صدایی دسهَاد ؿیویبیی ثبغلظت ّبی تؼییي ؿذُ لشاس دادُ 

ل ؿذًذ. ثِ ایي هٌظَس ػِ هحلَل اصلجل آهبدُ ؿذُ ٍ هحلَ
تکشاسهَسد آصهبیؾ لشاس گشفتٌذ. صهبى اًدبم 3ؿبّذ ّشکذام دس

)فالحتکبس ٍ  دلیمِ دس ًظش گشفتِ ؿذ10آصهبیؾ پَػتِ صدایی
(. دسحیي فشآیٌذ پَػتِ صدایی، ثذلیل گشهبصا 1390ّوکبساى 

ثَدى ٍاکٌؾ، پیَػتِ َّادّی اًدبم ٍ ظشف حبٍی ػیؼت ٍ 
ّب دس ػیؼتهحلَل دسحوبم آة ػشد لشاسگشفت.  پغ اص آى 

آثکـی ؿذًذ. ثذیي كَست کِ آة ؿیشیي ػِ هشحلِ تَػظ 
ًشهبل ٍدس HCl 1/0 اثتذاتَػظ آة ؿیشیي ٍػپغ تَػظ

ًْبیت دٍثبسُ تَػظ آة ؿیشیي آثکـی ؿذًذ .آثکـی عَسی 
ثبیذ اًدبم گیشد کِ دیگش ثَی کلش اػتـوبم ًـَد.ػپغ 
ػیؼت ّبی پَػتِ صدایی ؿذُ دس اًکَثبتَسّب لشاس دادُ 

ػبػت الذام ثِ ًوًَِ 24.پغ اص عی اًکَثبػیَى ظشفؿذ
گیشی ٍؿوبسؽ ػیؼت ّبی تخن گـبیی ؿذُ ًٍـذُ 
ًٍبپلیَع ّبی چتشی ًوَدُ ٍدسكذ تخن گـبیی ثشای ّشتکشاس 

 (.Treece, 2000)تؼییي ٍثجت گشدیذ
 
 
 

 شوبرش ٍ تخن گشبیی سیست ّب
لیتشی ثشداؿت ٍ  هیلی1ًوًَِ  3اص ّش اًکَثبتَسثذیي هٌظَس 

دسكذ اػتفبدُ گشدیذ. 4آًْب اص فشهبلیي  ثشای تثجیت ٍ ؿوبسؽ
(، تؼذاد Nتؼذاد ًبپلیَع) ،خْت تؼییي دسكذتخن گـبیی

( ٍتؼذاد ػیؼتْبیی کِ Eّبی تخن گـبیی ًـذُ )ػیؼت
( لشاسداؿتٌذ ثِ كَست خذاگبًِ هَسد Uدسهشحلِ چتشی)

( ثشای ّش Hثشای تؼییي دسكذ ّچ ) .ؿوبسؽ لشاسگشفت
 .(van stappen,1996)فشهَل صیش اػتفبدُ ؿذ غلظت، اص 

   H%= ( N× 100)/( N+U+E) 

خْت اًدبم تدضیِ ٍ تحلیلل آهلبسی، پلغ اص کٌتلشل ّوگٌلی      
(Homogeneityُداد )،ُاعالػبت ثذػت آهذُ  ّبی ثجت ؿذ

ٍ   SAS (2001)افلضاس   دس لبلت عشح کبهالً تللبدفی  ثلب ًلشم   
ثلِ سٍؽ داًکلي    ّلب   تدضیلِ ٍ تحلیلل ٍ هیلبًگیي    GLMسٍیِ 

 همبیؼِ ؿذًذ.
هذل آهبسی                                                                                                                     

ijiijط eAY   

ijY  اثش ّش یک اص هـبّذات سٍی كفت = 
 µ    ِهیبًگیي خبهؼ = 

   Ai اثش =i       اهیي غلظت هبدُ ؿیویبیی 
 eij

 اثش ثبلیوبًذُ   = 
 

 نتایج
هیبًگیي تؼذاد ؿبخق ّبی هختلف تخن گـبیی ػیؼت 
آستویب اص لجیل ًبپلیَع ّبی هَسد آصهَى، تؼذاد ػیؼت ّبی 
تخن گـبیی ؿذُ، تخن گـبیی ًـذُ، ًبپلیَع ّبی چتشی ٍ 

تبیح ًـبى دسكذ تخن گـبیی دسخذاٍل ًـبى دادُ ؿذُ اػت. ً
داد کِ اػتفبدُ اص هَاد ؿیویبیی هَسد آصهبیؾ ثذٍى دسًظش 

دلیمِ تغییشاتی سا دس هیضاى تخن 10گشفتي غلظت آًْب ثوذت
گـبیی ػیؼت ّب ایدبد هیٌوبیذ، ثغَسی کِ ثیـتشیي دسكذ 

دسكذدسّیذسٍکؼیذآلَهیٌیَم ٍکوتشیي 67تخن گـبیی ثویضاى 
ت ػذین هـبّذُ دسكذ دسػَلفب 35دسكذ تخن گـبیی ثویضاى

(، کِ اختالف هؼٌی داسی ساثیي تیوبسّب 1ؿذ )خذٍل ؿوبسُ 
(. ٍلی دساػتبت آلَهیٌیَم >05/0pًـبى داد)

ٍّیذسٍکؼیذآلَهیٌیَم اختالف هؼٌی داسی ثیي آًْب ٍخَد 
دسكذ ثیـتشیي دسكذ تخن  8. دسغلظت (<05/0pًذاؿت)

دسكذ 70گـبیی هشثَط ثِ ّیذسٍکؼیذآلَهیٌیَم ثویضاى 
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تشیي دسكذ تخن گـبیی هشثَط ثِ ػَلفبت ػذین ٍکو
( کِ اختالف هؼٌی 2دسكذ هیجبؿذ )خذٍل ؿوبسُ 21ثویضاى

ٍلی دس اػتبت (. >05/0pداسی سا ثیي تیوبسّب ًـبى هیذّذ)
آلَهیٌیَم، ّیذسٍکؼیذآلَهیٌیَم ٍ ّیپَکلشیت ػذین 

(. <05/0p))تیوبسؿبّذ( اختالف هؼٌی داسی ٍخَد ًذاؿت 
یض ثیـتشیي دسكذ تخن گـبیی هشثَط ثِ دسكذ 16ًدسغلظت 

دسكذ ٍکوتشیي هیضاى تخن 70ّیذسٍکؼیذآلَهیٌیَم ثویضاى
دسكذ ثَد )خذٍل 21گـبیی هشثَط ثِ ػَلفبت ػذین ثویضاى 

  ( ٍ اختالف هؼٌی داسی ثیي تیوبسّب ٍخَدداؿت 3ؿوبسُ 
(05/0p< ّوچٌیي دسكذ تخن گـبیی دس اػتبت آلَهیٌیَم .)

َم ثب ّیپَکلشیت ػذین )تیوبسؿبّذ( ٍ ّیذسٍکؼیذآلَهیٌی
دسكذ ثیـتشیي 24(. دسغلظت >05/0pاختالف هؼٌی داس ثَد)

دسكذ  67هیضاى دسكذ تخن گـبیی دس ّیذسٍکؼیذآلَهیٌیَم 
ٍکوتشیي دسكذتخن گـبیی دس ػَلفبت ػذین ثِ هیضاى 

( ٍاختالف هؼٌی داسی ثیي آًْب ٍخَد 4دسكذ ثَد )خذٍل31
اػتبت آلَهیٌیَم،  (. ّوچٌیي ثیي>05/0pداؿت)

ّیذسٍکؼیذآلَهیٌیَم ٍّیپَکلشیت ػذین )تیوبسؿبّذ( اختالف 
 .(<05/0pهؼٌی داسی ٍخَد ًذاؿت )

 

 

 هیبًگیي کل ٍ خطبی هعیبر شبخض ّبی تخن گشبیی سیست آرتویب تحت تأثیر هَاد شیویبیی هختلف بذٍى تَجِ بِ غلظت آًْب :1جذٍل

تعذاد   تیوبر

 هشبّذُ

تعذاد ًبپلیَس  

  ( N) هَرد آزهَى

ّبی تخن سیست 

 (nگشبیی شذُ )

ّبی تخن سیست 

 (Eگشبیی ًشذُ )

ًبپلیَس ّبی  

 (Uچتری )

درطذ تخن  

 (Hگشبیی )

b 74  210  12  نیػذ ػَلفبت
  119 a  18 a  35 b 

اػتبت 

 آلَهیٌیَم

 12  208  129 a   72 b  7 b  62 a 

 ذیذسٍکؼیّ

 آلَهیٌیَم

 12  212  143a   63 b  6 b  67 a 

SEM   -  5  9  10  3  4 

 هی ثبؿٌذ.( >p 05/0)هیبًگیي ػتَى ّبی ّش گشٍُ ثب حشٍف هختلف داسای اختالف آهبسی هؼٌی داس 

 

 درطذ بر طفبت شبخض ّبی تخن گشبیی سیست آرتویب 8هقبیسِ هیبًگیي ٍ اًحراف هعیبر ترکیببت هختلف بب غلظت : 2جذٍل

تعذاد   تیوبر

 هشبّذُ

تعذاد ًبپلیَس  

  ( N) هَرد آزهَى

ّبی تخن سیست 

 (nگشبیی شذُ )

ّبی تخن سیست 

 (Eگشبیی ًشذُ )

ًبپلیَس ّبی  

 (Uچتری )

درطذ تخن  

 (Hگشبیی )

a  43 b 210  9  ػذین ػَلفبت
  155 a  12 a   21 b 

لَهیٌیَمآ  

 اػتبت 

 9  213 a  129 a   79 b  6 b  60 a 

لَهیٌیَمآ  

 ّیذسٍکؼیذ 

 9  206 a   144 a   57 b  6 b   70 a 

ّیپَکلشیت  *        9  123 b  85 b  28 c  10 a  69 a 

SEM   -  9  12  11  1  5 

 هی ثبؿٌذ.( >05/0p)هیبًگیي ػتَى ّبی ّش گشٍُ ثب حشٍف هختلف داسای اختالف آهبسی هؼٌی داس

 *اصّیپَکلشیت ثؼٌَاى تیوبس ؿبّذ اػتفبدُ ؿذ.
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 درطذ بر طفبت شبخض ّبی تخن گشبیی سیست آرتویب 11هقبیسِ هیبًگیي ٍ اًحراف هعیبر ترکیببت هختلف بب غلظت  :3جذٍل

تعذاد   تیوبر

 هشبّذُ

تعذاد ًبپلیَس  

  ( N) هَرد آزهَى

ّبی تخن سیست 

 (nگشبیی شذُ )

ّبی تخن سیست 

 (Eگشبیی ًشذُ )

ًبپلیَس ّبی  

 (Uچتری )

درطذتخن  

 (Hگشبیی )

a  43 b 210  9  ػَلفبتػذین 
  155 a  12 a   21 c 

لَهیٌیَمآ  

 اػتبت

 9  213 a  129 a   79 b  6 b  60 b 

 آلَهیٌیَم

 ّیذسٍکؼیذ

 9  206 a   144 a   57 b  6 b   70 a b 

 b  135 a  35 c  3 c  78 a 173  9  ّیپَکلشیت*

SEM   -  9  12  11  1  5 

 هی ثبؿٌذ. ( >05/0p)حشٍف هختلف داسای اختالف آهبسی هؼٌی داسهیبًگیي ػتَى ّبی ّش گشٍُ ثب 

 *اصّیپَکلشیت ثؼٌَاى تیوبس ؿبّذ اػتفبدُ ؿذ

 

 درطذ بر طفبت شبخض ّبی تخن گشبیی سیست آرتویب 24هقبیسِ هیبًگیي ٍ اًحراف هعیبر ترکیببت هختلف بب غلظت  :4جذٍل 

تؼذاد   تیوبس

 هـبّذُ

هَسد تؼذاد ًبپلیَع  

  ( N) آصهَى

ّبی تخن ػیؼت 

 (nگـبیی ؿذُ )

ّبی تخن ػیؼت 

 (Eگـبیی ًـذُ )

ًبپلیَع ّبی  

 (Uچتشی )

دسكذ تخن گـبیی  

(H) 

a  66 b 210  9  ػذین ػَلفبت
  130 a  14 a   31 b 

 آلَهیٌیَم

 اػتبت

 9  190 a  106 a b   76 b  8 a  59 a 

 آلَهیٌیَم

 ّیذسٍکؼیذ

 9  206 a   138 a  63 b  5 a   67 a 

b  90 b 130  9  ّیپَکلشیت*
  30 c  10 c  69 a 

SEM   -  18  18 

 

 17  3  8 

 هی ثبؿٌذ.( >p 05/0)هیبًگیي ػتَى ّبی ّش گشٍُ ثب حشٍف هختلف داسای اختالف آهبسی هؼٌی داس

 *اصّیپَکلشیت ثؼٌَاى تیوبس ؿبّذ اػتفبدُ ؿذ

 
 بحث 

شٍسی ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ اسصؽ غزایی ػیؼت ّب دس آثضی پ
اّویت پَػت صدایی ػیؼت ّب دس افضایؾ اًشطی ٍ ػْل 
الْضن ثَدى دسدػتگبُ گَاسؽ السٍ آثضیبى، تحمیك ثشٍی هَاد 
ؿیویبیی هختلف پَػتِ صدا ثب دٍص ّبی هتفبٍت ضشٍسی ثٌظش 

ّبیی کِ اًدبم دادًذ دسثشسػی1997ٍ ّوکبساى  .Boyeهیشػذ
صدایی ؿذُ پَػتِ ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذکِ اػتفبدُ اصػیؼت

آستویب دسخیشُ غزایی السٍ هبّیبى ثبػت ثْجَد هلشف غزا دس 
ثیبى  Sayg 2003همبیؼِ ثب خیشُ ّبی هلٌَػی ثَدُ اػت. 

ّبی پَػتِ صدایی ؿذُ ػبػت، ػیؼت 24کشد کِ پغ اص 
ّبی پَػتِ صدایی ًـذُ دسكذ تخن گـبیی ًؼجت ثِ ػیؼت

شدس هَسد ثشسػی ّبی ثیـت ثبالتشی سا ًـبى دادًذ.
ػبختبسػیؼت آستویب دسػبل ّبی اخیش ثیبًگش ایي ٍالؼیت 
اػت کِ اگشچِ ػبختبسػیؼت دستوبم گًَِ ّبی آستویب یکؼبى 
اػت ٍلی ایي ػیؼت ّب دس خضئیبت داسای اختالفبتی ثَدًذکِ 
اصخولِ هیتَاى ثِ تفبٍت ضخبهت کَسیَى ػیؼت ّب اؿبسُ 

ای سفغ کَسیَى کشد. ًَع ٍدسكذ هبدُ ؿیویبیی ثکبسسفتِ ثش
ػیؼت ّب هیتَاًذ ثبتَخِ ثِ ضخبهت کَسیَى ػیؼت هتفبٍت 
ثبؿذ. ٍ ثؼضب اػتفبدُ اص غلظت اػتبًذاسد تَكیِ ؿذُ 
دسػیؼت ّبیی کِ داسای ضخبهت کَسیَى کوتش هیجبؿٌذ 
هیتَاًذ ثبػث كذهِ ثِ خٌیي ٍ دس ًْبیت افت دسكذتخن 

بهت گـبیی گشدد.ٍ ثشػکغ دسهَسدػیؼت ّبیی کِ داسای ضخ
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کَسیَى ثبالتشی  هیجبؿٌذ هوکي اػت ّوبى دٍص ثی تبثیش ثَدُ 
ثٌبثشایي (Treece 2000). ٍهٌدش ثِ کبّؾ دسكذ ّچ ؿَد

ّبی هختلف ثبیذ دػتَسالؼول هٌبػجی دس اػتفبدُ اص ػیؼت
ثشای تَلیذ ًبپلیَع هَسد ًیبص دس تغزیِ السٍ آثضیبى گشدآٍسی ٍ 

ی دّذ دس اػتفبدُ اص ًتبیح هغبلؼِ حبضش ًـبى ه تذٍیي ؿَد.
هَاد ؿیویبیی هَسد آصهبیؾ ، ّیذسٍکؼیذ آلَهیٌیَم ثیـتشیي 
هیضاى تخن گـبیی ٍ ػَلفبت ػذین کوتشیي هیضاى تخن 

داسی دس ثیي تیوبسّب هـبّذُ اختالف هؼٌی گـبیی سا داسد، ٍ
(. ثب تَخِ ثِ ًتبیح کؼت ؿذُ ، هَاد p<0.05هیگشدد)

دسكذ تخن 8ٍ16ی ؿیویبیی هَسد آصهبیؾ دس غلظت ّب
 24گـبیی ثبالتشی سا داسًذ، ایي دسحبلی اػت کِ دس دٍص 

دسكذ تخن گـبیی پبییي تش هیجبؿذ کِ احتوبال دلیل آى اثش 
هخشة دٍص ثبال ثش خٌیي پغ اصحزف الیِ کَسیًَی ػیؼت ّب 

(. دس عی فشآیٌذ پَػتِ صدایی، Treece, 2000)هی ثبؿذ 
. الیِ کَتیکَلی خبسخی الیِ آلَئَلی ػیؼت آستویب حل هیـَد

ٍظیفِ هحبفظت اص خٌیي دس همبثل ًفَر هَلکَل ّبی ثضسگتش 
سا ثش ػْذُ داسد.الیِ کَتیکَل خٌیٌی  ًیض   CO2اص هَلکَل 

یک الیِ ؿفبف ٍ کـؼبى اػت کِ دس عی اًکَثبػیَى ثِ 
غـبی تخن گـبیی تجذیل هیـَد. الیِ آلَئَلی هی تَاًذ ثب لشاس 

حلَل ؿیویبیی پَػتِ صدا عی فشآیٌذ گشفتي کَتبُ هذت دس ه
  (.Lavens et al., 1996)پَػتِ صدایی، صدٍدُ ؿَد

ثٌبثشایي هیتَاى ثیبى ًوَد کِ ػلت کبّؾ تخن گـبیی     
دسكذ اص ثیي سفتي الیِ هحبفظ کَتیکَل خبسخی  24دسدٍص 

دسدٍص ٍکَتیکَل خٌیٌی ٍآػیت خٌیي هیجبؿذ.  ضوي ایٌکِ 
ػت حزف الیِ کَسیًَی كَست ّبی پبییي تش ًیض هوکي ا

. دس ًتبیح ثذػت آهذُ ّیپَکلشیت، ,Treece)2000(ًگیشد
ثؼٌَاى تیوبس ؿبّذ دستوبهی غلظت ّب دسكذ تخن گـبیی آى 

دسكذ داسای 16ثبالتشاصّیذسٍکؼیذ آلَهیٌیَم هی ثبؿذ ٍدس دٍص
دس یک هغبلؼِ ثب اػتفبدُ . (>05/0p)اختالف هؼٌی داسهیجبؿذ

لشیت فؼبل ثیـتشیي دسكذ تخن گـبیی دسكذ ّیپَک25اصدٍص 
 صدا ثذػت آهذثشای ػیؼت ّب ی آستویب دس هحلَل پَػتِ

 and Agh, 2004) Hosseini.)  دس هغبلؼِ دیگش ثب
اػتفبدُ اصهحلَل ّیپَکلشیت ػذین ثوٌظَس پَػتِ صدایی 

 Artemia)ػیؼت آستویبی دسیبچِ هْبسلَ 

parthenogenetica) ص ایي هبدُ ًتبیح ًـبى داد اػتفبدُ ا
دسكذ ثبالتشیي دسكذ تخن گـبیی سا دس ثش  32ؿیویبیی دس دٍص

(. ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثذػت 139داؿت )فالحتکبس ٍ ّوکبساى 

آهذُ پیـٌْبد هیگشدد ثشای ثذػت آٍسدى ثبالتشیي دسكذ تخن 
 (Artemia franciscana) گـبیی ػیؼت ّبی آستویبی

تَاى اص  دسصهبى اًکَثبػیَى ػالٍُ ثشّیپَکلشیت هی
ّیذسٍکؼیذآلَهیٌیَم ًیض اػتفبدُ کشدٍ الصم اػت دسخلَف 
ثذػت آٍسدى هذت صهبى هٌبػت پَػتِ صدایی تحمیمبت 

 تکویلی ثیـتشی كَست پزیشد. 

 
 تشکر وقدردانی

ایي هغبلؼِ دسلبلت عشح تحمیمبتی ًَع ة هلَة داًـگبُ 
  اًدبم گشفتِ اػت 94031669ؿْشکشد ثِ ؿوبسُ  د/م/ 

بی دکتش ایشج ّبؿن صادُ ػضَ ّیئت ػلوی داًـکذُ اصخٌبة آل
 الصم لذس داًی ثؼول هی آیذ.  ثخبعش کوک ٍ ساٌّوبیی
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Abstract 

Artemia Cyst is a kind of live food which has external hard cuticle which should be de membrane 

before usage. Artemia Cysts membrane can be eliminated with the use of capsule remover. In this 

study, in order to determine the most effective capsule remover, Cysts (Artemia franciscana)  were 

primarily exposed to 8%, 16%, and 24% levels  of chemical material including Sodium sulfate 

(Na2So4), Aluminum hydroxide (Al (OH) 3) and Aluminum acetate (AlC2H5O4) respectively for 

10 minutes and Hypochlorite was used as the control treatment. After that, the Cysts with 2 g/l 

density at 27 ºC for 24 hours were hatched. The results showed that the most hatching rate (70 

percent) was related to ALCOH3 and the least rate (21 percent) was related to Na2Co4 revealed a 

significant difference between them (p<0/05). According to the results, It is suggested to be used of 

Aluminum hydroxide in order to increase the efficiency of Artemia cysts (A. franciscana) hatching. 

 

Keywords: Artemia cyst, Chemical material, Capsule remover 
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