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 آرتمیا  الفبای آبزی پروری

 ، علیرضا قائدی*اسماعیل کاظمی

بی شهید مطهری یاسوج، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات آمرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سرد

 (853/45917: )آموزش و ترویج کشاورزی ، یاسوج، ایران، صندوق پستی

  :نویسنده مسئولesmaeil.kazemi.1986@gmail.com 

  آرتمیا

آرتمیا یكی از انواع مهم و نسبتاً گسترده سخت پوستان است که از آبهای لب شور تا آبهای شور که میزان امالح آنها ممكن است تا چند 

اسم علمی این سخت پوست به زبان التین با توجه به شكل ظاهری آن آرتمیا ) به معنی گوشواره آبی  .برابر آب دریا باشد زندگی میكند

تهیه   Bass Beking و Schlosser که توسط ،میالدی بر می گردد 1455 سال به آبزی این ( می باشد. قدیمی ترین نوشته ها در باره

فریقایی از آن به عنوان غذا استفاده می کرده اند و حتی سرخپوستان و لیبیایی ها در این گزارش آمده است که برخی از قبایل آ .شده بود

انگلستان  Lymington از آن به عنوان خوراك انسان استفاده کرده اند. این محققان آبزی مذکور را برای اولین بار در آبهای شور منطقه

انجام گرفت. آرتمیای دریاچه   Artemia Salina لینه به نام توسط دانشمند سوئدی 1453شناسایی و نامگذاری علمی آن در سال 

تحت گونه  bowen و Clark توسط 194۱شناسائی شد و در سال  Gunther توسط شخصی بنام 1399ارومیه برای اولین بار در سال 

به  1988از آنجائیكه ارزش غذایی و کار برد آرتمیا در تغذیه آبزیان در سال  . نامگذاری شد Artemia Urmiana بنام ای جداگانه

با روشن شدن ارزش غذایی و کاربردی آرتمیا  ،در نروژ بیان شد  Rollebson توسط 1989در امریكا و در سال  Alvin seale وسیله

حاً فق به جمع آوری و خشک کردن تخم مقاوم آن که اصطالدر تغذیه ماهیان پرورشی، برای اولین بار آکواریوم عمومی سانفرانسیسكو مو

  سیست نامیده می شود گردید.

 

 : تصویر آرتمیا1شكل 
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وکسیكولوژی ت به بعد مطالعات و تحقیقات وسیعی در رابطه با مورفولوژی، اکولوژی، هیستولوژی، ژنتیک، بیوشیمی، 19از نیمه دوم قرن 

و بیولوژی مولكولی و بسیاری از موضوعات دیگر آغاز گردیده و سال به سال گسترش بیشتری یافته است، در حال حاضر تحقیقات و 

ز نت بلژیک، مرکز آرتمیای یونان و مرکگپژوهش در مورد موضوعات مختلف آرتمیا توسط مرکز رفرنس جهانی آرتمیا در دانشگاه 

  رکز رفرنس آرتمیای دانشگاه ارومیه در حال انجام می باشد.رفرنس کالفرنیا و م

 مشخصات ظاهری آرتمیا عبارتند از:

   میلیمتر نیز می رسد 21میلیمتر و در بعضی از جمعیت های بكرزا به  11طول بدن آرتمیای بالغ در گونه دو جنسی  - 

حسی، یازده جفت پای سینه ای، یک جفت چمكک  دو چشم مرکب پایه دار، بدنی کشیده، لوله گوارشی کشیده، آنتن های -

عضالنی )کالسپر(، در ناحیه سر دومین آنتن در آرتمیای نر که عامل تمایز آرتمیای نر از آرتمیای ماده است. یک جفت اندام 

 تناسلی نر در ناحیه خلفی و در آرتمیای ماده وجود کیسه تخمی یا رحمی در پشت یازدهمین جفت پای سینه ای 

 یا از نظر ژنتیكی و تولیدمثل به دو شكل در طبیعت دیده می شود:آرتم -

 آرتمیا با تولیدمثل جنسی: تولید مثل جنسی به دو روش انجام می گیرد -1

 oviparousالف( تولیدمثل به روش تخمكگذاری 

 ovoviviparousب( تولیدمثل به روش زنده زایی 

 parthenogenesisآرتمیا با تولیدمثل بكرزایی  -2

 

 
  

 

 آرتمیا نر                                    آرتمیا ماده                                                               

 : آرتمیای نر و ماده2شكل 



8 

 

 ارزش غذایی آرتمیا اورمیانا

ارزش غذایی آن در حد مطلوب است و دارای بیش  . آرتمیا اورمیانا یكی از هفت گونه شناخته شده آرتمیای دو جنسی در جهان است

درصد چربی است و ترکیب و میزان اسیدهای آمینه و اسید های چرب آن در حدی است که نیاز های آبزیان  7در صد پروتئین و  52از 

راك ردن به عنوان یک خواز آن می توان مستقیماً یا پس از منجمدکردن و یا خشک ک .آبهای شیرین را به طور کامل بر آورده می سازد

پرورش  غنی سازی برای میگو ها و خرچنگهای آب شیرین استفاده نمود و یا می توان پس از، پروتئینی مغذی برای پرورش انواع ماهیان

ا هزار هماهیان و میگو های آب شور بكار برد . تراکم آرتمیا در دریاچه ارومیه در وضع بسیار خوبی است و ساالنه براحتی می توان صد 

توان  تخم های مقاوم آرتمیا را می .کیلو آرتمیا و تخم مقاوم آنرا بدون اینكه به اکوسیستم لطمه ای بخورد از دریاچه ارومیه صید نمود

تخم آرتمیارا در هر زمان که الزم . خشک و بسته بندی کرد و جهت مصارف آتی و یا فروش آماده نمود ،خالص سازی ،پس از صید

در ابتدا از این موجود  . ساعت می توان به الرو تبدیل نمود و به عنوان غذایی زنده در اختیار الرو ماهی و میگو قرار داد 27باشد در طی 

کاربرد  ،به عنوان غذای ماهیان اکواریومی استفاده می شد ولی بعداً با پی بردن به اهمیت آن در تغذیه الرو تازه تفریخ یافته انواع آبزیان

به طوریكه امروزه در صنعت آبزی پروری خصوصاً پرورش میگو به صورت  .زمینه به طور جدی مورد توجه قرار گرفت آن در این

اجتناب ناپذیری با آرتمیا پیوند خورده است و آرتمیا عالوه بر اینكه یک منبع غذایی با ارزش است دارای خصوصیات و ویژگی های 

      . م برای آبزیان بی نهایت مهم استفراوانی است که هم برای پرورش دهنده و ه

 

 

 : چرخه زندگی آرتمیا8شكل 
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از نظر بیولوژیک آرتمیا عاری از بیماری است، برای آبزیان قابل قبول است، براحتی توسط آبزیان دیده می شود و به سهولت شكار می 

آن برای پرورش دهنده نیز می توان گفت، به سهولت شود، غذایی لذیذ و مطبوع است، قابل هضم بوده و مغذی است. از نظر مزایای 

قابل دسترس است و قابلیت نگهداری برای مدت طوالنی را دارا است، روند کشت آن بسیار آسان بوده و براحتی سیست ها ضد عفونی 

زیان تیک ها و واکسن ها برای تغذیه آبآنتی بیو ،می شوند و مهمتر از اینها از آرتمیا می توان به عنوان حامل انواع مواد غذایی، ویتامین ها

آرتمیا را می توان به عنوان یک منبع پروتئینی برای انسان نیز بكار برد. زیرا که نسبت اسید های امینه اصلی در آرتمیا بكل د. استفاده نمو

دام و  تمیا می توان به عنوان خوراكاز آر. اسید های آمینه باالتر از مقادیری است که پزشكان علوم تغذیه برای انسان توصیه کرده اند

با توجه به نرخ افزایش  . طیور نیز استفاده کرد. بیومس آرتمیا به کمک صنایع جانبی به خوراك قابل قبول دام و طیور تبدیل می گردد

ویه ای افزایش كل بی رساالنه جمعیت جهان و ضرورت تأمین پروتئین خوراکی برای آنها، بهره برداری از منابع طبیعی آبزیان نیز به ش

میلیون تن رسید و البته در کنار آن سهم ابزی پروری نیز  42میالدی سهم صید از دریا ها و اقیانوس ها به  1998یافته تا حدی که در سال 

 2111ال سمیلیون تن افزایش یافت ولی با رشد جمعیت در سالهای آتی و کم شدن ذخایر طبیعی آبزیان پیش بینی می شود که تا  13تا 

تكثیر و پرورش آبزیان  .میلیون تن افزایش یابد81ولی سهم پرورش آبزیان به  ۱1میالدی سهم صید از دریا ها و اقیانوس ها حد اکثر به

 و شتک. دارد آنها الرویارتباط تنگاتنگی با تأمین خوراك مناسب و مغذی برای خود آبزیان در طی رشد و بخصوص در اوایل دوره 

  . گیرد انجام تواند می کمتری کار نیروی و هزینه صرف با و است تر راحت بسیار دیگر زنده های غذا از یاآرتم تولید

                                                          

 : سیست آرتمیا5شكل                                                                          :الرو ماهی و ناپلی آرتمیا7شكل                 

از دو منبع آن در آمریكا و یک منبع در کانادا آغاز شد.  1951بر طبق اطالعات موجود عرضه سیست آرتمیا در بازارهای جهانی از سال 

ت های متنوع از آن در آبزی پروری مشكل کمبود سیست آرتمیا نمایان گشت. اهمیبا گسترش تحقیقات پیرامون آرتمیا و افزایش استفاده

در سال های  prouasoli (1969) FAOآرتمیا در صنعت آبزی پروری و مشكالت ناشی از کمبود سیست آن در کنفرانس های 

وسیع آن در آبزی پروری در  مطرح گشته و به ضرورت استفاده 194۱و  1944در سالهای  Aseanو کنفرانس های  1942، 194۱

کنفرانس های جهان آبزیان در سال های اخیر اشاره شده است. امروزه تولیدات تجاری سیست آرتمیا از آرژانتین، برزیل، کلمبیا، چین 

 هایو تایلند وارد بازار جهانی می شود. اما عرضه سیست های نامرغوب باعث آشكار شدن اختالفات ارزش غذایی گونه ها و سویه 
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مختلف آرتمیا گشت. لذا مبنای قیمت سیست آرتمیا بر مرغوبیت سیستها از نظر ارزش غذایی خصوصاً از نظر اسیدهای چرب غیر اشباع 

تن برآورد شد که  2111مصرف ساالنه سیست آرتمیا حدود  1992آلی، اندازه و میزان تفریق آنها بستگی دارد. بر طبق آمار در سال 

 صد بر نیاز جهانی افزوده می شود. در 21تا  15ساالنه 

 اشكال متفاوت آرتمیا برای استفاده در پرورش آبزیان

آن می باشد که در تغذیه انواع آبزیان بسیار موثر است. دارای مزایای دیگری نیز می باشد  دلیل اصلی استفاده از آرتمیا اسید های چرب

 . که در ادامه به آنها اشاره می شود

زدایی شده : کوریون یا پوسته سخت روی جنین آرتمیا غیر فعال آرتمیا را می توان با مواد شیمیایی در طی پرورش سیست های پوسته 

پوسته زدایی یا جدا نمود. جنین ها در طی این عمل ضد عفونی می شوند، بنابراین هر نوع باکتری روی غالف سیست موجود باشد از بین 

زی جلوگیری می شود، اندازه آنها نسبت به ناپلی کوچک بوده و پر ارزش تر است در ضمن زمان می رود، از خرده شدن پوسته توسط آب

 . استفاده می شود Penaecid تفریخ آنها نیز کوتاهتر می شود. این نوع آرتمیا بیشتر در پرورش مرحله پست الروی میگوی

میا احتماالً بیش از مراحل دیگر آرتمیا در پرورش آبزیان مورد ناپلیوس تازه تفریخ یافته: ناپلیوس های مرحله اول و دوم الروی آرت

مربوط می باشد. از مزایای آن می توان به  EPA استفاده قرارمی گیرند. ارزش غذایی آنها به وجود اسید های چرب غیر اشباع خصوصاً

مینه و دارا بودن مقادیر زیادی آنزیم های اندازه کوچک، دارا بودن مواد ذخیره فراوان، قابل رویت بودن، دارا بودن اسید های آ

 پروتئولتیک اشاره کرد. از این ناپلیوس ها می توان در پرورش و تغذیه الروی کلیه ماهیان پرورشی و کلیه ده پایان بجز الرو گونه های

Penaeus  استفاده کرد. 

 کمتری بر خور دار بودند ولی در سالهای اخیر با معرفی متاناپلیوس: بدلیل کمبود مواد غذایی ذخیره ای تا چندین سال قبل، از اهمیت

تكنیک های غنی سازی آرتمیا امروزه در سر تا سر جهان مورد استفاده قرار می گیرند. مهمترین عاملی که استفاده از آنها را محدود می 

 . بزرگ آنهاست که تغذیه توسط الرو آبزیان را مشكل می سازد ی کند اندازه

جوان و بالغ: از مزایای آن افزایش میزان پروتئین و کاهش میزان چربی آنهاست که در پرورش میگو برای رشد و بلوغ جنسی آرتمیا های 

 . سریعتر و در پرورش ماهیان آکواریومی استفاده می شود

رکیب كه تغییری در تآرتمیا های خشک و منجمد تحت سرمای شدید: بیوس آرتمیا را می توان به این طریق نگهداری کرد بدون این

 غذایی شان بوجود آید. امروزه مصرف آن در پرورش الرو سخت پوستان و ماهیان مورد توجه قرار گرفته است. 
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 بزرگترین تولیدکنندگان آرتمیا

بازار جهانی  %41امروزه آمریكا، برزیل و چین بزرگترین تولیدکنندگان سیست و بیومس آرتمیا در جهان می باشند و آمریكا به تنهایی  

ها دالر از این تجارت سود می برد. جالب اینكه کشورهای نظیر تایلند و ویتنام بدون دارا بودن آرتمیا را در اختیار دارد و ساالنه میلیون

 زیستگاه طبیعی آرتمیا و فقط با پرورش مصنوعی آن ساالنه هزاران تن بیومس و سیست آرتمیا تولید می کنند. 

 ارومیهطالی زنده 

توسط کالرك و باون تحت گونه  194۱توسط گونتر گزارش شده و در سال  1399آرتمیای دریاچه ارومیه نیز برای اولین بار در سال 

ای بنام آرتمیا اورمیانا شناخته و نامگذاری گردید. البته این گونه، بومی دریاچه ارومیه بوده و بر اساس ویژگی های منحصر به جداگانه

شناخته  ینسبت به سایر گونه ها در جهان دارد تحت گونه جداگانه نامگذاری شده است. آرتمیا ارومیانا یكی از هفت گونهفردی که 

شده دو جنسی در جهان است، ولی در اطراف دریاچه به صورت پارتنوژنز یا بكرزایی نیز گزارش شده است. ارزش غذایی و پتانسیل 

ا هنكه بر ظرفیت های ژنتیكی وابسته است تا حد زیادی هم به کیفیت و کمیت جمعیت فیتوپالنكتونرشد آرتمیا در دریاچه عالوه بر ای

میالدی توسط کارشناسان داخلی و خارجی و گزارش نهایی طرح ارزیابی  1991-9۱مرتبط است. بر اساس مطالعات انجام گرفته در سال 

هزار تن و میزان بیومس سیست آرتمیا )وزن  711تا  811ن بیومس آرتمیا )وزن تر( میزا 1994ذخایر آرتمیا ارومیانا در دریاچه ارومیه سال 

 هزار تن در هر سال تخمین زده شده است.  81تا  21تر( 

ه پروری کمک بن، ارزآوری این بخش از آبزیدر کشورهایی که بازار آرتمیای جهان در اختیار آنها است با توجه به سودآوری کال

  د.کنشده در این زمینه را گوشزد می اتكا به نفت است و حل معضل بیكاری اهمیت مطالعات انجام رشد اقتصاد بدون

اما مشكل این جاست که در حال حاضر این آبزی ارزشمند بر اثر مشكالت ایجاد شده برای دریاچه ارومیه در معرض انقراض قرار گرفته 

درصد آرتمیاهای دریاچه ارومیه را در معرض نابودی قرار داده  91بیش از  است و به گفته مسئوالن مربوطه خشكسالی و کمبود آب

      .است

 


