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چکيده
آرتمیا به عنوان غذای زنده جایگاه ویژه ای در آبزی پروری دارد .در این تحقیق با استفاده از پرتودهی با
لیزر  10میلی وات هلیوم -نئون به سیست ها ،درصد تخم گشایی و طول عمر آرتمیا مطالعه شد.
پرتودهی در سه زمان  4 ، 3و  5ساعت صورت گرفت .نتایج درصد تخم گشایی نشان داد پس از  18و 24
ساعت از تفریخ ،سیست هایی که با مدت زمان  4ساعت پرتودهی شده بودند ،دارای درصد تخم گشایی
بیشتری بودند ،همچنین طول عمر آرتمیاهای این تیمار در مقایسه با کنترل ،در ماده و نر به ترتیب 12
و  10روز بیشتر شد ).(p<0.05
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آرتمیا (میگوی آب شــور) از دیدگاه ردهبندی متعلق به زیرشــاخه ســخت پوســتان ) (Crustacaeو رده
آبشــشپایــان ) (Branchiopodaمی باشــد ) .)Khamehchin et al., 2013آرتمیا در شــرایط نامناســب محیطی به روش
تخمگذاری (سیســت زائی) تولیــد مثــل میکنــد .سیســت های تولیــدی یــا در مرحلــه خواب ) (Diapausیــا در
مرحله بیداری ) (Quiescenceقرار دارند .سیست های به دیاپوز رفته حتی در شرایط مناســب محیطی و بدون تغییر شرایط
فیزیولوژیکی جنین (در اثر عوامل خارجی) ،تخم گشایی نمی شوند ،لذا از مطلوبیت الزم برای تولید غذای زنده برخوردار
نمیباشند و نیاز به رفع خفتگی دیاپوز دارند .سیســت آرتمیــا نیز همچون یــک منبع غذای زنــده مورد اســتفاده در
مراحل الروی ماهیان دریایی ،آب شــیرین و گونه هایی از سخت پوستان می باشــد مورد اســتفاده قرار می گیرد
).(Zabihi et al., 2007
تولید آرتمیا در جهان بسیار پررونق است و ساالنه بیش از  100تن سیست آن در جهان تولید و با قیمت هر کیلو حدود 120
تا  200دالر در سال  2011به بازار عرضه شده است ( .)Agh and Yahyazadeh,1996; Aahraf, 1995برای تولید سیست
جهت اقتصادی کردن آن برای کشت انبوه و تولید با کیفیت باال باید از روش های نوین بهره برداری برای این موضوع استفاده
کرد). (Ferdouszadeh, 2010
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تاکنون تحقیقات زیادی در دنیا خصوصاً بلژیک به عنوان قطب پژوهش آرتمیا و همچنین در پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی
ارومیه انجام شده است و مقاالت و کتب متعددی به چاپ رسیده است ( .)Ferdouszadeh, 2010طی سالهای اخیر با
گسترش علم زیست فناوری ،استفاده از پرتو لیزر و چشمه های ذرات باردار و نوترون در زمینه های زیست فناوری مورد توجه
محققان مختلف بیوشیمی ،بیوفیزیک ،کشاورزی و  ....قرار گرفته است .در زمینه آرتمیا نیز تحقیقاتی انجام شده است که
میتوان به بررسی تاثیرات ذرات باردار (الفا ،بتا ،گاما و  )...بر فاکتورهای زیستی در گونه های مختلف آرتمیا اشاره کرد
).(Sadigh and Qadiri, 2004; Agh and Abdi, 2002; Matveeva et al., 2004

مواد و روشها
این تحقیق در آزمایشگاه دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف انجام شد .سیست آرتمیا اورمیانا جهت کشت و تکثیر در
آزمایشگاه تحقیقاتی لیزر از پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی ارومیه به صورت خشک و قابل نگهداری در دمای محیط تهیه
گردید .پرتودهی با لیزر هلیوم – نئون ساخته شده در دانشگاه شریف صورت گرفت .برای انجام این پروژه مراحل مختلفی انجام
شد .ابتدا اثر لیزر با تغییر در مدت زمان تابش بر روی درصد تخم گشایی ،زمان تخم گشایی و طول عمر بررسی گردید .برای
این کار از لیزر هلیم – نئون با توان  10میلی وات استفاده شد و با توجه به زمان پرتودهی سه تیمار مختلف در نظر گرفته شد:
 -1تیمار اول سیست هایی که به مدت  3ساعت پرتودهی شدند( .میزان انرژی محاسبه شده 108ژول)
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مطالعه درصد تخم گشایی یکی از پارامترهای مهم در آرتمیا می باشد و می تواند میزان و معیاری از کیفیت سیست ها را ارائه
دهد .هرگاه بتوان با استفاده از پرتودهی اعم از پرتودهی با نوترون های حرارتی ،میدان های مغناطیسی ،امواج میکروویو لیزر و
یا هر وسیله دیگر درصد تخم گشایی را افزایش داد ،می توان به این نتیجه دست یافت که این نوع پرتودهی با یک سری
مشخصههای چشمه ،اثرات مثبتی را در موجود القاء کرده است .تفریخ سیست آرتمیا به عوامل متعددی از جمله ژنتیک،
پراکنش جغرافیایی ،شرایط زندگی بالغین ،روش برداشت و فرایندهای عمل آوری سیست و مهمترین آنها دما و شوری بستگی
دارد که البته تاثیر دما بیشتر از سایر عوامل می باشد ).(Hedayati and Bagheri, 2010
یکی از مهمترین پارامترهایی که در یک موجود زنده حائز اهمیت می باشد ،طول عمر موجود زنده است و هرگاه فرایندی
صورت گیرد که در آن بتوان این پارامتر را تغییر داد می توان به نتایج جالبی دست یافت .کاهش در مدت زمان تخم گشایی
سیست ها ،افزایش درصد تخم گشایی و افزایش طول عمر ،پارامترهای قابل تحلیلی هستند .این امر نیز به نوبه خود با افزایش
هموگلوبین سیست که حامل اکسیژن می باشد در ارتباط است .بنابراین افزایش میزان هموگلوبین با افزایش در توانایی جذب
اکسیژن همراه است که باعث تنفس بهتر جنین می شود و چون جنین در شرایط محیطی مناسب خود را برای تخم گشایی
آماده می کند ،لذا شرایط را برای تخم گشایی مناسب دیده و از این رو می توان کاهش در زمان تخم گشایی سیست ها و
افزایش تخم گشایی را تبیین کرد .این عامل در طول عمر هم موثر است زیرا تنفس بهتر جنین و باال رفتن توانایی جذب
اکسیژن می تواند در طول عمر موجود تاثیر مثبتی گذاشته و عمر آن را افزایش دهد ).(Chyou et al., 2007
 Abatzopoulosو همکاران ( ،)2006ویژگی های سیست  Artemia urmianaو سیست پوسته زدایی شده آن را در ایران مورد
بررسی کامل قراردادند Al-Seria .و همکاران ( ،)2011کارایی تفریخ سیست پوسته زدایی شده  Artemia fransiscanaبا
استفاده از لیزر دیود  890نانومتری را مورد مطالعه قراردادند Peykaran .و همکاران ( ،)2011ویژگیهای بیومتریک
سیستهای آرتمیا را در مناطق مختلف ایران مورد مطالعه قرار دادند و در این میان سیست  Artemia urmianaقطر بیشتری
( 285/4میکرون) نسبت به سایر سیست ها داشت.
در تحقیق حاضر در میان تمام گزینه های موجود زنده برای بررسی اثر منابع تابشی ،آرتمیا به دلیل توانایی تولید نسل در
مدت زمان کوتاه ( 2تا  3هفته) و در دسترس بودن به مقدار زیاد ،انتخاب گردید .همچنین با توجه به این که هدف ،تاثیر لیزر
بر بافت بود ،لذا از لیزر هلیم -نئون با توان  10میلی وات در زمان های مختلف استفاده شد و بنابر دالیل مذکور تاثیرات لیزر
کم توان پیوسته بر میزان تخم گشایی و طول عمر آرتمیا مورد بررسی قرار گرفت.

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،5شماره  ،4بـهار 1395

 -2تیمار دوم سیست هایی که به مدت  4ساعت پرتودهی شدند( .میزان انرژی محاسبه شده 144ژول)
 -3تیمار سوم سیست هایی که به مدت  5ساعت پرتودهی شدند( .میزان انرژی محاسبه شده 180ژول)
 -4گروه شاهد سیست های بدون پرتودهی
برای کلیه تیمارها  3تکرار قرار داده شد .برای هر تیمار مقدار  0/08میلی گرم سیست توسط ترازوی دیجیتالی توزین و در
انکوباتورهای با شوری  33 pptدر مدت زمان های تعیین شده تحت تابش قرار گرفتند و سیست ها در حین پرتودهی هوادهی
شدند و برای جلوگیری از نورهای اضافی ظروف توسط فویل آلومینیومی پوشانده شدند .برای هچ کردن سیست ها جهت
کنترل دما ،انکوباتورها در آکواریوم های حاوی آب قرار گرفتند و با هیتر دمای آب در  27درجه سانتیگراد تنظیم
گشت) .(Sankian et al., 2011طی مدت  24ساعت مراحل مختلف رشد و تخم گشایی بررسی و درصد تخم گشایی با استفاده
از شمارش مراحل مختلف محاسبه گردید .برای تغذیه از جلبک  Dunaliella tertiolecaبا غلظت  18× 106 cell/mlو مخمر
النزی ،طبق جدول غذادهی  Coutteauاستفاده شد .روزانه بیومتری انجام گرفت و طول کل دوره  40روز بود
). (Yarahmadi, 2006
درصد تخم گشایی با استفاده از رابطه زیر ،برای هر تیمار محاسبه شد .در این رابطه  Nنمایانگر تعداد ناپلیوس ها در اولین
مرحلهی الروی  E ،Instar-Iتعداد الروها در مرحلهی پیش ناپلیوسی و  Cتعداد سیست ها در یک نمونه است
) (Abatzopoulos et al., 2006
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آناليز آماري
در ابتدا نرمال بودن تمام داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو -ویلک مورد بررسی قرار گرفت .همچنین همگن بودن واریانس
دادههای حاصل ،قبل از انجام تست آماری  ANOVAبا استفاده از آزمون لیونز بررسی شد .به منظور مقایسه میانگین
گروه های مختلف آزمایشی با هم و بررسی تاثیر مدت زمان پرتودهی بر فاکتورهای مورد نظر ،آنالیز یک طرفه مقایسه
واریانسها ) (ANOVAاجرا شد .سپس برای تعیین تفاوت موجود در بین گروه های آزمایشی ،آزمون چند مقایسه ای دانکن
مورد استفاد ه قرار گرفت .تمام بررسی های آماری انجام شده در این مطالعه با استفاده از نرم افزار ( SPSSنسخه  )15اجرا شد.
خطای نوع اول با سطح دقت  0/05در نظر گرفته شده و تمام مقادیر به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان گردید.

نتایج درصد تخم گشایی بعد از  18و  24ساعت نشان داد که سیست هایی که مربوط به پرتودهی با لیزر  10میلی وات با
مدت زمان  4ساعت بودند دارای درصد تخم گشایی بیشتری نسبت به بقیه تیمارها بودند (شکل .)1
همان طور که پرتودهی با مدت زمان  4ساعت اثرات مثبتی در درصد تفریخ القا کرده بود ،با توجه به شکل  2مشاهده می
شود که با همین مشخصه های لیزری تغییرات بارزی بر روی طول عمر موجود ایجاد شده است ،به طوری که عمر آرتمیای
ماده در مقایسه با کنترل تقریباً  12روز بیشتر شده بود و تغییرات در طول عمر آرتمیای نر در حدود  10روز می باشد
) .( p<0.05این برای یک موجود که طول عمری در حدود  30روز دارد مشخصه بسیار خوبی به شمار می رود.
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شکل  .1درصد تخم گشایی سیست
آرتمیای ارومیه بعد از  18و  24ساعت

شکل  .2طول عمر آرتمیای ارومیه نر و ماده که
سیست های آنها قبل از تفریخ پرتودهی شده بودند

بحث
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در مطالعه حاضر تأثیر لیزر هلیوم -نئون بر تخم گشایی سیست و طول عمر آرتمیا اورمیانا بررسی گردید .عوامل محیطی از
جمله درجه حرارت ،اسیدیته ،شوری و اکسیژن ،شرایط نوری بر میزان تخم گشایی مؤثر می باشد ).(Lavens et al., 1986
سیست آرتمیا نسبت به اشعه های ماوراء بنفش و پرتوهای یونیزه مقاوم است ) .(Willsie and Clegg, 2001سیستها
بالفاصله پس از آبگیری شدن در شرایط هوازی ،نسبت به نور حساس می گردند ). (Ghodratnama and Azari Takami, 2007
پس از جذب نور توسط گیرنده های نوری تنفس و متابولیسم کربوهیدرات ها در سیست آغاز گردیده که منجر به افزایش  pHو
در نتیجه فعال شدن آنزیم تری هاالز و تجزیه تری هالوز می گردد ) ،(Van Der Linden et al., 1991به دنبال تجزیه این ماده
به گلیکوژن و گلیسرول پاره شدن پوسته سیست و تخم گشایی رخ می دهد .بر اساس مطالعات مذکور ارتباط مستقیم بین
شدت نور و فعال سازی متابولیسم سیست وجود دارد .عالوه بر شدت نور ،مدت زمان نوردهی و طول موج نیز بر میزان موفقیت
تخم گشایی مؤثر میباشد ) . (Ghodratnama and Azari Takami, 2007همچنان که در مطالعه حاضر پرتودهی با مدت زمان
 4ساعت اثرات مثبتی در درصد تفریخ القا کرده بود.
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 ،)2012( Sajjadpourبرای بررسی میزان همدوسی 1و ناهمدوسی 2منابع نوری از لیزر نیمرسانا و المپ دیود 3نور افشان
( ) LEDدر ناحیه ی قرمز بر روی فاکتورهای زیستی آرتمیا ارومیانا شامل درصد تخم گشایی ،طول قد و طول عمر آرتمیا
استفاده کرد و مشاهده نمود که تابش در محدوده ی قرمز بیشترین درصد تخم گشایی را نسبت به نمونه شاهد به خود
اختصاص داده است .در طول بازهی زمانی  20تا  28ساعت پس از هیدراته شدن ،بازهی زمانی  24تا  26ساعت بیشترین
تغییرات درصد تخم گشایی را نشان داد که بیشترین مقدار آن مربوط به طول موج قرمز بوده است .لذا درصد تخم گشایی
بیشتری در مدت زمان کمتری به دست می آید .در واقع تابش ،انرژی الزم را به جنین داخل سیست داده و جنین انرژی
بیشتری برای تخم گشایی در اختیار دارد که علت آن باال رفتن میزان مصرف اکسیژن است .نتایج این تحقیق با مطالعه حاضر
همخوانی دارد.
 Al-Seriaو همکاران ( ،)2010با استفاده از لیزر دیود  890نانومتر ،بهترین دوز برای افزایش درصد تفریخ را  10دقیقه تابش
بیان نموده اند که باعث کاهش مدت زمان تفریخ شده بود در حالی که در مطالعه حاضر بهترین زمان پرتودهی  4ساعت به
دست آمد.
طول عمر ماده ها در تعیین رشد جمعیت جنسی بسیار حایز اهمیت است و تغییر در شرایط اکولوژیکی اثر بسیار مهمی در
چرخه زندگی آرتمیا دارد ) . (Soniraj, 2004در مطالعه حاضر سیست هایی که تحت تابش نور قرمز قرار گرفته بودند ،عمر
بیشتری داشته و تعداد قابل توجهی از آنها تا واپسین روزهای آزمایش زنده مانده بودند .تابش در محدوده قرمز طول عمر این
موجود زنده را تقریبا  1.5برابر کرده که بسیار قابل توجه است یعنی مدت جوانی این موجود زیادتر شده که توانسته اند بیشتر
دوام آورند.
به طور کلی نتایج این مطالعه حاکی از کاهش مدت زمان تخم گشایی سیستها ،افزایش میزان تخم گشایی و افزایش طول
عمر آرتمیا بود .تابش لیزر در مدت زمان  4ساعت با توان  10میلی وات ،انرژی الزم را برای تخم گشایی بهتر به جنین می
دهد .از این رو درصد تخم گشایی افزایش و مدت زمان آن کاهش می یابد .همچنین طول عمر آرتمیای ماده به طور میانگین
تا  12روز و آرتمیای نر تا  10روز نسبت به نمونه ی کنترل افزایش یافته بود که این امر مربوط به تنفس بهتر و در نتیجه باال
رفتن توانایی جذب اکسیژن محیط در آرتمیا می شود.
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