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   ( Artemia )آرتمیا    عنوان

 شیالت آبادان -مجید شكاري نویسنده

  مترجم

 

 

در طي سالهاي گذشته با توجه به برنامه هاي شيالت ايران ، صنعت آبزي پروري از پيشرفت قابل توجهي 

يكي از نيازهاي بسيار مهم . نيازهاي اين توسعه در بخش هاي مختلفي قابل بررسي است . برخوردار بوده است 

. آرتميا با توجه به ويژگيهاي منحصر بفرد ، مورد توجه قرار دارد . تأمين غذاي مراحل الروي انواع آبزيان است 

لذا آبزي پروران به . بود  سيست و بيومس آرتميا از منابع طبيعي و مصنوعي قابل بهره برداري و توليد خواهد

 .منظور كميت و كيفيت توليد تمايل دارند از كليه فن آوريها و دانش روز بهره مند شوند

پيشرفت دانش راجع به آرتميا ، مبنايي براي توسعه ساير محصوالت آرتميا شده است از جمله سيست ضد عفوني 

آماده ، كه در حال حاضر در مراكز تكثير براي  شده ، سيست كپسول زدايي شده و انواع مختلف زي توده هاي

تمامي اين پيشرفت ها منجر به بهينه شدن و . نوزادان و دوران نگهداري مولدها براي تخم كشي كاربرد دارند 

ارتميا از شاخة بندپايان و رده سخت پوستان . اقتصادي شدن كاربرد اين نوع غذاي زنده در مراكز تكثير شده است 

 .مي باشد ( Branchipoda)پايان  و جزء آبشش

ميلي متر نيز  01ميلي متر و در بعضي ازجمعيت هاي بكرزا به  01-01طول بدن آرتمياي بالغ در گونه دو جنسي 

دو چشم مركب پايه دار ، داراي بدني كشيده، لوله گوارشي كشيده، داراي آنتن هاي حسي، يازده جفت پاي . مي رسد

آرتمياي نر كه ( دومين آنتن)در ناحيه سر ( كالسپر)داشتن يك جفت چنگك عضالني ( دتراكوپو)سينه اي كاركردي 

در ناحيه خلفي تنه، وجود ( penis)عامل تمايز آرتمياي نر از آرتمياي ماده است وجود يك جفت اندام تناسلي نر 

 . ي آرتميا مي باشدكيسه تخمي يا رحمي در پشت يازدهمين جفت پاي سينه اي در آرتمياي ماده از مشخصات كل

درياچه هاي داخلي و استخرهاي ساحلي نمك ، درياچه هاي داخلي به سه . آرتميا در دو نوع محيط يافت مي شود

در هر محيطي يك نوع يون فراوانتر است و آرتميا در همه درياچه ها با انواع فراواني از : طبقه تقسيم مي شوند

 .ازسولفات و كلرايد دارد تركيب نمكي متشكل . يونها يافت مي شود 
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