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مناطق خشک و 
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آب نامتعارف شور 
دارد. 
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چکيده  
و  پربازده  محصول  يک  عنوان  به  آرتميا 
زياد  مقاومت  دليل  به  استراتژيک کشاورزی 
در برابر شوری آب نقش مهمی در وضعيت 
و  خشک  مناطق  اهالی  اقتصادی  اجتماعی 
دارد.  شور  نامتعارف  آب  دارای  نيمه خشک 
صنعت  زيرساخت  آرتميا  اينکه  وجود  با 
کليدی  نقش  و  شده  محسوب  پروری  آبزی 
خاوياری،  ماهيان  دريايی،  ماهيان  تغذيه  در 
ميگو و ساير آبزيان به ويژه در مراحل حساس 
الروی و همچنين قابليت غنی سازی و انتقال 
دارو و واکسن به آبزيان را دارد، می تواند در 
انتقال عوامل بيماری زای ويروسی )ويروس 
نکروز عضالنی، ويروس  بيماری لکه سفيد، 
ويروس نوداويروس ماکروبراکيوم روزنبرگی و 
ويروس بسيار ريز، ويروس های نکروز عفونی 
پانکراس و نوداويروس(، باکتريايی )ايکوالی، 
شيگال،  پاراتيفی،  سالمونال  تيفی،  سالمونال 
و  ميکروکوکوس(  استافيلوکوکوس،  ويبريو، 
انگلی )سستودها، کرم های نواری(  به آبزيان 
و پرندگانی که از آن تغذيه می کنند، دخالت 
صنعت  به  سنگين  خسارات  و  باشد  داشته 
آبزی پروری وارد سازد که در اين مقاله مورد 

بحث قرار می گيرد.   

عوامل  انتقال،  آرتميا،  كليدي:  واژگان 
بيماری زا

مقدمه
استفاده از آرتميا در تغذیه آبزیان از دهه 1920 
ميالدی شروع شد و مورد استقبال فراوان قرار 

گرفت. 
آرتميا يا ميگوی آب شور از شاخه بندپايان، 
پايان  آبشش  رده  زير  پوستان،  سخت  رده 

است که به عنوان غذای زنده مغذی در تغذيه 
از ماهيان دريايی، پرورشی، زينتی،  بسياری 
صدف  پوستان،  سخت  خاوياری،  ماهيان 
حساس  مراحل  در  ويژه  به  ميگو  و  داران 
در  بالغ  آرتميای  شود.  می  مصرف  الروی 
جمعيت های دو جنسی حدود 8 ميلی متر 
و در جمعيت های بکرزای پلی پلوئيد تا 20 
ميلی متر طول دارد. آرتميای بالغ تا حدود 
1000 ميکروگرم وزن خشک دارد که نسبت 
به مرحله  ناپلی 20 برابر افزايش طول و 500 
برابر افزايش توده زنده دارد )آذری تاکامی و 
امينی چرمهينی، 1387(. توانايی ويژه آرتميا 
نام  به  گاسترواليی  های  جنين  تشکيل  در 
سيست، آنرا به عنوان يک منبع غذايی آسان و 
بی دردسر مطرح ساخته است. سيست آرتميا 
را می توان در شرايط سرما و خشک به مدت 
می  لزوم  مواقع  در  نمود.  نگهداری  طوالنی 
توان مقداری از سيست را از سردخانه خارج 
خارج  نوزاد  انکوباسيونی،  شرايط  ايجاد  با  و 
شده از سيست را مورد تغذيه آبزيان مختلف 
قرار داد. آرتميا يک موجود فيلتر کننده غير 
 50 از  کمتر  غذايی  ذرات  و  است  انتخابی 
ميکرون که شامل باکتری ها، فيتو پالنکتون 
مورد  را  هستند  سلولی  تک  و  کوچک  های 
تغذيه قرار می دهد. آن دسته از پست الرو 
های ميگو يا بچه ماهيانی که در مراحل شروع 
تغذيه ای  آنها  از  ناپليوس آرتميا تغذيه می 
کنند، باعث افزايش توليد، افزايش درصد بقاء، 
تنوع رنگی در نزد ماهيان آکوآريومی و بويژه 
مقاومت آنها در برابر شرايط نامساعد محيطی 
و عوامل بيماريزا می شوند. از نظر بوم شناسی 
آرتميا در سراسر کره زمين پراکنده بوده و با 
دامنه وسيعی از محيط ها تطبيق يافته است. 
سيست های آرتميا توسط مرغ نوروزی، اردک ها 
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 استفاده از 
آرتمیا در جیره 
غذایی ماهیان 

خاویاری، زینتی 
و دریایی موجب 

افزایش رشد 
و بقاء و بهبود 
رنگدانه های 

 پوست ماهیان 
می شود. 

آسيب  بدون  و  شده  پراکنده  فالمينگوها  و 
ديدن از لوله گوارش پرندگان عبور می کنند. 
های  زيستگاه  مهمترين  از  اروميه  درياچه 
آرتميا در ايران می باشد که با توجه به ويژگی 
های خاص آرتميای  ساکن آن، آرتميا اورميانا 
شده  نامگذاری   )Artemia urmiana(
است. عالوه بر درياچه اروميه، آرتميا در ساير 
نقاط ايران از جمله درياچه شورابيل اردبيل، 
آبگيرهای اينچه و شور در گرگان و گلستان، 
سليمان،  مسجد  قم،  ای  حاشيه  آبگيرهای 
خوزستان، درياچه جازموريان کرمان، درياچه 
های پريشان و مهارلو در فارس، مرداب گاو 
خونی در يزد، منطقه ميقان اراک، بهشهر و ... 

نيز وجود دارد.

اهميت اقتصادی آرتميا 
ماهيان  غذایی  جيره  در  آرتميا  از  استفاده 
خاویاری، زینتی و دریایی موجب افزایش رشد و 
بقاء و بهبود رنگدانه های پوست ماهيان می شود. 
توليد  بر  عالوه  آرتميا  پرورشی  استخرهای 
نمک خالص که دارای ارزش اقتصادی بااليی 
است، می توانند محصولی توليد کنند که هر 
کيلوگرم سيست آن در بازار جهانی بين 100 
هر  قيمت  شود.  می  خريداری  دالر   300 تا 
کيلوگرم توده زنده آرتميا در بازار داخل بين 
200 تا 700 هزار ريال است. در هر استخر يک 
هکتاری ماهيانه می توان حدود 500 کيلوگرم 
توده زنده يا 20 کيلوگرم سيست آرتميا توليد 
کرد. همچنين ميزان اشتغال زايی آن به ازای 
با  که  بوده  نفر مستقيم  هر 100 هکتار 60 
احتساب بخش های واسطه اين ميزان افزايش 

می يابد )نکوئی فرد، 1395(.   
آرتميا از دهه 1920 به عنوان غذای زنده در 
مزارع پرورش ماهی و ميگو استفاده می شود. 
دسترس  در  راحتی  به  آرتميا  های  سيست 
آرتميای  ناپلی  تامين   برای  آسانی  وبه  بوده 
زنده برای تغذيه ماهی ها و بی مهرگان آب 
شور و شيرين تخم گشايی می شوند. آرتميای 
بالغ زنده يک جيره غذايی حاوی پروتئين باال 
)حدود 60 درصد پروتئين( است که موجب 
افزايش ميزان رشد سريع تر و بهبود رنگدانه 
های پوست ماهيان می شود. همچنين موجب 
بهبود عملکرد توليدمثلی و افزايش تعداد تخم 
و کاهش فاصله زمانی تخم ريزی در ماهيان 

زينتی مولد می شود )آذری تاکامی و امينی 
چرمهينی، 1387، صيدگر و همکاران، 1394(. 
انواع غذاهای مصنوعی که برای تغذيه آبزيان 
به  قادر  تنهايی  به  روند  می  کار  به  مختلف 
تأمين نياز غذايی آبزيان پرورشی نيستند، در 
حاليکه استفاده از غذای زنده بويژه آرتميا در 
تغذيه آبزيان پرورشی و ماهيان تزئينی نقش 

کليدی دارد. 
که  دارند  غذاهايی  به  گرايش  زينتی  ماهيان 
درمحيط طبيعی آنها يافت می شوند و برخی 
از آنها مانند ماهيان آکواريومی تخم گذار فقط از 
غذاهای زنده و طبيعی استفاده می کنند. هضم 
و جذب غذاهای طبيعی آسان تر بوده و عالوه بر 
اينکه به دليل بهره مندی از آنزيم های مختلف 
کمک  کنسانتره  غذاهای  جذب  و  هضم   بر 
می نمايد، نيازهای اسيدهای آمينه، اسيدهای 
چرب ضروری و مواد معدنی را به خوبی تأمين 
کرده و زمينه تجربه شکار را برای بچه ماهيان 
موجب  زنده  غذای  مصرف  کند.  می  فراهم 
عوامل  برابر  در  ماهی  نوزاد  مقاومت  افزايش 
بيماريزا و شرايط نامساعد می شود. استفاده از 
آرتميا به عنوان حامل مواد ضروری مثل واکسن 
ها، اسيدهای چرب ضروری، داروها و ... برای 
آبزيان مطرح می باشد. آرتميا به عنوان غذای 
زنده باعث رشد کافی اندام های جنسی و تسريع 
در رسيدگی جنسی و افزايش قدرت توليد مثلی 
می شود. استفاده از آرتميا در تغذيه، باعث تنوع 

رنگی در نزد ماهيان آکوآريومی می شود.
بازار  در  آرتميا  سيست  كيلوگرم  هر  امروزه 
جهانی 100 تا 300 دالر ارزش دارد. هر كيلوگرم 
توده زنده آرتميا در كشور 200 تا 700 هزار ریال 

است. 

اشکال مورد استفاده آرتميا در آبزیان
اشکال مختلف آرتميا به دالیل مختلف از جمله 
ارزش  بودن  دارا  مناسب،  اندازه  هضم،  سهولت 
غذایی باال، حمل و نقل آسان اهميت فراوانی در 
الروی  حساس  دوران  در  ویژه  به  آبزیان  تغذیه 

دارند. 
مراحل  ايجاد  از  بعد  که  آرتميا  سيست   .1
انکوباسيون و توليد ناپليوس، ناپلی تازه تفريخ 
شده مورد استفاده پست الرو ميگو، بچه ماهيان 

آکوآريومی و ديگرآبزيان قرار می گيرد.
2. سيست های کپسول زدايی شده که به طور 



39
پاییز و زمستان 98

آرتمیا و نقش آن در انتقال عوامل بیماری زا/ صیدگر، نکوئی فر، ...

 باید توجه 
داشت که 
آرتمیا می تواند 
موجب انتقال 
برخی بیماری 
های ویروسی، 
 باکتریایی، 
 انگلی به 
ماهیان شود. 

مستقيم برای تغذيه انواع آبزيان بويژه ماهيان 
تزئينی کاربرد دارد.

3. مراحل مختلف زندگی آرتميا شامل: متا ناپلی، 
آرتميای جوان، بالغ هر کدام جداگانه يا با هم می 

تواند مورد استفاده آبزيان قرار گيرد.
4. آرتميای منجمد و پودر يا پولکی آرتميا، هم 
به طور مستقيم مورد تغذيه آبزيان قرار می گيرد 
و هم در ترکيب جيره غذايی آنها می تواند لحاظ 

شود.
5. انسايل آرتميا )Ensile( يا ترشی آرتميا که 
قبل از استفاده بايستی چندين بار با الک های 
100 تا 200 ميکرونی شستشو شوند تا ميزان 
اسيديته آن از بين برود و در حد pH خنثی در 

آيد و سپس مورد استفاده قرار گيرد .

عوامل  انتقال  در  آرتميا  نقش 
بيماری زا  

آرتمياها سخت پوستان آبشش پايی هستند 
که ساکن زيست گاه های بسيار شور مانند 
يوتای  ايالت  در  نمک  بزرگ  های  درياچه 
آمريکا و درياچه اروميه ايران و ساير آبگيرهای 
نمک  توليد  نمکی  های  حوضچه  و  شور 
هستند. آنها از بيش از 600 مکان ساحلی و 
آب های داخلی در سراسر جهان گزارش شده 
انتخابی  غير  خوار  معلق  ذرات  آرتمياها  اند. 
کنند.  می  تغذيه  مداوم  طور  به  که  هستند 
آنها آب را فيلتر می کنند و از ميکروب های 
موجود در کف بستر استخرها و درياچه های 
نمکی کم عمق چرا می کنند. به عالوه هم نوع 
خواری و گنديده خواری نيز در آرتميا وجود 
دارد )Martin, 1992(. آرتميا دارای توانايی 
توليد جنين های خفته قابل ذخيره سازی يا 
سيست است که به راحتی می تواند به ناپلی 
زنده تخم گشايی شود. لذا آرتميا پر مصرف 
و  ماهی  پرورش الروی  در  زنده  غذای  ترين 
آرتميا  متراکم  پرورش  است.  پوستان  سخت 
می تواند مشکالتی را به همراه داشته باشد 

 .)Badhul Haq et al.,2012(

و  ویروسی  زای  بيماری  عوامل  و  آرتميا 
باكتریایی 

باید توجه داشت كه آرتميا می تواند موجب انتقال 
برخی بيماری های ویروسی، باكتریایی، انگلی به 

ماهيان شود. در برنامه های کنترل بهداشت 
حيوانات، غربالگری غذاهای زنده مصرفی به 
منظور کاهش شيوع ويروس ها در واحدهای 
فرانسيسکانا  آرتميا  است.  ضروری  توليدی 
 )IMNV( ناقل عفونت ويروس نکروز عضالنی
 Da( به ميگوی ليتوپنائوس وانامی جوان است
 Da Silva( در مطالعه .)Silva et al., 2015
et al., 2015( آرتميا فرانسيسکانای بالغ که 
به  ويروس  اتصال  و  وری  غوطه  روش  دو  به 
فيتوپالنکتون به IMNV آلوده شده بود، نشانه 
از 40  بيش  ولی  نداد.  نشان  را  عفونت  های 
جوان  وانامی  ليتوپنائوس  ميگوهای  درصد 
آلوده  فرانسيسکانای  آرتميا  با  شده  تغذيه 
شده به روش اتصال ويروس به فيتوپالنکتون 
درحالی  بودند،  مثبت   RT-PCR آزمون  با 
با  شده  تغذيه  ميگوهای  درصد  تنها 10  که 
آرتميای آلوده شده به IMNV به روش غوطه 
 Da Silva et( را نشان دادند بيماری  وری، 

 .)al.,2015
ويروس سندرم لکه سفيد )WSSV( می تواند 
چهار مرحله زندگی آرتميا )ناپلی، متا ناپلی، 
واکنش  آزمون  و  آلوده کند  را  بالغ(  و  جوان 
Nested- ای   آشيانه  مراز  پلی  ای  زنجيره 
PCR در روش اتصال ويروس به فيتوپالنکتون 
ای  توده  مير  و  مرگ  داشت.  مثبت  نتيجه 
شده  تغذيه  پنائيد  ميگوی  الرو  پست  در 
ويروس  معرض  در  گرفته  قرار  آرتميای  با 
متصل به فيتوپالنکتون مشاهده نشده است. 
الرو  پست  در  ويروس  اين   DNA درحاليکه 
ای  زنجيره  واکنش  آزمون  با  پنائيد  ميگوی 
يافت   Nested-PCR ای  آشيانه  مراز  پلی 
 WSSV شده است. لذا آرتميا می تواند ناقل

.)Zhang et al.,2010( باشد
واکنش  آزمون  با  آرتميا  رشد  مراحل  تمام 
Nested- ای  آشيانه  مراز  پلی  ای  زنجيره 
ويروس  با  تجربی  آلودگی  مورد  در   PCR
 )MrNV( نوداويروس ماکروبراکيوم روزنبرگی
های  روش  به   )XSV( ريز  بسيار  ويروس  و 
غوطه وری و خوراکی مثبت بودند. در انتقال 
و مير در پست الرو  افقی، صد درصد مرگ 
شده  تغذيه  روزنبرگی  ماکروبراکيوم  ميگوی 
معرض  در  گرفته  قرار  آرتميای  ناپلی  با 
MrNV  و XSV مشاهده شده است. درحالی 
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شرایط پرورش 
متراکم الرو 

ماهیان دریایی و 
میگو می تواند 

به راحتی آنها را 
دچار مشکالت 
میکروبی نماید. 

همچنین آرتمیای 
زنده می تواند 
منبع عفونت 

باکتریایی ماهیان 
زینتی در مرحله 

الروی و بالغ 
باشد. 

که مرگ و مير در پست الرو تغذيه شده با 
است  نشده  مشاهده  ويروس  فاقد  آرتميای 
)Sudhakaron et al., 2006(. غذای زنده 
نقش مهمی در رژيم غذايی ماهيان و سخت 
به ويژه در مراحل حساس  پوستان پرورشی 
مختلف،  زنده  غذاهای  بين  دارد.  الروی 
آرتميا به داليل مزايای تغذيه ای و حمل و 
نقل آسان  از اهميت ويژه ای برخوردار است 
اين،  وجود  با   .)Sorgeloss et al.,1986(
ناپلی آرتميا می تواند به عنوان ناقل احتمالی 
برای ويروس ها و باکتری ها و يا مخزن يا حامل 
های  باکتری  مثال  برای  باشد:  آنها  مکانيکی 
 Bacillus. Erwinia. Micrococcus.
Staphylococcus. Vibrio و ويروس های 

نکروز عفونی پانکراس و نوداويروس. 
عامل  عنوان  به   Vibrio proteolyticus
برای گونه های آرتميا است.   بيماريزای حاد 
عامل بيماری زا ميکروويلی ها و سلول های 
حفره  به  و  کند  می  آلوده  را  روده  اپيتليالی 
 بدن می رسد و از آنجا به بافت ها و سلول ها 

   .)Verschuere et al.,2000( می رود
شرايط پرورش متراکم الرو ماهيان دريايی و 
ميگو می تواند به راحتی آنها را دچار مشکالت 
ميکروبی نمايد. همچنين آرتميای زنده می تواند 
در  زينتی  ماهيان  باکتريايی  عفونت  منبع 
 Sudhakaran et( مرحله الروی و بالغ باشد
al.,2006(. ميگوی ماکروبراکيوم روزنبرگی 
يکی از سخت پوستان اقتصادی مهمی است 
ايران  و  جهان  سراسر  در  وسيع  طور  به  که 
پرورش داده می شود. بيماری ويروسی شبيه 
مراکز  در   )WTD( سفيد  دم  بيماری  به 
در  شيرين  آب  ميگوی  نوزادگاهی  و  تکثير 
هند مشاهده شده که موجب مرگ و مير و 
عامل  است.  شده  شديد  اقتصادی  خسارات 
اين بيماری ويروس نوداويروس ماکروبراکيوم 
ريز  بسيار  ويروس  و   )MrNV( روزنبرگی 
)XSV( شناخته شده است. چون آرتميا نقش 
مهمی در رژيم غذايی مراحل الروی و پست 
کند،  می  بازی  آب شيرين  ميگوهای  الروی 
نوداويروس  ويروس  زايی  بيماری  ارزيابی 
و ويروس   )MrNV( روزنبرگی  ماکروبراکيوم 
بسيار ريز )XSV( برای مراحل مختلف رشد 
آرتميا و امکان انتقال اين ويروس ها به پست 
الرو ميگو اهميت زيادی دارد. هرچند مراحل 

مختلف رشد آرتميا، نشانی های بالينی بيماری 
دم سفيد )WTD( پس از مواجهه با ويروس 
 )MrNV( نوداويروس ماکروبراکيوم روزنبرگی
و ويروس بسيار ريز )XSV( نشان ندادند ولی 
آزمايشات Nested-RT-PCR در مورد هر دو 
ويروس مثبت بوده است، لذا آرتميا می تواند 
به عنوان مخزن يا حامل اين ويروس ها باشد 

  .)Sudhakaran et al., 2006(
)Mortensen et al., 1993( ويروس نکروز 
عفونی پانکراس IPNV را در آرتميا شناسايی 
که  صورتی  در  آرتميا  کرد  پيشنهاد  و  کرد 
تواند  می  شود،  خورده  ها  ماهی  توسط 
مخزن و ناقل IPNV باشد. همچنين آرتميا 
 Skliris( باشد  نوداويروس  حامل  تواند  می 
شده  مشخص   .)and Richards,1998
که آرتميا می تواند به عنوان مخزن يا حامل 
ماکروبراکيوم  نوداويروس  ويروس  مکانيکی 
ريز  بسيار  ويروس  و   )MrNV( روزنبرگی 
)XSV( باشد و آن را به طور افقی به ميگوی 
ماکروبراکيوم روزنبرگی در مرکز تکثير منتقل 
کند )Sudhakaran et al.,2006(. امروزه 
محصوالت خارج سلولی سمی توسط باکتری های 
ويبريو  و  آنگوئيالرم  ويبريو  هاروئی،  ويبريو 
پاراهموليتيکوس از ميگو و آرتميای پرورشی 
جدا شده اند. عوامل ايجاد حدت مانند پروتئاز، 
فسفوليپاز  فعاليت  پروتئوليتيک،  فعاليت 
های  سويه  در  هموليتيک  فعاليت  و  ليپاز  و 
دارد  وجود  حدت  دارای  ويبريوی  باکتری 
 .)Kumaran, and Citarasu,2016(
تغذيه  آرتميای  شده  مشخص  همچنين 
ترانس  های  جلبک  يا  ها  باکتری  با  شده 
ژنيک، پروتئين های نوترکيب را که فعاليت 
بيولوژيک دارند تا 10 ساعت تجمع می دهند. 
به  چندگانه  نوترکيب  های  پروتئين  تحويل 
شده  مشاهده  آرتميا  روده  در  همزمان  طور 

 .)Subhadra et al.,2009( است
 ،)Bioremid( استفاده از ارگانيسم پروبيوتيک
بار باکتريايی عوامل بيماری زا را به ويژه در 
مورد شيگال در آرتميا فرانسيسکانا کاهش داده 
است. در تحقيقی به ناپلی آرتميا فرانسيسکانا 
باکتری های ايکوالی، سالمونال تيفی، سالمونال 
پاراتيفی، ويبريوکلرا، و شيگال خورانده شد و 
شد  خورانده  آنها  به  فوق  پروبيوتيک  سپس 
و مشخص شد پروبيوتيک بار باکتريايی آنها 
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دهد  می  کاهش  شيگال  مورد  در  ويژه  به  را 
 .)Badhul Haq et al., 2012(

شکل  ای  ميله  ويروسی  شبه  ذرات  وجود 
تخمدان  رحمی  کيسه  در  سيتوپالسمی 
شده  مشخص   1980 دهه  از  آرتميا  های 
آرتميا  که  شده  مشخص  همچنين  است. 
ناقل مکانيکی برای باکولوويروس پنائی است 

 .)Chang et al., 2002(
)Chang et al., 2002( در 5 برند تجاری 
سيست آرتميای خشک بسته بندی شده، با 
استفاده از روش واکنش زنجيره ای پلی مراز 
آشيانه ای نتايج مثبت از وجود ويروس لکه 
 WSSV سفيد بدست آوردند ولی نتوانستند
های  سيست  شده  گشايی  تخم  ناپلی  از  را 
يا پست  واکنش زنجيره ای پلی مراز مثبت 
ناپلی  با  شده  تغذيه  مونودون  پنائوس  الرو 
آرتميای تخم گشايی شده از اين سيست ها 
جدا کنند. آنها نتيجه گرفتند که سيست های 
الگوی  يا   WSSV با  خارجی  طور  به  آرتميا 
شبه WSSV آلوده بوده اند که حين فرايند 
تخم گشايی و شستشوی  ناپلی برطرف شده 

 .)Chang et al., 2002( است
مشخص شده در مراحل اينستارها و بالغين 
به  خوراکی  روش  به  که  فرانسيسکانا  آرتميا 
ويروس سندرم  لکه سفيد WSSV آلوده شده 
بودند، اين بيماری موجب مرگ و مير تجمعی 
کمتری در آرتميا نسبت به ميگوی پرورشی 
با وجود  در مدت 10 روز مواجهه می شود. 
اينکه اينستارها، بالغين و سيست ها، با آزمون 
واکنش زنجيره ای پلی مراز مثبت بودند، ولی 
ويروس به روش واکنش زنجيره ای پلی مراز 
واکنش  های  سيست  از  که  هايی  ناپلی  در 
زنجيره ای پلی مراز مثبت تخم گشايی شده 
بودند، غير قابل تشخيص بود. اين امر نشان 
 WSSV ژنومی   DNA يا   WSSV دهد   می 
می تواند به طور عمودی از اينستارهای واکنش 
های  به سيست  مثبت  مراز  پلی  ای  زنجيره 
حاصله منتقل شود ولی اين DNA در حين 
لذا  شود.  می  برداشته  گشايی  تخم  فرآيند 
آرتميا می تواند حامل غير فعال WSSV باشد 

 .)Li et al., 2003(

آرتميا و عوامل بيماری زای انگلی 
از آرتميا  نماتد  نه گونه سستود و يک گونه 

فرانسيسکانا در غرب مديترانه ثبت شده است. 
فرانسيسکانا  آرتميا  شده  مشخص  همچنين 
در زيست گاه های جغرافيايی بومی خود در 
آمريکای شمالی ميزبان انگل های کرمی بوده 
فرانسيسکانا ميزبان واسط پنج  آرتميا  است. 
گونه انگل کرمی در درياچه بزرگ نمک ايالت 
يوتای آمريکا بوده است که 4 گونه سستود 
شامل: سه گونه از Hymenolepids  يعنی: 
در  بالغ  )انگل   Confluaria podicipina
 Californicus ا ،)gerebes مرغابی شانه بسر
)انگل   Hymenolepis ا   )Sensu lato( ا 

 Wardium ا ،)Gulls  بالغ در مرغ نوروزی
sp )میزبان قطعی ناشناخته، احتماال پرندگان 
 Dilepidid و یک انگل ،)Charadriiform
به نام Fuhrmannolepis averini )کرم های 
 Phalaropes بالغ در مرغ ساحلی نوک دراز
انگل هستند( می باشند. همچنین یک نماتد 
ناشناخته از خانواده Acuariidae ثبت گردیده 
ترکيب   .)Redon et al., 2015( است. 
جمعيتی اين انگل ها و فراوانی آنها بازتابی از 
عنوان  به  آبزی  پرندگان  پراکنش  و  فراوانی 
پرندگان  است.  آنها  )قطعی(  نهايی  ميزبان 
مهاجر، نقش مهمی در انتشار موثر سيست های 
 Redon et al.,( آرتميای ناقل بازی می کنند

 .)2015
يکی از بهترين مثال های جابجايی سريع گونه 
های بومی با گونه مهاجم، نابودی آرتميا سالينا 
مديترانه  در  بومی  پارتنوژنتيکای  آرتميا  و 
توسط معرفی آرتميا فرانسيسکانای آمريکايی 
باشد. پيشنهاد شده موفقيت گونه های  می 
حدودی  تا  تواند  می  رقابت  در  آمريکايی 
مربوط به بار انگلی متفاوت آنها باشد. چون 
گونه های بومی آرتميا به دليل تراکم، ميزان 
آلودگی سستودی بيشتری داشتند. از نمونه 
آوری شده  فرانسيسکانای جمع  آرتميا  های 
اندولوس(، پنج   (  LaTaPa از استخر نمکی
انگلی کرمی جدا شده است که شامل  گونه 
 Flamingolepis liguloides, سستودهای
 F. flamingo, Gynandrotaenia
فالمينگو(،  انگل  )همگی   stammeri
Eurycestus avoceti  )انگل مرغ ساحلی( 
)اولين   Acuariinae از   Spiruids الرو  و 
گزارش از نماتد آرتميا( هستند. ميزان آلودگی 
پايين بوده است که شيوع کلی آن 5/9 درصد 

یکی از بهترین 
مثال های 
جابجایی سریع 
گونه های بومی 
با گونه مهاجم، 
نابودی آرتمیا 
سالینا و آرتمیا 
پارتنوژنتیکای 
بومی در 
مدیترانه توسط 
معرفی آرتمیا 
فرانسیسکانای 
 آمریکایی 
می باشد.

آرتمیا و نقش آن در انتقال عوامل بیماری زا/ صیدگر، نکوئی فر، ...
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آرتميا  در  کرمی  آلودگی  فراوانی  بود. 
از گونه های  برابر  تا 13  فرانسيسکانا 5 
 Georgiev et( آرتميای بومی کمتر بود

  .)al., 2014
آرتمياهای بومی در کشورهای مديترانه ای، 
انگلی  سستود  گونه   12 واسط  ميزبان 
پرندگان هستند و بالغين آنها در فالمينگو، 
مرغ نوروزی، مرغابی شانه بسر، پرندگان 
دوی  هر  هستند.  ها  اردک  يا  ساحلی 
در  آرتميا  ناپلی  متا  و  بالغ  آرتميای 
چرخه زندگی سستود دخالت می کنند 
الرو  وجود   .)Redon et al., 2011(
سرکوئيدها(  )سيستی  نواری  های  کرم 
آنها  رنگ  تعديل  با  بومی  آرتمياهای  در 
ارتباط دارد و همچنين به تغيير سطوح 
که  است  مرتبط  نور  از  گريز  رفتار  و 
احتمال خورده شده توسط ميزبان قطعی 
 Sanchez et al.,( افزايش می دهد  را 

 .)2009
پارتنوژنتيکای  آرتميا  از  درصد   26/8 از 
سرکوئيد  سيستی  اسپانيا،  در  موجود 
گونه  هشت  است.  شده  جدا 
Hymenolepididaeا:  شامل   سستود 
 Flamingolepis liguloides(
 F. flamingo فالمينگو(،   انگل  بالغين 
 Confluaria فالمينگو(،   انگل  )بالغين 
podicipina )بالغين انگل مرغابی شانه 
)بالغين   Wardium stellorae بسر(، 

 Dilepididae نوروزی(،  مرغ  انگل 
انگل  )بالغين   Eurycestus avoceti ا: 

 Anomotaenia  ،)فالمينگو و مرغ دراز پا
)بالغين   sp., A. microphallos
 A. tringae پا(،  دراز  مرغ  انگل 
همچنين  پا(،  دراز  مرغ  انگل  )بالغين 
های  گونه   :Progynotaeniidae
 Gynandrotaenia stammeri
هستند.  فالمينگو(،  انگل  )بالغين 
 Anomotaenia tringae همچنين 
 C. podicipina, E.    ،در ميزبان واسط
  avoceti, A. tringae , G. stammeri
برای اولين بار از اسپانيا گزارش شده است 

 .)Georgiev et al.,2005(
انگل  سرکوئيدهای  سيستی 
در   Flamingolepis liguloides
جمعيت های الجزايری آرتميا سالينا به 

زندگی  چرخه  در  واسط  ميزبان  عنوان 
سستودهای انگل فالمينگو جدا شده اند 

 .)Amarouayache et al., 2009(
با توجه به امکان انتقال برخی عوامل بيماری 
توسط   ... و  انگلی  ویروسی،  باكتریایی،  زای 
آرتميا،  استفاده از آرتميای بومی و رعایت 
اصول امنيت زیستی،  بهداشتی و قرنطينه 
ای سازمان دامپزشکی كشور هنگام خرید و 
فروش و استفاده از آن جهت خوراک آبزیان  

الزامی می باشد. 
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