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چكيده 
    در اين نوشتار قابليت تخمه گشايي و ارزش غذايي ناپليوس  آرتمياي اروميه و اثر دما بر اين فاكتورها بررسي شد. آزمايشات با دو سطح دماي 
٢٥ و ٣٠ درجه سانتي گراد، در سه تكرار و به صورت طرح بلوك هاي كامًال تصادفي انجام گرفت. قابليت تخمه گشايي سيست ها در اين دماها 
طبق روش استاندارد تعيين شد. ناپليوس هاي الزم جهت انجام آزمايشات مشخص کردن تركيبات شيميايي بدن در مخازن پنج ليتري كشت 
و پس از ٢٤ ساعت برداشت شدند. ميزان وزن خشك، پروتئين، چربي، خاكستر، كربوهيدرات، انرژي و تركيب اسيدهاي چرب ناپليوس ها 
درهر يك از اين دماها، سنجیده و مقدار وزن خشك انفرادي ناپليوس ها و تركيب زيست - شيميايي انفرادي بدن ناپليوس به دست آمد.

   نتايج نشان داد كه، درصد و كارآيي تخمه گشايي با افزايش دما افزايش يافته كه در مورد درصد تخمه گشايي اين افزايش معني دار بود 
(p<0.05). مقدار ارزش غذايي ناپليوسها نيز در بيشتر موارد با افزايش دما كاهش يافت. ولي اين اختالفات جزئي بوده و از نظر آماري 
معني دار نبوده است (p>0.05)   در پايان، با توجه به نتايج به دست آمده، دماي ٣٠ درجه سانتي گراد براي تخمه گشايي سيست ها 
پيشنهاد مي شد، كه تحت اين شرايط، ضمن آنکه قابليت تخمه گشايي سيست ها افزايش مي يابد، ارزش غذايي ناپليوس ها نيز حفظ مي شود.

بررسي اثرات دما بر قابليت تخمه گشايي و ارزش غذايي ناپليوس
(Artemia urmiana) آرتمياي اروميه

ليما طيبي
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي (عهده دار مکاتبات)

جعفر سيف آبادي∗
عبدالمحمد عابديان∗

∗دانشکده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس
ناصر آق

مرکز تحقيقات آرتيما و جانوران آبزي اروميه

مقدمه 
  يكي از مهم ترين عوامل در صنعت آبزي پروري، تأمين 
عين  در  زنده  غذاهاي  است.  آبزيان  براي  مناسب  غذاي 
كيفيت هاي  داراي  برخوردارند،  زيادي  تنوع  از  كه  حال 
متفاوتي نيز هستند. در بين غذاهاي زنده مورد استفاده 
آبزيان، ناپلي آرتميا بيشترين مورد استفاده را دارد (١). 
استفاده از آرتميا براي تغذيه آبزيان، از سال ١٩٣٩ آغاز و 

امروزه در سطح گسترده اي از جهان متداول است (٢).
بيش  آرتميا،  شده  گشايي  تخمه  تازه  ناپليوس هاي     
قرار  استفاده  مورد  آبزيان  پرورش  در  ديگر  مراحل  از 
سيست هاي  از  بيشتر  چه  هر  استفاده  جهت  مي گيرند. 

آرتميا، بهتر است تا آنجا كه امكان دارد در مورد 

كامل  اطالع  آرتميا  سويه  هر  گشايي  تخمه  ويژگي هاي 
جهت  آن  از  گشايي  تخمه  ويژگي هاي  شناخت  داشت. 
مهم است كه، اين ويژگيها در سويه هاي مختلف و حتي 
در هر بسته سيست آرتميا متفاوت است. اختالف كيفيت 
قيمت  اختالف  اصلي  داليل  از  يكي  آرتميا  سيست هاي 
آنها مي باشد. ويژگيهاي تخمه گشايي سيست آرتميا از 
معموًال  و  است  مهم  بسيار  آبزيان  پرورش دهندگان  نظر 
ناپليوس ها  از  سيست ها،  گشايي  تخمه  حداكثر  از  پس 
براي تغذيه الرو آبزيان پرورشي استفاده مي كنند، ولي 
بايد اذعان داشت كه ارزش غذايي آرتميايي كه قرار است 
به عنوان ماده غذايي براي پرورش يك نوع آبزي خاص 

واژه هاي كليدي: آرتمياي اروميه، دما، قابليت تخمه گشايي، ارزش غذايي. 
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مورد استفاده قرار گيرد، به مراتب مهمتر از ويژگي هاي 
تخمه گشايي آن است (٣). سويه هايي از آرتميا كه داراي 
موجودات آب  تركيب اسيدهاي چرب مناسب هم براي 
شيرين و هم موجودات دريايي هستند، دو الي سه برابر با 
ارزش تر از سويه هايي هستند كه تركيب اسيدهاي چرب 

آنها فقط براي موجودات آب شيرين مناسب است (٣).
   دما، يكي از عوامل مهمي است كه بر تخمه گشايي 
هيدراته  آرتمياي  جنين هاي  است.  مؤثر  سيست ها 
درجه   ٤٠ باالي  يا  انجماد  نقطه  زير  دماي  توانند  نمي 
سانتي گراد را تحمل كنند (٥ و ٤). همچنين در دماهاي 
درجه   ٣٣ از  بيشتر  و  سانتي گراد  درجه  چهار  از  كمتر 
سانتي گراد متابوليسم آنها متوقف مي شود (٧و٦). حداكثر 
درجه   ٣٠ تا   ١٥ بين  دمايي  محدوده  در  تخمه گشايي 
سانتي گراد بدست آمده است، البته در محدوده  دماهاي 
باالتر سيست ها درصد تخمه گشايي بهتري را نشان مي 
دهند (٨). به طور كلي در محدوده دمايي زير ٢٥ درجه 
صورت  كندي  به  سيست ها  گشايي  تخمه  سانتي گراد 
گرفته و در دماي باالي ٣٣ درجه سانتي گراد متابوليسم 
آنها متوقف مي شود. در هنگام تفريخ سيست  در دماهاي 
باال ناپليوس هاي تازه تخمه گشايي شده زودتر به مراحل 
بعدي ناپليوسي رسيده كه در مراحل بعدي حدود ٢٥ تا 
٣٠ درصد انرژي ذخيره شده خود را از دست مي دهند. 
اين نكته بسيار مهم است كه، ناپلي ها در مرحله ابتداي 
تفريخ يا   اينستار   يك، قبل از رسيدن به مرحله   اينستار   دو 
و متاناپلي به مصرف برسند، زيرا هر چه دما باالتر باشد، 
شده  مصرف  انرژي  و  سريعتر  بعدي  مراحل  به  رسيدن 

بيشتر خواهد بود (١).
   در اين نوشتار، اثر دماهاي ٢٥ و ٣٠ درجه سانتي گراد 
غذايي  ارزش  همچنين  و  سيست ها  گشايي  تخمه  براي 
دماي  تا،  شد  بررسي  شده  گشايي  تخمه  ناپليوسهاي 
ارزش  آن  در  كه  سيست ها  گشايي  تخمه  براي  مناسب 
غذايي ناپليوسها نيز در حد مطلوب باشد مشخص شود.

مواد و روشها
پس از تهيه سيست هاي الزم از شركت دام توشه نوين 

آزمايش ها، با سه بار تکرار، در دو دماي ٢٥ و٣٠ درجه 
گشايي  تخمه  براي  همچنين،  شد.  انجام  سانتي گراد 
كشت  و  استفاده  ليتري   ٥ و   ١/٥ مخازن  از  سيست ها 

آرتميا به روش استاندارد انجام شد (١).
  ابتدا، مقدار آب مورد نظر، با شوري ٣٠ قسمت در هزار 
با استفاده از نمك درياچه اروميه تهيه و سپس فيلتر و 
pH آب نيز، با افزودن مقداري بي كربنات سديم در حدود 

٨ تنظيم شد. انكو باتور ها درون دو آكواريوم كه دماي آنها 
توسط بخاري آكواريم روي ٢٥ و ٣٠ درجه سانتي گراد 

تنظيم شده بود، ثابت گرديد. 
  آب شور فيلتر شده درون هر انكو  باتور، به اندازه ٨٠٠ 
تراكم  گرديد.  هوا  دهي  آرامي  به  و  ريخته  ميلي ليتر 
سيست ها به ميزان دو گرم در ليتر (١/٦ گرم در ٨٠٠ 
ميلي ليتر) در نظر گرفته شد. ميزان روشنايي با استفاده 
از المپ فلورسنت در باالي هر آكواريوم نصب و هوادهي 
به گونه ای تنظیم شد كه سيست هاي داخل انكوباتور به 
خوبي با هم مخلوط شدند (١). پس از ٢٤ ساعت، از هر 
انكوباتور شش نمونه ٢٥٠ ميكروليتري توسط نمونه گير١ 
برداشته و توسط يك قطره لوگل، تثبيت و رنگ آميزي 
شمارش  لوپ  كمك  به  چتري شكل ها  و  ناپلي ها  و  شده 
به  سديم  هيپوكلريت  ميلي ليتر  يك  آن،  از  پس  شدند. 
و  گرفته  صورت  كپسول زدايي  تا  شد  افزوده  نمونه ها 
پوسته هاي خالي حل شود (١). در پایان، سيست هاي 
تخمه گشايي نشده با استفاده از لوپ شمارش و درصد و 

كارايي تخمه گشايي آنها محاسبه شد.
   براي تهيه ناپليوس ها، به منظور تعيين ارزش غذايي، 
از ظروف استوانه اي ـ مخروطي پنج ليتري استفاده شد. 
آبگيري  نيمه  تا  كه  بزرگ  آكواريوم  دو  در  انكوباتورها 
شده بوده توسط پايه هاي كوچك فلزي ثابت شد. دماي 
آكواريوم ها روي ٢٥ و٣٠ درجه سانتي  گراد توسط بخاري 
آكواريوم تنظيم ، و. به هر كدام از ظروف چهار ليتر آب 
هوا  دهي،  شد.  اضافه   ٨ حدود   pH با  هزار  در   ٣٠ شور 
انجام  هوا  دهي  شلنگهاي  و  هوا  ده  پمپ  توسط  آرامي  به 
سيست ها  تخمه گشايي  براي  الزم  روشنايي  پذيرفت. 

1- Micro Sampler
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توسط دو المپ مهتابي تعبيه شده در باالي آكواريوم ها 
از  يك  هر  در  فوق،  شرايط  برقراري  از  پس  و   ، تأمين 
ظروف هشت گرم سيست ريخته شد. دماي انكوباتورها 
هر چند ساعت يك  بار توسط دماسنج ديجيتالي كنترل 
و برداشت ناپلي ها در هر يك از دماها پس از ٢٤ ساعت 
انجام گرفت . براي جداسازي ناپلي  ها از ويژگي نور   گرايي 
مثبت آنها استفاده شد، ناپلي ها پس از برداشت در درون 
صافي هاي ميكروني با آب مقطر كامًال شستشو داده شدند 
تا نمك و مواد زائد حذف شوند (١). سپس، آب اضافي 
آنها با استفاده از پنبه، از زير صافي جذب شد. پس از 
آن، ناپلي ها   توزين شده، و در درون ظروف سربسته در 

فريزر نگهداري شدند.
از  كدام  هر  از  ناپلي   هر  انفرادي  وزن  تعيين  براي     
تكرار ها، سه بار به ميزان جزئي ناپلي برداشت شد و با 
ترازوي    ٠/٠٠٠١ گرم وزن شد. پس از اين، تعداد ناپلي  
تقسيم  با  ترتيب،  بدين  شد.  شمارش  شده  توزين  هاي  
وزن ناپلي  ها بر تعداد ناپلي ها وزن تر هر ناپلي بدست 
تر  وزن   ضرب    حاصل  از  نيز  ناپلي  هر  خشك  وزن  آمد. 
ناپلي در درصد ماده خشك مربوط به هر نمونه بدست 

آمد (٩).
   براي تعيين درصد ماده خشك نمونه ها، ابتدا، نمونه ها 
قبل از خشك شدن وزن شده و سپس، در آون به مدت 
٢٠ ساعت با درجه حرارت ٦٠ درجه سانتي گراد خشك و 
توزين شدند(١٠) و با محاسبه اختالف وزن بدست آمده، 

درصد ماده خشك نمونه ها محاسبه شد.
از  ها،  ناپلي   بدن  شيميايي  تركيبات  تعيين  براي     
پودري  صورت  به  كه  آون  در  شده  خشك  ناپليو  س هاي 
شد.  استفاده  بودند،  شده  نگهداري  فريزر  در  و  آمده  در 
وسيله  به  كل  انرژي  كلدال١،  روش  با  نمونه ها،  پروتئين 

Kjeldahl  method

درصد   ،١٢٦١  PARR مدل  كالريمتر  بمب  دستگاه 
سوزاندن  با  و  الكتريكي  كوره  توسط  ها  نمونه  خاكستر 
گراد،  سانتي  درجه   ٥٥٠ تا   ٥٠٠ دماي  در  ها  نمونه 
محاسبه شد (١١). كر  بو هيدرات نيز، با كسر اعداد حاصل 
شد  حاصل   ١٠٠ عدد  از  خاكستر  و  چربي  پروتئين،  از 
(١٢). براي تعيين ميزان چربي نمونه ها، از روش سوكسله 
مدل        Extraction system يا   Soxtec دستگاه  و 
از  روش،  اين  در   .(١١) شد  استفاده   ٨١١-Buchi B

استفاده   Petroleiom Benzine اتردوپترول  حالل 
شد. مقدار اسيدهاي چرب نمونه هاي ناپلي نيز با استفاده 
بدين  و  اندازه گيري  كروماتوگرافي   گازي  دستگاه  از 
محلول  از  استفاده  با  شده  استخراج  چربي  ابتدا  ترتيب، 
چرب  اسيد  استرهاي  متيل  به  هپتان،  و  الكلي   KOH

دستگاه  به  آن  از  ميكروليتر   ٠/٥ و  تجزيه  گليسرول  و 
GC تزريق شد، كه، پس از شناسايي، پيك هاي مربوطه 

مقادير هريك از اسيدهاي چرب تعيين شد (١٣).
   تجزيه و تحليل آماري داده ها با استفاده از نرم افزار 
 Indipendent-Sample-T test و با آزمون SPSS

در  دار  معني  اختالف   وجود  عدم  يا  وجود  و  شد  انجام 
سطح پنج درصد تعيين شد.

نتايج
نتايج به دست آمده، در مورد تأثير دما بر قابليت تخمه 
افزايش  كه  داد  نشان  اروميه،  آرتمياي  سيست  گشايي 
دما باعث افزايش درصد و كارايي تخمه گشايي  سيست 
درصد  مورد  در  افزايش،  اين  كه،  شد  اروميه  آرتمياي 
 (P < ٠/٠٥) تخمه گشايي از نظر آماري معني دار بود

(جدول شماره ١).
درجه  و٣٠   ٢٥ دماهاي  سطوح  اثر  به  مربوط  نتايج 

٦١  طيبي و همكاران

جدول١- مقايسه درصد تخمه گشايي و كارآيي تخمه گشايي سيست آرتمياي اروميه نسبت به اثر سطوح دما*

.(P < ٠/٠٥) سه تكرار، اعداد در يك ستون با حروف متفاوت داراي اختالف معني دار مي باشند SD  ميانگين *
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چربي،  پروتئين،  خشك،  وزن  ميزان  بر  سانتي گراد 
در  آرتميا  ناپليوس  بدن  انرژي  و  كربوهيدرات  خاكستر، 

جدول شماره (٢) نشان داده شده است. 
مقايسه ميانگين مقادير به دست آمده نشان مي دهد كه، 
درصد وزن خشك و همچنين انرژي ناپليوسها از دماي 

٢٥ به ٣٠ درجه سانتي گراد كاهش يافته است. مقايسه 
دماي  در  را  جزئي  تغييرات  نيز  پارامترها  ساير  ميانگين 
٢٥ و ٣٠ درجه سانتي گراد نشان داده است، ولي اختالف 
معني داري در سطح پنج درصد بين اين شاخص ها وجود 

.(p>0.05)  نداشت

بيوشيميايي  تركيبات  به  مربوط  وزني  مقادير  ميانگين   
اثر  به  نسبت  اروميه  آرتمياي  ناپليوس  بدن  انفرادي 

سطوح دما در جدول شماره (٣ ) آمده است.
  مقايسه ميانگين مقادير به دست آمده نشان مي دهد كه 
مقدار وزن خشك، پروتئين، چربي، كربوهيدرات و انرژي 

ناپليوس آرتمياي اروميه در دماي ٢٥ درجه سانتي گراد 
نسبت به دماي ٣٠ درجه سانتي گراد بيشتر بوده است و 
اين مقادير در دماي ٣٠ درجه سانتي گراد كاهش داشته 
است، ولي اين تفاوت ها براي يك عدد ناپليوس آرتميا نيز 

.(p <٠/٠٥) معني  دار نبود

علوم و تكنولوژي محيط زيست ٦٢

جدول ٢- مقايسه ميانگين تركيبات بيوشيميايي بدن ناپليوس آرتمياي اروميه نسبت به اثر سطوح دما*

.(P > ٠/٠٥)  ها، اعداد در يك رديف با حروف مشابه داراي اختالف معني دار نمي باشند SD ± * ميانگين 

.(P > ٠/٠٥)  ها، اعداد در يك رديف با حروف مشابه داراي اختالف معني دار نمي باشند SD ± * ميانگين 

جدول ٣ - مقايسه ميانگين تركيبات بيوشيميايي انفرادي بدن ناپليوس آرتمياي اروميه نسبت به اثر سطوح دما*
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٦٣ طيبي و همكاران

بحث و نتيجه گيري
تخمه گشايي  قابليت  ميزان  بر  دما  اثر  از  حاصل  نتايج 
درصد  كه،  داد  نشان  اروميه  درياچه  آرتمياي  سيست 
درجه   ٣٠ دماي  در  سيست ها  تخمه گشايي  كارايي  و 
سانتي گراد نسبت به دماي ٢٥ درجه سانتي گراد بيشتر 
نظر  از  تخمه گشايي  درصد  مورد  در  افزايش  اين  و  بوده 
آماري معني دار است (٠/٠٥> p). اين عامل مي تواند، 
به دليل افزايش سوخت و ساز سيست ها در دماي باالتر و 
در نتيجه رسيدِن سريعتر آنها به مرحله تخمه گشايي و 
افزايش ميزان تخمه گشايي سيست ها در دماي ٣٠ درجه 

سانتي گراد است.
   يافته هاي محققين ديگر نيز اين نتيجه را تأييد مي كند 
 ١٧ براي  تخمه گشايي  قابليت  حداكثر  و٥).   ٨,١٤,١٥)

سويه مختلف در محدوده دمايي ٢٥ تا ٣٠ درجه 

سانتي گراد به دست آمد (٥). همچنين، مشخص شدكه 
در محدوده دماهاي باالتر، سيست ها درصد تخمه گشايي 
تا   ٣٣ بين  دماي  ولي   (٨) مي دهند  نشان  را  بهتري 
ساز  و  سوخت  جلوگيري  باعث  سانتي گراد،  درجه   ٤٠
سيست ها در مرحله تخمه گشايي شده است (١٥). يافته 
هاي ديگر نيز نشان داده كه، در دماهاي ٣٥ تا ٤٥ درجه 
سانتي گراد هيچ تخمه گشايي قابل توجهي در سيست ها 

رخ نداده است(١٤) . 
   مطالعات انجام شده در گونه هاي مختلف آرتميا نشان 
درياچه  آرتمياي  سيست  كه  دمايي  حداكثر  است،  داده 
كرده،  حفظ  را  خود  تخمه گشايي  قابليت  آن  در  اروميه 
دماي ٣٦ درجه سانتي گراد بود كه، در اين دما، قابليت 
بعد  ولي  يافت،  كاهش  درصد   ١/٠٦ به  گشايي  تخمه 

ميانگين تركيب اسيدهاي چرب ناپليوس آرتمياي اروميه 
نسبت به اثر سطوح دما در جدول شماره (٤) ارائه شده 
است. همان طور كه در جدول مشاهده مي شود، بيشترين 
اسيد  اروميه  آرتمياي  ناپليوس  در  چرب  اسيد  مقدار 
اسيدهاي  كلي  مقادير  همچنين  است.  بوده  لينولنيك 

 ٢٥ به  نسبت  سانتي گراد  درجه   ٣٠ دماي  در  چرب 
درجه سانتي گراد اختالف قابل مالحظه اي نشان نداد و 
اختالفات جزئي مشاهده شده نيز از نظر آماري معني دار 

.(p >٠/٠٥)  نبود

جدول ٤- مقايسه ميانگين تركيب اسيدهاي چرب بدن ناپليوس آرتمياي اروميه نسبت به اثر سطوح دما*

.(P > ٠/٠٥)  ها، اعداد در يك رديف با حروف مشابه داراي اختالف معني دار نمي باشند SD ± * ميانگين 
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داده،  دست  از  را  خود  تخمه گشايي  قابليت  دما،  آن،  از 
 ، سانفرانسيسكو١  خليج  آرتمياي  سيست  كه  حالي  در 
حتي در دماي ٣٨ درجه سانتي گراد نيز به ميزان ٧/٠٥ 
 A. مانند  ها،  گونه  ساير  البته  شد.  تخمه گشايي  درصد 
 A. نيز  و   sinica A. persimillis A. tunisia

سانتي گراد،  درجه   ٣٦ دماي  تا  حداكثر   urmiana

قابليت تخمه گشايي خود را حفظ مي كند (٧).
  براي سيست آرتمياي درياچه اروميه، بهترين دماها ٢٦، 
٢٨ و٣٠ درجه سانتي گراد معرفي شده است (١٨ و ١٧، 
٦). نتايج متفاوت به دست آمده توسط محققين مختلف 
سيست  تخمه گشايي  براي  بهينه  دماي  با  ارتباط  در 
مي  اما  نيست،  گسترده  زياد  چند  هر  اروميه،  آرتمياي 
تواند به داليل مختلفي از جمله محل، نحوه و فصل جمع 
آوري سيست ها، نحوه و روش خشك كردن، نحوه و نوع 
تخمه گشايي، ابزار  رفع دياپوز، روش  بندي، روش  بسته 
شور  آب  امالح  تركيب  تخمه گشايي و  در  استفاده  مورد 

مورد استفاده براي تخمه گشايي است (١).
شيميايي،  زيست-  تركيب  بر  دما  حاصله  نتايج  طبق    
ناپليوس  چرب  اسيدهاي  تركيب  و  انرژي  محتواي 
نداده  نشان  را  اي  مالحظه  قابل  تأثير  اروميه،  آرتمياي 
و تغييرات جزئي مشاهده شده نيز، از نظر آماري معني 
غذايي  هاي  ارزش  مقايسه  در   .(p  >٠/٠٥) نيست  دار 
انفرادي ناپليوس آرتميا، نسبت به اثر سطوح دما، كاهش 
از  انرژي  و  كربوهيدرات  چربي،  پروتئين،  خشك،  وزن 
قابل مالحظه  ٣٠ درجه سانتي گراد  ٢٥ درجه به  دماي 
است. مقدار انرژي ناپليوس ها نيز، در دماي ٣٠ درجه 
بوده  سانتي گراد  درجه   ٢٥ دماي  از  كمتر  سانتي گراد 
است كه احتماًال به دليل سوخت و ساز و مصرف بيشتر 
انرژي در دماي باالتر است كه، محتواي انرژي ناپليوس 
در دماي باالتر كاهش نشان داده است. همچنين، چون 
است،  بيشتر  ها  ناپليوس  ساز  و  سوخت  باالتر  دماي  در 
ميزان پروتئين، چربي و كربوهيدرات ناپليوس نيز كاهش 
يافته است اما، اين كاهش از نظر آماري معني دار نيست 

 .(p >٠/٠٥)

1-A. franciscana

  به طور كلي، در بررسي اثر دما بر قابليت تخمه گشايي 
بيشترين  سانتي گراد  درجه   ٣٠ دماي  كه،  شد  مشخص 
ميزان تخمه گشايي را دارد كه اختالف آن با دماي ٢٥ 
درجه سانتي گراد معني دار بوده است (٠/٠٥> p). در 
هر  نيز  آرتميا  ناپليوس  بدن  تركيبات  بر  دما  اثر  بررسي 
سانتي گراد  درجه   ٣٠ دماي  در  كه  شد  مشخص  چند 
اين  ولي،  شود،  می  كم  غذايي  ارزش  و  انرژي  مقادير 
همچنين،  باشد.  نمي  دار  معني  و  است  جزئي  اختالف 
قابل  اختالف  نيز،  بدن  چرب  اسيدهاي  تركيب  نظر  از 
توجهي مشاهده نشد كه اختالفات جزئي موجود نيز از 
نظر آماري معني دار نمي باشد (٠/٠٥< p)، بنابراين، مي 
توان نتيجه گيري نمود كه افزايش دما در بيشتر موارد 
موجب كاهش محتواي انرژي و تركيب يست - شيميايي 
ناپليوس ها مي شود، ولي چون اين تغيير جزئي است، به 
نظـــر مي رسد تأثير چنداني بر ارزش غذايي ناپليوسها 

در تغذيه الرو آبزيان نداشته باشد.
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