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چکیده
این تحقیق با هدف بررسي اثر سطوح مختلف  pHبر درصد و قابلیت تخمگشایي سیست آرتمیا ارومیانا ( )Artemia urmianaدر پنج
تیمار مختلف شامل  )7، 7/5، 8، 8/3، 4( pHانجام شد .براي هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد .در طول آزمایش تمامي فاکتورهاي
مؤثر بر تخمگشایي ثابت بوده و تنها میزان  pHمتغیر بود .پس از  49ساعت از آغاز انکوباسیون سیستها ،تعداد ناپلیوسها ،ناپليهاي
مرحله چتري و تخمها شمارششده و در نهایت درصد و قابلیت تخمگشایي محاسبه گردید .بر اساس نتایج ،درصد و قابلیت تخمگشایي
در  pH = 8/3بیشتر از سایر تیمارها بود و حداقل تخمگشایي در  pH= 4مشاهده شد .اختالف مشاهده شده در بین تیمارهاي مورد
مطالعه بسیار جزئي بوده و از نظر آماري معنيدار نبود( .)P>0.05بهطورکلي  pHاز عوامل مهم در تخمگشایي سیست آرتمیا بوده و
ميبایست جهت تولید بهینه آرتمیا ارومیانا میزان  pHدر  8/3ثابت نگهداشته شود.
کلمات کلیدی :آرتمیا ارومیانا ،قابلیت تخمگشایي ،درصد تخمگشایي ،pH ،سیست

مقدمه
آرتمیا از شاخهي بندپایان و رده سختپوستان و جزء

ویتنام و تایلند که فاقد منابع طبیعي آرتمیا هستند با

آبشش پایان ميباشد .آرتمیا سختپوست کوچکي است

پرورش مصنوعي آن ،سعي در کسب سهمي از بازار

که در آبهاي بسیار شور زندگي ميکند و داراي

چندین میلیون دالري آرتمیا دارند [ .]11در این میان،

مشخصات ظاهري منحصربهفردي ميباشد .با افزایش

ایران به علت بهرهمندي از دریاچهي ارومیه بهعنوان

روزافزون جمعیت جهان نیاز به منابع غذایي جدیدتر

بزرگترین زیستگاه طبیعي گونه آرتمیا ارومیانا

کامالً احساس ميشود .توسعه و گسترش آبزيپروري

( )Artemia urmianaیکي از هفت گونه معروف

ميتواند کمک مؤثري در رفع این کمبود باشد .آرتمیا به

آرتمیاي دوجنسي جهان که برخالف سایر گونهها در

خاطر دارا بودن مقادیر باالي پروتئین و تمام اسیدهاي

مورد ارزش غذایي و مشخصات بیولوژیک آن تحقیقات

آمینه ضروري براي آبزیان بهعنوان بهترین ماده غذایي در

اندکي صورت گرفته است [ .]9کاربردهاي فراوان این

صنعت آبزيپروري محسوب ميشود .کاربرد متنوع و

میگوي آبشور ازجمله استفاده از آن بهعنوان خوراک

گسترده آرتمیا در صنایع مختلف ازجمله پرورش آبزیان،

پروتئیني مغذي براي انسان ،دام و طیور و همچنین تولید

دام ،طیور و صنایع غذایي انساني سبب گردیده تا این

نمک خالص از آب دریاها و دریاچهها و مهمتر از همه،

محصول تجاري به یک کاالي استراتژیک تبدیل شود،

کاربرد آرتمیا در پرورش آبزیان (انواع ماهيها و میگوها)،

بهگونهاي که رقابتي شدید و تنگاتنگ در بین کشورهاي

آن را به موجودي قابلتوجه و بسیار باارزش بدل کرده

مختلف ،جهت سرمایهگذاري کالن درزمینهي تجاري و

است [ .]14ناپلي آرتمیا منبع غذایي خوبي است که

تولیدي آرتمیا به وجود آمده است .حتي کشورهایي مانند

مطلوب الرو ماهیان دریایي و آب شیرین است [.]15
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بررسي تأثیر سطوح مختلف ...pH

آرتمیا گسترش جهاني دارد و سویههاي جغرافیایي

مطالعات زیادي روي مراحل مختلف رشد و نمو آرتمیا

متنوعي از آن در دنیا وجود دارد .نقش بارز آرتمیا در

ارومیانا انجامشده است ولي در زمینهي صرفاً خواص

توسعه صنعت آبزيپروري جهاني یک حقیقت انکارناپذیر

فیزیکي و شیمیایي کمتر به  pHتوجه شده و تحقیقات

است .در بین مواد غذایي زندهاي که براي تغذیه الرو

بیشتر متمرکز بر شوري و دما جهت تخمگشایي و یا رشد

ماهیان دریایي ،ماهیان آب شیرین و سختپوستان (میگو)

آرتمیا مورد بررسي قرارگرفته است .بهطور کلي  pHاز

بکار ميرود ناپلي تازه تفریخ شده آرتمیا عمدتاً به دلیل

عوامل مهم در تخمگشایي سیست آرتمیا بوده و ازاینرو

ارزش غذایي باال ،سهولت دسترسي ،تنوع اشکال کاربردي

این مطالعه با هدف بررسي اثر سطوح مختلف  pHبر

آن در مراحل مختلف رشد و پرورش انواع آبزیان و

درصد و قابلیت تخمگشایي سیست آرتمیا ارومیانا انجام

قابلیت استفاده از آن بهعنوان حامل مناسب ویتامینها،

شد.

رنگدانهها ،مواد شیمیایي ،واکسنها و هورمونها همگي

مواد و روش کار

باعث گردیده تا این ارگانیسم از جایگاه ویژهاي در

مطالعه حاضر در پاییز  1386در محل آزمایشگاه شیالت

آبزيپروري برخوردار باشد و روزبهروز بر اهمیت و دامنه

دانشکده منابع طبیعي دانشگاه زابل صورت پذیرفت.

استفاده از آن افزوده شود [ .]6غذاهاي زنده بهعنوان یکي

سیستهاي ( )Artemia urmianaآرتمیا ارومیانا

از مهمترین و باارزشترین فاکتورهاي تغذیهاي در

مورداستفاده در این تحقیق از مرکز تحقیقات آرتمیا و

پرورش موفقیتآمیز الرو ماهیان و میگو شناختهشدهاند و

جانوران آبزي ارومیه تهیه گردید .الیه کوریون این

بر میزان بازماندگي و رشد اکثر آبزیان در دوره الروي

سیستها طي فرآیند کپسولزدایي به طریق شیمیایي

مؤثر ميباشند [ .]19ناپلي آرتمیا در بین انواع فرآوردههاي

جداسازي شدند [ .]15جهت ضدعفوني ،سیستها با 422

غذایي حاصل از آرتمیا نظیر تخم پوسته زدایي شده،

 ppmهیپوکلریت تراکم  52گرم در لیتر از محلول سدیم

زیتوده آرتمیا ،آرتمیاي منجمد شده و پودر آرتمیا کاربرد

به مدت  32دقیقه استفاده و آنگاه با ریختن در الک 452

بیشتري دارد [ .]8روشهاي تخمگشایي سیست آرتمیا

میکروني با آب شستشو داده شدند .به منظور انکوباسیون

استانداردشده و میزان فاکتورهاي مذکور در هر یک از

سیستها از ظروف مخروط -استوانهاي پالستیکي با

گونههاي آرتمیا مشخص گردیدهاند [ .]4از عوامل مؤثر بر

حجم یک و نیم لیتر که با یک لیتر آب کلرزدایي شده

درصد تخمگشایي سیست آرتمیا عوامل فیزیکي و

پرشده بودند استفاده شدند .شوري آب توسط نمک دریا

شیمیایي نظیر شوري ،اکسیژن ،pH ،درجه حرارت و غیره

به  32 pptرسانده و درجه حرارت آب در  48درجه

ميباشد [ .]5همچنین درصد تخم گشایي سیست آرتمیا

سانتيگراد ثابت نگهداشته شد .سیستها با تراکم 1

معموالً بین  42تا  82درصد بسته به عوامل مختلف ،از

میليگرم در لیتر به ظروف انکوباسیون اضافهشده و

جمله نژاد آرتمیا و شرایط انکوباسیون سیستها ميباشد

هوادهي با استفاده از پمپ هواده از پایین صورت گرفت.

[ .]13دویل و مک مهان ( ،)1445مطالعهاي را روي تأثیر

این ظروف با استفاده از المپ فلورسنت بافاصله 42

ده سطح مختلف  )9- 8/5( pHبر تخمگشایي و

سانتيمتر نوردهي گردیدند .با توجه به اینکه المپ

بازماندگي سیست آرتمیا فرانسیسکو ،در آب دریا با

رشتهاي سبب افزایش دماي محیط انکوباسیون ميشد ،از

استفاده از اسیدسولفوریک ( )H2SO4انجام دادند .نتایج

این نوع المپ استفاده نگردید .براي پایین آوردن  pHاز

نشان داد که باالترین میزان تخمگشایي در  pH= 7/3بوده

اسیدسیتریک  2/1نرمال ( )CooHH2oیا پروپان تري

و بهطور قابلتوجهي با فاصله گرفتن از این نقطه (پایینتر

کربوکسیلیک استفاده شد و براي باال بردن  pHاز کربنات

یا باالتر) میزان تخم گشایي نیز کاهش ميیافت [.]7

سدیم ( )NaoH3استفاده شد .در هر یک از تیمارها
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میزان  pHتوسط دستگاه pHمتر  WTWمدل

 =Nتعداد سیست کامالً تخمگشایي شده (ناپلي)

 i/SET332تنظیم گردید .پنج تیمار مختلف شامل pH

 =Uتعداد سیستهاي نیمه تخمگشایي شده (فرم چتري)

( 7/5، 8، 8/3، 4و  )7و براي هر تیمار سه تکرار در نظر

 =Hتعداد سیستهاي تخمگشایي نشده

گرفته شد .پس از گذشت  49ساعت از شروع انکوباسیون

و براي تعیین قابلیت تخمگشایي سیست آرتمیا از فرمول

از هر یک از تکرارها  3نمونه  452میکرولیتري برداشت

زیر استفاده شد:

شد و براي فیکس کردن ناپلیوسها از محلول لوگول

HE = (N×4×800)/1.6= N×2000
 =HEمیزان قابلیت سیستهاي تخمگشایي شده

استفاده گردید.

 =Nتعداد سیستهاي کامالً تخمگشایي شده (ناپلي)

تعداد ناپلوسها ( )Nدر هر  3نمونه شمارش و سپس

 =Mمقدار سیست مورد استفاده [.]19

محاسبه شد .همچنین تعداد فرم چتري (ناپليهاي نیمه

تجزیه و تحلیل آماري توسط نرمافزار  SPSSنسخه 18

تفریخ شده ( )Uدر هر نمونه و میانگین آنها شمارش

صورت گرفت .پس از نرمال نمودن دادهها جهت مقایسه

گردید .از سوي دیگر تعداد سیستهاي تخمگشایي نشده

میانگینها از روش آنالیز واریانس یکطرفه ( one-way

( )Hنیز شمارش شدند .درصد تخمگشایي ( )HPو

 )ANOVAو مقایسه میانگین با استفاده از آزمون دانکن

قابلیت تخم گشایي( )HEبراي  3نمونه براي سه تکرار

انجام شد و وجود یا عدم وجود اختالف معنيدار در

هر تیمار و در نهایت میانگین براي آن تیمار مطابق فرمول

سطح اعتماد  45درصد تعیین گردید .همچنین بهمنظور

زیر محاسبه شد.

بررسي معادله رگرسیون از آنالیز رگرسیون استفاده گردید.

HP%=(N÷N+U+H)×100
 =HPمیزان درصد سیستهاي تخمگشایي شده

شکل  -4انکوباسیون استفادهشده براي تخم گشایي سیست آرتمیا

شکل  -1فیکس کردن ناپليهاي آرتمیا جهت انجام شمارش

نتایج
نتایج میانگین تأثیرات مختلف  pHبر تخمگشایي سیست

در  pH=8/3با تعداد  16/33±1/54و کمترین تعداد در

آرتمیا ارومیانا ( )Mean± Sdدر پنج تیمار مختلف در

 pH=4با تعداد  8±5/44ناپلي مشاهده شد .آنالیز

جدول  1نشان داده شده است .بیشترین تعداد ناپلي آرتمیا

واریانس یکطرفه با سطح احتمال  5درصد در تیمارهاي
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مطالعاتي اختالف معنيداري را در بین پنج تیمار نشان داد

تیمارهاي مختلف کم بوده است .پارامتر دیگري که مورد

( .)P<0.05بیشترین و کمترین تعداد ناپليهاي نیمه

بررسي قرار گرفت قابلیت تخمگشایي سیست آرتمیا بوده

تفریخ شده یا فرم چتري به ترتیب در  pH=8با تعداد

که به ترتیب حداقل و حداکثر مقدار متوسط آن در

 54/33±2/51و کمترین در  pH=4با  5±4/69مشاهده

 pH=4با قابلیت تخمگشایي  34222و حداکثر در 8/3

شد .بررسي شمارش سیستهاي تفریخ نشدهي آرتمیا

= pHبا قابلیت تخمگشایي  65333/33مشاهده شد .آنالیز

نشان داد که بیشترین تعداد آن در  pH=7با تعداد

واریانس یکطرفه با سطح احتمال  5درصد در تیمارهاي

 52/33±4/51و کمترین تعداد آن در  pH=4با تعداد

مطالعاتي اختالف معنيداري را در بین پنج تیمار نشان

 4/66±7/24بوده است .حداقل و حداکثر متوسط درصد

نداد (.)P>0.05

تخمگشایي در pHهاي مورد مطالعه در مدت بررسي به

نتایج مقایسه میانگین pHهاي مختلف نشان داد که تا 8/3

ترتیب در  pH=4با درصد تخمگشایي  42/54درصد و

= ،pHدرصد و قابلیت تخمگشایي سیستها افزایش

حداکثر در  pH =8/3با درصد تخمگشایي  51/48بوده

داشته ولي با فاصله گرفتن از آن دوباره روند کاهشي را

است .آنالیز واریانس یکطرفه با سطح احتمال  5درصد

نشان داد (نمودارهاي  3 ،4 ،1و  .)9با توجه به نتایج

در تیمارهاي مطالعاتي اختالف معنيداري را در بین پنج

ميتوان گفت که سیست آرتمیاي دریاچه ارومیه در 8/3

تیمار نشان نداد ،زیرا نوسانات درصد تخمگشایي

=  pHبیشترین درصد و قابلیت تخمگشایي را دارد.

جدول 1ـ .میانگین و ضریب تغییرات درصد و قابلیت تخمگشایي سیست آرتمیا ارومیانا در pHهاي مختلف
پارامترهاPH /

7

7/5

8

8/3

4

N

11/33±1/54

14/33±3/41

13/66±2/57

16/33±1/54

8±5/44

U

7±1

4±7/81

54/33±2/51

15/66±14/66

5±4/69

H

52/33±4/51

46/66±13/65

17/33±7/24

15/66±14/66

4/66±7/24

HP

45/55±13/44

47/82±7/34

38/42±4/83

65333±6112/1

42/54±13/44

HE

95333/33±6112/12

59666±4324/92

59666±4324/92

65333±6112/1

34222±41166/21

* =Nتعداد سیستهاي تخمگشایي شده (ناپلي) =U ،تعداد سیستهاي نیمه تخمگشایي شده (شکل چتري) =H ،تعداد سیستهاي تخمگشایي نشده،
 =HPدرصد سیستهاي تخمگشایي شده =HE ،قابلیت سیستهاي تخمگشایي شده.
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نمودار 4ـ درصد تخمگشایي سیست آرتمیا ارومیانا در pHهاي مختلف
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y = -20410x2 + 322858x - 1E+06
R2 = 0.7282
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نمودار 3ـ رابطه رگرسیوني بین  pHو قابلیت تخمگشایي سیست آرتمیا
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نمودار 9ـ رابطه رگرسیوني بین  pHو درصد تخمگشایي سیست آرتمیا

بحث

دارند .اثرات  pHبر روي درصد تخمگشایي سیست

 pHیکي از مهمترین عوامل مؤثر در روند تولیدمثلي و

آرتمیا در نژادهاي مختلف موردبررسي قرار داده شدند و

رشد و بازماندگي الروهاي ماهي ،میگو و سایر

مشخصشده که درصد تخمگشایي بافاصله گرفتن از رنج

سختپوستان ميباشد [ .]3در ارزیابي سیست آرتمیا،

بهینه  8/3کاهش ميیابد .هرچه میزان  pHمحیط کشت

پارامترهاي مربوط به تخمگشایي آنها مانند  ،pHتراکم

به این رنج نزدیکتر باشد ،درصد و قابلیت تخمگشایي

سیست آرتمیا ،درجه حرارت ،شوري ،میزان اکسیژن

نیز بیشتر ميشود .نتایج حاصل از این پژوهش نیز با این

محلول ،جهت تخمگشایي سیست آرتمیا اهمیت زیادي

نتایج همخواني دارد .سیست آرتمیا در pHهاي 12-6
85
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بررسي تأثیر سطوح مختلف ...pH

درصدي از تخمگشایي مختلفي را نشان ميدهد.

بهینه براي تخمگشایي سیست آرتمیاي ارومیه ،هرچند

سیستهاي که در شرایط اسیدي قرار دارند ،درصد تخم-

زیاد گسترده نیست ،اما ميتواند به دالیل مختلفي ازجمله

گشایي پاییني داشته ،در صورتيکه هرچه بهطرف شرایط

محل ،نحوه و فصل جمعآوري سیستها ،نحوه و روش

قلیایي پیش برویم این میزان افزایشیافته و در pH = 8/3

خشککردن ،نحوه و نوع بستهبندي ،روش رفع دیاپوز

به بیشترین مقدار خود ميرسند و بعد از آن با افزایش

(حالت خواب) ،روش تخمگشایي ،ابزار مورد استفاده در

قلیائیت آب دوباره از میزان تخمگشایي کاسته ميشود.

تخمگشایي و ترکیب امالح آبشور مورد استفاده براي

در تحقیق حاضر تأثیر  pHبر میزان و قابلیت تخمگشایي

تخمگشایي را مؤثر دانست .عالوه بر درجه حرارت ،نور،

سیست آرتمیا اورمیانا بررسي گردید .نتایج حاصل از اثر

شوري و اکسیژن ،شرایط اسیدیته نیز بر میزان تخمگشایي

 pHبر میزان تخمگشایي سیست آرتمیاي دریاچه ارومیه

مؤثر ميباشد [ .]11افزایش  pHمنجر به ترشح شدن

نشان داد که ،درصد و کارایي تخمگشایي سیستها در

آنزیم تريهاالز و تجزیهتري هالوز ميگردد [ .]18به دنبال

 pH= 8/3نسبت به سایر  pHها بیشتر بوده استPH .

تجزیه این ماده به گلیکوژن و گلیسرول پاره شدن پوسته

خنثي ( )pH= 7درصد تخمگشایي پاییني را نشان داد که

سیست و تخمگشایي رخ ميدهد [ .]17طبق مطالعات

به دلیل مناسب نبودن این میزان  pHبراي شرایط

وانهاکه و همکاران ( )1482آستانه تحریک سیست توسط

انکوباسیون سیستها ميباشد و اهمیت  pHرا در تخم-

 pHدر سویههاي مختلف جغرافیایي متفاوت است که

گشایي سیست آرتمیا نشان ميدهد .با افزودن تدریجي به

این اختالف ناشي از تفاوت در خصوصیات الیه کوریون

قلیائیت آب  ،pH= 7/5باعث افزایش تدریجي مقدار

سیست مانند ضخامت این الیه ميباشد .رنج بهینه pH

درصد تخمگشایي به  47/82و قابلیت تخمگشایي به

براي فعالیت آنزیم تفریخ ()Hatching Enzyme

 94333/33شد .این افزایش تدریجي نشاندهنده نزدیک

جهت هضم غشاء کوتیکول داخلي و در نهایت جهت

شدن سیستها به  pHبهینه ميباشد .با افزودن قلیائیت

آزاد شدن الرو از سیست ضروري است [ .]42در

آب ( pH=8و  )pH=8/3به دلیل قرار گرفتن در pH

تحقیقات الونز و سارجلوس ( )1486بر روي آرتمیا به

بهینه تخمگشایي آرتمیا افزایش چشمگیري را نسبت به

اثبات رسید که دامنه تحمل  pHدر آرتمیا بین 8-6/5

حالت خنثي نشان داد ،تا جایي که درصد تخمگشایي در

ميباشد .براي اینکه آنزیمهاي تخمگشایي بتوانند به

 pH= 8به  38/42درصد و در  pH=8/3به  51/48درصد

بهترین نحو عمل کنند pH ،باید در حد باالتر از 8

و قابلیت تخمگشایي آن نیز در  pH=8به  59666و

نگهداري شود و نباید به کمتر از  7/5برسد [ .]11در

 PH=8/3به  65333افزایش یافت .در  pH=4درصد و

تحقیقات آذري تاکامي( )1386نیز مناسبترین  pHبراي

قابلیت تخمگشایي کاهش محسوسي را از خود نشان داد،

تخمگشایي آرتمیا  pH= 8- 8/5گزارششده است و pH

بهطوريکه درصد تخمگشایي به  42/54درصد و قابلیت

کمتر از  7/5اثرات نامطلوب روي تخمگشایي سیست

تخمگشایي  34222شد .دلیل این امر دور شدن از حالت

آرتمیا ميتواند داشته باشد [ .]1در بررسي پیکران مانا

قلیائیت بهینه تخمگشایي براي سیست آرتمیا بوده است.

( pH )1386براي تعیین تخمگشایي سیست آرتمیا در سه

در این آزمایش از نظر آماري تفاوت معنيداري مشاهده

 )6 ، 8 ،12( pHتحت شرایط استاندارد گزارش شد که

نشد .یکي از عوامل معنيدار نشدن آن را ميتوان به دامنه

بیشترین میزان تفریخ در  pH=8انجامگرفته و میزان تخم-

وسیع تحمل  pHبراي آرتمیا ارومیانا اشاره کرد .یافتههاي

گشایي در هر سه  pHبا افزایش زمان انکوباسیون افزایش

محققین دیگر نیز این نتیجه را تأیید ميکند .نتایج متفاوت

ميیابد .معرفي بهترین شرایط براي تمام گونهها و

بهدستآمده توسط محققین مختلف در ارتباط با pH

نژادهاي آرتمیا دشوار است ،زیرا هر نژاد شرایط خاص
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خود را دارد ولي شرایط استاندارد  pHبراي تخمگشایي

آرتمیا ارومیانا غنيشده با ویتامین  Cروي رشد ،درصد

آرتمیا ارومیانا  pH=8-8/5ميباشد (بدوي1377 ،؛

بقا و مقاومت در برابر استرسهاي محیطي در الروهاي

حافظیه )1384 .که یافتههاي این تحقیق را تأیید ميکند

قزلآالي رنگینکمان ،پژوهش و سازندگي ،شماره

[ .]4ام سلما و همکاران ( ،)4214مطالعهاي را روي تأثیر

صفحات  45تا .34

تغییرات شوري و  pHبا استفاده از  CO2را بر نرخ تخم-

 -4پیکران مانا ،ن .1386 ،.ارزیابي کمي و کیفي

گشایي آرتمیا فرانسیسکو در گروه زیستشناسي دریایي،

سیست ،سیست دکپسوله آرتمیا و ناپلیوسهاي حاصل از

دانشگاه ملي  ،Pukyongبوسان کره مورد بررسي قرار

آنها در سه منطقه جغرافیایي ایران ،پایاننامه کارشناسي

دادند .در این پژوهش  9سطح مختلف ،7/3 ،7/6 ،8( pH

ارشد شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمي الهیجان ،ص .199

 )7و سه سطح مختلف شوري ( 35 ،45 ،15قسمت در
هزار) در نظر گرفته شد .درجه حرارت در تمام تیمارها

 -3شعاع حسني ،پ .1378 ،.کاربرد سیست آرتمیا در

ثابت بود ( 47 ±2/5درجه سانتيگراد) .نتایج نشان داد که

آبزيپروري .مجله آبزيپروري ،زمستان  ،1388شماره

سطح  pHپایینتر موجب کاهش میزان تخمگشایي

 48و .47ص .98 -37

سیست آرتمیا بدون در نظر گرفتن میزان شوري ميشود.

 -9قدرت نما ،م ،.آذري تاکامي ،ق .1386 .میزان تخم

حداقل تخمگشایي در  ،pH=7نسب به تیمار شاهد (2/1

گشایي سیست آرتمیا اورمیانا ()Artemia urmiana

 )pH=8 ±مشاهده شد .همچنین این آزمایش نشان داد

در شدتهاي نوري متفاوت .مجله علوم زیستي ،زمستان

که اثرات مربوط به شوري بر تخمگشایي سیستها کامالً

 .1386دوره  ،1شماره  ،3صفحه .74 -67
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