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 ایران  ،ارومیه ،دانشگاه ارومیه ،دانشکده منابع طبیعی ،استادیار گروه شیالت .2
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 6/44/4992تاریخ تصویب:     42/9/4992تاریخ دریافت: 

 چکیده
 رشد و سالمت بر مفیدی اثرات و درآمده کلونی صورتبه موجودات گوارش دستگاه در که هستند مفیدی میکروارگانیسمهای اپروبیوتیکه

بر پارامترهای رشررد   Saccharomyces cerevisiaeو   Bacillus subtilisپروبیوتیکهای   اثر حاضررر تحقیق دارند. در میزبان موجود
مورد بررسرری ارار گر.ت.  Vibrio campbellii در مقابل باکتری بیماریزای Artemia franciscanaبازماندگی  ترکیب الشرره  و مقاومت 

به ازای هر میلی لیتر آب به محیط پرورش آرتمیا اضرا.ه شد و بر مننای وزنی باکتری    CFU ۰×۵۰۱با تراکم  Bacillus subtilisباکتری 
).ااد پروبیوتیک(  تیمار دو )غذا +  به عنوان شرراهد ۰یمارتیمار: ت 4از مخمر اسررتفاده شررد. آزمایو ب ررورت یک مر  کامال یت رراد.ی در 

آزمایو   ۰۵و   8براکتری(  تیمرار سررره )غذا + مخمر( و تیمار )هار ) غذا به همراه مقدار برابری از مخمر و باکتری( انرات گر.ت. در روز   
مواجهه شرررد. بر   V. campbelliiتری بیماری زای (  آرتمیا با باک۰۵مول و بازماندگی آرتمیا محاسرررنه گردید. در انتهای آزمایو )روز 

. (P < ۱۵/۱) مشرراهده گردید که با تیمار شرراهد ا تالن مینی دار داشررت 2داری در تیمار اسرران نتای   حداک ر اندازه بدن  برور مینی
 22و  48  24بید از . (P  < ۱۵/۱) مشاهده شد که ا تالن مینی داری با سایر تیمارها نداشت 4و  2همچنین حداک ر بازماندگی در تیمار

سراعت مواجهه با باکتری وینریو  بیشرترین و کمترین درصد بازماندگی به ترتیب در تیمار )هار و تیمار کنترل ).ااد پروبیوتیک( مشاهده   
اکستر حداک ر میران  . ترکینات الشره نیز  برور مینی داری تحت تثثیر پروبیوتیکهای مورد استفاده بود به نحوی که  (P > ۱۵/۱) گردید

بود که با سایر  4یشترین مقدار پروتئین و میزان )ربی به ترتیب مربوط به تیمار شاهد و تیمار ب (. P > ۱۵/۱) مشاهده گردید 3در تیمار 
. نتای  نشرران داد که اسررتفاده از پروبیوتیک می تواند تثثیر م نتی بر رشررد و بازماندگی   (P > ۱۵/۱) تیمارها ا تالن مینی دار داشررت

A. franciscana  در مقابله با باکتری بیماریزاcampbellii Vibrio    داشرته باشرد و استفاده از پروبیوتیک برای جلوگیری از مرو و میر
 داشت.ناشی از این باکتری در کشت آرتمیا اثرات سودمندی  واهد 
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 مقدمه. 1

آرتمیرا در جهرران    هررایگونره  مهمترینیکی از 
با باشد. این آرتمیا می Artemia franciscanaگونة 

درصرد تفری  باال و درصررد  لوی سرریستها    توجه به
همزمرانی تفری   انردازه منراسرررب  ارزش غذایی باال     

 Lavens and) ایمت و تقاضررای جهانی باالیی دارد

sorgeoos, 1996)  یک غذای عالی به عنوان . آرتمیرا
الروهای تازه هچ شررده )تفریخگاهها( مخ رروصررا برای 

با توجه به اهمیت این موضوع باشرد بنابراین  ماهی می
بسرریاری توسرریه  ۰62۱و  ۰69۱دهه آبزی پروری در 

. آرتمیا یکی از (Bengtson et al., 1991داشرررت )
باشررد که با ترین غذاهای زنده در آبزی پروری میمهم

داشرررتن ویهگیهرایی مراننرد پرورش آسررران  اابلیت    
داری آن به مدت موالنی و اابلیت دسرررترسررری و نگه

بیوتیکها و واکسرررنها به ع ویترامینهرا  آنتی  حمرل انوا 
پروری نقو دارنررد ای در آبزیصرررورت گسرررتررده 

(Sorgeloos et al., 1986 مرررالیررات زیررادی در .)
اثرات براکتریهرای گوناگون بر شرررا  رررهای   زمینرة  

 انرررات شرررده اسرررت    A. franciscanaزیسرررتی
(Verschuere et al., 1999 Orozco – medina 

et al., 2002; Marques et al., 2006;.)  امروزه
برای یکی از بهترین غرذاهرای زنده   آرتمیرا بره عنوان   

ماهیان  دریایی ماهیان   پوسررتانسررخت الرو پرورش
آب شرریرین و زینتی شررنا ته شررده اسررت. آرتمیا    
موجودی است که می توان آن را با توجه به نیاز آبزی 

مورد )ر ررة زیسرررتی آن پروری در مراحررل مختل  
ه ای  .یلتر کنندتغذیهاده ارار داد. آرتمیا از نظر اسررتف

غیر انتخابی اسرررت  بدین مینا که از کلیه مواد غذایی 
موجود در محیط کره از نظر انردازه ارابلیرت ورود برره     

نماید تغرذیه  دهران را داشرررتره براشرررنرد  میتوانرد      
(Hafezieh, 2004.) 

به منظور بهنود سالمت و در سرالهای گذشرته    
تولید  راههای جایگزین درمان  نظیر اسررتفاده ا.زایو 

از پروبیوتیکها در جیره غذایی پیشررنهاد شررده اسررت.  
اسررتفاده از مکملهای غذایی به منظور ا.زایو تولید و 
مقاومت در برابر بیماری می )ند سرررال ا یر به یک 
بخو مهم و جردایی ناپذیر در صرررنیت آبزی پروری  

(. با Ahmadvand et al., 2012تندیل شرده است ) 
توجرره برره مو.قیتهررای ا یر حرراصررررل از این روش 

اسررتفاده از این مکملها را به  .ائو جایگزین  سررازمان 
 تحقیقررات آینررده جهررت بهنود عمررد  عنوان موارد 
  کنترل و کاهو بیماری و بهنود کیفیت برازمرانردگی   

محیط زیسررت آبزیان در آبزی پروری پیشررنهاد نموده 
 (.FAO, 2010است )

یکی از مهمترین مشکالت در ا به عنوان بیماریه
. در سرریسررتمهای هسررتندپروری مرر  تولیدات آبزی

  وصای در مراحل الروی اغلب  آبزیان پرورش متراکم
ا هسررتند که در نهایت ن زدر میرض شرررایط اسررتر 

-Cavalier)شرررود منرر بره عفونتهررای میکروبی می 

Smith, 2003).  برای حفررا ررت آبزیرران در مقررابررل
از بیماریها عملیاتهای میمول مانند ضدعفونی  بسیاری

آب انررل از کرراربرد آن و همچنین اسرررتفرراده از مواد 
 ,Vadstein)بیوتیکها انرات می شود شیمیایی و آنتی

. برا این وجود )نین عملیراتهرایی از زمرانیکه     (1997
رواج اسرررتفراده از آنهرا براعرت مقاومت باکتریایی در     

اسررت  زیاد مورد موجودات و محیط مورد نظر شررده 
  (.Cavalier-Smith, 2003) نمی باشدانول 

رگانیزمها یا موادی هسررتند پروبیوتیکها میکرو ا
 میزبرران نقو دارنررد یهکرره در تیررادل میکروبی رود

(Parker, 1974.)     پرروبریروترریکهررا نقو مهمی در
پیشرررگیری از ابتال و منرارزه با عوامل بیماریزا  ارتقا   

ی الروی  در دوره برازماندگی عملکرد رشرررد  ا.زایو 
فا ای در آبزیان ا.زایو ایمنی و بهنود تحمرل بره تنو  

که در تحقیقات بیشرررماری توسرررط محققان کنند می
 ;Gatesoupe, 1999) شرریالتی تایید شررده اسررت  

Balcazer et al., 2006; Merrifield et al., 
2010; Nayak, 2010; Dimitroglou et al., 

تواند به عنوان مکمل غذایی  پروبیوتیرک می . (2011
مواد ضرررروری م رل ویترامینهرا  اسررریدهای آمینه و    

 ,Austin) اسیدهای )رب را برای موجود .راهم کند

رود آنزیمهای باکتریایی عالوه بر این گمان می .(1988
یک نقو اساسی در شکستن اجزا غذایی بزرو داشته 
 و باعت جذب آسران این مواد بوسیله آرتمیا می شود. 
)نین .یرالیرت آنزیمی بوسررریله آنزیمهای باکتریایی   
 برای هضرم جلنک بوسریله آرتمیا گزارش شررده است  

(Intriago and Jones, 1993)    هرمرچرنین وجود .
تواند باعت بهنود رشرررد باکتریها در محیط پرورش می

 ,Intriogo and Jones) در موجودات آبزی شرررود

1993; Marques et al., 2004) . 
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پرایة   Saccharomycies cerevisiaeمخمر 
بسرریاری از پروبیوتیکها را تشررکیل می دهد )ون در  
سا تمان  ود حاوی ترکینات محرک سیستم ایمنی  
بتاگلوکاگون  اسریدهای نوکلئیک و الیگوساکاریدهایی  

 تثثیرتثثیر(. Ringo et al., 1998مانند مانان هستند )
بر ا.زایو باکتریهای اسید  ساکارومایس سروزیهمخمر 

الکتیرک دسرررتگاه گوارش میزبان که این باکتری ها  
تک یر پاتوژنهای .رصت ملب می  مسرتقیم مان  برور 

شررود و برور غیر مسررتقیم با تولید اسرریدهای )رب   
کوتراه زنریر  سررریسرررتم ایمنی را تحریرک می کند   

(David et al., 1999; Mahious and Ollevier., 

خررمررر مررنررنرر  غررنی از آنزیمهررا  (. ایرن مرر  2005
نوکلئوتیرردهررای آزاد  ویتررامینهررای گروه ب و آمینو 

باشررند و باعت بهنود رشررد در شرررایط   اسرریدها می
در  (.Hoseinifar et al., 2011)اسرترسری می شود   

مررخررمررر ایررن تررحررقرریررق از دو پررروبرریرروترریررک   
(Saccharomyces cerevisiae )( وBacillus 

subtilis)  سی برربا هدن به عنوان مکمل پروبیوتیکی
مقاومت  همچنین  ترکیب الشرره  و بازماندگیرشررد  

 Vibrioآرترمریررا در مقررابررل برراکتری بیمرراریزای    

campbellii  گردیداستفاده. 

 هامواد و روش. 2

 حل انجام آزمایش و پرورش آرتمیام .2.1
دریا)ه  مررالیات این تحقیق در پهوهشرررکرده  

برای انرات این آزمایو از دوازده  ارومیره انرات گر.ت. 
لیتر و تراکم  2۱لیتری با حرم آبگیری  2۵عدد زوو 

پرورش دور  نراپلی در هر لیتر می پررانزده روز   4۱۱۱
 استفاده شد.  

 پهوهشررکدهاز  آرتمیا .رانسرریسررکاناسرریسررت   
منق روش اسرررتاندارد مرالیات دریا)ه ارومیه تهیه و 

Sorgeloos (1986 تفری  شررردند. در این روش از )
با شوری  (FASW)آب دریای  اسرتریل و .یلتر شده  

  نور C 28  pH  8-۵/8° گرت در لیتر  دمررای 33
میلی گرت در لیتر به  2-۵/2لوکس و اکسرریهن  2۱۱۱

 عنوان شرایط استاندارد تخم گشایی انتخاب شد. 

                                                           
1 Tryptic Soy Broth 

 تهیه پروبیوتیک .2.2
 شررررامررلپررروبرریرروترریررکررهررای مررورد نررظررر  

Saccharomyces cerevisiae  وBacillus 

subtilis     از پهوهشرررکرده مررالیرات دریرا)ه ارومیه 
)اسرررتوک اولیره این پروبیوتیکهرا از مرکز ملی   ایر   

تهیه  ژنتیکی و زیسررتی ایران  ریداری شررده اسررت( 
 Bacillusبرای کشرررت باکتری پروبیوتیک شررردند. 

subtilis  و باکتری بیماری زایVibrio campbellii 
(VC از محیط کشرت ) (۰TSB )  که مح ول شرکت

Merck  .استوک اولیه باکتری  آلمان بود استفاده شد
بیماری زا توسرط محققین پهوهشکده از کشور بلهیک  

پس از سرد شدن محیرهای کشت . تهیه شرده اسرت  
 ارج شررده از اتوکالو  تمات کشررتها در ارلن مایرهای  

محیرهای کشررت ا ت رراصرری   میلی لیتری در  ۵۱۱
تمرامی عملیرات در زیر هود المینار    صرررورت گر.رت. 

 C°ساعت در دمای   24سپس به مدت  انرات گردید.
در انکوباتور تکان دهنده ارار داده شررد تا باکتریها  3۱

 24پس از  (.Soltanian et al., 2007) رشررد کنند
سرراعت  کلنیهای تشررکیل شررده شررمارش و تیداد    
باکتریها در هر یک از سروسپانسیون باکتری بر حسب  

( به ازا  هر میلی لیتر تییین شدند CFUواحد کلنی )
(Gomez-Gill et al., 1998 جهررت سرررنرو و .)

تنظیم تراکم براکتریهرا از اسرررپکترو.تومتر دیریتالی   
 استفاده شد.

این آزمایو به صورت آماده  مخمر مورد نیاز در
از پهوهشکده مرالیات دریا)ه ارومیه تهیه شد ولی به 
دلیل اینکه هضرررم دیواره سرررلولی مخمر برای آرتمیا 

تیمار می باشررد الزت بود انل از شررروع کار   مشررکل
شرریمیایی روی مخمر صررورت بگیرد تا اابلیت هضررم  

 پذیری را در آرتمیا باال بنرد.

 هضم مخمربهبود قابلیت  .2.9
برای انررات این درمران  ابتردا مخمرها در یک     
میلی گرت وزن مرموب در هر میلی لیتر  2۱۱غلظرت  

 EDTA2Naدر یک محیط کشررت اسررتریل شررامل   
موالر( محلول  2/۱و  pH 8) موالر( و تریس با.ر ۵/۱)

 (v/v) 2/۱مرکاپتواتانول  2شدند. بید از اضا.ه کردن 
درجه سرررانتی  3۱دایقه در دمای  3۱به مدت  مخمر
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شده  جم  آوری تیمار گراد انکوبه شدند. مخمر پیو 
و با محیط کشرررت پروتوپالسرررتین شرررامل یک با.ر  

citrate 3M; Na 0.08 4PO2KHسیترات  -.سرفات 

0.016 M , pH) ۵.8( و کلرید پتاسرریم )موالر(  9/۱
شرسررتشررو شردند. سرررانرات سررلولهای مخمر سرره بار   

 2/۱ه آب دریا شرسته شده و بوسیله .یلترهای  بوسریل 
 ,.Tukmechi et al)مریرکرومتر .یلتر گردیرردنررد   

2011). 

 هازوگ آرتمیا در غذادهی .2.4
 جلنکدر این تحقیق از دو نوع غذا که شرررامل 

Dunaliella tertiolecta  و سررنون گندت بود که به
سررنون گندت  درصررد 6۵جلنک و  درصررد ۵نسررنت 

مورد اسررتفاده ارار گر.ت. غذادهی بر اسرران جدول  
(Coutteau et al., 1990)  گر.رت. بدین  انررات می

جلنک آماده شررده و بر اسرران تراکم   ابتدا ترتیب که
مریلیون در هر میلی لیتر در روزهررای مختل    ۰8

گر.ت. پودر سررنون می پرورش در ا تیار آرتمیا ارار 
 در لیتر گرت 3۵آب با شوری گندت آماده شرده نیز در  

درجه سررانتی گراد حل شررده و بر اسرران  28و دمای 
درصرررد وزنی در روز هرای مختل  پرورش در ا تیار  

 آرتمیا ارار گر.ت.
 ۰ ×  ۵۰۱با تراکم  subtilus Bacillusباکتری 

CFU/ml    میلی  ۱2۵/۱و میررادل وزنی آن مخمر
بره آب محیط پرورش آرتمیا بر اسررران  گرت در لیتر 

مختل  به آب اضررا.ه  شررد. در تیمار )هار   تیمارهای
بود ن   این  %۵۱که مقدار باکتری و مخمر ب رورت  
 مقدار برای هر کدات لحاظ گردید.

  بازماندگیتخمین رشد و  .2.1
تمیاها رآ تغذیة شروع بید از ۰۵و  8در روزهای 

از آرتمیاها نمونه برداری و برا مکمل های پروبیوتیکی  
 ۰۱بیومتری انرررات گر.رت. برای این کررار از هر زوو  

میلی لیتری برداشته و بید از شمارش تیداد  ۰۱نمونة 
آرتمیراهرای زنرده میزان بقرای هر تیمار در پایان روز     

.اکتور مول کل   مزبور مشررخش شررد. برای بیومتری 
 بدن )مول بدن از سررر تا انتهای بند شررکمی( مالک 
بود. نمونه ها بید از ت نیت در محلول لوگول توسرررط 
میکروسرکو  مرهز به میکرومتر )شرمی و الت مدرج   

گیری شررده و نتای  از نظر آماری مورد مقایسرره  اندازه

ارارگر.ت  با توجه به محدودیت کاربرد میکروسررکو  
گیری مول آرتمیا در مراحل پایانی از دستگاه در اندازه

ت ترسررریم و از دسرررتگاه اسرررتریومیکروسرررکو  جه
 گیریهررا اسرررتفرراده شررررددیریتررالیزر جهررت انرردازه

(Atashbar et al., 2012). 

 آرتمیا الشة ترکیب آنالیز  .2.9
 منق روش آرتمیا الشه تقرینی ترکیب تییین 

AOAC  (۰66۱) مرراده و . رموبررتانرررات گر.ررت 

 2004) شرررد تییین وزنی مور الشررره به  شرررک
 Azewedoسررپس آمده دسررت به  شررک (.  ماده 

 گر.ت. ارار ترزیه مختل  مورد های دسرتگاه  توسرط 

 کرلرردال روش از  ررات پروتئینبرای انرردازه گیری 
اسرتفاده و بید از سنرو مقدار نیتروژن منق .رمول  

 شد: زیر محاسنه
 درصد نیتروژن = درصد پروتئین میزان×  2۵/9

 

)ربی  رات از مریق حررل کردن )ربی در اتر و  
به روش سررروکسررروله و با دسرررتگاه   تییین مقدار آن

  اکستر همچنین و  سروکسروله اتوماتیک انرات شرد   

درجه سانتی گراد  9۱۱درکوره  سروزاندن  مریق از نیز
 ,.Sorensen et al)سرراعت تییین شررد   2به مدت 

2005.) 

آزمااایش مواههااه بااا باااکتری بیماااریزای   .2.7
Vibrio campbellii  

پرورش  از  ۰۵برای انررات این آزمرایو در روز   
آرتمیا برداشررت شررده و به اریه  2۱۱هر زوو تیداد 

ای یک لیتری منتقل شدند هر تیمار زوگهای شریشره  
با  در االب سررره تکرار مر  بندی شرررد. این تیمارها 

ترراکرمی برابر    بررا Vibrio campbelliiبرراکرترری   
در مدت زمان سررره روز مواجهه  Lcell/m 9۰۱ ×۵ با

. تغذیه به (Marques et al., 2006)داده شررردنرد  
دو بار در روز و م ل تیذیه در دوران ) صرررورت روزانه

انرات گر.ت. در کلیه آزمایشررها تیمارهای  (پرورشرری
مختل  با گروه شراهد مورد مقایسه ارار گر.تند. برای  

تییین شررد. مور روزانه هببازماندگی درصررد   هر تیمار
به این منظور  تیداد آرتمیاهای زنده و شرررناور انل از 

   تغذیه روزانه به مور دایق شمارش و یادداشت شد.
  SPSSا.زار نرت توسرررط ها داده آماری آنالیز
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 داده های به مربوط مقادیر. گردید ( انرات2۰)نسرخه  

 واریانس ترزیة آنالیز شررردند و از تندیل درصررردی 

 ا تالن تییین د.شرر اسررتفاده (ANOVA) یکرر.ه

  /۱۵ داری مینی سررر  در دانکن )نددامنه میانگین

. همچنین ترسرریم نمودارها در .ضررای نرت شررد انرات
  ( انرات گر.ت.2۱۰3)نسخه  Excelا.زار 

 نتایج .9
 بازماندگیشاخص های رشد و  .9.1

مکملهای پروبیوتیکی بر  تثثیرنتای  حاصرررل از 
 ۰در مول دوره پرورش در جدول بازماندگی شررا ش 

گزارش شرده اسرت. منق نتای  بدست آمده بیشترین   
مربوط به تیمار  ۰۵و  8در روزهای  برازماندگی میزان 

بود که برور مینی  باسررریلون( %۵۱مخمر+  ۵۱%) 4
 P< ۱۵/۱بود ) 3داری بیشرتر از تیمار شاهد و تیمار  

کدات با هیچ مخمر(  %۰۱۱)تیمار مربوط به  2تیمار  (.
 (. P>۱۵/۱) نشان نداد ا تالن مینی داری از تیمارها

و  ۰ شکلهاینتای  مربوط به شرا ش مول در   
بیشررترین میزان  ۰۵و   8شررده اسررت. در روز  ارائه 2

بود کره با تیمار یک و سررره   2مول مربوط بره تیمرار  
(. بروریکه تیمار  P< ۱۵/۱ا تالن مینی دار داشت )

با  3میلی متر( بیشررترین و تیمار  94/۵با میانگین ) 2
میلی متر( کمترین میزان را داشت.  28/۵میانگین )

 
 

 آرتمیاهای تغذیه شده با مکملهای پروبیوتیکی  بازماندگیمیزان  اشتباه معیار( ±میانگین ) -4جدول 

)بر حسااب  ۸روز  باازمااندگی   تیمارها
 درصد(

)بر حسب درصد(4۱روز   بازماندگی  

69/92 تیمار شاهد ± 64/۰ b 63/46 ± 3۵/۰  b 
۵9/94 2تیمار ± ۱2/2  ab 2۵/۵۰ ± 84/۰  ab 

۵/92 3تیمار ± ۵3/۱  b 28/۵۱ ± 26/۱  b 

22/98 4تیمار ± 4۰/۰  a 69/۵6 ± 94/۰  a 

 

 

 

 پرورش ۸( طول آرتمیا فرانسیسکانا در تیمارهای مختلف در روز اشتباه معیار ±میانگین ) - 4 شکل
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 پرورش 4۱معیار( طول آرتمیا فرانسیسکانا در تیمارهای مختلف در روز  اشتباه ±میانگین ) -4 شکل

 
 

 Vibrio campbelliiآزمایش مواههه با  .9.2
حاصرل از استفاده پروبیوتیکهای مخمر و  نتای  

باسررریلون به عنوان مکمل غذایی بر مقاومت در برابر 
ارائه شررده  2 جدولدر  وینریو کمپلیعامل بیماریزای 

اسرررت. منق نترای  بدسرررت آمده بیشرررترین میزان   
سرراعت رویارویی با باکتری  48و  24بید از  بازماندگی
 4تیمار مربوط به  Vibrio campbelliiبیماریزای 

بود کره برا تیمرار شررراهد ا تالن مینی دار داشرررت    
(۱۵/۱ >P  .) 22بیشررترین میزان مرو و میر بید از 

اهد در تیمار ش وینریو کمپلیساعت مواجهه با باکتری 
(. کمترین میزان مرو و میر هم % 22مشرراهده شررد )

)تیمار مربوط به مخلوط مخمر و باکتری(  4در تیمرار  
( که با تیمار شررراهد ا تالن % ۰4مشررراهده گردید )
(. P< ۱۵/۱)مینی داری داشت 

 

نهای در زما معیار( درصد بازماندگی آرتمیا فرانسیسکانا پس از مواجهه با عامل بیماری زا ویبریو کمپلی اشتباه ±میانگین ) -4جدول 
 مختلف 

 مثبت* تیمارکنترل 2تیمار 9تیمار 4تیمار  4تیمار واجههمطول دوره 

 9b 89±4a 86±۵a 62±۰a a۱6/۰±62±49 ساعت  24

 b 29±6/۱9 a 82±۵ a a۰±6۱ a ۰±62 6±32 ساعت  48

 b۰۱±28 a 6±23 a ۵±84 a ۰±89 a ۰±62  ساعت  22

  تیمار تغذیه شده با غذای بدون مکمل پروبیوتیکی و بدون مواجهه با باکتری وینریو کمپلی*
 می باشد ۱۵/۱نشان دهنده مینی داری در سر   سررهامقایسه درون گروهی بوده و حرون متفاوت در 
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 ترکیب الشه .9.9

پروبیوتیکهای باسرریلون  تثثیرنتای  حاصررل از 
سرابتیلیس و مخمر ساکارومایس سرویسیه بر ترکیب  

پرورش در دور  الشرره آرتمیا .رانسرریسررکانا در انتهای 
ارائه شررده اسررت. همانرور که مشرراهده می   3جدول

 شرررک ا تالن مینی داری بین ماد  شرررود از نظر 
تیمار شررراهد وجود نداشرررت  تیمارهای آزمایشررری و

(۱۵/۱<P ) . درصررد  اکسررتر ا تالن مینی داری در

 وجود داشتالشه با تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد 
(۱۵/۱ >P  (. از لحاظ درصرررد )ربی  ات الشررره در

با سررایر تیمارهای  4ی پرورش بین تیمار انتهای دوره
( P< ۱۵/۱)آزمایشی ا تالن مینی داری وجود داشت 

تیمار  و درصرررد 89/22با میانگین  3بروریکره تیمار  
بیشترین و درصد به ترتیب  84/2۱شراهد با میانگین  

کمترین مقدار را داشررت. درصررد پروتئین  ات الشرره  
به مور مینی داری بیشتر از سایر تیمارها تیمار شاهد 

.( P< ۱۵/۱) بود
 

 میا فرانسیسکانا در تیمارهای مختلف در پایان دوره پرورشتمعیار( تجزیه تقریبی الشه آر اشتباه ±میانگین ) -9جدول

 )ربی  ات  اکستر پروتئین  ات رموبت 

 a34/۱±۱8/89 a ۵8/2±9/46 b ۵۵/۰±84/2۱ b 2۵/۱±24/۰۱ تیمار یک

 a ۱9/۱±99/89 b 29/۰±29/42 b ۰3/2±34/2۰ b 22/۱±22/۰۱ تیمار دو

 a 34/۱±۰3/89 b 84/۱±63/4۱ a 89/۱±89/22 b۰۵/۱±3/۰۱ تیمار سه

 a 23/۱±29/8۵ ab28/2±۰3/44 ab6۵/۰±3/2۵ a 2۱/۱±۵9/۰۰ تیمار )هار
 می باشد 5۱/5حروف متفاوت  در ستون ها نشان دهنده معنی داری در سطح 

 

 و  نتیجه گیری بحث. 4

 Bacillusدر مررالیه حاضرررر  پروبیوتیکهای  

subtilis  و Saccharomyces cerevisiae  به عنوان
غررذایی آرتمیررا مورد جیر  مکمررل غررذایی همراه بررا 

ارار گر.تند. نتای  نشرران داد که پروبیوتیکها  اسررتفاده
بر بهنود رشد آرتمیا موثر بوده مینی داری به صرورت  

از آن جاییکه آرتمیا یک موجود .یلتر کننده . اسرررت
غیر انتخررابی اسرررت برره همین دلیررل از پروبیوتیکهررا 

ن و پروتئیتثمین به عنوان غذا و منن  اصلی  مسرتقیمای 
 Gorospeشود )تامین اسریدهای آمینه اسرتفاده می  

et al., 1996; Verschuere et al., 1999 مخمر  .)
زنده به دلیل آنکه مننیی از پروتئینها است و محتوای 

(  عملکرد رشررد Tacon, 1994نیتروژنی باالیی دارد )
خمر زنرده به عنوان مننیی از  را بهنود می بخشرررد. م

ه می کند ک عملآنزیم هرا م ل آمیالز  پروتئاز و لیپاز  
ممکن است هضم غذا و به دننال آن  جذب را ا.زایو 

  9Bمنن   وبی از ویتررامین  مخمر دهنررد. همچنین
اسررت که ممکن اسررت این ویتامین به عنوان کوآنزیم 

 شدآنزیمهای دوپادکربوکسریالز و دوپامین  هورمون ر 
. مررخرمررر  (Tryfiates, 1986) را ترحررریررک کرنررد  

Saccharomyces cerevisiae  بررا بهنود اررابلیررت
هضم جیره و پروتئین  بهنود تغذیه از مریق )سنیدن 
به موکون روده و تولید پلی آمینها بر عملکرد رشد و 

 Morone) هینرید بان راه راهماهی کرارآیی غذایی  

chrysops × M. Saxatilis ) م نت می گذارد   اثر
(Tovar et al., 2002 .)باسرریلون جنس ی باکتریها

اادر به تولید و ترشرر  محدوده وسررییی از آنزیمهای  
. (Moriarty, 1998) باشرررند رارج از سرررلولی می 

 های گروهبا تولید ویتامین Bacillus subtilisباکتری
B  شرررود برای میدر آبزیان بیشرررتر  بازماندگیباعت

داشتن اثرات مفید به صورت محرک رشد یا محا.ظت 
موجود زنده در برابر باکتریهای بیماریزا  سرویه ها باید  

 Goldinتولید کنند ) Bمواد مهمی مراننرد ویتامین   

and Gorbach, 1992 ; Ghosh et al., 2007 .) می
 Bacillusو  Bacillus subtilisتحقیقی  باکتریهای 

Licheniformis    بره عنوان مکمرل غذایی و همراه با
ارار گر.تنررد و  Artemia urmiana غرذا در ا تیررار 

نترای  حراکی از آن بود کره براکتریهرای مورد نظر به      
میزان مینی داری موجررب ا.زایو وزن و مول کررل 

روزانه  ا.زایو  آرتمیا شرردند. همپنین میانگین رشررد 
وزن و ضرریب رشرد ویهه در تیمارهای آزمایشی برور   

http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1028274.pdf
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 Ahmadnia) مینی داری بیشررتر از تیمار شرراهد بود

Motlagh et al., 2013) .   گررونررهArtemia 

urmiana   مررخررمر بررا پررروبرریرروترریررکPhaffia 

rhodozyma  مخمر به غنی سررازی شررد و اثرات این
رشرد و بقا  آرتمیا بررسری شد. نتای     روز بر 3۱مدت 

دهد که این پروبیوتیک اثر بدسرررت آمده نشررران می
 Shoja) داری بر نرخ بقا  و مول آرتمیا داشررتمینی

et al., 2012)  که با نتای  مرالیه حاضرررر همخوانی
در تغذیره  غنی سررازی آرتمیرا و اسرتفاده از آن  دارد.

الرو آبزیان با اهدان مختلفی صررورت گر.ته اسررررت. 
کررری از موارد استفاده از این تکنیک به منظور مقاوت ی

سرررازی مررراهی و میگو در مقابله با باکتریهای پاتوژن 
باشد. در موارد دیگر ناپلی غنی شده باعت ا.زایو  می

در موجود آبرررزی و ارتقا  .اکتورهای  بازماندگیمیزان 
 رشد شرده اسرت. 

ه ب پروبیوتیکبره مور کلی اسرررتفاده روزانه از  
 Artemiaعنوان مکمرل برراعرت ایرراد مقراومرت در      

franciscana  در برابر عررامررل بیمرراریزایVibrio 

campbellii   می شرررود که این می تواند ناشررری از
لید بر ی از   ررروصررریرات ویهه پروبیوتیک م ل تو 

 ,.Abdelkarim et alترکینرات برازدارنده باشرررد )  

مرالیه حاضرر نشان داد که پروبیوتیکها  نتای  (. 2010
در  بررازمررانرردگیبرره مور مینی داری برراعررت ا.زایو 

 Vibrioآرتمیرای مولد در مواجهه با باکتری بیماریزا  

campbellii  شرردند. به موریکه در تیماری که مخمر
مورد اسررتفاده ارار گر.تند  %۵۱و باکتری به نسررنت 

را نشان داد. جمییتهای میکروبی  بازماندگیبیشرترین  
ممکن اسرت مواد شیمیایی تولید کنند  که اثرات ضد  
باکتریایی روی سایر جمییتهای میکروبی داشته باشد. 

نده در روده و حضرررور باکتریهای مولد ترکینات بازدار
در پوسرت میزبان و حتی در محیط کشت می تواند از  
تک یر عوامل بیماریزای .رصرررت ملب جلوگیری کند 

توانند ناشررری از تغییر در روابط بین جمییتی کره می 
برای راابت جهت دسرتیابی به مواد شیمیایی و انرژی  
اابل دسررترن باشررد. به مور کلی  اثر ضررد باکتریایی 

از تولیرد عواملی مراننرد: آنتی     یرک براکتری نرراشررری  
بیوتیکهرا  براکتری کشرررهرا  سرررایدو.ورها  لیزوزیم     

و اسرریدهای  pHپروتئازها  پراکسررید و تغییر مقادیر 
باسریلوسها با  (. Sugita et al., 1997آلی می باشرد ) 

ممانیت یا کاهو )سرنیدن پاتوژنها  تحریک دستگاه  

 وایمنی میزبان و تولید اسرررید  پراکسرررید هیدروژن 
باکتریوسررینهای ضررد رشررد بیماری زا باعت کاهو   

 ,.Vázquez et al)تلفررات در آبزیرران می شرررونررد 

. گزارش کردنرد کره اسرررتفراده از براکتریهای     (2005
تمیا در آر بازماندگیم نتی بر روی  ترثثیر پروبیوتیرک  

 Marques et)دارد  وینریو کمپنلیزمران مواجهه با  

al., 2006  .) مریق )سنیدن مخمرها ممکن است از
( یا ترشرر  Gedek, 1999به سررلول های باکتریایی )

پروتئررازهررا کرره مرران  عمررل توکسرررینهررا می گردنررد 
(Castagliuolo et al., 1999 اثرات ضررد پاتوژنی  )

داشررته باشررند. در مخمرها  ترکیناتی م ل اسرریدهای 
و  (Walker, 1998)ررب  گرلریرکروپررروتررئینهررا )     

 ,.Esteban et alسررراکراریدهایی م ل کیتین ) پلی

( بره میزان کم وجود دارنرد کره براعت تحریک     2001
کاروتن   -ßایمنی می شررروند. در کنار این ترکینات  

مخمر نیز برره عنوان  RNAو  3اسررریررد )رب امگررا 
 Choudhury etشررنا ته شرردند )  ایمنیمحرکهای 

al., 2005 همچنین مخمرها  پلی آمین ها را تولید .)
  پتانسیل )سنندگی اوی کنند و بر ی سرویه ها  می

به موکون روده دارند که شرررایط مهمی برای کارایی  
دیواره  .(Tovar et al., 2002پروبیوتیکهرا اسرررت ) 

های سرررلولی مخمر در برگیرنده ترکینات غیر مغذی 
 یلی مهمی از جملره مرانوپروتئینها )پلیمرهای مانوز   
مت ل به پپتیدها از مریق پیوند کوواالنسی(  گلوکانها 

 Cabib)پلیمرهرای گلوگز(  کیتین بره میزان جزئی )  

et al., 1982( اسررریدهای نوکلئیک )Rumsey et 

al., 1992 هستند  به موری که منق نظر )Rumsey 
سرررلولهای  %۰و  %2/2(   حردود  ۰662) و همکراران 

مخمر را به ترتیب گلوکان و کیتین  ات تشرررکیل می 
این ترکینات می توانند برای سرررالمت آبزیان   ;دهند

  Patraسرودمند باشند. در تحقیقی انرات شده توسط  
باالیی در آرتمیا  برازمراندگی  Mohamed (2۱۱3 )و 

در   Saccharomyces boulardiiمخمرغنی شده با 
مشرراهده  vibrio harveyiمواجهه با باکتری بیماریزا 

 مرالیات که با نتای  مرالیه حاضر مرابقت دارد. شرد. 
و   Bacillus spمیکروبیولوژی نشررران می دهرد که  

Aeromonas hydrophyla    می تواند آرتمیا را در
 Vibrio campbelliiمرقررابررل پرراتوژنهررایی م ررل   

مررحررا.ررظررت نررمررایررد     Vibrio proteolyticusو
(Marques et al., 2006 .)مخمر ساکارومایس  تثثیر

http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1028274.pdf
http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1028274.pdf
http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1028274.pdf
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سرروزیه بر ا.زایو باکتریهای اسرید الکتیک دسرتگاه    
گوارش میزبان که این باکتریها برور مسرررتقیم  مان  
تک یر پاتوژنهای .رصرررت ملب می شرررود و برور غیر 

های )رب کوتاه زنریر  مسرررتقیم برا تولیرد اسرررید   
 ,.David et alسرریسررتم ایمنی را تحریک می کند )

1999; Mahious and Ollevier, 2005.) 
در مرالیه حاضررر ا.زایو مینی داری در میزان 

در تیمارهای آزمایشرری در مقایسرره با تیمار   اکسررتر
د مشرراهده شررد که می تواند ناشرری از اسررتفاده شرراه

موثرتر از ترکینرات غرذایی در حضرررور پروبیوتیک ها   
ترکینات مواد غذایی  تثثیرهر )ند نمی توان  باشرررد.

مورد م ررن در پرورش آرتمیا را در ترکیب الشه این  
 ,Yamada and Sgarbieriموجود مد نظر ارار نداد )

(. اثر م نت باکتریهای باسیلون پروبیوتیکی در 2005
ا.زایو مینی دار پروتئین  ررات و رموبررت الشررره در 
تیمارهای آزمایشری نسنت به تیمار شاهد بچه ماهیان  

.ته ارار گر تثثیرت اد ازل آال رنگین کمان مورد انگش
که بر  الن نتای   (Bagheri et al., 2008) اسرررت

حاضرر می باشد. در مرالیه حاضر پروبیوتیکهای مورد  
مینی داری در ا.زایو  تثثیراسرررتفراده نتوانسرررتنرد   

پروتئین  ات الشرره داشررته باشررند.که می تواند بدلیل 
 شرررده از که باعت دباشررر مقدار کم )ربی در تیمارها

 
  

نیاز اسرررتفاده کند.  پروتئین برای ترامین انرژی مورد 
ا.زایو مینی داری در محتوای  راکسرررتر و پروتئین  

 زای تغررذیرره شررررده بررا برردن در مرراهریرران زنررده 
 Ghosh et) بدست آمد  Bacillus subtilisباکتری

al., 2008.) 
نتای  بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد 
کره مکملهای پروبیوتیکی می توانند اثرات مرلوبی بر  

آرتمیا در مقابل باکتری بیماریزا  برازمراندگی  رشرررد و 
وینریو کمپلی داشررته باشررد. در این تحقیق بیشررترین 

بود که النته با  2و  4مربوط به تیمار  بازماندگیمیزان 
مینی داری نداشررت. بیشررترین سررایر تیمارها ا تالن 

بود که از مخمر استفاده  2میزان مول مربوط به تیمار 
شرررده بود کره با سرررایر تیمارها ا تالن مینی داری  

بید از مواجهه با  بازماندگیداشررت. بیشررترین میزان  
بود  3براکتری بیماریزا وینریو کمپلی مربوط به تیمار  
بود  هکه از باکتری باسریلون سررابتیلیس استفاده شد 

که با تیمار شاهد ا تالن مینی دار داشت. با توجه به 
نتای  بدسرت آمده در این آزمایو پیشنهاد می گردد  

 و Bacillus subtilis کرره از پررروبرریرروترریررکررهررای 
Saccharomyces cerevisiae   ب رورت مکمل برای

ا.زایو رشررد و مقاومت آرتمیا در برابر عوامل بیماریزا 
  .رددگاستفاده 
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