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بر  )Saccharomyces cerevisiae(ر استفاده از سطوح مختلف مخمر يتاث

  )Artemia urmiana(انا يا ارومي رشد و بقاء در آرتميها شاخص
  

  ۲و پريا فضلي ۱، غالمرضا رفيعي۱مهرداد فرهنگي ،۱* مطلقيحميدرضا احمدنيا

  راني، اکرج، گروه شيالت دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران ۱
  راني، ا، تهرانروه شيالت دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال گ۲

  )۲۷/۷/۱۳۹۰:  تاريخ تصويب، ۴/۱۰/۱۳۸۹: تاريخ دريافت(
  

  دهيچک
) Saccharomyces cerevisiae (ييبا مخمر نانوا) Artemia urmiana(انا يا اروميه آرتمينه تغذيزان بهين مييمنظور تع مطالعه بهاين
 گرم يليم) مار سوميت (۰/۵و ) مار دوميت (۵۰/۲، )مار اوليت (۲۵/۱، )مار شاهديت (۶۲۵/۰ش از چهار سطح يآزمان يدر ا.  شديطراح

. استفاده به عمل آمد)  تکرار۳ک در يار و هرمي ت۴ (يک طرح کامالً تصادفيانا، در قالب يا ارومي آرتمي قطعه ناپل۱۰۰۰مخمر به ازاء هر 
ن يانگي ميهان شاخصيهمچن.  شديريگانا اندازهيا اروميزان بقاء آرتميتوده و ميد زي، وزن خشک تولش، طول کلي دوره آزمايدر انتها

، مار اوليتا در يم آرتيهاي بود که ناپلآن از ياکج حينتا. دنديگردن ييت تعيژه و شاخص وضعيب رشد ويش وزن، ضريرشد روزانه، افزا
در صد و ) ترير ل گرم ديلي م۵۵/۱۲۹±۰۳/۲۱(توده يد زيتول) کروگرمي م۷۵/۱۱±۹۱/۱(، وزن خشک )متريلي م۱۰/۲±۱۴/۰(طول کل 

 ۱۲/۱±۱۹/۰(ن رشد روزانه يانگين ميهمچن). >۰۵/۰P(مارها داشتند ير تيسه با ساي در مقايشتريب)  درصد۲/۶۲±۲/۱۲(بقاء 
ر يشتر از ساي بيداري به طور معنمار اوليتدر ) ۷۱/۳۰ ±۴۱/۱(ژه يب رشد ويو ضر) کروگرمي م۲۱/۱۱±۸۹/۱(ش وزن ي، افزا)کروگرميم
مشاهده شد ) ۸۹/۲۲±۰۱/۳ (مار اوليتن آن در يو کمتر) ۴۷/۶۰±۴۶/۲۱ (مار سوميتت مربوط به ين شاخص وضعيباالتر. مارها بوديت
)۰۵/۰P< .(۱۰۰۰مر  به ازاء هر  گرم مخيلي م۲۵/۱ سطح ييانا با مخمر نانوايا اروميه آرتمينه تغذيزان بهيج حاصله ميبا توجه به نتا 

ط ي غذا در محانا از غذا به مقداريا ارومي آرتميورزان بهرهي، ميي غذارهيبسته به جن مشخص شد که ي همچن.به دست آمدا يقطعه آرتم
   .ابدييش ميز افزاي از غذا نيور بهرهزاني م غذا،مقدارش ي با افزايزان مشخصي داشته و تا ميبستگ

  
  زان بقاءيم رشد، يها، شاخص)Saccharomyces cerevisiae (يينانوامخمر ، )Artemia urmiana (اناياروما ي آرتم:يدي کلهايواژه
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  مقدمه
ل يست که به دلي زنده اين غذاهاي از مهمتريکيا يآرتم

ل سهولت يازات منحصر به فرد از قبين امتدارا بود
، روند ي مدت طوالني برايت نگهداري و قابليدسترس

 انواع مواد ت حمليهمه قابلتر از ار آسان و مهميکشت بس
ها ها و واکسنکيوتي بيها، آنتنيتامي، ويمغذ

)Sorgeloos et al., 1986(د ياي در تول، به طور گسترده
ن يهمچن. گيرداستفاده قرار ميان مورد ي الرو آبزيتجار
ک مدل مناسب جهت مطالعات يا به عنوان يآرتم
 ,.Marques et al ( دارديعي کاربرد وسيشگاهيآزما

2005; Soltanian et al., 2007( .ا ي که آرتميياز آن جا
- يلذا مباشد، ي مينتخاباري مداوم و غخواريصافموجود 

 استفاده کرد آن در پرورش  غذاها ازيانواع مختلفتوان 
، Dunaliella ها مانند جنسزجلبکيکه از آن جمله ر

sochrysis  ،Tetraselmis ،Chaetoceros  ن يهمچنو
 Scenedesmus و Spirulina خشک مانند يهاجلبک

- گران و پريسلول تکيهااما پرورش جلبک. باشنديم
نه و امکانات خاص، ياز به هزيعالوه بر ن. باشديزحمت م
ند خطر انتقال عوامل تواي زنده ميا با غذاهاي آرتمپرورش

  را به همراه داشته باشديستم پرورشي به سزايماريب

)Verschuere et al., 1997( .ن يگزي جاين چند غذايبنابر
 برنج،سبوس ا، ي سوکنجاله، ييمخمر نانواها، يمانند باکتر
 هي جهت تغذل و الکتوسرمي گندم، نستوم، سروفسبوس
که مواد  يياز آنجا. اندا مورد استفاده قرار گرفتهيآرتم
 باال يني پروتئي اندازه کوچک، محتوي دارا مذکورييغذا

ن يبه هم، باشندي مناسب در آب و ارزان ميو شناور
 شونديا محسوب مي آرتمي براين مناسبيگزيجاجهت 

)Marques et al., 2005( .  
-ا بهيزيس سرويسي مخمر ساکاروکاين ضمن معرفيمحقق

شگاه، يا در آزمايش آرتم مناسب جهت پرورييعنوان غذا
ط ي رشد مخمر و مح، مرحلهيکينه ژنتي زم کهمعتقدند
 ييرزش غذا ابر هستند که ي مهم از جمله عواملکشت،
 ,.Marques et al (گذارندير مي مخمر تاثيهاسلول

 جهت يي از مخمر نانوا مختلفيهاشيدر آزما. )2005
 ,.Ahmadnia et al (ا استفاده شده است يپرورش آرتم

 مخصوصاً پس از جذب ).Soltanian et al., 2007؛ 2011
 به واسطه ييه فعال مخمر نانوايسه زرده و آغاز تغذيک

ا ي آرتمي ناپلي برايمناسب ي غذا،داشتن اندازه کوچک
  ه ي سو کهبه عالوه ثابت شده است. شوديمحسوب م

mnn9رشد  تا مرحلهايزيوس سريسي مخمر ساکاروکا 
ا بوده و در ي آرتمي برايار مناسبي بسي غذايتصاعد
 ۴ درصد بقاء و طول ۹۵ ها، منجر به جلبکسه با يمقا
- يگراد مي درجه سانت۲۸ يوز در دما ر۶متر پس از يليم

 که در آن از يشيدر آزما. )Marques et al., 2005 (گردد
 ياستخرهاا در يا جهت پرورش آرتمين لوبيپودر پروتئ

به  درون گلخانه استفاده ي متر مربع۴۰۰ و ۱۲۰۰ يخاک
تر به ير للوگرم دي ک۷۵/۰ يزان غذا دهي با م،عمل آمد

 ا دريلوگرم آرتمي ک۶/۶ا، يلو وزن تر آرتمي هر کيازا
  ).Zmora et al., 2002 (د شدي متر مربع در روز تول۱۰۰۰

،  هاني از پروتئي، عموماً منبع مناسبييمخمر نانوا
 Sajeevan(دهااستيساکاريها و پلنيتاميها، ودينوکلئوت

et al., 2006 .(هي عالوه بر داشتن ارزش تغذمخمر مذکور -
 و يستي آنتاگوندارا بودن خواصل ي به دل،اي آرتمي برايا

ن يبه هم. باشديت ميحائز اهمز ين يمنيستم ايسک يتحر
 ييانوا مخمر نيکيوتير پروبي تاثيادي در مطالعات زليدل

زا و ارتقاء دهنده يماريبه عنوان محدود کننده عوامل ب
  قرار گرفته استيمورد بررس اني آبزيمنيستم ايس
)Suphantharika et al., 2003; Sajeevan et al., 2009( .

 از ياژهيازات وي از امتيپرورياستفاده از مخمر در آبز
 يباال طع و ارزان و مقاومت يد آسان، سريت توليل قابليقب
زان يمن حال از ي با ا. برخوردار استساخت غذاند يفرآ
انا يا ارومي پرورش آرتم دريينه مصرف مخمر نانوايبه

 از حد مورد کم تراستفاده .  نشده است منتشريگزارش
موجب کاهش رشد شده و استفاده  ييمخمر نانوااز ين
زان يش کدورت، باال رفتن ميز سبب افزاي ن آن از حدشيب

BOD،آببدتر شدن جه يدر نت و اکيش سطح آموني افزا 
 ن مطالعهينجام ا هدف از ا،خواهد شد پرورش طيمح
 جهت پرورش يينه مصرف مخمر نانوايزان بهين مييتع

  .بود يشگاهيآزماط يشراانا در يا اروميآرتم
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  کار مواد و روش
 ۲۵/۱، ) شاهدمار يت (۶۲۵/۰ سطح ۴ ش ازين آزمايدر ا

 يليم) سوممار يت (۰/۵و ) دوممار يت (۵۰/۲، )اولمار يت(
قطعه  ۱۰۰۰به ازاء هر  )S. cerevisiae (يينانواگرم مخمر 

 ۴ (يک طرح کامالً تصادفي، در قالب انايا ارومي آرتميناپل
ن يبه هم. دياستفاده گرد)  تکرار۳ک در يار و هرميت

 ۴۰ يري با حجم آبگيتري ل۶۰ عدد مخزن ۱۲منظور از 
 روز ۱۰به مدت تر ي ليلي در مي ناپل۲۰تر و تراکم يل

 يق در محل کارگاه پژوهشين تحقي ا.استفاده به عمل آمد
 دانشگاه يعيالت دانشکده منابع طبيان گروه شيه آبزيتغذ

  .تهران انجام شد
 گرم ۵انا، مقدار يا ارومي آرتميهاستيخ سيجهت تفر

 ي ظروف مخروطبه ي هر مخزن پرورشازاءست به يس
 آب با ي حاوظرفهر . دي گرديمعرف خيمخصوص تفر

 گرم يلي م۲ش از يژن بي اکس،گرادي درجه سانت۲۸ يدما
با استفاده از (تر يل  گرم در۳۵ در حد يتر و شوريدر ل

نور مورد . بود ۵/۸تا  ۸برابر با  pH و )هياچه ارومينمک در
ز ين يي لوکس و دوره روشنا۲۰۰۰ش از يبدر حد از ين

م ي تنظيکي ساعت تارصفر و ييااعت روشن س۲۴برابر با 
   .)Warland and Warland, 2001( شد

 يز با شوري آب تمي حاويها به ظرفي، ناپلخيتفرپس از 
فون يگراد سي درجه سانت۲۹ ي قسمت در هزار و دما۳۵

 ي پرورشيهاطيت پس از شمارش به محيشده تا در نها
در ). Lavens and Sorgeloos, 1996(  گردنديخود معرف

 پرورش يهاطيبه محخ شده ي تفريهاوسين مرحله ناپليا
 يشامل دماط پرورش يط آب محيشرا. دند شيخود معرف

ط يط آب محي همانند شراژن محلولي اکس وpHآب، 

 ن تفاوت کهي با ا. شدميطبق روش استاندارد تنظ خ ويتفر
 يتر از شوريل  گرم در۳۵ ي شوريجاه  ب پرورش،جهت
 ,.Agh et al( اده به عمل آمدتر استفي گرم در ل۶۰

ل درجه ي آب از قبييايميکو شيزيات فيخصوص .)2007
ا ي از آرتمين نمونه برداري و همچني، شورpHحرارت، 

ن تلفات، به صورت روزانه زايمنظور شمارش و برآورد مبه
  .ثبت شد

 محصول شرکت ييا از مخمر نانوايه آرتميجهت تغذ
ن صورت بود که يه ا بيروش غذا ده.  استفاده شديرضو

 ،)مار شاهديت (۶۲۵/۰  خ مقدارياز روز دوم بعد از تفر
) مار سوميت (۰/۵، )مار دوميت (۵۰/۲، )مار اوليت (۲۵/۱
 يتر و دماي گرم در ل۳۵ يتر آب با شوري ليلي م۴۰۰در 
 ۱۵۰ يگراد، حل و پس از عبور از توري درجه سانت۲۸
. ديع گرديط آب توزيه صورت هموژن در مح بيکرونيم

 چهار ي بار در روز و در فواصل زمانسهزان يه به ميتغذ
. )Warland and Warland, 2001 (ساعته انجام گرفت

ش با نمونه يا در روز اول و دهم آزمايسنجي آرتمزيست
. دي انجام گرديتريليلي م۱۰پت يله پيوس بهيبردار

ر  اول از ه که در روزن شکل انجام شدي به اينمونه بردار
، پنج دهم  در روز ويتريليليمخزن پنج نمونه پنج م

  .  آب برداشته شديتريليلينمونه ده م
تر لوگول يليلي م۳ ش،يديها به پترل نمونهپس از انتقا

 هش اضافيدي رنگ گرفتن به هر پترت وي تثبجهت
 در تودهيند رشد و وزن زمنظور ارزيابي روبه. ديگرد
کرومتر يکل با استفاده از م، طول ينمونه بردار يروزها
ر يده و بر اساس منابع موجود از معادله رياضي زيسنج

  ).Verschuere et al., 1997(محاسبه شدند 

  
  
  
  
  
  

ن رشد يانگيل مي از قبييهاان دوره پرورش شاخصيدر پا
ژه و شاخص يب رشد ويش وزن بدن، ضريروزانه، افزا

ر گرفتند  قراير مورد بررسياساس روابط زت بريوضع
)Farhangi and Carter, 2001.(  

 )كروگرميم (ايآرتم خشك وزن= 10]-53/2×لگاريتم)طول آرتميا+ (لگاريتم)طول آرتميا(2[ × 1000

 )تريل بر گرميليم (ايآرتم زنده توده = 
1

100
×  اآرتميخشکوزن ×  اآرتمي تعداد
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 )]يي وزن نها–ه يوزن اول/ (ه يوزن اول[ = ن رشد روزانهيانگيم
 يي وزن نها–ه يوزن اول = ش وزن بدنيافزا

 وزن ‐ Lnوزن اوليه (دوره × ۱۰۰= ضريب رشد ويژه پرورش
  )Lnنهايي 

  ]ييوزن نها)/ طول کل(۳[  × ۱۰۰ = تيشاخص وضع
زان بقاء يجهت برآورد شاخص م يروش نمونه بردار

رشد زان يم يريگ جهت اندازهيهمانند روش نمونه بردار
  .ر برآورد شديق فرمول زيدرصد بقاء از طر. بود

 ۱۰۰ ×ايه آرتميتعداد اول/ اي آرتمييتعداد نها = درصد بقاء
 يهاآوري شده از محل آزمايش و دادهكليه اطالعات جمع

.  پردازش گرديدExcel افزار آزمايشگاهي با استفاده از نرم
ل ي تبدArcsin، به يدرصد يهادادهر مربوط به يمقاد
مون ها با استفاده از آزابتدا نرمال بودن داده. شد

و پس از مشخص شدن  كولموگراف اسميرنف بررسي
ک طرفه يانس يز واريبا استفاده از آناها،  دادهنرمال بودن

)ANOVA (ن چند دامنه يانگين اختالف مييو آزمون تع
ز يآنال. دي انجام گرد>۰۵/۰P يداريدانکن در سطح معن

 صورت SPSS ي طرح با استفاده از بسته نرم افزاريآمار
ز توسط نرم افزار ياز ني مورد نيجداول و نمودارها. گرفت
Excelرسم شدند .  

  

  جينتا
شود از نظر طول، ي مشاهده م۱همانطور که در نمودار 

 وجود يداري اختالف معن شاهدارمي تمار اول وين تيب
 با يداري اختالف معن و شاهدوم ديمارهايت. داشت

ز ي سوم ن دوم ويمارهاين تيگر نداشتند و همچنيکدي
ن يشترين بين بيدر ا.  را نشان ندادنديدارياختالف معن

ن آن مربوط به ي و کمترمار اوليتمتوسط طول مربوط به 
 . بودمار سوميت

  

  
 ،)۲۵/۱ (اول تيمار ،)۶۲۵/۰ سطح (شاهد تيمار ).=۳n (پرورش دوره طول در آرتميا) مترميلي (طول) معيار انحراف ± (ميانگين ايسهمق ‐۱ نمودار

  اروميانا آرتميا ناپلي قطعه ۱۰۰۰ هر ازاء به مخمر گرم ميلي) سوم تيمار (۰/۵ و) ۵۰/۲ (دوم تيمار

  
خمر بر  سطوح مختلف م استفاده ازريج حاصل از تاثينتا

 ارائه ۲ پرورش در نمودار يانا طيا اروميوزن خشک آرتم
وزن دار ي از وجود اختالف معنيج حاکينتا. شده است
. مارها بودير تي و سامار اوليتن يبانا يا اروميخشک آرتم

- ياختالف معنشاهد   وسوم وم،د يمارهايکه ت يدرحال
 وزن خشکزان ين ميشتريب. گر نشان ندادنديکدي با يدار

 مشاهد مار سوميتن آن در ي و کمترمار اوليتمربوط به 

ر سطوح مختلف يج حاصل از تاثي نتا۳در نمودار  .شد
 دوره يانا طيا اروميتوده در آرتميد زيزان توليممخمر بر

 از عدم وجود اختالف يج حاکينتا. پرورش ارائه شده است
 که اختالف يدرحال. مار دوم و سوم بودين تيدار بيمعن
مار شاهد وجود ي اول و سوم با تيهامارين تي بيداريمعن

 اول و دوم و اول و سوم يمارهاين تيهمچن. داشت
د يزان تولين ميشتريب. گر داشتنديکديدار با ياختالف معن
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  .مشاهد شدمار سوم ين آن در تيمار اول و کمتريتوده مربوط به تيز
  

 
 کي نمودار در شده ارئه حاتيتوض به). =۳n (پرورش دوره طول در ايآرتم) کروگرميم (خشک نوز) اريمع انحراف ± (نيانگيم سهيمقا ‐۲ نمودار

 شود مراجعه

  

  
 کي نمودار در شده ارئه حاتيتوض به. )=۳n (پرورش دوره طول در ايآرتم) گرميليم (زنده توده) اريمع انحراف ± (نيانگيم سهيمقا ‐۳ نمودار

 شود مراجعه

  
ش ي افزان رشد روزانه،يانگيم يهاشاخص ۱ر جدول د

ت ارائه شده يژه و شاخص وضعيب رشد ويوزن بدن، ضر
 مارهاير تيسا و مار اوليت نين رشد روزانه بيانگيم. است

شود يهمانطور که مشاهده م. داشتدار يتفاوت معن
مار اول و يتش وزن بدن مربوط به يزان افزايمن يشتريب

 و مار اوليتن ي ب وبودمار سوم يتآن مربوط به ن يکمتر
ب رشد يضر. شتدار وجود داي اختالف معنمارهاير تيسا
- ي شاهد تفاوت معنماريت اول و سوم يمارهاين تيژه بيو
ژه مربوط به يب رشد وين ضريشتري و بنشان داد يدار
مار يتت مربوط به ي شاخص وضعنيباالتر.  بودمار اوليت

ر يسا را با يداريمار اختالف معنين تي و ا بودسوم

ن لحاظ اختالف ي نشان داد هرچند از ايشي آزمايمارهايت
   . مشاهده نشدشاهد اول، دوم و يمارهاين تي بيداريمعن
ر سطوح مختلف مخمر بر درصد بقاء يج حاصل از تاثينتا
.  ارائه شده است۴ پرورش در نمودار يانا طيا اروميآرتم
آن در ن يمار اول و کمتريزان بقاء مربوط به تين ميشتريب
 از وجود اختالف يج حاکينتا. مار سوم مشاهد شديت

  . مارها بودير تيمار سوم و ساين تيدار بيمعن
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  ) = ۳n(هاي رشد آرتميا اروميانا در دوره پرورش برخي از شاخص)  انحراف معيار±( مقايسه ميانگين ‐۱جدول 

  داري دارندهاي ارائه شده در هر رديف با حروف متفاوت با يکديگر اختالف معني داده*
  

  

  
  شود مراجعه کي نمودار در شده ارئه حاتيتوض به .)=۳n (پرورش دوره طول در ايآرتم) درصد (بقاء) اريمع انحراف ± (نيانگيم سهيمقا ‐۴ نمودار

  

  بحث
 از عوامل ي، عار شدهي غنيايه آرتمتوديز يتقاضا برا

  القاءيبراکنترل تحت ط يد شده در شرايزا و توليماريب
 در ياگو به شکل قابل مالحظهي در ميزيبلوغ و تخمر

نه ي مصرف پرهزين شدن به جايگزي جا وشيحال افزا
 diversicolor Nereis ،Americonuphis (هاکتيپل

reesei (يو کرم خون) Glycera spp.(يهاگاهخي در تفر 
 ق با هدفين تحقيا  .)Naegel, 1999( باشديگو ميم
 .Sانا با مخمر يا اروميه آرتمينه تغذيزان بهيمن ييتع

cerevisiae بر  آن  مختلف اثر استفاده از سطوحيبررس و

 .انا صورت گرفتيا اروميآرتم  بقاءتوده ويد زيرشد، تول
ن ارزش يي جهت تعيا شاخص مناسبي طول آرتميبررس
). Thinh et al., 1999 (باشديا مي مورد مصرف آرتميغذا

ا با استفاده از يزان رشد آرتمي مي که به بررسينيمحقق
 پرداخته بودند، اظهار داشتند که ير جلبکي غييمواد غذا

 شده يه شده با نستوم غني تغذيايوزن خشک آرتم
 نشده يشتر از نستوم غنيدو برابر ب)  گرميلي م۳۷/۰(
ت ين الگو تبعيز از هميبوده و وزن تر ن) گرميلي م۱۹/۰(

) متريلي م۰۲/۵ و ۹۳/۴(ا يهرچند طول آرتم. کرده بود
  نشان نداديداري روز پرورش تفاوت معن۱۵پس از 

  تيمار سوم  تيمار دوم  تيمار اول  تيمار شاهد  

 a ۰۴/۰ ± ۵۴/۰ a ۰۴/۰ ± ۵۳/۰ a ۰۴/۰ ± ۵۴/۰ a ۵۴/۰ ± ۰۳/۰  )کروگرممي(وزن اوليه 

 a ۹۱/۱ ± ۷۵/۱۱ b ۶۱/۰ ± ۳۸/۷ a ۷۰/۱ ± ۰۰/۶ a ۶۹/۸ ± ۷۶/۰  )ميکروگرم(وزن نهايي

 b ۱۴/۰ ± ۱۰/۲ c ۰۷/۰ ± ۶۶/۱ ab ۰۳۹/۰ ± ۴۹/۱ a ۷۲/۱±  / ۰۸  )ميلي متر(طول نهايي 

 a ۱۹/۰ ± ۱۲/۱ b ۰۶/۰ ± ۶۹/۰ a ۰۳/۰ ± ۵۵/۰ a ۷۴/۰ ± ۰۸/۰  ميانگين رشد روزانه

    a  ۸۹/۱ ± ۲۱/۱۱ b  ۶۰/۰±  ۸۵/۶ a  ۳۰/۰ ± ۴۶/۵ a ۳۷/۷ ± ۷۵/۰  )ميلي گرم(افزايش وزن 

  b ۴۱/۱ ± ۷۱/۳۰ c  ۷۹/۰ ± ۳۳/۲۶ b  ۹۸/۰ ± ۰۶/۲۴ a ۹۲/۲۷ ±  ۹۶/۰  ضريب رشد ويژه

  a ۰۱/۳ ± ۸۹/۲۲ a  ۶۳/۱۳ ± ۷۶/۴۲ ab ۴۶/۲۱ ± ۴۷/۶۰ c ۰۶/۳۴ ± ۲۷/۳  شاخص وضعيت
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)Naegel, 1999.(سکانا يا فرانسين طول آرتمي همچن
متر بود يلي مChaetoceros ۵۱/۰±۶۴/۴ه شده با يتغذ

)Juarez Carrillo, 1995.(ج به دست آمده يسه نتاي با مقا
توان به وزن يج مشابه ذکر شده، ميش حاضر و نتاياز آزما

 ۱۰/۲±۱۴/۰(و طول ) گرميلي م۰۱۱/۰±۰۰۱/۰(خشک 
جه پرورش با مخمر يانا در نتيا اروميکمتر آرتم) متريليم

تواند ين امر ميل اي از داليکي.  برديس پيسيساکاروما
 مخمر يواره سلولي در دينيوپروتئه سخت مانيوجود ال

 ,.Coutteau et al) کندي ميريباشد که از هضم آن جلوگ

س از يسيگر هرچند که مخمر ساکاروماي، از طرف د(1990
 يغن)  درصد۵۰(ن خام يزان پروتئي و مB2ن يتامينظر و
 از مواد ياما برخ) Yamada and Sgarbieri, 2005(است 
 Li (باشدي کمبود مياراد)  درصد۲ (ي مانند چربيمغذ

and Gatlin III, 2003; Yamada and Sgarbieri, 
- ي نميي به تنهاييه از مخمر نانوايجه تغذي در نت).2005

 موجود را مرتفع ساخته و رشد يازهاي نيتواند تمام
ا از نستوم، يه آرتمين، با تغذيعالوه بر ا. ديجاد نماي ايکامل
د شد که در يا توليتمتر آريگرم در ليلي م۷/۳۰۹زان يم
 ۵۵/۱۲۹±۰۳/۲۱(ش ين آزمايتوده در ايد زيسه با توليمقا
ن مطابقت ير محققيج سايشتر بود که با نتايب)  گرميليم

  ).Peter et al., 1990 (دارد

گرم مخمر يلي م۲۵/۱ مار اوليت که ج نشان دادينتا
 )انايا ارومي آرتمي قطعه ناپل۱۰۰۰ به ازاء هر يينانوا
 يياز آنجا.  گذاشتيا برجاير را در بقاء آرتمياثن تيبهتر

دن  به عنوان موجود زنده پس از فعال شييکه مخمر نانوا
ژن آب را ير کرده و اکسيدر آب به شدت شروع به تکث

را و کدورت  BODجه يدهد در نتيمورد استفاده قرار م
- يا نامطلوب ميست آرتمي زيط را برايش داده و شرايافزا
 مواد يسم مخمر و رها سازيگر متابولي دي از سو.سازد
ل يتواند دليز مين موجودات در آب پرورش ني ايکيمتابول

ا ير آرتميرگ و مش ميت آب و افزايفي در کاهش کيگريد
 که مخمر با مقدار مناسب و کم به ياما در حالت. باشد

تواند در يشود ميط پرورش اضافه ميعنوان غذا به مح
 از بين ترتي به اا مصرف ويمفرصت مناسب توسط آرت

ت آب يفيجه کاهش کينته آن و دريروي بي سازيکلن

ا يپرورش آرتمنه يزم مطالعاتي در  .ديبه عمل آ يريجلوگ
م يرژ يشيدر آزما .گرفته است انجام مختلف يي مواد غذااب

د يل، تو را در رشد، بقاءيج مشابهي نستوم نتاييغذا
  نشان دادChaetocerosز جلبک يومس در استفاده از ريب
)Naegel, 1999(. روز ۱۱ پس از ش مذکور،يدر آزما 

 درصد ۷۲ نشده يبا نستوم غنه يتغذ(درصد بقاء  ،پرورش
ن يمحقق .بود) درصد ۷۹ شده ي غن در مقابل نستومو
ج ي خلياي آرتمي درصد را برا۹۴درصد بقاء  يگريد

 درجه ۲۵ ي روز پرورش در دما۹ يسکو طيسانفرانس
گزارش  به Dunaliella tertiolecta ه ازيگراد با تغذيسانت

درصد . )Vanhaecke and  Sorgeloos, 1989( نمودند
 که است ۲/۶۲±۲/۱۲ش حاضر، برابر با ي از آزمايناشبقاء 

- يج به دست آمده در مطالعات گفته شده ميکمتر از نتا
 ينيسخت مانوپروتئ يواره سلوليداحتماالً . باشد

)Mannoprotein( زان يا به ميهضم مخمر توسط آرتم از
سبب و  (Coutteau et al., 1990)  کردهيري جلوگياديز

 با  البته.استش حاضر شده يزان بقاء در آزماي مافت
 مخمر يواره سلولي ديمي هضم آنزيهاتوسعه روش

ش داده و ي را افزا هضم آنتيزان قابلي متوانيم يينانوا
 به عمل آمد استفاده آن از اي آرتمي سازي غنيدر راستا

)Naegel, 1999.(  

نا يا ساليزان رشد آرتمي مي که به بررسيامطالعهدر 
)Artemia salina(يي مختلف غذايهامي در پاسخ به رژ 
مشاهده ،  پرداخته شدDunaliella tertiolecta جلبکزير

ن عامل يا مهمتري در دسترس آرتميذازان غي که مديگرد
 ,Mason (شوديود محسوب من موجي در رشد ايطيمح

 دوم يمارهايهرچند در ت ش حاضر،ي در آزما اما).1963
ش ي افزااناي اروماي در دسترس آرتميزان غذايم مسوو 
ن موجود بهبود ي رشد ايها، اما درصد بقاء و شاخصافتي

ن مطلب باشد که يانگر ايتواند بين نکته ميا. حاصل نشد
ا ي آرتميورزان بهرهي، مييغذامختلف  يهارهيبسته به ج

 داشته و تا يط بستگيانا از غذا به تراکم آن در محياروم
 زي ن از غذايورش تراکم غذا، بهرهي با افزايزان مشخصيم

تواند ي ميافته و حتي بعد از آن کاهش اماابد ييش ميافزا
  .سبب بروز تلفات شود
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مختلف شامل آرد گندم،  ييغذا يهارهي از جيشيدر آزما
  کپور وي ماهييغذاره يجا، کنجاله کانوال، يله سوکنجا
ن يي تعن کمان جهتيرنگ يالآ قزلي ماهييره غذايج
انا به مدت يا ارومي مناسب در پرورش آرتمييره غذايج
دوره  روز اول ۵ن صورت که در يبه ا.  روز استفاده شد۱۵

تر آب ي ل۴۰گرم در  ۱زان ي به مييپرورش از مخمر نانوا
انا استفاده به يا ارومي آرتميهايه ناپليتغذپرورش، جهت 

نه ي کم هزي مشخص شد که غذاتي در نها.عمل آمد
 ياس با غذاي کپور در قي ماهييره غذاي و جييمخمر نانوا
 يد انرژي تولي برايشتريت بيجلبک قابلزيمت ريگران ق
   .)Lashkarizadeh, 2010( دارند

 روز با ۱۴ مدت يا براي قطعه آرتم۱۰۰۰جهت پرورش 
از ي سلول ن۳۴×۱۰۹به تعداد  Chaetocerosجلبک زير

حدوداً ) خ زدهيبه شکل (ن تعداد سلول ينه ايهز. است
ا ين تعداد آرتمي پرورش هميبرا. باشديکا مي دالر آمر۵/۱

از است که معادل ي گرم نستوم ن۶۷/۲در مدت مشابه به 
 ه کيدر صورت )Naegel, 1999( باشديکا مي دالر آمر۸/۰

ن تعداد يبا همانا ي اروماي پرورش آرتميش براين آزمايدر ا
گرم مخمر يلي م۵/۱۲به ) مار اوليتدر (و مدت ده روز 

 که ييمت ارزان مخمر نانوايبا توجه به ق. از استي نيينانوا
 باشد،يم هر گرم يبه ازاکا ي دالر آمر۱/۰باً معادل يتقر

تر از ه تنها آسانن ييمخمر نانوا با انايا اروميپرورش آرتم
قابل زان يهاست، بلکه به مزجلبکيپرورش آن با ر

 که در يگريمشکل د . باشدي ارزان تر هم ميامالحظه
خشک مانند نستوم، آرد  يرابطه با استفاده از غذاها

 کپور و ي ماهييغذاره يج و ا، کانواليگندم، کنجاله سو
ارد، ا وجود ديآال در پرورش آرتمقزل ي ماهييره غذايج

باشد که در صورت ي به آب مي از مواد آلياديورود بار ز
 ي و بستر مناسبشدها فاسد ي توسط آرتمعدم استفاده

وجود طلب به فرصتيزايماري بيهايت باکتري فعاليبرا
 که مخمر به يدرحال. )Naegel, 1999 ( د آوردنخواه
 دارا بودن ن گذشته باي و از انشدهل زنده بودن فاسد يدل
از  ،)Marques et al., 2005 (ي قويستيت آنتاگونياصخ
- ي ميري جلوگيز تا حدي ن مضريهاي باکتري سازيکلن
 .S (ي تجاريين استفاده از مخمر نانوايبنابرا .کند

Cerevisiae ( ۱۰۰۰گرم به ازاء هر يلي م۲۵/۱زان يمبه 
 در اناي اروماي آرتمتودهيزد ي تولجهت يقطعه ناپل

د ي تولي برايمتين ارزان قيوان جانششگاه به عنيآزما
  .شوديشنهاد ميپها زجلبکيبر و مشکل رنهيهز
  

  ر و تشکريتقد
  مهندساني آقايهايله از زحمات و همکارينوسيبد

 تشکر  مقدمي و سرکار خانم اسدي مهندس موسو،يصفر
  .شودي ميو قدردان
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Abstract 
Artemia plays a major role in aquaculture as one of the most important live foods used in larval 
rearing. The aim of this study was to determine the optimum level of feeding in Artemia urmiana 
with Baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae). Triplicate groups were fed with different levels of 
S. cerevisiae yeast 0.625 (control), 1.25 (T1), 2.50 (T2), 5.0 (T3) (mg yeast per 1000 nauplii) for 10 
days. Culture conditions such as temperature (29oC), Dissolved oxygen (5 mg/l), Salinity (60 g/l) 
and pH (8) were set according to Standard Method.  At the end of the trial, total length, dry weight, 
survival rate and biomass production were measured. Moreover, average daily growth (ADG), body 
weight increase (BWI), specific growth rate (SGR) and condition factor (CF) were determined. The 
results showed that total length (2.10±0.14 mm), dry weight (11.75±1.91µg), biomass production 
(129.55±21.3 mg/l) and survival rate (62.2±12.2 %) of T2 were significantly higher than. Also ADG 
(1.12±0.19 mg), BWI (11.21±1.89) and SGR (30.71±1.41) were significantly higher in T2 
compared to other treatments. The highest CF was observed in T4 (60.47±21.46) and the lowest was 
observed in T2 (22.89±3.01) (P<0.05). According to these results, the best level of Artemia feeding 
with S. cerevisiae was 1.25 mg of S. cerevisiae per 1000 Artemia nauplii. Also our results indicated 
that food efficiency depends on the amount of food available, and it was increased with food 
availability to a certain level.  
 
Keywords: Artemia urmiana, Optimum feeding, Baker yeast (Saccharomyces cerevisiae), Growth 
factors, Survival 
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