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 21/21/2332تاریخ دریافت: 

 13/1/2331تاریخ پذیرش: 

  به شده کاری دست یصنعتنانوایی مخمر  جانشینی أثیراتت

ی دو های رشد و بازماندگ ر شاخصهد Lansy PZمخمر  جای

 Artemia franciscanaو  Artemia urmiana گونة

 شناسی علوم جانوری، دانشگاه ارومیه گروه زیست :فرهاد طالبی 

 ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی : ت، دانشکدۀ علوم دامی و شیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع عضو هیئت علمی گروه شیال
 طبیعی ساری

 پیام نور اصفهان ، دانشگاهدانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی گیاهی :جواد عبدی  

 عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکدۀ تحقیقات آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه :فر رامین منافی 

 ۀآمینو در  وسویعی تحقیقوات   (،تکنیوك سواخت   هکورد   تجواری  قیمت باال و) Lansy PZمخمر  تهیۀدر  یمشکالت لتبه ع اخیرا 
 باآماهدگییزا  رشد و درصد م مطالعه،. در این گیرد میصورت برای تذییۀ ارتمیا ( واییمخمر هاهماهند مخمرهای صنعتی )با  ا  ینهشیجا

 Lansyمخمور  )ی تیمار بویایی مخمور   8در ام پرورش  35و  33، 7، 1در روآهای  A. franciscana و Artemia urmianaهای  هاپلیوس

PZ، ۀسواد  هایمخمر ماهوپروتئین، ۀماهوپروتئین، مخمر بدو  الی ۀشده بدو  الی مخمر بنی ،با اسیدهای چرب بیراشباعی شده مخمر بنی 
 شوری در لیتر وعدد  533 اکمرت الیتری ب یكاروف  در Dunaliella tertiolectaجلبك اآ همراه با تذییه بیایی(  ۀجیردرصد  333 و 53
که بیشترین رشد هر دو گوهه ارتمیوا بوا تذییوه اآ    هشا  داد  روآ پاهزدهمهتایج  .بررسی شدهدبلوغ  ۀتا مرحل روآ 35به مدت  در هزار 83

متور( بوود. در روآ    میلوی  52/7شتر اآ ارتمیای امریکوا ) متر( بی میلی 31/1این جیره )با ارومیه ی ارتمیاطولی رشد بود و  Lansy PZمخمر 
هسبت درصد(  83/75و  23/71باالتری )ارتمیای ارومیه و امریکا به ترتی   باآماهدگی ،ماهوپروتئین ۀمخمر بدو  الی اآتذییه  پاهزدهم و با

هوای   کواری  ررسی هتایج هشا  داد کوه دسوت  ب. درصد( به دست امد 37/72و  73/83)به ترتی   Lansy PZو حتی مخمر  ها جیرهبه سایر 
تری در باآماهدگی هر دو گوهه ارتمیا در مقایسه با رشد داردب با وجود این، حیف الیوۀ مواهوپروتئینی مخمور     مخمر هاهوایی تأثیرات واضح

پیشنهاد شد که مخمر هاهوایی ساآی با اسیدهای چرب بیراشباعی در تذییۀ هر دو گوهه داشت. بنابراین،  در مقایسه با بنی بیشتری اهمیت
در های پرورشوی   در تذییۀ هر دو گوهه ارتمیا خصوصا  در سیستم Lansy PZمخمر  تواهد جاهشین مناسبی برای می ماهوپروتئین ۀبدو  الی

 مداربسته باشد. و مقیاس کوچك 
 .(Saccharomyces cerevisiae)، مخمر هاهوایی  Lansy PZ، رشد، مخمرپرورش ، باآماهدگی،ایارتم :یدیکل واژگان

                                                                                                                                                                      
  ولئمسهویسندۀ:                    E-mail: a.esmaeili@sanru.ac.ir 

 چکیده

 



222 

22 
2 

 شده به جای ...   کاری تأثیرات جانشینی مخمر نانوایی صنعتی دست  
 

 مقدمه. 2
 بوه  ای، ای ماهنود ارتمیوا اهمیوت ویوژه     بیاهای آهوده 

در صووونعت  ،تذییوووه ۀدر مراحووول اولیووو خصووووص 
ماهنود اهوواع   های ابزیوا    بسیاری اآ گوهه پروری ابزی

مییوهووا، ماهیووا  و پوسووتا   ماهیووا  دریووایی، سووخت
هوای اب شویرین، ماهیوا      خاویاری، برخوی اآ گوهوه  

 Lavens and)تنووا  دارهوود  می و حتووی هوورماکواریووو

Sorgeloos, 2001) . ای هو  ، تکنیوك 3173 ۀده اوایلاآ
موورور آمووا  بووا  ه تولیوود اهبوووه ارتمیووا بوو   مختلوو 
ه بو  بشود  رو روبوه ای  مالحظوه  درخوور  هوای  پیشرفت
صوورت گسوترده در   ه پورورش ارتمیوا بو    ،که طوری

هتایج قابل قبوولی را در کنوار   خاکی استخرهای بزرگ 
 هموراه داشوت  ه های طبیعی ب برداری ا  اآ محیط هبهر
(Lavens and Sorgeloos, 2001; Zmora et al., 

ا و یووارتم ی  تقاضووا بوورایبووا افووزا ،امووروآه. (2002
 علوت بوه  ) یعیاآ منابع طب یبردار بهره یها تیمحدود

 یدسترسو  ی دردیکاه  شود  ،(ییرات اب و هواییتذ
 فوزای  شودید  ا ههایتوا  کوه   رخ داده ایو ارتم ستیبه س

 Lavens and) اسوت  داشته را به همراه ستیمت سیق

Sorgeloos, 2001) . ،تولیود   هوای  روشبه همین علت
و  هووا( )تاهووك متووراکم ارتمیووا در مقیوواس کوچووك  

 (بسوته مدار سیسوتم خصووص  ه ب)سربسته  های محیط
 ,Zmora and Shpigel) هود ا دهرهای آیادی کو  پیشرفت

مناسو  و   ییابع بویا منو  تأمین ترتی ،ن یا به. (2006
ا یو مهم در پورورش ارتم  یها اآ جنبه یکیمت یق ارآا 

ك یووای  هیووا اآ هظوور تذییووارتم ود.ر موویبووه شوومار 
در  و اسووووت یراهتخووووابیب ۀ دائمووووی ولترکننوووودیف
 یهووا جلبووكیزخووود اآ ر یعوویطب یهووا سووتیاهیآ

موجود در  یها یو باکتر یاهیز گی، ذرات ریسلول تك
به ب (Lavens and Sorgeloos, 1996)د کن یه میاب تذی

توووا  اهووواع  مووی یپرورشوو در شوورایط همووین علووت،

 Dunaliella،Isochrysisماهنوووود  هووووا یزجلبوووك ر

،Tetraselmis  و Chaetoceros  ی هوووا جلبوووكیوووا
ا بورای  ر Scenedesmus و Spirulinaشده ماهند  خشك
بوا   (.Zmora et al., 2002) کورد اده فارتمیا اسوت  ۀتذیی

 هوا  جلبك وهبید اهلود  توب هزینهرپ علته ب ،وجود این
و  ره دبو آا  یمواری ب لعوامو  لاقات امکا  اهترو مخاط
اهای جاهشوین  یاده اآ بو فاسوت  ،شوی رورهوای پ  سیستم

 ۀشد اوری سبوس عمل ،ها یراکتب ،هاهوایی رماهند مخم
 ،لیفورس ،سویا پروتئینهمچنین، ذرت و  گندم برهج،

شوده   لاومتود  ارتمیوا  ۀتذییو و هستوم برای  مرکتوسال
 ,.Lavens and Sorgeloos, 1996; Peter et al)اسوت  

1990; Naegel, 1999; Zmora et al., 2002; Zmora 

and Shpigel, 2006.)  
بوه  اهد که  یسلول تك یها قارم ۀمخمرها اآ دست

 ،کورو ( یم 23مناسو  )کمتور اآ    قطور سولولی   علت
اآ   عوی مناسو  ب)منمطلووب    بویایی   و ارآش  ترکی 
 ،یدها(رسواکا  یلئوتیدها و پلهوک ،ها ویتامین ،ها نپروتئی

موواد الوی    هکورد   مقاوم سلولی و هشت ۀداشتن دیوار
اسا  و قیموت   تهیۀدر محیط پرورش،  اآ اهها محلول

ا  یوودر پوورورش ابز یکوواربرد روآافزوهوو مناسوو  
 ,James and Makkeya) اهود  افتوه یا یو ارتم خصوصوا  

1981; Sajeevan et al., 2006).  ایوون حووال، در بووا
هوای ارتمیوا    همۀ گوهه مطالعات مختل  اشاره شد که

مخمرهوا  هضم های یکساهی در استفاده و  العمل عک 
 ;Marques et al., 2004)دهنود   اآ خوود هشوا  هموی   

Asanka Gunasekara et al., 2012).  موواهوپروتئین
(Mannoprotein) ۀواریوود یخووارج ۀیووموجووود در ال 

ا یارتم درا  هضم  یماهع اصل احتماال  هامخمر یسلول
 ییارآش بویا  علوت بوه هموین    و شوود  محسوب می

بهبوود خواهود یافوت     الیوۀ ن یبرد  ا نیبا اآب هامخمر
(Marques et al., 2004; Asanka Gunasekara et al., 

 هوا مخمر سلولی  ۀدیوارحیف کامل به منظور  .(2012
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  330تا  327، از صفحة 2331، پاییز 3، شمارة 66نشریة شیالت، مجلة منابع طبیعی ایران، دورة 
 

و مووواد شوویمیایی(  هووا هووای مختلوو  )اهووزیم روشاآ 
جلبوك و مخمور    شود، ولی کاربرد مخلوط ه میاستفاد
افوزای   هوای   منزلۀ یکی دییر اآ روش تواهد به هم می

بوه کوار   میزا  اسیمیالسیو  و بهبود هرخ رشد ارتمیوا  
 ,Johnson, 1980; Lavens and Sorgeloos) رود

مخمور  هووعی  ی اخیور، اسوتفاده اآ   هوا  در سال .(1996
 در ،Lansy PZ شوده، بوا هوام تجواری     بنوی  سلولی تك

بوه   ولوی  اسوت،  شوده کرات مطورن   ها بیپرورش ارتم
 موووت ویبووواالبود  ق) موجوووودمشوووکالت  علوووت
فراواهووی در  مواهووع (تکنیووك سوواخت هکوورد  تجوواری

 اآ این هوع مخمراستفاده  ، برایتحقیقات اآمایشیاهی
با توجه بوه هکوات    .است شدهایجاد  ،ارتمیا ۀتذیی در

رسود کوه امکوا  اسوتفاده اآ برخوی       میکور به هظر می
 (S. cerevisiae)مخمرهای صنعتی ماهند مخمر هاهوایی 

در پورورش ارتمیوا وجوود     Lansy PZجای مخمر   به
هودف اصولی مطالعوۀ حاضور      بنوابراین، داشته باشود.  

)اهووواع مخموور ی مخمرهووای صوونعتی امکووا  جاهشووین
بوا   ،Lansy PZمخمور   جوای   بهشده(  تیمارشده و بنی
های رشد و باآماهودگی در دو گوهوۀ    تأکید بر شاخصه

 .Aو  A. urmianaمهوووم و تجووواری ارتمیوووا )   

franciscana.است ،) 

 ها روشمواد و . 1
 .S صن تی مخمر وLansy PZ  مخمر . تهیة3.3

cerevisiae 
 ,INVE Technologies اآ شورکت Lansy PZ مخمور  

Baasrode, Belgium یه شود. ایون مخمور یکوی اآ     ته
و بورای   بیاهای مهم در مرحلوۀ الروی مییوو اسوت   

رود.  موی مطلوب بوه شومار    یپرورش ارتمیا هم بیای
  قوطی هیم کیلوویی اآ مخمور   32قیمت یك جعبه با 

Lansy PZ  دالر  733-833در باآارهای جهاهی حودود
 . بوورای(Miami Aquaculture, Inc., 2011)اسووت 

هواهوایی  هووع مخمور    یوك اآ  ،یاهتخاب مخمر صونعت 
   .دشاستفاده  خوآستا  ۀخمیرمایشرکت  صنعتی

 ، ت یین رطوالت و میلزان خاکسلتر    رتومیا. 3.3
 هامخمر

عوودد مخموور اآ  53، قطوور هووامخمر یومتریووب یبوورا
 Lansy PZو مخمر  ید شرکت خوآستا تول هایمخمر
 یمودرج بوه طوور تصوادف     یکروسکوپ با عدسو یبا م

رطوبووت و وآ  خشووك  ارقوودشوود. م یریووگ اهووداآه
حاضور بور اسواس     ۀکار رفتوه در مطالعو   مخمرهای به

 گیری شد.   اهداآه (James, 1376)روش 

الللا  S. cerevisiaeسلللاز  مخملللر  غنلللی. 3.1
 غیراشلللاعی النللدزنجیره  چللرب ها اسللید

(Highly Unsaturated Fatty 

Acids) 
ن یو مورد اسوتفاده در ا  ینکه مخمر صنعتیبا توجه به ا

 ییو اآ هظر ارآش بویا  بود،شده ه یهوع بن   اآیاآما
قورار   Lansy PZمخمور   هسبت بوه  یتر نییپادر سطح 

 یسواآ  یبنو  هاهوایی در فراینود مخمر  شت، بنابراین،دا
با اسیدهای چرب به منظور افزای  اسویدهای چورب   

HUFA  وارد شد. برای این منظور مواد مختل  شامل
 33گوورم(، عصووارۀ اسووتخراجی مخموور )  15گلوووکز )

گوورم( و  23) HUFAگوورم(، اسوویدهای چوورب هوووع  
K2HPO4 (7  )733زا  یووم اك ارلوون بوو یوودر گوورم 

کامال  با یکودییر مخلووط شودهد.     تر اب اضافهیل یلیم
pH 8 حود  ك بوه ید اسوت یبا استفاده اآ اس این مخلوط 

 ۀدرجو  323 یدمادر یقه دق 35مدت به و  شد رساهده
 ییمر هاهوامخ شد. سپ ، یك گرمگراد اتوکالو  یساهت

(S. cerevisiae) 38بووه موودت  و شوود بووه ا  اضووافه 
کر قورار  یدر شو  گراد ساهتی درجۀ 28 یدما ساعت در
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دور  1533 در حد گرفتند. در مرحلۀ بعد، کل مخلوط
مخموور  و شوود وژیفیریقووه سوواهت دق 33موودت بووه  و
 وشو شست یولوژیزیبا سرم ف مرحلهدو در ماهده  یباق
 گوراد  سواهتی  درجوۀ  -23 یدموا در  یتا آما  بیاده و

 . (Yamada and Sgarbieri, 2005) شد یهیهدار

 .Sن مخملللر یملللانوپروت  ةیلللحلللذ  ا. 3.4

cerevisiae 
موول بوافر    2/3زا  یو ك ارلون بوه م  یطبق پروتکل در 

، مقوادیر  Na2EDTAمول  35/3 ،8معادل  pHتری  با 
ریخته  یمخمر صنعت گرم میلی 333اب و  یس یس 33
درصوود مرکاپتواتوواهول بووه  2جووم زا  حیووو بووه م شوود

 13 یقوه در دموا  یدق 13و به مودت  شد محلول اضافه 
در اهکوباتور قورار گرفوت. محلوول     گراد ساهتی درجۀ

 33دور در دقیقوه بوه مودت     1533مورد هظر در حود  
 یبا محلوول  در دو مرحله ،سپ  بشدوژ یفیقه ساهتریدق
موول هیپوفسوفات    38/3مول کلرید پتاسویم،   38/3اآ 
 33موول سویترات سودیم هموراه بوا       338/3سیم و پتا
دور در دقیقوه بوه    1533سوی اب مقطور در حود     سی

ن یو . بعود اآ ا شود وژ یفیسواهتر  قوه مجوددا   یدق 5مدت 
بوا اب اتووکالو   در سه مرحله ماهده  یمرحله مخمر باق

 5دور در دقیقه به مودت   1533در هزار و در حد  13
امده در  دست همقدار مخمر ب و ههایتا  وشو شستقه یدق
ارتمیوا   یبویاده  یبورا  گوراد  ساهتی درجۀ -23 زریفر

 .(Marques et al., 2004) شد یهیهدار

 Dunaliella tertiolectaکشت جللک . 3.5
در  D. tertiolecta  سولولی  استوک خال  جلبك توك 

)در   اتواق  یو دموا   لووک   2333هوور حودود     شودت 
 یبورا  شود.   ی( هیهدارگراد ساهتی درجۀ 23±2حدود 

لتور  یاچوه ف یزا  الآم اآ اب دریو کشت جلبك ابتودا م 
. میزا  شوری اب بعد اآ شدل یاتوکالو استربا  ،سپ 

بهینوه   یشد  ا  با استفاده اآ اب مقطر به شوور  خنك
 رسوید و در هزار(  13ن جلبك )شوری یکشت ا یبرا

اسوتفاده   Walneاآ محیط کشوت  هم برای کشت اهبوه 
الم  بووا هووا . جلبووك(Sorgeloos et al., 1986) شوود

 هوا  بعد اآ رسید  جلبوك شدهد.  متر شمارشوهماسیت
خوود، عمول هووادهی قطوع و      رشود به فاآ تصاعدی 

لیتوری بوا کموك     5/3ی موجود در اوروف  ها جلبك
سوواهتریفیوژ و روش سووردکرد  محوویط پوورورش )بووا 

( تذلووین  سوواعت 38-23بووه موودت  و کمووك یخچووال
الیی دور ریختوه  ره  با کم ۀشدهد. بعد اآ رسوب، الی

 ۀو بورای تذییو   هبلین پوایینی برداشوت   ۀشد و مایع الی
 . (ibid) ارتمیا استفاده شد

  ةدور طی   شور  و کنترل یغذاده، پرورش. 3.6
 آرتمیا کشت

اآ باهوك   A. franciscana  و A. urmiana یها ستیس
ط یدر شورا و ه یته ی ارومیهایارتم ۀست پژوهشکدیس

 2533 هوور شودت  ، لیتور  گورم در  15 ی)شوور  بهینوه 
 =3/8pH و گوراد  سواهتی  درجوۀ  27±3 دموای ، لوک 

 Van  بوور اسوواس روش (همووراه بووا هوووادهی کووافی

Stappen (1996) 23بعوود اآ گشووایی شوودهد.   تخووم 
و بعود اآ   اآ اهها خوارج   ΙInstarی ها هاپلیوس ،ساعت

عودد در   533با تراکم پاستور   پیپت  کمكه بشمارش 
)بوا حجوم    یتور یل 5/3 رورشیف پودرو  ارلیتر در 

اآمایشوی قورار   مختلو   در تیمارهای  مفید یك لیتر(
  ۀدریاچو   اب. (موار یهور ت  ی)چهار تکورار بورا   گرفتند
گورم در   83  شوری  به مقطر  اب  با افزود  قبال   ارومیه
در درو    یپرورشهمۀ اروف و  شده بود  رساهدهلیتر 
 گراد( اهتیس درجۀ 27±3) ثابت یبا دما یها ومیاکوار
  پیپوت   یك با  یپرورش  اآ اروف  هر یك .گرفتندقرار 

 یمرکوز   پم   به  متصل  یهواده  یها و لوله  یپالستیک
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، هور   اب اآ تبخیور   مماهعوت به منظور  .هدشد  یهواده
  که  یپالستیک  های دی  ی پتر با میکور  اآ اروف  یك
  یکو و ی یهوواده   بورای   ی)یکبودهد   دو سوراخ  ایدار
. (Van Stappen, 1996 )هد ( پوشاهده شدیبیاده  یبرا

مناسو  بوا    ییبویا  بوه منظوور یوافتن    ،تحقیقن یدر ا
مختل  مار یت Lansy PZ، 8مخمر با  جاهشینیت یقابل
   .هددر هظر گرفته شد آیرجدول بر اساس  یا هیتذی

 امریکا آرتمیای ه وآرتمیای ارومی ۀپرورش برای دو گونطی دورۀ کار رفته  به یا هیتغذ هایماریت .1 جدول
 شده یغایه نوع مخمر شده یغایه نوع جلبی ای ییمارهای یغایه

3 Dunaliella tertiolecta Lansy PZ (شاهدمار )تی 
2 D. tertiolecta شده مخمر بنی 
1 D. tertiolecta ماهوپروتئین ۀشده بدو  الی مخمر بنی 
3 D. tertiolecta (شدهمارمخمر تی) هوپروتئینما ۀمخمر بدو  الی 
 بیایی ۀجیر درصد 333 ۀمخمر ساد - 5
8 D. tertiolecta بیایی ۀجیر درصد 53 ۀمخمر ساد 

 

 

   
 
 

 

 (Coutteau et al., 1992)بر اساس استاندارد  پرورش ۀدور طیدر مراحل مختلف رشدی  ایآرتمهر  یبه ازا یغذادهمیزان  .2 جدول

 (لیتر میل   حجم محیط کش) و یا مخمر نانوای  D. tertiolecta Lansy PZ روز پرورش

3 33231/3 33231/3 2 

2،1،3 33331/3 33331/3 2 
5،8 33825/3 33825/3 2 
7 33828/3 33828/3 2 
8 33383/3 33383/3 2 
1 33733/3 33733/3 1 

33،33 32333/3 32333/3 1 
32،31 32533/3 32533/3 1 
33،35 31333/3 31333/3 3 
38،37 31533/3 31533/3 3 
31،38 33253/3 33253/3 3 

 3 35333/3 35333/3 و بعد 23

،گشااييبعدازتخمساعت42از،يغذادهعمل
055تعاداديبارا(4)جدوليغذادهجدولاساسبر

باهواوررروزاناهوشدمحاسبهايآرتمعددناپليوس
هماا در.(Coutteau et al., 1992)انجاااگگر اات

ة،نيمايازجيار(0)بهغيارازتيماارغذاييهايتيمار
سالوييمشترکوواحدازجلبکتکبهووررغذايي

D. tertiolectaسالولباهازايهار01×05 6بااتارا م
 .(Coutteau et al., 1992)شدتأمينييترميلي

  سنج   شوري با ،، هر روز يك بار پرورش  ظروف شوري 
 Coutteau)شند    گيري متر اندازه pH باآن  pHو چشمي 

et al., 1992).     ينك    آزمناي    تنرام  آرتمينا  ر شنرو
اين  مدندار  ر     بو  مه  از آب ليتر ميلي 2  ر هرناپليوس 

 3اي نوجنوان بننه ازاي هننر  يننآرتم ينك    بننه  روز هشنت  
ا ين آرتم يك   و بعد از آن به  و  ر روز چهار ه  ليتر ميلي

 ,.Coutteau et al) تفن يا  ماه  ليتر ميلي 4به ازاي هر 

1992). 
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 .A در ( ومتریلل)ان رشللد  زایللم ت یللین. 3.7

urmiana و A. franciscana ا تغذیلله الل
 ها  غذایی مخمر  از جیره

بووا ارتمیووا  بوود ( ۀطووولی )اهووداآ  رشوود وضووعیت
تکوورار( اآ تیمارهووای  3بوورداری تصووادفی )در  هموهووه

پورورش   ۀدورام  35و  33، 7، 1 یروآهوا مختل  در 
چنود    بوا افوزود   شوده   ی برداشوت ها اهجام شد. هموهه

  اآ یووك  بووا اسووتفاده  و شوودهد تثبیووت  لوگوول  هقطوور
 هخسووت، رسوم   ۀلولو   مجهوز بوه    استریومیکروسوکوپ 

اههووا  اهووداآۀ بوود  ،طووولی اههووا ترسوویم سووپ  ۀاهووداآ
  یوك   با کموك هیز اهها   رشد دقیق  میزا   .شدمشخ  
  بور حسو    (Digitizer) یدیجیتایزر کوامپیوتر   دستیاه

ذکر اسوت کوه    ایا ش شد.  تعیین متر میلیمیکرومتر یا 
کروسووکوپ یم بوا م وروآ سو در اهوا  یطوول بود  ارتم  
 شوود یریووگ اهووداآه یکرومتوور چشووم یمجهووز بووه م 

 (Sorgeloos, 1997). 

 و A. urmiana اازماند ی درمیزان  ت یین. 3.8
A. franciscana  هلا    ا تغذیله از جیلره  ال

 مخمر  غذایی
میووزا  باآماهوودگی ارتمیووا )بوور حسوو  درصوود( در   

شود.   تعیوین پرورش  ۀدورام  35و  33، 7، 1 یروآها
 ،ماریهر تشده اآ  برداری هموهه  یارتمیاها ،بدین منظور
و   یاور  جموع  ،ناس م تورهای میکروهیبا استفاده اآ 

. شودهد   و شمارشیر شمارش  مخصوص  چکا  قطره با
  اولیوه   یارتمیاهوا   به  هسبت  ماهده باقی  یتعداد ارتمیاها

 شد تعیینمیزا  باآماهدگی اهها  ا تو ههای شدهد  محاسبه
 (ibid). 

 آمار یز  آنا. 3.9
های حاصله بوا اسوتفاده اآ اآموو  کولمووگروف      داده

طرفوه   ساآی و با اهالیز واریاه  یوك  اسمیرهوف هرمال
(One-way ANOVA)   تصوادفی   طرن کوامال  در قال

ی هوا  میاهیین داده ۀبرای مقایس تجزیه و تحلیل شدهد.
ای تیمارهوای اآمایشوی هیوز اآ اآموو      حاصل اآ اجر

درصود اسوتفاده    5دار  داهکن در سطح معنوی  ۀچنددامن
 SPSSافوزار   بوا اسوتفاده اآ هورم    های حاصوله  داده .شد
 یافوزار  هورم بسوتۀ   ی موورد هیواآ بوا   و همودارها اهالیز

EXCEL شدهدم یرست. 

 نتایج. 2
 یمخمر صن ت یفیکنترل ک. 1.3

ومواس مخمرهوای   یزا  وآ  خشوك و تور ب  یم یبررس
هاهوایی حاضر هشا  داد که مخمر  ۀرفته در مطالع کار به
 هسوبتا  وآ  خشوك   یدی شورکت خوآسوتا  دارا  یتول
شتری هسبت به مخمر لنسوی بوود. میوزا  خاکسوتر     یب

مخمر لنسوی بیشوتر و مخمور خوآسوتا  کمتور بوود.       
خوآستا  کمی بیشتر اآ مخمور   مخمر ۀهمچنین، اهداآ

 (.1لنسی بود )جدول 
 

، میزان خاکستر و تر وزن خشک و درصدمقایسۀ  .0 جدول
  Lansy PZ مخمر و مخمر نانوایی شرکت خوزستان ۀانداز

 
نانوای  مخمر 

 خوزتتان
 Lansy PZ مخمر

 58/1±52/3 85/5±23/3 اهداآه )میکرو (
 11/15 18 )درصد( وآ  خشك
 38/3 2 )درصد( وآ  تر

 1 5 میزا  خاکستر )درصد(
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میلزان   رد  ا هیل تغذ ها  مختللف ماریت تأثیر. 1.3
 A. urmiana و درصد اازماند ی رشد

هشوا  داد کوه در روآ    ارتمیا ارومیاها وضعیت رشدی
و  تیمارشوده  هوای شده با مخمر یبیادهارتمیای سوم 
شوده بوا    یبویاده ارتمیوای   ن رشد ویشتریب شده بنی

میوزا   ن ین کمتور یماهوپروتئ ۀیشده بدو  ال یمخمر بن
 را یدار یهسبت به هوم اخوتالف معنو    و هدداررشد را 

ارتمیووای   ،در روآ هفووتم .(P<0.05) هشووا  دادهوود 
شوده و مخمور تیمارشوده     یبنو  شده با مخمر یبیاده

 ۀسواد  شده با مخمور  یبیادهارتمیای  ن رشد ویشتریب
 و ندن رشود را داشوت  یبویایی کمتور   ۀجیور درصد  53

 هشووا  دادهوودهسووبت بووه هووم  ی رادار یاخووتالف معنوو

(P<0.05).  ارتمیوای   ،ماهند روآ هفتم ،اآدهمیروآ در
شوده و مخمور تیمارشوده     یبنو  شده با مخمر یبیاده

 ۀسواد  شده با مخمور  یبیادهارتمیای  ن رشد ویشتریب
ند. ن رشوود را داشووتیبوویایی کمتوور ۀجیووردرصوود  53

 333 ۀن مخمور سواد  یبو  یاخوتالف معنوادار   ،همچنین
 یورۀ جدرصود   53 ۀسواد  مخمور  بیایی و ۀجیردرصد 
(. در P<0.05) شود مشواهده   هوا  ر گوروه یسا بیایی با

ن یکمتر و یلنس مخمر ن رشد دریشتریب ،روآ پاهزدهم
بویایی مشواهده    جیرۀدرصد  53 سادۀرشد در مخمر 

 ،یلنسو  ن مخمور یبو  یاختالف معنوادار . همچنین، شد
 سوادۀ  مخمور  بویایی و  جیرۀدرصد  333 سادۀمخمر 

 (P<0.05) بوویایی مشوواهده شوود  جیوورۀدرصوود  53
 (.3)جدول 

 

 مختلف مخمری یها با جیرهپرورش روزهای طی  A. urmiana در (متر میلی) رشدمیزان مقایسۀ  .4جدول 
 روز

 نوع جیرة غاای 
 روز پانزدهم روز یازدهم روز هفتم روز توم

52/3 )تیمار کنترل( مخمر لنسی ± 35/3  
c 33/1 ± 72/3  

b 57/5 ± 32/3  
c 31/1 ± 28/3  

d 
HUFA 81/3 با شده مخمر بنی ± 35/3  

d 33/3 ± 71/3  
c 38/8 ± 15/3  

d 23/8 ± 35/3  
c 

33/3 ماهوپروتئین ۀبدو  الی شده مخمر بنی ± 31/3  
a 33/2 ± 53/3  

a 38/5 ± 18/3  
c 83/7 ± 31/3  

bc 
73/3 )تیمارشده( ماهوپروتئین الیۀمخمر بدو   ± 38/3  

d 33/3 ± 88/3  
c
 33/8 ± 83/3  

d 87/7 ± 31/3  
c 

32/3 (یاییب جیرۀدر  درصد 333) مخمر ساده ± 32/3  
b 85/2 ± 83/3  

a 81/3 ± 81/3  
b 22/7 ± 38/3  

b 
11/3 (بیایی جیرۀاآ درصد  53) مخمر ساده ± 35/3  

b 13/2 ± 32/3  
a 28/3 ± 81/3  

a 18/5 ± 38/3  
a 

 (.P>0.05) هدا یکسا  فاقد اختالف امارین یستو  با حروف الت یك اعداد در* 
 

حسو  درصود(    )بور  وضعیت میزا  باآماهدگی
ارتمیوای   هشا  داد که در روآ سووم  ارومیاها ارتمیا در

ن یمواهوپروتئ  الیۀشده بدو   یشده با مخمر بن یبیاده
 مخمور  شده بوا  یبیاده یایو ارتم باآماهدگین یشتریب

همووراه بووا اختالفووات  را باآماهوودگین یکمتوور یلنسوو
اخووتالف چنووین  .(P<0.05هشووا  دادهوود ) دار  معنووی
یور  یمخمور د هووع   3در روآ سوم در میوا    یمعنادار

ارتمیووای  ،(. در روآ هفووتمP>0.05) مشوواهده هشوود 
 و باآماهودگی ن یشتریبتیمارشده شده با مخمر  یبیاده

ن یشوده کمتور   یشوده بوا مخمور بنو     یبیادهارتمیای 

ن مخموور یبوو ،ب در حووالی کووه را داشووت باآماهوودگی
مشواهده   یمخمرها اختالف معنادارتیمارشده با سایر 

 ،ماهنوود روآ هفووتم ،اآدهمیووروآ در (. P<0.05) شوود
ن یشوتر یب تیمارشوده  شوده بوا مخمور    یبیاده یایارتم

شوده   یمخمر بنو  شده با یبیاده یایو ارتم باآماهدگی
ن یشوووتریب ههایتووا  را داشووتند.   باآماهوودگی ن یکمتوور 

 وتیمارشووده  مخموور در در روآ پوواهزدهم باآماهوودگی
بویایی   جیورۀ درصود   333 سادۀمخمر  در ا ن یکمتر
 .(5)جدول  شد دیده
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 مختلف مخمری یها با جیرهپرورش روزهای طی  A. urmiana  میزان بازماندگی )درصد(مقایسۀ  .5جدول 
 روز

 نوع جیرة غاای 
 روز پانزدهم روز یازدهم روز هفتم روز توم

 a 31/5±35/83 a 13/8±35/71 ab 33/1±15/83 ab 31/1±73/83 )تیمار کنترل( مخمر لنسی
 HUFA ab 32/7± 83/88 a 33/33±13/81 a 32/31±83/57 a 12/33±27/51با  شده مخمر بنی

 b 78/2±73/13 ab 33/1±53/78 ab 18/1±85/87 ab 15/1±31/82 پروتئینالیۀ ماهوبدو   شده مخمر بنی
 ab 87/3±15/13 b 38/2±83/87 b 81/7±83/78 b 83/8±23/71 )تیمارشده( ماهوپروتئین الیۀمخمر بدو  
 ab 53/8±53/82 a 35/8±73/73 ab 13/33±11/81 a 22/31±37/53 (بیایی جیرۀدر  ددرص 333)مخمر ساده 
 ab 52/5±25/82 a 13/33±35/88 a 11/1±81/51 a 13/8±33/51 (بیایی جیرۀاآ  درصد 53) مخمر ساده

 (.P>0.05) هدا یکسا  فاقد اختالف امارین یستو  با حروف الت یكاعداد در * 
 

میلزان   رد  ا هیل تغذ مختللف ها  ماریت تأثیر. 1.1
 .A رشلللللد و درصلللللد اازمانلللللد ی 

franciscana 
کوه  هشوا  داد   ی امریکاارتمیا در رشدوضعیت میزا  

به ترتیو   در روآ سوم میزا  رشد  نیکمترو ن یشتریب
 و مخمور  یلنسو  شده با مخمور  یبیادههای ارتمیا در
 اتاختالفو هموراه بوا   ن یماهوپروتئ الیۀشده بدو   یبن

ب در (P<0.05) ایون دو گوروه دیوده شود     بین معنادار

هووای ارتمیان یبوو یاخووتالف معنووادار حووالی کووه،  
 333 سوادۀ مخمور  ، مخمور تیمارشوده  با شده  یبیاده
 جیورۀ درصود   53 سوادۀ مخمور   بیایی و جیرۀدرصد 
میزا  ن ین و کمتریشتریب. (P>0.05) ده هشدید بیایی
  با یپاهزدهم به ترت اآدهم ویهفتم،  هایدر روآرشد 
بوه   بیایی جیرۀدرصد  53 سادۀمخمر  و یلنس مرمخ

. (8)جدول  دست امد

 

 مختلف مخمری یها با جیرهپرورش روزهای طی  .franciscana A (متر میلی) رشد میزانمقایسۀ  .6جدول 
 روز

 نوع جیرة غاای 
 روز پانزدهم روز یازدهم روز هفتم روز توم

81/3 )تیمار کنترل( مخمر لنسی ± 37/3  
c  

d 53/3 ± 71/3   21/8 ± 85/3  
c 52/7 ± 38/3  

d 
HUFA 82/3با  شده مخمر بنی ± 25/3  

bc  
c 73/3 ± 81/1   32/5 ± 83/3  

b 71/8 ± 75/3  
c 

17/3 ماهوپروتئین الیۀشده بدو   مخمر بنی ± 33/3  
a  

b 53/3 ± 11/1   11/3 ± 81/3  
b
 53/8 ± 32/3  

bc 
71/3 )تیمارشده( ماهوپروتئین الیۀمخمر بدو   ± 35/3  

b  
c 83/3 ± 73/1   85/5 ± 51/3  

d 23/8 ± 75/3  
ab 

78/3 (بیایی جیرۀدر  درصد 333)مخمر ساده  ± 31/3  
b  b

 53/3 ± 33/1   85/3 ± 78/3  
b 13/8 ± 81/3  

abc 
72/3 (بیایی جیرۀاآ  درصد 53) مخمر ساده ± 33/3  

b  
a 38/3 ± 73/2   27/3 ± 77/3  

a 81/5 ± 13/3  
a
 

 (.P>0.05) هدا یکسا  فاقد اختالف امارین یاعداد در ستو  با حروف الت* 
 

حسو  درصود(    وضعیت میزا  باآماهدگی )بور 
ن یکمتور و ن یشوتر یهشا  داد کوه ب  ی امریکاارتمیا در

هوووای ارتمیادر  در روآ سووووممیوووزا  باآماهووودگی  
و بیایی  درصد جیرۀ 333 سادۀشده با مخمر  یبیاده

در  یاموا اخوتالف معنوادار    دیده شود، شده  یمخمر بن
روهود هسوبتا     (.P>0.05) مشواهده هشود   هوا  ن گوروه یب

پرورش مشواهده   اآدهمی هفتم و هایروآمشابهی در 
کووامال  ج یدر روآ پوواهزدهم هتوواشوود. بووا وجووود ایوون، 
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ن یکمتور  ن ویشتریبب به طوری که، اشکار شد یمتفاوت
شوده   یبویاده  یایو در ارتمبه ترتی  میزا  باآماهدگی 

 الیوۀ بودو    شوده  بنوی مخمور   وتیمارشوده  با مخمور  

دیوده شود    یمعنوادار  اتاختالفو ا همراه بن یماهوپروتئ
(P<0.05)، اخووتالف  هووا ر گووروهین سووایبوودر  ولووی

(. 7)جدول  (P>0.05) مشاهده هشد یمعنادار
 

 مختلف مخمری یها با جیرهپرورش روزهای طی  .franciscana A میزان بازماندگی )درصد(مقایسۀ  .7جدول 
 روز

 نوع جیرة غاای 
 انزدهمروز پ روز یازدهم روز هفتم روز توم

83/13 )تیمار کنترل( مخمر لنسی ± 83/8  
a 11/81 ± 88/1  

ab 87/78 ± 53/33  
ab 37/72 ± 78/1  

ab 
HUFA 71/87با  شده بنیمخمر  ± 33/32  

a 23/77 ± 18/31  
a 37/85 ± 81/31  

a 71/52 ± 12/31  
ab 

13/88 ماهوپروتئین الیۀبدو   شده بنیمخمر  ± 32/1  
a 51/77 ± 11/2  

a 37/72 ± 83/2  
ab 33/33 ± 72/3  

a 
33/13 )تیمارشده( ماهوپروتئین الیۀمخمر بدو   ± 85/1  

a 87/83 ± 75/5  
ab 33/71 ± 17/8  

ab 83/75 ± 37/7  
b 

85/15 (بیایی جیرۀدر  درصد 333) مخمر ساده ± 12/3  
a 35/12 ± 13/2  

b 88/13 ± 23/1  
b 87/88 ± 37/23  

ab 
15/13 (بیایی جیرۀاآ  درصد 53) مخمر ساده ± 21/2  

a 25/13 ± 83/3  
b
 13/78 ± 31/1  

ab 87/53 ± 38/21  
ab 

 (.P>0.05) هدا یکسا  فاقد اختالف امارین یاعداد در ستو  با حروف الت* 
 

 گیری و نتیجه بحث. 4
وایی )به سب  پوروتئین مناسو  و   استفاده اآ مخمر هاه
در کنووار دییوور   (Bهووای گووروه   برخووی اآ ویتووامین 
مطالعوات  در هتوایج مطلووبی را    یمحصوالت مخمور 

داشوته   به هموراه  یکیو مرفولوژ یکیژهت، پروری ابزی
 ,.James and Makkeya, 1981; Robin et al)اسوت  

1987; Greco et al., 2002; Marques et al., 2005 ). 
 یرو 3187در سوال   Blancorubjo برای مثال، مطالعۀ

 Candida) هشا  داد کوه مخمور   یگوهه ابز 53 ۀیتذی

utilis) Torula رورش پو  یبورا  یمناسب یتواهد بیا می
 ا باشد.  یارتم

، 3187و همکوارا ، در سوال     Jamesدر مطالعۀ
های ارتمیا به شویوۀ   هیز استفاده اآ این مخمر در کشت

Batch culture متر مکعبوی و بودو     33های  در حجم
تعویض اب با هتایج قابل قبولی همراه بود کوه علوت   
احتمالی ا  بوه شوکوفایی جواموع باکتریوایی در ایون      

داده شود، آیورا ایون جواموع خوود       هوا هسوبت   کشت
منزلۀ یك منبع مکمل بیایی بورای ارتمیوا    تواهند به می

محسوب شوهد. با وجود این، در اکثر مطالعات قبلوی  
شوامل   ییبوه تنهوا   ییم بویا یك رژید که مشخ  ش
در  یفیضوع  هسوبتا  ج یهتا کس منجر به  ییمخمر هاهوا

 ;Coutteau et al., 1992)شوود   موی پورورش ارتمیوا   

Marques et al., 2005; Asanka Gunasekara et al., 

2012) . 
هتووایج میووزا  رشوود در هوور دو گوهووه ارتمیووای 
ارومیه و امریکا در مطالعۀ حاضر هشا  داد که مخمور  

درصودی   333و  53هاهوایی ساده با درصد جاهشوینی  
در  Lansy PZتواهد جاهشین مناسبی برای مخمور   همی

ن، اسوتفاده اآ مخمور سوادۀ    تذییۀ ارتمیا باشد. همچنی
درصد جیرۀ بیایی تأثیر ضعیفی در میوزا  رشود    333

 و باآماهدگی هر دو گوهه ارتمیا داشت.  
هووای تحقیووق حاضوور بووا    اآ ایوون هظوور یافتووه 

 Marques( و 3112و همکوارا  )   Coutteauمطالعات
( مطابقووت دارد. مطالعووۀ ترکیوو   2335و همکووارا  )

هشوا    (S. cerevisiae)اسیدهای امینۀ مخمور هواهوایی   
ربم وجود تمامی اسویدهای امینوۀ ضوروری     داد که به

در ا ، مقووادیر برخووی اآ ایوون اسوویدهای امینووه ماهنوود 
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متيــونين، سيســتئين و تريپتوفــان در آن نــاچيز اســت 
)Watanabe et al., 1983; Yamada and Sgarbieri, 

. همچنين، مخمر نانوايي فاقد يـا داراي مقـادير   )2005
اسـت   B12و ويتـامين   Cها، ويتامين  كاروتن ي ازئجز

)Watanabe et al., 1983( .  
بنابراين، با توجه به نامطلوبي نتـايج در تغذيـة   

داري دربـارة   دامنهقات يتحقآرتميا با مخمر به تنهايي، 
سـازي و   ها در كنار مخمرها يا غنـي  استفاده از جلبك

هاي الزمه روي مخمرها انجام شده اسـت   كاري دست
هـاي مختلـف    بايسـت روش  رسد كه مي و به نظر مي

ــي ــة    غن ــا حــذف الي ــيدهاي چــرب ي ــا اس ســازي ب
منزلة بهترين راهكارها در اسـتفاده از   مانوپروتئين را به
 Coutteau et(ر تغذية آرتميا پذيرفت مخمر نانوايي د

al., 1992; Marques et al., 2005; Asanka 
Gunasekara et al., 2012(    ميـزان رشـد در هـر دو .

گونه آرتميـاي مطالعـة حاضـر نشـان داد كـه مخمـر       
Lansy PZ   بيشترين رشد را در روز پانزدهم پـرورش

دارد، ولي چنين نتايجي در مورد درصد بازماندگي در 
  هر دو گونه ديده نشد. 

ــة    ــر، گون ــرف ديگ ــد  A. urmianaاز ط رش
. با حـذف  داشت A. franciscanaنسبت به تري  سريع

الية مانوپروتئين مخمر نانوايي، ميـزان بازمانـدگي در   
درصــد) بــاالتر از  8/75-2/73هــر دو گونــه آرتميــا (

درصد) است كه با  Lansy PZ )70/60-07/72مخمر 
ــايج  ــاران Coutteauنت و  Coutteauو  )1990( و همك
اي  مبنـي بـر بهبـود قابليـت تغذيـه     ) 1992( همكاران

آرتميا در صورت حذف اليـة مـانوپروتئيني مطابقـت    
    دارد.

) 1990همكاران ( و Coutteauن ارتباط يدر هم
مخمر مانوپروتئين در  اليةدند كه بدون حذف نشان دا

ايجـاد  ا يـ در آرتم يفيضـع  بازماندگيرشد و  ،يينانوا
بـودن   قابـل هضـم   ريغبه  شد كه علت احتمالي آن را

ــوار ــلولي  ةدي ــر س ــد مخم ــبت دادن  و Marques. نس
ت هضم مخمـر  يكه قابل ندنشان داد )2004(همكاران 

ن و يتيك يدر ارتباط با سطح باال يبه طور مثبت مسلماً
 يسطح بـاال  رةباي درارتباط چنين ليوبود، بتاگلوكان 
ديده مخمر  يسلول ةواريدر د موجود هاي مانوپروتئين

 در كـه  يهـاي نشـان داد مخمر  نتايج اين محققان. نشد
مـانوپروتئين  از  يكمـ  يمحتـوا  خـود  يسـلول  ةواريد

بهينه  بازماندگيو  موجب رشد مناسب همواره ،دارند
كـه   ديـده شـد  ق حاضـر  يتحق درد. نشو ميا يآرتم در
 اليـة ا حـذف  يـ  اسيدهاي چـرب مخمر با  يساز يغن

شـد كـه    آنهضم بهتر سبب  شده غني مخمر ينيپروتئ
در  ايـ آرتم در تـري  قابل قبول بازماندگيرشد و  نهايتاً

 Lansy PZمقايسه با مخمرهاي ساده و بعضـاً مخمـر   
    ايجاد كرد.
هـا از   فادة توأم از انواع مخمرهـا بـا جلبـك   است

هاي ديگري است كه به رشد جمعيتي بيشـتر و   روش
توان توليد مثلي باالتري در برخي از غـذاهاي زنـده،   

 Hirayama andشــود ( منجــر مــي ماننــد روتيفرهــا،

Funamot, 1983 كـه مخمـر    نـد نشـان داد ). مطالعات
بـر رشـد   اي كمي  هياثر تغذ يچ مكمليبدون ه يينانوا

 افـزودن  ليو شت،دا )Brachiomus plicatilis( روتيفر
ط كشـت مخمـر باعـث    يبه محـ  B12ن يتاميروغن و و

 .)ibid( شـد فـر  يروتهمـين گونـه از   ش رشد در يافزا
، ).Rhodotorula sp(استفاده از مخمر خميري از نـوع  

)، .Chlorella sp(منزلة يـك مكمـل در كنـار كلـرال      به
 Hirayama(براي توليد انبوه روتيفرهـا پيشـنهاد شـد    

and Watanabe, 1972(.  
James  ــال ــاران، در س ــزايش ، 1987و همك اف

مثلي روتيفر  مراتب باالتري از تراكم و سرعت توليد هب
Brachionus plicatilis م آن از مخمـر  أتـو  ةرا با تغذي

سه بـا مخلـوط   يدر مقا ،با كلرال .Candida spدريايي 
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 گوزارش کردهود کوه    ،با جلبوك مزبوور   ییمخمر هاهوا
هشا  اآ برتری برخی اآ مخمرهای دریوایی اآ مخمور   
هوواهوایی در تذییووۀ روتیفوور دارهوود. هتووایج مناسوو  اآ  

شده در تذییوه   اوری استفادۀ توأم جلبك و مخمر عمل
و  Coutteauو تولیوود اهبوووه ارتمیووا هیووز دیووده شوود.   

 جاهشوینی که سطون  زارش کردهدگ( 3112) همکارا 
  D. tertiolecta جلبكاآ  یدرصد 15و  75  یبه ترت

شوووده  یاور عمووول و مخمووور بوووا مخمووور خشوووك
 ۀیو در تذی ،(ییایمیشو  یمارهایشده تحت ت ی)دستکار

A. franciscana،  یمشوابه و حتو   یمنجر به باآماهودگ 
 تنهوایی( ه )ب یجلبک جیرۀسه با یمقا هرخ رشد بهتر در

   .شود می
 .Dدرصوودی جلبووك   75تووایج جاهشووینی  ه

tertiolecta  های مخموری در موورد پریوا      با فراورده
منجوور بووه  Streptocephalus proboscideusمییوووی 

باآماهدگی مشابه و رشود هسوبتا  کمتور در مقایسوه بوا      
شده با جیرۀ جلبکی )به تنهوایی( شود    های تذییه گروه

(Coutteau et al., 1992; Maeda-Martinez et al., 

 .Dاگرچه در تحقیق حاضر استفاده اآ جلبك  .(1995

tertiolecta( 53، در کنار مخمر هاهوایی  ،)درصد جیره
هتایج ضعیفی را اآ هظر رشد و باآماهودگی در هور دو   
گوهووه، خصوصووا  ارتمیووای امریکووا، هشووا  داد، ولووی  

شده  کاری ها در کنار مخمرهای دست استفاده اآ جلبك
در هور دو گوهوه بوه هموراه داشوت.       هتایج مطلوبی را

 آمووا در ا یووارتم باآماهودگی رشوود و میووزا  بواالبود   
یافتوه   شده و موتاسویو   کاری های دستیه اآ مخمرتذی

 یمنو یستم ایت سیتقو تأثیرتواهد به  مییر ید یتااآ جه
تووا  در   چنین تأثیراتی را می. مرتبط شودن موجود یا

 یفاقود بشوا  مخمور   تذییوه بوا   در آموا  مورد ارتمیا 
 یراحت تواهد به مین مخمر یا ب ااهرا هشا  داد ینیپروتئ

 منزلوۀ  به ،و ودش جاهشینا یدرو  دستیاه گوارش ارتم

سب  عملکرد بهتور فلوور باکتریوایی     ،كیوتیك پروبی
 هوای  فعالیوت افزای   ههایتا گوارش موجود و دستیاه 

 ,.Marques et al) شوود مربوط به ایمنوی در موجوود   

2004; Soltanian et al., 2007; Asanka Gunasekara 

et al., 2012).       چنوین توأثیراتی حتوی در ماهیوا  هیوز
جیورۀ  مخمر ابجو بوه   گزارش شد. برای مثال، افزود 

 افوووزای باعووود کموووا   االی رهیوووین قوووزل یمووواه
 Siwicki) شدو رشد  یمنیا ،یتدافع یها العمل عک 

et al., 1994). Li  وGatlin  أثیراتتوو 2331در سووال 
ماهی هیبرید باس  یمنیستم ایر سدمثبت مخمر ابجو 

 Streptococcus باکتری در برابرا  و مقاومت  راه راه

iniae را هشا  دادهد.   
هتایج مطالعۀ حاضر هشا  داد که میزا  رشود و  

های مختل  ارتمیا بوا تذییوه اآ یوك     باآماهدگی گوهه
کوه  تواهود متفواوت باشود     هوع جیرۀ بیایی یکسا  می

هوای   العمول  این موضووع بیواهیر اختالفوات و عکو     
مواد بویایی )اآ جملوه   هضم در ای  متفاوت بین گوهه

 هوای  مشخ  شد که گوهوه  همچنین،است.  مخمرها(
مخمرهوا   هضم ی درمتفاوت های ییا تواهایمختل  ارتم

 بوود   دهند که این هشوا  اآ متفواوت   اآ خود هشا  می
ه هموین علوت، در   هر گوهوه دارد و بو   ییبیا یاآهایه

بایست جیرۀ بویایی هور گوهوه بوه      مطالعات اینده می
  .صورت اختصاصی تنظیم و بهینه شود

امروآه، با توجه به کاه  شدید ذخایر سیست 
العوادۀ قیموت    ارتمیا اآ ذخایر طبیعی و افوزای  فووق  

ها یا  های تولید متراکم ارتمیا در تاهك سیست، سیستم
اهود   افزوهی پیودا کورده  روآتوسعۀ مداربسته های  روش

(Lavens and Sorgeloos, 1991; Naegel, 1999; 

Zmora and Shpigel, 2006) .قابلیوت   منظوور، این  به
 ۀتذییو  بورای بویایی   متعددتر به منابع  دسترسی اسا 

اآ  (مولودین مراحل مختل  آهدگی ارتمیا )خصوصوا   
 هوا  آیرا در ایون سیسوتم   ،استبرخوردار ویژه اهمیت 
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مراحل رشدی ارتمیا )سیست، هاپلیوس،  همۀتوا   می
 گوهواگو  و در مقاصود   تولیدافراد هوجوا  و بال)( را 

کرد. با جاهشینی کامل یوا  استفاده  پروری ابزیصنعت 
تور   قیمت مکمل در تذییۀ ارتمیا با مواد مخمری ارآا 

توا  در بهبود  شده( می )خصوصا  مخمرهای دستکاری
هوایی   ر چنوین سیسوتم  های تولیودی د  یا کاه  هزینه

بوا توجوه بوه    در ایون مطالعوه،   هق  ماثری ایفا کورد.  
 اوری و عمول  دیو تول، Lansy PZمخمور  قیمت بواالی  

 یموت بورا  یارآا  ق یو صونعت  یك هوع مخمور بووم  ی
منزلۀ هدف اصلی، مد هظر قورار   به ،ن بار در کشوریاول

بخو  در   گرفته است. هظر به حصول هتوایج رضوایت  
مخمر  ید صنعتیتوا  به تول می بومی،استفاده اآ مخمر 

یدوار بوودب  ام هم شده یو دستکار (Coated)اهدودشده 
هوای   با این حال، تولید ا  در مقیاس صونعتی، هزینوه  
بایسوت   تولید اهبوه و تذییۀ ارتمیا در سطح کال  موی 

میووزا  رشوود و  در اینووده تحقیووق و بررسووی شووود. 
کووه  باآماهوودگی ارتمیووا در تحقیووق حاضوور هشووا  داد

مخمور   ،شوده  بنوی شوده )مخمور    یدستکار یهامخمر
 الیوۀ ن و مخمور بودو    یماهوپروتئ الیۀبدو   شده بنی

بوه مراتو  بواالتری را هسوبت بوه      ج یهتا (نیماهوپروتئ
 ییبوویا جیوورۀدرصوود  333و  53 سووادۀ یهووامخمر
ج ین هتوا یمواهوپروتئ  الیۀمخمر بدو   ند. همچنین،داشت
)خصوصوا    ی ارتمیوا میزا  باآماهودگ  ، اآ هظررا یبهتر

هشوا    Lansy PZمخمور  ارتمیای ارومیه(، هسوبت بوه   
  .داد

به طور کلی، میزا  باآماهدگی ارتمیا اآ مرحلوۀ  
ای و  هوای مختلو  تذییوه    هاپلیوسی تا بلوغ بوا جیوره  

-13ای بوین   های متفاوت پرورشی در محدوده سیستم
های ایون مطالعوه    قرار داشت، بنابراین، دادهدرصد  85

 Lavens and Sorgeloos (1991)ودۀ مطالعات در محد
قرار دارد. با توجوه   Stottrup and McEvoy (2003)و 

 تووا  پیشونهاد کورد کوه     به هتایج مطالعوۀ حاضور، موی   
وایی بووا اسوویدهای چوورب  مخموور هوواه  یسوواآ یبنوو

 ینوویپروتئ الیووۀحوویف  بیراشووباعی بلنوودآهجیره و 
و کموك بوه    راهودما  هضوم   افوزای   بورای  مخمرها،

د نو تواه موی  ارتمیوا، ا  در دسوتیاه گووارش    ینیجاهش
 بوا  یمخمور صونعت   جاهشوینی  مناسوبی در  یکارهاراه

به شمار روهد. با این حال، با توجوه   Lansy PZمخمر 
های ایون مطالعوه، حویف الیوۀ مواهوپروتئینی       به یافته

مخمر اآ کارایی به مرات  بیشتری )خصوصوا  اآ هظور   
هوای   گروهه با سایر میزا  باآماهدگی ارتمیا( در مقایس

 برخوردار است.   ای مخمری تذییه

یقدیر و یشیر
محتورم و آحموتک     کارکنا بدین وسیله اآ آحمات 

تشووکر و  تحقیقووات ارتمیووا و ابزیووا    ۀپژوهشووکد
 شود. سپاسیزاری می
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