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تأثیرات جانشینی مخمر نانوایی صنعتی دستکاریشده به
جای مخمر  Lansy PZدر شاخصههای رشد و بازماندگی دو
گونة  Artemia urmianaو Artemia franciscana





فرهاد طالبی :گروه زیستشناسی علوم جانوری ،دانشگاه ارومیه
ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی : عضو هیئت علمی گروه شیالت ،دانشکدۀ علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری
جواد عبدی :دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی گیاهی ،دانشگاه پیام نور اصفهان
رامین منافیفر :عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی ،پژوهشکدۀ تحقیقات آرتمیا و آبزیان ،دانشگاه ارومیه

چکیده
اخیرا به علت مشکالتی در تهیۀ مخمر ( Lansy PZقیمت باال و تجواریهکورد تکنیوك سواخت) ،تحقیقوات وسویعی در آمینوۀ
جاهشینی ا با مخمرهای صنعتی (ماهند مخمر هاهوایی) برای تذییۀ ارتمیا صورت میگیرد .در این مطالعه ،میزا رشد و درصد باآماهدگی
هاپلیوسهای  Artemia urmianaو  A. franciscanaدر روآهای  33 ،7 ،1و 35ام پرورش در  8تیمار بویایی مخموری (مخمور Lansy
 ،PZمخمر بنیشده با اسیدهای چرب بیراشباعی ،مخمر بنیشده بدو الیۀ ماهوپروتئین ،مخمر بدو الیۀ ماهوپروتئین ،مخمرهای سوادۀ
 53و  333درصد جیرۀ بیایی) همراه با تذییه اآ جلبك  Dunaliella tertiolectaدر اروف یكلیتری با تراکم  533عدد در لیتر و شوری
 83در هزار به مدت  35روآ تا مرحلۀ بلوغ بررسی شدهد .هتایج روآ پاهزدهم هشا داد که بیشترین رشد هر دو گوهه ارتمیوا بوا تذییوه اآ
مخمر  Lansy PZبود و رشد طولی ارتمیای ارومیه با این جیره ( 1/31میلیمتر) بیشتر اآ ارتمیای امریکوا ( 7/52میلویمتور) بوود .در روآ
پاهزدهم و با تذییه اآ مخمر بدو الیۀ ماهوپروتئین ،باآماهدگی باالتری (ارتمیای ارومیه و امریکا به ترتی  71/23و  75/83درصد) هسبت
به سایر جیرهها و حتی مخمر ( Lansy PZبه ترتی  83/73و  72/37درصد) به دست امد .بررسی هتایج هشا داد کوه دسوتکواریهوای
مخمر هاهوایی تأثیرات واضح تری در باآماهدگی هر دو گوهه ارتمیا در مقایسه با رشد داردب با وجود این ،حیف الیوۀ مواهوپروتئینی مخمور
اهمیت بیشتری در مقایسه با بنیساآی با اسیدهای چرب بیراشباعی در تذییۀ هر دو گوهه داشت .بنابراین ،پیشنهاد شد که مخمر هاهوایی

بدو الیۀ ماهوپروتئین میتواهد جاهشین مناسبی برای مخمر  Lansy PZدر تذییۀ هر دو گوهه ارتمیا خصوصا در سیستمهای پرورشوی در
مقیاس کوچك و مداربسته باشد.
واژگان کلیدی :ارتمیا ،باآماهدگی ،پرورش ،رشد ،مخمر  ،Lansy PZمخمر هاهوایی (.)Saccharomyces cerevisiae
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 .22مقدمه

ریزجلبوووكهووووا ماهنوووود ،Dunaliella

بیاهای آهودهای ماهنود ارتمیوا اهمیوت ویوژه ای ،بوه
خصووووص در مراحووول اولیووۀ تذییوووه ،در صووونعت
ابزی پروری بسیاری اآ گوهههای ابزیوا ماهنود اهوواع
ماهیووا دریووایی ،سووختپوسووتا و مییوهووا ،ماهیووا
( Lavens and

 .)Sorgeloos, 2001اآ اوایل دهۀ  ،3173تکنیوكهوای
مختلوو

تولیوود اهبوووه ارتمیووا بووه موورور آمووا بووا

پیشرفت هوای درخوور مالحظوهای روبوه رو شودب بوه
طوری که ،پورورش ارتمیوا بوه صوورت گسوترده در
استخرهای بزرگ خاکی هتایج قابل قبوولی را در کنوار
بهرهبرداری ا اآ محیطهای طبیعی به هموراه داشوت
( Lavens and Sorgeloos, 2001; Zmora et al.,

 .)2002امووروآه ،بووا افووزای

تقاضووا بوورای ارتمیووا و

محدودیتهای بهرهبرداری اآ منابع طبیعی (بوه علوت
تذییرات اب و هوایی) ،کاه

شودیدی در دسترسوی

به سیست ارتمیوا رخ داده کوه ههایتوا افوزای
قیمت سیست را به همراه داشته اسوت

شودید

( Lavens and

 .)Sorgeloos, 2001به همین علت ،روشهوای تولیود
متووراکم ارتمیووا در مقیوواس کوچووك (تاهووكهووا) و
محیطهای سربسته (به خصووص سیسوتم مداربسوته)
پیشرفتهای آیادی کوردهاهود

( Zmora and Shpigel,

 .)2006به این ترتی  ،تأمین منوابع بویایی مناسو

 Tetraselmis ،و  Chaetocerosیوووا جلبوووكهوووای
خشكشده ماهند  Spirulinaو  Scenedesmusرا بورای
تذییۀ ارتمیا اسوتفاده کورد ( .)Zmora et al., 2002بوا
وجود این ،به علت پرهزینهبود تولید اهبوه جلبكهوا
و مخاطرات امکا اهتقال عوامول بیمواری آا بوه درو

خاویاری ،برخوی اآ گوهوههوای اب شویرین ،ماهیوا
اکواریووومی و حتووی هوورمتنووا دارهوود

Isochrysis

و

ارآا قیمت یکی اآ جنبههای مهم در پورورش ارتمیوا
بووه شوومار موویرود .ارتمیووا اآ هظوور تذییووهای یووك
فیلترکننوووودۀ دائمووووی و بیراهتخووووابی اسووووت و در
آیسووتیاههووای طبیعووی خووود اآ ریزجلبووكهووای
تكسلولی ،ذرات ریز گیاهی و باکتریهای موجود در
اب تذییه میکند ()Lavens and Sorgeloos, 1996ب به
همووین علووت ،در شوورایط پرورش وی موویتوووا اهووواع

سیستمهوای پرورشوی ،اسوتفاده اآ بویاهای جاهشوین
ماهند مخمر هاهوایی ،باکتری ها ،سبوس عملاوریشدۀ
برهج ،گندم و ذرت همچنین ،پروتئین سویا ،سروفیل،
الکتوسرم و هستوم برای تذییوۀ ارتمیوا متوداول شوده
اسوت

( Lavens and Sorgeloos, 1996; Peter et al.,

1990; Naegel, 1999; Zmora et al., 2002; Zmora
.)and Shpigel, 2006

مخمرها اآ دستۀ قارمهای تكسلولیاهد که بوه
علت قطور سولولی مناسو
ترکی

(کمتور اآ  23میکورو )،

و ارآش بویایی مطلووب (منبعوی مناسو

اآ

پروتئینها ،ویتامینها ،هوکلئوتیدها و پلیسواکاریدها)،
داشتن دیوارۀ مقاوم سلولی و هشتهکورد موواد الوی
محلول اآ اهها در محیط پرورش ،تهیۀ اسا و قیموت
مناسوو

کوواربرد روآافزوهووی در پوورورش ابزیووا

خصوصوا ارتمیوا یافتوهاهود

( James and Makkeya,

 .)1981; Sajeevan et al., 2006بووا ایوون حووال ،در
مطالعات مختل

اشاره شد که همۀ گوهههوای ارتمیوا

عک العملهای یکساهی در استفاده و هضم مخمرهوا
اآ خوود هشوا همویدهنود

( ;Marques et al., 2004

 .)Asanka Gunasekara et al., 2012موواهوپروتئین
( )Mannoproteinموجووود در الیووۀ خووارجی دیوووارۀ
سلولی مخمرها احتماال ماهع اصلی هضم ا در ارتمیا
محسوب می شوود و بوه هموین علوت ارآش بویایی
مخمرها با اآبینبرد این الیوۀ بهبوود خواهود یافوت
( Marques et al., 2004; Asanka Gunasekara et al.,

 .)2012به منظور حیف کامل دیوارۀ سلولی مخمرهوا
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اآ روشهووای مختلو

(اهووزیمهووا و مووواد شوویمیایی)

استفاده میشود ،ولی کاربرد مخلوط جلبوك و مخمور
هم میتواهد بهمنزلۀ یکی دییر اآ روشهوای افوزای
میزا اسیمیالسیو و بهبود هرخ رشد ارتمیوا بوه کوار
رود

22

2
هواهوایی
اهتخاب مخمر صونعتی ،اآ یوك هووع مخمور

صنعتی شرکت خمیرمایۀ خوآستا استفاده شد.

 .3.3ایومتر  ،ت یین رطوالت و میلزان خاکسلتر
مخمرها

( Johnson, 1980; Lavens and Sorgeloos,

 .)1996در سالهوای اخیور ،اسوتفاده اآ هووعی مخمور

بوورای بیووومتری مخمرهووا ،قطوور  53عوودد مخموور اآ

تكسلولی بنویشوده ،بوا هوام تجواری  ،Lansy PZدر

مخمرهای تولید شرکت خوآستا و مخمر

پرورش ارتمیا بهکرات مطورن شوده اسوت ،ولوی بوه

با میکروسکوپ با عدسوی مودرج بوه طوور تصوادفی

علوووت مشوووکالت موجوووود (بووواالبود قیموووت و

اهووداآهگیووری شوود .مقوودار رطوبووت و وآ خشووك

تجوواریهکوورد تکنیووك سوواخت) مواهووع فراواهووی در

مخمرهای بهکار رفتوه در مطالعوۀ حاضور بور اسواس

تحقیقات اآمایشیاهی ،برای استفاده اآ این هوع مخمر

روش ( )James, 1376اهداآهگیری شد.

در تذییۀ ارتمیا ،ایجاد شده است .با توجه بوه هکوات
میکور به هظر میرسود کوه امکوا اسوتفاده اآ برخوی
مخمرهای صنعتی ماهند مخمر هاهوایی

 .1.3غنلللیسلللاز مخملللر  S. cerevisiaeالللا
اسللیدها چللرب غیراشلللاعی النللدزنجیره

()S. cerevisiae

به جای مخمر  Lansy PZدر پورورش ارتمیوا وجوود

(

تیمارشده و بنیشده) به جوای مخمور  ،Lansy PZبوا
تأکید بر شاخصه های رشد و باآماهودگی در دو گوهوۀ
مهوووم و تجووواری ارتمیوووا ( A. urmianaو

A.

Fatty

Unsaturated

Highly

)Acids

داشته باشود .بنوابراین ،هودف اصولی مطالعوۀ حاضور
امکووا جاهشووینی مخمرهووای صوونعتی (اهووواع مخموور

Lansy PZ

با توجه به اینکه مخمر صنعتی مورد اسوتفاده در ایون
اآمای

اآ هوع بنیهشده بود ،و اآ هظر ارآش بویایی

در سطح پایینتری هسبت بوه مخمور  Lansy PZقورار
داشت ،بنابراین ،مخمر هاهوایی در فراینود بنویسواآی

 ،)franciscanaاست.

با اسیدهای چرب به منظور افزای

 .1مواد و روشها

 HUFAوارد شد .برای این منظور مواد مختل

 .3.3تهیة مخمر  Lansy PZو مخمر صن تی S.

cerevisiae
مخمور  Lansy PZاآ شورکت INVE Technologies,
 Baasrode, Belgiumتهیه شود .ایون مخمور یکوی اآ
بیاهای مهم در مرحلوۀ الروی مییوو اسوت و بورای
پرورش ارتمیا هم بیایی مطلوب بوه شومار مویرود.
قیمت یك جعبه با  32قوطی هیم کیلوویی اآ مخمور
Lansy PZدر باآارهای جهاهی حودود  733-833دالر
اسووت ( .)Miami Aquaculture, Inc., 2011بوورای

اسویدهای چورب
شامل

گلوووکز ( 15گوورم) ،عصووارۀ اسووتخراجی مخموور (33
گوورم) ،اسوویدهای چوورب هوووع  23( HUFAگوورم) و
 7( K2HPO4گوورم) در یووك ارلوون بووا میووزا 733
میلیلیتر اب اضافه کامال با یکودییر مخلووط شودهد.
 pHاین مخلوط با استفاده اآ اسید اسوتیك بوه حود 8
رساهده شد و به مدت  35دقیقه در دمای  323درجوۀ
ساهتیگراد اتوکالو شد .سپ  ،یك گرم مخمر هاهوایی
( )S. cerevisiaeبووه ا اضووافه شوود و بووه موودت 38
ساعت در دمای  28درجۀ ساهتی گراد در شویکر قورار
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گرفتند .در مرحلۀ بعد ،کل مخلوط در حد  1533دور

خنكشد ا با استفاده اآ اب مقطر به شووری بهینوه

و بووه موودت  33دقیقووه سوواهتریفیوژ شوود و مخموور

برای کشت این جلبك (شوری  13در هزار) رسوید و

باقیماهده در دو مرحله با سرم فیزیولوژی شست وشو

برای کشت اهبوه هم اآ محیط کشوت  Walneاسوتفاده

و تا آما بیادهی در دموای  -23درجوۀ سواهتیگوراد

شوود ( .)Sorgeloos et al., 1986جلبووكهووا بووا الم

هیهداری شد (.)Yamada and Sgarbieri, 2005

هماسیتومتر شمارش شدهد .بعد اآ رسید جلبوكهوا

 .4.3حلللذ

ایلللة ملللانوپروت ین مخملللر

S.

cerevisiae
طبق پروتکل در یك ارلون بوه میوزا  3/2موول بوافر
تری

با  pHمعادل  3/35 ،8مول  ،Na2EDTAمقوادیر

 33سیسی اب و  333میلی گرم مخمر صنعتی ریخته
شوود و بووه میوزا حجووم  2درصوود مرکاپتواتوواهول بووه
محلول اضافه شد و به مودت  13دقیقوه در دموای 13
درجۀ ساهتی گراد در اهکوباتور قورار گرفوت .محلوول
مورد هظر در حود  1533دور در دقیقوه بوه مودت 33
دقیقه ساهتریفیوژ شدب سپ  ،در دو مرحله با محلوولی
اآ  3/38مول کلرید پتاسویم 3/38 ،موول هیپوفسوفات
پتاسیم و  3/338موول سویترات سودیم هموراه بوا 33
سیسوی اب مقطور در حود  1533دور در دقیقوه بوه
مدت  5دقیقوه مجوددا سواهتریفیوژ شود .بعود اآ ایون
مرحله مخمر باقیماهده در سه مرحله بوا اب اتووکالو
 13در هزار و در حد  1533دور در دقیقه به مودت 5
دقیقه شستوشو و ههایتا مقدار مخمر بهدستامده در
فریزر  -23درجۀ ساهتی گوراد بورای بویادهی ارتمیوا
هیهداری شد (.)Marques et al., 2004
 .5.3کشت جللک Dunaliella tertiolecta
استوک خال

جلبك توكسولولی  D. tertiolectaدر

شودت هوور حودود  2333لووک

و دموای اتواق (در

حدود  23±2درجۀ ساهتی گراد) هیهداری شود .بورای

کشت جلبك ابتودا میوزا الآم اآ اب دریاچوه فیلتور
سپ  ،با اتوکالو استریل شد .میزا شوری اب بعد اآ

به فاآ تصاعدی رشود خوود ،عمول هووادهی قطوع و
جلبك های موجود در اوروف  3/5لیتوری بوا کموك
سوواهتریفیوژ و روش سووردکرد محوویط پوورورش (بووا
کمووك یخچووال و بووه موودت  38-23سوواعت) تذلووین
شدهد .بعد اآ رسوب ،الیۀ کمره

باالیی دور ریختوه

شد و مایع الیۀ بلین پوایینی برداشوته و بورای تذییوۀ
ارتمیا استفاده شد (.)ibid

 .6.3پرورش ،غذادهی و کنترل شور طی دورة
کشت آرتمیا
سیستهای  A. urmianaو  A. franciscanaاآ باهوك
سیست پژوهشکدۀ ارتمیای ارومیه تهیه و در شورایط
بهینوه (شووری  15گورم در لیتور ،شودت هوور 2533

لوک  ،دموای  27±3درجوۀ سواهتی گوراد و

pH=8/3

همووراه بووا هوووادهی کووافی) بوور اسوواس روش

Van

) Stappen (1996تخوومگشووایی شوودهد .بعوود اآ 23
ساعت ،هاپلیوسهای  Instar Ιاآ اهها خوارج و بعود اآ
شمارش به کمك پیپت پاستور با تراکم  533عودد در
لیتر در درو اروف پرورشی  3/5لیتوری (بوا حجوم
مفید یك لیتر) در تیمارهای مختلو

اآمایشوی قورار

گرفتند (چهار تکورار بورای هور تیموار) .اب دریاچوۀ
ارومیه قبال با افزود اب مقطر به شوری  83گورم در
لیتر رساهده شده بود و همۀ اروف پرورشی در درو

اکواریوم های با دمای ثابت ( 27±3درجۀ ساهتی گراد)

قرار گرفتند .هر یك اآ اروف پرورشی با یك پیپوت
پالستیکی و لولههای هوادهی متصل به پم

مرکوزی
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هوادهی شدهد .به منظور مماهعوت اآ تبخیور اب ،هور

در این تحقیق ،بوه منظوور یوافتن بویایی مناسو

یك اآ اروف میکور با پتری دی های پالستیکی که

قابلیت جاهشینی با مخمر  8 ،Lansy PZتیمار مختل

دارای دو سوراخ بودهد (یکی بورای هووادهی و یکوی

تذییهای بر اساس جدول آیر در هظر گرفته شدهد.

بوا

برای بیادهی) پوشاهده شدهد (.)Van Stappen, 1996
جدول  .1تیمارهای تغذیهای بهکار رفته طی دورۀ پرورش برای دو گونۀ آرتمیای ارومیه و آرتمیای امریکا
نوع مخمر یغایهشده
نوع جلبی یغایهشده
ییمارهای یغایهای

3

Dunaliella tertiolecta

( Lansy PZتیمار شاهد)

2

D. tertiolecta

مخمر بنیشده

1
3

D. tertiolecta
D. tertiolecta

مخمر بنیشده بدو الیۀ ماهوپروتئین
مخمر بدو الیۀ ماهوپروتئین (مخمر تیمارشده)

5

-

مخمر سادۀ  333درصد جیرۀ بیایی

8

D. tertiolecta

مخمر سادۀ  53درصد جیرۀ بیایی


ي ،از 42
عمل غذاده 

ساعت بعدازتخمگشاايي،شوري ظروف پرورش ،هر روز يك بار ،با شوريسنج
براساس جدول غذادهي (جدول)4باراي تعاداد 055چشمي و  pHآن با pHمتر اندازهگيري شند ( Coutteau

عددناپليوسآرتميامحاسبهشدوباهواوررروزاناه .)et al., 1992تنرام آرتمينا ر شنرو آزمناي
انجاااگگر اات(.)Coutteau et al., 1992درهماا ناپليوس ر هر  2ميليليتر از آب بو مه اين مدندار ر
تيمارهاي غذايي (بهغيارازتيماار ،)0نيمايازجيارةروز هشنت بننه ينك آرتميناي نوجنوان بننه ازاي هننر 3
ينك


غذاييبهوورر
مشترکوواحدازجلبکتکسالوييميليليتر و ر روز چهار ه و بعد از آن به يك آرتمينا
6
D. tertiolectaبااتارا م 01×05سالولباهازايهاربه ازاي هر  4ميليليتر ماه يافنت ( Coutteau et al.,

ميليييترتأمينشد(.)Coutteau et al., 1992


.)1992

جدول  .2میزان غذادهی به ازای هر آرتمیا در مراحل مختلف رشدی طی دورۀ پرورش بر اساس استاندارد ()Coutteau et al., 1992
روز پرورش

D. tertiolecta

3
2،1،3
5،8
7
8
1
33،33
32،31
33،35
38،37
31،38
 23و بعد

3/33231
3/33331
3/33825
3/33828
3/33383
3/33733
3/32333
3/32533
3/31333
3/31533
3/33253
3/35333

 Lansy PZو یا مخمر نانوای

3/33231
3/33331
3/33825
3/33828
3/33383
3/33733
3/32333
3/32533
3/31333
3/31533
3/33253
3/35333

حجم محیط کش( میل لیتر)

2
2
2
2
2
1
1
1
3
3
3
3

1

تأثیرات جانشینی مخمر نانوایی صنعتی دستکاریشده به جای ...

 .7.3ت یللین میللزان رشللد (ایللومتر ) در A.

 urmianaو  A. franciscanaالا تغذیلله
از جیرهها غذایی مخمر

 .9.3آنا یز آمار
داده های حاصله بوا اسوتفاده اآ اآموو کولمووگروف
اسمیرهوف هرمال ساآی و با اهالیز واریاه
( )One-way ANOVAدر قال

یوكطرفوه

طرن کوامال تصوادفی

وضووعیت رشوود طووولی (اهووداآۀ بوود ) ارتمیووا بووا

تجزیه و تحلیل شدهد .برای مقایسۀ میاهیین دادههوای

هموهووهبوورداری تصووادفی (در  3تکوورار) اآ تیمارهووای

حاصل اآ اجرای تیمارهوای اآمایشوی هیوز اآ اآموو

مختل

در روآهوای  33 ،7 ،1و  35ام دورۀ پورورش

چنددامنۀ داهکن در سطح معنویدار  5درصود اسوتفاده

اهجام شد .هموهههای برداشوتشوده بوا افوزود چنود

شد .دادههای حاصوله بوا اسوتفاده اآ هورمافوزار

قطووره لوگوول تثبیووت شوودهد و بووا اسووتفاده اآ یووك

اهالیز و همودارهای موورد هیواآ بوا بسوتۀ هورمافوزاری

استریومیکروسوکوپ مجهوز بوه لولوۀ رسوم هخسووت،

 EXCELترسیم شدهد.

اهووداآۀ طووولی اههووا ترسوویم سووپ  ،اهووداآۀ بوود اههووا
مشخ

شد .میزا رشد دقیق اهها هیز با کموك یوك

دستیاه دیجیتایزر کوامپیوتری ( )Digitizerبور حسو

SPSS

 .2نتایج

 .3.1کنترل کیفی مخمر صن تی

میکرومتر یا میلی متر تعیین شد .شایا ذکر اسوت کوه

بررسی میزا وآ خشوك و تور بیومواس مخمرهوای

طوول بود ارتمیاهوا در روآ سووم بوا میکروسووکوپ

بهکاررفته در مطالعۀ حاضر هشا داد که مخمر هاهوایی

مجهووز بووه میکرومتوور چشوومی اهووداآهگیووری شوود

تولیدی شورکت خوآسوتا دارای وآ خشوك هسوبتا

(.)Sorgeloos, 1997

بیشتری هسبت به مخمر لنسوی بوود .میوزا خاکسوتر

 .8.3ت یین میزان اازماند ی در  A. urmianaو
 A. franciscanaالا تغذیله از جیلرههلا
غذایی مخمر
میووزا باآماهوودگی ارتمیووا (بوور حسوو

درصوود) در

روآهای  33 ،7 ،1و  35ام دورۀ پرورش تعیوین شود.
بدین منظور ،ارتمیاهای هموههبرداریشده اآ هر تیمار،
با استفاده اآ تورهای میکروهی مناس  ،جموعاوری و
با قطرهچکا مخصوص و شمارشیر شمارش شودهد.
تعداد ارتمیاهای باقیماهده هسبت به ارتمیاهوای اولیوه
محاسبه شدهد و ههایتا میزا باآماهدگی اهها تعیین شد
(.)ibid

مخمر لنسوی بیشوتر و مخمور خوآسوتا کمتور بوود.
همچنین ،اهداآۀ مخمر خوآستا کمی بیشتر اآ مخمور
لنسی بود (جدول .)1
جدول  .0مقایسۀ درصد وزن خشک و تر ،میزان خاکستر و
اندازۀ مخمر نانوایی شرکت خوزستان و مخمر Lansy PZ
مخمر نانوای
مخمر Lansy PZ
خوزتتان

اهداآه (میکرو )

5/85±3/23

1/58±3/52

وآ خشك (درصد)
وآ تر (درصد)

18
2

15/11
3/38

میزا خاکستر (درصد)

5

1
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 .3.1تأثیر تیمارها مختللف تغذیلها در میلزان
رشد و درصد اازماند ی A. urmiana
وضعیت رشدی ارتمیا ارومیاها هشوا داد کوه در روآ
سوم ارتمیای بیادهیشده با مخمرهوای تیمارشوده و
بنی شده بیشترین رشد و ارتمیوای بویادهیشوده بوا
مخمر بنیشده بدو الیۀ ماهوپروتئین کمتورین میوزا
رشد را دارهد و هسبت به هوم اخوتالف معنویداری را
هشووا دادهوود ( .)P<0.05در روآ هفووتم ،ارتمیووای
بیادهیشده با مخمر بنویشوده و مخمور تیمارشوده
بیشترین رشد و ارتمیای بیادهیشده با مخمور سوادۀ
 53درصد جیورۀ بویایی کمتورین رشود را داشوتند و
اخووتالف معنویداری را هسووبت بووه هووم هشووا دادهوود

( .)P<0.05در روآ یاآدهم ،ماهند روآ هفتم ،ارتمیوای
بیادهیشده با مخمر بنویشوده و مخمور تیمارشوده
بیشترین رشد و ارتمیای بیادهیشده با مخمور سوادۀ
 53درصوود جیوورۀ بوویایی کمتوورین رشوود را داشووتند.
همچنین ،اخوتالف معنواداری بوین مخمور سوادۀ 333
درصد جیرۀ بیایی و مخمور سوادۀ  53درصود جیورۀ
بیایی با سایر گوروههوا مشواهده شود ( .)P<0.05در
روآ پاهزدهم ،بیشترین رشد در مخمر لنسی و کمترین
رشد در مخمر سادۀ  53درصد جیرۀ بویایی مشواهده
شد .همچنین ،اختالف معنواداری بوین مخمور لنسوی،
مخمر سادۀ  333درصد جیرۀ بویایی و مخمور سوادۀ
 53درصوود جیوورۀ بوویایی مشوواهده شوود ()P<0.05
(جدول .)3

جدول  .4مقایسۀ میزان رشد (میلیمتر) در  A. urmianaطی روزهای پرورش با جیرههای مختلف مخمری
روز
روز یازدهم
روز هفتم
روز توم
نوع جیرة غاای

1/33±3/72 b
3/52±3/35 c
مخمر لنسی (تیمار کنترل)
c
d
3/33±3/71
3/81±3/35
مخمر بنیشده با HUFA
a
a
2/33±3/53
3/33±3/31
مخمر بنیشده بدو الیۀ ماهوپروتئین
c
d
3/33±3/88
3/73±3/38
مخمر بدو الیۀ ماهوپروتئین (تیمارشده)
2/85±3/83 a
3/32±3/32 b
مخمر ساده ( 333درصد در جیرۀ بیایی)
2/13±3/32 a
3/11±3/35 b
مخمر ساده ( 53درصد اآ جیرۀ بیایی)
* اعداد در یك ستو با حروف التین یکسا فاقد اختالف اماریاهد (.)P>0.05

وضعیت میزا باآماهدگی (بور حسو

2

5/57±3/32 c
8/38±3/15 d
5/38±3/18 c
8/33±3/83 d
3/81±3/81 b
3/28±3/81 a

روز پانزدهم

1/31±3/28 d
8/23±3/35 c
7/83±3/31 bc
7/87±3/31 c
7/22±3/38 b
5/18±3/38 a

درصود)

باآماهوودگی را داشووتب در حووالی کووه ،بووین مخموور

در ارتمیا ارومیاها هشا داد که در روآ سووم ارتمیوای

تیمارشده با سایر مخمرها اختالف معناداری مشواهده

بیادهیشده با مخمر بنیشده بدو الیۀ مواهوپروتئین

شوود ( .)P<0.05در روآ یوواآدهم ،ماهنوود روآ هفووتم،

بیشترین باآماهدگی و ارتمیای بیادهیشده بوا مخمور

ارتمیای بیادهیشوده بوا مخمور تیمارشوده بیشوترین

لنس وی کمتوورین باآماهوودگی را همووراه بووا اختالفووات

باآماهدگی و ارتمیای بیادهیشده با مخمر بنویشوده

معنوویدار هشووا دادهوود ( .)P<0.05چنووین اخووتالف

کمتوورین باآماهوودگی را داشووتند .ههایتووا بیشوووترین

معناداری در روآ سوم در میوا  3هووع مخمور دییور

باآماهوودگی در روآ پوواهزدهم در مخموور تیمارشووده و

مشوواهده هشوود ( .)P>0.05در روآ هفووتم ،ارتمیووای

کمترین ا در مخمر سادۀ  333درصود جیورۀ بویایی

بیادهیشده با مخمر تیمارشده بیشترین باآماهودگی و

دیده شد (جدول .)5

ارتمیای بیادهیشوده بوا مخمور بنویشوده کمتورین

1
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جدول  .5مقایسۀ میزان بازماندگی (درصد)  A. urmianaطی روزهای پرورش با جیرههای مختلف مخمری
روز
روز پانزدهم
روز یازدهم
روز هفتم
روز توم
نوع جیرة غاای

مخمر لنسی (تیمار کنترل)

83/35±5/31 a
ab

88/83± 7/32

مخمر بنیشده بدو الیۀ ماهوپروتئین

b

13/73±2/78

مخمر بدو الیۀ ماهوپروتئین (تیمارشده)

ab

13/15±3/87

مخمر ساده ( 333درصد در جیرۀ بیایی)

ab

82/53±8/53

مخمر ساده ( 53درصد اآ جیرۀ بیایی)

ab

82/25±5/52

مخمر بنیشده با HUFA

71/35±8/13 a
a

81/13±33/33

ab

78/53±1/33

b

87/83±2/38

a

73/73±8/35

a

83/15±1/33 ab

83/73±1/31 ab

a

a

57/83±31/32

ab

87/85±1/18

b

78/83±7/81

ab
a

88/35±33/13

81/11±33/13

51/27±33/12

ab

82/31±1/15

b

71/23±8/83

a

51/81±1/11

a

53/37±31/22
51/33±8/13

* اعداد در یك ستو با حروف التین یکسا فاقد اختالف اماریاهد (.)P>0.05

حووالی کووه ،اخووتالف معنوواداری بووین ارتمیاهووای

 .1.1تأثیر تیمارها مختللف تغذیلها در میلزان

بیادهیشده با مخمور تیمارشوده ،مخمور سوادۀ 333

A.

درصد جیرۀ بیایی و مخمور سوادۀ  53درصود جیورۀ

رشلللللد و درصلللللد اازمانلللللد ی

franciscana
وضعیت میزا رشد در ارتمیای امریکا هشوا داد کوه
بیشترین و کمترین میزا رشد در روآ سوم به ترتیو
در ارتمیاهای بیادهیشده با مخمور لنسوی و مخمور
بنیشده بدو الیۀ ماهوپروتئین هموراه بوا اختالفوات

بیایی دیده هشد ( .)P>0.05بیشترین و کمترین میزا
رشد در روآهای هفتم ،یاآدهم و پاهزدهم به ترتی

با

مخمر لنسی و مخمر سادۀ  53درصد جیرۀ بیایی بوه
دست امد (جدول .)8

معنادار بین ایون دو گوروه دیوده شود ()P<0.05ب در
جدول  .6مقایسۀ میزان رشد (میلیمتر)  A. franciscanaطی روزهای پرورش با جیرههای مختلف مخمری
روز
روز یازدهم
روز هفتم
روز توم
نوع جیرة غاای

روز پانزدهم

مخمر لنسی (تیمار کنترل)

3/81±3/37 c

3/53±3/71

d

8/21±3/85 c

7/52±3/38 d

مخمر بنیشده با HUFA

bc

3/82±3/25

3/73±1/81

c

b

5/32±3/83

c

8/71±3/75

مخمر بنیشده بدو الیۀ ماهوپروتئین

a

3/17±3/33

b

b

3/11±3/81

bc

8/53±3/32

مخمر بدو الیۀ ماهوپروتئین (تیمارشده)
مخمر ساده ( 333درصد در جیرۀ بیایی)
مخمر ساده ( 53درصد اآ جیرۀ بیایی)

b

c

d

3/71±3/35
3/78±3/31 b
3/72±3/33 b

3/53±1/11

3/83±1/73
3/53±1/33
a
3/38±2/73

b

5/85±3/51
3/85±3/78 b
3/27±3/77 a

ab

8/23±3/75
8/13±3/81 abc
5/81±3/13 a

* اعداد در ستو با حروف التین یکسا فاقد اختالف اماریاهد (.)P>0.05

درصود)

مخمر بنیشده دیده شود ،اموا اخوتالف معنواداری در

وضعیت میزا باآماهدگی (بور حسو

در ارتمیای امریکا هشا داد کوه بیشوترین و کمتورین

بین گوروههوا مشواهده هشود ( .)P>0.05روهود هسوبتا

میوووزا باآماهووودگی در روآ سووووم در ارتمیاهوووای

مشابهی در روآهای هفتم و یاآدهم پرورش مشواهده

بیادهیشده با مخمر سادۀ  333درصد جیرۀ بیایی و

شوود .بووا وجووود ایوون ،در روآ پوواهزدهم هتووایج کووامال

1
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متفاوتی اشکار شدب به طوری که ،بیشترین و کمتورین

ماهوپروتئین همراه با اختالفوات معنواداری دیوده شود

در ارتمیوای بویادهیشوده

( ،)P<0.05ولووی در بووین سووایر گووروههووا اخووتالف

میزا باآماهدگی به ترتی

با مخمور تیمارشوده و مخمور بنویشوده بودو الیوۀ

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

جدول  .7مقایسۀ میزان بازماندگی (درصد)  A. franciscanaطی روزهای پرورش با جیرههای مختلف مخمری
روز
روز پانزدهم
روز یازدهم
روز هفتم
روز توم
نوع جیرة غاای

مخمر لنسی (تیمار کنترل)
مخمر بنیشده با HUFA

13/83±8/83 a
87/71±32/33 a

81/11±1/88 ab
77/23±31/18 a

78/87±33/53 ab
85/37±31/81 a

72/37±1/78 ab
52/71±31/12 ab

مخمر بنیشده بدو الیۀ ماهوپروتئین

88/13±1/32 a

77/51±2/11 a

72/37±2/83 ab

33/33±3/72 a

مخمر بدو الیۀ ماهوپروتئین (تیمارشده)
مخمر ساده ( 333درصد در جیرۀ بیایی)

a

13/33±1/85
15/85±3/12 a

ab

83/87±5/75
12/35±2/13 b

ab

71/33±8/17
13/88±1/23 b

b

75/83±7/37
88/87±23/37 ab

مخمر ساده ( 53درصد اآ جیرۀ بیایی)

13/15±2/21 a

13/25±3/83 b

78/13±1/31 ab

53/87±21/38 ab

* اعداد در ستو با حروف التین یکسا فاقد اختالف اماریاهد (.)P>0.05

محسوب شوهد .با وجود این ،در اکثر مطالعات قبلوی

 .4بحث و نتیجهگیری
استفاده اآ مخمر هاهوایی (به سب

پوروتئین مناسو

و

مشخ

شد که یك رژیم بویایی بوه تنهوایی شوامل

برخووی اآ ویتووامینهووای گووروه  )Bدر کنووار دییوور

مخمر هاهوایی منجر به کس

هتایج هسوبتا ضوعیفی در

پورورش ارتمیوا مویشوود

( ;Coutteau et al., 1992

ابزی پروری ،ژهتیکی و مرفولوژیکی به هموراه داشوته

Marques et al., 2005; Asanka Gunasekara et al.,
.)2012

محصوالت مخموری هتوایج مطلووبی را در مطالعوات
اسوت

( James and Makkeya, 1981; Robin et al.,

.)1987; Greco et al., 2002; Marques et al., 2005
برای مثال ،مطالعۀ  Blancorubjoدر سوال  3187روی
تذییۀ  53گوهه ابزی هشا داد کوه مخمور

(Candida

) Torula utilisمیتواهد بیای مناسبی بورای پورورش
ارتمیا باشد.
در مطالعۀ  Jamesو همکوارا  ،در سوال ،3187
هیز استفاده اآ این مخمر در کشتهای ارتمیا به شویوۀ
 Batch cultureدر حجمهای  33متر مکعبوی و بودو
تعویض اب با هتایج قابل قبولی همراه بود کوه علوت
احتمالی ا بوه شوکوفایی جواموع باکتریوایی در ایون
کشت هوا هسوبت داده شود ،آیورا ایون جواموع خوود
میتواهند به منزلۀ یك منبع مکمل بیایی بورای ارتمیوا

هتووایج میووزا رشوود در هوور دو گوهووه ارتمیووای
ارومیه و امریکا در مطالعۀ حاضر هشا داد که مخمور
هاهوایی ساده با درصد جاهشوینی  53و  333درصودی
همیتواهد جاهشین مناسبی برای مخمور  Lansy PZدر
تذییۀ ارتمیا باشد .همچنین ،اسوتفاده اآ مخمور سوادۀ
 333درصد جیرۀ بیایی تأثیر ضعیفی در میوزا رشود
و باآماهدگی هر دو گوهه ارتمیا داشت.
اآ ایوون هظوور یافتووههووای تحقیووق حاضوور بووا
مطالعات  Coutteauو همکوارا ( )3112و

Marques

و همکووارا ( )2335مطابقووت دارد .مطالعووۀ ترکیوو
اسیدهای امینۀ مخمور هواهوایی ( )S. cerevisiaeهشوا
داد که بهربم وجود تمامی اسویدهای امینوۀ ضوروری
در ا  ،مقووادیر برخووی اآ ایوون اسوویدهای امینووه ماهنوود
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تأثیرات جانشینی مخمر نانوایی صنعتی دستکاریشده به جای ...

ﻣﺘﻴــﻮﻧﻴﻦ ،ﺳﻴﺴــﺘﺌﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓــﺎن در آن ﻧــﺎﭼﻴﺰ اﺳــﺖ

دﻳــﻮارة ﺳــﻠﻮﻟﻲ ﻣﺨﻤــﺮ ﻧﺴــﺒﺖ دادﻧــﺪ Marques .و

) Watanabe et al., 1983; Yamada and Sgarbieri,

ﻫﻤﻜﺎران ) (2004ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﺨﻤـﺮ

 .(2005ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻳـﺎ داراي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ

ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺘﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻛﻴﺘﻴﻦ و

ﺟﺰﺋﻲ از ﻛﺎروﺗﻦﻫﺎ ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cو وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  B12اﺳـﺖ

ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﻮد ،وﻟﻲ ﭼﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻲ درﺑﺎرة ﺳﻄﺢ ﺑـﺎﻻي

).(Watanabe et al., 1983

ﻣﺎﻧﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دﻳﻮارة ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺨﻤﺮ دﻳﺪه

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ در ﺗﻐﺬﻳـﺔ

ﻧﺸﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺸـﺎن داد ﻣﺨﻤﺮﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در

آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﻨﻪداري درﺑـﺎرة

دﻳﻮارة ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺧـﻮد ﻣﺤﺘـﻮاي ﻛﻤـﻲ از ﻣـﺎﻧﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﻏﻨـﻲﺳـﺎزي و

دارﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ

دﺳﺖﻛﺎريﻫﺎي ﻻزﻣﻪ روي ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ

در آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ دﻳـﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ

و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ روشﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ

ﻏﻨﻲﺳﺎزي ﻣﺨﻤﺮ ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻳـﺎ ﺣـﺬف ﻻﻳـﺔ

ﻏﻨــﻲﺳــﺎزي ﺑــﺎ اﺳــﻴﺪﻫﺎي ﭼــﺮب ﻳــﺎ ﺣــﺬف ﻻﻳــﺔ

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺨﻤﺮ ﻏﻨﻲﺷﺪه ﺳﺒﺐ ﻫﻀﻢ ﺑﻬﺘﺮ آن ﺷـﺪ ﻛـﻪ

ﻣﺎﻧﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﺔ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ در اﺳـﺘﻔﺎده از

ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺗـﺮي در آرﺗﻤﻴـﺎ در

ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ در ﺗﻐﺬﻳﺔ آرﺗﻤﻴﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ

) Coutteau et

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

ﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﺨﻤـﺮ
 Lansy PZﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﭘـﺮورش
دارد ،وﻟﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ در ﻣﻮرد درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در
ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ.
از ﻃــﺮف دﻳﮕــﺮ ،ﮔﻮﻧــﺔ  A. urmianaرﺷــﺪ
ﺳﺮﻳﻊﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  A. franciscanaداﺷﺖ .ﺑﺎ ﺣـﺬف
ﻻﻳﺔ ﻣﺎﻧﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ،ﻣﻴـﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ در
ﻫــﺮ دو ﮔﻮﻧــﻪ آرﺗﻤﻴــﺎ ) 75/8-73/2درﺻــﺪ( ﺑــﺎﻻﺗﺮ از
ﻣﺨﻤﺮ  72/07-60/70) Lansy PZدرﺻﺪ( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻧﺘــﺎﻳﺞ  Coutteauو ﻫﻤﻜــﺎران ) (1990و  Coutteauو
ﻫﻤﻜﺎران ) (1992ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي
آرﺗﻤﻴﺎ در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﻻﻳـﺔ ﻣـﺎﻧﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ
دارد.
در ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط  Coutteauو ﻫﻤﻜﺎران )(1990
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺣﺬف ﻻﻳﺔ ﻣﺎﻧﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺨﻤﺮ
ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ،رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺿـﻌﻴﻔﻲ در آرﺗﻤﻴـﺎ اﻳﺠـﺎد
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻫﻀـﻢﺑـﻮدن

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎي ﺳﺎده و ﺑﻌﻀـﺎً ﻣﺨﻤـﺮ

Lansy PZ

اﻳﺠﺎد ﻛﺮد.
اﺳﺘﻔﺎدة ﺗﻮأم از اﻧﻮاع ﻣﺨﻤﺮﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺟﻠﺒـﻚﻫـﺎ از
روشﻫﺎي دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ و
ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﺑﺮﺧﻲ از ﻏـﺬاﻫﺎي زﻧـﺪه،
ﻣﺎﻧﻨــﺪ روﺗﻴﻔﺮﻫــﺎ ،ﻣﻨﺠــﺮ ﻣــﻲﺷــﻮد ) Hirayama and
 .(Funamot, 1983ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺨﻤـﺮ
ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﻜﻤﻠﻲ اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﻛﻤﻲ ﺑـﺮ رﺷـﺪ
روﺗﻴﻔﺮ ) (Brachiomus plicatilisداﺷﺖ ،وﻟﻲ اﻓـﺰودن
روﻏﻦ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  B12ﺑﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﻣﺨﻤـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ
اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ در ﻫﻤـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ از روﺗﻴﻔـﺮ ﺷـﺪ ).(ibid
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻤﺮ ﺧﻤﻴﺮي از ﻧـﻮع )،(Rhodotorula sp.
ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﺔ ﻳـﻚ ﻣﻜﻤـﻞ در ﻛﻨـﺎر ﻛﻠـﺮﻻ )،(Chlorella sp.
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه روﺗﻴﻔﺮﻫـﺎ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪ
.(and Watanabe, 1972

) Hirayama

 Jamesو ﻫﻤﻜــﺎران ،در ﺳــﺎل  ،1987اﻓــﺰاﻳﺶ
ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺗﺮاﻛﻢ و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ روﺗﻴﻔﺮ
 Brachionus plicatilisرا ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺗـﻮأم آن از ﻣﺨﻤـﺮ
درﻳﺎﻳﻲ  Candida sp.ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻻ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﺨﻠـﻮط
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مخمر هاهوایی با جلبوك مزبوور ،گوزارش کردهود کوه

یك پروبیوتیك ،سب

هشا اآ برتری برخی اآ مخمرهای دریوایی اآ مخمور

دستیاه گوارش موجود و ههایتا افزای

هوواهوایی در تذییووۀ روتیفوور دارهوود .هتووایج مناس و

اآ

استفادۀ توأم جلبك و مخمر عملاوریشده در تذییوه
و تولیوود اهبوووه ارتمیووا هیووز دیووده شوود Coutteau .و
همکارا ( )3112گزارش کردهد که سطون جاهشوینی
 75و  15درصدی اآ جلبك

به ترتی

D. tertiolecta

بوووا مخمووور خشوووك و مخمووور عمووولاوریشوووده
(دستکاریشده تحت تیمارهای شویمیایی) ،در تذییوۀ
 ،A. franciscanaمنجر به باآماهودگی مشوابه و حتوی
هرخ رشد بهتر در مقایسه با جیرۀ جلبکی (به تنهوایی)
میشود.
هتووایج جاهشووینی  75درصوودی جلبووك

مییوووی  Streptocephalus proboscideusمنجوور بووه
باآماهدگی مشابه و رشود هسوبتا کمتور در مقایسوه بوا
گروههای تذییهشده با جیرۀ جلبکی (به تنهوایی) شود
( Coutteau et al., 1992; Maeda-Martinez et al.,

 .)1995اگرچه در تحقیق حاضر استفاده اآ جلبك

مربوط به ایمنوی در موجوود شوود

D.

 ،tertiolectaدر کنار مخمر هاهوایی ( 53درصد جیره)،
هتایج ضعیفی را اآ هظر رشد و باآماهودگی در هور دو
گوهووه ،خصوصووا ارتمیووای امریکووا ،هشووا داد ،ولووی
استفاده اآ جلبكها در کنار مخمرهای دستکاریشده
هتایج مطلوبی را در هور دو گوهوه بوه هموراه داشوت.
بواالبود میووزا رشوود و باآماهودگی ارتمیوا در آمووا
تذییه اآ مخمرهای دستکاریشده و موتاسویو یافتوه
اآ جهاتی دییر میتواهد به تأثیر تقویت سیستم ایمنوی
این موجود مرتبط شود .چنین تأثیراتی را میتووا در
مورد ارتمیا در آموا تذییوه بوا مخمور فاقود بشوای
پروتئینی هشا دادب ااهرا این مخمر میتواهد بهراحتی
درو دستیاه گوارش ارتمیا جاهشین شود و ،بهمنزلوۀ

فعالیوت هوای

( Marques et al.,

2004; Soltanian et al., 2007; Asanka Gunasekara
 .)et al., 2012چنوین توأثیراتی حتوی در ماهیوا هیوز

گزارش شد .برای مثال ،افزود مخمر ابجو بوه جیورۀ
مووواهی قوووزلاالی رهیوووینکموووا باعووود افوووزای
عک العملهای تدافعی ،ایمنی و رشد شد

( Siwicki

 Li .)et al., 1994و  Gatlinدر سووال  2331ت وأثیرات
مثبت مخمر ابجو در سیستم ایمنی ماهی هیبرید باس
راه راه و مقاومت ا در برابر باکتری

Streptococcus

 iniaeرا هشا دادهد.
هتایج مطالعۀ حاضر هشا داد که میزا رشود و

D.

 tertiolectaبا فراوردههای مخموری در موورد پریوا

عملکرد بهتور فلوور باکتریوایی

باآماهدگی گوهههای مختل

ارتمیا بوا تذییوه اآ یوك

هوع جیرۀ بیایی یکسا میتواهود متفواوت باشود کوه
این موضووع بیواهیر اختالفوات و عکو العمولهوای
متفاوت بین گوههای در هضم مواد بویایی (اآ جملوه
مخمرها) است .همچنین ،مشخ
مختل

شد که گوهوههوای

ارتمیا تواهاییهای متفاوتی در هضم مخمرهوا

اآ خود هشا میدهند که این هشوا اآ متفواوتبوود
هیاآهای بیایی هر گوهوه دارد و بوه هموین علوت ،در
مطالعات اینده میبایست جیرۀ بویایی هور گوهوه بوه
صورت اختصاصی تنظیم و بهینه شود.
امروآه ،با توجه به کاه
ارتمیا اآ ذخایر طبیعی و افوزای

شدید ذخایر سیست
فووقالعوادۀ قیموت

سیست ،سیستم های تولید متراکم ارتمیا در تاهكها یا
روشهای مداربسته توسعۀ روآافزوهی پیودا کوردهاهود
( ;Lavens and Sorgeloos, 1991; Naegel, 1999

 .)Zmora and Shpigel, 2006به این منظوور ،قابلیوت
دسترسی اسا تر به منابع متعدد بویایی بورای تذییوۀ
مراحل مختل

آهدگی ارتمیا (خصوصوا مولودین) اآ

اهمیت ویژه برخوردار است ،آیرا در ایون سیسوتمهوا
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میتوا همۀ مراحل رشدی ارتمیا (سیست ،هاپلیوس،

به هتایج مطالعوۀ حاضور ،مویتووا پیشونهاد کورد کوه

افراد هوجوا و بال() را تولید و در مقاصود گوهواگو

بنوویسوواآی مخموور هوواهوایی بووا اسوویدهای چوورب

صنعت ابزی پروری استفاده کرد .با جاهشینی کامل یوا

بیراشووباعی بلنوودآهجیره و حوویف الیووۀ پروتئینووی

مکمل در تذییۀ ارتمیا با مواد مخمری ارآا قیمتتور

مخمرها ،بورای افوزای

راهودما هضوم و کموك بوه

(خصوصا مخمرهای دستکاریشده) میتوا در بهبود

جاهشینی ا در دسوتیاه گووارش ارتمیوا ،مویتواهنود

هزینههای تولیودی در چنوین سیسوتمهوایی

راهکارهای مناسوبی در جاهشوینی مخمور صونعتی بوا

ماثری ایفا کورد .در ایون مطالعوه ،بوا توجوه بوه

مخمر  Lansy PZبه شمار روهد .با این حال ،با توجوه

قیمت بواالی مخمور  ،Lansy PZتولیود و عمولاوری

به یافته های ایون مطالعوه ،حویف الیوۀ مواهوپروتئینی

یك هوع مخمور بوومی و صونعتی ارآا قیموت بورای

مخمر اآ کارایی به مرات

بیشتری (خصوصوا اآ هظور

اولین بار در کشور ،بهمنزلۀ هدف اصلی ،مد هظر قورار

میزا باآماهدگی ارتمیا) در مقایسه با سایر گروههوای

یا کاه
هق

گرفته است .هظر به حصول هتوایج رضوایتبخو

در

استفاده اآ مخمر بومی ،میتوا به تولید صنعتی مخمر
اهدودشده ( )Coatedو دستکاریشده هم امیدوار بوودب
با این حال ،تولید ا در مقیاس صونعتی ،هزینوههوای
تولید اهبوه و تذییۀ ارتمیا در سطح کال موی بایسوت
در اینووده تحقیووق و بررسووی شووود .میووزا رشوود و
باآماهوودگی ارتمیووا در تحقیووق حاضوور هشووا داد کووه
مخمرهای دستکاریشوده (مخمور بنویشوده ،مخمور
بنیشده بدو الیۀ ماهوپروتئین و مخمور بودو الیوۀ
ماهوپروتئین) هتایج بوه مراتو

بواالتری را هسوبت بوه

مخمرهووای سووادۀ  53و  333درصوود جیوورۀ بوویایی
داشتند .همچنین ،مخمر بدو الیۀ مواهوپروتئین هتوایج
بهتری را ،اآ هظر میزا باآماهودگی ارتمیوا (خصوصوا
ارتمیای ارومیه) ،هسوبت بوه مخمور  Lansy PZهشوا
داد.
به طور کلی ،میزا باآماهدگی ارتمیا اآ مرحلوۀ
هاپلیوسی تا بلوغ بوا جیورههوای مختلو

تذییوهای و

سیستم های متفاوت پرورشی در محدودهای بوین -13
 85درصد قرار داشت ،بنابراین ،دادههای ایون مطالعوه
در محدودۀ مطالعات

)Lavens and Sorgeloos (1991

و ) Stottrup and McEvoy (2003قرار دارد .با توجوه

تذییهای مخمری برخوردار است.

یقدیر و یشیر
بدین وسیله اآ آحمات کارکنا محتورم و آحموتک
پژوهشووکدۀ تحقیقووات ارتمیووا و ابزیووا تشووکر و
سپاسیزاری میشود.
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