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 چكیده

ای در تغايه آبزيان به خصو  در دوران وروی دارد. بر ها و غیره، اهمیت ويژهبه عنوان ناقل بسیاری از ترکیبات مغای و مواد مختلف نظیر دارو آرتمیا

ها تعیین بهترين شراين غنی سازی آن از نظر شوری، دما، زمان افزودن در حمل پروبیوتیک آرتمیااين اساس هدف از مطالعه حاضر با توجه به توانايی 

ی طراحی شد، ابود. برای اين منظور يک آزمايا دو مرحله باسیلوس سابتیلیسو  وکتوباسیلوس رامنوسوسباکتری و تراکم با دو پروبیوتیک مهم يعنی 

دوم  در مرحله نخست بهترين شراين غنی سازی از نظر دما، شوری و زمان افزودن به طور جداگانه برای هر دو باکتری تعیین گرديد. سپس در مرحله

بدست آمده از اين بررسی  آل نیز برای هر دو باکتری محاسبه شد. نتايجمطالعه بر اساس نتايج فاز نخست در دما، شوری و زمان بهینه میزان تراکم ايده

به  Lactobacillus rhamnosusنشان داد که شراين بهینه غنی سازی از نظر شوری، دما، ساعات افزودن باکتری و غلطت مناسب برای پروبیوتیک 

ر شوری، دما، ساعات است. در حالیكه شراين ايده آل غنی سازی از نظ CFU/ml 813ساعت و  8درجه سانتی گراد،  ppt 33 ،32ترتیب برابر با 

 CFU/ml 513ساعت و  8درجه سانتی گراد،  ppt 13 ،26به ترتیب برابر با  Bacillus subtilisافزودن باکتری و غلظت مناسب برای پروبیوتیک 

اساس نتايج بدست آمده باشد. همچنین بر است. نتايج حاصل از اين بررسی ثابت کرد که بسته به نوع باکتری شراين بهینه غنی سازی نیز متفاوت می

توان ها برخوردار است و در صورت رعايت شراين بهینه غنی سازی میای برای حمل پروبیوتیکاز پتانسیل بالقوه آرتمیا اورمیاناتوان نتیجه گرفت که می

 بر اين توانايی افزود.

 

 ، غنی سازی، پروبیوتیک، بهینه سازیآرتمیا اورمیاناکلیدی:  واژگان

 

 مقدمه

پوست کوچک و بسیار ظريفی بذوده کذه سخت تمیاآر

های بسیار شذور سذازش يافتذه و بذه به زندگی در آب

دلیل عدم وجود شكارچی و رقبای غذاايی در چنذین 

هايی به طور معمول از ظرفیذت رشذد و تولیذد محین

بذا داشذتن میذزان  آرتمیذاباويی هم برخوردار اسذت. 

تذا  1چربذی )درصد(،  77باويی از پروتئین )در حدود 

درصذذد( و تمذذامی اسذذیدهای آمینذذه ضذذروری در  23

مقادير بسیار مناسب و اکثر اسذیدهای چذرب در حذد 

مطلوب از ارزش غاايی بسیار باويی بر خوردار اسذت. 

 1833جهت تغايذه آبزيذان از دهذه  آرتمیااستفاده از 

(، در حذال Bengston et al., 1991آغاز گرديذد )

بهترين غذاای زنذده جهذت  حاضر نیز از آن به عنوان

پرورش میگو، ماهیان دريازی، ماهیذان آب شذیرين و 

  (.1357ماهیذذان زينتذذی شذذناخته شذذده اسذذت )آق، 

و نیذز ورود و  آرتمیذاامروزه جهت بهبود ارزش غاايی 

هذذا بذذه خصذذو  افذذزايا مقذذادير برخذذی از ويتذذامین

به لحاظ اثرات ايمنی زايذی، مقاومذت  Cو  Eويتامین 

زا، همچنذین آنتذی ها، عوامل بیمذاریرسدر برابر است

ها و غیره از تكنیذک ها، پروبیوتیکها، هورمونبیوتیک

 Patra and) شذذوداسذذتفاده مذذی غنذذی سذذازی

Mohamed, 2003)عملی است کذه در  ی. غنی ساز

آن طی يک دوره کوتاه مدت تغايه فشرده با ترکیبات 

يک افزايا يافته و آنرا به  آرتمیامغای، ارزش غاايی 

 کند.غاای کامل تبديل می
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ها يذا مذوادی کذه در ها عبارتند از ارگانیزمپروبیوتیک

تعادل میكروبذی روده میزبذان نقذا دارنذد. در آبذزی 

( پذیا 1980) Tagaو  Yasudaپروری اولین بذار 

هايی وجود دارند که نه تنها به بینی کردند که باکتری

يذک وژعنوان غاا بلكه به عنذوان کنتذرل کننذده  بیول

کننده چرخذه مذواد غذاايی های آبزيان و فعالبیماری

هذای کنند. امروزه خوا  پروبیوتیكی باکتریعمل می

 Nikoskelainen et) وکتوباسذیلوس رامنوسذوس

al., 2001)  باسیلوس سذابتیلیسو (Rengipipat 

et al., 1998 به ترتیب در ماهی قزل آوی رنگذین )

ست. هذر دوی ايذن ثابت شده ا 8کمان و میگوی ببری

ها موجب تقويت رشد میزبان و افزايا بقذاء و باکتری

-های ايمنی غیر اختصاصذی آن مذینیز تحريک پاسخ

 گردند.

Gatesoupe  آرتمیذااظهار داشت که  1881در سال 

توان به عنذوان ناقذل پروبیوتیذک بذه کذار بذرد. را می

همچنین ايشان گفتند که کارايی اين روش بستگی به 

مرده بودن باکتری، زمان مجاور شدن و نهايت  زنده يا

نذذوع بذذاکتری دارد. ايذذن محقذذق در مطالعذذه ديگذذری 

( پیرامون غنی سذازی روتیفذر بذا پروبیوتیذک 1883)

ثابت کرد که حذداکثر جذاب پروبیوتیذک در سذاعات 

اولیه زندگی يعنی در مراحذل وروی اسذت. در ادامذه 

Makridis ( به طور مشخص پذی2332و همكاران ) 

و  آرتمیذابردند که غنی کذردن غذااهای زنذده نظیذر 

درصذد بذه اسذتقرار  133هذا تذا روتیفر با پروبیوتیذک

کنذد. بعذدها باکتری در روده ورو آبزيذان کمذک مذی

Patra  وMohamed (2333 )آرتمیذذا فرانسیسذذكانا 

 Saccharomycesرا با پروبیوتیذک انسذانی يعنذی 

boulardi نذد کذه غنی سازی کردند و نتیجذه گرفت

ساعت از افزودن مخمر بذه  16-52پس از مدت زمان 

-بیشترين مقدار غنی سازی بدسذت مذی آرتمیاناپلی 

 Azariو  Fazeli 2338آيذذد. تذذا اينكذذه در سذذال 

Takami  آرتمیذا بهترين زمذان غنذی سذازی نذاپلی
 Saccharomycesرا بذذذرای مخمذذذر  اورمیانذذذا

                                                           
6-Penaeus monodon 

cerevisiae  تعیین کردنذد و نشذان دادنذد بهتذرين

ساعت پس از افذزودن مخمذر بذه  8وقع غنی سازی م

 ورو تازه تخم گشايی شده است.

گونذه ن هذیچمرور منابع علمذی نشذان داد کذه تذاکنو

 آرتمیذاسازی ناپلی سازی غنیتحقیقی در زمینه بهینه

به  باسیلوس سابتیلیسو  وکتوباسیلوس رامنوسوسبا 

 انجام نشده است. همچنین آرتمیا اورمیاناخصو  در 

به عنوان غاای زنده در تغايذه  آرتمیابا توجه به نقا 

ورو ماهیذذان و میگذذو هذذدف از مطالعذذه حاضذذر بهینذذه 

هذای با باکتری آرتمیا اورمیاناسازی غنی سازی ناپلی 

 بود. باسیلوس سابتیلیسو  وکتوباسیلوس رامنوسوس

 

 هامواد و رو 

 هاتهیه باکتری و آماده سازی آن

 رامنوسذذذذذوس یلوسوکتوباسذذذذذهذذذذذای بذذذذذاکتری

(18243 5BCCM/LMG و )باسذذیلوس سذذابتیلیس 

(6633 6ATCC)  به عنوان پروبیوتیذک بذه صذورت

وکتوباسذذیلوس ويذال لیذوفیلیزه تهیذه شذدند. کشذت 
باسذذیلوس بذذراث و  MRSدر محذذین  رامنوسذذوس
بذه  C° 33در آبگوشذت مغذای بذا دمذای  سابتیلیس

ساعت و در شراين هذوازی انجذام شذد.  21-16مدت 

ها توسن آزمايشگاه میكروبیولوژی از رشد باکتریپس 

پژوهشكده آرتمیا و آبزيان تائید تشخیص شدند. برای 

های کشذت آبگوشذت ها از محینآماده سازی باکتری
8MRS  و آبگوشت مغای استفاده شد، پذس از رشذد

درصذذد  23و در حضذذور  هذذا در کرايوتیذذوببذذاکتری

گهذداری ن -C° 63  گلیسذرين تذا زمذان اسذتفاده در

 شدند.

 20و پوسته زدایی آرتمیا اورمیاناتهیه سیست 

های مورد نیاز از پژوهشكده آرتمیا و جذانوران سیست

آبزی دانشگاه ارومیه تهیه گرديد. برای پوسذته زدايذی 

                                                           
7-Belgium Co-ordinated Collection of 

Microorganisms 

8-American Type Culture Collection 

9-De Man, Rogosa and Sharpe 

10-Decapsulation 
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و  Bengstonاز روش اسذتاندارد  آرتمیذاهای سیست

( استفاده شد. به طور خالصذه، ابتذدا 1991همكاران )

ساعت در آب شیرين  1-2به مدت  اآرتمیهای سیست

هیدراته شدند. پس از هیدراته شذدن  C° 27و دمای 

میكرومتر جمع آوری و آب کشی شذدند.  127با الک 

هذا داخذل محلذول هیپوکلريذت در مرحله بعد سیست

 17/3گرم به ازاء هر گرم سیست( حذاوی  7/3سديم )

( اضذذافه 13تذذا  pH)جهذذت افذذزايا  NaOHگذذرم 

زه داده شذد محلذول فذوق بذه مذدت شدند. سپس اجا

قذرار  C° 23-17دقیقه در آب سرد بذا دمذای  13-7

زدايذذی انجذذام گیذذرد. سذذپس داده شذذوند تذذا کپسذذول

میكرومتذری جمذع آوری و آب  127 ها با الکسیست

 1/3شذدند و بذه مذدت يذک دقیقذه در محلذول  کا

نرمال اسید کلريدريک قرار داده شدند تا هیپوکلريذت 

هذا بذا آب گذردد. در خاتمذه سیسذت اضافی غیر فعال

 مقطر استريل شستشو داده شدند.

 های کپسول زدایی شدهتخم گشایی سیست

و  Sorgeloosبذذذرای اينكذذذار از روش اسذذذتاندارد 

( اسذذتفاده شذذد. در ايذذن روش آب 1986همكذذاران )

( با شوری 11FASWدريای اتوکالو شده فیلتر شده )

، 6-7/6 حذدود C° 26 ،pHگرم در لیتر، دمذای  33

میلی گرم در لیتر به  8/3لوکس و اکسیژن  2333نور 

عنوان شراين استاندارد تخم گشايی انتخذاب شذد. در 

گرم سیست کپسول زدايذی شذده  1مرحله بعد مقدار 

به داخل زوک )با گنجذايا دو لیتذر( ريختذه شذده و 

اجازه داده شد تا عمذل تخذم گشذايی تحذت شذراين 

مراحل تخذم گشذايی در  استاندارد انجام گیرد. تمامی

شراين استريل و زيذر هذود ومینذار فلذو انجذام شذد، 

همچنین به منظذور پیشذگیری از هذر گونذه آلذودگی 

(، تريمتذوپريم mg/ml 33باکتريايی از کلرآمفنیكل )

(mg/ml 13( و سولفامتوکسذذذذذازول )mg/ml 63 )

 (.Gomez-Gil et al., 1998استفاده شد )

 طراحی آزمایش

                                                           
11-Filtered Autoclaved Sea water 

های کپسول زدايذی شذده يی سیستپس از تخم گشا

 IIساعت( برای جداسازی وروهای اينسذتار  21-16)

ا و مواد زائد ديگر از ويژگذی هآرتمیا از پوسته سیست

گرايی مثبذذت وروهذذای آرتمیذذا اسذذتفاده گرديذذد. نذذور

وروهای آرتمیا قبل از شروع غنی سازی در آب شذور 

(ppt 37 استريل جمع آوری و شمارش شدند. غنذی )

 mlهذای اسذتريل سازی ناپلی آرتمیا در فالكون تیوب

ناپلی در هذر میلذی لیتذر آب انجذام  233با تراکم  73

، 23، 13های )شد. بهینه سازی غنی سازی در شوری

 C° 28 ،26 ،33 ،32گرم در لیتر(، دماهای ) 13، 33

ساعت( انجذام  12و  8، 8، 3های )صفر، ( و زمان31و 

العه به طور ثابت از تراکم گرفت. در مرحله نخست مط

CFU/ml 613-513 و  ل. رامنوسذذوسهذذای بذذاکتری

 استفاده شد.  ب. سابتیلیس

در مرحله دوم آزمايا بر اساس نتايج بدست آمذده از 

مرحله نخست شراين بهینه غنی سازی از نظر شوری، 

دما و زمان افزودن برای هر باکتری انتخاب و دوزهای 

و  U/mlCF 713 ،813 ،513ها يعنی متفاوت باکتری
در  ل. رامنوسوسمورد بررسی قرار گرفت. کشت  613

در نوترينت براث  ب. سابتیلیسبراث و  MRSمحین 

 21-16بذذه مذذدت  C° 33و شذذراين هذذوازی، دمذذای 

ساعت صورت گرفت. پس از رشد ابتدا محذین کشذت 

 rpmبذذا دور  C° 1دقیقذذه در دمذذای  17بذذه  مذذدت 

هذا بذا سذرم فیزيولذوژی سانتريفیوژ و رسوب آن 2733

استريل سه مرتبه شستشو داده شذده و در نهايذت بذا 

هذای های استاندارد مک فارلنذد تذراکماستفاده از لوله

مورد نظر تنظیم شد. وزم به ذکر اسذت کذه آزمذايا 

تكذرار در نظذر گرفتذه  1دو بار تكرار و برای هر تیمار 

 شد.

 بردارینمونه

هذای منظذور بررسذیهای انجام گرفته بذه در آزمايا

 16، 12، 8های برداری در زمان باکتری شناسی نمونه

-ساعت انجام شد. برای اينكار ابتدا هوادهی لوله 21و 

 1333ها قطع شده بالفاصله به صورت استريل مقدار 

ها شامل نذاپلیوس میكرولیتر از محتويات داخل فالكن

سی و آب داخل آنها نمونه برداری شد. برای برر آرتمیا
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میكرومتذری  63باکتری شناسی ابتدا به کمذک الذک 

ها بصورت استريل جمع آوری و سپس توزين ناپلیوس

ها بطور کامال مساوی به شدند. در مرحله بعد ناپلیوس

دو قسمت تقسیم شذدند، هذدف از ايذن کذار مقايسذه 

هذای وارد شذده بذه داخذل بذدن و میزان پروبیوتیذک

ارجی نذاپلیوس های چسبیده به سطوح خذپروبیوتیک

هذای وارد باشد. به منظور شذمارش بذاکتریمی آرتمیا

شده به دستگاه گوارش ناپلیوس، ابتذدا بذا اسذتفاده از 

ضذد عفذونی و  12درصد کلريذد بنزالكونیذوم 1محلول 

سپس به کمک دستگاه همذوژن کننذده در کنذار يذخ 

(. سپس Rengpipat et al., 1998هموژن شدند )

هذای همذوژن ( از ناپلیوس113-613های سريال )رقت

شذده در سذرم فیزيولذوژی اسذتريل تهیذه و شذمارش 

آگذار و  MRSهای توتال پلیت کاونت بر روی محین

ی هذا در دمذاار انجذام شذد. کشذت پلیذتنوترينت آگ

C°33  سذاعت و در شذراين هذوازی  21-16به مدت

 انجام شد.

های چسبیده شده به همچنین جهت شمارش باکتری

قسمت دوم آنها بذدون  آرتمیاپلیوس سطوح خارجی نا

شستشو هموژن شده و روش فوق شمارش انجام شذد. 

های شمارش شده در دو حالذت اختالف تعداد باکتری

فوق برابر خواهد بود با میزان چسبندگی بذاکتری بذه 

 سط  خارجی ناپلیوس.

 آرتمیاتعیین بقاء ناپلیوس 

 هذاینذاپلیوس یدر اين مطالعه به منظور تعیذین بقذا

سذذاعت پذذس از شذذروع غنذذی سذذازی  21غنذذی شذذده 

طذور جداگانذه انجذام ههای هر لوله بشمارش ناپلیوس

 (.Patra and Mohamed, 2003گرديد )

 های آماریتجزیه و تحلیل

ها از روش آنذالیز واريذانس جهت تجزيه و تحلیل داده

نسذخه  SPSS؛ نذرم افذزار ANOVA) 13طرفذهيک

-هف حقیقی که بذ)آزمون اختال 11( و آزمون توکی15

                                                           
 12-Benzalchonium Chloride 

13-One-Way Analysis of Variance 

14-Tukey’s Test 

شذود( اسذتفاده گرديذد. نامیده می HSDطور مخفف 

 P<0.05هذا دار آزمذونها سط  معنیدر تمام بررسی

در نظذذر گرفتذذه شذذد، همچنذذین ترسذذیم نمودارهذذا در 

 ( انجام گرفت.2313)نسخه  Excelفضای نرم افزار 

 

 نتایج

نتذايج مرحلذذه نخسذت غنذذی سذازی در مذذورد هذذر دو 

سذاس اشاره شده است. بذر ا 3ا ت 1باکتری در جداول 

آرتمیذا سذازی نذاپلی ها شذراين بهینذه غنذیاين داده
، ppt 33شذذوری  ل. رامنوسذذوسبذذا بذذاکتری اورمیانذذا 

ساعت برای افذزودن بذاکتری  8و زمان  C° 32 دمای

باشد. همچنین شراين بهینذه غنذی سذازی نذاپلی می

 شذذامل  ب. سذذابتیلیسبذذا بذذاکتری آرتمیذذا اورمیانذذا 

ppt13سذاعت بذرای افذزودن  8و زمذان  26مای  ، د

باکتری بدست آمد. همچنین نتايج مربوط به شمارش 

آرتمیا اورمیانا های چسبیده شده به بدن ناپلی باکتری
 اشاره شده است.  8تا  1در جداول 

هذای مختلذذف همذانطور کذه اشذاره شذد تذاثیر تذراکم

هذای فذوق يعنذی در شذراين ها بر اساس يافتهباکتری

انجام گرفذت. نتذايج ايذن مرحلذه از مطالعذه در بهینه 

-آورده شده است. اين نتايج نشذان مذی 6و  5جداول 

آرتمیذا دهند که بیشترين مقذدار غنذی سذازی نذاپلی 
 CFU/mlدر تراکم  ل. رامنوسوسبا باکتری اورمیانا 

 CFU/ml 713بدست آمد کذه فقذن بذا تذراکم  513

چنین ( داشت. هم>37/3Pاختالف آماری معنی دار )

بیشترين مقدار غنی سذازی در  ب. سابتیلیسدر مورد 

و  813بدست آمد که با تذراکم  CFU/ml 613تراکم 
( نشان داد. P>37/3اختالف آماری معنی داری ) 713

در آرتمیذا اورمیانذا نذاپلی  یبقا مقدارنتايج مربوط به 

آورده شده اسذت. بذر  1مرحله دوم مطالعه در نمودار 

آرتمیذا اورمیانذا درصد بقاء نذاپلی اين اساس بیشترين 
و  CFU/ml 713هذای کذم بذاکتری يعنذی در تراکم

 CFU/mlبدست آمد که در مقايسذه بذا تذراکم  813
داری ااخذتالف آمذاری معنذ P >37/3در سذط   613

 مشاهده شد.
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 بحث و نتیجه گیری

در حال حاضر غنی سازی آرتمیا يا پوشا دار کذردن 

ای موجذود اسذت کذه هيكی از بهترين روش 17زيستی

تواند با اهداف متعددی انجام گیرد: افذزايا ارزش می

هذا، ای آرتمیا، انتقال تراکم باويی از پروبیوتیذکتغايه

حفظ پروبیوتیک در برابر شراين نامسذاعد محیطذی و 

 ,.Dhert et al., 1993; Aguila et alغیذره )

ل. (. در مطالعه حاضر مهمترين دلیل انتخذاب 1994
جهت غنی سذازی نذاپلی  ب. سابتیلیسو  وسرامنوس

آرتمیا اثبات خاصیت پروبیوتیكی آنها در آبزيذان بذود. 

Nikoskelinen ( نشان دادند که 2333و همكاران )

هذای ايمنذی سذلولی و ل. رامنوسوس قادر است پاسخ

رنگذین کمذان را تحريذک و هورمونی ماهی قزل آوی 

 زایبیمذذذذاری یبرابذذذذر سذذذذويهرا درمقاومذذذذت آن

Aeromonas hydrophyla  افزايا دهد. همچنذین

Ringipipat ( خاصذذذذذذیت 1886همكذذذذذذاران ) و

را در میگذوی ببذری ثابذت  ب. سابتیلیسپروبیوتیكی 

 کردند.

آرتمیذا در مطالعه حاضر بیشترين درصد بقاء ناپلیوس 
( بذود ل. رامنوسذوسدرصد ) 23/86 ± 2/11 اورمیانا

گزارش  Intriago and Jones (1993)که در حالی

ی پذرورش آرتمیذا فرانسیسذكانا یبقا قدارکردند که م

بذه مذدت  .Flexibacter spداده شده بذا بذاکتری 

باشد. علت اين تفاوت درصد می 66هشت روز برابر با 

، طول مذدت تغايذه و آرتمیا  یتواند به دلیل گونهمی

هذای مذورد مطالعذه های بیوشذیمیايی بذاکتریويژگی

آرتمیذا ین میذزان بقذاء نذاپلیوس باشد. زيرا اين محقق
را از دوره ناپلی تذا مرحلذه قبذل از بلذو   فرانسیسكانا

که مذا درصذد بقذاء نذاپلیوس محاسبه کردند در حالی

سذاعت  21را در دوران ناپلی و پس از گاشذت  آرتمیا

ساعت پس از تخذم گشذايی(  16از غنی سازی )يعنی 

 محاسبه کرديم.

دهذد کذه شذان مذینتايج مرحله اول مطالعه حاضذر ن

آرتمیذا شراين بهینه شوری برای غنذی سذازی نذاپلی 

                                                           
15-Bioencapsulation 

بذه ترتیذب  ب. سذابتیلیسو  ل. رامنوسوسبا اورمیانا 

باشد. علذت متفذاوت گرم در لیتر می 13و  33برابر با 

به  ب. سابتیلیستواند ناشی از تحمل بودن شوری می

باشد، البتذه بذا  ل. رامنوسوسشوری بیشتر نسبت به 

ابع علمی نتوانستیم دلیل مستدلی بذرای جستجوی من

آن ارائه کنیم. همچنین از نظر تاثیر دماهای مختلذف 

 °Cل. رامنوسذوس بر غنی سازی دمای بهینذه بذرای 

بود که ايذن تفذاوت  C° 26 ب. سابتیلیسو برای  32

هذا نسذبت داده شذود. در تواند به ماهیذت بذاکتریمی

رای غنی سازی ها برابطه با تاثیر زمان افزودن باکتری

ساعت از شروع غنی  8پس از  ل. رامنوسوسدر مورد 

سازی مقدار بذاکتری وارد شذده بذه دسذتگاه گذوارش 

کذه در باشد، در حالیمی CFU/ml 113×1/3برابر با 

سذاعت  8زمذان افذزودن بذاکتری  ب. سابتیلیسمورد 

هذای وارد شذده بذه ثبت شد و در آن تذراکم بذاکتری

شمارش  CFU/ml 113×8/1 دستگاه گوارش برابر با

هذا توانذد بذه انذدازه بذاکتریگرديد. علت اين امر مذی

يک موجذود  آرتمیانسبت داده شود، با توجه به اينكه 

فیلتر کننده غیر انتخابی است لاا ذراتی که قطر آنهذا 

 (Lavens et al., 1996)میكرومتذر  73کمتذر از 

ل.   بلعذذد. از طذذرف ديگذذرراحتذذی مذذیبذذهرا  باشذذد
دارای  (Ding and Shah, 2009) وسذذوسرامن

ب. میكرومتر  بوده در حالیكه انذدازه  1ابعادی برابر با 
 ,.Mamane et alمیكرومتذذر ) 13 سذذابتیلیس

-دهد کذه آرتمیذا مذیباشد. اين نشان می( می2009

 را به دلیل داشتن اندازه کذوچكتر ل. رامنوسوستواند 

 بذذه مقذذدار بیشذذتری وارد ب. سذذابتیلیسنسذذبت بذذه 

در سذال  فضلی و آذری تاکامی دستگاه گوارش نمايد.

نشذذان دادنذذد کذذه بهتذذرين زمذذان افذذزودن  2338

برای غنی سذازی  ساکارومايسس سرويسیهپروبیوتیک 

سذاعت پذس از شذروع غنذی  8 آرتمیذا اورمیانذاناپلی 

سازی است. در نهايت با توجه به اينكه فلور باکتريايی 

 زنذذدگی راناه گذذوارش موجذذودات در اوايذذل دودسذذتگ

(Ringo and Brikbech, 1999)  شذذروع بذذه

و هم  ل. رامنوسوستوان گفت هم کند میتشكیل می
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اند به طور موفقیذت آمیذزی در توانسته ب. سابتیلیس

 جايگزين شوند.آرتمیا اورمیانا دستگاه گوارش ناپلی 

هذذای وارد شذذده بذذه دسذذتگاه در موردتعذذداد بذذاکتری

و در شراين بهینه شوری،  آرتمیا اورمیاناگوارش ناپلی 

 CFUو  CFU 113×38/1دما و زمان افزودن برابر با 
ب. و  ل. رامنوسذذوسبذذه ترتیذذب بذذرای  31/3×313

به ازاء هر ناپلی بود. اين مقادير ثبت شذده  سابتیلیس

-بذاکتری 613و  CFU/ml 513هذای در مورد تراکم

به ترتیب بدسذت  ب. سابتیلیسو  ل. رامنوسوسهای 

ای ( در مطالعذه2010و همكذاران ) Van Haiآمذد. 

بذا دو  آرتمیا فرانسیسكاناپیرامون غنی سازی ناپلیوس 

و  Pseudomonas synxanthaپروبیوتیذذذذک 

Pseudomonoas aeruginosa هذذذای تذذذراکم

CFU/ml 313 ،713  بكار بردنذد و متوجذه را  513و

مقذذدار غنذذی سذذازی در تذذراکم  شذذدند بیشذذترين

CFU/ml 713 حداکثر بذاکتری کذه  آيد وبدست می

 CFUشذود برابذر بذا وارد دستگاه گوارش نذاپلی مذی
هذای ايذن باشذد. يافتذهبه ازاء هذر نذاپلی مذی 3×113

دهذد کذه نذه تنهذا شذان مذینهای ما ن و يافتهامحقق

افزودن تراکم باکتری تاثیری بذر میذزان غنذی سذازی 

را بذه  آرتمیذاتواند میذزان بقذاء نذاپلی ندارد حتی می

( کذاها دهذد )نمذودار >37/3Pداری ) صورت معنی

1.) 

-نتايج مطالعه حاضر نشان داد که عذالوه بذر بذاکتری

-مذی آرتمیذاهايی که از راه دستگاه گوارش وارد بدن 

همواره تعدادی نیز باکتری بذه سذط  بذدن آن  ،شوند

چسذذبند. ايذذن نكتذذه بايذذد بذذه هنگذذام اسذذتفاده از مذذی

ورو  ی غنی شده بذا پروبیوتیذک جهذت تغايذهآرتمیا

 آبزيان مد نظر قرار گیرد.

، روتیفذر و آرتمیذا با توجه به اينكه غااهای زنده نظیر

-زا به داخل محینتوانند ورود عوامل بیماریغیره می

 ,Patra and Mohamedهذای پرورشذی شذوند )

( از اين رو غنی سازی آنهذا بذا پروبیوتیذک نذه 2003

اينگونذه  زا بهتنها باعث ممانعت از ورود عوامل بیماری

شود بلكه روشی است نوين جهت معرفی ها میمحین

در نهايذت بذر  ها به مرحلذه وروی آبزيذان.یوتیکپروب

تذوان نتیجذه اساس نتايج حاصل از بررسی حاضر مذی

گرفت که بسته به نوع پروبیوتیذک و شذراين مختلذف 

شوری، دما، سذاعات افذزودن و تذراکم بذاکتری نتذايج 

ل. هذا در مذورد يذن يافتذهآيذد. امتفاوتی بدسذت مذی
 8زمذان  C° 32، دمذای ppt 33شذوری  رامنوسوس

کذه باشد، در حالیمی CFU/ml 813ساعت و تراکم 

، ppt 13به ترتیذب  ب. سابتیلیسهمین شراين برای 

C° 26 و تراکم  8، ساعتCFU/ml 513 باشد.می 

 

 تقدیر و تشكر

 نويسندگان اين مقاله مراتب تقدير و تشكر خذود را از

های مذالی پژوهشكده آرتمیا و آبزيان به خاطر حمايت

-و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ارومیه ابذراز مذی

 دارند.
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آرتمیا های وارد شده به دستگاه گوارشی ناپلیوس ( بر تعداد باکتریpptهای مختلف ). نتایج حاصل از تا یر شوری2جدول 
 (.CFUنی سازی )ساعت از شروع غ 22پس از  اورمیانا

 30 90 90 20 20 باکتری

 a 213×2/1±213×8/6 a 213×1/1±313×7/3 b 213×2/1±113×5/1 a 213×2/3±313×1/1 a 213×31/1±213×3/6 ل. رامنوسوس

 a213×2/3±313×8/7 a 213×22/2±313×5/7 a 213×1/2±313×8/8 b 213×1±113×5/1 a 213×18/1±313×5/6 ب. سابتیلیس

 باشد.نشان داده شده است. حروف غیر يكسان در هر رديف نشان دهنده اختالف معنی دار می Mean ± SEورت صه* اعداد ب

 

 

 آرتمیا اورمیاناهای چسبیده به سطح بدن ناپلیوس ( بر تعداد باکتریpptهای مختلف ). نتایج حاصل از تا یر شوری2جدول 

 (.CFUساعت از شروع غنی سازی ) 22پس از 

 30 90 90 20 20 باکتری

ل. 

 رامنوسوس

a 213×36/2±213×1/3 a 213×2/2±213×8/3 a 213×23/1±213×1 a 213×61/2±213×5/3 213×88/1±213×3 

ب. 

 سابتیلیس

213×1/1±213×8/6 a 213×31/2±213×8/6 a 213×2/1±213×6/5 a 213×1/3±213×8/5 a 213×37/1±213×3/5 

 باشد.ست. حروف غیر يكسان در هر رديف نشان دهنده اختالف معنی دار مینشان داده شده ا Mean ± SE* اعداد بصورت 
 

 

آرتمیا های وارد شده به دستگاه گوارشی ناپلیوس ( بر تعداد باکتریC°. نتایج حاصل از تا یر دماهای مختلف )9جدول 
 (.CFUساعت از شروع غنی سازی ) 22پس از  اورمیانا

 99 92 90 29 25 باکتری

ل. 

 رامنوسوس

a 213/2±313×1/7 

 

a 213×31/2±313×37/8 a 213×7/1±313×6/8 b 213×2/2±113×36/2 a 213×38/1±313×1/6 

ب. 

 سابتیلیس

a 213×8/3±313×6/3 b 213×1±313×5/1 a 213×1/1±213×38/2 a 213×2/1±213×7/1 a 213×8/3±213×1 

 باشد.هر رديف نشان دهنده اختالف معنی دار مینشان داده شده است. حروف غیر يكسان در  Mean ± SE* اعداد بصورت 
 

پس  آرتمیا اورمیاناهای چسبیده به سطح بدن ناپلیوس ( بر تعداد باکتریC°. نتایج حاصل از تا یر دماهای مختلف )9جدول 

 (.CFUساعت از شروع غنی سازی ) 22از 

 99 92 90 29 25 باکتری

 a 213×1/3±213×85/3 a 213×1/1±231×72/3 a 213×2±213×5/3 a 213×8/1±213×87/3 a 213×2/1±213×7/3 ل. رامنوسوس

 a 213×1/1±213×21/3 a 213×1/3±213×81/3 a 213×5/3±213×73/3 a 213×1/2±213×38/3 a 213×1/1±213×8/3 ب. سابتیلیس

 باشد.معنی دار مینشان داده شده است. حروف غیر يكسان در هر رديف نشان دهنده اختالف  Mean ± SE* اعداد بصورت 
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های وارد شده به دستگاه گوارشی های مختلف بر تعداد باکتری. نتایج حاصل از تا یر افزودن پروبیوتیک در ساعت3جدول 

 (.CFUدر طی غنی سازی ) آرتمیا اورمیاناناپلیوس 

 29 22 3 5 9 باکتری

 a 213×8/1±213×1/2 b 213×2/3±113×6/3 b ل. رامنوسوس
213×6/3±113×31/3 

b 213×1/2±113×16/3 b 
213×3/1±113×81/3 

 a 213×38/1±213×36/1 a 213×8/3±313×1/5 b 213×8/2±113×8/1 b 213×12/1±113×17/1 b 213×8/3±113×36/2 ب. سابتیلیس

 باشد.نشان داده شده است. حروف غیر يكسان در هر رديف نشان دهنده اختالف معنی دار می Mean±SE* اعداد بصورت 

های وارد شده به دستگاه گوارشی های مختلف بر تعداد باکتری. نتایج حاصل از تا یر افزودن پروبیوتیک در ساعت5جدول 

 (.CFUدر طی غنی سازی ) آرتمیا اورمیاناناپلیوس 

 29 22 3 5 9 باکتری

 a 213×32/3±213×38/3 b 213×3/3±213×3/2 b 213×38/3±213×18/2 b 213×8/3±213×2 b 213×32/1±213×8/1 ل. رامنوسوس

 a 213×31/±213×2/3 a ب. سابتیلیس
213×33/3±213×17/3 

b 213×35/3±213×81/3 b 213×8/3±213×1 b 213×1±213×1/1 

 باشد.نشان داده شده است. حروف غیر يكسان در هر رديف نشان دهنده اختالف معنی دار می Mean ± SE* اعداد بصورت 

 (.CFU) *آل بر غنی سازیها در شوری، دما و ساعت ایدهتا یر تعداد پروبیوتیک .  نتایج حاصل از4جدول 

 CFU/ml 320 CFU/ml 520 CFU/ml 420 CFU/ml 920 باکتری

 a 213×23/1±313×8/5 b 213×6/3±113×68/3 b 213×78/1±113×38/1 b 213×8/1±113×62/3 ل. رامنوسوس

 a 213×31/1±213×36/6 a 213×58/2±213×86/6 b 213×38/2±313×86/2 b 213×6/3±313×31/3 ب. سابتیلیس

 در طی غنی سازی. آرتمیا اورمیاناهای وارد شده به دستگاه گوارشی ناپلیوس * تعداد باکتری

 باشد.نشان داده شده است. حروف غیر يكسان در هر رديف نشان دهنده اختالف معنی دار می Mean ± SE* اعداد بصورت 

 

 (.CFU) *آل بر غنی سازیها در شوری، دما و ساعت ایدهحاصل از تا یر تعداد پروبیوتیک . نتایج9جدول 

 CFU/ml 320  CFU/ml 520 CFU/ml 420 CFU/ml 920  باکتری

 a 213×7/3±213×1 a 213×73/1±213×7/1 a 213×78/1±213×8/2 a 213×8/3±213×18/2 ل. رامنوسوس

 a 213×27/1±213×88/3 a 213×87/3±213×2/1 a 213×56/1±213×5/1 a 213×8/3±213×65/1 ب. سابتیلیس

 در طی غنی سازی. آرتمیا اورمیاناهای چسبیده به سط  بدن ناپلیوس تعداد باکتری *

-نشان داده شده است. حروف غیر يكسان در هر رديف نشان دهنده اختالف معنی دار می Mean ± SEاعداد بصورت 

 باشد.
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: T1) آرتمیا اورمیاناآل بر بقاء ناپلیوس ها در شوری، دما و ساعت ایدهاصل از تا یر تعداد پروبیوتیک. نتایج ح2نمودار 

ها نشان واحد تشكیل دهنده کلنی در میلی لیتر(. حروف یكسان باالی ستون T4 :920و  T2 :520 ،T3 :420، 320تراکم 

 د.باش(  می>03/0pدار در سطح )ادهنده عدم اختالف آماری معن
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Abstract  

Artemia is a good vector for transferring nutrient substances and different compound such as 

drugs, etc, into the aquatic larvae. The aim of this study was to optimize the enrichment 

method of Artemia urmiana nauplii with two probiotic bacteria, Lactobacillus rhamnosus and 

Bacillus subtilis. For the same purpose, at first stage, the effects of different salinities, 

temperature, and number of bacteria on enrichment of Artemia were studied. In the next 

stage, the best concentration of probiotics for enrichment of Artemia nauplii on the basis of 

first stage observation was investigated. The result obtained from this study revealed that 

optimum conditions, such as salinity, temperature, time intervals for addition of bacteria and 

number of probiotics are 30 ppt, 32˚C, 6 h and 106 CFU/ml for Lactobacillus rhamnosus and 

40 ppt, 28˚C, 9 h and 107 CFU/ml for Bacillus subtilis, respectively. The result obtained from 

this study revealed that optimum conditions, depend on bacterial type was alter. On the basis 

of these findings, we conclude that in order to obtain maximum enrichment of a particular 

probiotic specific enrichment conditions must be provided. 

 

Key words: Artemia urmiana, Enrichment, Probiotic, Optimization 

 

 

 

 

 


