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Investigation of Microbiota of Artemia franciscana Fed by 
Bacterial Probiotic Bacillus subtilis and Yeast Saccharomyces 
Cerevisiae under Laboratory Conditions
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Aims Artemia is one of the most important live foods in aquaculture. The aim of the current 
study was to investigate Microbiota of Artemia franciscana fed by bacterial probiotic Bacillus 
subtilis and yeast Saccharomyces cerevisiae under laboratory conditions.
Materials & Methods In this experimental research, 500 Artemia nauplius were transported 
to 1 liter Zug with salinity of 70ppt and fed daily by Dunaliella tertiolecta and wheat bran. 
The present study was carried out in 4 treatments, including control treatment (no additive 
probiotics), probiotic treatment of Saccharomyces cerevisiae, probiotic treatment of Bacillus 
subtilis, and equal combination of yeast and bacteria. Statistical tests including Duncan’s new 
multiple range test and one-way analysis of variance were used. SPSS 21 and Excel 2013 
software were also used.
Findings Bacterial probiotic treatment showed the highest colony count compared with other 
treatments (p<0.05). Treatment containing equal combination of yeast and bacteria had the 
highest colony after probiotic bacterial treatment (p<0.05). The highest number of Bacillus 
colonies in the body was obtained in probiotic bacterial treatment and combination of yeast 
and bacteria, respectively, which was significantly higher than control and yeast treatments 
(p<0.05). Based on the total number of Bacillus colonies, probiotic bacterial treatment showed 
a significant difference with other treatments and the lowest number of colony was related to 
probiotic yeast treatment (p<0.05).
Conclusion Compared with other treatments, the highest number of lactic acidic bacteria is in 
bacterial treatment. These probiotics can well place on the surface as well as inside the body 
of Artemia. Therefore, using Bacillus subtilis alone or with Saccharomyces cerevisiae can have a 
positive effect on the bacterial count of Artemia.  
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  چکيده
پژوهش هدف  پروری است. ترین غذاهای زنده در آبزی آرتمیا یکی از مهم اهداف:

شده با  تغذیه فرانسیسکانا آرتمیامیکروبیوتای بدن میزان حاضر بررسی 
در سرویزیه  ساکارومایسسو مخمر سابتیلیس  باسیلوسپروبیوتیک باکتریایی 

  شرایط آزمایشگاهی بود.
ای  ناپلیوس آرتمیا به زوک شیشه ٥٠٠در پژوهش تجربی حاضر  ها: مواد و روش

 تغذیهو سبوس گندم  جلبکروزانه با منتقل و  ppt۷۰لیتری با غلظت نمک  یک
چهار تیمار شامل تیمار شاهد (فاقد پروبیوتیک افزودنی)، تیمار آزمایش، شدند. 

 و سابتیلیس باسیلوستیمار پروبیوتیک ، سرویزیه ساکارومایسسپروبیوتیک 
های آماری آنالیز واریانس  آزمون ترکیب مساوی از تیمار مخمر و باکتری داشت.

  نیز استفاده شدند. Excel 2013و  SPSS 21افزارهای  ای دانکن به کار رفتند. نرم طرفه و چنددامنه یک
ها را  داری باالترین میزان کلنی طور معنی تیمار پروبیوتیک باکتریایی به ها: یافته

). تیمار حاوی مقادیر مساوی از p>۰۵/۰نسبت به سایر تیمارها نشان داد (
پروبیوتیک باکتریایی و مخمر نیز بعد از تیمار پروبیوتیک باکتریایی بیشترین 

های باسیلوس در داخل بدن،  ). بیشترین میزان کلنیp>۰۵/۰کلنی را داشت (
ترتیب در تیمار پروبیوتیک باکتری و تیمار ترکیب پروبیوتیک باکتری با مخمر  به

داری بیشتر از تیمار شاهد و تیمار مخمر بود  طور معنی به دست آمد که به
)۰۵/۰<pتیمار پروبیوتیک باکتری  های باسیلوس کل بدن، ). براساس تعداد کلنی

داری با سایر تیمارها نشان داد و کمترین میزان کلنی مربوط به  اختالف معنی
  ).p>۰۵/۰تیمار پروبیوتیک مخمر بود (

  های اسیدالکتیک نسبت به سایر تیمارها، بیشترین میزان باکتری گیری: نتیجه
توانند در سطح و  میخوبی  ها به این پروبیوتیکدر تیمار باکتریایی است. 
 سابتیلیس باسیلوس بنابراین استفاده از گیرند،قرار همچنین داخل بدن آرتمیا 

های  تواند تاثیر مثبتی بر تعداد باکتری می سرویزیه ساکارومایسس تنهایی یا با به
  .آرتمیا داشته باشد

 ه،یزیسرو سسیساکاروما س،یلیسابت لوسیباس سکانا،یفرانس ایآرتم ها: کلیدواژه
  وتایکروبیم
  

  ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ تاريخ دريافت:
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  مقدمه
پروری است که با  ترین غذاهای زنده در آبزی آرتمیا یکی از مهم
هایی مانند پرورش آسان، قابلیت دسترسی و  داشتن ویژگی
ها،  انواع ویتامینمدت طوالنی، قابلیت حمل  نگهداری به

پروری  ای در آبزی صورت گسترده ها، به ها و واکسن بیوتیک آنتی
های گوناگون  . مطالعات زیادی در زمینه اثرات باکتری[1]نقش دارد

برای حفاظت . [3 ,2]صورت گرفته است )franciscanaArtemia( فرانسیسکانا آرتمیاهای زیستی  بر شاخص
آب و  کننده ضدعفونی از موادها  در مقابل بسیاری از بیماری آبزیان

. با [4]شود استفاده میها  بیوتیک مواد شیمیایی و آنتیاز همچنین 

مقاومت موجب  ،ها بیوتیک آنتیاستفاده بیش از حد از این وجود 
مورد  خیلی شود که میباکتریایی در موجودات و محیط مورد نظر 

های جایگزین درمان، مانند استفاده از  راه .[5]قبول واقع نشده است
  .[6]ها در جیره غذایی پیشنهاد شده است پروبیوتیک
ها باعث بهبود و تعادل میکروبی فلور روده و افزایش  پروبیوتیک

های باکتریایی نقش  پروبیوتیک. [7]شوند سیستم دفاعی میزبان می
زا، ارتقای  بیماریمهمی در پیشگیری از ابتال و مبارزه با عوامل 

عملکرد رشد، افزایش بقا در دوره الروی، افزایش ایمنی و بهبود 
کنند که در تحقیقات زیادی تایید شده  تحمل به تنش ایفا می

در ساختمان خود ترکیبات  )Saccharomycies cerevisiae( سرویزیه ساکارومایسسمخمر نان یا . [9 ,8]است
اسیدهای نوکلئیک و  محرک سیستم ایمنی، بتاگلوکاگون،
عنوان پروبیوتیک مطرح  الیگوساکاریدهایی مانند مانان دارد و به
ها، نوکلئوتیدهای آزاد،  است. این مخمر منبعی غنی از آنزیم

های گروه ب و آمینواسیدها است و در شرایط استرس،  ویتامین
  .[10]بخشد مقاومت میزبان را بهبود می

 آرتمیامیکروبیوتای بدن میزان پژوهش حاضر بررسی هدف 
 باسیلوسشده با پروبیوتیک باکتریایی  تغذیه فرانسیسکانا
در شرایط آزمایشگاهی سرویزیه  ساکارومایسسو مخمر سابتیلیس 

  بود.
  

  ها مواد و روش
از  سابتیلیس باسیلوس در پژوهش تجربی حاضر، باکتری

پروری (مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی  پژوهشکده آرتمیا و آبزی
 باسیلوس پروبیوتیکی باکتریکشت ایران؛ ایران) تهیه شد. 

دمای و  )TSB(براث  سوی کشت تریپتیکمحیط در  سابتیلیس °C۳۰ و صورت گرفت  دهنده ساعت در انکوباتور تکان۲۴مدت  به
  .[11]لیتر تعیین شدند ازای هر میلی به )CFU(تعداد آنها با استفاده از اسپکتروفتومتر بر حسب واحد کلنی 

از پژوهشکده مطالعات دریاچه  سرویزیه ساکارومایسسمخمر 
قابلیت  [12]و همکاران چی توکمهارومیه تهیه و طبق روش 

بتا مرکاپتواتانول بهبود یافت.  -۲پذیری آن با استفاده از  هضم
وسیله آب دریا شسته و توسط  بار به های مخمر سه سرانجام سلول

های مخمر  میکرومتر فیلتر شدند. غلظت سلول۲/۰فیلترهای 
منظور تغذیه  شده به مخمر تهیهوسیله الم هموسیتومتر تعیین و  به

  ذخیره شد. ٤°Cر دوره آزمایش در دمای آرتمیا تا پایان ه
تفریخ  [1]سورگلوسه روش استاندارد ب فرانسیسکانا یاآرتمسیست 

لیتری  ای یک های شیشه در زوکناپلیوس آرتمیا  ٥٠٠شد. سپس 
با دو نوع غذا  [13]و همکاران کوتوغذادهی آرتمیا براساس جدول 

 Dunaliella؛ ترتیولکتا دونالیالجلبک ( ٪۳۰با نسبت 
tertiolecta براساس مطالعات  .سبوس گندم صورت گرفت ٪۷۰) و

موثر بر  سابتیلیس باسیلوساز حداقل دوز باکتری  [14]گذشته
لیتر  واحد تشکیل کلنی بر میلی۱×۱۰۵زایی به میزان  بیماری )CFU.ml-1(  میانگین) استفاده شد. براساس اندازه سلول مخمر

با غلظت  سرویزیه ساکارومایسسمیکرون)، ۵/۲اندازه هر سلول  CFU.ml-1۱۰۴×۴ .به کار رفت  
چهار تیمار شامل تیمار شاهد (فاقد پروبیوتیک افزودنی)، آزمایش، 

-CFU.mlبا تراکم  سرویزیه ساکارومایسسپروبیوتیک تیمار  با تراکم  سابتیلیس باسیلوستیمار پروبیوتیک ، ۴/۰×1۱۰۵ CFU.ml-1۱۰۵×۱ ۵۰:۵۰ترکیب مساوی از تیمار مخمر و باکتری ( و (
تکرار)  ۳و  یمارت ۴(تصادفی  کامالً  طرح یک قالب درداشت و 
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  صورت پذیرفت.
های واردشده به دستگاه گوارش آرتمیا،  منظور شمارش باکتری به

مدت  ، آنها به٪۱/۰کلراید  آرتمیا در محلول بنزالکونیومبعد از قراردادن 
ثانیه یکنواخت شدند. سپس با استفاده از محلول نمکی استریل ۶۰

 ۱۰-۱های سریالی در دامنه  % وزنی/حجمی) رقت۸۷/۰کلرید؛  (سدیم
های فوق تحت شرایط استریل، حجمی  تهیه شد. از رقت ۱۰- ۳تا 

پس انتقال آن به پلیت حاوی لیتر برداشته شد س میلی۱/۰معادل 
صورت گرفت و در  )TSA( آگار آیرون شوگر  تریپلمحیط کشت 

های فوق  نهایت در سطح پلیت پخش شد. انکوباسیون پلیت
روز در دمای اتاق صورت گرفت و سرانجام تعداد  شبانه ۵مدت  به

صورت لگاریتم تعداد  ها شمارش و به ها در هر یک از نمونه باکتری
. همچنین برای [15]گزارش شد )CFU.g-1(کلنی بر گرم آرتمیا 

ها به سطح خارجی آرتمیا  چسبندگی پروبیوتیکتعیین میزان 
وشو با محلول  هایی دیگر از آرتمیاها بدون شست نمونه

همانند روش فوق کشت داده شدند. از  ٪۱/۰کلراید  بنزالکونیوم
اختالف میکروبیوتای کل و میکروبیوتای بخش داخلی بدن آرتمیا، 

  های بخش خارجی (پوست) به دست آمد. تعداد کلنی
اسمیرنوف  - ها از طریق آزمون کولموگروف بودن توزیع داده نرمال

ها از آنالیز واریانس  بودن داده شدن نرمال بررسی و پس از مشخص
ها با آزمون  طرفه استفاده شد. بررسی اختالف بین میانگین یک

ها توسط  آنالیز آماری دادهای دانکن صورت پذیرفت.  چنددامنه
  رسم شدند. Excel 2013افزار  دارها در فضای نرمنمو انجام و SPSS 21افزار  نرم

  
  ها یافته

داری باالترین میزان  طور معنی تیمار پروبیوتیک باکتریایی به
). تیمار حاوی p>۰۵/۰ها را نسبت به سایر تیمارها نشان داد ( کلنی

نیز بعد از تیمار  مخمر باکتریایی و پروبیوتیک از مقادیر مساوی
 و شاهد تیمار دو با که بیشترین کلنی را داشت پروبیوتیک باکتریایی

  ).۱نمودار  ؛p>۰۵/۰( داد نشان داری معنی اختالف مخمر پروبیوتیک
  

 
نتایج میزان میکروبیوتای کل بدن، میکروبیوتای داخل بدن و ) ۱ نمودار

 تیمارهای مختلف آزمایش شده با میکروبیوتای پوست در آرتمیاهای تغذیه
حروف متفاوت در هر ی در سه تکرار از هر تیمار هستند (میانگین آمارمقادیر 

  )است ۰۵/۰ها در سطح دار بین تیمار تفاوت معنی دهنده کلنی باکتریایی نشان

  
از نظر تعداد میکروبیوتای بخش داخلی بدن نیز تیمار پروبیوتیک 
باکتریایی بیشترین کلنی را تشکیل داد که با سایر تیمارها اختالف 

  ).۱؛ نمودار p>۰۵/۰ت (داری داش معنی
کننده پروبیوتیک باکتری باالترین کلنی را نشان  آرتمیاهای دریافت

دادند و در تیمار شاهد و تیمار پروبیوتیک مخمر کمترین تعداد 

داری با هم اختالف داشتند  طور معنی کلنی حاصل شد که به
)۰۵/۰<p.(  

ترتیب در  بههای باسیلوس در داخل بدن،  بیشترین میزان کلنی
تیمار پروبیوتیک باکتری و تیمار ترکیب پروبیوتیک باکتری با 

داری بیشتر از تیمار شاهد و  طور معنی مخمر به دست آمد که به
). اما بین دو تیمار شاهد و تیمار مخمر p>۰۵/۰تیمار مخمر بود (
). براساس تعداد p<۰۵/۰داری مشاهده نشد ( تفاوت معنی

بدن، تیمار پروبیوتیک باکتری اختالف  های باسیلوس کل کلنی
داری با سایر تیمارها نشان داد و کمترین میزان کلنی مربوط  معنی

  ).۲؛ نمودار p>۰۵/۰به تیمار پروبیوتیک مخمر بود (
  

 
بخش های   کل بدن و باسیلوس سابتیلیس باسیلوسمیزان باکتری ) ۲ نمودار

مقادیر شده با تیمارهای مختلف آزمایش  داخل بدن در آرتمیاهای تغذیه
حروف متفاوت در هر کلنی میانگین آماری در سه تکرار از هر تیمار هستند (

 است) ۰۵/۰ها در سطح دار بین تیمار تفاوت معنی دهنده باکتریایی نشان
  

  بحث
 آرتمیا بدن میکروبیوتای میزان بررسی پژوهش حاضر،هدف 

 سابتیلیس باسیلوس باکتریایی پروبیوتیک با شده تغذیه فرانسیسکانا

  بود. آزمایشگاهی   شرایط  در  سرویزیه ساکارومایسس مخمر  و
پوستان،  های پرورشی الرو ماهیان دریایی و سخت در سیستم

عنوان یکی از  دلیل داشتن مزایای فراوان به ها به همواره پروبیوتیک
در پژوهش  .[16]اند پروری مطرح بوده بازده در آبزیهای افزایش  راه

و مخمر  سابتیلیس باسیلوسحاضر، پروبیوتیک باکتریایی 
داری بر میکروبیوتای داخل  صورت معنی به سرویزیه ساکارومایسس

با  سرویزیه ساکارومایسسمخمر . و خارج بدن آرتمیا موثر بود
یکی دستگاه های اسیدالکت تاثیرات مستقیم (تاثیر بر باکتری
شوند) و  طلب می های فرصت گوارش میزبان که مانع تکثیر پاتوژن
زنجیره کوتاه) سیستم ایمنی  غیرمستقیم (با تولید اسیدهای چرب 

تواند باعث افزایش بقا در شرایط پرورشی  را تحریک کرده و می
دلیل داشتن منبعی غنی از  . مخمر نان به[17 ,15]موجود شود

 [18]هایی مانند آمیالز، پروتئاز و لیپاز و آنزیم پروتئین، نیتروژن
دنبال آن جذب را افزایش دهد. مخمرها  ممکن است هضم غذا و به

که ممکن است این  [19]هستند B6منبع خوبی برای ویتامین 
های دوپادکربوکسیالز و دوپامین،  عنوان کوآنزیم آنزیم ویتامین به

های جنس باسیلوس با  هورمون رشد را تحریک کند. باکتری
دنبال آن رشد  باالبردن سطوح پروتئاز باعث افزایش جذب غذا، به

ها با ممانعت یا  . باسیلوس[20]شوند بهتر و افزایش بقای آبزیان می
ها، تحریک دستگاه ایمنی میزبان و تولید  چسبیدن پاتوژن کاهش

ها باعث  های ضدرشد پاتوژن پراکسید و باکتریوسین اسید، هیدروژن
  .[21]شوند کاهش تلفات در آبزیان می

تغییر فلور میکروبی دستگاه های پروبیوتیکی با  ها و قارچ باکتری
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. [22]شوند یموجودات آبزی موجب بهبود رشد و بازماندگی مگوارش 
خوبی  براساس نتایج میکروبیوتای بدن آرتمیا، باکتری باسیلوس به

روز تغذیه  ۱۵طوری که بعد از  توانست در بدن آرتمیا ساکن شود، به
های مورد نظر توانستند  آرتمیا با مکمل پروبیوتیکی، پروبیوتیک

های باسیلوس  کلنی باکتری مقدار میکروبیوتای بدن را تغییر دهند.
شده با پروبیوتیک باکتریایی بیشترین و در  آرتمیاهای تغذیه در

تیمار پروبیوتیک مخمر کمترین مقدار بود. در تیمار پروبیوتیک 
های  باکتریایی، رقابت موفق باکتری باسیلوس با سایر باکتری

موجود در محیط منجر به جایگزینی بیشتر نسبت به دیگر 
مدت (روش مورد  والنیسازی ط . استفاده از غنیها شد باکتری

استفاده در پژوهش حاضر) باعث پایداری بیشتر ارزش غذایی 
  آرتمیا خواهد شد و در هر زمان دلخواه قابل استفاده خواهد بود.

از باکتری و  CFU.ml-1۱۰۵در پژوهش حاضر از حداقل غلظت 
از مخمر نان استفاده شد که  CFU.ml-1۱۰۴×۴حداکثر غلظت مجاز 

تقریبًا وزن معادلی داشتند. نتایج نشان داد که این دو پروبیوتیک 
با این تراکم توانستند روی تعداد میکروبیوتای آرتمیا در 

و  پاتراداری داشته باشند. در مطالعه  مدت تاثیر معنی طوالنی
بقای  از مخمر میزان CFU.ml-1۱۰۴با استفاده از غلظت  [23]محمد

های پایین و باالتر حاصل شد. در مطالعه  باالیی نسبت به غلظت
مشخص شد که استفاده ترکیبی از مخمر و  [24]و همکاران زهرا ذریه

شود. در  زای ویبریو می باکتری سبب سرکوب بهتر باکتری بیماری
مخمر، نتایج پژوهش حاضر نیز با استفاده ترکیبی از باکتری و 

  تای بدن آرتمیا به دست آمد.بهتری از میکروبیو
های خالص پروبیوتیک  های مطالعه حاضر تهیه سویه از محدودیت

 بودن آن مطمئن شد. که باید بعد از تهیه پروبیوتیک از خالص بود
های بومی  شود که از پروبیوتیک برای مطالعات آینده پیشنهاد می

داخل کشور برای حصول اطمینان و دسترسی قابل اطمینان 
  استفاده شود.

  

  گیری نتیجه
  های اسیدالکتیک نسبت به سایر تیمارها، بیشترین میزان باکتری

توانند در  میخوبی  ها به این پروبیوتیکدر تیمار باکتریایی است. 
 بنابراین استفاده از گیرند،قرار سطح و همچنین داخل بدن آرتمیا 

 سرویزیه ساکارومایسس تنهایی یا با به سابتیلیس باسیلوس
  .های آرتمیا داشته باشد تواند تاثیر مثبتی بر تعداد باکتری می

  

نویسندگان مقاله از کارکنان پژوهشکده آرتمیا و  :تشکر و قدردانی
همکاری  منظور به روحیخانم  ویژه بهپروری دانشگاه ارومیه  آبزی
  آورند. کشت باکتریایی قدردانی به عمل می برای

پروری  در پژوهشکده آرتمیا و آبزیحاضر  پژوهش اخالقی: تاییدیه
تمام موارد اخالقی برخورد با موجود صورت گرفت. دانشگاه ارومیه 
هوش و  موجودات قبل از کشتن بی طوری که شد به زنده رعایت
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