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Characterization of Physiological, Morphological and 
Optimum Growth Rate of Saccharomyces Strains Isolated 
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Saccharomyces yeast genus has a wide application in biotechnology that several studies on this 
subject are performed. They have also known as a dietary supplement in breeding all kinds of 
creatures in particular for aquatics. Species of this genus are considered as probiotics, as well 
as a lot of beneficial effects on growth are creatures and Yeasts can be cultured in a variety of 
waste and cheap substrates, including hydrocarbons and petroleum. So finding an Appropriate 
and inexpensive culture media for optimal growth of yeast is important. In the present study, 
along with the study of Saccharomyces species diversity as intestinal flora of domestic rainbow 
trout flora, optimum growth conditions the strains of Saccharomyces cerevisiae was studied in 
different culture media as YPD, YPAD, YPG, YPAC, and DM. This research not only emphasized 
the diversity of Saccharomyces cerevisiae strains as an intestinal flora in domestic fishes, but 
also revealed the optimum growth of yeasts in YPAD media.
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   ۱۳۹۸، بهار ۲، شماره ۱۰دوره                                                                                  مدرس                                                                                                                          تربیت گاهدانش فناوریزیست

و  یکیمورفولوژ ،یکیولوژیزیف یهایژگیو یبررس
جداشده از  سسیساکاروما یهاهیرشد سو نهیبه

 یپرورش کماننیرنگ یآالقزل یفلور روده ماه
  هیشهرستان اروم

  
  MSc *ساناز رحیمی

  رانیا ه،یاروم ه،یدانشگاه اروم ه،یاروم اچهیپژوهشکده مطالعات در
  PhDفر مناف نیرام

  رانیا ه،یاروم ه،یدانشگاه اروم ه،یاروم اچهیت درپژوهشکده مطالعا
  MSc یآرزو باقر

  رانیا ه،یاروم ه،یدانشگاه اروم ه،یاروم اچهیپژوهشکده مطالعات در

  
  دهیچک

 در وسیعی کاربردهای امروزه سرویزیه ساکارومایسس جنس مخمرهای
 آنها از .است گرفته صورت باره این در متعددی مطالعات که داشته بیوتکنولوژی

. دشومی استفاده آبزیان ویژهبه موجودات انواع پرورش در غذایی مکمل عنوانبه
 فیدم اثرات که هستند مطرح نیز پروبیوتیک عنوانبه حتی جنس این هایگونه
 ضایعاتی سوبستراهای انواع در توانندمی و دارند موجودات رشد در زیادی
 .یابند پرورش نیز نفتی مواد و هاهیدروکربن جمله از دردسترس و قیمتارزان

 مخمرها هبهین رشد افزایش برای قیمتارزان و مناسب کشت محیط یافتن بنابراین
 مخمر هایگونه تنوع بررسی ضمن حاضر مطالعه در. است اهمیت حائز

 شهرستان پرورشی آالیقزل ماهیان روده فلور شدهشناسایی ساکارومایسس
 مختلف کشت هایمحیط در هاگونه این ورشپر و رشد شرایط بهینه ارومیه،
 ضمن تحقیق این. گرفت قرار بررسی مورد 	DMو،YPAD،YPG،YPAC	YPDشامل
 این که داد نشان سرویزیه ساکارومایسس مخمرهای ایسویه تنوع بر تاکید

 آنها رشد اولیه نیازهای تواندمی که دارند YPADمحیط  در را رشد بهترین مخمرها
  کند. تامین را

 ساکارومایسس کشت، محیط مخمر، آال، قزل ماهی فلور روده، رشد، بهینه :هاکلیدواژه
  سرویزیه

  
  ۱/۲/۱۳۹۴ افت:یخ دریتار
  ۱۳/۹/۱۳۹۶ رش:یخ پذیتار

  s.rahimi888@yahoo.comسنده مسئول: ینو*
  

  همقدم
سلولی از شاخه مخمر جنس ساکارومایسس جزء مخمرهای تک

 ین عضو این خانوادهمشهورتر شود.ها محسوب میقارچ
است که کاربردهای بسیار متنوعی نیز  سرویزیه ساکارومایسس

دلیل دارابودن خصوصیات ویژه ژنتیکی، این موجود مدل . به[1]دارد
ناسی، شسرطان پزشکی شاملبسیار مناسبی برای مطالعات زیست

 ساکارومایسسشناسی و ژنتیک انسانی است. داروسازی، سم
عنوان عامل ضدآکنه و درمان پریشانی و به ممکن است سرویزیه

ای، همچنین در مطالعات مرگ سلول های رودهبرخی بیماری
. استفاده از مخمرهای [2]آپوپتوتیک مورد استفاده قرار گیرد

 باعث ساکارومایسس که مخمرشده نیز نشان داده است دستکاری
همچنین . [3]شودهای تدافعی،ایمنی و رشد میالعملباالبردن عکس

های مختلفی از این گونه مخمری یافت شده است که سویه
 عنوان نمونه سویه مخمریکاربردهای متفاوت و مهمی را دارند. به

عنوان پروبیوتیک در (به CNCME	1079 ساکارومایسس سرویزیه
 سرویزیه ساکارومایسس سویه و هلشتاین) هایگوساله سالمت

  .[5	,4]اندگرفته قرار بررسی ردمو تخمیری محصوالت تولید در 70424
 مخمرهای از مختلف شاخه دو که است داده نشان شدهانجام مطالعات

 شوند که شامل الف)سلولی در روده آبزیان مختلف یافت میتک
است و 	ساکارومایسسترین خانواده که در میان آنها مهم آسکومیتا

. بر این ][6ب) بازیدیومیکوتا که شامل مخمرهای رودوتوروال، است
در دائمی  صورتتوانند بهآال میاساس مخمرهای روده ماهیان قزل

تواند به ساختار که این ویژگی می [7]مخاط روده ماهی رشد کنند
های مختلف این مخمرها ربط و حتی سویه [8]هاسطح سلولی سلول

  .[8	,7]داده شود
 وکشت مناسب  طیمح افتنی یشده براانجامی متماد قاتیتحق
مالس مخمرها نشان داده که  نهیرشد به شیافزا یبراقیمت ارزان

عنوان بهترین محیط غذایی کارخانجات تواند بهچغندر یا نیشکر می
دلیل کمبود منابع نیتروژنی؛ افزودن بهاما  ،[9]تولید مخمر باشد

همراه عناصر منیزیم، فسفات و های آمونیوم یا اوره بهنمک
	,10]تواند موجب رشد سریع مخمرها شودهای مختلف میویتامین

11].  
آمده نشان داده است که حضور سموم مختلف و فلزات عملبررسی به

د توانند روی رشسنگین در محصوالت زراعی چغندر قند یا نیشکر می
. وجود این عوامل مخرب در کنار افزایش [13	,12]مخمر تاثیر بگذارند

 هایس برای کشت گونهقیمت مالس، موجب کاهش استفاده از مال
های غذایی که جدیدًا مورد . محیط[15	,14]مختلف مخمر شده است

اند شامل مخلوط مالس با عصاره قوی ذرت بررسی قرار گرفته
یا مواد دیگری مانند آب  [16])، ضایعات زراعی متفاوت٢٠:٨٠(

یا منابع مازاد زراعی مانند مالس چوب هستند. محیط  [17]خرما
های کاربردی که تواند برای پژوهشنیز می YEPD یا YPDکشت 

نیازمند محیط کشت مایع مخمری است (همانند بیان پروتئین و 
کلونینگ)، مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب این محیط کشت غنی 

ه یافتهای جهشخوبی تعریف شده است، با این حال برخی گونهبه
. سرعت رشد کلنی 18][کنندطور متفاوتی رشد میبه YPDدر محیط 

روز کلنی بالغی از آن  ۳آن در محیط کشت سریع بوده و در طول 
ساکارومایسس های مورفولوژیکی کلنی شود. از ویژگیمشاهده می
های نرم، مرطوب توان به داشتن کلنیمی SDAروی محیط  سرویزیه

  .[19]رنگ اشاره داشتبه رنگ سفید تا کرم
شاره به تنوع مخمرهای جنس در طی این تحقیق سعی شد ضمن ا
آالی پرورش شهرستان ارومیه ساکارومایسس در روده ماهیان قزل

شده های شناساییهای اختصاصی سویهبهینه شرایط رشد و ویژگی
گیرد. هدف از این کار بررسی امکان کشت  مورد بررسی دقیق قرار

ها است که در صورت لزوم بتوان آزمایشگاهی هر یک از این سویه
  های غذایی مورد استفاده قرار گیرد.عنوان مکملرای استفاده بهب

  
  هامواد و روش

در فلور روده ساکارومایسس الف) شناسایی تنوع مخمرهای جنس 
های مخمری جنس در این تحقیق سویه آال:ماهیان قزل

آالی شهرستان جداشده از فلور روده ماهیان قزلساکارومایسس 
 .[20]وبی و مولکولی شناسایی شدهای میکرارومیه با روش

در شرایط کامًال استریل  هانمونهآوری منظور پس از جمعبدین
 زا استفاده با و خارجاز روده  لیکمک پنس استر بهروده  اتیمحتو
 یهارقت. شد هیته آن از یمختلف یهارقتی کیولوژیزیف سرم
 شتکو  تیروش پورپل دو با جداگانه لیاستر یهاتیپل درشده هیته

ی دما درو  (SDA) سابورو دکستروز آگار طیمح در کیاستر یسطح
Cº۵۲ ,21]شدند داده کشت ساعت۲۴-۴۸مدت به	کشت. سپس [22 

 یسطح کشت روش با (SCC) آگارمایکوزیل کشت طیمح یرو مجدد
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 در. 19][شد انجامساعت ۴۸تا  ۲۴ مدتبه Cº۵۲ی دما در کیاستر
 هانمونه گرم یزیآمرنگ لهیسوبه مخمرها قیدق ییشناسا تینها

 طیمح دو از استفاده با مخمرها جنس ییشناسا .[23]شد محقق
 صورت )CMA( آگارمیلکورن و )CHA( آگارکاندیداکروم کشت
  .[24	,19]گرفت

های جنس ب) بررسی میکروسکوپی و مورفولوژیک سویه
 های کشتها در محیطبررسی مورفولوژیکی سویه :ساکارومایسس

SDA و CHA ][19  و بررسی میکروسکوپی آنها پس از کشت در محیط
. نهایتًا پس از [23]ها انجام شدآمیزی گرم نمونهآگار و رنگمایکوزیل

به بررسی میکروسکوپی  CMAها در محیط کشت سویه
	,19]دهای رشدیافته در این محیط پرداخته شهای کلنیسودوهایف

24].  
برای بررسی رشد خمر: های کشت اختصاصی مپ) تهیه محیط
 هایکشت آنها در محیط ساکارومایسسهای مخمری اپتیمم سویه

، (YPD) ییست پپتون دکستروز آگارهای کشت مخمری به نام
ییست ، (YPAD) ییست پپتون آدنین همی سولفات دکستروز آگار

 ییست پپتون استات دکستروز آگار، (YPG) پپتون گلیسرول
)YPAC(  مدیادیاتومو )DM( ,6]صورت پذیرفت	,18	جدول  [25)۱.(  

از  پسو آنالیز آماری:  عیما کشتی هاطیمح در کشت روش ج)
کشت اولیه آنها در محیط  ها،های مخمر از باکتریکلنینمودن ایزوله
SDA منظور بررسی بهینه رشد مخمر از محیط صورت پذیرفت و به

. نهایتًا بیومس [26]کشت مایع غنی برای کشت مخمرها استفاده شد
های یهسومخمری با سانتریفیوژ جداسازی شد. سپس حجم ثابتی از 

های رش اولیه آنها توسط الم نئوبار، در محیطمخمری پس از شما
تکرار برای هر محیط کشت پرورش  ۳کشت اختصاصی مختلف با 

ها ساعت بوده و در این مدت نمونه۷۲داده شدند. مدت آزمایش 
نگهداری شدند. در انتهای دوره  C۲۷°درون شیکر انکوباتور در دمای 

 ار شمارش شده و آنالیزها با استفاده از الم شمارش نئوبسلولتعداد 
کن طرفه تست دانها با استفاده از آنالیز واریانس یکآماری میانگین
  .صورت پذیرفت SPSS 16افزاری از بسته نرم

  

  های کشت اختصاصی مخمرمحیط )۱جدول 
  YPDYPADYPACYPGDM(گرم بر لیتر)های کشت محتویات محیط

	-	١٠	٢٠	١٠	١٠	%۱عصاره مخمر 
	-	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	%۲پپتون 

	-	-	-	٢٠	٢٠	%۲دکستروز (گلوکز) 
	-	-	-	٠٤/٠	-	% ٠٠٤/۰سولفات همیآدنین
	-٠/ ٠٣	-	-	-	%۳ول گلیسر
	-	-	١٠	-	-	%۱پتاسیم استات
	٢٠	-	-	-	-	آبه ٤نیترات کلسیم
٤/١٢	-	-	-	-	فسفاتهیدروژندیپتاسیم
	٢٠	-	-	-	-	آبه ٧سولفات منیزیم
٩/١٥	-	-	-	-	کربناتهیدروژنسدیم
٢٥/٢	-	-	-	-	تترااستاتآمیندیاتیلن (II) آهنسدیم
٢٥/٢	-	-	-	-	ترااستاتتآمیندیاتیلنسدیم

٤٨/٢	-	-	-	-	اسیدبوریک
٣٩/١	-	-	-	-	آبه٤کلرید  (II)منگنز 
	١	-	-	-	-	آبه ٤هپتامولیبدات آمونیوم

٠٤/٠	-	-	-	-	سیانوکوباالمین
٠٤/٠	-	-	-	-	هیدروکلرایدتیامین
٠٤/٠	-	-	-	-	بیوتین

  

  هایافته
های مختلفی از جنس های این تحقیق سویهبا توجه به یافته

 سویه ساکارومایسس سرویزیههای به نام ساکارومایسسمخمری 
LN، 1سویه  یسس سرویزیهساکاروما‐YG3  ساکارومایسس و

کمان با آالی رنگیناز محتویات فلور روده ماهیان قزل سرویزیه
های کشت اختصاصی میکروبی شناسایی شد و در انواع روش
  های کشت اختصاصی مخمری مورد بررسی قرار گرفت.محیط
 اصلح نتایج مخمری: هایسویه ماکروسکوپی و میکروسکوپی بررسی

 لجدو در مخمری هایسویه میکروسکوپی و ماکروسکوپی ررسیب از
 میکروسکوپی، بررسی در اما است. شده ارایه ۳ و ۲ ،۱ هایشکلو  ۲

 هایبررسی از حاصل نتایج دادند. نشان متفاوتی بیومتری هاسویه

 هایسویه مخمری هایکلنی از آمدهعملبه میکروسکوپی

  ).۴ (شکل است شده هارای ،SDA کشت محیط در ساکارومایسس
  

  های مخمریبررسی خصوصیات مورفولوژی و میکروسکوپی کلنی )٢جدول 
در  هاکلنی میکروسکوپیشکل 

	CMAمحیط 
در ها حالت و شکل ظاهری کلنی

	SDAمحیط 
	CHAها در محیط رنگ کلنی

  ساعت۲۴  ساعت٤٨  نام سویه مخمرSDAها در محیط رنگ کلنی

ن بدوهای بالستوکونیدی توده
  شاخه

کروی، درشت و مرکز کلنی 
ها مشخص، نرم و برجسته، کناره

  براق
  ساکارومایسس سرویزیه  سفید  سفید و صورتی  بنفش

های بالستوکونیدی بدون توده
  شاخه

مرکز کلنی کروی، درشت و 
ها مشخص، و کنارهبرجسته 

  موکوسی و نرم
ویزیه ساکارومایسس سر  سفید تا کرم رنگ روشن  صورتی و بنفش  بنفش

  YG3‐1سویه 

های بالستوکونیدی بدون توده
  شاخه

کروی، درشت و سطح برآمده و 
ها مشخص و خمیری صاف، کناره

  و کدر رنگ
  سفید مایل به کرم رنگ  صورتی و بنفش  بنفش

ساکارومایسس سرویزیه 
  LNسویه 

  
ه ساکارومایسس سرویزی های میکروسکوپی و ماکروسکوپی سویهویژگی )١شکل 
، (A1 ،(A2 CHA	SDA :ترتیبدر محیط های کشت اختصاصی به YG3‐1 سویه
(A3 CMA  

  

  
  

 ویهس ساکارومایسس سرویزیههای میکروسکوپی و ماکروسکوپی ویژگی )۲شکل 
LN ترتیب:اختصاصی بههای کشت در محیط SDA	(B1 ،(B2 CHA ،(B3 CMA  

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یمیساناز رح ۳۲۴
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 یهساکارومایسس سرویز های میکروسکوپی و ماکروسکوپی سویهویژگی )۳شکل 

  (C1 ،(C2 CHA، (C3 CMA	SDA ترتیب:های کشت اختصاصی بهدر محیط
  

	
S.cerevisiae	strain	YG3‐1  

  

 
cerevisiae	Saccharomyces  

  

	
S.cerevisiae	strain	LN	

  
  های مخمری توسط میکروسکوپ نوریبررسی بیومتری کلنی )٤شکل 

  
های فوق پس از بررسی رشد سویه های مخمری:بررسی رشد سویه
گیری کشت اختصاصی مخمر با دو روش اندازههای کشت در محیط

وزن خشک بیومس و روش مستقیم با شمارش با الم نئوبار انجام 

های کشت مخمری در ذیل شد. نتایج حاصل از مقایسه تاثیر محیط
  ارایه شده است:

ساکارومایسس سرویزیه نتایج حاصل از بررسی رشد سویه  ۳جدول 
براساس این نتایج  دهد.یهای کشت اختصاصی را نشان مدر محیط

داری دیده شد که اختالف معنی YPADبهترین رشد در محیط کشت 
های این سویه مخمری در محیط کشت فوق با بقیه بین تعداد سلول

  .۱؛ نمودار p>۰۵/۰های کشت وجود داشت (محیط
نتایج حاصل از بررسی رشد سویه ساکارومایسس سرویزیه  ٤جدول 
کشت اختصاصی را نشان می دهد. براساس در محیط های  LNسویه 

دیده شد که اختالف  YPAD این نتایج بهترین رشد در محیط کشت
معنی داری بین تعداد سلول های این سویه مخمری در محیط کشت 

  ).٢، نمودارp>٠٥/٠(فوق با بقیه محیط های کشت وجود داشت 
بررسی  YG3‐1سویه ساکارومایسس سرویزیه پس از کشت سویه 

  ).۵های کشت اختصاصی صورت پذیرفت (جدول آن در محیط رشد
دیده شد که  YPADبراساس این نتایج بهترین رشد در محیط کشت 

های این سویه مخمری در داری بین تعداد سلولاختالف معنی
؛ p>۰۵/۰های کشت وجود داشت محیط کشت فوق با بقیه محیط

  ).۳نمودار 

  
ه رشدیافت ساکارومایسس سرویزیهسویه  میانگین آماری تعداد مخمر )۳جدول 

  های کشت اختصاصیدر انواع محیط

  های کشتمحیط
  تعداد اولیه تلقیحی
  لیتر)(میکروگرم/میلی

  میانگین رشد
  لیتر)(میکروگرم/میلی

YPD  ٣١٠٠٠٠	a٢٠×٦١٠±٥/٠×٦١٠  
YPAD  ٣١٠٠٠٠	b٣٥×٦١٠±١×٦١٠  
YPAC  ٣١٠٠٠٠	d٥×٦١٠±١/٠×٦١٠  
YPG  ٣١٠٠٠٠	cd٣×٦١٠±١/٠×٦١٠  
DM  ٣١٠٠٠٠	c٣×٦١٠±٤/٠×٦١٠  

  ).p<۰۵/۰دار هستند (اعداد در هر ستون با حروف التین یکسان فاقد اختالف آماری معنی

  

  
های کشت در محیط ساکارومایسس سرویزیهمقایسه رشد سویه  )۱نمودار 

	ساعت٤٨اختصاصی پس از 

  
در انواع  LNسویه  ساکارومایسس سرویزیهنتایج رشد سویه مخمری  )۴جدول 
	های کشتمحیط

  های کشتمحیط
 مقدار اولیه تلقیحی

(میکروگرم بر 
  لیتر)میلی

(میکروگرم بر  ین رشدمیانگ
لیتر)میلی  

YPD  ١٦٥٠٠٠	a٦×٦١٠±٠٥/٠×٦١٠  
YPAD  ١٦٥٠٠٠	b١٢×٦١٠±٢/٠×٦١٠  
YPAC  ١٦٥٠٠٠	c١×٦١٠±١/٠×٦١٠  
YPG  ١٦٥٠٠٠	c١×٦١٠±٤/٠×٦١٠  
DM  ١٦٥٠٠٠	c٩/٠×٦١٠±٠٥/٠×٦١٠  

	).<۰۵/۰pدار هستند (معنی اعداد در هر ستون با حروف التین یکسان فاقد اختالف آماری
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های در محیط LN سویهساکارومایسس سرویزیه  مقایسه رشد سویه )۲نمودار 

	ساعت۴۸کشت اختصاصی پس از 

  
در انواع  YG3‐1 سویه ساکارومایسس سرویزیه نتایج رشد سویه مخمری )٥جدول 
	های کشتمحیط

های محیط
  کشت

(میکروگرم بر  مقدار اولیه تلقیحی
  لیتر)میلی

  میانگین رشد
(میکروگرم بر 

  لیتر)میلی
YPD  ٤١٥٠٠٠	a٢٥×٦١٠±١/٠×٦١٠  
YPAD  ٤١٥٠٠٠	b٣٧×٦١٠±١×٦١٠  
YPAC  ٤١٥٠٠٠	d٥×٦١٠±٤/٠×٦١٠  
YPG  ٤١٥٠٠٠	dc٥×٦١٠±٥/٠×٦١٠  
DM  ٤١٥٠٠٠	c٢×٦١٠±١/٠×٦١٠  

  ).<۰۵/۰pدار هستند (معنی اعداد در هر ستون با حروف التین یکسان فاقد اختالف آماری
  

  
های کشت محیط در YG3‐1 سویه هسرویزیساکارومایسس  مقایسه رشد) ۳نمودار 

  ساعت۴۸اختصاصی پس از 

  
  بحث

مخمر جنس ساکارومایسس یکی از پرکاربردترین مخمرهای مورد 
استفاده در صنایع مختلف بوده که مطالعات وسیعی در این باره 

هایی که این مخمر ترین ویژگی. از جمله مهم[27]صورت گرفته است
روری و پدارد، دارابودن خاصیت پروبیوتیکی است که در صنعت آبزی

گیرد. دیواره این مخمر حاوی فاده قرار میصنایع غذایی مورد است
) گلوکان، بتا ۳-۱چهار ماکرومولکول عمده شامل مانوپروتئین، بتا (

) گلوکان و کیتین بوده که توسط پیوندهای کوواالن به هم ۱-۶(
شده که این ها مشخصاند. در مورد مانوپروتئینمتصل شده

ه مخمر دیگر یا به ها نقش مهمی را در فرآیند اتصال مخمر بمولکول
های انسان، ماتریکس غذایی و تجهیزات پزشکی سطوح مثل بافت

آوردن دستمنظور به. مخمر منبع تجاری مهمی به[28]کندایفا می
های ایمنی ماهیان است. در عنوان محرک سیستمها، بهگلوکان-بتا

منظور تحریک و تقویت ای بهطور گستردهحال حاضر از گلوکان به

. ادامه این تحقیقات نشان [29]شودم ایمنی ماهی استفاده میسیست
در  قادر است ساکارومایسس سرویزیهشده داد که سلول لیوفیلیزه

شده از دیواره مانند بتاگلوکان، مقایسه با ترکیبات استخراج
 .های ایمنی را بیشتر تقویت نمایدمانوپروتئین و کیتین پاسخ
 ف مختلف بیوتکنولوژیکی بسیار مهم وبنابراین، این گونه برای اهدا

بنابراین کشت آن در مقیاس وسیع برای اهداف  .باارزش است
  ذکرشده بسیار مهم و حائز اهمیت است.

های متنوعی از این جنس در اهداف متنوع با توجه به این که سویه
شوند های کشت اختصاصی کشت داده میبیوتکنولوژیکی در محیط
ها در مقیاس به این اهداف بایستی سویه بنابراین برای رسیدن

وسیعی کشت داده شوند. با توجه به این که هر سویه از نظر شرایط 
فرد است، پس یافتن محیط کشت مطلوبی که ای منحصربهتغذیه

رسد. شود، ضروری به نظر میاپتیمم رشد سویه در آن محقق می
ین های اتاکنون این بررسی صورت نگرفته است بنابراین یافته

  تحقیق گام مهمی در پیشبرد اهداف محققین بر خواهد داشت.
شده روی کشت مخمرهای مختلف با استفاده مطالعات پیشین انجام

 های مختلف مخمرهای کشت نشان داده است که سویهاز محیط
نیازهای غذایی مختلفی از نظر منابع کربنی ساکارومایسس سرویزیه 

  .[31	,30]دارند انولگلیسیرول و ات ،گلوکزشامل 
تنها مخمرهای  ۱۹۹۳شده در سال براساس مطالعات انجام

ساکارومایسس سرویزیه شده در فلور روده آبزیان کاندیدا و گزارش
. اما گونه غالب مخمر در آبزیان آب شور و آب شیرین مخمر [32]بودند

قرمز رنگ رودوتوروال است، در حالی که بیشتر تحقیقاتی که در مورد 
دهد که کمان صورت گرفته است نشان میآالی رنگیناهی قزلم

فلور  (hansenii	Debaryomyces) دباریومایسس هنسنیمخمر 
غالب است. اما سایر محققین اظهار داشتند که مخمرهایی مثل 

روده  فلور غالب لوکوسپوریدیومو ، ساکارومایسس سرویزیه کاندیدا
با توجه به این که تاکنون . [6]کمان هستندآالی رنگینماهی قزل
های مخمری در های دقیق مورفولوژی و میکروسکوپی سویهویژگی
های کشت اختصاصی بررسی نشده است، در این تحقیق به محیط

  این موارد پرداخته شد.
ر ها دتحقیق حاضر نشان داد که شکل، رنگ، حاشیه و سطح کلنی

ها را ین تفاوتهای کشت مختلف با یکدیگر متفاوت بوده و امحیط
های کشت در محیط هاتوان در بررسی میکروسکوپی سویهمی

های مختلف با توجه به تنوع سویهاختصاصی نیز مشاهده نمود. 
ی آالعنوان فلور روده ماهیان قزلشده بهجنس ساکارومایسس یافت

کمان اپتیمم شرایط رشد این مخمرها در این تحقیق مورد رنگین
های فوق در این نتیجه حاصل شد که سویه بررسی قرار گرفت.

های کشت، اپتیمم رشد را خصوص استفاده از انواع مختلف محیط
رسد با توجه به نیازهای رشد، دارند. به نظر می YPADدر محیط 

های کشت برای رشد بهینه وجود عصاره مخمر و پپتون در محیط
شترک در طور ممناسب بوده اما کافی نیستند زیرا این مواد به

). تامین ۱موجودند (جدول  YPACو YPD ،YPGهای کشت محیط
های مخمر در دو انرژی مورد نیاز از گلوکز برای رشد و تکثیر سلول

رسد در دسترس است اما به نظر می YPADو  YPDمحیط کشت 
برای پرورش موفق  YPADتنها عامل موفقیت محیط کشت 

لفات موجود در محیط سوهمیهای مخمری فوق حضور آدنینسویه
باشد. بنابراین با توجه به نتایج رشد و نیازهای غذایی  YPADکشت 
رسد بین منابع کربنی (گلوکز و استات)، های مخمری به نظر میسویه

عنوان منبع اصلی کربن برای تامین انرژی نسبت به منابع گلوکز به
ر اصتر بوده و برای رشد به حضور عنغیرکربنی (گلیسرول) ارجح

  نیاز چندانی ندارند. (DM)کمیاب موجود در محیط کشت معدنی 
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ای برای کشت این سویه فراهم آورد نتایج تحقیق فوق امکانات ساده
تواند در آینده برای کشت انبوه این گونه از مخمرها در صنایع که می

  بیوتکنولوژی مورد استفاده قرار گیرد.
 ایسویه و ایگونه تنوع هب توانمی حاضر مطالعه هایمحدودیت از

 هایمحیط تمامی به دسترسی عدم و آالقزل ماهیان روده مخمرهای
 آینده در شودمی کرد. پیشنهاد اشاره مخمری اختصاصی کشت
 تحقیق این در شدهشناسایی پروبیوتیک مخمرهای از استفاده

 و آنها یپروبیوتیک خواص تثبیت و دیگر آبزیان در استفاده منظوربه
 زاییبیماری و سالمت روی روده فلور مخمرهای سایر اثر رسیبر

 و غنی کشت هایمحیط از استفاده همچنین. شود مطالعه آبزیان
 مخمری هایگونه تمام بهینه رشد بررسی و دیگر اختصاصی

  شود. دردسترس، مطالعه
  

  گیرینتیجه
این تحقیق نهایتًا توانست دیدگاه جالبی را به دنیای مخمرهای 

آال باز نماید. غیر از تنوع غیرقابل سلولی فلور روده ماهیان قزلتک
شده در خصوص این مخمرها، همچنین نتایج بینی کشفپیش

های کشت ساده ارزشمند بررسی امکان کشت این مخمرها در محیط
تواند در آینده زمانی که کاربردهایی برای این دسته آزمایشگاهی می

  توجه قرار گیرد. از مخمرها تعریف شود، مورد
  

مطالعه حاضر، حاصل اجرای طرح پژوهشی مصوب تشکر و قدردانی: 
. از همکاری کارشناسان محترم پژوهشکده استدانشگاه ارومیه 

شناسی مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه ، آزمایشگاه قارچ
 شناسی دانشگاه آزاد واحددانشکده علوم پزشکی ارومیه، گروه زیست

ارومیه که ما را در انجام این تحقیق  ٦و مرکز بهداشت شماره  ارومیه
  نماییم.تقدیر و تشکر می ،یاری دادند
 ژیکی،فیزیولو هایویژگی "بررسی مقاله نویسندگاناخالقی: تاییدیه

 فلور از های ساکارومایسس جداشدهسویه رشد بهینه و مورفولوژیکی
 ماعال با ارومیه، رستانشه پرورشی کمان رنگین آالیقزل ماهی روده

 فناوریزیست نشریه به مقاله این ارسال بر مبنی خود موافقت
 رایب ارسال زمان در مقاله این که نماییممی تعهد تهران مدرستربیت
  تا ودهنب بررسی حال در غیرایرانی یا ایرانی نشریه هیچ در نشریه این

 ای رانیای نشریه هیچ برای نشریه این در قطعی تکلیف تعیین
 از را رحیمی ساناز خانم و شد نخواهد ارسال دیگری غیرایرانی
 ایشان تام وکالت و نموده معرفی رابط نویسنده عنوانبه نویسندگان

) احتمالی اصالحات انجام ویژهبه( مقاله این با مرتبط امور کلیه در
  .پذیریممی را مدرس تربیت فناوریزیست نشریه نزد

گونه تعارض منافعی دارند هیچدگان اعالم مینویسنتعارض منافع: 
 وجود ندارد.

(نویسنده اول)، نگارنده ساناز رحیمی  سهم نویسندگان:
رامین  )؛%٥٠شناس/پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث (مقدمه/روش

شناس/پژوهشگر کمکی/تحلیلگر (نویسنده دوم)، روش فرمناف
س/پژوهشگر شنا(نویسنده سوم)، روش آرزو باقری )؛%٣٠آماری (
  )%٢٠کمکی (

 دانشگاه مصوب طرح پژوهش، این این که به توجه بامنابع مالی: 
 این توسط آن مالی امکانات تمامی بنابراین بوده است ارومیه
 رامین دکتر نظر زیر ارومیه، دریاچه مطالعات بخش در دانشگاه
 .است گرفته قرار اینجانبان اختیار در فرمناف
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