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ABSTRACT 

The study was performed to find out the potential effects of Sanyar 

prebiotic on production performance, water nitrogen compounds, blood 

and metabolic parameters of common carp, Cyprinus carpio reared in a 

biofloc system. 324 fingerlings (average weight 10.09 ± 0.45 g) were 

stocked in eighteen 35-L tanks (18 fish in each tank). After 10 days of 

adaptation to laboratory conditions, six experimental groups were tested 

for 60 days including: control group without additive with clean water 

(C), control group without additive with floc (FC), floc groups with 0.1 

and 0.2 g (FP1 and FP2) prebiotic powder and floc groups with 1 and 2 mL 

(FL1 and FL2) liquid prebiotic per 100 g of basic diet. At the end of the 

experiment, FP1 group exhibited significant increase in final biomass 

weight, final density, and protein efficiency ratio and decrease in feed 

conversion ratio in comparison with the other groups. Total water 

ammonia nitrogen was reduced in the C group compared to the FC. Serum 

urea and creatinine levels increased significantly in the FC group 

compared to the other experimental groups. ALT, AST and ALP enzymes 

were significantly increased in groups C and FC compared to the groups 

fed with Saynar prebiotic. The highest number of red and white blood 

cells was obtained in FL1 and FC groups, respectively. In conclusion, 

dietary supplementation of FP1 (0.1 g Sanyar prebiotic per 100 g of basic 

diet) can be potentially used as health enhancer in common carp reared 

under biofloc system. 
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 چکیده 

 آب،   نیتروژن  ترکیبات  تولید،   عملکرد  بر  سانیار   بیوتیکپری  بالقوه   اثرات  بررسی  منظور  به  مطالعه   این

 در   یافته  پرورش(  Cyprinus carpio)  معمولی  کپور  ماهی  سوخت و سازیخون و    هایفراسنجه

 35مخزن  18 گرم( در 09/10 ±  45/0) قدقطعه ماهی انگشت 324تعداد  . شد انجام  بایوفالک روش

روز سازگاری با شرایط    10آزمایشی پس از    گروه   6سازی شدند.  ذخیره(  ماهی در هر مخزن  18لیتری )

(، گروه  Cگروه شاهد بدون افزودنی با آب تمیز )  :شامل  که  شدند  آزمایش  روز  60  مدت  آزمایشگاه به

1FP ,بیوتیک پودری )گرم پری  0/ 2و    1/0های فالک با   (، گروه FCشاهد بدون افزودنی با فالک )

2FP لیتر  پریمیلی  2و  1های فالک با ( و گروه( 2بیوتیک مایعFL,  1FL در )گرم غذای پایه   100

 1FP  در گروه  پروتئین  تبدیل  و کارایی  نهایی   تراکم  زنده،  توده   نهایی  وزن  آزمایش نیز  پایاندر  بود.  

  کل آمونیاک  .یافت کاهش  ها گروه دیگر   با   مقایسه  در   نسبت تبدیل غذایی   افزایش و   داریمعنی  طوربه

 بیوتیک پری  بدون  بایوفالک  گروه  با  مقایسه  در  بیوتیکپری  مکمل  حاوی  بایوفالک   هایگروه  در  آب

(FC  ) گروه  در  دارمعنی  طورهب  خون  سرم  کراتینین  و   اوره   مقادیر  . یافت  کاهش  FC  دیگر  با   مقایسه  در  

  مقایسه  در   FC  و   C  هایگروه  در ALP  و   ALT ،  AST  های آنزیم  .یافت  افزایش   آزمایشی  های گروه

-گلبول  تعداد  بیشترین  .داشتند  افزایش   دارمعنی  طورهب  سانیار  بیوتیکپری  با  شده  تغذیه  هایگروه   با

  1FPغذایی    مکمل  ،در مجموع  . آمد  دستهب  FC  و  1FL  هایگروه  در  ترتیبه  ب  قرمز  و  سفید  های

 کننده تقویت  عنوانبه  بالقوه  طور به  توانمیرا  (  پایه  جیره  گرم  100  هر  در  بیوتیک سانیارگرم پری  1/0)

 . کرد استفاده بایوفالک  روشیافته در پرورش معمولی کپور ماهی  در سالمت
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 مقدمه 

در مقابل    نظریهپروری به عنوان یک  در آبزی  بایوفالک روش  

این طرز تفکر که همیشه آب زالل برای آبزی پروری مناسب 

یافت ضایعات متابولیک ، مشتق شده و اساساً شامل بازاست

  شده غنی   پروتئین و تبدیل آنها به  ناشی از آبزیان پرورشی 

(.  Hargreaves, 2013)   است  بایوفالک عنوان    با طبیعی  

تجمع    از  کلمتش  هایموجب افزایش لخته  بایوفالکفناوری  

مرده    و  زنده  ذرات  تجمع  ها و میکروب  ،ی گیاهیهاپالنکتون

بازیافت  های  سازگاندر    آلی  مواد با هدف  آبزیان  پرورشی 

باقیمانده  ارتقاانجام،    غذای  موجب  عبارتی  به    بازده  یو 

سال.  دشومیتغذیه   اخیردر  برای   ،های  تقاضا  افزایش 

شیالتی   طبیعی  منابع  تا  شده  باعث  آبزیان  از  استفاده 

کارگیری  ه  جدید مانند بهای  فناوریو استفاده از    ،کاهش

آبزی  بایوفالک  روش پایدار  توسعه  سراسر برای  در  پروری 

(.  Pauly et al. 2002جهان گسترش پیدا کرده است ) 

از فناوری تصفیه آب است    ینوع جدید  بایوفالک     فناوری

کاهش مصرف آب، بازیافت    وبا حفظ کیفیت  توسط آن،  که  

توسعه   و  غذایی  برای آبزیهای  روشمنابع  پایدار  پروری 

 Crabافزایش تولید در واحد سطح گسترش یافته است )

et al. 2012; Adineh et al. 2019.)   فرآیند در 

عوامل  سازگاندر    بایوفالک  برخی  تلقیح  پرورشی،  های 

ها موجب تقویت بیوتیکپروبیوتیک ها و پری  مانند   زیستی

ده و عملکرد آنها را ارتقاء  ش    هاسازگانفرآیند اجرایی این  

همکاران،   و  تبار  )کریم  است  در  1398بخشیده    روش(. 

بهسه  بایوفالک  نیتروژنی  ترکیبات  تبدیل  برای  منظور راه 

ید پروتئین میکروبی وجود دارد که حفظ کیفیت آب و تول

جلبکمی توسط  فتواتوتروفیک  مصرف  به  تبدیل  توان  ها، 

باکتری توسط  نیتراتی  نیتروژن  به  آمونیاکی  های  نیتروژن 

همیشیم و  نیتروژن   ،چنینواتوتروفیک  مستقیم  هضم 

-باکتریایی توسط باکتری تودهزیآمونیاکی و تبدیل آن به  

( کرد  اشاره  هتروتروف  (. Ebeling et al. 2006های 

های هتروتروف و یا منابع کربن آلی برای تحریک باکتری

 Martínez‐Córdovaد ) نشواستفاده می  بایوفالکرشد  

et al. 2015 .) 

-یری پریـکارگـرات بـاثاره  ــبمی درـطالعات کـه مـاگرچ

  ، منتشر شده است  بایوفالک  سازگان های تجاری در  بیوتیک

پر  که دو  از  و یاستفاده  اولترا  ایمکس  تجاری  بیوتیک 

)خسروی و    بایوفالک  سازگانسلماناکس مایع در تلقیح به  

بیوتیکی یکارگیری مکمل خوراکی پره(، ب1399همکاران، 

(Poly-β-hydroxybutyrateدر جیره غذایی به ) عنوان

 Carassius auratusکننده ماهی کپور )ترکیب تقویت

gibelio  بایوفالک    سازگان( در  (Qiao et al. 2020  ،)

ماهی   روده  میکروبیوتای  و  نیتروژن  تغییرات 

(Oreochromis niloticus  از استفاده  با   )β-

منبع  به  هیدروکسیوالرات-β-یدروکسیبوتیراته عنوان 

بیوفال در  )کربن  از نمونه  ،(Liu et al. 2019ک    ای 

 .استتحقیقات گزارش شده 

-هودمند هستند که بـذایی فراسـها ترکیبات غ بیوتیکپری

ها  طور انتخابی سبب تحریک رشد و فعالیت تعداد از باکتری

گ دستگاه  میزبـدر  میـوارش  پریان  انواع  بیوتیک شوند. 

آبزی صنعت  در  شده  بتاگلوکاناستفاده  شامل  ها،  پروری 

ولین الیگوساکاریدها، الکتوز، فروکتوالیگوساکارید و اینمنان

آن  اثر  که  در هستند  است.  رسیده  اثبات  به  آبزیان  در  ها 

پری انواع  از  استفاده  غذایی  بیوتیکخصوص  جیره  در  ها 

می معمولی  کپور  غذایی ماهی  مکمل  اثر  بررسی  به  توان 

بهنـسی ایمبو  بایومین  بر بیوتیک  غذایی  مکمل  عنوان 

ور عملکرد رشد، بازماندگی و فلور باکتریایی روده ماهی کپ

)قاسمانگشت  (Cyprinus carpio)معمولی   پور  قد 

همکاران،   و  پری1392دهاقانی  اثر  بررسی  بیوتیک (، 

ب پروتکسین  پروبیوتیک  و  و هآلفامیون  انفرادی  صورت 

رشد   بر  و  بچهترکیبی  )محمودیان  معمولی  کپور  ماهیان 

وضعیت  (،  1394همکاران،   رشد،  عملکردهای  مقایسه 

-بچههای محیطی در و مقاومت در برابر استرس تغذیه، بقا

سازی  مکملهای غذایی  با جیره  ماهیان نورس کپور معمولی

  بیوتیک تجاری ایمکس و ایمکس اولترایشده توسط دو پر

جعفریان،   و  مکمل1396)بیواره  اثر  گ(،  و  ـهای  یاهی 

آنزیمـاین فعالیت  بر  کپور    ضداکسایشیهای  ولین  ماهی 

همکاران،   و  )واعظ  جوان  ت 1396معمولی  پرأ (،  ی  ثیر 

بیوتیک ایمکس بر عملکرد رشد، کارایی تغذیه و برخی از  

قد  بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهیان انگشت  هایفراسنجه

بیوتیک  ثیر پریأ ت (،  1396کپور معمولی )بیواره و جعفریان،  

های باسیلی بر کاهش  پروبیوتیکسلماناکس و پنج گونه از  

 های مختلف وریـدر شو نقل کپور معمولی    استرس حمل

همکاران،   و  ت1397)رنجدوست  پریأ (،  مانان  ثیر  بیوتیک 

الیگوساکارید بر عملکرد رشد، بازماندگی و مقاومت به تنش  

  (1399شوری در بچه ماهی کپور معمولی )فرهنگی و کر،  

-پروبیوتیک افزودن ثیرأ ت چنین، در تحقیقی،  هم  اشاره کرد.

 آب،  کیفیت بررسی  بایوفالک  سازگان در  تجاری  ایه



 42 ( /  1400تابستان ، دوم، شماره هفتمتغذیه آبزیان )سال 

و  عملکرد   ماهی  بدن بیوشیمیایی  ترکیبات و تغذیه  رشد 

بررسی  کپور این  ،  معمولی  تلقیح  فرایند،  این  در  و 

ماهی  پروبیوتیک این  تولید  و  رشد  افزایش  موجب    شدها 

(. در تحقیقی دیگر خسروی 1398)کریم تبار و همکاران،  

همکاران   کردند و  تلقیح    گزارش  تجاری پریکه  بیوتیک 

در پرورش ماهی کپور   بایوفالکسازگان  سلماناکس به آب  

موجب   افزایش  های  فراسنجه   یارتقامعمولی  و  محیطی 

هم  ،رشد ارتو  این    یقاـچنین  بدن  بیوشیمیایی  ترکیبات 

 . شودمیماهی 

گونه جمله  از  معمولی  نقاط  کپور  در  که  است  آبزی  های 

، تولید  2018شود. در سال  مختلف جهان پرورش داده می

به    (. FAO, 2020)   میلیون تن گزارش شد  1/4این گونه  

غذایی،  محیطی و عادات  دلیل سازگاری باال به شرایط زیست

پروری تجاری در مناسب برای آبزیای  کپور معمولی گونه

اروپایی   از کشورهای   Rahman et)  استآسیا و برخی 

al. 2016.)    80در برخی از کشورهای اروپایی، بیش از % 

می حاصل  معمولی  کپور  ماهی  از  ماهیان  تولید  شود  کل 

(Anton-Pardo et al. 2014  .)مطالعه هدف    این  با 

  بیوتیک سانیار )پودری و مایع(پریکارگیری  هثیر بأ بررسی ت

بر   نیتروژنی در دو سطح مختلف  ترکیبات  تولید،  عملکرد 

شناسیهای  فراسنجهآب،   خون  و  کپور   متابولیک  ماهی 

طراحی و اجرا   بایوفالک  سازگانپرورش یافته در  معمولی  

 . دش

 

 هامواد و روش

 بایوفالک   سازی آماده

  یریحجم آبگسازی استوک اولیه فالک، مخزن با  برای آماده

آن با آب استخر پرورش ماهی و    %50  شد کهتهیه    تریل  50

ت   50% معمولی  آب  با  هرسیج،  د  شمین  أ دیگر  و  )آدینه 

از    .(1397 فالک  تشکیل  اوره  یماه   یغذابرای    برای  و 

و از خاک رس پس از    کربن  نیمأ تبرای    مالس،  ازت  نیمأ ت

الک   از  ب  250عبور  الکتریکی  ه  میکرونی  بار  دلیل داشتن 

تشکیل    برای در  کمک  و  یکدیگر  به  ذرات  چسبیدن 

 Avnimelech, 2009; Crab) د  شاستفاده    بایوفالک 

et al. 2012  .)مدت    یط  بایوفالک   لیشکتدر    عیتسر  یبرا

  گراد و سانتیدرجه  22  یباال   طیمح  یدما  میتنظ  ،روز  10

و    ونیکاسیفیترین  هاییباکتر   ریتکث  برای  طیمح  یکیتار

استفاده شد.  از رسوب مواد    یریجلوگ  برای  دی شد  یهواده

  200به حدود  مقدار جامدات معلق کل در آب  هنگامی که

  (،Najdegerami et al. 2016)   دیرس  تریدر ل  گرمیلیم

از توری با    بایوفالک استوک    قطع و  یهواده تشکیل شده 

به هر مخزن در گروه  و    داده شد  میکرومتر عبور  10چشمه  

لیتر در لیتر از استوک میلی  5/0مقدار    بایوفالکآزمایشی  

 (.  Xu and Pan, 2013افزوده شد ) بایوفالکاولیه 

 

 تجاری سانیار بیوتیک  پری

 Saccharomycesبیوتیک سانیار برگرفته از مخمر پری

cerevisiae    حاوی مانان الیگوساکارید و بتاگلوکان است

صورت مایع و پودری از شرکت کاوشگر سپهر جوان  که به

ثبت   شماره  دزفول37481)به  ایران،  اقالم ،  شد.  تهیه   )

بیوتیک سانیار همراه با مقادیر در جدول  دهنده پریتشکیل

  شرکت تولید کننده ل  مشده است. طبق دستورالع آورده    1

 2و    1میزان    صورت مجزا بههبیوتیک سانیار مایع باز پری

بیوتیک ذایی و از پریـ ره غ ـگرم جی 100لیتر در هر لیـمی

  100گرم در    2/0و    1/0میزان    صورت مجزا به  هپودری ب

 .  شد گرم جیره غذایی استفاده 

 

 . بیوتیک سانیارترکیبات پری سنجش 1جدول 

 مقدار نوع آزمون  مقدار نوع آزمون 

 B1 (mg/100 g ) 12ویتامین  95 ماده خشک )%(

 B2 (mg/100 g ) 20ویتامین  50 پروتئین کل  )%( 

 B3 (mg/100 g ) 75ویتامین  40 کربوهیدرات کل  )%( 

 B5 (mg/100 g ) 60ویتامین  10 مانان الیگوساکارید )%(

 منفی (CFU/gاشریشیاکلی ) 15 بتا گلوکان )%( 

 منفی گرم نمونه(  25سالمونال )در  5 نوکلئوتید )%(
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 طرح آزمایش 

روز دوره   10پس از  قطعه ماهی کپور معمولی   324تعداد 

وزن   میانگین  با  آزمایشگاه  شرایط  با   ±45/0سازگاری 

گروه آزمایشی هر    6لیتری )  35مخزن    18گرم در    09/10

با   آبزی  3یک  آزمایشگاه  در  گنبد  تکرار(  دانشگاه  پروری 

 سازی شدند.  کاووس ذخیره

ابتدا غذای آغازین ماهی    ، سازی جیره آزمایشیبرای آماده

کد   با  محدوده  SFCکپور  وزنی  )در  از   20تا    1ی  گرم( 

  % 3چربی،    % 4پروتئین،    %38شرکت فرادانه حاوی حداقل  

-میلی   2طر  ـر با قـفسف  %1رطوبت،    % 5خاکستر،    %7فیبر،  

و از الک   رد. غذای هر تیمار با آسیاب برقی خدشتر تهیه م

عبور داده شد. تیمار شاهد بدون استفاده از ماده افزودنی  

(، تیمار شاهد بدون استفاده از ماده افزودنی  Cدر آب تمیز )

(، تیمارهای حاوی ماده افزودنی  FC)   بایوفالکدر محیط  

که    بایوفالکبیوتیک سانیار )پودری و مایع( در محیط  پری

پری  شامل مقادیر  حاوی  فالک  پودری تیمارهای  بیوتیک 

گرم غذای پایه    100( در  2FPگرم )  2/0( و  1FPگرم )  1/0

بیوتیک مایع  تیمارهای فالک حاوی مقادیر پری  ،چنینو هم

)میلی  1 و  1FLلیتر  )میلی  2(  در  2FLلیتر  گرم   100( 

بیوتیک به غذای غذای پایه بودند. پس از افزودن مکمل پری

پایه برای تهیه خمیر از آب مقطر استفاده شد و سپس غذا  

عبور   گوشت  چرخ  شد  از  رشتهداده  حاصل  و  در  های 

رد شده  خ  ی . غذادشمجاورت هوا با استفاده از پنکه خشک  

-پزیسپس غذای آماده در پالستیک    .از الک عبور داده شد

نگهداری شد. تیمارهای  گراد  سانتی   درجه  - 20در دمای  دار  

روز دوره پرورش در    60  یدر ط   2آزمایشی بر اساس جدول  

 اجرا شد.  بایوفالک سازگان

 

 روز دوره پرورش.  60ای آزمایشی طی  تیماره 2جدول 

 C تیمار شاهد بدون افزودنی با آب تمیز 

 FC تیمار شاهد بدون افزودنی با فالک 
 1FP گرم غذای پایه  100بیوتیک پودری در گرم پری 1/0تیمار فالک حاوی 

 2FP پایه   غذای گرم 100 در پودری بیوتیکپری گرم 2/0 حاوی فالک تیمار
 1FL پایه  غذای  گرم 100 بیوتیک مایع درلیتر پریمیلی 1تیمار فالک حاوی 

 2FL پایه  غذای  گرم 100 در مایع بیوتیکپری لیترمیلی 1 حاوی فالک تیمار
 

به   13صبح،    8نوبت )  3وزن بدن در    %3میزان    غذادهی 

و   )  18ظهر  شد  اجرا  (. Adineh et al. 2019عصر( 

حدود   آب  تیمارهای    % 5تعویض  در    %20و    بایوفالک در 

صورت روزانه برای جلوگیری از  هتیمار شاهد با آب تمیز ب

 اضافی انجام شد. تجمع فالک 

 

 سنجش آمونیاک، نیترات و فسفات آب 

،  18،  4مقدار آمونیاک کل، نیترات و فسفات آب در روزهای  

تکرار( با    3تیمار با    6آزمایش از هر مخزن )  60و    46،  32

اندازه آزمایشگاهی  استاندارد  )روش  شد   ,APHAگیری 

1998.) 

 

 گیری از ماهی خون

از  به برخی  سنجش  و خونهای  فراسنجهمنظور  شناسی 

ماهی کپور معمولی تغذیه شده با سطوح   سوخت و سازی

پری بمختلف  سانیار  در  هبیوتیک  مایع  و  پودری  صورت 

به مدت    ان یروز پرورش، ماه  60بعد از  ،  بایوفالک   سازگان

  ی ماه  3خون از    یها. نمونه شدندساعت از غذا محروم    24

و با استفاده از سرنگ از ماهی از هر تیمار(  9) مخزناز هر 

خون در دو بخش خون هپارینه .  شدگرفته    ی ماه  ی ساقه دم

ازای    10) به  اندازهمیلی  5/0میکرولیتر  برای  -لیتر خون( 

شناسی و خون غیرهپارینه )حدود  خون  هایفراسنجهیری  گ

سرم(  میلی  1 بـسن  رایـبلیتر   هایفراسنجهرخی  ـجش 

 سرم استفاده شد.  سازیسوخت و 

 

 شناسیخون  ی هافراسنجه

گلبولخون  هایفراسنجهبرای   تعداد  مانند    هایشناسی 

  ( با استفاده از RBCهای قرمز )( و گلبولWBCسفید )

( هماتوکریت  درصد  نئوبار،  هموسیتومتر  به HCTالم   )  

  ( Hbروش استاندارد میکروهماتوکریت، غلظت هموگلوبین )

سیا روش  )متنوبه  و    ( Feldman, 2000هموگلوبین 
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( گلبولی  طریق MCHCو    MCV  ،MCHضرایب  از   )

   :( Lee et al. 1998)د شگیری اندازه زیرهای فرمول

MCV = (HCT/RBC) × 10  

MCH = (Hb/RBC) × 10  

MCHC = (Hb/RBC) × 100 

گلبول   برای تفریقی  )نوتروفیل،  شمارش  سفید  های 

های  ها( نیز گسترش خونی روی المنوسیتولنفوسیت و م

آمیزی و نتایج  ای معمولی تهیه و به روش گیمسا رنگشیشه 

ب درصد  حسب  )  هبر  آمد   Pathiratne andدست 

Rajapakshe, 1998 .) 

 

 سوخت و سازی های  فعالیت

  340آز در طول موج  برای سنجش اوره از روش آنزیمی اوره

( شد  (Sano, 1960نانومتر    ی هامیآنز  تیفعال  .استفاده 

ترانسALT)  فرازنوترانسیآم  نیآالن آسپارتات   نازیآم(، 

(ASTو آلکال )نی  ( فسفاتازALP در سرم با استفاده از )

ا  یتجار  یهاتیک )کرج،  آزمون  دستگاه  رانیپارس  با  و   )

 ن یپروتئ  زانیم  . شدند  نیی خودکار تع  ییایم یوشیب  زوریآنال

)پارس    یتجار  یهاتیسرم با استفاده از ک  نیکل و آلبوم

( بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده و  رانیآزمون، کرج، ا

 .دش نییتع یسنجبه روش رنگ

 

 آماری  تحلیلو    تجزیه

میانگین  )  آزمایشی  تیمارهای  بین  هایداده  میانگین  مقایسه

  یکطرفه  واریانس   آنالیز  از   استفاده  با (    معیار  انحراف  ±

(One-Way ANOVA  )دامنه   چند  آزمون  توسط  و  

  بودن  نرمال   سنجش،  از  قبل .  شدند  تحلیل  و  تجزیه  دانکن

 آنالیز  از.  شد  بررسی  Shapiro-Wilk  آزمون  توسط  ها داده

  بررسی   برای(  Two-Way ANOVA)  دوطرفه  واریانس 

  از  سطح  دو  اثر  و  مایع  و  پودری   بیوتیکپری  اثر)  متقابل  اثر

 از  استفاده   با   آماری  هایتحلیل.  شد  استفاده(  مصرفی  دوز

  . دش  انجام  16  نسخه  IBM SPSS Statistics  افزار  نرم

  به  آماری  هایآزمون   کلیه  در  قبول  قابل   داریمعنی  سطح

  از  نمودارها  رسم  برای.  شد  گرفته  نظر  در  (>05/0p)صورت  

 2016  نسخه  Microsoft Office Excel  افزارنرم

 . شد استفاده

 

 نتایج 

و تراکم پرورش ماهی کپور   تودهزیآماری    سنجش نتایج  

با   شده  تغذیه  و پری  0/ 2و    1/0معمولی  پودری  بیوتیک 

پریمیلی  2و    1  ،همچنین در  لیتر  سانیار  مایع  بیوتیک 

بیوتیک و تیمار آب تمیز  مقایسه با تیمار فالک بدون پری

-اولیه و تراکم ذخیره    تودهزیآورده شده است.    3در جدول  

  حالی   رد  ،تیمارهای آزمایشی تفاوت نداشت  ازی اولیه بینس

طرفه آماری نشان داد  یک  آزمون  ،پایان دوره پرورشدر  که  

با    1FPدر تیمار    ،و تراکم نهایی   تودهزیکه بیشترین مقدار  

 دست آمد. هدری سانیار ببیوتیک پوپری 1/0

و    1FLو    1FPنسبت تبدیل غذایی در تیمارهای    نکمتری

ت آب  شاهد  تیمار  در  آن  شد.    Cیز  مبیشترین  مشاهده 

تیمار   در  غذایی  تبدیل  دیگر    1FPکارایی  با  مقایسه  در 

معنی افزایش  آزمایشی  داشت تیمارهای  آماری   دار 

(05/0p<.) 

 

 

 . روز  60مدت به  بایوفالک سازگانبیوتیک سانیار در و تراکم پرورش ماهی کپور معمولی تغذیه شده با پری تودهزی 3جدول 

 
توده  اولیهوزن 

 ( gزنده )

توده زنده   نهاییوزن 

(g) 

 اولیهتراکم 

(3m/gk ) 

 نهایی تراکم 

(3m/gk ) 

  تبدیل ضریب

 غذایی 

  تبدیل کارایی

 پروتئین

C 4/8 ± 58/183 cd54/21 ± 76/293 24/0 ± 24/5 cd61/0 ± 39/8 a09/0 ± 91/1 c31/0 ± 42/1 

FC 02/7 ± 59/180 d17/19 ± 54/288 2/0 ± 15/5 d54/0 ± 24/8 ab19/0 ± 78/1 bc28/0 ± 53/1 

1FP 22/7 ± 83/178 a02/29 ± 8/325 2/0 ± 1/5 a82/0 ± 3/9 b09/0 ± 49/1 a33/0 ± 82/1 

2FP 21/8 ± 19/185 bc94/24 ± 55/304 23/0 ± 29/5 bc71/0 ± 7/8 ab23/0 ± 74/1 ab34/0 ± 63/1 

1FL 15/10 ± 7/183 ab47/28 ± 23/316 29/0 ± 24/5 ab81/0 ± 03/9 b2/0 ± 58/1 ab42/0 ± 74/1 

2FL 45/8 ± 7/178 ab32/24 ± 58/311 24/0 ± 1/5 ab69/0 ± 9/8 ab1/0 ± 73/1 bc32/0 ± 58/1 
 (. >05/0p)  است  آماریدار  ده تفاوت معنیدهننشانحروف غیرمشابه    ،در هر ستون
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تیمارهای آب تمیز بدون مکمل  آزمایش در    60و    46،  32،  18،  4های  آمونیاک کل، نیترات و فسفات آب در روز  سنجش  1شکل  

گرم    0/ 1بیوتیک پودری  (، تیمارهای فالک حاوی مقادیر پری FCبیوتیک )بدون مکمل پری   بایوفالک(، تیمار  C)  بیوتیک پری

(1FP و )0/ 2 ( 2گرمFP تیمارهای فالک حاوی مقادیر پری ،)  میلی  1بیوتیک مایع( 1لیترFL  و )میلی 2( 2لیترFL) . 
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نیترات( و فسفات    سنجش نیتروژنی )آمونیاک و  ترکیبات 

-ور معمولی تغذیه شده با پریـآب محیط پرورش ماهی کپ

نشان داده    1در شکل    بایوفالک  سازگان بیوتیک سانیار در  

شده است. در طول دوره آزمایش کمترین مقدار آمونیاک  

 004/0(  Cبیوتیک )کل در تیمار آب تمیز بدون مکمل پری

تیمار  میلی  018/0  ± در  آن  بیشترین  و  لیتر  در  گرم 

  012/0   ±  085/0(  FCبیوتیک )بدون مکمل پری  بایوفالک 

بمیلی لیتر  در  کل  هگرم  آمونیاک  آمد.  در دست  آب 

بیوتیک در مقایسه با تیمار  ی حاوی پریبایوفالکهای  رتیما

پری  بایوفالک  کاهش  بدون  آماری   سنجش.  یافتبیوتیک 

روز   در  که  داد  بین    32نشان  آب  کل  آمونیاک  آزمایش 

که   طوریه  ب  ،دار نداشتتیمارهای آزمایشی اختالف معنی 

تیمار   در  آن  مکمل    بایوفالکبیشترین  برابر    FCبدون 

گرم در لیتر و کمترین آن در تیمار  میلی 055/0 ± 009/0

تمیز   لیتر  میلی  028/0  ±002/0برابر    Cآب  در    به گرم 

  46/1تا    67/0  ±   25/0دست آمد. مقدار نیترات در دامنه  

رسیدمیلی  62/4  ± ثبت  به  لیتر  در  که    طوریه  ب  ،گرم 

روز   در  آن  تمیز    4کمترین  آب  تیمار  در  و   Cآزمایش 

-میلی  2آزمایش در تیمار فالک حاوی    60شترین در روز  بی

پایه )  100بیوتیک مایع در  یتر پریل ب2FLگرم غذای    ه ( 

روز افزایش  با  فسفات  مقدار  آمد.  نیز  دست  آزمایش  های 

ه آن بین  ـنـروندی صعودی داشت که در این پژوهش دام

 گرم در لیتر بود.  میلی  44/0  ±   052/0تا    024/0  ±  003/0

ماهی    سوخت و سازیهای  دست آمده از فعالیته  نتایج ب

بیوتیک در مقایسه  کپور معمولی تغذیه شده با مکمل پری

نشان داده شده است. مقادیر    4با تیمارهای شاهد در جدول  

در مقایسه   FCدار در تیمار  طور معنیه  اوره و کراتینین ب

-پری (.>05/0p)تیمارهای آزمایشی افزایش یافت   دیگربا  

دوز مصرفی   ،چنینایع و همـودری و مـکل پ ـیوتیک به شب

.  (>05/0p)دار داشتند  ثیر معنیأ و کراتینین ت  هبر مقدار اور

پری عامل  دو  مصرفاگرچه  دوز  و  اثرات   یبیوتیک  باعث 

خون شد سرم  اوره  بر  اثر   ،متقابل  کراتینین  میزان  بر    اما 

  ALT  ،ASTهای کبدی  آنزیم   . (>05/0p)متقابل نداشت  

تیمارهای    ALPو   تیمارهای    FCو    Cدر  با  مقایسه  در 

پری با  شده  بتغذیه  سانیار  معنیطهبیوتیک  افور  زایش  دار 

فعالیت  پری.  (>05/0p)افتند  ی بر  مصرفی  دوز  و  بیوتیک 

آماری داشتندمعنیاثرات    ASTو    ALTهای  آنزیم   ، دار 

ثیر این دو عامل  أ ت  تحت  ALPکه فعالیت آنزیم    درحالی

قرار نگرفت. پروتئین سرم خون ماهی کپور معمولی پرورش 

در   پری  بایوفالک   سازگانیافته  مختلف  سطوح  -حاوی 

کپور  ماهی  با  مقایسه  در  مایع(  و  )پودر  سانیار  بیوتیک 

دار آماری داشت  تفاوت معنی  Cپرورش یافته در آب تمیز  

(05/0p<  .)مصپری دوز  و  بر    ی رفـبیوتیک  نتوانست 

در همین    ودار داشته باشد  ثیر معنیأ پروتئین سرم خون ت

(. آلبومین سرم  <05/0pمتقابل نیز مشاهده نشد )   اثر  ،راستا

معنی  اختالف  آزمایشی  مختلف  تیمارهای  بین  دار خون 

به ثبت    2FPآماری داشت و بیشترین مقدار آن در تیمار  

پری مصرف  دوز  اگرچه  آلبومین رسید.  مقدار  بر  بیوتیک 

 متقابل مشاهده شد.  اما اثر ،ثیری نداشتأ ت
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 . بایوفالک سازگانبیوتیک سانیار )پودری و مایع( در معمولی تغذیه شده با دو سطح از مکمل پری ماهی کپور  سازیوسوختهای پاسخ 4جدول 

 تیمار
 اوره

(mg/dL ) 

 کراتینین 

(mg/dL ) 
ALT 

(u/L) 
AST 

(u/L) 
ALP 

(u/L) 
 پروتئین

(g/dL ) 

 آلبومین 

(g/dL ) 

C ab85/0 ± 64/5 ab045/0 ± 36/0 a99/1 ± 82/29 a00/11 ± 93/228 a55/5 ± 06/147 b11/0 ± 72/2 c04/0 ± 22/1 

FC a06/0 ± 94/5 a010/0 ± 37/0 a40/1 ± 43/31 a63/11 ± 89/231 a45/3 ± 29/142 a04/0 ± 40/3 b02/0 ± 38/1 

FP1 c35/0 ± 13/4 cd015/0 ± 29/0 b10/1 ± 26/25 b74/6 ± 90/202 b51/6 ± 25/116 a28/0 ± 22/3 b07/0 ± 36/1 

FP2 d10/0 ± 20/3 e015/0 ± 24/0 c60/0 ± 30/21 b98/6 ± 74/207 c82/1 ± 02/101 a15/0 ± 32/3 a02/0 ± 48/1 

FL1 b15/0 ± 06/5 bc011/0 ± 32/0 c08/1 ± 76/19 c14/8 ± 35/173 c78/1 ± 99/95 a03/0 ± 14/3 b01/0 ± 40/1 

FL2 cd05/0 ± 55/3 de005/0 ± 26/0 d92/0 ± 99/15 d32/10 ± 26/132 b00/8 ± 84/115 a03/0 ± 20/3 c02/0 ± 28/1 

 P 009/0=p  001/0>p 001/0>p NS NS 011/0=P=001/0 بیوتیک پریاثر 

 p 001/0>p  001/0>p 005/0=p  NS NS NS<001/0 مصرفی اثر دوز 

  P NS NS 001/0=p  001/0< p NS 001/0 =P=036/0 اثر متقابل
 (.  >05/0p)  استدار  غیرمشابه نشان دهنده تفاوت آماری معنیدر هر ستون وجود حروف                

            NS: Not significant  دار آماری است. معنای عدم وجود اختالف معنیبه؛ 
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-های خونصـرفه شاخـطیک  آزموندست آمده از  هنتایج ب

تغذیهختشنا تیمارهای  در  معمولی  کپور  ماهی  با  ی  ای 

پریسطوح   در  مختلف  مایع(  و  )پودری  سانیار  بیوتیک 

  بایوفالک در مقایسه با تیمارهای شاهد )  بایوفالک   سازگان

 5بیوتیک( و تیمار شاهد )آب تمیز( در جدول  بدون پری

گلبول تعداد  است.  شده  تیمارهای  آورده  بین  سفید  های 

تفاوت آماری معنی آزمایشی   طوری ه  ب  ،دار داشتمختلف 

و    1FLترتیب در تیمارهای  هکمترین آن بکه بیشترین و  

C  آمد  به گلبول(.  >05/0p)دست  بین  تعداد  قرمز  های 

  طوری ه  ب  ،دار آماری داشتتفاوت معنی   یتیمارهای آزمایش

ب  آن  کمترین  و  بیشترین  تیمارهای  هکه  در  و    FCترتیب 

1FP  دست آمد  به(05/0p<  .)  هموگلوبین و هماتوکریت در

معنی  Cتیمار   دیگر  افزایش  با  مقایسه  در  آماری  دار 

داشت   آزمایشی  ،  MCVمقادیر  (.  >05/0p)تیمارهای 

MCH    وMCHC   بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی-

بیشترین درصد لنفوسیت در تیمار  (.  >05/0p)ار داشت  د

1FP    تیمارهای در  آن  کمترین  آمد  هب  FCو    Cو  دست 

(05/0p<)  . 
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 . روز  60مدت به  بایوفالک  سازگانبیوتیک سانیار در شناسی ماهی کپور معمولی تغذیه شده با پریهای خونشاخص 5جدول 

 تیمارهای آزمایشی  شاخص
C FC 1FP 2FP 1FL 2FL 

 d27/0 ± 67/3 c09/0 ± 17/4 bc10/0 ± 60/4 b20/0 ± 70/4 a42/0 ± 27/5 bc10/0 ± 45/4  ( 3mm)هزار/ سفید گلبول

 قرمز گلبول

 ( 3mm)میلیون/ 
b006/0 ± 39/1 a025/0 ± 44/1 d033/0 ± 26/1 c029/0 ± 32/1 cd007/0 ± 29/1 b035/0 ± 38/1 

 a09/0 ± 59/7 b05/0 ± 23/7 d06/0 ± 81/6 cd11/0 ± 94/6 c10/0 ± 00/7 b06/0 ± 33/7 ( g/dLهموگلوبین)

 a01/1 ± 78/34 bc55/0 ± 36/32 d77/0± 27/30 cd58/0 ± 32/31 d53/0 ± 61/30 b77/0 ± 17/33 هماتوکریت )%( 

MCV (fL) ab77/0 ± 37/238 c91/2 ± 90/231 a10/2 ± 38/241 ab22/1 ± 32/238 b57/2 ± 51/235 ab79/0 ± 12/239 

MCH (pg/cell ) a10/0 ± 70/53 ab76/0 ± 40/53 c19/0 ± 78/51 bc14/0 ± 59/52 b35/0 ± 70/52 ab77/0 ± 25/53 

MCHC (g/dL) a50/0 ± 91/22 ab20/0 ± 29/22 b22/0 ± 05/22 b28/0 ± 88/21 b33/0 ± 83/21 ab53/0 ± 32/22 

 a93/0 ± 02/16 a01/1 ± 33/14 c53/1 ± 3/10 b66/0 ± 37/12 a97/0 ± 2/14 a6/0 ± 65/14 ها )%( نوتروفیل

 c92/2 ± 06/77 c9/1 ± 02/79 a94/1 ± 01/85 bc70/0 ± 47/79 ab70/1 ± 81/82 bc01/2 ± 07/80 ها )%( لنفوسیت

 ab20/0 ± 07/6 a09/1 ± 56/6 bc97/0 ± 01/5 c16/0 ± 08/4 ab50/0 ± 48/5 ab94/0 ± 02/6 ها )%(مونوسیت

. (>05/0p) دار استحروف نامشابه در هر ردیف نشان از اختالف آماری معنی
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های خونی ماهی  نتایج بدست آمده از آنالیز دوطرفه شاخص

  بایوفالک بیوتیم در سیستم  کپور معمولی تغذیه شده با پری

بیوتیک )پودری و مایع( آورده شده است. پری  6در جدول  

هماتوکریت،  گلبولبر   هموگلوبین،  قرمز،  و    MCVهای 

MCH  معنی داشت  اثر  بر  .  (>05/0p)دار  مصرفی  دوز 

تاثیر  گلبول هماتوکریت  و  هموگلوبین  قرمز،  سفید،  های 

-اثرمتقابل دو عامل پری  .(>05/0p)دار آماری داشت  معنی

شاخصب بر  مصرفی  دوز  و  گلبولیوتیک  سفید،  های  های 

 (. >05/0pمشخص شد )  MCVهموگلوبین، هماتوکریت و  

 

 بایوفالک  سازگان  بیوتیک سانیار دری ماهی کپور معمولی تغذیه شده با پریختشناهای خوندوطرفه شاخص آزمون 6جدول 

 شاخص
 دوطرفه  آزمون

 اثر متقابل اثر دوز مصرفی  بیوتیک اثر پری

 = NS 034/0 P = 011/0 P ( 3mmسفید )هزار/ گلبول

 028/0 P = 002/0 P = NS ( 3mmقرمز )میلیون/  گلبول
 = 001/0 P < 002/0 P = 092/0 P ( g/dLهموگلوبین )

 = P = 002/0 P = 088/0 P 023/0 هماتوکریت )%( 

MCV (fL) 042/0 P = NS 013/0 P = 

MCH (pg/cell ) 015/0 P = 028/0 P = NS 
MCHC (g/dL) NS NS NS 
 P = 063/0 P = NS 001/0 ها )%( نوتروفیل
 NS 003/0 P = NS ها )%( لنفوسیت
 P = NS NS 021/0 ها )%(مونوسیت

NS: Not significant  دار آماری است.معنای عدم وجود اختالف معنیبه؛ 

 

 بحث  

، تبدیل ضایعات نیتروژنی به  بایوفالکاساس کار تکنولوژی  

پروتئین بایوفالکزیست توده میکروبی ) ( است که حاوی 

نشده،   اشباع  چرب  اسیدهای  ضروری(،  آمینه  )اسیدهای 

-رورش بهـط پ ـو در محی  تـاسواد معدنی  ـها و متامینـوی

غذایی   منبع  میماهی    توسطعنوان   De)  شوداستفاده 

Schryver et al. 2008; Avnimelech, 2009  در .)

مقدار   بیشترین  حاضر،  در    تودهزیمطالعه  نهایی  تراکم  و 

دست آمد.  هب  FCو    Cو کمترین آنها در تیمار    1FPتیمار  

می  نشان  نتایج  پریاین  که  در  دهد    سازگانبیوتیک 

بهمی  بایوفالک برای  تواند  مناسبی  غذایی  منبع  عنوان 

رشد   باشدباکتریتحریک  این  . ها  نوع  هب  ،رو  از  کارگیری 

پری از  مایع  با  مقایسه  در  جیره  پودری  در  سانیار  بوتیک 

مناسب راهغذایی  از  یکی  است.  جمعیت تر  افزایش  های 

پریباکتری از  استفاده  غذایی  بیوتیکها  جیره  در  ها 

(Birkbeck and Ringo, 2005 آب یا در محیط  و   )

پراست  بایوفالکپرورش   تغذیهبیوتیکی.  منبع  ای ها 

باکتری فعالیت  و  رشد  برای  های  باکتری  مانند  ،هامناسب 

الکتوباسیلوس الکتیک،  بیفیدوباکترهاست  اسید  و  ها 

(Staykov et al. 2007  اساس کار .)بایوفالک  سازگان  

باکتری میرا  تشکیل  هتروتروف  بهای  که   طوریه  دهند 

  و تبدیل آن به  هضم مستقیم ترکیبات نیتروژن آمونیاکی

باکتری  تودهزی توسط  صورت باکتریایی  هتروتروف  های 

)می حاضرEbeling et al. 2006گیرد  مطالعه  در   .) ،  

چنین ترکیبات نیتروژنی آب مانند آمونیاک و نیترات و هم

بیوتیک پودری  فسفات در تیمارهای حاوی دو سطح از پری

آزمایش    60و    46،  32،  18،  4های  و مایع سانیار در زمان

بشدبررسی   نتایج  داد که  ه.  نشان  آمونیاک  از  آمده  دست 

روندی   پرورش  زمان  افزایش  با  آمونیاک  مقادیر  اگرچه 

تیمارهای    ،افزایشی داشت   بایوفالکاما دامنه تغییرات در 

(  Fبیوتیک )دون پریـ ب  بایوفالکار  ـبیوتیک، تیمریـحاوی پ 

-میلی  085/0تا  019/0در محدوده   ( Cو تیمار آب تمیز )

بود.  گ لیتر  در  مقدار در  رم  بیشترین  آزمایش،  دوره  پایان 

دست آمد.  هب  Cن در تیمار  آو کمترین    Fآمونیاک در تیمار  

تیمارهای   در  آب  پری  بایوفالککیفیت  بیوتیک در  حاوی 

-یثیر تلقیح دو پرأ حد مطلوب بود که با تحقیق حاصل از ت
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ایمک تجاری  غلظت  بیوتیک  با  مایع  سلمانکس  و  اولترا  س 

در  میلی  2/0و    1/0 آب  کیفیت  بر  لیتر  در   سازگان گرم 

همکارن،    بایوفالک و  )خسروی  داشت  (.  1399مشابهت 

)کریم همکاران  و  که  1398تبار  دادند  گزارش  پایان  در  ( 

آزمایش  از    ،دوره  مختلف  پس  مقادیر  از  تلقیحی  استفاده 

  بایوفالک   سازگاندر    2و    1های پروبیوتیکی آکوا  باسیلوس

  گروهغلظت آمونیاک آب بین    ،پرورش ماهی کپور معمولی

دار نداشت شاهد و تیمارهای آزمایشی تفاوت آماری معنی

با مطالعه   . در مطالعه  رددا  سوییتا حدودی هم  حاضرکه 

تیمارهای   بین  آزمایش  دوره  پایان  حاوی    بایوفالک حاضر 

  وجود نداشت.   یدارمعنیبیوتیک با تیمار شاهد اختالف  پری

  دار به تنظیم نسبت کربن به ازت با افزودن مواد آلی کربن

منجر   آبزیان  پرورش  باکتریبه  مخازن  رشد   های تحریک 

شده   حفظ  و هتروتروف  سبب  باکتریایی  توده  این    حضور 

می آب  )کیفیت   ;Khanjani et al. 2017شود 

Adineh et al. 2019رو در این مطالعه از منبع    (، از این

 استفاده شد.  1به  15کربنی مالس به نسبت 

-ون و شاخصـرم خـس  سازی وسوختهای  سنجش فعالیت

خون بهای  وضعیت هشناسی  تشخیص  در  عمده  طور 

آبزی   سالمت  عمومی  حالت  تعیین  و  ماهی  فیزیولوژی 

بهشودمیاستفاده   دلیل.  اطالعات    د توانمی  ،همین 

ها، نوع تغذیه  تشخیصی قابل توجهی را در شناسایی بیماری

ارائه دهد )  Adhikari etو شرایط بهداشتی و سالمتی 

al. 2004; Harikrishnan et al. 2011تحقیق   (. در

آسپارتات کراتینین،  اوره،  میزان  بیشترین    حاضر 

آالنین و  تیمار    آمینوترانسفراز  در   ه ب  FCآمینوترانسفراز 

آمد تیمارهای    درحالی   ، دست  پریبایوفالککه  حاوی  -ی 

دوطرفه   آزمونبیوتیک سانیار دارای مقادیر کمتری بودند.  

بیوتیک ختلف پودری و مایع پریـطوح مـنشان داد که س

ب ف هسانیار  بر  اثر      سازیوسوختهای  عالیتـصورت مجزا 

مطالعات  دارمعنی نیز  حاضر  تحقیق  با  همسو  دارند.  ی 

ب خصوص  در  پریه  متعددی  جیره کارگیری  در  بیوتیک 

بر اثرات مفید این    هادر گزارش  و غذایی آبزیان انجام شده  

 سازی وسوختهای  بر بهبود رشد و فعالیت  زیستیترکیبات  

 ( است  شده   ;Hoseinifar et al. 2016اشاره 

Serradell et al. 2020; Yousefi et al. 2020  با .)

  ،شودتوجه به اینکه آمونیاک در کبد ماهی تبدیل به اوره می

با آمونیاک قابل   اوره خون در مسمومیت  افزایش  بنابراین 

  بینی است. توانایی ماهی در حذف آمونیاک و تبدیلپیش

گونه در  اوره  به  نآن  یکسان  مختلف  این  یهای  که  ست 

استموضوع   گونه  ممکن  تفاوت  علل  از  در یکی  ای 

حساسیت به آمونیاک باشد. یکی از دالیل اینکه ماهی کپور 

می کند معمولی  تحمل  را  آمونیاک  باالی  مقادیر    ،تواند 

  ها، توانایی آن در تبدیل آمونیاک به اوره است. در آزمایش 

اندازه میبا  خون  اوره  بهگیری  غیرمستقیم    توان  طور 

تش را  آمونیاک  با  )ـمسمومیت  داد  و    نیاخضرائیخیص 

دست آمده از کراتینین سرم هقادیر بـ(. م1379همکاران،  

-در مقایسه با تیمارهای مصرف   Cو    FCخون در تیمار  

پریک محیط  ننده  در  معنی  بایوفالکبیوتیک  دار  افزایش 

ای، بافت  های ماهیچهتین به میزان زیاد در سلولداشت. کرا

یافت می مغز جانوران  و  کلیه  آبشش،  اثر    و شود  قلب،  در 

سلول به  استها  آسیب  شود   ممکن  آزاد  خون  درون  به 

(Perrault et al. 2017; Pagano et al. 2019) .  

توان به آسیب وارده بنابراین افزایش فعالیت کراتینین را می

 ها نسبت داد.لیه ماهیبه عضالت و ک

جمله   آنزیم  هایفراسنجهاز  سرم  کبدی  بیوشیمیایی  های 

به  هستند استاندارد  که  شاخص  بررسی   برایعنوان 

د.  نشواختالالت کبدی و سالمت در موجودات استفاده می

و    Cهای کبدی در تیمارهای  این تحقیق مقادیر آنزیم در  

FC  ثیر افزودنی پریأ ـدر مقایسه با تیمارهایی که تحت ت-

در  ب سانیار  افزایش    ، بودند  بایوفالک  سازگان یوتیک  نیز 

در    ALTهای کبدی نیز  ی داشت. در بین آنزیمدارمعنی

های کبدی زیاد است و هنگام آسیب از  سیتوپالسم سلول

  ،بنابراین  .شودکند و وارد خون میغشای سلولی عبور می

به آنزیم  آسیباین  اختصاصی  شناساگر  کبدی    عنوان 

( است  شده    سازگان(.  Tohidi et al. 2007شناخته 

عنوان محیطی ضد استرس برای پرورش آبزیان به بایوفالک

است شده  این  .معرفی  زیست   ،رو  از  شرایط  حفظ  برای 

مناسب   این    یدبامحیطی  در  دخیل  عوامل   سازگان همه 

حجم فالک، کنترل ترکیبات نیتروژنی، درجه حرارت،    مانند 

سازی، تنظیم نسبت کربن به اکسیژن محلول، تراکم ذخیره

-ازت، تعویض آب، دوره نوری، مقدار غذای مصرفی، مکمل

 Adinehهای افزودنی در آب و غذا در حد مناسب باشد )

et al. 2019  .) 

ی ماهی کپور  ختشناهای خوندست آمده از شاخصهنتایج ب

معمولی در تیمارهای آزمایشی نشان داد که افزودن مقادیر  

بیوتیک سانیار به آب و غذا در شرایط پرورش مختلف پری

بر سلولداراثرمعنی   بایوفالک های خونی، هموگلوبین و  ی 
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-هماتوکریت بچه ماهی کپور دارند. کمترین تعداد گلبول

سفید در تیمار  آب تمیز و بیشترین آن در تیمارهای   های

های سفید در  دست آمد. باال بودن تعداد گلبولهی ببایوفالک 

شاهد    1FLتیمار   با  مقایسه  استدر  دهنده  نشان  ممکن 

ایمنی در ماهیانی باشد که در مواجهه با    دستگاهتحریک  

بیوتیک گرم غذای پایه از پری  100لیتر در  میلی  1غلظت  

  اند. بیشترین تعدادی قرار گرفتهوفالکـبای سانیار در محیط  

و    Cگلوبین و هماتوکریت در تیمارهای  وگلبول قرمز، هم

FC  آمدهب حالی   ،دست  تیمار    در  در  مقادیر  کمترین  که 

1FP  گزارش شده است که    ، . در همین راستامشاهده شد

تیمارهای    خون  هماتوکریت  سطح شاهد    بایوفالک بین  و 

معنی که  تفاوت  نداشت    افزایش   عدم   دهنده نشانداری 

 Azim andاست )  کبیوفال  وجود  دلیل   به  ماهی  استرس

Little, 2008  تیمار مقایسه  در  همچنین  و    بایوفالک (. 

از نظر  آماری  شاهد بدون فالک مشخص شد که اختالف 

گلبول قرمز،  تعداد  وجود  گلوبین  وهمهای  هماتوکریت  و 

-تغذیه  ها عناصربیوتیکپری(.  Long et al. 2015ندارد )

برای به   که  هستند هضم  غیرقابل  یا مغذی  ماده  عنوان 

در  باکتری  فعالیت  و  تعداد  افزایش سودمند  دستگاه  های 

این روند باعث افزایش    ،بنابراین  .شوند گوارش استفاده می

سطح ایمنی   یارتقا  ،جذب مواد فعال زیستی و در نتیجه

 (. Crab et al. 2012شود )می

تیمارهای  در  اگرچه  که  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج 

پری پاسخمختلف  نظر  از  متفاوتی  نتایج  های  بیوتیکی 

اما    ،ی وجود داردختشناخونهای  و شاخص  سازیوسوخت

بیوتیک سانیار )پودری و مایع(  طورکلی استفاده از پریه  ب

  سازگانیافته در در جیره غذایی ماهی کپور معمولی پروش

تواند باعث بهبود شرایط زیستی کیفیت آب، می  بایوفالک 

 . ی شودختشناهای خونصـ و شاخ  سازیوسوختهای  پاسخ

  FP1  (1/0غذایی    مکمل  ،دست آمده هبر اساس نتایج بلذا  

پری سانیارگرم  در  (  پایه  جیره  گرم  100  هر  در  بیوتیک 

در   معمولی  کپور  ماهی  غذایی    بایوفالک   سازگانجیره 

 .دشومیتوصیه 

 

 تقدیر و تشکر 

انجام   کاووس  گنبد  دانشگاه  مالی  حمایت  با  پژوهش  این 

از زحمات همکاران کمال تشکر و   شده است. نویسندگان 

 قدردانی را دارند.  

 

 تعارض منافع 

 بنابر اظهار نویسندگان تعارض منافع وجود ندارد. 

 

 منابع 

  بایوفالک . تأثیر سطوح مختلف  1397  . م  ، هرسیج  .، ح  ،آدینه

ر عملکرد  آب،  کیفیت  الرو  بر  پست  بازماندگی  و  شد 

تحقیقات   (.Litopenaeus vannamei)  میگوی وانامی 

 . 393-401: 73 دامپزشکی

تأثیر پربیوتیک ایمکس .  1396.  ح  ،جعفریان  .،ر  .م  ،بیواره

از   برخی  و  تغذیه  کارایی  رشد،  عملکردهای  بر 

فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهیان انگشت  

-27:  1فیزیولوژی و تکوین جانوری  .  قد کپور معمولی

13. 

مقایسه عملکردهای رشد،  .  1396.  ح  ،جعفریان  .،ر  .م  ،بیواره

تغ و مـوضعیت  بقاء  استرسـذیه،  برابر  در  های قاومت 

معمولی  کپور  نورس  ماهیان  بچه  در   محیطی 

(Cyprinus carpio Linnaeus 1758) های  با جیره

پربیوتیک تجاری  غذایی مکمل سازی شده توسط دو  

- 63:  12. علوم و فنون دریایی  ایمکس و ایمکس اولترا

46 . 

م.   هرسیج،  ح.،  آدینه،  ح.،  جعفریان،  آ.،  .  1399خسروی، 

  اولترا و سلماناکس مایع بهمکستاثیر دو پربیوتیک ای

رشد و ترکیبات    عملکردصورت تلقیح بر کیفیت آب،  

inus Cyprقد کپور معمولی )الشه بچه ماهیان انگشت

carpio  177-188: 12(. محیط زیست جانوری . 
بررسی  .  1379.  ق  ،آذری تاکامی .،  ر،  پیغان، پ.، نیاخضرائی

تغییرات برخی آنزیمهای سرمی،اوره و کلسترول خون 

با   حاد  تجربی  مسمومیت  در  معمولی  کپور  ماهی 

 . 29-32: 55 تحقیقات دامپزشکی .آمونیاک
پور کنعانی،  ، ح.، هرسیج، م.، قلی جعفریانرنجدوست، م.،  

بیوتیک سلماناکس و پنج گونه از . تاثیر پری1397ح.  

استرس حملپروبیوتیک بر کاهش  باسیلی  نقل های  و 

( معمولی  شوریCyprinus carpioکپور  در  های ( 

 .39- 50: 6پروری مختلف. علوم آبزی

مانان    .1399.  ع  ، کر  .،م  ، فرهنگی بیوتیک  پری  تأثیر 

الیگوساکارید بر عملکرد رشد، بازماندگی و مقاومت به  

 Cyprinus)  تنش شوری در بچه ماهی کپور معمولی

carpio .) 75-81  : 10بوم شناسی آبزیان. 
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  .،س  ، نژادضیائی  .، م  ، جواهری بابلی  .،پ  ، پور دهاقانیقاسم 

ل بررسی اثر مکم.  1392.  م   ،پورهادی  .،ا  ،تقوی مقدم

سین مکمل غذایی  عنوان  به  ایمبو  بایومین  بیوتیک 

  غذایی بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور باکتریایی روده

انگشت قد.  (  Cyprinus carpio)  ماهی کپور معمولی

 .43-52 :7توسعه آبزی پروری 

  افزودن   تاثیر.  1398.  ح  آدینه،  ،. ح  جعفریان،  ،.ز.ف   تبار،کریم

 بررسی:  بایوفالک  سازگان  در  تجاری  هایپروبیوتیک

  ترکیبات   و  تغذیه  و  رشد  عملکرد  آب،  کیفیت

 Cyprinus)  معمولی  کپور  ماهی  بدن  بیوشیمیایی

carpio .)141-151 :7 پروری آبزی علوم. 

امیرکالیی   .،ا  ،محمودیان .  ا  ،بهلکه.،  ر  ،اکرمی   .،ع  ، کرامت 

بررسی اثر پری بیوتیک آلفامیون و پروبیوتیک  .  1394

بچه  رشد  بر  ترکیبی  و  انفرادی  صورت  به  پروتکسین 

-پژوهش (.Cyprinus carpio)  ور معمولیـماهیان کپ

 .93-104 :3شناسی کاربردی ای ماهیه

. ا  ،زادهرجب  .،م  .س  ،موسوی  .،ح  ،محمدی آذرم  .،ر  ،واعظ

اثر مکمل های گیاهی و اینولین بر فعالیت آنزیم    .1396

آنتی معمولیهای  کپور  جوان  ماهی  در   اکسیدانی 

(Cyprinus carpio)  ایران دامپزشکی   .13  :121-

115.
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