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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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این مطالعه به منظور بررسی اثرات بالقوه پریبیوتیک سانیار بر عملکرد تولید ،ترکیبات نیتروژن آب،
فراسنجههای خون و سوخت و سازی ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioپرورش یافته در
روش بایوفالک انجام شد .تعداد  324قطعه ماهی انگشتقد ( 10/09 ± 0/45گرم) در  18مخزن  35عملکرد تولید
لیتری ( 18ماهی در هر مخزن) ذخیرهسازی شدند 6 .گروه آزمایشی پس از  10روز سازگاری با شرایط
پارامترهای خونی
آزمایشگاه به مدت  60روز آزمایش شدند که شامل :گروه شاهد بدون افزودنی با آب تمیز ( ،)Cگروه
شاهد بدون افزودنی با فالک ( ،)FCگروههای فالک با  0/1و  0/2گرم پریبیوتیک پودری (  FP1,فناوری بایوفالک
 )FP2و گروههای فالک با  1و  2میلیلیتر پریبیوتیک مایع ( )FL1 , FL2در  100گرم غذای پایه
بود .در پایان آزمایش نیز وزن نهایی توده زنده ،تراکم نهایی و کارایی تبدیل پروتئین در گروه FP1
بهطور معنیداری افزایش و نسبت تبدیل غذایی در مقایسه با دیگر گروهها کاهش یافت .آمونیاک کل
آب در گروههای بایوفالک حاوی مکمل پریبیوتیک در مقایسه با گروه بایوفالک بدون پریبیوتیک
( )FCکاهش یافت .مقادیر اوره و کراتینین سرم خون بهطور معنیدار در گروه  FCدر مقایسه با دیگر
گروههای آزمایشی افزایش یافت .آنزیمهای  AST ،ALTو  ALPدر گروههای  Cو  FCدر مقایسه
با گروههای تغذیه شده با پریبیوتیک سانیار بهطور معنیدار افزایش داشتند .بیشترین تعداد گلبول-
های سفید و قرمز به ترتیب در گروههای  FL1و  FCبهدست آمد .در مجموع ،مکمل غذایی FP1
( 0/1گرم پریبیوتیک سانیار در هر  100گرم جیره پایه) را میتوان بهطور بالقوه بهعنوان تقویتکننده
سالمت در ماهی کپور معمولی پرورشیافته در روش بایوفالک استفاده کرد.
کپور معمولی

نویسنده مسئولadineh.h@gmail.com; adineh.h@gonbad.ac.ir :
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مقدمه
روش بایوفالک در آبزیپروری به عنوان یک نظریه در مقابل
این طرز تفکر که همیشه آب زالل برای آبزی پروری مناسب
است ،مشتق شده و اساساً شامل بازیافت ضایعات متابولیک
ناشی از آبزیان پرورشی و تبدیل آنها به پروتئین غنی شده
طبیعی با عنوان بایوفالک است (.)Hargreaves, 2013
فناوری بایوفالک موجب افزایش لختههای متشکل از تجمع
پالنکتونهای گیاهی ،میکروبها و تجمع ذرات زنده و مرده
مواد آلی در سازگانهای پرورشی آبزیان با هدف بازیافت
غذای باقیمانده انجام ،و به عبارتی موجب ارتقای بازده
تغذیه میشود .در سالهای اخیر ،افزایش تقاضا برای
استفاده از آبزیان باعث شده تا منابع طبیعی شیالتی
کاهش ،و استفاده از فناوریهای جدید مانند به کارگیری
روش بایوفالک برای توسعه پایدار آبزیپروری در سراسر
جهان گسترش پیدا کرده است (.)Pauly et al. 2002
فناوری بایوفالک نوع جدیدی از فناوری تصفیه آب است
که توسط آن ،با حفظ کیفیت و کاهش مصرف آب ،بازیافت
منابع غذایی و توسعه روشهای آبزیپروری پایدار برای
افزایش تولید در واحد سطح گسترش یافته است ( Crab
 .)et al. 2012; Adineh et al. 2019در فرآیند
بایوفالک در سازگانهای پرورشی ،تلقیح برخی عوامل
زیستی مانند پروبیوتیک ها و پریبیوتیکها موجب تقویت
فرآیند اجرایی این سازگانها شده و عملکرد آنها را ارتقاء
بخشیده است (کریم تبار و همکاران .)1398 ،در روش
بایوفالک سهراه برای تبدیل ترکیبات نیتروژنی بهمنظور
حفظ کیفیت آب و تولید پروتئین میکروبی وجود دارد که
میتوان به مصرف فتواتوتروفیک توسط جلبکها ،تبدیل
نیتروژن آمونیاکی به نیتروژن نیتراتی توسط باکتریهای
شیمیواتوتروفیک و همچنین ،هضم مستقیم نیتروژن
آمونیاکی و تبدیل آن به زیتوده باکتریایی توسط باکتری-
های هتروتروف اشاره کرد (.)Ebeling et al. 2006
باکتریهای هتروتروف و یا منابع کربن آلی برای تحریک
رشد بایوفالک استفاده میشوند ( Martínez‐Córdova
.)et al. 2015
اگرچـه مـطالعات کـمی دربــاره اثـرات بـکارگـیری پری-
بیوتیکهای تجاری در سازگان بایوفالک منتشر شده است،
که استفاده از دو پریبیوتیک تجاری ایمکس اولترا و
سلماناکس مایع در تلقیح به سازگان بایوفالک (خسروی و
همکاران ،)1399 ،بهکارگیری مکمل خوراکی پریبیوتیکی

( )Poly-β-hydroxybutyrateدر جیره غذایی بهعنوان
ترکیب تقویتکننده ماهی کپور ( Carassius auratus
 )gibelioدر سازگان بایوفالک (،)Qiao et al. 2020
تغییرات نیتروژن و میکروبیوتای روده ماهی
( )Oreochromis niloticusبا استفاده از -β
هیدروکسیبوتیرات-β-هیدروکسیوالرات بهعنوان منبع
کربن در بیوفالک ( ،)Liu et al. 2019نمونهای از
تحقیقات گزارش شده است.
پریبیوتیکها ترکیبات غـذایی فراسـودمند هستند که به-
طور انتخابی سبب تحریک رشد و فعالیت تعداد از باکتریها
در دستگاه گـوارش میزبـان میشوند .انواع پریبیوتیک
استفاده شده در صنعت آبزیپروری شامل بتاگلوکانها،
منانالیگوساکاریدها ،الکتوز ،فروکتوالیگوساکارید و اینولین
هستند که اثر آنها در آبزیان به اثبات رسیده است .در
خصوص استفاده از انواع پریبیوتیکها در جیره غذایی
ماهی کپور معمولی میتوان به بررسی اثر مکمل غذایی
سیـنبیوتیک بایومین ایمبو بهعنوان مکمل غذایی بر
عملکرد رشد ،بازماندگی و فلور باکتریایی روده ماهی کپور
معمولی ( )Cyprinus carpioانگشتقد (قاسمپور
دهاقانی و همکاران ،)1392 ،بررسی اثر پریبیوتیک
آلفامیون و پروبیوتیک پروتکسین بهصورت انفرادی و
ترکیبی بر رشد بچهماهیان کپور معمولی (محمودیان و
همکاران ،)1394 ،مقایسه عملکردهای رشد ،وضعیت
تغذیه ،بقا و مقاومت در برابر استرسهای محیطی در بچه-
ماهیان نورس کپور معمولی با جیرههای غذایی مکملسازی
شده توسط دو پریبیوتیک تجاری ایمکس و ایمکس اولترا
(بیواره و جعفریان ،)1396 ،اثر مکملهای گـیاهی و
اینـولین بر فعالیت آنزیمهای ضداکسایشی ماهی کپور
معمولی جوان (واعظ و همکاران ،)1396 ،تأثیر پری
بیوتیک ایمکس بر عملکرد رشد ،کارایی تغذیه و برخی از
فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهیان انگشتقد
کپور معمولی (بیواره و جعفریان ،)1396 ،تأثیر پریبیوتیک
سلماناکس و پنج گونه از پروبیوتیکهای باسیلی بر کاهش
استرس حمل و نقل کپور معمولی در شـوریهای مختلف
(رنجدوست و همکاران ،)1397 ،تأثیر پریبیوتیک مانان
الیگوساکارید بر عملکرد رشد ،بازماندگی و مقاومت به تنش
شوری در بچه ماهی کپور معمولی (فرهنگی و کر)1399 ،
اشاره کرد .همچنین ،در تحقیقی ،تأثیر افزودن پروبیوتیک-
های تجاری در سازگان بایوفالک بررسی کیفیت آب،
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عملکرد رشد و تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی
کپور معمولی بررسی ،و در این فرایند ،تلقیح این
پروبیوتیکها موجب افزایش رشد و تولید این ماهی شد
(کریم تبار و همکاران .)1398 ،در تحقیقی دیگر خسروی
و همکاران گزارش کردند که تلقیح پریبیوتیک تجاری
سلماناکس به آب سازگان بایوفالک در پرورش ماهی کپور
معمولی موجب ارتقای فراسنجههای محیطی و افزایش
رشد ،و همچنین ارتـقای ترکیبات بیوشیمیایی بدن این
ماهی میشود.
کپور معمولی از جمله گونههای آبزی است که در نقاط
مختلف جهان پرورش داده میشود .در سال  ،2018تولید
این گونه  4/1میلیون تن گزارش شد ( .)FAO, 2020به
دلیل سازگاری باال به شرایط زیستمحیطی و عادات غذایی،
کپور معمولی گونهای مناسب برای آبزیپروری تجاری در
آسیا و برخی از کشورهای اروپایی است ( Rahman et
 .)al. 2016در برخی از کشورهای اروپایی ،بیش از %80
کل تولید ماهیان از ماهی کپور معمولی حاصل میشود
( .)Anton-Pardo et al. 2014این مطالعه با هدف
بررسی تأثیر بهکارگیری پریبیوتیک سانیار (پودری و مایع)
در دو سطح مختلف بر عملکرد تولید ،ترکیبات نیتروژنی
آب ،فراسنجههای متابولیک و خون شناسی ماهی کپور
معمولی پرورش یافته در سازگان بایوفالک طراحی و اجرا
شد.
مواد و روشها
آمادهسازی بایوفالک
برای آمادهسازی استوک اولیه فالک ،مخزن با حجم آبگیری
 50لیتر تهیه شد که  %50آن با آب استخر پرورش ماهی و

 %50دیگر با آب معمولی تأمین شد (آدینه و هرسیج،
 .)1397برای تشکیل فالک از غذای ماهی و اوره برای
تأمین ازت ،مالس برای تأمین کربن و از خاک رس پس از
عبور از الک  250میکرونی به دلیل داشتن بار الکتریکی
برای چسبیدن ذرات به یکدیگر و کمک در تشکیل
بایوفالک استفاده شد ( Avnimelech, 2009; Crab
 .)et al. 2012برای تسریع در تشکیل بایوفالک طی مدت
 10روز ،تنظیم دمای محیط باالی  22درجهسانتیگراد و
تاریکی محیط برای تکثیر باکتریهای نیتریفیکاسیون و
هوادهی شدید برای جلوگیری از رسوب مواد استفاده شد.
هنگامی که مقدار جامدات معلق کل در آب به حدود 200
میلیگرم در لیتر رسید (،)Najdegerami et al. 2016
هوادهی قطع و استوک بایوفالک تشکیل شده از توری با
چشمه  10میکرومتر عبور داده شد و به هر مخزن در گروه
آزمایشی بایوفالک مقدار  0/5میلیلیتر در لیتر از استوک
اولیه بایوفالک افزوده شد (.)Xu and Pan, 2013
پریبیوتیک تجاری سانیار
پریبیوتیک سانیار برگرفته از مخمر Saccharomyces
 cerevisiaeحاوی مانان الیگوساکارید و بتاگلوکان است
که بهصورت مایع و پودری از شرکت کاوشگر سپهر جوان
(به شماره ثبت  ،37481دزفول ،ایران) تهیه شد .اقالم
تشکیلدهنده پریبیوتیک سانیار همراه با مقادیر در جدول
 1آورده شده است .طبق دستورالعمل شرکت تولید کننده
از پریبیوتیک سانیار مایع بهصورت مجزا به میزان  1و 2
میـلیلیتر در هر  100گرم جیـره غـذایی و از پریبیوتیک
پودری به صورت مجزا به میزان  0/1و  0/2گرم در 100
گرم جیره غذایی استفاده شد.

جدول  1سنجش ترکیبات پریبیوتیک سانیار.

نوع آزمون
ماده خشک ()%
پروتئین کل ()%
کربوهیدرات کل ()%
مانان الیگوساکارید ()%
بتا گلوکان ()%
نوکلئوتید ()%

مقدار

نوع آزمون

مقدار

95
50
40
10
15
5

ویتامین )mg/100 g( B1
ویتامین )mg/100 g( B2
ویتامین )mg/100 g( B3
ویتامین )mg/100 g( B5
اشریشیاکلی ()CFU/g
سالمونال (در  25گرم نمونه)

12
20
75
60
منفی
منفی
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طرح آزمایش
تعداد  324قطعه ماهی کپور معمولی پس از  10روز دوره
سازگاری با شرایط آزمایشگاه با میانگین وزن ±0/45
 10/09گرم در  18مخزن  35لیتری ( 6گروه آزمایشی هر
یک با  3تکرار) در آزمایشگاه آبزیپروری دانشگاه گنبد
کاووس ذخیرهسازی شدند.
برای آمادهسازی جیره آزمایشی ،ابتدا غذای آغازین ماهی
کپور با کد ( SFCدر محدودهی وزنی  1تا  20گرم) از
شرکت فرادانه حاوی حداقل  %38پروتئین %4 ،چربی%3 ،
فیبر %7 ،خاکستر %5 ،رطوبت %1 ،فسفـر با قـطر  2میلی-
متر تهیه شد .غذای هر تیمار با آسیاب برقی خرد و از الک
عبور داده شد .تیمار شاهد بدون استفاده از ماده افزودنی
در آب تمیز ( ،)Cتیمار شاهد بدون استفاده از ماده افزودنی

در محیط بایوفالک ( ،)FCتیمارهای حاوی ماده افزودنی
پریبیوتیک سانیار (پودری و مایع) در محیط بایوفالک که
شامل تیمارهای فالک حاوی مقادیر پریبیوتیک پودری
 0/1گرم ( )FP1و  0/2گرم ( )FP2در  100گرم غذای پایه
و همچنین ،تیمارهای فالک حاوی مقادیر پریبیوتیک مایع
 1میلیلیتر ( )FL1و  2میلیلیتر ( )FL2در  100گرم
غذای پایه بودند .پس از افزودن مکمل پریبیوتیک به غذای
پایه برای تهیه خمیر از آب مقطر استفاده شد و سپس غذا
از چرخ گوشت عبور داده شد و رشتههای حاصل در
مجاورت هوا با استفاده از پنکه خشک شد .غذای خرد شده
از الک عبور داده شد .سپس غذای آماده در پالستیک زیپ-
دار در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شد .تیمارهای
آزمایشی بر اساس جدول  2در طی  60روز دوره پرورش در
سازگان بایوفالک اجرا شد.

جدول  2تیمارهای آزمایشی طی  60روز دوره پرورش.

تیمار شاهد بدون افزودنی با آب تمیز
تیمار شاهد بدون افزودنی با فالک
تیمار فالک حاوی  0/1گرم پریبیوتیک پودری در  100گرم غذای پایه
تیمار فالک حاوی  0/2گرم پریبیوتیک پودری در  100گرم غذای پایه
تیمار فالک حاوی  1میلیلیتر پریبیوتیک مایع در  100گرم غذای پایه
تیمار فالک حاوی  1میلیلیتر پریبیوتیک مایع در  100گرم غذای پایه
غذادهی به میزان  %3وزن بدن در  3نوبت ( 8صبح13 ،
ظهر و  18عصر) اجرا شد (.)Adineh et al. 2019
تعویض آب حدود  %5در تیمارهای بایوفالک و  %20در
تیمار شاهد با آب تمیز بهصورت روزانه برای جلوگیری از
تجمع فالک اضافی انجام شد.
سنجش آمونیاک ،نیترات و فسفات آب
مقدار آمونیاک کل ،نیترات و فسفات آب در روزهای ،18 ،4
 46 ،32و  60آزمایش از هر مخزن ( 6تیمار با  3تکرار) با
روش استاندارد آزمایشگاهی اندازهگیری شد ( APHA,
.)1998
خونگیری از ماهی
بهمنظور سنجش برخی از فراسنجههای خونشناسی و
سوخت و سازی ماهی کپور معمولی تغذیه شده با سطوح
مختلف پریبیوتیک سانیار بهصورت پودری و مایع در

C
FC
FP1
FP2
FL1
FL2

سازگان بایوفالک ،بعد از  60روز پرورش ،ماهیان به مدت
 24ساعت از غذا محروم شدند .نمونههای خون از  3ماهی
از هر مخزن ( 9ماهی از هر تیمار) و با استفاده از سرنگ از
ساقه دمی ماهی گرفته شد .خون در دو بخش خون هپارینه
( 10میکرولیتر به ازای  0/5میلیلیتر خون) برای اندازه-
گیری فراسنجههای خونشناسی و خون غیرهپارینه (حدود
 1میلیلیتر سرم) بـرای سنـجش بـرخی فراسنجههای
سوخت و سازی سرم استفاده شد.
فراسنجههای خونشناسی
برای فراسنجههای خونشناسی مانند تعداد گلبولهای
سفید ( )WBCو گلبولهای قرمز ( )RBCبا استفاده از
الم هموسیتومتر نئوبار ،درصد هماتوکریت ( )HCTبه
روش استاندارد میکروهماتوکریت ،غلظت هموگلوبین ()Hb
به روش سیانومتهموگلوبین ( )Feldman, 2000و
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ضرایب گلبولی ( MCH ،MCVو  )MCHCاز طریق
فرمولهای زیر اندازهگیری شد (:)Lee et al. 1998
MCV = (HCT/RBC) × 10
MCH = (Hb/RBC) × 10
MCHC = (Hb/RBC) × 100
برای شمارش تفریقی گلبولهای سفید (نوتروفیل،
لنفوسیت و مونوسیتها) نیز گسترش خونی روی المهای
شیشهای معمولی تهیه و به روش گیمسا رنگآمیزی و نتایج
بر حسب درصد به دست آمد ( Pathiratne and
.)Rajapakshe, 1998

دادهها توسط آزمون  Shapiro-Wilkبررسی شد .از آنالیز
واریانس دوطرفه ( )Two-Way ANOVAبرای بررسی
اثر متقابل (اثر پریبیوتیک پودری و مایع و اثر دو سطح از
دوز مصرفی) استفاده شد .تحلیلهای آماری با استفاده از
نرم افزار  IBM SPSS Statisticsنسخه  16انجام شد.
سطح معنیداری قابل قبول در کلیه آزمونهای آماری به
صورت ( )p<0/05در نظر گرفته شد .برای رسم نمودارها از
نرمافزار  Microsoft Office Excelنسخه 2016
استفاده شد.
نتایج

فعالیتهای سوخت و سازی
برای سنجش اوره از روش آنزیمی اورهآز در طول موج 340
نانومتر ( )Sano, 1960استفاده شد .فعالیت آنزیمهای
آالنین آمینوترانسفراز ( ،)ALTآسپارتات ترانسآمیناز
( )ASTو آلکالین فسفاتاز ( )ALPدر سرم با استفاده از
کیتهای تجاری پارس آزمون (کرج ،ایران) و با دستگاه
آنالیزور بیوشیمیایی خودکار تعیین شدند .میزان پروتئین
کل و آلبومین سرم با استفاده از کیتهای تجاری (پارس
آزمون ،کرج ،ایران) بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده و
به روش رنگسنجی تعیین شد.
تجزیه و تحلیل آماری
مقایسه میانگین دادههای بین تیمارهای آزمایشی (میانگین
 ±انحراف معیار ) با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه
( )One-Way ANOVAو توسط آزمون چند دامنه
دانکن تجزیه و تحلیل شدند .قبل از سنجش ،نرمال بودن

نتایج سنجش آماری زیتوده و تراکم پرورش ماهی کپور
معمولی تغذیه شده با  0/1و  0/2پریبیوتیک پودری و
همچنین 1 ،و  2میلیلیتر پریبیوتیک مایع سانیار در
مقایسه با تیمار فالک بدون پریبیوتیک و تیمار آب تمیز
در جدول  3آورده شده است .زیتوده اولیه و تراکم ذخیره-
سازی اولیه بین تیمارهای آزمایشی تفاوت نداشت ،در حالی
که در پایان دوره پرورش ،آزمون یکطرفه آماری نشان داد
که بیشترین مقدار زیتوده و تراکم نهایی ،در تیمار  FP1با
 0/1پریبیوتیک پودری سانیار بهدست آمد.
کمترین نسبت تبدیل غذایی در تیمارهای  FP1و  FL1و
بیشترین آن در تیمار شاهد آب تمیز  Cمشاهده شد.
کارایی تبدیل غذایی در تیمار  FP1در مقایسه با دیگر
تیمارهای آزمایشی افزایش معنیدار آماری داشت
(.)p<0/05

جدول  3زیتوده و تراکم پرورش ماهی کپور معمولی تغذیه شده با پریبیوتیک سانیار در سازگان بایوفالک بهمدت  60روز.

C
FC
FP1
FP2
FL1
FL2

وزن اولیه توده
زنده ()g

وزن نهایی توده زنده
()g

تراکم اولیه
()kg/m3

تراکم نهایی
()kg/m3

ضریب تبدیل
غذایی

کارایی تبدیل
پروتئین

183/58 ± 8/4
180/59 ± 7/02
178/83 ± 7/22
185/19 ± 8/21
183/7 ± 10/15
178/7 ± 8/45

293/76 ± 21/54cd
288/54 ± 19/17d
325/8 ± 29/02a
304/55 ± 24/94bc
316/23 ± 28/47ab
311/58 ± 24/32ab

5/24 ± 0/24
5/15 ± 0/2
5/1 ± 0/2
5/29 ± 0/23
5/24 ± 0/29
5/1 ± 0/24

8/39 ± 0/61cd
8/24 ± 0/54d
9/3 ± 0/82a
8/7 ± 0/71bc
9/03 ± 0/81ab
8/9 ± 0/69ab

1/91 ± 0/09a
1/78 ± 0/19ab
1/49 ± 0/09b
1/74 ± 0/23ab
1/58 ± 0/2b
1/73 ± 0/1ab

1/42 ± 0/31c
1/53 ± 0/28bc
1/82 ± 0/33a
1/63 ± 0/34ab
1/74 ± 0/42ab
1/58 ± 0/32bc

در هر ستون ،حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار آماری است (.)p<0/05
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شکل  1سنجش آمونیاک کل ،نیترات و فسفات آب در روزهای  46 ،32 ،18 ،4و  60آزمایش در تیمارهای آب تمیز بدون مکمل
پریبیوتیک ( ،)Cتیمار بایوفالک بدون مکمل پریبیوتیک ( ،)FCتیمارهای فالک حاوی مقادیر پریبیوتیک پودری  0/1گرم
( )FP1و  0/2گرم ( ،)FP2تیمارهای فالک حاوی مقادیر پریبیوتیک مایع  1میلیلیتر ( )FL1و  2میلیلیتر (.)FL2
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سنجش ترکیبات نیتروژنی (آمونیاک و نیترات) و فسفات
آب محیط پرورش ماهی کپـور معمولی تغذیه شده با پری-
بیوتیک سانیار در سازگان بایوفالک در شکل  1نشان داده
شده است .در طول دوره آزمایش کمترین مقدار آمونیاک
کل در تیمار آب تمیز بدون مکمل پریبیوتیک (0/004 )C
 0/018 ±میلیگرم در لیتر و بیشترین آن در تیمار
بایوفالک بدون مکمل پریبیوتیک (0/085 ± 0/012 )FC
میلیگرم در لیتر بهدست آمد .آمونیاک کل آب در
تیمارهای بایوفالکی حاوی پریبیوتیک در مقایسه با تیمار
بایوفالک بدون پریبیوتیک کاهش یافت .سنجش آماری
نشان داد که در روز  32آزمایش آمونیاک کل آب بین
تیمارهای آزمایشی اختالف معنیدار نداشت ،به طوری که
بیشترین آن در تیمار بایوفالک بدون مکمل  FCبرابر
 0/055 ± 0/009میلیگرم در لیتر و کمترین آن در تیمار
آب تمیز  Cبرابر  0/028 ±0/002میلیگرم در لیتر به
دست آمد .مقدار نیترات در دامنه  0/67 ± 0/25تا 1/46
 4/62 ±میلیگرم در لیتر به ثبت رسید ،به طوری که
کمترین آن در روز  4آزمایش در تیمار آب تمیز  Cو
بیشترین در روز  60آزمایش در تیمار فالک حاوی  2میلی-
لیتر پریبیوتیک مایع در  100گرم غذای پایه ( )FL2به
دست آمد .مقدار فسفات با افزایش روزهای آزمایش نیز
روندی صعودی داشت که در این پژوهش دامـنـه آن بین
 0/024 ± 0/003تا  0/44 ± 0/052میلیگرم در لیتر بود.
نتایج به دست آمده از فعالیتهای سوخت و سازی ماهی
کپور معمولی تغذیه شده با مکمل پریبیوتیک در مقایسه
با تیمارهای شاهد در جدول  4نشان داده شده است .مقادیر
اوره و کراتینین به طور معنیدار در تیمار  FCدر مقایسه
با دیگر تیمارهای آزمایشی افزایش یافت ( .)p<0/05پری-
بیوتیک به شـکل پـودری و مـایع و همچنین ،دوز مصرفی
بر مقدار اوره و کراتینین تأثیر معنیدار داشتند (.)p<0/05
اگرچه دو عامل پریبیوتیک و دوز مصرفی باعث اثرات
متقابل بر اوره سرم خون شد ،اما بر میزان کراتینین اثر
متقابل نداشت ( .)p<0/05آنزیمهای کبدی AST ،ALT
و  ALPدر تیمارهای  Cو  FCدر مقایسه با تیمارهای
تغذیه شده با پریبیوتیک سانیار بهطور معنیدار افزایش
یافتند ( .)p<0/05پریبیوتیک و دوز مصرفی بر فعالیت
آنزیمهای  ALTو  ASTاثرات معنیدار آماری داشتند،
درحالی که فعالیت آنزیم  ALPتحت تأثیر این دو عامل
قرار نگرفت .پروتئین سرم خون ماهی کپور معمولی پرورش

یافته در سازگان بایوفالک حاوی سطوح مختلف پری-
بیوتیک سانیار (پودر و مایع) در مقایسه با ماهی کپور
پرورش یافته در آب تمیز  Cتفاوت معنیدار آماری داشت
( .)p<0/05پریبیوتیک و دوز مصـرفی نتوانست بر
پروتئین سرم خون تأثیر معنیدار داشته باشد و در همین
راستا ،اثر متقابل نیز مشاهده نشد ( .)p>0/05آلبومین سرم
خون بین تیمارهای مختلف آزمایشی اختالف معنیدار
آماری داشت و بیشترین مقدار آن در تیمار  FP2به ثبت
رسید .اگرچه دوز مصرف پریبیوتیک بر مقدار آلبومین
تأثیری نداشت ،اما اثر متقابل مشاهده شد.
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جدول  4پاسخهای سوختوسازی ماهی کپور معمولی تغذیه شده با دو سطح از مکمل پریبیوتیک سانیار (پودری و مایع) در سازگان بایوفالک.

تیمار
C
FC
FP1
FP2
FL1
FL2

اثر پریبیوتیک
اثر دوز مصرفی
اثر متقابل

()mg/dL

کراتینین
()mg/dL

ALT
()u/L

AST
()u/L

ALP
()u/L

پروتئین
()g/dL

آلبومین
()g/dL

اوره
5/64 ± 0/85ab
5/94 ± 0/06a
4/13 ± 0/35c
3/20 ± 0/10d
5/06 ± 0/15b
3/55 ± 0/05cd

0/36 ± 0/045ab
0/37 ± 0/010a
0/29 ± 0/015cd
0/24 ± 0/015e
0/32 ± 0/011bc
0/26 ± 0/005de

29/82 ± 1/99a
31/43 ± 1/40a
25/26 ± 1/10b
21/30 ± 0/60c
19/76 ± 1/08c
15/99 ± 0/92d

228/93 ± 11/00a
231/89 ± 11/63a
202/90 ± 6/74b
207/74 ± 6/98b
173/35 ± 8/14c
132/26 ± 10/32d

147/06 ± 5/55a
142/29 ± 3/45a
116/25 ± 6/51b
101/02 ± 1/82c
95/99 ± 1/78c
115/84 ± 8/00b

2/72 ± 0/11b
3/40 ± 0/04a
3/22 ± 0/28a
3/32 ± 0/15a
3/14 ± 0/03a
3/20 ± 0/03a

1/22 ± 0/04c
1/38 ± 0/02b
1/36 ± 0/07b
1/48 ± 0/02a
1/40 ± 0/01b
1/28 ± 0/02c

P=0/001

p =0/009

p>0/001

p>0/001

NS

NS

P=0/011

p>0/001

p >0/001

p>0/001

p =0/005

NS

NS

NS

p =0/001

p <0/001

NS

P = 0/001

P=0/036
NS
NS
در هر ستون وجود حروف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت آماری معنیدار است (.)p<0/05
NS: Not significant؛ بهمعنای عدم وجود اختالف معنیدار آماری است.
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نتایج بهدست آمده از آزمون یکطـرفه شاخـصهای خون-
شناختی ماهی کپور معمولی در تیمارهای تغذیهای با
سطوح مختلف پریبیوتیک سانیار (پودری و مایع) در
سازگان بایوفالک در مقایسه با تیمارهای شاهد (بایوفالک
بدون پریبیوتیک) و تیمار شاهد (آب تمیز) در جدول 5
آورده شده است .تعداد گلبولهای سفید بین تیمارهای
مختلف آزمایشی تفاوت آماری معنیدار داشت ،به طوری
که بیشترین و کمترین آن بهترتیب در تیمارهای  FL1و
 Cبهدست آمد ( .)p<0/05تعداد گلبولهای قرمز بین

تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیدار آماری داشت ،به طوری
که بیشترین و کمترین آن بهترتیب در تیمارهای  FCو
 FP1بهدست آمد ( .)p<0/05هموگلوبین و هماتوکریت در
تیمار  Cافزایش معنیدار آماری در مقایسه با دیگر
تیمارهای آزمایشی داشت ( .)p<0/05مقادیر ،MCV
 MCHو  MCHCبین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی-
دار داشت ( .)p<0/05بیشترین درصد لنفوسیت در تیمار
 FP1و کمترین آن در تیمارهای  Cو  FCبهدست آمد
(.)p<0/05
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جدول  5شاخصهای خونشناسی ماهی کپور معمولی تغذیه شده با پریبیوتیک سانیار در سازگان بایوفالک بهمدت  60روز.

شاخص
گلبول سفید (هزار)mm3/
گلبول قرمز
(میلیون)mm3/
هموگلوبین()g/dL
هماتوکریت ()%
)fL( MCV
)pg/cell( MCH
)g/dL( MCHC
نوتروفیلها ()%
لنفوسیتها ()%
مونوسیتها ()%

تیمارهای آزمایشی
C

FC

FP1

FP2

FL1

FL2

3/67 ± 0/27d

4/17 ± 0/09c

4/60 ± 0/10bc

4/70 ± 0/20b

5/27 ± 0/42a

4/45 ± 0/10bc

1/39 ± 0/006b

1/44 ± 0/025a

1/26 ± 0/033d

1/32 ± 0/029c

1/29 ± 0/007cd

1/38 ± 0/035b

7/59 ± 0/09a
34/78 ± 1/01a
238/37 ± 0/77ab
53/70 ± 0/10a
22/91 ± 0/50a
16/02 ± 0/93a
77/06 ± 2/92c
6/07 ± 0/20ab

7/23 ± 0/05b
32/36 ± 0/55bc
231/90 ± 2/91c
53/40 ± 0/76ab
22/29 ± 0/20ab
14/33 ± 1/01a
79/02 ± 1/9c
6/56 ± 1/09a

6/81 ± 0/06d
30/27 ±0/77d
241/38 ± 2/10a
51/78 ± 0/19c
22/05 ± 0/22b
10/3 ± 1/53c
85/01 ± 1/94a
5/01 ± 0/97bc

6/94 ± 0/11cd
31/32 ± 0/58cd
238/32 ± 1/22ab
52/59 ± 0/14bc
21/88 ± 0/28b
12/37 ± 0/66b
79/47 ± 0/70bc
4/08 ± 0/16c

7/00 ± 0/10c
30/61 ± 0/53d
235/51 ± 2/57b
52/70 ± 0/35b
21/83 ± 0/33b
14/2 ± 0/97a
82/81 ± 1/70ab
5/48 ± 0/50ab

7/33 ± 0/06b
33/17 ± 0/77b
239/12 ± 0/79ab
53/25 ± 0/77ab
22/32 ± 0/53ab
14/65 ± 0/6a
80/07 ± 2/01bc
6/02 ± 0/94ab

حروف نامشابه در هر ردیف نشان از اختالف آماری معنیدار است (.)p<0/05
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گلبولهای سفید ،قرمز ،هموگلوبین و هماتوکریت تاثیر
معنیدار آماری داشت ( .)p<0/05اثرمتقابل دو عامل پری-
بیوتیک و دوز مصرفی بر شاخصهای گلبولهای سفید،
هموگلوبین ،هماتوکریت و  MCVمشخص شد (.)p<0/05

نتایج بدست آمده از آنالیز دوطرفه شاخصهای خونی ماهی
کپور معمولی تغذیه شده با پریبیوتیم در سیستم بایوفالک
در جدول  6آورده شده است .پریبیوتیک (پودری و مایع)
بر گلبولهای قرمز ،هموگلوبین ،هماتوکریت MCV ،و
 MCHاثر معنیدار داشت ( .)p<0/05دوز مصرفی بر

جدول  6آزمون دوطرفه شاخصهای خونشناختی ماهی کپور معمولی تغذیه شده با پریبیوتیک سانیار در سازگان بایوفالک

شاخص
گلبول سفید (هزار)mm3/
گلبول قرمز (میلیون)mm3/
هموگلوبین ()g/dL
هماتوکریت ()%
)fL( MCV
)pg/cell( MCH
)g/dL( MCHC
نوتروفیلها ()%
لنفوسیتها ()%
مونوسیتها ()%

آزمون دوطرفه
اثر پریبیوتیک

اثر دوز مصرفی

اثر متقابل

NS

P =0/034

P =0/011

P =0/028

P =0/002

NS

P <0/001

P =0/002

P =0/092

P =0/023

P =0/002

P =0/088

P =0/042

NS
P =0/028

P =0/013
NS

NS

NS

NS

P =0/001

P =0/063

NS

NS

P =0/003

NS

P =0/021

NS

NS

P =0/015

NS: Not significant؛ بهمعنای عدم وجود اختالف معنیدار آماری است.

بحث
اساس کار تکنولوژی بایوفالک ،تبدیل ضایعات نیتروژنی به
زیست توده میکروبی (بایوفالک) است که حاوی پروتئین
(اسیدهای آمینه ضروری) ،اسیدهای چرب اشباع نشده،
ویـتامینها و مـواد معدنی اسـت و در محیـط پـرورش به-
عنوان منبع غذایی توسط ماهی استفاده میشود ( De
 .)Schryver et al. 2008; Avnimelech, 2009در
مطالعه حاضر ،بیشترین مقدار زیتوده و تراکم نهایی در
تیمار  FP1و کمترین آنها در تیمار  Cو  FCبهدست آمد.
این نتایج نشان میدهد که پریبیوتیک در سازگان
بایوفالک میتواند بهعنوان منبع غذایی مناسبی برای
تحریک رشد باکتریها باشد .از این رو ،بهکارگیری نوع
پودری در مقایسه با مایع از پریبوتیک سانیار در جیره
غذایی مناسبتر است .یکی از راههای افزایش جمعیت
باکتریها استفاده از پریبیوتیکها در جیره غذایی
( )Birkbeck and Ringo, 2005و یا در محیط آب
پرورش بایوفالک است .پریبیوتیکها منبع تغذیهای
مناسب برای رشد و فعالیت باکتریها ،مانند باکتریهای

اسید الکتیک ،الکتوباسیلوسها و بیفیدوباکترهاست
( .)Staykov et al. 2007اساس کار سازگان بایوفالک
را باکتریهای هتروتروف تشکیل میدهند به طوری که
هضم مستقیم ترکیبات نیتروژن آمونیاکی و تبدیل آن به
زیتوده باکتریایی توسط باکتریهای هتروتروف صورت
میگیرد ( .)Ebeling et al. 2006در مطالعه حاضر،
ترکیبات نیتروژنی آب مانند آمونیاک و نیترات و همچنین
فسفات در تیمارهای حاوی دو سطح از پریبیوتیک پودری
و مایع سانیار در زمانهای  46 ،32 ،18 ،4و  60آزمایش
بررسی شد .نتایج بهدست آمده از آمونیاک نشان داد که
اگرچه مقادیر آمونیاک با افزایش زمان پرورش روندی
افزایشی داشت ،اما دامنه تغییرات در تیمارهای بایوفالک
حاوی پـریبیوتیک ،تیمـار بایوفالک بـدون پریبیوتیک ()F
و تیمار آب تمیز ( )Cدر محدوده  0/019تا  0/085میلی-
گرم در لیتر بود .در پایان دوره آزمایش ،بیشترین مقدار
آمونیاک در تیمار  Fو کمترین آن در تیمار  Cبهدست آمد.
کیفیت آب در تیمارهای بایوفالک حاوی پریبیوتیک در
حد مطلوب بود که با تحقیق حاصل از تأثیر تلقیح دو پری-
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بیوتیک تجاری ایمکس اولترا و سلمانکس مایع با غلظت
 0/1و  0/2میلیگرم در لیتر بر کیفیت آب در سازگان
بایوفالک مشابهت داشت (خسروی و همکارن.)1399 ،
کریمتبار و همکاران ( )1398گزارش دادند که در پایان
دوره آزمایش ،پس از استفاده تلقیحی از مقادیر مختلف
باسیلوسهای پروبیوتیکی آکوا  1و  2در سازگان بایوفالک
پرورش ماهی کپور معمولی ،غلظت آمونیاک آب بین گروه
شاهد و تیمارهای آزمایشی تفاوت آماری معنیدار نداشت
که با مطالعه حاضر تا حدودی همسویی دارد .در مطالعه
حاضر پایان دوره آزمایش بین تیمارهای بایوفالک حاوی
پریبیوتیک با تیمار شاهد اختالف معنیداری وجود نداشت.
تنظیم نسبت کربن به ازت با افزودن مواد آلی کربندار به
مخازن پرورش آبزیان منجر به تحریک رشد باکتریهای
هتروتروف شده و حضور این توده باکتریایی سبب حفظ
کیفیت آب میشود ( ;Khanjani et al. 2017
 ،)Adineh et al. 2019از این رو در این مطالعه از منبع
کربنی مالس به نسبت  15به  1استفاده شد.
سنجش فعالیتهای سوختوسازی سـرم خـون و شاخص-
های خونشناسی بهطور عمده در تشخیص وضعیت
فیزیولوژی ماهی و تعیین حالت عمومی سالمت آبزی
استفاده میشود .بههمین دلیل ،میتواند اطالعات
تشخیصی قابل توجهی را در شناسایی بیماریها ،نوع تغذیه
و شرایط بهداشتی و سالمتی ارائه دهد ( Adhikari et
 .)al. 2004; Harikrishnan et al. 2011در تحقیق
حاضر بیشترین میزان اوره ،کراتینین ،آسپارتات
آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز در تیمار  FCبه
دست آمد ،درحالی که تیمارهای بایوفالکی حاوی پری-
بیوتیک سانیار دارای مقادیر کمتری بودند .آزمون دوطرفه
نشان داد که سـطوح مـختلف پودری و مایع پریبیوتیک
سانیار به صورت مجزا بر فـعالیتهای سوختوسازی اثر
معنیداری دارند .همسو با تحقیق حاضر نیز مطالعات
متعددی در خصوص به کارگیری پریبیوتیک در جیره
غذایی آبزیان انجام شده و در گزارشها بر اثرات مفید این
ترکیبات زیستی بر بهبود رشد و فعالیتهای سوختوسازی
اشاره شده است ( ;Hoseinifar et al. 2016
 .)Serradell et al. 2020; Yousefi et al. 2020با
توجه به اینکه آمونیاک در کبد ماهی تبدیل به اوره میشود،
بنابراین افزایش اوره خون در مسمومیت با آمونیاک قابل
پیشبینی است .توانایی ماهی در حذف آمونیاک و تبدیل

آن به اوره در گونههای مختلف یکسان نیست که این
موضوع ممکن است یکی از علل تفاوت گونهای در
حساسیت به آمونیاک باشد .یکی از دالیل اینکه ماهی کپور
معمولی میتواند مقادیر باالی آمونیاک را تحمل کند،
توانایی آن در تبدیل آمونیاک به اوره است .در آزمایشها،
با اندازهگیری اوره خون میتوان به طور غیرمستقیم
مسمومیت با آمونیاک را تشـخیص داد (خضرائینیا و
همکاران .)1379 ،مـقادیر بهدست آمده از کراتینین سرم
خون در تیمار  FCو  Cدر مقایسه با تیمارهای مصرف-
کننده پریبیوتیک در محیط بایوفالک افزایش معنیدار
داشت .کراتین به میزان زیاد در سلولهای ماهیچهای ،بافت
قلب ،آبشش ،کلیه و مغز جانوران یافت میشود و در اثر
آسیب به سلولها ممکن است به درون خون آزاد شود
(.)Perrault et al. 2017; Pagano et al. 2019
بنابراین افزایش فعالیت کراتینین را میتوان به آسیب وارده
به عضالت و کلیه ماهیها نسبت داد.
از جمله فراسنجههای بیوشیمیایی سرم آنزیمهای کبدی
هستند که بهعنوان شاخص استاندارد برای بررسی
اختالالت کبدی و سالمت در موجودات استفاده میشوند.
در این تحقیق مقادیر آنزیمهای کبدی در تیمارهای  Cو
 FCدر مقایسه با تیمارهایی که تحت تـأثیر افزودنی پری-
بیوتیک سانیار در سازگان بایوفالک بودند ،نیز افزایش
معنیداری داشت .در بین آنزیمهای کبدی نیز  ALTدر
سیتوپالسم سلولهای کبدی زیاد است و هنگام آسیب از
غشای سلولی عبور میکند و وارد خون میشود .بنابراین،
این آنزیم بهعنوان شناساگر اختصاصی آسیب کبدی
شناخته شده است ( .)Tohidi et al. 2007سازگان
بایوفالک بهعنوان محیطی ضد استرس برای پرورش آبزیان
معرفی شده است .از این رو ،برای حفظ شرایط زیست
محیطی مناسب باید همه عوامل دخیل در این سازگان
مانند حجم فالک ،کنترل ترکیبات نیتروژنی ،درجه حرارت،
اکسیژن محلول ،تراکم ذخیرهسازی ،تنظیم نسبت کربن به
ازت ،تعویض آب ،دوره نوری ،مقدار غذای مصرفی ،مکمل-
های افزودنی در آب و غذا در حد مناسب باشد ( Adineh
.)et al. 2019
نتایج بهدست آمده از شاخصهای خونشناختی ماهی کپور
معمولی در تیمارهای آزمایشی نشان داد که افزودن مقادیر
مختلف پریبیوتیک سانیار به آب و غذا در شرایط پرورش
بایوفالک اثرمعنیداری بر سلولهای خونی ،هموگلوبین و
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هماتوکریت بچه ماهی کپور دارند .کمترین تعداد گلبول-
های سفید در تیمار آب تمیز و بیشترین آن در تیمارهای
بایوفالکی بهدست آمد .باال بودن تعداد گلبولهای سفید در
تیمار  FL1در مقایسه با شاهد ممکن است نشاندهنده
تحریک دستگاه ایمنی در ماهیانی باشد که در مواجهه با
غلظت  1میلیلیتر در  100گرم غذای پایه از پریبیوتیک
سانیار در محیط بایـوفالکی قرار گرفتهاند .بیشترین تعداد
گلبول قرمز ،هموگلوبین و هماتوکریت در تیمارهای  Cو
 FCبهدست آمد ،در حالی که کمترین مقادیر در تیمار
 FP1مشاهده شد .در همین راستا ،گزارش شده است که
سطح هماتوکریت خون بین تیمارهای بایوفالک و شاهد
تفاوت معنیداری نداشت که نشاندهنده عدم افزایش
استرس ماهی به دلیل وجود بیوفالک است ( Azim and
 .)Little, 2008همچنین در مقایسه تیمار بایوفالک و
شاهد بدون فالک مشخص شد که اختالف آماری از نظر
تعداد گلبولهای قرمز ،هموگلوبین و هماتوکریت وجود
ندارد ( .)Long et al. 2015پریبیوتیکها عناصر تغذیه-
ای غیرقابل هضم هستند که بهعنوان ماده مغذی برای
افزایش تعداد و فعالیت باکتریهای سودمند در دستگاه
گوارش استفاده میشوند .بنابراین ،این روند باعث افزایش
جذب مواد فعال زیستی و در نتیجه ،ارتقای سطح ایمنی
میشود (.)Crab et al. 2012
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اگرچه در تیمارهای
مختلف پریبیوتیکی نتایج متفاوتی از نظر پاسخهای
سوختوسازی و شاخصهای خونشناختی وجود دارد ،اما
به طورکلی استفاده از پریبیوتیک سانیار (پودری و مایع)
در جیره غذایی ماهی کپور معمولی پروشیافته در سازگان
بایوفالک میتواند باعث بهبود شرایط زیستی کیفیت آب،
پاسخهای سوختوسازی و شاخـصهای خونشناختی شود.
لذا بر اساس نتایج بهدست آمده ،مکمل غذایی 0/1( FP1
گرم پریبیوتیک سانیار در هر  100گرم جیره پایه) در
جیره غذایی ماهی کپور معمولی در سازگان بایوفالک
توصیه میشود.
تقدیر و تشکر
این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه گنبد کاووس انجام
شده است .نویسندگان از زحمات همکاران کمال تشکر و
قدردانی را دارند.
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ح .1397 .تاثیر پریبیوتیک سلماناکس و پنج گونه از
پروبیوتیکهای باسیلی بر کاهش استرس حملو نقل
کپور معمولی ( )Cyprinus carpioدر شوریهای
مختلف .علوم آبزیپروری .39-50 :6
فرهنگی ،م ،.کر ،ع .1399 .تأثیر پری بیوتیک مانان
الیگوساکارید بر عملکرد رشد ،بازماندگی و مقاومت به
تنش شوری در بچه ماهی کپور معمولی ( Cyprinus
 .)carpioبوم شناسی آبزیان .75-81 :10
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. ا، بهلکه،. ر، اکرمی،. ع، کرامت امیرکالیی،. ا،محمودیان
 بررسی اثر پری بیوتیک آلفامیون و پروبیوتیک.1394
پروتکسین به صورت انفرادی و ترکیبی بر رشد بچه
- پژوهش.)Cyprinus carpio( ماهیان کپـور معمولی
.93-104 :3 های ماهیشناسی کاربردی
. ا، رجبزاده،. م. س، موسوی،. ح، محمدی آذرم،. ر،واعظ
 اثر مکمل های گیاهی و اینولین بر فعالیت آنزیم.1396
های آنتیاکسیدانی در ماهی جوان کپور معمولی
-121 :13  دامپزشکی ایران.)Cyprinus carpio(
.115

،. س، ضیائینژاد،. م، جواهری بابلی،. پ،قاسمپور دهاقانی
 بررسی اثر مکمل.1392 . م، پورهادی،. ا،تقوی مقدم
غذایی سینبیوتیک بایومین ایمبو به عنوان مکمل
 بازماندگی و فلور باکتریایی روده،غذایی بر عملکرد رشد
.) انگشت قدCyprinus carpio( ماهی کپور معمولی
.43-52 :7 توسعه آبزی پروری
 تاثیر افزودن.1398 . ح، آدینه،. ح، جعفریان،.ز. ف،کریمتبار
 بررسی:پروبیوتیکهای تجاری در سازگان بایوفالک
 عملکرد رشد و تغذیه و ترکیبات،کیفیت آب
Cyprinus ( بیوشیمیایی بدن ماهی کپور معمولی
.141-151 :7  علوم آبزی پروری.)carpio
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