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 چکیده
سطح پری ستفاده از دو  سی اثرات ا ضر برر سانیار )پودری و مایع( هدف از مطالعه حا شد، بهرهبیوتیک  های آنزیم، فعالیت وری تغذیهبر عملکرد ر

( لیتر 35) خزنم 18 درگرم(  09/10 ±45/0) ماهی کپور معمولیماهی کپور معمولی در سیستم بیوفالک بود. بچه اختصاصی غیر گوارشی و ایمنی

با فالک  ون افزودنی(، تیمار شداهد بدCتیمار شداهد بدون افزودنی با آ  تمیز ) شدد که شدامم موارد زیر اسدت  ذخیره روز 60 مدت تیمار به 6در 

(FCتیمارهای فالک با ،) گرم پری 2/0گرم و  1/0( بیوتیک پودریFP1 and FP2 و تیمارهای فالک با )بیوتیک مایع پری یترلمیلی 2و  لیترمیلی 1

(FL1 and FL2 در )کم آمونیاک غلظت شد. گونه حفظ این برای استاندارد حد در آ  یهاشاخصگرم غذای پایه بود.  100 (TAN ) بین تیمارهای

شی  شتاختالف آماری معنیآزمای شد FP1تیمار  در. داری دا شتر داریمعنی طوربه ماهی عملکرد ر ست آمد کمتر غذایی تبدیم ضریب و بی  .بد

شترین ست FP1 تیمار در( 42/8 ±05/0) روده پروتئاز فعالیت بی شاهده FP1 در تیمار سرم گلوکز و کورتیزول میزان کمترین .آمد بد  سرم. شد م

گرم  1/0 از استفاده که ددا نشان مطالعه این بود. نتایج تیمارها سایر از بیشتر داریمعنی طوربه FL1 و FP2 در تیمارهای لیزوزیم و ایمونوگلوبولین

 بخشد. بودبه ایمنی ماهی کپور معمولی را وضعیت و رشد عملکرد تواندمی سیستم بیوفالک درگرم غذا  100در  سانیاربیوتیک پریپودر 

 .، کیفیت آ بیوتیک سانیار، ماهی کپور، رشد، ایمنیبیوفالک، پری کلمات کلیدی:
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effects of using two levels of Sanyar prebiotics (powder and 

liquid) on growth performance, feed productivity, digestive enzyme activity and non-specific immunity of 

Cyprinus carpio juveniles in the biofloc system. Common carp (10.09 ± 0.45 g) were stocked into 18 tanks 

(35 L) in six treatments for 60 days, including: Control treatment without additive and with clean water (C), 

Control treatments without additive with Floc (FC), Floc treatments with 0.1 and 0.2 g (FP1 and FP2) powder 

prebiotic and Floc treatments with 1 and 2 ml (FL1 and FL2) liquid prebiotic per 100 g of basic diet. Water 

parameters are maintained at the standard level for this species. Total ammonia concentration (TAN) was 

statistically significant between experimental treatments. The growth of fish was obtained significantly higher 

and the feed conversion ratio was lower in FP1. The highest intestinal protease activity (8.42± 0.05) was 

obtained in FP1 treatment. The lowest serum cortisol and glucose were observed in FP1. The immunoglobulin 

and lysozyme serum in FP2 and FL1 were significantly higher than other treatments. The results of this study 

showed that the use of 0.1 g of Sanyar prebiotic powder per 100 g of basic diet in the biofloc system could 

improve growth performance, and the immune status of C. carpio. 
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 مقدمه. 1
برای اسدددتفاده از افزایش تقاضدددا ، های اخیردر سدددال

آبزیان باعث شدددده تا منابع طبیعی شدددیالتی کاهش و 

های جدید مانند بکارگیری سددیسددتم فناوریاسددتفاده از 

سعه پایدار آبزی سر جهان بیوفالک برای تو سرا پروری در 

بیوفالک نوع  فناوری(. Pauly et al., 2002) یابد گسترش

ست که با حفظ کیفیت آ ،  صفیه آ  ا جدید از فناوری ت

غذایی کاهش مصدددرف آ ،  نابع  فت م یا عه باز و توسددد

 پروری پایدار برای افزایش تولید در های آبزیسدددیسدددتم

ست ) سترش یافته ا سطح گ  ;Avnimelech, 2009واحد 

Crab et al., 2012.) ع ته ایهبیوفالک مجمو از  ایرشددد

هددا، هددای مختلا از جملدده بدداکتریمیکروارگددانیسدددم

ها و همچنین یاختهها، روتیفرها، نماتدها، تکفیتوپالنکتون

ی مرده، دیتریتوس و مدفوع هانشده، سلول غذاهای خورده

عنوان به و( Emerenciano et al., 2011) شودمیرا شامم 

برای آبزیان همچون ماهی کپور یک محیط ضددد اسددترس 

ماهی (. Adineh et al., 2019) نمایدنقش ایفا می معمولی

لی بدد مو ع م پور  یی ه ک بودن عددادت غددذا لیددم دارا  د

مه ندگیه یت  و خواریکفزی ،چیزخواری، فیلترکن قابل

ناسدددبی برای  یدای م ند کا جذ  ذرات معلق میکروبی 

از آنجائیکه این گونه در . استپرورش در سیستم بیوفالک 

سیژن، تراکمبرابر نو ها و بیماری پرورش سانات دمایی، اک

سبت به دیگر گونه شی مقاومن ستهای پرور بنابراین  .تر ا

سویکی از گونه شی در ایران و جهان مح   های مهم پرور

 شود.می

راه برای تبدیم ترکیبات  در سددیسددتم بیوفالک سدده

منظور حفظ کیفیددت آ  و تولیددد پروتئین نیتروژنی بدده

توان به مصددرف فتواتوتروفیک میکروبی وجود دارد که می

به نیتروژن توسدددط جلبک یاکی  بدیم نیتروژن آمون ها، ت

های شددیمواتوتروفیک و همچنین نیتراتی توسددط باکتری

مسددتقیم نیتروژن آمونیاکی و تبدیم آن به بیوماس  جذ 

های هتروتروفیک اشددداره کرد باکتریایی توسدددط باکتری

(Ebeling et al., 2006 .)منابع  ازهای هتروتروف باکتری

ها تحریک رشد فالکافزایش زیست توده و کربن آلی برای 

 (.Martínez‐Córdova et al., 2015) کنندمیاستفاده 

بدر سدددیتم  نابع  هبیوفالک  فه کردن م مک اضدددا ک

هددای هتروتروفیددک آمونیوم را کربوهیدددراتی، بدداکتری

 کنند.جذ  و به پروتئین سدددلولی تبدیم می مسدددتقیماً

تواند ین میکروبی تولید شددده در محیط بیوفالک میئپروت

درصدددد جایگزین غذای تجاری ماهی کپور  15تا حدود 

درصدددد  25حدود ( و تا Adineh et al., 2021معمولی )

  شدددودمی جددایگزین غددذای کنسددددانتره میگوی وانددا

(Adineh and Harsij, 2018 .) تنظیم و کنترل نسدددبت

( 20تا  10( در محدوده استاندارد )C:N) نیتروژنکربن به 

(Asaduzzaman et al., 2008)  تامین انرژی برای باعث 

های هتروتروف )تنفس، تغذیه، حرکت، هضدددم و باکتری

گردد در نهایت رشدددد و تک یر مناسدددب آنها میغیره( و 

(Avnimelech, 2007; Emerenciano et al., 2012; 

Ebeling et al., 2006 .) هددا عالوه بر حفظ بدداکتریاین

به یت آ   حاوی پروتئین، کیف غذایی  یک منبع  عنوان 

رای آبزیان پرورشددی محسددو  ها و مواد معدنی بویتامین

ها نیاز و ازدیاد این باکتری بنابراین برای حفظ ،شدددوندمی

به محیط فالک  یدرات  نابع مختلا کربوه به افزودن م

 .(Ahmad et al., 2017) است

یدرات  نابع کربوه که بطور یکی از م بم هضدددم  قا غیر 

ها از باکتری یانتخابی سددبب تحریک رشددد و فعالیت تعداد

صوص در  ستگاه گوارشبخ ها بیوتیکپریشود میزبان می د

اسددتفاده شددده در صددنعت  هایبیوتیکپری انواع .هسددتند

شاممآبزی ساکاریدها،منان ها،بتاگلوکان پروری   الکتوز، الیگو

ساکارید ستند که اینولین و فروکتوالیگو  آبزیان در هاآن اثر ه

 ;Dimitroglou et al., 2010) اسدددت رسدددیده اثبات به

Hoseinifar et al., 2016, 2017) . ستفاده از صوص ا در خ

یکانواع پری ماهی کپور معمولی بیوت غذایی  ها در جیره 

بیوتیک بایومین بررسددی اثر مکمم غذایی سددین به توانمی

ایمبو بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور باکتریایی روده ماهی 

 ,.Qasempour Dehaghani et al)قد کپور معمولی انگشت

سین بیوتیک آلفامیون و پروبیوتیک پرواثر پری(، 2013 تک

بصدددورت انفرادی و ترکیبی بر رشدددد بچه ماهیان کپور 

مم(، Mahmuodian et al., 2015)معمولی  های اثر مک
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اکسددیدانی ماهی های آنتیگیاهی و اینولین بر فعالیت آنزیم

جوان لی  مو ع م پور  یر (، Vaez et al., 2017) ک ث تددا

بیوتیک ایمکس بر عملکرد رشد، کارایی تغذیه و برخی یپر

قد چه ماهیان انگشتفاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون باز 

تدداثیر (، Bivareh and Jafaryan., 2017) کپور معمولی

نه از پروبیوتیکپری ناکس و پنج گو ما های بیوتیک سدددل

قم کپور معمولی باسدددیلی بر کاهش اسدددترس حمم و ن

(Cyprinus carpio) هددای مددخددتددلددادر شددددوری  

(Ranjdoust et al., 2019 ،)بیوتیک تجاری یتاثیر دو پر

ها با هم در جیره ایمکس، سدددلماناکس مایع و مخلون آن

غذایی بچه ماهیان نورس کپور معمولی بر عملکرد رشدددد، 

مت در برابر اسدددترس قاو یه و میزان م غذ های کارایی ت

ثیدر (، Bivareh and Jafaryan., 2017محدیدطدی ) تددا

ید بر عملکرد رشدددپری کار نان الیگوسدددا ما یک  د، بیوت

بازماندگی و مقاومت به تنش شدددوری در بچه ماهی کپور 

لی ) مو ع کرد.(،  ,2020Farhangi and Korم  اشدددداره 

های بیوتیککارگیری پریه باثرات در ارتبان با تحقیقاتی 

ستفاده از ا. استمنتشر شده تجاری در سیستم بیوفالک 

بیوتیک تجاری ایمکس اولترا و سلماناکس مایع در یدو پر

ستم بیوفالک  سی ه ب(، Khosravi et al., 2020)تلقیح به 

 بددیددوتددیددکددیکددارگددیددری مددکددمددم خددوراکددی پددر

(Poly-β-hydroxybutyrateدر جیره غددذایی بدده ) عنوان

قویددت ت کیددب  پور تر ک هی  تم مددا ننددده سدددیسددد  ک

(Carassius auratus gibelio در سدددیسدددتم بیوفالک )

(Qiao et al., 2020)میکروبیوتدای و نیتروژن ، تغییرات 

ماهی یا روده  یم تیالپ با  (Oreochromis niloticus) ن

تفدداده لی از اسدددد یرات هیدددروکسددددی-β) پ ت -β-بو

 هایسددیسددتم در کربن منبع عنوانبه( هیدروکسددیوالرات

فال یو تفدداده از مددانددان ،(Liu et al., 2019) کب  اسددد

 سیستم بیوفلوک در کربن منبع عنوانبه الیگوساکاریدهای

 ،(Kishawy et al., 2020) نیم ماهی تیالپیابرای پرورش 

 بیوتیک(بیوتیک )پرو بیوتیک و پریسین از اثرات استفاده

 بیوفالک بر مبتنی نیم تیالپیا سددیسددتم پرورش ماهی در

(BFT) ه اسددددتمددورد بددررسددددی قددرار گددرفددتدد  

(Laice et al., 2021)ی انجام شده، ها. با توجه به پژوهش

ها در بهبود  بات و اثرات ان که انواعی از ترکی یاز اسدددت  ن

ستفاده قرار گیرد. لذا، در این  ست آبزیان مورد ا شرایط زی

در دو  بیوتیک سدددانیار )پودری و مایع(ریپتاثیر پژوهش 

وری تغذیه، ترشددح عملکرد رشددد، بهرهسددطح مختلا بر 

ی کپور ماهایمنی غیر اختصدداصددی و  های گوارشددیآنزیم

( پرورش یافته در سددیسددتم Cyprinus carpioمعمولی )

 .مورد بررسی قرار گرفت بیوفالک

 

 هامواد و روش. 2

 (Cyprinus carpio) ماهی کپور معمولیتهیه . 2.1
عداد یه معمولی کپور ماهی قطعه 400 ت عد از  و ته ب

 کداووس گنبدد داندشگاه پروریآبزی انتقال به آزمایدشگاه

آزمایشگاه سپری  شرایط با روز دوره سازگاری 10مدت به

با  6مخزن ) 18 .شدددد با حجم  3تیمار و هر یک  تکرار( 

ماده  35آبگیری  عداد لیتر آ عه در آن 324که ت ها قط

قطعه ماهی با میانگین وزنی  18شدددد. تعداد رهاسدددازی 

روز پرورش  60گرم در هر مخزن برای  09/10 45/0±

 3درصد وزن بدن در  3میزان غذادهی به گردید.نگهداری 

عصر( اجرا شد. تعویض آ   18ظهر و  13صبح،  8نوبت )

درصددد در  20درصددد در تیمارهای بیوفالک و  5کمتر از 

تیمار شدداهد با آ  تمیز بصددورت روزانه برای جلوگیری از 

 تجمع فالک اضافی انجام شد.

 تهیه استوک اولیه بیوفالک. 2.2
یه فالک میکروبی،  یه اسدددتوک اول دو مخزن برای ته

 کیو در هر هیته تریل 50 یریبا حجم آبگ کیمدور و هر 

ها برا غذا نیتروژن نیتام یاز آن  یو اوره و برا یماه یاز 

 کربن از مالس چغندددر قنددد اسدددتفدداده شددددد نیتددام

(Avnimelech, 2009 لک (. از خاک رس پس از عبور از ا

ب 250 یم ه میکرونی  هت دل بار الکتریکی ج داشدددتن 

چسددبیدن ذرات به یکدیگر و کمک در تشددکیم بیوفالک 

در  عیتسدددر یبرا(. Crab et al., 2012اسدددتفاده گردید )

با رعایت نکاتی روز  14تا  10مدت  یط وفالکیب میشددکت

از رسو  مواد مورد  یریجهت جلوگ دیشد یهواده چون؛
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 22 یباال طیمح یدما میتنظ وفالک،یب دیاسددتفاده در تول

 هاییباکتر ریجهت تک  طیمح یکیتار گراد وسانتیدرجه

سیدکننده آمونیاک ستفاده از آ  همراه با مقدار ،اک از  یا

یط ح م ه آ   فالک  یپرورش مددا یو ب لیددد  تو  برای 

 ;Azimi et al., 2017) شددددبکار گرفته  شیآزما نیدر ا

Adineh and Harsij, 2018 .)سبت کربن به نیتروژن در  ن

مقدار جامدات  هنگامی کهبود.  1به  15استوک تهیه شده 

و مقدار  تریدر ل گرمیلیم 200به حدود  معلق کم در آ 

 دیرسددد تریدر ل گرمیلیم 1/0کمتر از  به کم اکیآمون

(Najdegerami et al., 2016،) اسدددتوک  قطع و یهواده

میکرومتر  10بیوفالک تشددکیم شددده از توری با چشددمه 

به هر مخزن در گروه آزمایشددی بیوفالک و  دشدد دادهعبور 

قدار  یه بیوفالک میلی 5/0م لیتر در لیتر از اسدددتوک اول

قادیر (. Xu and Pan, 2013افزوده شدددد ) برای حفظ م

بیوفالک در تیمارهای آزمایشی بررسی حجم فالک توسط 

در طول دوره پرورش  ایمهوف مدددر ظروف مخروطی 

 انجام شد.

 به جیره غذایی بیوتیک سانیارپریتهیه و افزودن . 2.3
سانیار تبیوپری سپهر جوان )به یک  شرکت کاوشگر  از 

بت  ماره ث یه شدددد. این ایران -، دزفول37481شددد ( ته

زیه یمخمر سدداکارومایسددیس سددروبیوتیک برگرفته از پری

(Saccharomyces cerevisiae)  حاوی مانان الیگوساکارید

مایع و صددورت بیوتیک سددانیار به پری .اسددتو بتاگلوکان 

پودری طبق دسددتورالعمم شددرکت تولید کننده اسددتفاده 

صورت مجزا از پریمنظور شد. بدین سانیار مایع ب بیوتیک 

و غذایی گرم جیره  100لیتر در هر میلی 2و  1میزان به

 2/0و  1/0میزان بیوتیک پودری بصدددورت مجزا بهاز پری

فاده  گرم جیره 100گرم در  یدغذایی اسدددت غذای . گرد

تا  1ی وزنی )در محدوده SFCبا کد آغازین ماهی کپور 

قم  20 حدا حاوی  نه   درصدددد38گرم( از شدددرکت فرادا

صد4پروتئین،  صد3چربی،  در صد7فیبر،  در ستر،  در خاک

تهیه متر میلی 2فسددفر با قطر  درصددد1رطوبت،  درصددد5

روز انجام  30سدددازی غذا در دو مرحله برای آماده گردید.

سیا  برقی خشد. بدین منظو از رد و ر غذای هر تیمار با آ

به ازای هر  گرم غذا  100الک عبور داده شدددد. سدددپس 

صورت مجزا  سانیار مایع از پریب میزان به بترتیببیوتیک 

بیوتیک سددانیار پودری و از پریلیتر میلی 2لیتر و میلی 1

قطر به حالت افزوده و توسط آ  مگرم  2/0و  1/0میزان به

خمیری و بعد از عبور از چرخ گوشدددت و تهیه رشدددته در 

مجاورت هوا با اسددتفاده از پنکه خشددک گردید. غذا خورد 

سدددپس غذای آماده در  و شدددده از الک عبور داده شدددد

سددانتیگراد یخچال درجه -20بدار در دمای پپالسددتیک زی

برای تیمارهای شدداهد آ  تمیز و فالک از  نگهداری شددد.

شد که تنها غذا بدون افزودنی پریغذای  ستفاده  بیوتیک ا

و پس از خشددددک و توسدددط آ  مقطر خمیری  ،پودر

سددانتیگراد یخچال درجه -20سددایزبندی شدددن در دمای 

 نگهداری شد.

تیمارهای آزمایش در این تحقیق به شددرذ ذیم بودند؛ 

(، تیمار شدداهد Cتیمار شدداهد بدون افزودنی با آ  تمیز )

ب حاوی FCا فالک )بدون افزودنی  های فالک  مار (، تی

قادیر پری یک پودری م گرم  2/0( و FP1گرم ) 1/0بیوت

(FP2 در )های  100 مار یه و همچنین تی پا غذای  گرم 

( FL1لیتر )میلی 1بیوتیک مایع فالک حاوی مقادیر پری

 .ندگرم غذای پایه بود 100( در FL2لیتر )میلی 2و 

 تغذیه وریبهره عملکرد رشد و. 2.4
ماهی  هیرشددد و تغذ فاکتورهای ایان دوره آزمایشدر پ

با  یتالیجید یترازوکپور معمولی سنجش شد. وزن کم با 

تخته بیومتری با دقت با استفاده از  کمو طول  01/0دقت 

ی رشد به شرذ هاشاخصگیری شد. اندازه  مترسانتی 1/0

  زیر مورد اندازه گیری قرار گرفت

 (WG, gافزایش وزن )= 

 میانگین وزن اولیه )گرم( -میانگین وزن نهایی )گرم(

 (% ,WGRدرصد افزایش وزن )= 

 100× وزن اولیه([) /وزن اولیه )گرم( -وزن نهایی )گرم(])

 (day%, SGR-1= ضریب رشد ویژه )
((ln )گرم( وزن نهایی- ln  /))100× پرورش )روز(( زمانمدتوزن اولیه )گرم 
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 (FCR= ضریب تبدیم غذایی )

 )گرم(([ وزن اولیه -)گرم(/ )وزن نهایی )گرم( شدهمصرف]مقدار غذای 

 (% ,FCEکارایی تبدیم غذا )= 

 100× )وزن بدست آمده/ مقدار غذای مصرف شده )گرم((

 . سنجش کیفیت آب2.5
آ ،  یدمدا میدآ  از قب یفیو ک یکم یفداکتورهدا

شباع ،یشور صد ا س زانیم ت،یدر  تیمحلول و هدا ژنیاک

ستگاه پورتابم کEC) یکیالکتر سط د سنج آ   تیفی( تو

بصددورت مسددتمر   D40مدل کایسدداخت شددرکت هک آمر

 متر pHآ  با اسدددتفاده از  اچپی زانی. مشدددد یرگیاندازه

به روش  تیائیانجام و قل سیمتروم ساخت سوئ 827مدل 

ظت ن ونیتراسدددیت مم  یآل ریغ تروژنیو غل محلول شدددا

با استفاده  فسفات و (3NO-) تراتین ،(TANکم ) اکیآمون

  شدددگاهیاز اسدددپکتروفتومتر بر اسددداس اسدددتاندارد آزما

(APHA, 1998سنجش شد ). 

 برداری. نمونه2.6
های برای سدددنجش آنزیمپرورش، دوره روز  60بعد از 

شی ساعت قبم  24 و برخی از فاکتورهای ایمنی نیز گوار

برداری غذادهی قطع گردید و بطور تصادفی تعداد از نمونه

خون از  یهانمونهماهی از هر تکرار صددید گردید. قطعه  3

و با اسددتفاده از ماهی از هر تیمار(  9)از هر تانک  یماه 3

محوطه شکمی  .شدگرفته  یساقه دمسیاهرگ سرنگ از 

ها با الکم ضدددعفونی سددپس کم روده از بدن جدا و نمونه

 وشو شد.یزیولوژی شستتوسط سرم ف

 های گوارشیآنزیم. 2.7
با دقت نمونه تال  با ترازوی دیجی وزن گرم  001/0ها 

محلول با ( 9به  1حجمی ) -و سپس به نسبت وزنیشدند 

(. جهت تهیه عصاره Cahu et al., 1999) ندشد همگنبافر 

بدین منظور  بافر سددداخته شدددد که  تدا   100آنزیمی اب

لی ی لی Tris-Hcl، 1/0موالر م ی  1/0 و EDTAموالر م

ها در شددددند. نمونه همگن 8/7اچ در پی Tritonدرصدددد 

گراد سانتیدرجه 4دار با دمای دستگاه سانتریفیوژ یخچال

عنوان قرار داده شد که در نهایت مایع رویی بدست آمده به

گردیددد  جش جدددا  ن برای سدددد می  ی نز  عصدددداره آ

(Rungruangsak‐Torrissen et al., 2002 .) میزان فعالیت

حد/میلیآنزیم نای وا گرم پروتین های گوارشدددی بر مب

محاسددبه شددد. برای سددنجش میزان پروتئین کم نمونه از 

شد.Bradford (1976روش  ستفاده  بر پروتئاز آمیالز و  ( ا

 (.(Worthington, 1993 انجام شد اساس روش ورتینگتون

یز  ل هیدددرو تفدداده از  یپدداز بددا اسددد ل نزیم   سدددنجش آ

p-Nitropheny1 myristate عنوان سوبسترا در متوکسی به

موالر و میلی Sodium Cholate 5موالر، میلی 25/0اتانول 

Tris-HCL 25/0 یت  9اچ موالر در پی عال جام شدددد. ف ان

اختصدداصددی لیپاز برابر اسددت با آزادسددازی یک میکرومول 

سانتیگراد  30نیتروفنم در یک دقیقه در دمای -پارا درجه 

 (Iijima et al., 1998)نانومتر خوانده شد  405در که 

 پاسخ ایمنی غیر اختصاصی سرم خون. 2.8
فاده از  نیکم و آلبوم نیپروتئ زانیم با اسدددت سدددرم 

سازنده و  یتجار یهاتیک شرکت  ستورالعمم  ساس د بر ا

سطح گلوکز سرم خون  .گردید نییتع یسنجبه روش رنگ

کیددت تفدداده از   گیری شددددد زهتجدداری اندددا بددا اسددد

(Borges et al., 2004 سطوذ کورتیزول سرم با استفاده .)

 .تعیین شددد( ELISAالیزا ) از کیت آزمایشددگاهی به روش

غلظت ایمنوگلوبولین توسدددط کیت مخصدددوص به روش 

سددنجی و با اسددتفاده از دسددتگاه اسددپکتروفتومتر کدورت

های مورد اسددتفاده برای بررسددی تمامی کیتانجام شددد. 

سرم خون از شرکت پارس آزمون )کر ، ایران(  فاکتورهای

از برای تعیین میزان فعالیت لیزوزیم سددرم تهیه گردیدند. 

سط شدهارائه روش شد. مقدار Ellis (1990 تو ستفاده  ( ا

یت سدددرممیکرولیتر از  25 نه 96های به پل ای االیزا خا

میکرولیتر از سوسپانسیون  175افزوده شد. سپس مقدار 

کوس  ی ت ک ی یزود ل کوس  کو کرو ی م یی  تریددا ک  بددا

(Micrococcus Lysodeikticus در غددلددظددت )02/0 

 2/6اچ موالر بافر فسدددفات با پی 5/0در لیتر در  گرمیلیم

ستفاده  شد. با ا ضافه  ستگاها  Bio-Tekاالیزا  خوانش از د

یه در طول ئت و پس  530مو  جذ  نوری اول نانومتر قرا
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از یکسددداعت نگهداری در دمای اتام، مجدداً جذ  نوری 

 بر اسددداس هر واحد از فعالیت الیزوزیم .گیری شدددداندازه

 .در دقیقه( تعیین شد 001/0کاهش جذ  )

 هاداده آماری تجزیه و تحلیل. 2.9
کامالً تصدددادفی  لب طرذ  قا مار  6با این طرذ در  تی

اجرا شددد. روز  60مدت تکرار به 3آزمایشددی و هر یک با 

سط هاداده بودن نرمال سی Shapiro-Wilk آزمون تو  برر

 انحراف) آزمایشی تیمارهای هایداده میانگین مقایسه .شد

 یکطرفه واریانس تجزیه از اسدددتفاده با( میانگین ± معیار

(One-Way ANOVA )دانکن دامنه چند آزمون توسط و 

  دوطددرفدده واریددانددس تددجددزیدده از انددجددام شددددد.

(Two-Way ANOVA )بم اثر بررسدددی برای قا  اثر) مت

صرفی دوز از سطح دو اثر و مایع و پودری بیوتیکپری ( م

 افزار نرم از اسددتفاده با آماری هایتحلیم. شددد اسددتفاده

IBM SPSS Statistics سددطح و گردید انجام 16 نسددخه 

 صورتبه آماری هایآزمون کلیه در قبول قابم داریمعنی

(05/0 < P )از نمودارها رسدددم برای. شدددد گرفته نظر در 

سخه Microsoft Office Excel افزارنرم ستفاده 2016 ن  ا

 .شد

 

 نتایج. 3
نشددان داده شددده  1نتایج آنالیز کیفیت آ  در جدول 

بین تیمارهای اسدددت. میانگین درجه حرارت و اکسدددیژن 

ستاندارد برای  شی بدون اختالف آماری در محدوده ا آزمای

بیشددترین مقادیر پرورش ماهی کپور معمولی قرار داشددت. 

در  FCهدایت الکتریکی در تیمار  و اچ، قلیائیتشوری، پی

شی سه با دیگر تیمارهای آزمای ست آمد. ک مقای م مواد بد

جامد محلول در تیمارهای بیوفالکی در مقایسددده با آ  

 آمونیاک کم(. P >05/0داری داشددت )تمیز افزایش معنی

آ  در مقایسددده با تیمار  FL2و  FC ،FP1در تیمارهای 

 (.P >05/0دار آماری داشت )افزایش معنی Cتمیز 

 بیوتیک سانیار در سیستم بیوفالکمحیط پرورش ماهی کپور معمولی تحت تاثیر پریمیانگین کیفیت آب  -1جدول 

 C FC FP1 FP2 FL1 FL2 

 62/0 ± 17/23 60/0 ± 70/23 37/0 ± 75/23 58/0 ± 60/23 72/0 ± 53/23 55/0 ± 85/23 (°C) ماد

 17/0 ± 82/6 38/0 ± 78/6 21/0 ± 80/6 12/0 ± 98/6 22/0 ± 82/6 23/0 ± 95/6 (mg/Lاکسیژن )

 b014/0 ± 44/0 a035/0 ± 48/0 ab017/0 ± 47/0 ab009/0 ± 46/0 ab022/0 ± 46/0 ab023/0 ± 46/0 (pptشوری )

 b067/0 ± 48/7 a081/0 ± 70/7 b080/0 ± 50/7 b14/0 ± 55/7 b12/0 ± 45/7 b10/0 ± 52/7 اچپی

 سختی کم

(mg/L as CaCO3) 
b77/8 ± 71/319 a12/18 ± 00/408 a61/11 ± 13/419 a37/16 ± 69/423 a76/22 ± 23/401 a89/13 ± 48/412 

 قلیائیت

(mg/L as CaCO3) 
c25/9 ± 50/274 a89/18 ± 24/383 ab55/22 ± 68/370 ab81/14 ± 15/359 ab11/18 ± 89/363 b90/33 ± 52/347 

 هدایت الکتریکی

(s/cmµ) 
c66/10 ± 50/875 a59/10 ± 75/990 ab56/34 ± 47/948 ab44/12 ± 53/949 ab19/45 ± 25/958 b34/39 ± 37/941 

کم مواد جامد 

 (mg/L) محلول
b46/17 ± 75/344 a74/39 ± 42/474 a86/17 ± 00/466 a57/20 ± 00/467 a67/21 ± 61/462 a20/20 ± 78/459 

 b012/0 ± 030/0 a018/0 ± 062/0 a007/0 ± 059/0 ab021/0 ± 050/0 ab015/0 ± 047/0 a013/0 ± 054/0 (mg/Lآمونیاک کم )

 (.P >05/0) است دارنشان دهنده تفاوت آماری معنیدر هر ردیا وجود حروف غیرمشابه 
 

آماری عملکرد رشدددد و تغذیه ماهی  تجزیه و تحلیم

بیوتیک کپور معمولی تغذیه شده با دو سطح از مکمم پری

سانیار در جدول  ست. پایان  2پوری و مایع  شده ا آورده 

مایشروز  60 هایی،  نیز دوره آز قدار وزن ن بیشدددترین م
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رشددد ویژه در  ضددریب، درصددد افزایش وزن و افزایش وزن

در مقایسددده با تیمارهای شددداهد آ  تمیز و  FP1تیمار 

شددکم مورد اسددتفاده . (P >05/0) بیوفالک بدسددت آمد

سانیار پری شاخص (شکم پودری و مایع)بیوتیک  های بر 

داری نداشددت در حالیکه دوز مصددرفی الذکر اثر معنیفوم

دار بیوتیک توانست بر فاکتورهای رشد تاثیر معنیاین پری

شد.  شته با بیوتیک و دوز مصرفی بر دو عامم شکم پریدا

شد اثرمتقا ضریب تبدیم غذایی بطور عملکرد ر شت.  بم دا

مار عنیم قدار و در  FL1و  FP1داری در تی به کمترین م

به بیشدددترین مقدار رسدددید. در همین راسدددتا،  Cتیمار 

 بدسدددت آمد FP1 بیشدددترین کارایی تبدیم غذا در تیمار

(05/0< P) در این آزمایش تنها دوز مصددرفی بر ضددریب .

 دار داشت.تبدیم غذایی و کارایی تبدیم غذا اثر معنی

 بیوتیک سانیار در سیستم بیوفالکوری تغذیه ماهی کپور معمولی تغذیه شده با مکمل پریعملکرد رشد و بهره -2 جدول

 
 وزن اولیه

 )گرم(

 وزن نهایی

 )گرم(

 زایش وزناف

 )گرم(

 افزایش وزندرصد 

 

رشد ویژه  ضریب

 )درصد در روز(

ضریب تبدیم 

 غذایی

کارایی تبدیم غذا 

 )درصد(

C 46/0 ± 19/10 cd19/1 ± 32/16 c34/1 ± 12/6 c91/14 ± 42/60 c15/0 ± 78/0 a09/0 ± 91/1 c46/2 ± 86/53 

FC 39/0 ± 03/10 d06/1 ± 03/16 c13/1 ± 99/5 c00/12 ± 99/59 c12/0 ± 77/0 ab19/0 ± 78/1 bc27/5 ± 14/58 

FP1 40/0 ± 93/9 a61/1 ± 10/18 a59/1 ± 16/8 a80/16 ± 37/82 a16/0 ± 99/0 b09/0 ± 49/1 a93/2 ± 54/69 

FP2 45/0 ± 28/10 bc38/1 ± 91/16 bc54/1 ± 63/6 bc90/16 ± 89/64 bc16/0 ± 82/0 ab23/0 ± 74/1 abc90/7 ± 28/60 

FL1 56/0 ± 20/10 Aab58/1 ± 56/17 ab89/1 ± 36/7 ab26/21 ± 01/73 ab20/0 ± 90/0 b20/0 ± 58/1 ab16/7 ± 53/66 

FL2 46/0 ± 92/9 ab35/1 ± 31/17 ab47/1 ± 38/7 ab49/16 ± 76/74 ab15/0 ± 92/0 ab10/0 ± 73/1 abc44/3 ± 87/59 

 NS NS NS NS NS NS NS بیوتیکاثر پری

 NS 005/0=P 006/0=P 011/0=P 010/0=P 041/0=P 044/0=P اثر دوز مصرفی

 NS 008/0=P 007/0=P 011/0=P 009/0=P NS NS اثر متقابم

 آماری است. دارمعنی معنای عدم وجود اختالف( بهP( .)NS: Not Significant >05/0) است دارنشان دهنده تفاوت آماری معنیود حروف غیرمشابه وج ستوندر هر 

 

مده از  بدسدددت آ تایج  یت ن عال های آنزیمسدددنجش ف

دو سددطح در تیمارهای بیوفالک تحت تغذیه با گوارشددی 

سانیار پری شکم پودری و مایع بیوتیک  شان داده  1در  ن

در مقایسدده با تیمارهای بیوفالک  Cتیمار شددده اسددت. 

نشددان آنزیمی  فعالیتدر مقادیر داری معنیآماری  تفاوت

 FP1در بین تیمارهای آزمایشدددی، تیمار . (P >05/0)داد 

ئاز  قدار پروت حد در  42/8 ±05/0دارای بیشدددترین م وا

رتیب گرم پروتئین و کمترین مقادیر لیپاز و آمیالز بتمیلی

گرم پروتئین واحد در میلی 99/16 ±08/0و  21/2 05/0±

 .(P >05/0) بود

ی ماه خونایمنی غیراختصدداصددی سددرم  یهاشدداخص

بیوتیک سانیار در سیستم پری با شده هیتغذ کپور معمولی

و  گلوکز سطح. است شده داده نشان 3 جدول دربیوفالک 

کورتیزول سددرم بین تیمارهای آزمایشددی اختالف آماری 

که بیشدددترین و >05/0Pداری داشددددت )معنی (، بطوری

 FCکمترین مقادیر هورمون استرس بترتیب در تیمارهای 

ستفاده از پری FP1و  شکال و دوز ا ست آمد. ا بیوتیک بد

داری بر مقدار غلظت کورتیزول داشدددت اثر متقابم معنی

(001/0< P سددطح ایمنوگلوبین و فعالیت لیزوزیم سددرم .)

دار آماری در تفاوت معنی FL1و  FP2خون در تیمارهای 

(. P >05/0مقایسده با سدایر تیمارهای آزمایشدی داشدت )

های مصرفی بطور بیوتیک و دوزاشکال پودری و مایع پری

زا بر ایمنوگلوبین و لیزوزیم سرم خون تاثیری نداشتند، مج

در حالیکه این دو عامم توانسددتند اثرات متقابم بر سددطح 

ماهی کپور  یت لیزوزیم سدددرم خون  عال ایمنوگلوبین و ف

 (.P >001/0داشته باشند )
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بیوتیک سانیار ماهی کپور معمولی تغذیه شده با دو سطح پری( D( و آمیالز )C(، لیپاز )Bپروتئاز )(، Aپروتئین کل )سطوح ی هانمودار -1 شکل

 پودری و مایع در سیستم بیوفالک

 

 بیوتیک )پودری و مایع( در سیستم بیوفالکی ایمنی غیر اختصاصی ماهی کپور معمولی تغذیه شده با دو سطح از مکمل پریهاشاخص -3جدول 

 
 گلوکز

(mg/dl) 

 کورتیزول

(ng/ml) 

 ایمنوگلوبین

(mg/dl) 

 لیزوزیم

(u/ml/min) 

C b65/±1 36/60 b05/±9 77/242 b43/±3 30/48 c94/±2 94/38 

FC a56/2± 24/75 a87/±14 48/269 b01/±3 94/49 c00/±2 97/39 

FP1 d30/±1 50/47 d55/±10 23/134 b78/±1 99/46 b41/±1 50/45 

FP2 c82/±2 92/51 c52/±10 75/204 a22/±2 44/60 a08/±4 30/52 

FL1 c74/±1 04/54 c31/±6 92/205 a35/±4 41/60 a37/±1 44/55 

FL2 c99/0± 03/54 c81/7± 47/211 b67/2± 05/46 c65/1± 10/40 

 P 001/0< P NS NS=004/0 بیوتیکاثر پری

 NS 001/0< P NS 015/0=P اثر دوز مصرفی

 NS 001/0< P 001/0< P 001/0< P اثر متقابم

 (. >05/0P) باشدداری میدر هر ردیا عمودی وجود حروف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت آماری معنی

(NS: Not Significantبه )دار آماری است.معنای عدم وجود اختالف معنی 
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 نهایی و نتیجه گیری بحث. 4
و  نیتروژنی ضایعات تبدیم بیوفالک فناوری کار اساس

ستتولید  ست میکروبی توده زی  ,.De Schryver et al) ا

2008; Avnimelech, 2009.) هددای پرورش بددا در محیط

توان بیوفالک می فناوریهای مدرن همچون کمک تکنولوژی

پروری کیفیت آ  را کنترل و در شددرایط مناسددب برای آبزی

آ   های کیفیشددداخصدر این مطالعه برخی از حفظ نمود. 

اچ، سدددختی کم، ، اکسدددیژن محلول، شدددوری، پیدمامانند 

قلیائیت و هدایت الکتریکی در دامنه مناسدددب برای پرورش 

چه . (Adineh et al., 2021) ماهی کپور معمولی بود اگر 

بیوتیک در آ  تمیز( با دیگر بین تیمار شدداهد )بدون پری

بطور کلی تیمارهای آزمایشدددی اختالف وجود داشدددت اما 

بیوتیک توانسددت با کمترین سددیسددتم فالک حاوی پری

میزان تعویض آ  مقدار آمونیاک را در حد استاندارد برای 

 پرورش ماهی کپور معمولی حفظ نماید.

از  که هسدددتند هضدددمی قابم غیر مواد هابیوتیکپری

عه عال کردن مجمو باکتریطریق ف ید در ای از  های مف

رشد و بهبود سالمت میزبان دستگاه گوارش باعث تحریک 

عالوه بر  (.Gibson and Roberfroid ., 2008د )نشددومی

که پری یکاین بهبیوت غذایی محسدددو  ها  یک منبع  عنوان 

فاده از می یم دارای بودن  فالک میکروبیشدددود، اسدددت بدل

شباع  سیدهای چر  ا ضروری(، ا سیدهای آمینه  پروتئین )ا

 ;Azim and Little, 2008) ها و مواد معدنینشده، ویتامین

De Schryver et al., 2008 )پایدار و تواند در افزایش می

صنعت آبزی عملکرد پروری کمک نماید. راندمان تولید به 

با  یه شدددده  غذ ماهی کپور معمولی ت یه  غذ رشدددد و ت

 (FP1گرم ) 1/0فالک سانیار در تیمار پودری بیوتیک پری

شی افزایش معنی سه با دیگر تیمارهای آزمای  یداردر مقای

درصد افزایش وزن و بیشترین وزن نهایی، داشت بطوریکه 

نرخ رشددد ویژه و همچنین کمترین ضددریب تبدیم غذایی 

مد.  بدسدددت آ مار  فاده از در خصدددوص در این تی اسدددت

غذایی پری بت بر و ماهی کپور بیتیک در جیره  اثرات م 

بیوتیک مانان تاثیر پریبه توان ذیه میعملکرد رشددد و تغ

ید کار تاثیر دو (,Farhangi and Kor 2020) الیگوسدددا  ،

پربیوتیک تجاری ایمکس، سدددلماناکس مایع و مخلون در 

، بررسددی (Bivareh and Jafaryan., 2017)جیره غذایی 

بیوتیددک آلفددامیون و پروبیوتیددک پروتکسدددین اثر پری

(Mahmuodian et al., 2015) غذایی سدددین -و مکمم 

کیددب  تر بو ) م ی من ا یو تیددک بددا یو تیددک پریب یو ب

 (فروکتوالیگوسدداکارید و پروبیوتیک انتروکوکوس فاسددیوم

(Qasempour Dehaghani et al., 2013)  .اشدددداره کرد

 سلماناکس و اولترا ایمکس تجاری پربیوتیک دو از استفاده

 سددیسددتم به تلقیح درلیتر در لیتر میلی 2/0میزان به مایع

ی رشددد و کارایی تغذیه هاشدداخص بهبود باعث بیوفالک

 .(Khosravi et al., 2020شد ) معمولی کپور انماهیبچه 

هددا از طریق تغییر در این پربیوتیددک رسدددددنظر میبدده

هددای موفولوژیکی روده مدداننددد افزایش ارتفدداع ویژگی

ها و همچنین اصالذ جمعیت میکروبی دستگاه میکروویلی

جذ  گوارش می کارایی روده را افزایش و بهبود  ند  توان

مواد مغذی و ارتقای پارامترهای رشددد را داشددته باشددند 

(Dimitroglou et al., 2010). 

نشان های گوارشی آنزیم اندازه گیریدر مطالعه حاضر 

ئاز  که بیشدددترین مقدار پروت حد در  42/8 ±05/0داد  وا

یمددار میلی ت ئین در  پروت گرم  1/0فالک حدداوی گرم 

یک پودری در پری یه ) 100بیوت پا غذای  و ( FP1گرم 

به هد آ  تمیز  مار شدددا  ±04/0میزان کمترین آن در تی

حد در میلی 91/5 مد گرم پروتئینوا تایج . بدسددددت آ ن

 حاضر تحقیقهای گوارشی عملکرد رشد و ترشحات آنزی

بیوتیک بصددورت پودری دهد که بکارگیری پرینشددان می

بیوتیک مقایسددده با اسدددتفاده از پریدر جیره غذایی در 

توان می اسددت وبهتر بصددورت مایع در آ  محیط پرورش 

لت آن را ورود مسدددتقیم پری بهع یک  مم بیوت عنوان مک

باکتری یاد  گاه گوارش در غذایی برای ازد های در دسدددت

جهت بهبود گوارش و سدددوخت و سددداز بدن دانسدددت. 

ها بیوتیکمهمترین محصددول حاصددم از متابولیسددم پری

تلیوم اسددیدهای چر  زنجیره کوتاه اسددت که از طریق ای

به بان روده جذ  و  یک منبع انرژی مهم برای میز عنوان 

شوند. تولید تلقی شده و باعث بهبود جذ  مواد غذایی می

مانند اسددتات، پروپیونات، اسددیدهای چر  زنجیره کوتاه 
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ها بیوتیکبوتیرات و اسددید الکتیک ناشددی از تخمیر پری

سب اچ روده می-یجر به کاهش پمن شرایط منا شود که 

 کددنددد مددیفددراهددم  هددابددرای رشددددد بدداکددتددری

(Wang et al., 2017از این ،)  هددای بهبود فعددالیددترو

تدمی های گوارشدددیآنزیم یاف فام ب ند ات ما برخی  ،توا ا

های گوارشدددی مطالعات نشدددان از عدم تاثیرپذیری آنزیم

فاده از انواع پری به اسدددت بت  یکنسددد همچون ها بیوت

نان ید ما کار  ;Torrecillas et al., 2007) داردالیگوسدددا

Salze et al., 2008; Hoseinifar et al., 2016). بنابراین، 

و روش دوز  آبزی،گونه و ، وزن زیسدددتی ماهیشدددرایط 

صرف  شحات آنزیمی تاثرگذار تواندمیبیوتیک پریم  بر تر

 د.نباش

یک مکانیسم دفاعی  سیستم ایمنی غیراختصاصی یا ذاتی

توان با بنابراین می ،شددوددر برابر عوامم بیماریزا محسددو  می

صت  ستم آبزی را در برابر عوامم باکتریایی فر سی تقویت این 

های یکی از راه (.Dixon and Stet, 2001) طلب ایمن کرد

ستفاده از محرک ها و مواد بهبود و تقویت سیستم ایمنی ا

عنوان به هابیوتیک. پریاسدددتسدددودمند در جیره غذایی 

 از برخی رشدددبا تحریک  انتخابی طوربهمحرک سددودمند 

از طریق تقویت  میزبان سدددالمت د برنتوانمی هاباکتری

 (.Zhang et al., 2012) دنکمک نمایسدددیسدددتم ایمنی 

مهم در  یهاسددنجهی خونی یکی از هاشدداخصسددنجش 

بررسددی وضددعیت سددالمت و فیزیولوژی ماهیان محسددو  

تواند تحت تاثیر تغذیه و محیط پرورش شدددود که میمی

سددنجش مقادیر گلوکز و (. Řehulka et al., 2005باشددد )

شاخصکورتیزول به سب فیزیولوژیکی برای عنوان  های منا

تشددخیص وجود اسددترس در محیط پرورش حائز اهمیت 

نتایج (. در این تحقیق، Kühlwein et al., 2014اسدددت )

نشدددان داد که از مقادیر گلوکز و کورتیزول بدسدددت آمده 

فاده از پری ماهی کپور اسدددت غذایی  یک در جیره  بیوت

ستم بیوفالک  سی شی حاوی بویژه تیمار معمولی در  آزمای

تیمار در مقایسددده با  (FP1بیوتیک پودری )گرم پری 1/0

لیزوزیم های استرس اثرگذار باشد. تواند بر شاخصمیشاهد 

ها و یک آنزیم ضددد باکتریایی اسددت که توسددط لوکوسددیت

ها تولید ها، ماکروفاژها و نوتروفیمبخصدددوص مونوسدددیت

نزیم Sitjà-Bobadilla et al., 2008) شدددودمی ین آ (. ا

شدددکند و ها را میپپتیدوگلیکان موجود در دیواره باکتری

ختصدددداصدددی غیر ا طور  ب ترتیددب  از رشددددد  بدددین 

سم کند. همچنین زا جلوگیری میهای بیماریمیکروارگانی

رسد این آنزیم دارای فعالیت ضد ویروسی است نظر میبه

عنوان یک بخش مهم دفاع غیر اختصددداصدددی بدن که به

سو  می در این پژوهش، (. Choi et al., 2008شود )مح

های لیزوزیم و غلظت  مار ایمنوگلوبین سدددرم خون در تی

FP2  وFL1  با دیگر تیمارهای آزمایشدددی در مقایسددده 

که نشددان از بهبود ایمنی غیر  ندداشددت یدارمعنی افزایش

اختصدداصددی ماهی کپور معمولی در این آزمایش اسددت. 

ب در  هابیوتیککارگیری پریه محققین گزارش دادند که 

های اسددترس و جیره غذایی آبزیان باعث کاهش شدداخص

یت ایمنی می کاران، )حسدددینی گرددتقو  ؛1390فر و هم

Hoseinifar et al., 2017؛ Mohammadian et al., 2021 ؛

Ghafarifarsani et al., 2021 ،) یط ح م ین  بر ا عالوه 

عنوان یک محیط ضد استرس برای پرورش ماهی بیوفالک به

(. Adineh et al., 2019) کپور معمولی معرفی شددده اسددت

تیددک  یو ب پرو کمددم  م یری  گ  ، Bacillus subtilisبکددار

B. licheniformis ،Lactobacillus brevis همراه مخمر به

غذایی Saccharomyces cerevisiaeنانوایی ) ( در جیره 

یافته در ( پرورشOreochromis spماهی تیالپیای قرمز )

ستم ایمنی و  سی ست باعث تقویت  ستم بیوفالک توان سی

شود )آنتی سیدانی  (. Bañuelos-Vargas et al., 2021اک

 دها،یتنوئوکار ها،میلروففعال زیسددتی همچون ک باتیترک

تولیف فنددم هددا،توسدددد مو م قندددهددای هددا،برو   نویآ

(Ju et al., 2008و تددرکدد )ضددددد بدداکددتددری بدداتیدد  

(Crab et al., 2010) تواند های حاوی فالک میدر محیط

ی بیوشدددیمیایی هاشددداخصقابم توجهی بر  اثرات م بت

ستا با مطالعه حاضر،هم. خون داشته باشد گزارش شده  را

 در کربن منبع عنوانبه الیگوسدداکاریدهای ماناناسددت که 

 در ایمنی هایمنجر به تقویت واکنش بیوفلوکسددیسددتم 

یاماهی  یم تیالپ  شدددودمی( Oreochromis niloticus) ن

(Kishawy et al., 2020 افزایش مقددادیر فدداکتورهددای .)

در  اسددت ممکن مطالعهماهی کپور معمولی در این  ایمنی



 1401بهار  ،1، شماره 75ران، دوره یا یعیالت، مجله منابع طبیش 148

 

سددیسددتم  در آ  پروبیوتیک باکتریایی بار افزایش نتیجه

باشدددد، به ترشدددح  که بیوفالک  ماهی  یک  عث تحر با

باال و تقویت سددیسددتم  مولکولی وزن با هایگلیکوپروتئین

شحایمنی   و پروتئازآنتی التهابی،پیش هایسیتوکین با تر

 .(Van der Marel et al., 2010شود ) هالیزوزیم

 

 گیری کلینتیجه
بطور کلی نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان داد 

بیوتیک سانیار بصورت پودری و مایع کارگیری پریه که، ب

غذا و آ ( در محیط بیوفالک می یب در  ند بر )بترت توا

یت آ   ماهی کپور و بهبود کیف عملکرد رشددددد، ایمنی 

شی تاثیر محیط پرورش در مقایسه با دیگر تیمارهای آزمای

 داری داشته باشد.م بت معنی

 

 تشکر و قدردانی
با حمایت مالی دانشدددگاه گنبد کاووس  این پژوهش 

همکاران کمال انجام شددده اسددت. نویسددندگان از زحمات 

 تشکر و قدردانی را دارند.
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