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 Introduction: Sterlet is one of the most valuable species of sturgeon that its population 

has declined in recent years. The bioball acts as a biological filter, which is a site for 

bacteria that can remove ammonia.  
Materials & Methods: This study was done for evaluation the effect of bioballs on 

physical and chemical parameters of water, growth performance, survival percentage 

and improvement of hemological and immunological factors and stress reduction of 

Sterlet in Dr. Keyvan Fisheries and Marine Technology Research Center of Chamkhaleh 

during 8 weeks. For this purpose, 150 Sterlet with initial weight of 120 gr were 

distributed in 15 fiberglass tanks that their capacity was 500 liters. 4 treatments including 

treatment 1 opened with bioball system, treatment 2 opened without bioball system, 

treatment 3 closed with bioball system and treatment 4 closed without bioball system 

were selected in 3 replications. During the experiment, physical and chemical 

parameters of water, hemological and immunological parameters, stress and growth 

performance were measured. 

Result: Among growth indices, there was an increase in FCR, SGR, BWI and %BWI in 

treatments 1 and 3, which was significantly different from control treatments (P<0.05). 

Also, treatment 1 in terms of hemological factors, and treatments 1 and 3 in terms of 

immunological and stress indices were better. There was the lowest number of white 

blood cells and neutrophils and the highest number of red blood cells, hematocrit and 

MCV in treatment 1. The highest amount of total immunoglobulin and the lowest values 

of cortisol, lactate and glucose were observed in treatments 1 and 3. These results had 

significant difference with control treatments (P<0.05). Treatment 1 had better values 

than other treatments in terms of physical and chemical factors and pH, NO3, NH3, NH4 

and TAN values were significantly different (P<0.05). In addition, treatment 3 had the 

highest bacterial count compared to other treatments (P<0.05).  
Conclusion: Therefore, treatments 1 and 3 can be selected as the best treatment based 

on their performance. Because they improved the conditions and increased the efficiency 

of system. Their existence improves living conditions, even if they are not directly used 

by aquatic animals. 
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 یهاشاخص آب، ییایمیش و کییزیف یپارامترها بر (Bioballs) یستیز یهاتوپ ییکارا

 (Acipenser ruthenus) ادیاسترل ماهیتاس رشد عملکرد و استرس ،یمنیا ،یخون
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 یلترف یکعنوان به یستی. توپ زاست افتهی کاهش اخیر هایسال در آن جمعیت که بوده یاریخاو ارزش با یهاگونه از ادیاسترل یماه :مقدمه  

 موجود در آن را حذف کنند. یاکتوانند آمونیاست که م ییهایباکتر یبرا یطمح یککند که یعمل م یولوژیکیب

 بازماندگیآب، عملکرد رشد و درصد  یمیاییو ش یزیکیف یبر پارامترها یستیز یهاتوپ یرثأت یابیمنظور ارزحاضر به یققتح :هاروشمواد و 

چمخاله  یواندکتر ک یاییو فنون در یالتیعلوم ش یقاتمرکز تحق در یاداسترل یماهو کاهش استرس در تاس یمنیا ی،خون یو بهبود فاکتورها

 یعتوز یتریل 500 یبرگالسفا مخزن 15گرم در  23 یهبا وزن اول یاداسترل یماهتاس قطعه 150تعداد  ،منظورنیهفته انجام شد. بد 8طی 

 3 یمار(، تتوپ زیستیپرورش مدار باز و بدون  یستم)س 2 یمار(، تتوپ زیستیپرورش مدار باز و  یستم)س 1 یمارشامل ت یمارت 4شدند. 

دوره  یتکرار انتخاب شدند. ط 3 در( توپ زیستیپرورش مدار بسته و بدون  یستم)س 4 یمارت ( وتوپ زیستیبسته و  پرورش مدار یستم)س

 شد.  یریگو استرس و نحوه عملکرد رشد اندازه یمنیا ی،خون یهاآب، شاخص یمیاییو ش یزیکیپارامترهای ف یش،آزما

و  1 یمارهایو درصد افزایش وزن در ت وزن افزایش ،یژهضریب رشد و غذایی، تبدیل ضریب یرمقاد یشرشد افزا یهاشاخص یانم در :نتایج

و از  1 یمارت ی،خون یاز لحاظ فاکتورها ین،چن(. هم>05/0Pشاهد داشت ) یمارهایبا ت یداریتفاوت معن یشافزا ینا که داشت وجود 3

 ترینیشو ب یلو نوتروف یدتعداد گلبول سف نیترکم کهیطورهبودند. ب یبهتر یطشرا یدارا 3و  1 یمارهایو استرس، ت یمنیا یهالحاظ شاخص

الکتات و گلوکز  یزول،کورت یرمقاد ینترکل و کم نیمونوگلوبولیا یرمقاد ترینیش، ب1 یماردر ت MCVو  یتتعداد گلبول قرمز، هماتوکر

آب،  یمیاییو ش یزیکیف یتورها(. از نظر فاک>05/0P) داشتندشاهد  یمارهایبا ت یداریو تفاوت معن یدمشاهده گرد 3و  1 یمارهایدر ت

(. >05/0Pبود ) یداریتفاوت معن یدارا TANو  pH ،NO3 ،NH3 ،NH4 یربود و مقاد یمارهات یرنسبت به سا یتربه یرمقاد یدارا 1 یمارت

  (.>05/0Pبود ) اربرخورد یداریاختالف معن از وباشد یم یمارهات یرنسبت به سا یتعداد باکتر ینباالتر یدارا 3 یمارت ین،عالوه بر ا

( را توپ زیستیپرورش مدار بسته و  یستم)س 3و  (توپ زیستیپرورش مدار باز و  یستم)س 1 یمارهایتوان تیم ین،بنابرا :و بحث گیرینتیجه

 حتی. یدندردگ یپرورش یستمس ییکارا یشو افزا یطچون که باعث بهبود شرا .انتخاب نمود یمارت ینعنوان برترها بهبا توجه به عملکرد آن

 .شودمی زیست شرایط بهبود سبب هاآن وجود نشوند، استفاده آبزیان توسط مستقیم طوربه اگر
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 مقدمه

جهت  یادیز یشرفتاز پ یراخ یهادر دهه یپروریصنعت آبز

در  یژهوهامر ب ینجهان برخوردار بوده است که ا ینیپروتئ یازن ینتأم

پرورش  یهاستمیباشد. توسعه سیدتر ممشهو یافتهتوسعه  یکشورها

 نیحال، انی(. با ا1) باشندیم شرفتیپ نیا یعامل اصل انیمتراکم آبز

حاصل از  یطیمح ستیز یفشارها رینظ یباعث مشکالت هاستمیس

 زانیو کاهش م یجلبک یی، شکوفا(2) یها بر منابع آبپساب ریثأت

 یدر مناطق دارا نیزم تی، محدود(3) رندهیپذ یآب منابع ژنیاکس

 هیجهت ته یبه پودر و روغن ماه دیشد یو وابستگ یارزش اقتصاد

 ذاغ نهی(. هز2) اندشده یاقتصاد و مناسب تیفیک و تیکم با یغذا

 نیرا شامل شده که عمده ا دیتول یهانهیدرصد کل هز 50از  شیب

 ن،یچنهم(. 4)شود یمربوط م رهیج ینیمنابع پروتئ نیبه تأم نهیهز

متعدد و کمبود  یهای، وقوع خشکسالریاخ یهادهه یمیاقل راتییتغ

باشد یعت مصن نیا یرو شیپ مشکالت گریاز د نیریمنابع آب ش

درصد  41امروزه  یرین،(. با توجه به ارزشمند بودن منابع آب ش5)

که در مواجهه با  کنندیم یزندگ ییهارودخانه یکیمردم جهان در نزد

 دم جهانرم درصد از 70شود حدود یم ینیبیشهستند. پ یخشکسال

 یمختلف یراهکارها(. 6) با کمبود آب روبرو شوند 2050در سال 

 که دارد وجود یپرورش متراکم یهاستمیجهت مقابله با مشکالت س

 با یاهیگ منابع ینیگزیجا مزارع، پساب هیتصف یلترهایف به توانیم

 استفاده و ییایدر منابع کاهش با مقابله منظوربه یماه پودر و روغن

 نی. با ا(1) کرد اشاره آب کمبود با مقابله جهت هبست مدار ستمیس از

 افتنی سبب که هستند یبیمعا یدارا باال یهاروش از کی هر حال،

 یستیز یتعلت امنبه ،حال حاضر در (.5) شودیم نیگزیجا یهاروش

مدار  یپروریآبز یهایستمس تریشب یطیمحیستز یایباالتر و مزا

 ها باعثیستمس یناست. ا یافته یشها افزایستمس ینبسته، استفاده از ا

شود یم یستیز یو بار آلودگ یگانهب یهاها و گونهکاهش ورود انگل

و  یماه یهااز گونه یو پرورش برخ یردر تکث یدجد یهای. فناور(7)

 (.8)  است یدارپا یپروریآبز یباشد که در راستایم یتز اهمحائ یگوم

 پس که است استوار یآب از مجدد استفاده اصل هیپا بر یچرخش ستمیس

 آب لتر،یف از استفاده با ونیلتراسی. ف(9) شودیم دفع پرورش ندیفرآ از

 مناسب و شود زیتم دوباره آب تا کند،یم لتریف را یماه ئدزا مواد یحاو

 ،یکیولوژیب لتریف کی تواندیم لتریف طیمح. باشد مجدد استفاده یبرا

 یسازیمعدن ندیفرآ یکیولوژیب لتریف (.10) باشد ییایمیش ای یکیزیف

با استفاده از  ونیکاسیفیتریو دن ونیکاسیفیترین لهیوسبه یآل تیترین

کننده هیتصف یهاسنگ به دهیچسب یهایآب و باکتر داخل یهایباکتر

در  یکیولوژیب لتریعنوان فتواند بهیکه م ییهاطیاز مح یکیاست. 

باشد. توپ یم یستیتوپ ز ،ردیمورد استفاده قرار گ یچرخش ستمیس

 یبرا طیمح کیکند که یم عمل یکیولوژیب لتریف کیعنوان به یستیز

موجود در آن را حذف کنند.  اکیتوانند آمونیاست که م ییهایباکتر

است، در آب شناور  یادیز یهاحفره ی، دارابوده سبک یستیتوپ ز

 یحاو یهالمیوفیب(. 11)باشد یم یکیولوژیب لتریف نیتراست و محبوب

از  یمؤثر برا اریبس یندیفرا ملیوفیب طیمح کی عنوانبه یستیتوپ ز

راندمان  نیانگید که منباشیم یو مواد مغذ یبردن کامل مواد آل نیب

 بیترتبه در آنفسفر کل  و کل تروژنیمحلول، ن  CODحذف

 راندمان است. شده انیب درصد 3/94±3/1و  6/2±8/87، 5/0±7/97

 کی یستیز یهاباشد. توپیدرصد م 8/98±7/0 زین ونیکاسیفیترین

 رشد منظوربه یکیپالست یهاطیمح به نسبت را یاتصال بهتر طیمح

ثر در ؤم یطیمحو ممکن است  کنندیم فراهم هاسمیکروارگانیم

 یبرا کیوفالب یفناور از استفاده .(12ند )باش بستر لمیوفیب یفناور

 یتموفق باند، هست ارترسازگ یطیمح یطشرا که با اییهگونه پرورش

ارزش اقتصادی  یماهیان خاویاری دارا(. 13باشد )میهمراه  ترییشب

 ارزش با یهاگونه از ادیاسترل یماه (.14) باشندیمو شیالتی باالیی 

 هایمحل هب آسیب لیدلبه اخیر هایسال در آن جمعیت که بوده یاریخاو

لحاظ هیبریدگیری با به یماه نیا (.15) است افتهی کاهش ریزیتخم

پروری ماهی و تولید ماهی بستر که دارای رشد سریعی در آبزیفیل

که جنس ماده آن ای به آن شده است. ضمن اینتوجه ویژه ،باشدمی

یا تکثیر مصنوعی را خواهد داشت.  تولید خاویار و سال قابلیت 4پس از 

در تولید خاویار پرورشی در مزارع بسیاری از کشورهای  ،بنابراین

داری نگه هایکه هزینه ای شده است. چراگونه توجه ویژه اروپایی به این

این گونه را در زمره ماهیان مورد عالقه برای پرورش  ،و بلوغ زودرس

 و یستیز یهااثر توپ درباره یمطالعاتتاکنون  (.16) قرار داده است

 و یخون یهاشاخص آب، ییایمیش و کییزیف یپارامترها بر وفالکیاب

 Bakhshiالعات مطتوان به یمختلف انجام شده است که م یانآبز رشد

پرورش  در یزیست توده از سیستم تولید بازدهی استفاده یرو ؛و همکاران

و  Khanjani، (17) (Cyprinus carpio) یماهی کپور معمول متراکم

 یهاستمیس در یریکارگهب منظوربه وفالکیب یابیارز و دیتول یرو ؛همکاران

 اثر یرو ؛همکارانو  Haghparast Radmard، (18) آب ضیتعو بدون

 بایوفالک متراکم پرورش سیستم در نیتروژن -کربن لفمخت هاینسبت

 ؛Khanjani ،(19) کپورمعمولی ماهی سالمت و رشد هایشاخص بر

با  یپروریبزآ در( وفالکیا)ب یستیساز زتوده یکاربرد فناورر یرو

 یکاربرد فناور یرو ؛و همکاران Crab ،(8) ینتیز انیماه بر دیکأت

( Artemia franciscanaآب شور ) یگویمحافظت از م یک براایوفالب

 یرو ؛SrinivasaRaoو  Vibrio harveyi (20) ،Mahanandدر برابر 

 وفالکیابا ب( Labeo rohitaروهو ) یماه یغذا برا نهیبه ونیفرموالس

(1)، Suantika یهایبا باکتر هیتخل ستمیس عملکرد یرو ،و همکاران 

در پرورش فوق  Chaetoceros calcitransجلبک زیو ر ونیکاسیفیترین
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و  Suantika، (21) (Litopenaeus vannamei) دیسف یگویمتراکم م

 ونیکاسیفیترین یهایباکتر لمیوفیب لهیوسبه ومیآمون حذف یرو ؛همکاران

 نیریشآب لتریوفیب در مستقر یستیز توپ و بستر آهک موجود در سنگ

Oreochromis ) لین یایالپیت یماه دیتول یرو ؛همکاران و Andriani و (22)

niloticus) کیآکواپون مستیس در مختلف یلترهایف در آب یفیک طیشرا و 

 یستیز یهاتوپ ییکارا یابیارز هدف با پژوهش نیا اشاره کرد. (23)

 یمنی،ا ی،خون یهاآب، شاخص یمیاییو ش یزیکیف یبر پارامترها

 نهایی انجام گردید. هدف یاداسترس و عملکرد رشد تاسماهی استرل

 یطآب مح یمیاییو ش یزیکیف یپارامترها یفیتبهبود ک بررسی این

 یشو کاهش استرس و افزا یمنیا ی،خون یهاپرورش، بهبود شاخص

 باشد.یم یاداسترل یماهتاس یبازماندگ یزانعملکرد رشد و م
 

 هامواد و روش

در یک  یلیتر 500مخزن فایبرگالس  15در  شیآزما نیا       

علوم  تقایمحیط سرپوشیده با استفاده از آب چاه در مرکز تحق

در سال ) هفته 8 مدتبه چمخاله وانیدکتر ک ییایو فنون در یالتیش

 ادیاسترل یماه قطعه 150 قیتحق نیانجام شد. جهت انجام ا (1398

استفاده شدند قطعه ماهی در هر مخزن )تکرار(  10ی با تراکم گرم 23

 عیتوز کسانی یطیمح طیتحت شرا یکه پس از سازگاری و جداساز

 چاه آب توسط و بوده یهواده ستمیس یدارا مخازن از کی شدند. هر

 نی. جهت انجام اشدند مشروب قهیدق در تریل 3 یدب با مجموعه

 1 ماریت گرفته شد: درنظر لیشرح ذشاهد به 2و  ماریت 2 قیتحق

پرورش  ستمی)س 2 ماری(، تتوپ زیستیپرورش مدار باز و  ستمی)س

پرورش مدار بسته و  ستمی)س 3 ماری(، تتوپ زیستیمدار باز و بدون 

توپ پرورش مدار بسته و بدون  ستمی)س 4 ماری( و تتوپ زیستی

مطالعه محسوب  نیشاهد ا یمارهایت 4 و 2 ماریت دو که( زیستی

 )بایوبال( ازای هر یک مترمکعب آب یک توپ زیستیبهند. وشیم

 یمارهایدر ت یول ،داشته انیباز آب جر یمارهایت دراستفاده شد. 

 3 ماریهر ت یبرا ن،یچنهموجود نداشت.  یو خروج یآب ورودبسته 

 ایپو بهشتاز شرکت دشت  یستیز یهاتوپ .تکرار درنظر گرفته شد

 1 جدول در آن مشخصات کهبودند  ییهایباکتر یو حاو ندشد هیته

 با هفته کی مدتبه انیماه ش،یآزما شروع از قبل .است دهیگرد انیب

 استفاده با ازین مورد یغذا . مقدارشدند هیتغذ یرسازگا منظوربه هیپا رهیج

 یمارهایت به توجه با و شده وزن گرم 01/0 دقت با یتالیجید یترازو از

 کم ای یاضاف یمصرف یچه غذاا چنانت شد تغذیه انیماه به نظر مورد

 یغذاده .گردد حیتصح هایسنجستیز به توجه با و بعد یروزها در باشد

 یصورت دستهب ودرصد وزن بدن  3در حدود  یریس حد در انیبه ماه

هر روز قبل (. 24)انجام شد  20و  16، 12، 8وعده در ساعات  4 رد

 یاحتمال یغذا تا رفتیپذ صورت ونیلتراسیف مخازن کف از ،یاز غذاده

-تیمحدود علتبه گردد. خارج پرورش طیمح از فضوالت و نشده مصرف

 زمان در وزن یسازنرمال ن،ایماه تیحساس و کارگاه در موجود یها

طول کل و وزن کل در تمام  یریگاندازه. نشد انجام یبندسورت

تحقبق انجام شد.  یدر ابتدا و انتها انیماه همهو تکرارها و از  مارهایت

 12سنجی، منظور کاهش استرس در زمان زیستبه انیغذادهی ماه

طول با  یریگاندازه سنجی قطع گردید.ساعت قبل و بعد از زیست

وزن  یریگسنجی و اندازهمتر و با استفاده از تخته زیست 01/0دقت 

درصد از  10 یبراگرم با استفاده از ترازوی دیجیتالی  001/0با دقت 

(. با توجه به اطالعات طول 25) شد انجامموجود در هر تکرار  انیماه

 بررسی جهت رشد هایشاخص ،یسنجستیو وزن ماهیان حاصل از ز

 .شد استفاده مختلف تیمارهای در ماهیان رشد روند

 

مختلف یامارهیدر ت استفاده مورد یهایباکتر مشخصات :1 لجدو  

کاتاالز تست یمورفولوژ  یباکتر نام   

فیضع یمنف ای و فیضع مثبت کوچک یهاخوشه در یکوکس   آئروکوکوس 

یاخوشه یهایکوکس مثبت لوکوکوسیاستاف/کروکوکوسیم   

یمنف یارهیزنج یاهیکوکوس   استرپتوکوکوس 

یمنف لیکوکوباس /لیباس   الکتوکوکوس 

لوسیباس یارهیزنج یپخش و گاه یگاه/لیباس مثبت  
 

GR (26) :                             nBwiBwfRGرشد روزانه )گرم/روز(  /)(.  

Bwi مخزن= متوسط وزن اولیه در هر ،Bwf متوسط وزن نهایی در =

 = تعداد روزهای پرورشn ،مخزنهر 

%)(/100   :(26) (%BWIدرصد افزایش وزن بدن )  BwiBwiBwfBWI 

Bwi مخزن= متوسط وزن اولیه در هر ،Bwf متوسط وزن نهایی در =

 مخزنهر 

..)(/SGR (26): 100 )درصد در روز( ویژه رشد ضریب  tLnwoLnwtRGS     

Wo ،)میانگین بیوماس اولیه )گرم =Wtیوماس نهایی = میانگین ب

 = تعداد روزهای پرورشT)گرم(، 
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)/100)3                          :(26) (CFیا  Kضریب چاقی )  TLBwCF 

Bwگرم(،  = میانگین وزن نهایی بدن(TL میانگین طول کل نهایی =

 متر()سانتی

  wo) –FCR=F/(wt                  :(26) (FCRضریب تبدیل غذایی )

F = غذای مصرف شده توسط ماهی، مقدارWo میانگین بیوماس اولیه =

 = میانگین بیوماس نهایی )گرم(Wt)گرم(، 

 =100SR(N/T)×                               (:27) (SR) یدرصد بازماندگ

N =دوره،  ینتهادر ا هماند هندز یانماه ادتعدT= در  یانماه کل ادتعد

 دوره یابتدا

 ،ساعت از قطع غذا 24گذشت  و یسنجستیز انیپس از پا

 هوشیب مواد از یریخونگ انمدر ز .رفتیپذ صورت انیماه از یریخونگ

 استفاده یخون یهاشاخص سطوح یرو یمنف راتیثأت لیدلبه کننده

 یسیس 2سرنگ با استفاده از  یاز سرخرگ دم یری. خونگدینگرد

 یاپندروف حاو یهاوبیخون درون ت یسیس 5/0. رفتیصورت پذ

 یهاوبیت درون زین یسیس 5/1و  یخون یفاکتورها یبررس یهپارین برا

و استرس  یمنیا یفاکتورها یمنظور بررسبه نهیرهپاریاپندروف غ

با استفاده از  یخون یهاسلول از سرم یداسازج .(28) شد ختهیر

 Heraeus sepatech، ساخت شرکت Labofuge 200)مدل  فوژیسانتر

. سرم شد انجام قهیدق 10دور در مدت زمان  3000آلمان(، با سرعت 

 یهاگلبول. (28) افتی انتقال ویالو به  شداز میکروسمپلر جدا  استفادهبا 

و با مالنژور و الم نئوبار  Reesبا استفاده از محلول  دیقرمز و سف

 .(29)شمارش شدند 

 متر مکعب خون= تعداد گلبول قرمز در میلی

 Xمربع کوچک(  5)تعداد گلبول قرمز در ×  10000

 متر مکعب خون= تعداد گلبول سفید در میلی
 Xمربع کوچک(  4)تعداد گلبول سفید در ×  50

و  نیمت هموگلوب انیبا استفاده از روش س نیهموگلوب سنجش

( کایآمر Unicoشرکت  ساخت VIS-2100 )مدل اسپکتروفتومتر لهیوسبه

 منحنی کیاز پس از آن  .(29) ر انجام شدنانومت 540با طول موج 

 :(30) شد استفاده ریز و رابطه استاندارد

 Hb( g/dlنمونه( = ) ODاستاندارد / OD × )غلظت استاندارد 

با  Hettichمیکروسانتریفیوژ  کیهای میکروهماتوکریت و از لوله

 استفاده شد. هماتوکریت سنجش یارب قهیدق 5در مدت  rpm 7000دور 

 دیمحاسبه گرد ریبا استفاده از روابط زMCHC و MCV ،MCH میزان

 MCV = هماتوکریت×RBC/10)میلیون(                           :(31)
 = MCH هموگلوبین×  RBC / 10)میلیون(  

 = MCHC هماتوکریت/ هموگلوبین×  100
 %10و محلول  %96از متانول  دیسف یهاگلبول یزیآمرنگ یبرا

آلمان( استفاده شد و شمارش انواع  Merckرکت )ساخت ش مسایگ

 لینوفیائوز و هاتیمونوس ها،تیلنفوس ها،لینوتروف رینظ دیسف یهاگلبول

 نیمونوگلوبولیا سنجش منظوربه .(29 ،32) رفتیپذ صورت گزاگیز روشبه

M (IgMاز روش ا )یهایبادیاستفاده شد و آنت کیمتر یدیمونوتوربی 

 کدورت و سبب داده کمپلکس لیتامپون تشک یهاولکلونال در محلیپل

کدورت با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر  نیشدت ا. محلول شدند

 340( در طول موج کایآمر Unicoساخت شرکت  VIS-2100)مدل 

سطوح  یریگجهت اندازه. نانومتر با بالنک )آب مقطر( خوانده شد

 Micrococcus یرباکت ونیسوسپانس تریلیلیم 75/1، میزوزیل

lysodeikticus شده و  مخلوط سرم نمونه تریکرولیم 250با  (گمای)س

استفاده  هیثان 180و  15پس از  یجذب نور یبرا یسنجفیاز روش ط

 670دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  لهیوسبه ریمقادشد و 

، کل نیمونوگلوبولیمنظور سنجش غلظت ابه (.33) شد قرائتنانومتر 

 کولیگل لنیات یمحلول پل تریلیلیم 1/0نمونه سرم با  تریلیلیم 1/0

 ,PEG, 10 000 MW, Sigma chemical, St Louis, Moمخلوط ) 32%

USA) مولکول آوردننییپا جهت ساعت 2 مدت یبرا ونیانکوباس و 

 Eppendorf) وژیفیبا استفاده از سانتر. انجام شد نیمونوگلوبولیا

Centrifuge 5415R, EppendorfAG, Hamburg, Germany 5000( در 

شد و از فرمول  جدا نیمونوگلوبولیرسوب ا گرادیدرجه سانت 4دور در 

 (:35، 34) دیاستفاده گرد نیمونوگلوبولیمحاسبه مقدار ا یبرا ریز

 کل نیمونوگلوبولیا( تریلیلیگرم در هر میلی= )م

  سرم نمونه در کل نیپروتئ -کولیگل لنیاتیپل با شده ماریت کل نیپروتئ

 ژنآنتی بین ش رقابتینواکRIA (36 )روش به کورتیزول یرمقاد

 بادیآنتی به اتصال یبراه ژن نمونآنتی با 125با ید  شده دارنشان

 فنالند ساخت LKB دستگاه گاماکانتر از استفاده با جامد و فاز موجود در

شد.  ( تعیینفرانسه ، مارسیImmunotech )کمپانی Immunotech کیت و

و با استفاده از  آنزیمی یسنج رنگ روشگیری سطوح الکتات بهاندازه

ELISA یتو ک Sigma کیت زا استفاده با کزگلو سطوح .(37) انجام شد 

Glucose C2-test Wako موتاروتازوسیله به آنزیمی روشیق و از طر 

اسنج آب با استفاده از دم یادم .(38)شد  یینتع اکسیداز و گلوکز

هر  pHسطوح  (.17صورت روزانه مورد سنجش قرار گرفت )به یمعمول

متر  pHاز  با استفاده لتریوفیب بستر هر در pH یشناسییایمنظور پوروز به

Toledo Mettler یبرا تراتین و تیترین وم،یآمون .(83) شد یریگاندازه 

 ،Nessler روش از استفاده با بیترتبه روز هر ییایمیش یپارامترها

آب  اکیآمون زانیم .(39)شد  یریگاندازه Nitrate HClو  زهیازوتید

 مدل) اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده با و یسنجفیط روش لهیوسبه

9200CE، Cecil) تروژنین غلظت رییگاندازه .(04) شد دهیسنج 

 7500 فتومتر تست نیپال( با استفاده از دستگاه TAN) کل یاکیآمون

 از روش با استفاده یباکتر شمارش (.18) شد انجام( نگلستانا)ساخت 

سه  لمیوفیاز ب یبردارنمونه .(14) شد انجام صفحه تیشمارش کل پل

yousefi
Typewritten text
178



  Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 4, Winter 2022                  1400 زمستان، 4، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

  
 

. هر نمونه به نسبت رفتیدوره صورت پذ انیو در پا انهیبار، در آغاز، م

v/v 1:17  به محلولNaCl 85/0 دقیقه  10مدت شد و به اضافه درصد

در معرض لرزش  (Bransonic 3510-DTHسونیکاتور )با استفاده از 

 هاسلول جداکردن منظوربه آن یهاسلول تا گرفت قرار کیاولتراسون

 آگار طیمح در شده حل محلول از تریکرولیم 100 سپس. شود تکه تکه

 تیترین و ومیآمون دکنندهیاکس یهایباکتر رشد یبرا ینووگرادسکیو

 در کی هر ک،یهتروتروف یهایباکتر رشد یبرا یمغذ آگار طیمح در و

 .(24) شد پخش قطعه سه

  22SPSS افزارها از نرمبرای تجزیه و تحلیل و تحلیل کلیه داده

حقیق گردید. این ت استفادهExcel  2013رسم نمودارها از برنامه  و برای

ها با ادهانجام شد. در ابتدا نرمال بودن د یتصادف در قالب طرح کامالً

 رایب بود، نرمال هاداده عیتوز کهیزمان .دیگرد تست لکیو-رویشاپ آزمون

 ریانسوا تجزیه آزمون از مختلف یمارهایت نیب هاداده میانگین مقایسه

همگن از  یهاروهگ یو برای جداساز (One-way ANOVA) طرفهیک

 رمالن هاداده کهیزماناستفاده شد.  %5در سطح احتمال  یآزمون توک

 استفاده شد. سیوال-کروسکال کیناپارامتر مونآز از ،نبودند

       

 نتایج
رشد  یهاطول و وزن بدن و شاخص یریگحاصل از اندازه جینتا       

با توجه به آزمون ارائه شده است.  2در جدول  ادیاسترل انیماهدر بچه

طول ، ییوزن نها زانیاز نظر م مارهایبین ت سیوال -کروسکال  زیآنال

 یداراختالف معنی یو درصد بازماندگ روزانه رشد نیگانیم، یینها

بین  طرفهکی انسیوار زیآنال . با توجه به آزمون(<05/0P) مشاهده نشد

داری مشاهده نشد اختالف معنی یچاق بیضر زانیاز نظر م مارهایت

(05/0P>) بین  یتنیو -من و  سیوال –کروسکال . با توجه به آزمون

وزن و  شیافزا ژه،یرشد و بیضر ،ییغذا لیتبد بیاز نظر ضر مارهایت

ه . ب(>05/0P)مشاهده شد  یداروزن اختالف معنی شیدرصد افزا

 یبمقدار ضر نیترشیو ب ییغذا یلتبد یبضر مقدار نیترکم کهیطور

 ستمی)س 1 یمارهایوزن در ت یشوزن و درصد افزا یشافزا یژه،رشد و

ورش مدار بسته و پر ستمی)س 3( و توپ زیستیپرورش مدار باز و 

قدار م نیترکم و ییغذا یلتبد یبمقدار ضر نیترشیب ،(توپ زیستی

 ستمیس) 4 ماریتوزن در  یشدرصد افزا ووزن  یشافزا یژه،و رشد یبضر

 حاصل جینتا .دیگرد مشاهده (توپ زیستی بدون و بسته مدار پرورش

 انیماهدر بچه استرس و یمنی، اینخو یهاشاخص یریگاندازه از

 زیآنالبا توجه به آزمون گزارش شده است.  3در جدول  ادیسترلا

، MCH ن،یهموگلوب زانیاز نظر م مارهایبین ت طرفهکی انسیوار

MCHC ،IgM داری مشاهده نشد معنی اختالف میزوزیو ل(05/0P>) .

 تیمونوس زانیاز نظر م مارهایت بین سیوال - کروسکالتوجه به آزمون  با

. با توجه به (<05/0P)داری مشاهده نشد ف معنیاختال لینوفیائوزو 

 یهاگلبول تعداد نظر از مارهایت بین طرفهکی انسیوار زیآنال و یتوک آزمون

 ،کل نیمونوگلوبولیا ،MCV ،تیهماتوکر قرمز، یهاگلبول تعداد د،یسف

با  (.>05/0P) شد مشاهده داریمعنی اختالف گلوکز و الکتات زول،یکورت

 زانینظر م از مارهایت بین سیوال-کروسکالو  یتنیو-من توجه به آزمون

  (.>05/0Pداری مشاهده شد )اختالف معنی تیلنفوسو  لینوتروف

تعداد  نیترشیب و لیو نوتروف دیسف گلبول تعداد نیترکم کهیطورهب

پرورش  ستمی)س 1 ماریت در تیلنفوس و MCV ت،یهماتوکرقرمز،  گلبول

 نیترو کم کل نیمونوگلوبولیا ریمقاد نیترشیب ،(توپ زیستیمدار باز و 

 پرورش ستمیس) 1 یمارهایول، الکتات و گلوکز در تزیکورت ریمقاد

 ،(توپ زیستی و بسته مدار پرورش ستمیس) 3و  (توپ زیستی و باز مدار

 ،تعداد گلبول قرمز نیترکم و لیو نوتروف دیتعداد گلبول سف نیترشیب

توپ  و بسته مدار پرورش ستمیس) 3 ماریت در تیلنفوسو  تیهماتوکر

 ماریتو گلوکز در  زولیکورت ریمقاد نیترشیب و MCV نیترکم ،(زیستی

 ریمقاد نیترکم و (توپ زیستی بدون و بسته مدار پرورش ستمیس) 4

 ستمی)س 2 ماریدر ت الکتات ریمقاد نیترشیب و کل نیمونوگلوبولیا

حاصل از  جینتا .دیگرد هدهمشا( توپ زیستیپرورش مدار باز و بدون 

ارائه شده  4در جدول آب  ییایمیو ش یکیزیف یفاکتورها یریگاندازه

 مارهایبین ت طرفهکی انسیوار زیو آنال یبا توجه به آزمون توک است.

(. با توجه <05/0Pداری مشاهده نشد )معنی اختالف آب یدمااز نظر 

اختالف  pHاز نظر  امارهیت بین سیوال-کروسکال و یتنیو-من به آزمون

 انسیوار زیبا توجه به آزمون آنال (.>05/0Pداری مشاهده شد )معنی

داری مشاهده نشد معنی اختالف 2NOاز نظر  مارهایبین ت طرفهکی

(05/0P>.) بین  طرفهکی انسیوار زیو آنال یبا توجه به آزمون توک

 هدهمشا داریمعنی اختالف TANو  3NO ،3NH ،4NHاز نظر  مارهایت

 Totalاز نظر  مارهایبین ت سیوال -توجه به کروسکال با (.>05/0P) شد

Bacteria داری مشاهده شداختالف معنی (05/0P<.) که یطورهب 

توپ پرورش مدار باز و  ستمی)س 1 یمارهایتدر  pH ریمقاد نیترکم

 نیترکم(، توپ زیستی و بسته مدار پرورش ستمی)س 3و ( زیستی

پرورش مدار  ستمی)س 1 ماریدر ت TANو  3NO ،3NH ،4NH ریمقاد

 ستمی)س 2 یمارهایتدر  pH ریمقاد نیترشیب(، توپ زیستیباز و 

پرورش مدار بسته  ستمی)س 4( و توپ زیستیپرورش مدار باز و بدون 

 TANو  3NO ،3NH ،4NH ریمقاد نیترشیبو  (توپ زیستیو بدون 

مشاهده  (توپ زیستی بدون و بسته مدار پرورش ستمی)س 4 ماریتدر 

 ستمی)س 3 ماریتدر  Total Bacteriaمقدار  نیترشیب ن،یچنهم .دیگرد

 2 ماریتمقدار آن در  نیترو کم( توپ زیستیپرورش مدار بسته و 

 بود. (توپ زیستی بدون و باز مدار پرورش ستمی)س
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 ادیاسترل انیماهبچه در مختلف یمارهایت در رشد یهاشاخص جینتا :2 لجدو

 (.>05/0P) است مارهایت نیب اختالف دهدهننشان ف،یرد هر در رمشترکیغ نیحروف الت
 

 ادیاسترل انیماهبچه در مختلف یمارهایت در استرس و یمنیا ،یخون یهاشاخص جینتا :3جدول 

 (.>05/0P) است مارهایت نیب اختالف دهندهنشان ف،یرد هر در رمشترکیغ نیحروف الت
 

 ادیاسترل انیماهمختلف در بچه یمارهایآب در ت ییایمیو ش کییزیف پارامترهای جینتا :4جدول 

 (.>05/0P) است مارهایت نیب اختالف دهندهنشان ف،یرد هر در رمشترکیغ نیحروف الت          

 مارهایت
 هاشاخص

پرورش  ستمی)س 1 ماریت
 (یستیز توپمدار باز و 

پرورش مدار  ستمی)س 2 ماریت
 (یستیز توپباز و بدون 

پرورش  ستمی)س 3 ماریت
 (یستیز توپمدار بسته و 

پرورش مدار  ستمی)س 4 ماریت
 (یستیز توپبسته و بدون 

 a  06/6 ± 127 a  94/18 ± 83/123 a  37/4 ± 33/130 a  52/10 ± 17/123 بدن )گرم( ییوزن نها
 a  58/0 ± 83/35 a  84/2 ± 67/35 a  56/1 ± 83/35 a  18/2 ± 5/34 متر(یبدن )سانت یینهاطول 

 a  093/0 ± 03/3 ab  793/0 ± 88/3 a  303/0 ± 86/2 b  331/1 ± 520/4 ضریب تبدیل غذایی
 b  003/0 ± 098/0 ab  017/0 ± 079/0 b  011/0 ± 104/0 a  019/0 ± 069/0 ضریب رشد ویژه )درصد در روز(

 b  29/0 ± 67/3 a  29/0 ± 83/2 b   5/0 ± 4 a  5/0 ± 50/2 (گرمافزایش وزن بدن )

 b  093/0 ± 97/2 ab  537/0 ± 39/2 b  345/0 ± 16/3 a  606/0 ± 11/2 درصد افزایش وزن بدن )%(
 a  031/0 ± 067/0 a  009/0 ± 039/0 a  006/0 ± 053/0 a  01/0 ± 035/0 رشد روزانه )گرم در روز( نیانگیم

 a  0003/0 ± 276/0 a  0237/0 ± 273/0 a  0206/0 ± 284/0 a  0326/0 ± 302/0 ضریب چاقی )%(
 a  0 ± 100 a  0 ± 100 a  0 ± 100 a  0 ± 100 )%( یدرصد بازماندگ

 مارهایت
 هاشاخص

پرورش  ستمی)س 1 ماریت
 (توپ زیستیمدار باز و 

پرورش مدار  ستمی)س 2 ماریت
 (توپ زیستیباز و بدون 

پرورش  ستمی)س 3 ماریت
 (توپ زیستیته و مدار بس

پرورش مدار  ستمی)س 4 ماریت
 (توپ زیستیبسته و بدون 

 a  26/458 ± 3700 b  92/450 ± 67/5066 c  62/568 ± 67/6666 ab  100 ± 4300 (مکعب متریلیم) دیگلبول سف تعداد
 b  4/17559± 7/611666 ab  1/12583 ± 3/573333 a  2/26310 ± 3/556333 ab  8/28360 ± 3/597333 متر مکعب(یلیگلبول قرمز )م تعداد

 a  25/0 ± 23/6 a  12/0 ± 83/5 a  76/0 ± 93/5 a  32/0 ± 93/5 (تریل ی)گرم/دس نیهموگلوب
 b  53/1 ± 67/33 ab  1 ± 31 a  1 ± 30 ab  53/1 ± 33/31 )%( تیهماتوکر

MCV (فمتولیتر) b  01/11 ± 67/549 ab  11/6 ± 33/540 ab  33/8 ± 67/538 a  51/6 ± 33/524 
MCH (کوگرمی)پ a  53/1 ± 33/101 a  1 ± 101 a  53/1 ± 33/100 a  1 ± 99 

MCHC (تریل ی)گرم/دس a  25/0 ± 47/18 a  35/0 ± 80/18 a  06/0 ± 63/18 a  17/0 ± 90/18 
 a  53/1 ± 67/11 b  58/0 ± 33/15 c  58/0 ± 67/17 b  58/0 ± 67/14 )%( لینوتروف
 c  73/1 ± 83 ab  73/1 ± 78 a  52/1 ± 67/75 b  58/0 ± 33/79 )%( تیلنفوس
 a  16/1 ± 33/4 a  1 ± 6 a  53/1 ± 33/5 a 1 ± 5 )%( تیمونوس

 a  1 ± 1 a  58/0 ± 67/0 a  58/0 ± 33/1 a  1 ± 1 )%( لینوفیائوز
IgM (تریل یدس/گرمیلیم) a  14/8 ± 33/83 a  51/1 ± 33/73 a  43/1 ± 33/79 a  13/5 ± 67/72 

 a  81/7 ± 37 a  1 ± 30 a  81/7 ± 37 a  53/1 ± 67/30 (u/ml/min) میزوزیل
 b  68/0 ± 73/13 a  31/0 ± 93/11 b  64/0 ± 77/14 a  71/0 ± 03/12 (تریل یلیم/گرمیلی)م کل نیمونوگلوبولیا

 a  64/88 ± 33/554 ab  16/90 ± 33/589 a  81/54 ± 473 b  93/73 ± 67/763 (تریل یلیم/نانوگرم) زولیکورت
 a  06/3 ± 33/18 b  52/2 ± 67/32 a  65/2 ± 19 b  51/5 ± 33/29 (تریل یدس/گرمیلی)م الکتات
 a  52/2 ± 67/60 ab  1 ± 67 a  73/4 ± 33/59 b  3 ± 71 (تریل یدس/گرمیلیم) گلوکز

 مارهایت
 هاشاخص

پرورش  ستمی)س 1 ماریت
 (توپ زیستیمدار باز و 

پرورش مدار  ستمی)س 2 ماریت
 (توپ زیستیباز و بدون 

پرورش  ستمی)س 3 ماریت
 (توپ زیستیمدار بسته و 

پرورش مدار  ستمی)س 4 ماریت
 (توپ زیستیبسته و بدون 

    a  15/0 ± 47/18    a  30/0 ± 50/18    a  35/0 ± 53/18    a  21/0 ± 57/18 گراد(یآب )درجه سانت یدما
pH a  0 ± 10/8    b  0 ± 20/8 a  0 ± 10/8    b  0 ± 20/8    

3NO (ppm) a  0011/0 ± 0076/0    c  00085/0 ± 0184/0    b  0005/0 ± 0119/0    d  0006/0 ± 0205/0    
2NO (ppm) a  0021/0 ± 004/0    a  002/0 ± 007/0    a  0021/0 ± 006/0    a  0015/0 ± 009/0    
3NH (ppm) a  0036/0 ± 0060/0    b  0002/0 ± 0154/0    a  0002/0 ± 0084/0    b  00400/0 ± 0189/0    
 4NH (ppm) a  0025/0 ± 2133/0    b  0016/0 ± 2458/0    c  00002/0 ± 2514/0    d  00002/0 ± 3011/0    

TAN  (ppm) a  021/0 ± 227/0    a  015/0 ± 263/0    a  015/0 ± 263/0    b  026/0 ± 330/0    
Total Bacteria b  5/31467 ± 3/18631    a  6/351 ± 350    b  5/39970 ± 7/23851   b  6/40094 ± 22705    

yousefi
Typewritten text
180



  Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 4, Winter 2022                  1400 زمستان، 4، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

  
 

 حث ب

 یپارامترها تیفیدر درجه اول با هدف بهبود ک مطالعه نیا       

 یستیز یهاتوپ پرورش با استفاده از طیآب مح ییایمیو ش کییزیف

 بر یستیز یهاتوپ نیا ریثأت امکان شد یسع ن،یچنهم. دیگرد انجام

 استرس کاهش و یبازماندگ رشد، ،یمنیا ،یخون یهاشاخص بهبود

 داد حاضر نشان مطالعه جینتا .گردد یبررس زین ادیاسترل یماهاست

 ،ضریب تبدیل غذایی یفاکتورهارشد تنها  یهاشاخص انیماز  که

اختالف  یدرصد افزایش وزن دارا وافزایش وزن  ،رشد ویژهضریب 

پرورش  ستمی)س 3 و 1 یمارهایر در تیادمق نیبهتربوده و  یداریمعن

( توپ زیستیپرورش مدار بسته و  ستمیو س توپ زیستیمدار باز و 

( مشاهده توپ زیستیپرورش مدار بسته و  ستمی)س 3 ماریباالخص ت

رشد وجود نداشت. با  یهاشاخص ریسا در یداری. اختالف معندیگرد

 3و  1 یمارهایت در موارد ترشیب در ریمقاد نیترمناسبحال، نیا

پرورش مدار بسته  ستمیو س توپ زیستیپرورش مدار باز و  ستمی)س

رشد  یهاعلت باالتربودن شاخص دیمشاهده شد. شا (توپ زیستیو 

کرد که حضور  هیگونه توج نیرا ا یستیتوپ ز یحاو یمارهایدر ت

 در جهت بهتر یعاملعنوان به یستیز یهاموجود در توپ یهایباکتر

بهتر  ستیسبب ز طیشرا نیعمل کرده و وجود ا یطیمح طیشدن شرا

 پرورش ستمی)س 3 ماریت در باالتر ریمقاد ن،یچنهم است. دهیگرد یماه

 مدار پرورش ستمی)س 1 ماریت با سهیمقا در( توپ زیستی و بسته مدار

 جهینت در و آب خروج عدم علتبه است ممکن زین( توپ زیستی و باز

 یعامل. باشد ستمیس در هایباکتر بهتر عملکرد و هایباکتر تعداد ثبات

به  دنیرس یپرور یدر صنعت آبز یسودده شیمهم در جهت افزا

 یتاست که بر قابل یرشد ازجمله عوامل(. 34باشد )یرشد مطلوب م

و  تغذیه دمای آب، میزان (.44گذارد )یم یرثأت یانماه یتجار یدتول

از  استفاده. (24)باشند یدر ماهیان م رشد ترین عواملمهم ماهی اندازه

 نیاتوجه  رشد قابل شیافزا باعثروهو  یدر ماه وفالکیبا ستمیس

 ،همکاران و Khademi Hamidi (.54) شدشاهد  ماریت نسبت به یماه

 طوربه هیتغذ و رشد عملکرد که دندکر انیب کپور یماه مطالعه با

 بود ترشیب شاهد ماریت به نسبت مالس یحاو ماریت در یداریمعن

(64) .Mahanand روهو ) انیماهبچه یبا بررس ،و همکارانLabeo 

rohitaافتندی پرورش وفالکیبا ستمیس در که یانیماه که کردند انی( ب، 

 ماریت با سهیمقا در ریباالت ژهیو رشد نرخ و یینها وزن نیانگیم از

 عملکرد نرخ و ییغذا لیتبد بیضر یدارا اما .هستند برخوردار شاهد

 دندیرس جهینت نیا به و بودند شاهد ماریت به نسبت یترنییپا نیپروتئ

. (74) مناسب است روهو یماه پرورش جهت وفالکیبا ستمیس که

 باشد. یممطالعه حاضر  جهیمنطبق با نت یفوق تا حدود مطالعات جینتا

Andriani جینتا که کردند انیب ایالپیت یبا مطالعه ماه ،و همکاران 

. با (23) نداشت یداریمعن تفاوت مختلف یمارهایت نیب وزن شیافزا

 ماریت در آن نیترکم و یستیز توپ ماریت در مقدار نیحال، باالترنیا

 یارهامیت انیدر م که داد حاضر نشان مطالعه جینتا .شد مشاهده شاهد

( از نظر توپ زیستیپرورش مدار باز و  ستمی)س 1 ماریمختلف، ت

 تعداد نیترکم کهیطورهبود. ب یبهتر طیشرا یدارا یخون یفاکتورها

 قرمز، گلبول تعداد نیترشیب و لینوتروف و تیمونوس د،یسف گلبول

 ن،یچنمشاهده شد. هم ماریت نیا در MCV و تیهماتوکر ن،یهموگلوب

 میزوزی، لIgM ریمقاد نیترشیو استرس ب یمنیا یهاخصاز لحاظ شا

 در گلوکز و الکتات زول،یکورت ریمقاد نیترکم و کل نیمونوگلوبولیاو 

 ستمی)س 3 و( توپ زیستی و باز مدار پرورش ستمی)س 1 یمارهایت

 خون تحت باتیترک. دیگرد مشاهده( توپ زیستی و بسته مدار پرورش

(. مطالعه 84کند )یم رییتغ یشناس بیآس و کیولوژیزیعوامل ف ریتأث

 یآبز یولوژیزیو ف (49) یسالمت تیوضع شناخت سبب یخون باتیترک

، تیهماتوکر ،مزقر گلبول د،یسف گلبول رینظ ییهاشاخص شود.یم (05)

 یسالمت تیدهنده وضعنشان MCH و  MCHC،MCV ن،یهموگلوب

 یهاتیهموس مطالعات نشان داد که تعداد (.15) باشد یم انیماه

 گروه از ترشیب یداریطور معنک بهوفالیبا یمارهایت در گویم در کل

 شیروهو افزا یدر ماه وفالکیبا ستمیاستفاده از س (.25) بود شاهد

 یخوانهم حاضر که با مطالعه (54) نشان داد را یکیمونولوژیا یپارامترها

 یمنیپاسخ ا را بر وفالکیبا یکیاثر تحر زین ،و همکاران Longدارد. 

مورد  زین ادیاسترل یماه یند که در مطالعه رواهکرد دأییت ایالپیت یماه

 یماه مطالعه با ،همکاران و Khademi Hamidi. (35) باشدیم دأییت

 افتهی رشد انیماه میزوزیو ل نیمونوگلوبیکردند که سطوح ا انیب کپور

. (64) بود دشاه ماریت از شیب یداریطور معنبه وفالکیبا ستمیس در

 استرس واکنش نییتع یبرا یروش تواندیم خون یپارامترها یابیارز

 ریمقاد قرمز، یهاگلبول تعداد استرس، طی. در شرا(45) باشد یماه

 یهااما تعداد گلبول .ابدییم کاهش نیت و سطح هموگلوبیهماتوکر

کپور در  انیدر ماه زولیکورت سطوح. (55) ابدییم شیافزا دیسف

شاهد بود که  ماریت ازتر نییپا یداریطور معنمالس به یحاو ماریت

(. استفاده از 64) است طیمح نیا ییزادهنده عدم استرس نشان

 سبب روهو یماه پرورش در یکربن مختلف منابع با وفالکیبا ستمیس

 در زولیکورت یترکم ریمقاد یدارا وفالکیبا یحاو ماریت تا شد

مطالعه  جهیمطالعات فوق با نت جی. نتا(65) باشد شاهد ماریت با سهیمقا

 گربه پرورش یبرا وفالکیبا ستمیدارد. استفاده از س یخوانحاضر هم

 زمانگلوکز در  شیافزا سبب( Clarias gariepinus) ییقایآفر یماه

آب  یهایآلودگ .(55) دیگردعدد در مترمربع(  1000تراکم باال )

منجر  یتکه در نها یولوژیکیو ب یمیاییش یزیکی،ف ییراتاز تغ عبارتند

 آب تیفیک .(75) گرددیم یستمدر موجودات زنده اکوس یماریبه ب

 وفالکیبا ستمیس. (85) است اثرگذار انیآبز سالمت بر میمستق طورهب
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(. 59) شودیم آبزیان یطیمح ستیز طیشرا و آب تیفیک بهبود سبب

 1 ماریمختلف، ت یمارهایت انیدر م که داد حاضر نشان مطالعه جینتا

 یترنییپا ریمقاد ی( دارازیستی توپپرورش مدار باز و  ستمی)س

و  یکیزیف یاز فاکتورها یاریدر بس مارهایت ری)بهتر( نسبت به سا

، pH ریمقاد نیترو مناسب نیبهتر کهیطورهباشد. بیآب م ییایمیش

3NO ،2NO ،3NH ،4NH  وTAN مشاهده شد. پس از  ماریت نیدر ا

 ستمی)س 3 ماریت (،زیستی توپباز و  مدار پرورش ستمی)س 1 ماریت

 که علت داشت یمناسب یعملکرد (توپ زیستیپرورش مدار بسته و 

 ن،یچنباشد. همیم یستیموجود در توپ ز یهایوجود باکتر زین

 ستمی)س 1 ماریآب در ت ییایمیو ش یکیزیف یتر بودن فاکتورهامناسب

پرورش  ستمی)س 3 مارینسبت به ت( توپ زیستیپرورش مدار باز و 

آب در  انیاز چرخش و جر یتواند ناشی( متوپ زیستیمدار بسته و 

 یتعداد رفتن دست از باعث اگرچه آب انیجر نیا که دانست 1 ماریت

 و مدفوع زائد، مواد خروج باعث تازه آب ورود یول ،گشته هایباکتر از

 استفاده مورد وفالکیبا یدما در تکنولوژ ریثأت .گرددیم یتروژنین مواد

گروه شاهد نشان  بهرا نسبت  یداریاختالف معن ایالپیت یماه یبرا

مشاهده  یداریمعن ریثأنظر ت نیاز ا زیمطالعه ن نیکه در ا( 35د )ندا

 طیمح 4در  لین یایالپیت یبا بررس ،و همکاران Andriani. دینگرد

با  سهیر مقاد یستیتوپ ز یحاو ماریکه در ت ندمتفاوت نشان داد

 پرورش ستمیس کی در. (23) وجود دارد یترمناسب pHشاهد  ماریت

 یاسترس فاکتور تیترین و یاکیآمون تروژنین لهیوسبه یآلودگ متراکم،

تعداد  .(59) گذارندیم ریتأث زین پروریآبزی ستمیس بر که بوده مهم

 تراتین اک،یآمون غلظت آب در موجود کننده ونیکاسیفیترین یهایباکتر

 با همکاران و Khademi Hamidi (.06) کنندیم نییتع را تیترین و

 یمارهایت ریسا به نسبت اگرچه که کردند انیب کپور یماه مطالعه

 بود، ترشیب %10 روزانه صورتهب شاهد ماریت آب ضیتعو ،یشیآزما

 ریثأت یبررس. (64) دینگرد مشاهده آن تیفیک در یچندان رییتغ اما

 و تراتین غلظت که داد نشان ایالپیت یماه بر وفالکیاب یتکنولوژ

 بود شاهد ماریت از ترکم یداریمعن طوربه وفالکیبا ماریت در تیترین

( نشان auratus Carassius) کاراس یماه یرو مطالعه جی(. نتا35)

را بعد  یاکیآمون تروژنیداری نیطور معنبه وفالکیبا ستمیداد که س

 (.16دهد )یروز کاهش م 7را بعد از  تراتیو ن تیتریروز و ن 14از 

 کهکردند  انیب یبا مطالعه کپورمعمول ،و همکاران Azimi نیچنهم

که  افتیمختلف کاهش  مارهاییکل در ت یاکیآمون تروژنین ریمقاد

کننده هضم یهاو حضور باکتری ستمیدر س وفالکیبا لیعلت آن تشک

 یرو مطالعه جینتا با فوق عاتمطال جینتا. (26) باشدیآب م تروژنین

در  که داد حاضر نشان مطالعه جینتا .دارد یهماهنگ ادیاسترل یماه

پرورش مدار بسته  ستمی)س 3 ماریمختلف، ت یشیآزما ماریت 4 انیم

 مارهایت رینسبت به سا یتعداد باکتر نیباالتر ی( داراتوپ زیستیو 

( زیستی توپباز و  رمدا پرورش ستمی)س 1 یمارهایت مجموع، در باشد.یم

 یستیتوپ ز ی( که حاوتوپ زیستیپرورش مدار بسته و  ستمی)س 3و 

 یباکتر یترشیتعداد ب یشاهد خود دارا یمارهایبودند نسبت به ت

علت  ن،یچنباشد. همیم یستیز یهاوجود توپ زیبودند که علت آن ن

ته پرورش مدار بس ستمی)س 3 ماریها در تیبودن تعداد باکتر ترشیب

توپ پرورش مدار باز و  ستمی)س 1 ماری( نسبت به تتوپ زیستیو 

آب و مدار بسته بودن و انباشته  انیاز عدم جر یتواند ناشی( مزیستی

 3 ماریدر ت انیماه یحاصل از غذا یتروژنیو ن ینیشدن مواد پروتئ

 یهایتعداد باکتر یشود. حتیم یباکتر تعداد شیکه باعث افزا دانست

( توپ زیستیپرورش مدار بسته و بدون  ستمی)س 4 ماریتموجود در 

پرورش مدار باز  ستمی)س 1 ماریاز ت زیباشد نیم یستیکه فاقد توپ ز

علت آن مدار بسته بودن  باشد که احتماالًیم ترشی( بتوپ زیستیو 

 کوفالیبا ستمیس یریکارگهبا ب ،همکاران و Khanjani باشد.یم ماریت نیا

 لهیوسکردند که به انیب یغرب دیسف یگویپرورش م یهاستمیس در

 یهایتراکم باکتر یکردن مواد آلآب و اضافه ضیبدون تعو ستمیس

و  Suantika. (18) ابدییم توسعه زیک نفال و افتهی شیهتروتروف افزا

 تمام در اگرچه که کردند انیمختلف ب یبسترها یبررسبا  ،همکاران

 یهایباکتر حیتلق شد، مشاهده ومیآمون حذف یشیآزما یهاگروه

 ومیآمون ونیداسیاکس زانیم داریمعن شیافزا باعث ونیکاسیفیترین

 را ومیآمون ریمقاد ونیکاسیفیترین یهایباکتر یحاو یمارهایت و شد

 یکروبیهای م. فالک(22) دادند کاهش ترشیب شاهد ماریت به نسبت

 مجدد استفاده و یدفع مواد و ماندهیباق غذاهای دوباره چرخش سبب

 در خصوصهب غذا جذب که شودیم باعث و شده انیماه توسط آن

با  ،انو همکار Andriani(. 36) شود بهتر آب ضیتعو بدون طیشرا

 ستمیس در موجود لتریکردند که نوع ف انیب ایالپیت یماه مطالعه

 دارد ریتاث موجود در آب وموناستروزین یکتربا زانیم بر کیآکواپون

 یخوانهم ادیاسترل یماه یمطالعه رو جیفوق با نتا مطالعات جینتا. (60)

 یهاتوپ یحاو ماریتوان دو تیم یکل یریگجهینت کی در دارد.

که  چون .نمود انتخاب قیتحق نیا یمارهایت نیبرتر عنوانبه را یستیز

 ی. حتدندیگرد یپرورش ستمیس ییکارا شیو افزا طیباعث بهبود شرا

ها سبب استفاده نشوند، وجود آن یانتوسط آبز یمطور مستقهاگر ب

 شود.یم یستز یطبهبود شرا

 

 تشکر و قدرداني
وسیله نگارندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از همکاری بدین

 ییایو فنون در یالتیعلوم ش قاتیمرکز تحق محترم نیمسئول صمیمانه
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