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 مجله منابع طبیعی ایران شیالت،

 1961، بهار 1، شماره 96دوره  

 77-88 صفحات

ر شاخصهای ب سین بیوتیک بالغ غنی شده با آرتمیای تغذیه با بررسی اثرات
ماهی آنجل  رشد، جمعیت میکروبی روده و مقاومت در برابر استرس

(Pterophyllum scalare)  

 4، سید حسین حسینی فر9، نصراهلل احمدی فرد2، سعید مشکینی1*محمود عظیمی راد

 دانشجوی دکترای تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. 1
 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ،گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکیدانشیار .2

 استادیار گروه شیالت و آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران . 3

 ان،وم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاستادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه عل . 4
 انگرگان، ایر

 

 22/1/1931تاریخ تصویب:     11/11/1931تاریخ دریافت: 

 چکیده
ار میرد وسیاستفااد  ا  ررییاا  ستیب وییرید در ریر  ایا ج رهب وهاید ختاخیهای رخای ا  وج ی ییل یلیآی یول ا     در سالهای اخیر 

ررییب پریوییرید سیب وییرید )وا  اوج خا  والغ (Artemia franciscana) ییرانسیسکانا یرر یاراثیر  اضررحقیق ح دراسب.  ریره وید 
Pediococcus acidilactici ور ختتتاخیتتتهای رختتتای ر بیب میکریوج رید  ی مقایمب در وراور  (ی پری وییرید یرییفیالیگیستتتایار ا

 ماهج ینجل وا ی   قطبه 063ربااد . وا ب موظیر میرد وررسج قرار گریب( Pterophyllum scalareینجل ) ماهج در اسفرسهای محیطج
وه ما   . ماهیا وه صتیر  ریادیج رقسی  خانا رکرار  سته ری ار وا  ر چهارلیفری د 03یییار یم  32در  یگرم انفخاب  2/0 ± 30/3 ایلیه
ا  وا والغ اوج ختت ییرر یاوا رغی ه  :2ری ار )ختتاها(ی والغ وای  اوج ستتا ی ییرر یا وا رغی ه :3ری  وا ری ارهای ایا ج ختتامل ری ار 84

 333) اوج خا  وا پری وییرید یرییفیالیگیسایار ا ی والغیرر یاوا رغی ه  :0ری ار یگرم در لیفر( میلج 033) P. acidilacticiپریوییرید 
میلج گرم  333ی  P. acidilactici میلج گرم در لیفر 033) وا سیب وییرید ی والغ اوج ختا  یرر یارغی ه وا  :8ری ار یمیلج گرم در لیفر(

وررستج ختاخیتهای رخای ر بیب میکریوج رید  در خری  ی انفهای    . میرد رغی ه قرار گریفوا (پری وییرید یرییفیالیگیستایار ا در لیفر 
اسفااد  ی ما ش ی مقایمب ماهج در وراور اسفرسهای محیطج )یاهش درره حرار  ی ایلا ش خیری حاد( در انفهای ی ما ش انجام گریب. 

وا   . ویشفر ب ایلا ش ی   (P >30/3) گرد ا نساب وه سا ر ری ارهاوه صیر  مبوج داری واعث وهاید خاخیهای رخا  وییریدسیب  ا 
فهای در ان ی استتیا تیفید رید وایفر ها ر بیب میکریوجویشتتفر ب میلا   .در ری ار ستتیب وییرید د ا  ختتا (SGRنرخ رختتا ی    )ی 

حاایثر مقایمب ماهج در وراور  (.P >30/3) مشتاها  ختا یه وا د گر ری ارها اخف م مبوج داری داخب  در ری ار ستیب وییرید   ی ما ش
در ری ار سیب وییرید مشاها   گرم در لیفر( در انفهای ی ما ش 32ایلا ش خیری )ی  درره سانفج گراد( 30یاهش درره حرار  )اسفرس 
 درییرید پریوییرید  ا پری و نفا ج وهفری نستتاب وه استتفااد  رااگانه وییرید ستتیب وا یرر یاستتا ی اوج  ا ب رحقیق نشتتا  دادگرد ا. 
 ینجل دارد. ماهج

ی ر بیب میکریوجی اسفرس(Pterophyllum scalare) ی ماهج ینجلیرر یا سیب وییریدی: واژگان کلیدی

                                                 
    Email: mahmoodazimirad@gmail.com                                 38386304002رلاب:  نی سوا  مسئیل مکاراه *
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  مقدمه .1
ری  ایلی  وشر ا  ماهیا    وفج میرب اسفقاال 

ختتتا  یته ا ب صتتتوبب ا  اه یب ی را گا  ی    ای  
ورخیردار خید. وه دلیل رقاضای وات ی یشار ریی مواوع 
طایبجی پریرش میتتتویعج ا ب متاهیا  در چوا دهه  

 Sales andگتیختتتفه ریستتتبه پیاا یرد  استتتب )  

Janssens, 2003  پریرش دهواگا  صوبفج ماهیا .)
ع ی  ور ایای یرمیله ختتتا ی ایای  نا  را نیل    وفج

در مراحتل مخفل   ناگج ینها استتتفااد  مج یووا را  
رخای ه  ییریی ضر ب راا ل ایا ج ی رنگ وهفری را 

 (.  Kruger et al., 2001داخفه واخوا )
(  کج Pterophyllum scalareماهج ینجل )

ا  را ج رر ب گینه های یییار یمج یب ختتیر ب استتب  
ا  لحاظ ار ش رجاری در مقا سه وا د گر گینه های یه 

 Tamaru and  وفج در رراتته وتتات ج قرار دارد )

Ako, 2000    رآ   اتیا ج ماهج ینجل در ختتترا .)
طایبج خامل رلاد های رد سلیلجی سخب پیسفا ی 
تری حشتتترا ی گیتاها  یولی ی ورخج ا  نرمفوا  مج  

ا ب  واختتا. در ختترا   پریرختتجی ایای مواستتب ورای
 ی در یرر یای ناپلییس متاهج در چهار هافه ایل  ناگج 
ی والغ یرر یاوه ه را  ادامه ایای میتتتویعج رجاری 

وا ریره وه  (.Sales and Janssens, 2003)خا مج وا
اه یب رغی ه در رکثیر ی پریرش ا ب گینه در ختترا   
مفرای ی رحقیقا  ی ریستبه ی ج در ا ب  میوه صیر   

  .گریفه اسب
در ویب ایاهای  نا  میرد استتتفااد  در پریرش 

صتتتیر  گستتتفرد  ای میرد  وه یرر یاماهیا    وفجی 
اسفقاال قرار گریفه اسب. دلیل ا ب امر وه خاطر ار ش 
ایا ج واتی اناا   مواستتب ی امکا  اوج سا ی ی  مج 

ریانا  مج یرر یا(. Sorgeloos et al., 2001واختتا )
میاد مغیی )استتتیاهای  مانوا عیاملجوته عویا  ناقل  

چربی ی فامیوها ی ایر (ی میاد ضا میکریوجی یایسب ی 
پریوییریکها در پریرش یول ا  میرد اسفااد  قرار گیرد 

(Gatesoupe, 1994    اضتتتایته یرد  وتایفری  نا .)
پریرش مایتا ی ایر وی تاری  ا وته محی  یشتتتب  ا    

مج ریانا اثرا  ی  در رغی ه ماهج  ی استتتفااد  یرر یا
فج ور متتاهج پریرختتتج وتتا وهاید یلیر میکریوج مثا

ید ی مضر ی وهاوایفر هادستفگا  گیارشی ا  ویب ورد   
 ,.Ringø et alواختتا ) داختتفه یرر یاار ش ایا ج 

1992.) 
در سالهای اخیر اسفااد  ا  پریوییریکها در یولی 

 Merrifield) یرد  اسب پریری وه ختا  ریا  پیاا 

et al., 2010) .   پریوییریکهتا وه عویا   استتتفاتاد  ا
 ,Fullerورمج گردد ) 3803مک تل اتیا ج وته دهه    

(ی Tetraselmis(. انیا  مخفلاج ا  میکرییلگها )1989
(ی وایفر های Phaffia, Saccharomycesمخ رهتا ) 

 ,Bacillus, Carnobacteriumگتترم متتثتتاتتب ) 

Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, 

Micrococcus, Streptococcus & Weissella ی )
 ,Aeromonasوتتایتتفتتر تتهتتای گتترم متتوتتاتتج )    

Alteromonas, Photorhodobacterium, 

Pseudomonas & Vibrio وتته عویا  پریوییریتتد )
(. Gatesoupe et al., 2010وررستتتج ختتتا  انتا ) 
های پریوییریکج وه ه را  پری  اسفااد  ه   ما  گینه
د ستتیب وییریوه صتتیر  ررییب  وییریکهای مواستتب

رختتتا پتا تاار وایفر های پریوییریکج ی حا     هتب ر
االایب در میکرییلیر یول ا  پیشتتتوهاد ختتتا  استتتب 

(Hoseinifar et al., 2015.) 
در خیتی  اسفااد  ا  سیب وییرید در رغی ه  
یول ا  مطالبا  محایدی انجام ختتتا  ی اثرا  مثاب 
ی  ور ییل یلیآی ی ا  وج وتتاستتتتب یمتتا  استتتتب 

(Merrifield et al., 2010; Abid et al., 2013 .)
وتا ا ب یرید وکتتارگیری ستتتیب وییریکهتا در مراحتتل   

ا  طر ق اوج ستتا ی ایای  نا   ماهیهااوفاا ج حیا  
طیر  وه ی اثرا  ی  ور رخای ییل یلیآی ی ا  وج رایوی 

میرد ریره قرار نگریفه اسب. اسفااد  ا   رای ی یسیع
ه مج ریانا و ع ی  ور ا وکه یرر یاستتتیب وییریتد در  

 مطرح یرر یامواستتتب ورای عویا   تد متاد  ایا ج   
واختتای مج ریانا ور یلیر میکریوج رید  ایی ستتیستتف   
ا  وج ی ایلا ش مقتتایمتتب در وراور وتتایفری وی تتار لای 

 وی اری ی رلاا  خطر اوف  وهایلا ش س مب ی یاهش 
هام ا  ا ب رحقیق راثیر  وچه ماهج راثیر گیار واختتا.

یب وا رری وا ستتیب وییرید ی والغیرر یاستتا ی اوج 
ی پری  Pediococcus acidilacticiپتریوتییریتتد   

ور ختتاخیتتهای رختتای   وییرید یرییفیالیگیستتایار ا
ر بیب میکریوج رید  ی مقایمب در وراور استتفرسهای 

  محیطج وچه ماهج ینجل وید.
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 . مواد و روشها2
 ی بالغآرتمیانحوه پرورش و غنی سازی  .2.1

در ا ب رحقیق  یای میرد اسفااد ستیستب یرر   
رهیه خا  ا   Artemia franciscanaمرویط وه گینه 

. ت ه ییر ی  سیسفها ویدیمر کا  Great Saltخریب 
وا وه یارگیری هیپییلر ب ستتا   طج یری وا یپسیل 
 دا جی راا ختانا. رخ  گشتا ج ستتیستتفهای یپسیل   
 دا ج خا  ا  طر ق وه یارگیری ظرم مخریطج خکل 

 03لیفر وا استتفااد  ا  یب در ا )ختتیری  323حج  وا 
گرم  0گرم در لیفر( انجام پی ریب. ستتیستتفها وا ررای  

درره سانفج گراد وا خرا   نیری  03در لیفر در دمای 
لییس ی هیادهج ختتا ا انکیواستتیی  گرد انا  2333

(Soltanian et al., 2007.) 
ا  رار خ وه محی  پریرش  یرر یا وبانتاپلیهای  

فقتال پیاا یردنا. محی  پریرختتتج ختتتامل ظریم  ان
لیفر یه  303پ ستتتفیکج مخریطج ختتتکل وه حج  

ریستتت  لیلته های هیادهج مفیتتتل وه پ   مریلی  
طج چوا ری  ایل ا   یرر یا درهیادهج ختتتانا. ناپلج 

( Spirulina platensis) استتتپیریلیوتتا رلاتتدپیدر 
رغی ه خا  ی در ادامه ررییاج ا  سایس خشتد خا   

 هس. ایادهج رلاد استپیریلیوا وید مخ ر نا  ی  ورنجی
ساعب  کاار انجام گریب.  چهارمرراه در ری  وا یاصتله  

نتتاپلج در هر میلج لیفر ی دیر   ستتته یررای  پریرش
روستتتج ورستتتا  را یرر یا وه ولیغری  وید  23پریرش 

(Teresita et al., 2005 یتتایفیرهتتای ییل کج ی .)
یریی ایستتی   ختتی یا ج یب ا  قایل دمای یبی ختت 

در طیل دیر  پریرش وتته  pHمحلیل در یبی نیر ی 
گرم در لیفری  02درره ستتتانفج گرادی  68/24ررریتب  

 وید.  44/0لییس ی  3033میلج گرم در لیفری  00/0
پریوییرید رجاری میرد اسفااد  در ا ب ی ما ش 

-Pediا  ختتتریتب رتد آ  وا نام رجاری پای گارد )  

guard  حتایی وایفری )dilacticiP. aci    وه میلا
CFU/g 3333×3  رهیه ختتتا. ه چویب پری وییرید

( Raftilose P95) یرییفیالیگیسایار امیرد استفااد   

 رامیب خا. ول  د Oraftiوید یه ا  خریب 
وا سیب وییرید یرر یای والغ  رهب اوج سا ی

ررییاج ا  پریوییریتد ی پری وییرید   3طاق رتایل  
استتفااد  گرد ا. رهب رهیه ستتیستتپانستتیی ی اوفاا وه 

 83لسیفیب ی یب وا دمای وه ررریب  33 وه 3/3نساب 
درره سانفج گراد دری  وشر خشد ی ر یل ر خفه ی وا 
استتفااد  ا  ه ل  ورقج مخلیط ختتانا. ستتپس ریاب 

ا  ه ل  یللا وه ا ب محلیل اضتایه ختا  ی وا اسفااد    
وه خیوج مخلیط ختانا. نستتاب لسیفیبی ریاب ی یب  

وید. رهب  33ی  3ی 3/3در ستتیستتپانستتیی  وه ررریب 
وررستتتج قطر ترا  ریابی مقتتااری ن ینتته ریی تم 
 ر خفته ی   ر میکریستتتکیر نیری مشتتتاهتا  گرد ا  

(Ghaderpour et al., 2013) ا  سیسپانسیی  رهیه .
میلج گرم  033میلج لیفر رتاا گرد ا ی   303ختتتا  

میلج گرم پری  333ی  P. acidilacticiپریوییریتد  
 ی  وییرید یرییفیالیگیسایار ا وه وشر انفقال داد  خا

وه خیوج مخلیط ختتا. ستتپس  وا دستتفگا  ه ل  ورقج
لیفر یب در ا  دی ستتیستتپانستتیی  را در ظرم حایی  

عاد  8333وته ربتااد    ی یرر یتای وتالغ  مخلیط یرد  
 ,.Daniels et al)  ارهب اوج ستتا ی اضتتایه گرد 

2013  .) 
ینتتا اوج ستتتا یی ا  ورای وررستتتج چگینگج ر

وا استتتفااد  ا  پج پب استتتفر ل میلا  ر امج ری ارها 
ن ینه  (یرر یای والغگرم  0/3میلج لیفر )حتایی   333

خا  ی اوج خت ارش وایفر ها  ورداری صتیر  گریب. 
انجام خا  ی ور حسب لگار ف   در یرر یا در ی ما شگا 

یاحا یلوج )ربااد یلویهای وایفر ا ج رختتتا  ایفه ور 
عکس ضر ب رقیق سا ی( در هر  ×ریی محی  یشب 
(. ور Rengpipat et al., 1998خا ) گرم یرر یا ثاب

استتاس مشتتخیتتا  ظاهریی رنگ یمیلی گرم ی نیل   
ورخج ا  ی مینهای وییختتی یا ج استتفاناارد نظیر یول  

 .Pفرا ی ا وایلی حریب ی مفیل ردی وایفری ردی ستتی

acidilactici   وررستتج ی میرد ختتواستتا ج قرار گریب
(Peter and Sneath, 1986.)
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 (میلی گرم در لیتردر تیمارهای مختلف ) سازی آرتمیای بالغمیزان و نحوه غنی  -1جدول 

 تیمارها
سوسپانسیون روغن 

 کلزا
 پروبیوتیک

 P. acidilactici 

پری بیوتیک 
 فروکتوالیگوساکارید

 303 3 3 (1Tخاها )
 303 033 3 (2Tپریوییرید )
 303 3 333 (3Tپری وییرید )
 303 033 333 (4Tسیب وییرید )

 طرح آزمایش و تیمارها .2.2

وا ستتتیب  یرر یارغی ه رهتب وررستتتج یارا ج  
وییرید ی اثر ی  ور ستتت مب ماهجی ا  ماهج ینجل وه 

گرم اسفااد  گرد ا. ماهیا   2/0 ± 30/3ی   مفیس  
استتفااد  ختتا  در ا ب ی ما ش دارای ختترا   رار خ ی 

هافه رهب  دیوه ما   ماهیهاتریی مشتتتاوته ویدنا.  
ستا گاری وا خترا   پریرش نگهااری خانا ی پس ا    

قطبه  063را   ی ما شگاهجی ستا گاری ماهیا  وا ختت 
 03لیفر )ررای   03وتتا حج   یییار یم 32متتاهج در 

قطبه در هر مخل ( ی در قالب طرح یام  ریتتادیج ی  
 رکرار ری  ع گرد انا. سهری ار ی وا  چهاردر 

 شرح آزمایش .2.9
ری  وا ری ارهای ایا ج  84وته متا     متاهیتا   

 وج سا یوالغ وای  ا ییرر یارغی ه وا  :3خامل ری ار
اوج ختتا  وا  ی والغیرر یاوا رغی ه  :2ری ار )ختتاها(ی

میلج گرم در  P. acidilactici (033پتریوییریتتد  
اوج ختا  وا پری   ی والغیرر یارغی ه وا  :0ری ار یلیفر(

میلج گرم در  333) وییریتد یرییفیالیگیستتتایتار تا   
اوج خا  وا سیب  ی والغیرر یارغی ه وا  :8ری ار یلیفر(

ی  P. acidilactici میلج گرم در لیفر 033) وییرید
پتتری وتتیتتیرتتیتتد  متتیتتلتتج گتترم در لتتیتتفتتر   333

 ( میرد رغی ه قرار گریفوا.  یرییفیالیگیسایار ا
هر مخل  مجهل وه  د ختتلوگ هیاد  موشتتبب 
ا   د لیله اصلج مفیل وه دسفگا  هیاد  مریلی وید. 
پ   هیاد  ی سوگ هیا رهب هیادهج مطلیب در حا 

ام ما  دیر  وه طیر مسف ر یبال وید. در اخاا  در ر 
ر  یب در یییار یمها میانگیب درره حراطیل ی ما ش 

ماهیا  اتیادهج   میلا  .دررته ستتتانفج گراد وید  24

                                                 
3 Survival rate 

ی 8نیوب در ساعا   سهینجل در ر امج ری ارها ری انه 
وه ا اء هر ماهج  والغ یرر یاعاد  23وه میلا   38ی 38

در هر یعا  ایا ج وه صتتتیر  ری انه میرد رغی ه قرار 
 (.  Dosta et al., 2010گریفوا )

 ی رشداندازه گیری شاخص ها .2.4
ور استتتاس  یینجل ماهجرختتتا  یختتتاخیتتتها

 :ا گرد بییرب ل وه خرح ت ییرمیلها
 ( ایلا ش ی   وا   3

                                                                       
BWI (g) = Wt-Wi 

 رخا ی    نرخ( 2

100)/(% 






 


T

LnWiLnWt
daySGR

 
 ( خاخص یضبیب  0

100
3


L
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CF

 
  
   3وقاء لا ی( درصا م8

SR (%) = (Nt/Ni) × 100 
 

 Wt یج= ی   ایلیه ماه Wiمبادت  میییر  در
=  C= طیل متتا  پریرشی  T یجی   نهتتا ج متتاه= 

 Nt ی ج= طیل نها Lخیرد  ختتا  ری انهی  یمقاار ایا
 هی= ربااد ایل Niی  انگشتتتب قا ماهج  ج= ربااد نها

 (.Abid et al., 2013واخا )جم انگشب قا ماهج
رهب وررستج ربااد وایفر های اسیا تیفید ی  

 میکریوییرایایفر های میرید در ه چویب ربااد یل و
رید  ماهیهای رغی ه خا  وا پری وییریدی پریوییرید 
ی ستتتیب وییریدی در اوفاا ی انفهای دیر  وه صتتتیر  
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ریتادیج ن ینه ورداری ا  ماهیا  انجام خا. در اوفاای  
قطبته متاهج ی در انفهای دیر  ربااد    33دیر  ربتااد  

قطبه ماهج ا  هر رکرار انفخاب ختتتانا ی رهب  ستتته
وه صیر   نا  ی در  خواسج های وایفریانجام وررستی 

ییستتته های پ ستتتفیکج ح ل ماهج وه ی ما شتتتگا  
 پاسفیر رهرا  موفقل گرد انا.  

ور استاس ریش خرح داد  خا    وایفر هایشتب  
( انجام گرد ا. 2338ی ه کارا  ) Hoseinifarریس  

وا  هاماهیوا ب ررریب یه پس ا  انفقال وه ی ما شتتتگا  
قرا  یشفه خا  ی سپس وا یب ورش نا ک در سفی  ی

استفر ل خسفشی داد  خانا. رهب ا  ویب ورد  یامل  
انگشتتب قا ی میرید در ستتطخ خاررج وا  وایفر ها
ثانیه در محلیل ن کج وولالکینییم  63ی وه ما  ماهیها
درصتا ختسفه خا  ی پس ا  ی  دیوار  وا    3/3 3یلرا ا

یب استفر ل ختسفشی داد  خا  ی سپس یب ن ینه ها   
پس ا  مارج گریفه ختتا. پس ا  ضتتاعاینج یرد  ی   
خسفشی وا یب مقطری ن ینه ها وا ریغ اسکالپل اسفر لی 
یالااگشتتا ج ختتا  ی رید  ینها خار  ختتا. ن ینه های 

ب ی وه های  رید  پس ا  رخلیته یامل محفی ا ی ری   
چیوج استتتفر ل موفقل گرد ا. پس ا  ه یآ  ن ید  
ن ینه های رید  وا استتفااد  ا  محلیل ن کج استتفر ل  

رهیه  33-0را  33-3( رقتب هتای   w/vدرصتتتا  40/3)
ا  رقفهای رهیه ختتتا ی رحب ختتترا   یام   گرد تا. 

میلج مفر ورداختتفه خا ی  3/3استفر ل حج ج مبادل  
رهب  یPCAیگار ) وه محی  های یشتتب پلیب یانب
)رهب ربییب  MRSربییب ربتااد یتل وتایفر هتا( ی     

ربااد وایفر های استتتیاتیفید( موفقل ی در ستتتطخ 
ی  ر خانا. انکیواسیی  پلیفها وه ما  سهپلیب پخش 

ی در  درره ستتتانفج گراد 03 در دمتای انکیوتاریر  در 
ختترا   هیا ی صتتیر  پی ریب. وبا ا  ستتپری ختتا  

انجام ختتا  ی ور  وایفر ها  ما  انکیواستتیی ی ختت ارش
حستتب لگار ف  یاحا یلوج )ربااد یلویهای وایفر ا ج 

عکس ضر ب رقیق  ×رخا  ایفه ور ریی محی  یشب 
 Rengpipatسا ی( در میلج گرم ی   رید  ثاب خا )

et al., 1998.) 
در انفهای دری  ی ما ش وه موظیر وررسج اثرا  

فرس در وراور استتت ماهیهاستتتیب وییریتد ور مقایمب  
عتتاد متاهج ا  هر رکرار انفختتاب   پوجمحیطجی ربتتااد 

. خاناخا  ی وه ظریم ی ما ش مجهل وه هیاد  موفقل 
 دی رح ل ختتیری ماهیا  وا قرار داد  در ختتیر های 

گرم در لیفر ی ختت ارش ربااد ماهج  32دیی ختتش ی 
 ساعب پس ا  اسفرس ربییب گرد ا. 28مرد  را 

در وراور استتتفرس  ماهیهارهب ربییب مقایمب 
عتتاد متاهج ا  هر   پوجربتتااد یتاهش دررتته حرار ی  

 28رکرار انفخاب خا  ی رلاا  ماهیا  پس ا  گیخب 
 30ی  34ی 38ی 23 هایستتتاعب در وراور درره حرارر

درره ستانفج گراد خت ارش ی وا ماناگج ینها محاساه   
   گرد ا.

 نحوه محاسبات آماری. 2.1
د  ا  ی می  اوفتاا نرمتال وید  داد  وتا استتتفاا   

ورای مقا ستته گرد ا.  ییل یگرام استت یرن  وررستتج 
  دویب ری تارهتا ا  ینالیل یار انس   میتانگیب داد  هتا   

ربییب ستتتطخ مبوج دار ی رهب  ANOVA طریته  
ا  ی می  چوتا داموه دانکب در ستتتطخ احف ال   وید 

(30/3> P.اسفااد  گرد ا ) ینالیل یماری ا  وسفه  ورای
رتتاایل ی  ی رستتت ( 23)ی را ش  SPSSنرم ایلاری 

)ی را ش  Excelنرم ایلار  ا ن یدارهتتای میرد نیتتا  
 خا.   اسفااد ( 2333

 نتایج .9
 شاخصهای رشد .9.1

اثرا  اوج ستتتا ی یرری تا وا ستتتیب وییریدی  
رغتی ه ور   ری  84پریوییریتد ی پری وییریتد پس ا    

نشا   2ینجل در رایل خ ار   ماهجخاخیهای رخا 
داد  خا  اسب. 

 
 
 
 

                                                 
3 Benzalkolium chloride 
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 روز تغذیه در تیمارهای مختلف 14در ماهی آنجل پس از مقایسه شاخصهای رشد و بازماندگی  -2جدول 

 

 

ستتتا ی نشتتتا  داد یه اوج  مطالبهنفا ج ا ب 
وا ستتتیب وییرید راثیر مبوج داری ور  ی وتالغ یرر یتا 

. ماهیا  (P <30/3) ینجل دارد ماهجخاخیهای رخا 
رغتی ه ختتتا  وا ری ار ستتتیب وییرید در ی   نها جی  

 یری ارها نستتاب وهایلا ش ی   وا ی نرخ رختتا ی    
 نفا ج وهفری ورخیردار وید.ا  د گر 

ی   انفهتای دیر  مرویط وه   بوتاترر ب میتانگی  
وید یه اخف م مبوج داری وا  ستتتیب وییریتد ری تار  

 ا داختتتبری ارهای پریوییریدی پری وییرید ی ختتتاه
(30/3< P)   وتتاترر ب میتانگیب طیل وتا  در ری تتار .

 مبوج داری واستیب وییرید مشاها  خا یلج اخف م  
. میلا  وا ماناگج (P <30/3)ستتا ر ری ارها نااختتب  
ری  پریرش ویب ری تارهای   84متاهیتا  در طج دیر    

 .  (P <30/3) نشا  ناادمخفل  اخف م مبوج داری 

 جمعیت میکروبی روده .9.2
ر بیب اثر ری تارهای مخفل  اوج ستتتا ی ور  

ر میرید د ی استتتیاتیفیکجوایفر های میکریوج یتل  
نشتا  داد  خا    2ی  3های ختکل رید  ماهج ینجل در 

 یوایفر هانفا ج مرویط وه ختت ارش ربااد یل استتب. 
دهوا  میرید در رید  در انفهای دیر  ی ما شج نشا  

یشتتفر ب میلا  یل وایفری میرید در یه و ا ب استتب
ی اخف م مبوج  ویط وه ری ار ختتتاها استتتبرید  مر

. ی فر ب ربااد (P <30/3)داری وا سا ر ری ارها دارد 
ی میرید در رید  ماهج در انفهای دیر  وتایفر ها یتل  

مرویط وته ری تار ستتتیب وییرید وید یه وا ری ارهای   
اختتب د پریوییرید ی پری وییرید اخف م مبوج داری

(.  3 خکل)

تعداد جمعیت میکروبی کل روده ماهی آنجل در تیمارهای مختلف، ستونهای نشانه گذاری شده با حروف التین متفاوت دارای  -1شکل 
و پری بیوتیک  Pediococcus acidilacticiپروبیوتیک .  سین بیوتیک: ترکیبی از (P <51/5)داری هستند اختالف معنی

 CFU 25: تعداد باکتری کمتر از TFTC. و پری بیوتیک: فروکتوالیگوساکارید Pediococcus acidilactici. پروبیوتیک: فروکتوالیگوساکارید
 در هر گرم مشاهده گردید.

 سین بیوتیک پروبیوتیک پری بیوتیک شاهد شاخص
 a30/3 ± 23/0 a34/3 ± 23/0 a03/3 ± 34/0 a20/3 ± 22/0 میانگیب ی   اوفاای دیر  )گرم(

 a23/3 ± 63/0 a03/3 ± 08/0 a06/3 ± 66/0 a23/3 ± 68/0 میانگیب طیل اوفاای دیر  )سانفج مفر(

 a28/3 ± 26/0 b33/3 ± 42/4 b26/3 ± 60/4 c04/3 ± 80/8 میانگیب ی   انفهای دیر  )گرم(

 a26/3 ± 33/0 a28/3 ± 20/0 a03/3 ± 34/0 a24/3 ± 03/0 میانگیب طیل انفهای دیر  )سانفج مفر(

 a22/3 ± 30/8 b33/3 ± 63/0 b28/3 ± 80/0 c06/3 ± 00/6 ایلا ش ی   وا  )گرم(

 a34/3 ± 68/3 b36/3 ± 33/2 b38/3 ± 30/2 b20/3 ± 06/2 نرخ رخا ی    )درصا در ری (

 a20/3 ± 80/0 a33/3 ± 38/6 a23/3 ± 23/6 a08/3 ± 86/0 خاخص یضبیب

 a00/3 ± 60/86 a60/2 ± 88/88 a33/3 ± 88/88 a60/2± 06/80 وا ماناگج )درصا(

 (P <30/3میانگیب( در  د رد   وا حریم انگلیسج مفاای  دارای اخف م مبوج داری هسفوا ) ± SDاعااد )
 ی پری وییرید یرییفیالیگیسایار ا Pediococcus acidilacticiسیب وییرید: ررییاج ا  پریوییرید 

 ی پری وییرید: یرییفیالیگیسایار ا Pediococcus acidilacticiپریوییرید: 
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تعداد باکتری اسید الکتیک موجود در روده ماهی آنجل در تیمارهای مختلف، ستونهای نشانه گذاری شده با حروف التین متفاوت  -2شکل 
و پری بیوتیک  Pediococcus acidilacticiسین بیوتیک: ترکیبی از پروبیوتیک  (.P <51/5دارای اختالف معنی داری هستند )

  .و پری بیوتیک: فروکتوالیگوساکارید Pediococcus acidilacticiپروبیوتیک:  فروکتوالیگوساکارید.

 
 

 
ی استتتیا وایفر هادر پا ا  دیر  ی ما ش ربااد 

تیفیتد میرید در رید  متاهج ینجتل در ری تارهای     
 ختتا  وا ی اوجیرر یامخفل  نشتتا  داد یه رغی ه وا 

 ایفر هاوسیب وییرید اثرا  قاول ریرهج ور ربااد ا ب 
اخف م  دادنشتتا   مطالبها ب  نفا ج(. 2 ختتکلدارد )

لحاق ا ستتیا تیفیکجمبوج داری ویب ربااد وایفری ت
ختتا  در رید  ماهج ویب ری ار ستتیب وییرید وا ستتا ر 

واترر ب ربااد وایفری  .(P <30/3)دارد یرید ری ارها 
ا  وته رید  ماهج مرویط وه ری ار ستتتیب  الحتاق ختتت 
 یکجی اسیا تیفوایفر هانفا ج خت ارش   وییرید وید.

ی وایفر هادر ری تار ختتتاهتا نشتتتا  داد یته الظب    
استتتیتتاتیفیکج در ا ب ری تتار در ستتتطحج ی فر ا  

CFU/g 23 ی ماهیهاا ب در حالیسب یه  داخب. قرار
ی وتتایفر هتتارغتتی تته ختتتتا  وتتا پریوییریتتد میلا   

استیاتیفید ویشفری را نساب وه ری ار پری وییرید  
داختتتب ی ا ب ری تارهتا اخف م مبوج داری وتا ری ار    

 . (P <30/3)خاها داخفوا 

 مقاومت در برابر استرسهای محیطی .9.9
مقایمب ماهج ینجل در وراور ختترا   استتفرس  

ختتتیری( در ایلا ش درره حرار  ی یاهش محیطج )
 یرر یا نشا  داد  خا  اسب. اوج سا ی 8ی  0 ختکل 

وتا ستتتیب وییریتد نقش میثری در ایلا ش مقتایمب    
در وراور خترا   استفرسج داخب. وه طیری یه    ماهیها

حایی سیب وییرید وه  ییرر یاوا ماهیا  رغی ه ختا   
طیر مبوج داری در وراور ا ب ختترا   نستتاب وه گری   

. ویشفر ب (P <30/3)ا ویشفری داخفوخاها مقایمب 
د در ری ار درره سانفج گرا 30 دمایمقایمب در وراور 

نفا ج ا ب (. 0 ختتکلستتیب وییرید مشتتاها  ختتا )  
 ییرر یا ماهیا  رغی ه ختتا  وانشتتا  داد یه  مطالبه

حایی ستیب وییرید مقایمب ویشفری در وراور خیری  
 واگرم در لیفر نستتتاتب وه ری ار ختتتاها داختتتف   32
(30/3> P)لیستتب یه ویب ری ار ختتاها ی .  ا ب در حا

ری تارهتای پریوییریتد ی پری وییرید اخف م مبوج    
(.8 خکل)داری مشاها  نگرد ا 
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سین بیوتیک: . درجه حرارتاسترس کاهش ساعت با  21درصد زنده مانی ماهی آنجل در تیمارهای مختلف پس از مواجهه  -9 شکل

و پری  Pediococcus acidilacticiپروبیوتیک:  .و پری بیوتیک فروکتوالیگوساکارید Pediococcus acidilacticiپروبیوتیک ترکیبی از 
 . بیوتیک: فروکتوالیگوساکارید

 

 

سین بیوتیک: ترکیبی از . شوری استرس افزایش ساعت با 21درصد زنده مانی ماهی آنجل در تیمارهای مختلف پس از مواجهه  -1 شکل
و پری بیوتیک:  Pediococcus acidilacticiپروبیوتیک:  .و پری بیوتیک فروکتوالیگوساکارید Pediococcus acidilacticiپروبیوتیک 

 . فروکتوالیگوساکارید

 
 و نتیجه گیری بحث. 4

ه ی دادنفا ج وه دسب یما  ا  ا ب مطالبه نشا  
والغ وا ستتیب وییرید ررییاج ا   یرر یای اوج ستتا ی

ی پتری وییریتتد   P. acidilacticiریوتیتیرتیتتد    پت 
وه صیر  مبوج داری واعث وهاید  یرییفیالیگیسایار ا

ختترا   رختتا ا  ر له ی   نها ج ی میلا  نرخ رختتا  
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ی    متاهج ینجتل گرد تا. ا ب نفتا ج وتا  تایفته ها ی        
ارائه ختتا  در مطالبا  د گر در خیتتی   هایگلارختت

استفااد  ا  سیب وییریکها در ریر  ایا ج انیا  یول ا   
 Ghosh et al., 2007; Danielsنیل ه خیانج دارد )

et al., 2013; Hoseinifar et al., 2015 ا ب امر .)
مج ریانتا وته دلیل نقش ررییاا  پریوییریکج ی پری   

رید  وتتاختتتتا وتییریکج در اصتتت ح یلیر میکریوج  
(Mahious et al., 2006 را اثاتتا  ختتتا  یتته   .)

ی مایا دستتتفگا  گیارش وا ریلیا ینل  ها ی وتایفر هتا  
میاد مفاویلیکج واعث رستتتهیل هضتتت  ی ریب ایا ی 
ایلا ش ار ش ایا ج ی  ی یاهش میتتترم انرآی مج 

ررییاتتا  پری  (.Daniels et al., 2013گتردنتتا ) 
ید  یتب میکریوج ر وییریکج ا  طر ق رغییر ری ا  ر ب

ی والقی  مایا ستاب وهاید یضبیب  وایفر هاوه ست ب  
 ,.Gibson et alست مب ی ا  وج میلوا  مج خینا ) 

2004  .) 
یه ستتتی ه وایفری    استتتبنشتتتا  داد  ختتتا

P. acidilactici  پریوییرید در ماهج قلل  وه عویا
ضتتتر ب  مج ریانتا وتاعث یاهش  یتی رنگیب ی تا   

قاء ی میلا  و خید راا ل ایا ج ی نرخ رخا ی    ویشفر
در گری  رغی ه ختا  وا ا ب پریوییرید ویشتتفر ا  سا ر  

 Merrifield(. Aubin et al., 2005ری ارها واختتا )
وه ا ب نفیجه رستتیانا یه  2333ی ه کارا  در ستتال 

استتتفاتتاد  ا  پریوییریتتد در ریر  متتاهج قلل یت در 
ایا جی ربادل میکریوج رید  ی  یاهش ضتتتر ب راا ل

در  Danielsستتت مفج ی وا ماناگج ینها میثر استتتب. 
 سا ی یرر یا را دردر رحقیقج اثرا  اوج  2336سال 

قستت ب در هلار مانا    233ی  2ی23ستتطیح مخفل  
 Homarusالیگیستتتایتار ا را در توستتتفر اریپا ج ) 

gammarus میرد وررستتتج قرار دادنتتا ی گلارش )
ی  2یلید  مانا  الیگیستتایار ا در ستتطیح  ن یدنا وا ا

قستت ب در هلار میلا  وا ماناگج ی رختتا ایلا ش  23
 2333ی ه کارا  در ستتتال  Hoseinifarمج  تاوتا.   

مشتتتاهتتا  یردنتتا یتته استتتفاتتاد  ا  پری وییریتتد  
یرییفیالیگیستتایار ا در ریر  ایا ج ییل ماهج موجر 
وه ایلا ش رخای یاهش ضر ب راا ل ایا ج ی ایلا ش 

ه چویب در  د مطالبه د گری اسفااد  قای مج خید. و
وتته میلا   22TCه لمتتا  پریوییریتتد وتتاستتتیلیس 

                                                 
3 Indigenous 

CFU/Kg 338×3    ی پتتتری وتتتیتتتیرتتتیتتتد
درصتتتا ریر   30/3یرییفیالیگیستتتایتار ا وه میلا   

واعث  Aspostichopus japonicasایا ج در ماهج 
ختتا را ضتتر ب رختتا ی    دارای راای  مبوج داری   

(30/3> P) ختتاها واختتا ) وا گری  Yancui et al., 

در مطالبه د گری استتتفااد  ستتتی ه وایفری (. 2011
P. acidilactici  مجلا ی وه عویا  مک ل  وه صتتتیر

پریوییریتد در ریر  اتیا ج متاهج ینجل نفا ج مبوج    
داری در ختاخیتهای رخا ا ب ماهج مشاها  نگرد ا   

(Yigit et al., 2014  .) 
مطالبه حاضر در ایلا ش رخا مشاها  خا  در 

ری تار ستتتیب وییرید را مج ریا  وه وهید یضتتتبیب  
ییل یلیآ تتد رید  متتاهج ینجتتل در نفیجتته رخ یر 
پریوییریتد ی ریلیتا استتتیتاهای چرب  نجیر  ییرا     
نستاب داد. وا ریره وه ا وکه اسیاهای چرب وه عویا   
مواع انرآی ورای پر های رید  مطرح هسفوای ایلا ش 

اب ایلا ش رختتا پر های رید  میلا  ینها در رید  ستت
(. ا ب ایلا ش رخای Cherbut et al., 1997مج خید )

ایلا ش ریب ی وهاید یارا ج میرم ریر  را وه دناال 
داختفه ی ستاب ایلا ش رخا ماهج مج خید. وه ع ی    
استتتیاهای چرب  نجیر  ییرا  مفاویلیستتت  چرویها را 
 وهاید وخشتتیا  ی استتفااد  وهفر ا  ریر  را ستتاب مج

 (.Hoseinifar et al., 2015خید )
ر بیب میکریوج رید  ماهج ختتتامل مج یعه 

ی هیا یی وج هیا ی وتتایفر هتتاپیچیتتا  ای ا  انیا  
 ,Cahilهیا ی اراتتاری مج وتتاختتتا )اخفیتتاری ی وج

(. رشتتکیل یلیر وایفر ا ج پس ا  ختتری  رغی ه  1990
 یوایفر هایبال یاا  مج ختتتید. یلیر میکریوج رید  ا  

 Ringøرشتکیل ختا  اسب )    2میقب ی گیرای 3ویمج

and Birkbeck, 1999 محققیب اظهار ن ید  ویدنا .)
هرچوا دستفگا  گیارش ماهج اییسیسف ج مفاای  ا   

یلیر ثاوب ی  متاهیهتا  یب محی  پریرش دارد امتا رید   
پا ااری نااردی وا ا ب حال در مطالبا  انجام ختتتا  ور 
میکریوییرای دسفگا  گیارش ی وخیی  رید  خااهفج 
ویب ریامع وتایفر تا ج راا ختتتا  ا  یبی ایا ی رید    

(. اگرچه حضتتیر Cahil, 1990یرید نااختتفه استتب )
ی استیاتیفید در رید  وسیاری ا  ماهیا  ا   وایفر ها

اد اقیانیس اطلسی ماهج ی اد اقیانیس ر لته متاهج ی  

2 Transit 
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اطلسی قلل یتی رنگیب ی ا ی ییل ماهجی قر  وری  ی 
یر رلی یل وایفر هاچار قطاج ثاوب ختا  اسبی اما ا ب  

 ,Ringø and Gatesoupeاتالتب رید  نیستتتفوا )  

1998; Askarian et al., 2009 رتت ش رتتهتتب .)
 ی استتتیا تیفید ا وایفر هاایلا ش ربتااد ی االایب  

طر ق وته یتار گیری ستتتی ه های پریوییریکج ع ارا    
موفج وه رشکیل یلوج پا اار در میکریوییرای رید  ای 

(. Rurangwa et al., 2009ماهیا  نشتتا  استتب ) 
دستتتب  ایفب وه ا ب مه  مستتتفللم استتتفااد  ا  پری 
وییرید وه عویا  سیوسفرا وه عویا   د ررییب سیب 

 (.Hoseinifar et al., 2011وییریکج اسب )
چوانکه ا  نفا ج ا ب ی ما ش ور مج ی ای وایفری 
پریوییریکج ریانسفه وا درصا قاول قایلج وه خیوج یلیر 
اتالب وایفر ا ج رید  ماهج را رشتتتکیل دهوا یه ا ب  
امر در ری ار ستتیب وییرید وا درصتتا مواستتاج یام    
مشتتتهید استتتب. در یاقع ختتترط ت م ورای ا ب یتته  

یرا  خید را اع ال یوای ه یب پریوییریکج وفیانتا رتاث  
استتفقرار در دستتفگا  گیارش استتب. ویشتتفر ب ربااد  
وایفری استتیا تیفید در میکریوییرای رید  ای ماهج 
رغی ه ختتا  وا ستتیب وییرید مشتتاها  گرد ا. راای   
مبوج داری ویب ری تارهای پریوییرید ی پری وییرید  
ا  نظر ربااد وایفری استتتیا تیفید یرید داختتتب ی 

ی رغی ه خا  وا پریوییرید ویشفر ماهیهاد ینها در رباا
( وته وررستتتج اثرا   2333ی ه کتارا  )  Danielوید. 

ی مانا  الیگیسایار ا   .Bacillus sppستیب وییریکج  
وتر متیکریوییرتتای رید  ای تری توستتتفر اریپتتا ج   

(Homarus gammarus پتترداخفوتتا. نفتتا ج ا ب )
وج ییرید یلمطالبه نشتتا  داد وا وه یارگیری ستتیب و

در رید  صتتیر  گریفه  .Bacillus sppمییقیب یمیل 
استتب. نفا ج مشتتاوهج در مطالبه انجام ختتا  ریستت   

Abid (  ور متتاهج ی اد اقیتتانیس 2330ی ه کتتارا )
( مشتتتاهتتا  گرد تتا. در ا ب  Salmo salarاطلس )

مطتالبته ی اد متاهج اقیتانیس اطلس وتا ریر  ایا ج      
 .Pییریتتد ریوحتتایی ستتتیب وییریتتد ررییاج ا  پ

acidilactici ه و ی پری وییرید یرییفیالیگیستتایار ا
ری  رغی ه ختتانا. ر بیب میکریوج وایفری  60ما  

 CFU/g 633استتتیتا تیفید در رید  ماهج ویش ا  
رید  متاهج مشتتتاها  گرد ا. ه چویب ری ار میگیی  

ی   Bacillusپاستایا اروج وا رریسیب سیب وییرید  
ری  ستتاب ایلا ش  24ا لیمالفیالیگیستتایار ا وه ما  

در  .Vibrio sppی یاهش ربااد  وایفر هاربتااد یتل   
 (.Li et al., 2009میکریوییرای رید  گرد ا )

نفا ج مطالبا  ییق مشتتاوه نفا ج مطالبه حاضر 
ی استتیا تیفید در رید  وایفر هاوید  ی می ا ایلا ش 

 ی استتیاوایفر هابااد ماهج ینجل مج واختتا. ایلا ش ر
تیفید وه دلیل رامیب سیوسفرای ت م رهب رخا در 
ری تار ستتتیب وییریکج استتتب. ا ب ایلا ش ربااد در  

 یوایفر هامیکریوییرتای رید  ای میرب یاهش ربااد  
وی اری  ا ی ایر مایا مج خید یه نها فا  االایب پا اار 

ی مایتا را در ر بیب میکریوج رید  ای وه  وتایفر هتا  
 (.Cerezuela et al., 2011اال دارد )دن

در مطالبه حاضتتر رستتب میارهه ماهج ینجل وا 
 84استفرس محیطج )خیری ی درره حرار ( پس ا   

ختتا  وا ستتیب وییرید نفا ج   وا یرر یا اوجری  رغی ه 
رتالب ریرهج نشتتتا  داد. ویشتتتفر ب میلا  وقاء در  

 28درره ستتانفج گراد پس ا   30استتفرس ستترمای  
ی رغی ه خا  ماهیهادرصا( در  00/4ه )ساعب میاره

حایی ستتتیب وییرید وید. وا ا ب حال در  یرر یای وتا 
درره ستتتانفج گراد ری ار  38ی  34دررته حراررهای  

ستیب وییرید ی پریوییرید ویشفر ب میلا  وقاء ماهج  
در وراور استتفرس درره حرار  را ا  خید نشتتا  دادنا. 

ا  ییرید ریدر ا ب مطالبه استتفااد  ا  ررییب ستتیب و
گرم  32مقایمب ماهج ینجل را در وراور روش وا خیری 

درصا ماهیا   333ور لیفر وات ورد ی ویانگر وا ماناگج 
 خا  وا سیب وییرید وید وا یرر یای اوجرغی ه ختا   

یته وتتا ری تتار ختتتاهتتا اخف م مبوج داری داختتتب   
(30/3>P )  . 

مقایمب در وراور استفرستتهای محیطج )خیری(  
عیاملج متتانوتتا میلا  ختتتیریی عیامتتل  رحتتب رتتاثیر

محیطجی گینه ماهجی دستتفکاریی اناا  ی ستتب ماهج ی 
مراحل مخفل    ستتفج ی ختترا   رغی ه ای قرار دارد 

(Clarke, 1982   در مطالبه صتتیر  گریفه ریستت .)
Dimitroglou (  اضایه یرد  پری 2333ی ه کارا )

 جوییرید مانا  الیگیسایار ا در ریر  ایا ج تری ماه
ری  واعث  80( وه ما  Diplodus sargusختتتاند )

میلج  63ایلا ش مقایمب تری در وراور اسفرس خیری 
( 2332ی ه کارا  ) Soleimaniگرم در لیفر گرد تا.  

گتتلارش یتتردنتتا یتته ایتتلید  پتتریوتتیتتیرتتیتتد     
یرییفیالیگیستتتایتار تا وه ریر  وچه ماهیا  یل ه در   

موجر وتته ایلا ش مبوج داری در میلا   %0ستتتطخ 
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گرم در لیفر( پس  303مقایمب در وراور روش خیری )
ساعب در مقا سه وا ری ار خاها گرد ا.  02ا  گیخب 

مطالبه د گر صتتیر  گریفه ور ریی تری ماهج ستتیی  
(Rachycentron canadum نشتتتا  داد یتته اوج )

ستتاعب در  28ی ریریار وه ما   یرر یاستتا ی ناپلج 
درصا مانا  الیگیسایار ای موجر وه ایلا ش  2/3سطخ 

مقایمب در وراور استتفرس ختتیری در مقا ستته وا گری   
 (.Salze et al., 2008خاها گرد ا )

 ایلا ش وتا ماناگج ی مقایمب ماهج در میارهه 
وا استفرستهای محیطج در مطالبه حاضر می ا ایلا ش   

 واختا. نظر وه ا وکه اسفااد  ا  سیب  مج  ماهیهاا  وج 
 
 

وییریکهتا در ریر  ایا ج ماهیا  رهب ایلا ش ا  وج  
ی پیشگیری ی  ا ایلا ش مقایمب ماهج در وراور عیامل 
استتفرس  ا استتبی لیا ا ب ررییب مج ریانا وه عویا   
راهکاری مواسب ی ع لج رهب پریرش ماهیا    وفج 

 مطرح واخا. 

 تشکر و قدردانی. 1
نی سواگا  ا ب مقاله مرارب رقا ر ی رشکر خید 
 را ا  ما ر ب ی پرسول یارگا  ماهیا    وفج خر ایا 

وه دلیل ه کاری ی مهیا  اسفا  رهرا ی خهررییاقع در 
اورا  مج دارد.ن ید  امکانا  ی خرا   ت م 
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