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وقص پريبیًتیک تجاری مًلتی بُسیل در تًلیذ ارگاویک ماَی آمًر ي 

 اَمیت اقتصادی آن در آبسی پريری

3، حجت اهلل جؼفشیاى2، جَاد قاػن صاد1ُػویشا جؼفشیاى  

 دسیاًَسدی ٍ ػلَم دسیایی چاتْاس، داًـکذُ ػلَم دسیاییجَی کاسؿٌاػی اسؿذ ؿیالت، داًـگاُ داًـ. 1

 . داًـگاُ دسیاًَسدی ٍ ػلَم دسیایی چاتْاس، داًـکذُ ػلَم دسیایی2

  ، داًـکذُ کـاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼیاًـگاُ گٌثذ کاٍٍعد .3

 چکیذٌ

پشٍسی دس تخؾ کـاٍسصی ػْن تؼضایی دس تَلیذ آتضیاى دس دًیا تا سؿذ تؼیاس صیاد دسحال اًجام هی تاؿذ. تَلیذات صیش تخؾ آتضی 

تَلیذات هلی ٍ تاهیي ًیاصّای غزایی داؿتِ ٍ ًقؾ تؼیاس هْوی اص ًظش اقتلادی داسد. دس ایي خلَف دس آتضی پشٍسی، تکاسگیشی ػَاهل 

د ٍ دس ّویي ساػتا تیَلَطیکی سؿذ دٌّذُ هاّی ٍ تْثَد دس ػولکشد تَلیذ هاّی ٍ ػایش آتضیاى اص هْوتشیي اٍلَیت ّای ایي كٌؼت تَ

تکاسگیشی پشٍ تیَتیک ّا یا صیؼت یاسّا ًقؾ تؼیاس هْوی دس تَلیذ هحلَالت آتضی اسگاًیک داسد. تکاسگیشی آًتی تیَتیک دس جیشُ 

ػاع هاّیاى پشٍسؿی، ػالٍُ تش تاثیشات ػَء آى دس ػالهتی اًؼاى، ّضیٌِ ّای صیادی سا تشای پشٍسؽ دٌّذُ آتضیاى تْوشاُ داسد. تش ّویي ا

هحلَل تجاسی هَلتی تْؼیل کِ یک هخلَط اص تاکتشی ّای صیؼت یاس هی تاؿذ جْت استقاء سؿذ ٍ تَلیذ تچِ هاّیاى کپَس ػلفخَاس 

هَسد اػتفادُ قشاس گشفت ٍ تاثیش تؼیاس هثثتی سا تش ػالهتی ٍ افضایؾ ػیؼتن ایوٌی ٍ تْثَد ػولکشد اقتلادی ایي هاّی داؿت. تچِ 

ٍى اػتفادُ اص ّشگًَِ آًتی تیَتیک اص ػولکشد تَلیذی تاالیی تشخَسداس تَدُ ٍ  ّضیٌِ ّای تَلیذ ًیض ًؼثت تِ ػیؼتن هاّیاى تَلیذ ؿذُ تذ

 ّای پشٍسؿی هشػَم ایي هاّی اص ػغح پاییي تشی تشخَسداس تَدًذ.

 آتضی پشٍسی، ػولکشد تَلیذ هاّی، هحلَالت آتضی اسگاًیک، ػولکشد اقتلادی ياشٌ َای کلیذی:
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 ٍمقذم

ّای هختلف دس حال تَػؼِ اػت. تا ایي ٍجَد ّای اخیش تَلیذ اًثَُ هاّیاى تا تَجِ تِ افضایؾ جوؼیت جْاًی تش اػاع سٍؽعی دِّ

پشٍسی ای ٍ اقتلادی كٌؼت آتضیهغالؼات اًذکی دس کـَسهاى كَست گشفتِ اػت. اص جولِ هَاسد هْن دس هغالؼات هشتَط تِ اّذاف تَػؼِ

تاؿذ سؿذ ٍ ای کِ تحت تاثیش ػَاهل هختلفی ّوچَى تشکیثات جیشُ، تشاکن پشٍسؽ ٍ تیواسی هیتاؿذ. فؼالیت تغزیِهثحث تغزیِ هی

گزاسد ٍ هی تَاًذ دس ػولکشد اقتلادی تَلیذ آتضیاى ًقؾ تؼیاس هْوی داؿتِ تاؿذ. تا تَجِ تِ ػیاػت تاصدّی غزایی سا تحت تاثیش هی

ّا تَجِ تِ پشٍسؽ هاّیاى خَساکی اص جولِ کپَس هاّیاى سا هَسد اتغ آتضیاى دس دسیاّا ٍ اقیاًَعافضایؾ جوؼیتی دس ایشاى ٍ کاّؾ هٌ

ٍ استقاء  سؿذػاصی  ّای غزایی فشهَلِ ؿذُ تشای تْیٌِ پشٍسی، تْثَد جیشُ دس حال حاضش چالؾ ػوذُ دس آتضیتَجِ قشاس دادُ اػت. 

ّن اص  تَاًٌذ تش سٍی کاسایی تَلیذ هاّیاى تاؿذ. فاکتَسّای هختلفی هی هی سگاًیکٍ تِ ػثاستی تَلیذ هحلَالت ا ػالهتی پایذاس هاّیاى

صا  تأثیش گزاس تاؿٌذ. اها کاّؾ هشگ ٍ هیش ٍ یا کاّؾ سؿذ ًاؿی اص ػَاهل تیواسیًظش کیفیت گَؿت تَلیذ ؿذُ ٍ ًیض اص دیذگاُ اقتلادی 

کیفیت گَؿت هاّی تحت تاثیش  .(1381)ػتاسی،  ی هذًظش قشاس گیشًذٍسی تغزیِ اص ًکات هْوی ّؼتٌذ کِ تایؼت ّواًٌذ افضایؾ تْشُ

ػَاهل هختلفی اص جولِ ًَع تغزیِ ٍ هَاد خَساکی هلشف ؿذُ تشای پشٍسؽ قشاس داسد. تٌاتشایي الصم اػت ًَع هَاد خَساکی کِ دس جیشُ 

غزایی هاّی، تش کیفیت گَؿت آى ًیض تاثیش هغلَب  هَسد اػتفادُ قشاس هی گیشد اص کیفیت هغلَب تشخَسداس تَدُ تا ضوي تاهیي ًیاصّای

یکی اص سٍؽ ّایی کِ اهشٍصُ تِ عَس گؼتشدُ دس كٌؼت آتضی پشٍسی هَسد تَجِ قشاس گشفتِ،  (.1391داؿتِ تاؿذ)هحوذ ًظاد ؿوَؿکی 

افضایؾ کاسایی (. 1391 )هحوذًظاد ؿوَؿکی اػتفادُ اص جیشُ ّای غزایی فشهَلِ ؿذُ تا هکول ّای غزایی حاٍی پشٍتیَتیک هی تاؿذ

دس کٌتشل  ٍ تْثَد ػولکشد اقتلادی آتضیاى، افضایؾ تَلیذّوچٌیي تَلیذ آى ٍاتؼتِ خَاّذ تَد ٍ   تَلیذ آتضیاى تِ ًَع جیشُ غزایی ٍ سٍؽ

كٌؼت  اجضای تشکیثی جیشُ، هکول ّای تیَلَطیکی سؿذ دٌّذُ، هذیشیت فٌی ٍ اقتلادی كٌؼت آتضی پشٍسی هی تاؿذ. دسػَاهلی چَى 

آتضی پشٍسی ایشاى اخیشا تکاسگیشی هحلَالت تجاسی تیَلَطیکی ٍ سؿذ دٌّذُ هشػَم ؿذُ ٍ تش ّویي اػاع تَلیذ ایي هحلَالت دس 

کـَسهاى كَست گشفتِ اػت. هحلَل تجاسی هَلتی تْؼیل ػاخت ؿشکت صیؼت فشآٍسدُ ّای تْوي دس ایي تحقیق تشای پشٍسؽ ًَصادى 

آهَس جْت افضایؾ سؿذ، کاّؾ ّضیٌِ تَلیذ ٍ افضایؾ ػولکشد تَلیذی ٍ ػولکشد اقتلادی ایي هاّی هَسد  هاّی کپَس ػلفخَاس یا هاّی

 اػتفادُ قشاس گشفت. 

هَلتی تْؼیل تشکیثی اص هیکشٍ اسگاًیؼن ّای تَلیذ کٌٌذُ آًضین ٍ هَجة تْثَد کیفیت تؼتش ٍ ػولکشد، افضایؾ کیفیت خَساک، 

ٍ هخلَط الکتَتاػیلَع ّا تاکتشی الکتَتاػیلَع پالًتاسٍم  .تٌؾ گشهایی ٍ افضایؾ ػالهت هی گشددهحافظت اص کثذ، کاّؾ اثشات هضش 

کِ ایي آًضین ًقؾ آًتی اکؼیذاًی  ؼوَتاص هی تاؿذیتَلیذ کٌٌذُ آًضین ػَپش اکؼیذ دتْؼام هَجَد دس ٍ هخوش ػاکاسٍهایؼیغ ػشٍیضیا 

هاّی ؿذُ ٍ گَؿت ایي ظى ػثة صدٍدُ ؿذى سادیکال ّای آصاد ایجاد ؿذُ دس تذى داسد ٍ تِ ػٌَاى یک داسٍی ضذ التْاب تا هلشف اکؼی
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هاّی هی تَاًذ تِ تِ ػٌَاى یک هحلَل اسگاًیکی هَسد هلشف اًؼاى قشاس گیشد. ایي آصهایؾ تا ّذف تاثیش گزاسی هحلَل تیَلَطیکی 

 ـگاُ گٌثذ کاٍٍع عشاحی ٍ اجشاء گشدیذ. تجاسی هَلتی تْؼیل تش ػولکشد سؿذ ٍ تَلیذ اقتلادی تچِ هاّی آهَس دس داً

 مًاد ي ريش َا

پشٍسی  قغؼِ تچِ هاّی آهَس تْیِ ٍ تِ آصهایـگاُ داًـگاُ هٌتقل ؿذ. هاّیاى پغ اص اًتقال تِ آصهایـگاُ آتضی 1050تؼذاد عشح آصهایؾ: 

لیتشی تِ هذت یک ّفتِ جْت ػاصگاسی تِ ؿشایظ  1000داًـکذُ هٌاتغ عثیؼی اص ًظش ػالهت هَسد اسصیاتی قشاس گشفتِ ٍ ػپغ دس تاًک 

دس ایي عشح یک گشٍُ هحیغی آصهایـگاُ ًگْذاسی ؿذًذ. دس عَل هذت تغثیق تچِ هاّیاى تا غزای کپَس )ؿشکت کَپٌض( تغزیِ گشدیذًذ. 

 10/1کِ ّش تیواس تا ػِ تکشاس دس ًظش گشفتِ ؿذ. ًَصاداى هاّی آهَس ػلفخَاس تا ٍصى هتَػظ  1س آصهایـی تِ ؿشح جذٍل تیوا 6ؿاّذ ٍ 

قغؼِ دس ّش حَضچِ( هؼشفی ؿذُ ٍ ّش  50لیتش ) 15هخضى پالػتیکی تا حجن  آتگیشی 21گشم پغ اص گزساًذى دٍسُ ػادت پزیشی، تِ 

دسكذ ٍصى تذى هاّیاى ٍ دس  4ّا تؼَیض ٍ تاقیواًذُ غزا ٍ هذفَع ػیفَى ؿذ. ًشخ غزا دّی  دسكذ آب ّش یک اص حَضچِ 30سٍص كثح 

هحیظ پشٍسی دس ًظش گشفتِ ؿذ. ػاػت تاسیکی دس ػالي آصهایـگاُ آتضی 12ػاػت سٍؿٌایی ٍ  12ػِ ًَتت دس سٍص ٍ ؿشایظ ًَسی 

-َادّی تِ آب ػیؼتن پشٍسؽ هاّی اص عشیق اػتفادُ اص پوپآصهایـگاُ تِ جْت کاّؾ ّشگًَِ اػتشع هحیغی آسام ًگِ داؿتِ ؿذ. ّ

ّای َّا كَست پزیشفت. تغزیِ ًَصاداى هاّی اص جیشُ ّای هکول ؿذُ تا هَلتی تْؼیل عثق جذٍل ا دس تیواسّای آصهایـی ٍ گشٍُ ؿاّذ 

ذُ ٍ هیضاى سؿذ، ػولکشد تَلیذ ٍ سٍص هاّیاى صیؼت ػٌجی ؿ 45)جیشُ تذٍى هکول ػاصی( اًجام ؿذ. دس اًتْای دٍسُ آصهایؾ پغ اص 

ّوچٌیي ػولکشد اقتلادی آًْا تش اػاع قیوت جیشُ، هیضاى ّضیٌِ تَلیذ تِ اصای ّش کیلَگشم تچِ هاّی هیضاى ساًذهاى هلشف جیشُ تِ 

 تَلیذ تچِ هاّیاى هَسد اسصیاتی قشاس گشفت. 

تچِ هاّیاى آهَس دس گشٍُ ؿاّذ ٍ دس تیواسّای آصهایـی تحت دس اًتْای دٍسُ آصهایؾ ّضیٌِ ّای خشیذ تچِ هاّی ٍ ّضیٌِ خَساک دّی 

( هحاػثِ ٍ هَسد اسصیاتی 2003تکاسگیشی هحلَل تجاسی هَلتی تْؼیل تش هثٌای سٍاتظ سیاضی ٍ هؼادالت اقتلادی )ػیلَا ٍ ّوکاساى، 

 قشاس گشفت.

غزای خَسدُ ؿذُ  ×+ )قیوت ّش کیلَ گشم غزا )سیال(  تؼذاد هاّی اٍلیِ خشیذاسی ؿذ( ×ّضیٌِ تَلیذ )سیال( ; )قیوت تچِ هاّی )سیال(

 تَػظ تچِ هاّیاى(

 تیَتیک هکول ػاصی ؿذُ تا جیشُ غزایی آصهایـی جْت تغزیِ ًَصاداى هاّی آهَس. غلظت هلشفی اص پشٍ 1جذٍل 
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 1تیواس ؿواسُ  (Cؿاّذ ) تیواس

 هَلتی تْؼیل

 

 2تیواس ؿواسُ 

 هَلتی تْؼیل

 

هَلتی  3تیواس ؿواسُ 

 تْؼیل

 

غلظت هحلَل تجاسی 

 تْؼیل هلشفی

تذٍى هکول 

ػاصی تا 

هحلَل 

 تجاسی تْؼیل

هیلی  200

گشم تش کیلَ 

گشم جیشُ 

(T1) 

هیلی  400

گشم تش کیلَ 

 (T2گشم )

هیلی گشم تش کیلَ  600

 (T3گشم )

 وتایج 

 صیش آٍسدُ ؿذُ اػت. 2ًتایج ػولکشد پشٍسؽ تچِ هاّیاى آهَس دس جذٍل 

 رضذ بچٍ ماَیان آمًر در تیمارَای مختلف تحت تاثیر محصًل تجاری بُسیل. عملکرد 2جذيل

 تیمارَای آزمایطی 

 ضاَذ پاساهتشّای سؿذ ٍ تغزیِ

تذٍى هکول ػاصی 

تا هحلَل تجاسی 

 تْؼیل

T1 

هیلی گشم تش  200

 کیلَ گشم جیشُ

T2 

هیلی گشم تش  400

 کیلَ گشم جیشُ

T3 

هیلی گشم تش  600

 کیلَ گشم جیشُ

 b16/0 ± 74/1 a17/0 ± 10/2 ab22/0 ± 93/1 a03/0 ± 10/2 ًْایی )گشم(ٍصى 

ضشیة تثذیل غزایی )غزای 

خَسدُ ؿذُ تِ اصاء ّش کیلَ تچِ 

 هاّی(

 

a27/0  ± 25/2 b22/0 ± 89/1 b21/0 ± 92/1 b18/0 ± 82/1 

 b 25/8± 24/48 a09/7 ± 678/55 ab14/5 ± 51/53 a98/10 ± 53/58 کاسایی تثذیل غزا )دسكذ(

 a62/37 ± 28/224 b74/31 ± 82/188 b63/35 ± 06/192 b82/30 ± 85/181قیوت توام ؿذُ تِ اصای ّش کیلَ 
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 (.>00/0Pاست ) دار بًدن اختالفمعىیوطان دَىذٌ  فیمطابٍ در َر رد ریحريف غ

گشم دس گشٍُ ؿاّذ دس تیواسّای آصهایـی تحت تاثیش هحلَل تجاسی ٍ  74/1دٍسُ پشٍسؽ آًْا اص صى ًْایی تچِ هاّیاى دس اًتْای ي

هیلی گشم تش ّش کیلَ گشم جیشُ  600تیَلَصیک هَلتی تْؼیل افضایؾ یافتِ تغَسی کِ دس تیواس ػَم کِ دس جیشُ تچِ هاّیاى تِ هیضاى 

یة تثذیل غزایی کِ ؿاهل هیضاى غزای خَسدُ ؿذُ تشای تَلیذ ّش کیلَ گشم گشم استقاء یافت. ّوچٌیي ضش 10/2هکول ػاصی گشدیذ، تِ 

تَد کِ دس تیواسّای آصهایـی تحت تاثیش ایي هحلَل تیَلَطیکی کاّؾ یافتِ ٍ دس تیواس ػَم تِ  25/2تچِ هاّی آهَس ًیض دس گشٍُ ؿاّذ 

ل جیشُ تِ تَدُ صًذُ ٍ یا  ٍصى هاّیاى هی تاؿذ، ًیض تا تکاس کاّؾ یافت. کاسآیی تثذیل غزا کِ ًـاى دٌّذ هیضاى تثذی 82/1سقوی هؼادل 

دسكذ دس تچِ  53/58دسكذ دس گشٍُ ؿاّذ تِ  24/48گیشی ایي هحلَل تجاسی دس تچِ هاّیاى آهَس افضایؾ یافت. ایي هیضاى کاسآیی اص 

حؼة قیوت جیشُ هلشفی )ّضاس سیال( ًیض اص  تش هاّیاى آهَس تیواس ػَم افضایؾ یافت. قیوت توام ؿذُ تِ اصای ّش کیلَ گشم تچِ هاّی

 سیال کاّؾ یافت. 181850سیال تِ  228240

 

داس هؼٌیًـاى دٌّذُ  فیهـاتِ دس ّش سد شیحشٍف غ . تغییشات ّضیٌِ تَلیذ ّش کیلَ گشم تچِ هاّی آهَس دس تیواسّای هختلف.2ؿکل

  (.>05/0Pاػت ) تَدى اختالف

 تحث ٍ ًتیجِ گیشی

225.28 
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189.84 

b 
193.06 

b 182.85 
b 
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بدون مکمل )شاهد 
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هاّیاى ٍ اص جولِ هاّیاى گشهاتی ّضیٌِ ّای هختلفی تشای پشٍسؽ دٌّذُ ایجاد هی گشدد کِ اص جولِ خشیذ تچِ ػوَها دس پشٍسؽ 

هاّیاى، ّضیٌِ خَساک یا جیشُ، ّضیٌِ ّای تْذاؿت ٍ دسهاى، حول ٍ ًقل ٍ کاسگشی ٍ غیشُ هی تاؿذ کِ دس ػشجوغ ّضیٌِ ّای کل 

غزا هْوتشیي تخؾ اص ّضیٌِ ّای کل پشٍسؽ تَدُ ٍ تٌاتش ػقیذُ تؼیاسی اص هتخللیي  پشٍسؽ هاّی هٌظَس هی گشدد. دس ایي تیي، ّضیٌِ

ّا سا تـکیل هی دّذ. تٌاتشایي هذیشیت دسكذ ّضیٌِ 70تا  60ػلَم ؿیالتی تْیِ خَساک ٍ خَساک دّی هاّیاى پشٍسؿی حذٍدا تیي 

ؾ دادُ ٍ تِ ّویي دلیل تیـتشیي تحقیقات دس پشٍسؽ كحیح ایي تخؾ تا حذ صیادی اهکاى هَفقیت پشٍسؽ دٌّذگاى هاّی سا افضای

 هاّی ٍ ػایش آتضیاى دس خلَف تغزیِ ٍ هذیشیت آى هی تاؿذ.

دس ایي تحقیق تکاسگیشی هَلیتی تْؼیل تِ ػٌَاى یک هحلَل تیَلَطیکی تا اسصؽ ٍ هْن کِ اص ًظش ّضیٌِ خشیذ ٍ تکاسگیشی آى دس جیشُ 

اثیش هثثتی سا تش ّضیٌِ تَلیذ ّش کیلَ گشم هاّی تش اػاع ّضیٌِ غزای هلشفی، ایجاد ًوایذ. دس هاّی آهَس خیلی تاال ًثَدُ، تَاًؼت ت

هقیاع ّای تضسگتش ًیض ایي تاثیش گزاسی هی تَاًذ تؼیاس ًوَد پیذا کٌذ. قیوت توام ؿذُ تِ اصای ّش کیلَ گشم تچِ هاّی آهَس تش اػاع 

َل تجاسی پشٍتیَتیکی تْؼیل تَاًؼت تلَست هؼٌی داسی ایي ّضیٌِ سا اص ّضیٌِ غزای هلشفی دس تیواسّای تحت تکاسگیشی هحل

هیلی گشم دس ّش کیلَ اص  600سیال دس تیواس ػَم کِ دس آى اص پشٍتیَتیک تجاسی هَلتی تْؼیل تِ هیضاى  181850سیال تِ  224280

( دس خلَ پشٍسؽ هاّی 2003ٍ ّوکاساى،  جیشُ هَسد تغزیِ هاّی هکول ػاصی گشیذ، کاّؾ دّذ. دس ایي خلَف یافتِ ّای )ػیلَا

( دس تحقیقات خَد دس 02011هَافقت تا ایي تحقیق تَد. ّوچٌیي ػیلَا ٍ ّوکاساى  (Oreochromis niloticus)تیالپیای ًیل 

ضایؾ سؿذ تَاًذ تِ ػٌَاى یک استقاء دٌّذُ تاػث افخلَف تکاسگیشی تاػیلَع ّای پشٍتیَتیکی دسیافتٌذ کِ ایي هحلَل تیَلَطیکی هی

ؿذُ ٍ ّضیٌِ ّای پشٍسؽ سا تا تَجِ تِ ػولکشد تْتش سؿذ دس اصای جیشُ هلشفی تِ هیضاى  (Litopenaeus vanamei)هیگَ ٍاًاهی 

 قاتل تَجْی کاّؾ دّذ کِ دس هَافقت تا یافتِ ّای تحقیق حاضش تَد. 

( هیضاى تَلیذ هاّیاى گشهاتی ٍ اص جولِ کپَس 1393ٍ  1392تا تَجِ تِ آهاسّای ػاصهاى ؿیالت ایشاى ) ػالٌاهِ آهاسی ؿیالت ایشاى، 

کِ هؼادل  1382هیضاى تَلیذ هاّیاى گشهاتی دس کـَس ػضیضهاى اص ػال  1هاّیاى اص ػال ّای گزؿتِ سٍ تِ افضایؾ تَدُ ٍ تا تَجِ تِ ؿکل

یاى کپَس هاّیاى ٍ اص جولِ هاّی آهَس دس تي سػذُ اػت. دس ایي ه 170341تِ سقوی هؼادل  1393تي تَد استقاء یافتِ ٍ دس ػال  54801

ایي تَلیذ ًقؾ تؼضایی سا داسا هی تاؿٌذ. تا تَجِ تِ آهاسّای تَلیذ ٍ تش اػاع یافتِ ّای ایي تحقیق هی تَاى ارػاى ًوَد کِ فشآیٌذ 

خَتی سا دس افضایؾ ػولکشد  تکاسگیشی هحلَل تجاسی هَلتی تْؼیل تِ ػٌَاى یک فشآیٌذ تا اسصؽ ٍ تا ّضیٌِ کوتش هی تَاًذ ًقؾ تؼیاس

 سؿذ ٍ تاالتشدى ػولکشد اقتلادی دس تَلیذ ایي هاّیاى داؿتِ تاؿذ.
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 (1393ٍ  1392)ػالٌاهِ آهاسی ؿیالت ایشاى  1393تا  1392. هیضاى تٌاط تَلیذی هاّیاى گشهاتی دس کـَس ایشاى دس تیي ػالْای 2ؿکل

گیشی هحلَل تجاسی هَلتی تْؼیل تاثیش هثثتی سا تش ػولکشد سؿذ ٍ افضایؾ ساًذهاى دس یک ًتیجِ گیشی کلی هی تَاى دسیافت کِ تکاس 

اقتلادی ایي هاّی دس هشحلِ پشٍسؿی اٍلیِ داؿت. الصم تِ رکش اػت کِ تشخی دیگش اص ّضیٌِ ّای پشٍسؿی اص جولِ داسٍ دسهاى، حول ٍ 

ایي هاّیاى هذ ًظش قشاس گیشد. دس ایي تحقیق تِ ػٌَاى یک ؿاخق ًقل، تلفات هاّی ٍ غیشُ ًیض تایؼتی دس ػش جوغ ّضیٌِ ّای تَلیذی 

تشآٍسد ّضیٌِ ّا تش هثٌای ّضیٌِ خشیذ تچِ هاّی ٍ خَساک هاّیاى تا تاثیش پزیشی اص هحلَل تجاسی هَلتی تْؼیل تِ ػٌَاى یک ؿاخق 

شی ایي هحلَل تجاسی دس ػاخت جیشُ ّای هاّی تَاًذ دس تکاسگیػولکشد اقتلادی هَسد تشسػی قشاس گشفت. تْشحال ًتایج ایي تحقیق هی

 آهَس دس كٌؼت تَلیذ جیشُ آتضیاى ٍ پشٍسؽ اٍلیِ آًْا دس هقیاع ّای تَلیذی ٍ اقتلادی هفیذ ٍاقغ گشدد.

 هٌاتغ  

هاّی تاصهاًذگی تچِ  ٍ سؿذسٍی  (Saccharomyces cerevisiae)تاثیش پشٍتیَتیک هخوش ًاًَایی. 1391هحوذًظاد ؿوَؿکی، م.  -1

 .35-15. هجلِ تَػؼِ آتضی پشٍسی، ػال ؿـن، ؿواسُ اٍل ف (Rutilus rutilus caspicus) کلوِ

 ف. 64تَدجِ.  ٍ تشًاهِ دفتش. 1391-1381، ایشاى ؿیالت ػاصهاى آهاسی ػالٌاهِ -2

 ف. 64تَدجِ.  ٍ تشًاهِ دفتش. 1393-1392، ایشاى ؿیالت ػاصهاى آهاسی ػالٌاهِ -3

 ف. 659(، تـشیح ٍ فیضیَلَطی. اًتـاسات ًقؾ هْش تا ّوکاسی داًـگاُ گیالى. 1. هاّی ؿٌاػی )1381ػتاسی، م.  -4
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