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  شدن مشخص و دامی و انسانی هاي مدل روي بر شده انجام هاي تحقیق به توجه با

 وضعیت بهبود و سالمت بقاء، افزایش در ها پربیوتیک و ها پروبیوتیک مثبت اثرات

 آبزیان تغذیه در غذایی هاي مکمل از دسته این بکارگیري اهمیت بدن، فیزیولوژیک

 و مدون کتاب تاکنون شده، انجام مطالعات رغم علی .است شده مشخص پیش از بیش

 کشورهاي از محققینی تالش با لذا .بود نیافته انتشار المللی بین سطح در جامعی

 در علمی هاي یافته جدیدترین چین، و یونان نروژ، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، آمریکا،

 تالیف کتاب این قالب در آبزیان تغذیه در ها پربیوتیک و ها پروبیوتیک اثرات زمینه
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