
 1399 انتابست، 2، شماره مدوازدهسال                                                              پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

117 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  برخیثرات استفاده از مولتی آنزیم آپسوزایم و بتائین در جیره بر ا

 (Huso huso) ماهیفیل در الشه ترکیب خونی و هایشاخص
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 1398 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1397 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

 Huso) ماهیفیل در الشه ترکیب و خونی هایشاخص برخی بر و ترکیبی مجزا صورتبه بتایین و آپسوزایم آنزیماثر مولتی آزمایش این در

huso )سطوح  حاوی آزمایشی هایبا جیره هفته 8 مدتبه گرم32±3 وزنی میانگین ماهی بافیل قطعه 126 منظور،بدین بررسی قرار گرفت. مورد

دوره  انتهای در شدند. تغذیه غذا کیلوگرم بر آپسوزایم گرممیلی 500و 250،0 با سطوح ترکیبی صورتبهن ییبتا درصد 5/1 و 1 ،0 مختلف

 براساس شدند. گیریاندازه الشه یبترک سنجش شناسی وخون رایج هایروش براساس ماهیان الشه سنجش ترکیب و خون بیوشیمیایی هایشاخص

 آپسوزایم مجزای در تیمارهای چهاگر (.P<05/0) داد نشان بین تیمارها را داریمعنی اختالف های سفیدتعداد گلبول هاداده آنالیز از حاصل نتایج

 مشاهده گردید سفید هایگلبول تعداد داریافزایش معن تیمارهای ترکیبی در اما مشاهده نشد، آزمایشی بین تیمارهای اختالفی آنزیممولتی و

(05/0>P.) هماتوکریت، هموگلوبین، قرمز، هایگلبول تعداد MCV، MCH  و MCHCنداد نشان مختلف تیمارهای در را داریمعنی اختالف 

(05/0<P.) آزمایشی در تیمارهای داریاختالف معنی رطوبت و خاکستر پروتئین، چربی، درصد از نظر که داد نشان سنجش الشه هایداده 

 های بیوشیمیاییشاخص بر داریمعنی تأثیر آپسوزایم آنزیم یتمول و از بتائین که استفاده گرفت نتیجه توانمی بنابراین، (.P>05/0) نشد مشاهده

 ندارد. ماهیفیل الشه ترکیب و خون

 ماهی آپسوزایم، بتایین، فیل کلمات کلیدی:

 mohammadhomayouni7292@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

و  انرژي منابع تأمين در زيادي سهم ماهي رورشپ امروزه       

 جهات از خاوياري ماهيان رابطه اين در. دارد انسان نياز مورد پروتئيني

 خاوياري ماهيان ذخاير هستند.كاهش ايويژه اهميت داراي مختلف

 تكثير زمينه در علوم پيشرفت و سو يك از طبيعي هايزيستگاه در

 سوي از دورگه يا خالص قدانگشت يانماهبچه انبوه توليد و مصنوعي

 كشورهاي از بسياري مزارع در را هاآن پرورش توسعه امكان ديگر،

 ماهيان پرورش و كشت تا رودمي تدريجهب و ساخته فراهم جهان

 ماهيگردد. فيل دريا از هاآن صيد جانشين پرورش، در مزارع خاوياري

 بوده جهان خاوياري انماهي ( از مشهورترينHuso husoعلمي ) نام با

 ماهيان از ماهيفيل بسيار گرانبهاست. و ممتاز، درشت آن خاويار و

به  نسبت سريعي رشد خود زندگي سال اولين در و الرشد بودهسريع

 زاد پر ماهيفيل ماهيان،تاس ميان در چنيندارد. هم ديگر هايگونه

 در ماهي اين رشلذا پرو . است خانواده اين هايگونه ساير از ولدتر و

 ،Rosentalباشد )مي برخوردار ايويژه اهميت از خاوياري ماهيان ميان

 تجاري هايوضعيت تغذيه ماهي استفاده از آنزيم بهبود جهت .(2000

 از ايدسته هاآنزيم. (1395 و همكاران، )عادليان باشندمي ضروري

 اعانو بازده و سرعت افزايش موجب كه هستند طبيعي تركيبات

 Mazandaraniشوند )مي جانداران در متابوليكي يا شيميايي فرآيندهاي

 .هستندآنزيم  نوع چندين از تركيبي هاآنزيممولتي (.2009همكاران،  و

 جذب افزايش باعث و هستند مؤثر غذايي تركيبات از مختلفي انواع بر

،Prasad و Bela) است تركيبات نوع اين از آپسوزايم ،گردندمي هاآن

روند تخميري در محيط كشت  نتيجه آپسوزايم آنزيميمولت (.2008

غالب حاوي  طورآيد كه بهدست ميهجامد قارچ آسپرژيلوس نايجر ب

 بتا -اندوشامل  تركيب آپسازايمباشد، آنزيم زايالناز و بتاگلوكاناز مي

تركيبات باشد. مي بتاماناناز، آلفاگاالكتوزيداز، زايالناز بتا -اندو ،گلوكاناز

سلوالز، آلفا آنزيمي فرعي در اين محصول عبارتند از: سلوالز، همي

(. 1396)حاجاتي و صفايي،  گاالكتوزيداز، بتاماناناز و انواع پروتئازها

 واقع مفيد زيادي حد تا تواندمي جيره در غذايي هايجاذب از استفاده

 در جاذب ماده يك عنوانويژه به شيميايي ساختار با 6بتائين شود،

و همكاران،  Eklund) شودمي استفاده آبزيان از بسياري غذايي جيره

 متيونين، براي سنتز خود نوبهبه دهنده، متيل عنوانبه (. بتائين2005

 متابوليسم در را كليدي نقش كه و كراتين، كولين فسفاتيديل كارنيتين،

 و (Beklevik ،1998و  Polat) كند مي عمل دارند، و انرژي پروتئين

 نظر بدن در چربي سازوكننده سوخت تسهيل يك عنوانبه نهايت، در

 فيزيكي خصوصيات دليلبه بتائين (.Davis، 2005 و Wu) شودمي گرفته

 عملكردهاي ،)حرارت درجه باالي تحمل و طبيعي ماده (شيميايي و

 افزايش و )اسمزي كننده حمايت متيل دهندگي، زيستي )خاصيت

 پروريآبزي در غذاگيري تحريك و جاذب عنوانبه غذا، كيخوراخوش

كه  است شده (. ثابتHarpz ،1996) است گرفته قرار استفاده مورد

 رشد افزايش ماهيان سبب از بسياري در كه است موادي ازجمله بتائين

جايي كه تاكنون (. از آن2011و همكاران،  Niroomand) شودمي بقاء و

ي بتائين و مولتي آنزيم آپسوزايم بر فاكتورهاي در مورد اثرات تركيب

 هدف با مطالعه اين است، نگرفته صورت ماهيو تركيب الشه فيل ايمني

 انجام پذيرفت. شده ياد

 

 هامواد و روش

در نه تيمار و  1396صورت تصادفي در تيرماه اين آزمايش به       

برآبادي يپروري شهيدناصر فضلسه تكرار در سالن تحقيقات آبزي

ها از دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان انجام شد. ماهي

پروري آورده شدند. مركز تكثير شهيدرجائي تهيه و به مركز آبزي

ونيرو، 18در %2پس از مواجهه با حمام نمك   (Huso huso) ماهيفيل

قطعه در هر ونيرو معرفي شدند.  7به تعداد  20±5با ميانگين وزني 

گراد تأمين شد. آب آزمايشگاه از آب شهري درجه سانتي22±3ا دردم

 24مدت كه پس از ريخته شدن در مخازن ذخيره آب به شدتأمين مي

ها ساعت هوادهي شد تا كلرزدايي شود. جهت سازگار كردن ماهي

مدت يك هفته جيره غذايي بدون آنزيم و جاذب داده شد. جهت به

بار د نياز ماهيان هر چهار هفته يكگيري ميزان غذاي موراندازه

 %3سنجي شدند كه در كل دوره غذاي داده شده ماهيان زيست

هاي بيماري بيوماس موجود بود. در طي كل آزمايش  تلفات و يا نشانه

صورت پودري و توسط در ماهيان ديده نشد. بتائين مورد استفاده به

( و آپسوزايم Scholary groups Biochem، 2003آلمان ) بيوشم شركت

مورد استفاده )آپسوزايم، بيوپروتون، استراليا( تهيه گرديد. ماهيان با 

صورت درصد به 5/1و  1، 0ح بتائين در سه سطجيره غذايي حاوي 

آنزيم در غذا،  گرم بر كيلوگرمميلي 500و250،0تركيبي با سطوح 

سط ترازو تغذيه شدند. براي اين كار بتائين و مولتي آنزيم آپسوزايم تو

با دقت يك ده هزارم گرم توزين شد و بعد آن را به حدود يك ليتر 

شويي و بهتر چسبيدن آب اضافه كرده و سپس جهت جلوگيري از آب

گرم بر ليتر به آن ژالتين اضافه كرده و  3مقدار مواد بر روي غذا به

سپس توسط افشانه به غذا اضافه گرديد. در پايان هفته هشتم آزمايش 

ميخك  و در اسانس گل شد انتخاب تصادفي صورتماهي به 6تيمار  هر از

ppm250 توسط حوله نرم گرفته  هاو آب اضافي بدن آن هوش شدندبي

دار ازساقه ليتري ميكروتيوپميلي 2هايشد. بعد از آن توسط سرنگ

ليتري ميلي2هاي اپندروفگيري انجام گرفت و در ويالها خونآن دمي

سفيد، شمارش  هايگلبول كل تعداد شامل خوني هايشاخص شد. ريخته

 هماتوكريت هموگلوبين، قرمز، هايگلبول تعداد سفيد، هايگلبول افتراقي
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 سلول هموگلوبين غلظت ميانگين (،MCV) سلولي ميانگين حجم و

(MCHC) سلولي ميانگين هموگلوبين و (MCH) هاي رايجروش براساس 

 (.2004و همكاران،  Borgesشدند ) گيريهشناسي ماهيان اندازخون

پروتئين خام از طريق  (:AOAC ،1990ترکیب الشه ) سنجش       

م روش كلدال با استفاده از دستگاه بخش هضتعيين نيتروژن كل به

آلمان،  Gerhardtساخت كمپاني VAP و بخش تقطير مدل  EBLمدل

وش رقدار آن بهچربي خام از طريق حل كردن چربي در اتر و تعيين م

 Gerhardt كمپاني ساختVAP40  مدل سوكسله دستگاه وسيلهبه سوكسله

 مدل كوره الكتريكيآلمان، خاكستر از طريق قرار دادن نمونه در 

LV/5/11/B170  ساخت كمپانيNabertherm  550آلمان در دماي 

از طريق خشك كردن طوبت ساعت و ر 4گراد براي مدت درجه سانتي

آلمان( با  BINDER، ساخت كمپاني FD115مدل ) آوندر ها نمونه

 گيري شد.ساعت اندازه 24مدت به گراددرجه سانتي 105 دماي

 نتایج
هاي سفيد، شمارش افتراقي گلبول تعداد به مربوط هايداده       

و هموگلوبين  MCV، MCH، MCHC قرمز، هايگلبول سفيد، هايگلبول

ها داده آناليز از حاصل نتايج براساس ده است.ش ارائه 2 و 1 در جداول

داري را بين تيمارهاي آزمايش هاي سفيد اختالف معنيتعداد گلبول

 اگر چه در تيمارهاي مجزاي آپسوزايم و مولتي (،P<05/0نشان داد )

 در (، اماP>05/0) مشاهده نشد آزمايشي تيمارهاي بين اختالف آنزيم

 سفيد مشاهده هايگلبول تعداد دارمعني افزايش تركيبي تيمارهاي

، MCVهماتوكريت،  هموگلوبين، قرمز، هايگلبول تعداد (.P<05/0) شد

MCH  وMCHC داري را در تيمارهاي مختلف نشان اختالف معني

چربي، پروتئين، خاكستر و رطوبت اختالف  درصد نظر از (.P>05/0) نداد

  (.3 ()جدولP>05/0) داري در تيمارهاي آزمايشي مشاهده نشدمعني

 

 هفته 8آنزیم و جاذب بتائین طی  ماهی تغذیه شده با جیره حاوی مولتیهای سفید بچه فیلمقایسه گلبول: 1 جدول

 مونوسیت )%( )%( لنفوسیت ائوزینوفیل )%( نوتروفیل )%( مترمکعب()میلیگلبول سفید  تیمار
 cd8782±256 5/15±0 09/7±0/3 5/5±0/80 06/77±0/0 0 ينبتائ -0يمآپسوزا

 b8653±317 15/1±0/15 07/6±0/3 07/5±0/80 05/75±0/0 1 ينبتائ -0 آپسوزايم

 b9626±688 4/06±0/14 09/78±0/3 3/4±0/81 02/74±0/0 5/1 ينبتائ -0 آپسوزايم

 d8320±485 32/95±0/14 22/2±0/4 5/01±0/80 3/83±0/0 0 ينبتائ -250 آپسوزايم

 bc9392±460 30/06±0/16 08/47±0/4 25/6±0/78 05/86±0/0 0 ينبتائ -500 آپسوزايم

 a10960±250 4/86±0/16 05/91±0/4 32/82±0/77 16/82±0/0 1 ينبتائ -250 آپسوزايم

 a11267±325 52/9±0/16 32/52±0/4 86/64±0/77 45/93±0/0 5/1 ينبتائ -250 آپسوزايم

 a11140±328 25/23±0/17 28/45±0/4 57/34±0/77 045/01±0/1 1 ينبتائ -500 آپسوزايم

 a11267±133 6/1±0/17 21/5±0/4 76/37±0/77 70/96±0/0 5/1 ينبتائ -500 آپسوزايم

 انحرف استاندارد( ±باشد )ميانگين ها ميدار بين گروهدهنده اختالف معنيحروف متفاوت نشان

 
 هفته.  8ا جیره حاوی مولتی آنزیم و جاذب بتائین طی ماهی تغذیه شده بهای خونی بچه فیلمقایسه برخی شاخص :2 دولج

 انحرف استاندارد( ±باشد )ميانگين ها ميدار بين گروهدهنده اختالف معنيحروف متفاوت نشان

 

 

 (%) MCV (fl) MCH (pg) MCHC هماتوکریت )%( لیتر(گرم/دسی)میلیهموگلوبین  مترمکعب()میلیگلبول قرمز  تیمار

 a854436±6039 a55/2±0/13 a1/4±1/28 a15/39±13/332 a39/51±7/154 a65/49±1/46 0 ينبتائ -0يمآپسوزا

 a847300±4371 a3/33±0/13 a 06/26±1/28 a86/617±12/333 a3/33±4/157 a5/21±2/47 1 ينبتائ -0 آپسوزايم

 a854167±4497 a43/41±0/13 a 65/84±1/28 a66/65±19/337 a6/88±5/156 a21/5±1/46 5/1 ينبتائ -0 آپسوزايم

 a857693±4953 a31/433±0/13 a 3/63±1/29 a11/55±17/345 a05/63±4/156 a33/39±2/45 0 ينبتائ -250 آپسوزايم

 a848302±2363 a6/2±0/13 a35/03±1/29 a8/32±16/342 a95/62±6/155 a9/56±3/45 0 ينبتائ -500 آپسوزايم

 a850505±5492 a45/40±0/13 a67/03±0/29 a7/3±6/341 a4/53±4/157 a57/16±1/46 1 ينبتائ -250 آپسوزايم

 a844493±5867 a25/66±0/13 a06/88±1/28 a6/93±14/341 a5/84±3/161 a88/33±0/47 5/1 ينبتائ -250 آپسوزايم

 a853030±5084 a1/5±0/13 a77/86±0/28 a7/97±8/335 a6/26±0/158 a04/12±1/47 1 ينبتائ -500 آپسوزايم

 a847444±3269 a1/47±0/13 a12/9±1/28 a6/06±14/341 a33/02±02/159 a96/68±1/46 5/1 ينبتائ -500 آپسوزايم
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 هفته 8ماهی تغذیه شده با جیره حاوی مولتی آنزیم و جاذب بتائین طی : مقایسه ترکیبات الشه بچه فیل3 دولج

 )%( خاکستر رطوبت )%( )%( چربی )%( پروتئین تیمار

 a 76/86±0/16 a 5/5±0/6 a 01/25±1/75 a 15/38±0/3 0 ينبتائ -0يمآپسوزا

 a 66/23±0/17 a 56/6±0/6 a 36/33±1/75 a 06/37±0/3 1 ينبتائ -0 آپسوزايم

 a 75/93±0/16 a 88/8±0/6 a 12/53±1/75 a 02/39±0/3 5/1 ينبتائ -0 آپسوزايم

 a 7/2±0/17 a 03/1±0/6 a 89/38±1/75 a 025/4±0/3 0 ينبتائ -250 آپسوزايم

 a 56/06±0/17 a 88/9±2/6 a 3/23±1/75 a 01/4±0/3 0 ينبتائ -500 آپسوزايم

 a 95/83±0/16 a 5/9±0/6 a 6/25±2/76 a 025/38±0/3 1 ينبتائ -250 آپسوزايم

 a 76/16±0/17 a 52/1±0/7 a 94/26±0/75 a 025/38±0/3 5/1 ينبتائ -250 آپسوزايم

 a0/06±1/17 a55/6±0/6 a06/28±1/75 a017/38±0/3 1 ينئبتا -500 آپسوزايم

 a9/86±0/16 a5/7±0/6 a22/71±1/75 a01/39±0/3 5/1 ينبتائ -500 آپسوزايم

 انحرف استاندارد( ±باشد )ميانگين ها ميدار بين گروهدهنده اختالف معنيحروف متفاوت نشان

 بحث 

 نقش ايمني سيستم ردنب باال در كه غذايي مكمل از استفاده       

 زابيماري عوامل و استرس به نسبت مقاومت سالمت، افزايش در ،داشته

 جيره .(2007و همكاران،  Tukmech) شوند واقع مفيد توانندمي

 كند،مي تأمين را ضروري مغذي مواد تنها نه آنزيممولتي حاوي غذايي

 و آبزيان سالمت حفظ براي راهكارها بهترين از يكي تواندمي بلكه

،  Halverو  (hardyباشد بيماريزا عوامل برابر در هاآن مقاومت افزايش

 ماهيان در مختلف هايزمان در خوني هايشاخص (. تغييرات2002

 نوسانات  تأثير تحت توانندها ميشاخص است. اين رسيده اثباتبه

 غذايي، رژيم برداري،نمونه و صيد از ناشي استرس فصل، دمايي،

باشند  غيره و جنسيت جنسي، رسيدگي سن، هاي ژنتيكي،تفاوت

(Knowles  ،2006و همكاران) نتايج آزمايش حاضر نشان داد كه در .

داري بين ماهيان تغذيه شده با آنزيم و بتائين و شاهد اختالف معني

ترين تعداد در بين ماهيان تغذيه شده با بتائين وجود ندارد. اما بيش

دهنده وجود يا هاي سفيد نشانباشد. گلبولباال ميباال و مولتي آنزيم 

تواند باعث تحريك ايمني عدم وجود عفونت در ماهيان است كه مي

 (.2010 همكاران، و Kazemi) شود غيراختصاصي و اختصاصي

Hosseinifard  اي كه به جايگزيني ( در مطالعه2013)و همكاران

و  500با سطوح  درصد پروتئين با سويا 100و 75، 50، 25سطوح 

 كمانآالي رنگينگرم مكمل آنزيمي اويزايم در ماهي قزلميلي 1000

(Oncorhynchus mykiss) ترين تعداد گلبول سفيد بيش كردند، ارزيابي

گرم مكمل ميلي 1000همراه درصد سويا به 50را در تيمار حاوي 

اي (، در مطالعه1397طاعتي و صالحي ) آنزيمي آويزايم گزارش كردند.

هاي خوني و بيوشيميايي كپور معمولي كه به مقايسه شاخص

(Cyprinus carpioتغذيه شده با سطوح مجزا و توام مولتي آنزيم ) هاي

 سفيد هايگلبول تعداد ترينبيشتجاري داشتند، گزارش كردند كه 

 تيمارهاي بقيه اب كه گرديد مشاهده گرمميلي 1500كومبو  تيمار در

در  (2011) و همكاران  Oguz.داد نشان دارمعني اختالف آزمايشي

 خون پارامترهاي بر خالص گلوكانازبتا اثرات بررسي اي كه بهمطالعه

كردند كه استفاده  گزارش دادند، انجام (Cyprinus carpio) معموليكپور

حسني و م هاي سفيد شد.از اين آنزيم باعث افزايش تعداد گلبول

 ماهيفيل بچه بر بتائين مختلف سطوح تأثير مطالعه در (1395) همكاران

 متوسط مقاديركه داشتند، گزارش نمودند ( Huso husoپرورشي )

 5/1سطوح باالي  با شده تغذيه ماهيانفيل خون سفيد هايگلبول

محتوي  جيره با شده تغذيه ماهيان از داريمعني طوردرصد بتائين به

 سفيد هايگلبول تعداد بر بتائين بود. تأثير ترپايين بتائين، صددر 5/0

در بين  .داد نسبت ماده اين ايمني تحريك خواص به بتوان شايد را

هاي قرمز در ميان ماهيان شاهد و تيمارهاي تغذيه شده تعداد گلبول

داري وجود نداشت. و بتائين اختالف معني آنزيممولتي مختلف با سطوح

 كندمي تغيير محيطي شرايط و سن براساس ماهيان اكسيژنينيازهاي 

 ايجاد روشبه باتوجه ليتر خونميلي هر در قرمز هايگلبول تعداد

 براي الزم انرژي و قرمز گلبول توليد براي انرژي مصرف بين توازن

 زياد اكسيژن به نياز كهدرصورتي است. متغير هابافت به انتقال خون

 به نسبت است پايين هاي قرمزگلبول تعداد ظرن از كه خوني باشد،

 در زيادتري ميزانبه بايد دارد، تريبيش قرمز هايگلبول كه خوني

نتايج آزمايش حاضر، . براساس (Sattari ،2002شود ) پمپ سراسر بدن

تعداد گلبول قرمز در بين ماهيان تغذيه شده با آنزيم و بتائين و شاهد 

اي ( در مطالعه1397طاعتي و صالحي )د. داري نشان ندااختالف معني

 Cyprinusبيوشيميايي كپورمعمولي ) و خوني هايشاخص مقايسه به كه

carpio) هاي تجاري آنزيمتغذيه شده با سطوح مجزا و توام مولتي

 1500 ناتوزايم تيمار را در قرمز هايگلبول تعداد ترينبيشداشتند، 

 گرمميلي 1000 كومبو تيمار ياستثنا به كه گزارش نمودند گرمميلي

 Mohammadbeygiداشت.  داريمعني اختالف تيمارها بقيه با
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درصد  5/0و  1/0( گزارش كردند استفاده از سطوح 2013و همكاران )

ترين ( بتاگلوكوناز در كپورمعمولي بيش4)3-1مكمل آنزمي آندو

 و همكاران Zamani درصد بوده است. 5/0ميزان هموگلوبين در 

سل در هاي آنزيمي ناتوزايم و همي( اعالم كردند كه مكمل2014)

ها در ميزان هموگلوبين گرم و تيمار تركيبي آن 0/5و  25/0سطوح 

( 1395) محسني و همكارانماهي آزاد درياي خزر تاثيري نداشت. 

پرورشي  ماهيفيل بر بچه بتائين مختلف سطوح تأثيردر مطالعه 

(Huso huso) قرمز  گلبول متوسط مقاديررش نمودند كه داشتند، گزا

سطوح مختلف بتائين نسبت به گروه  با شده تغذيه ماهيانفيل خون

دهد هماتوكريت نتايج آزمايش حاضر نشان ميدار نبود. شاهد معني

داري در بين ماهيان تغذيه شده با آنزيم و بتائين و شاهد اختالف معني

 شدن آزاد و قرمز هايولگلب تورم پالسما، حجم كاهشوجود ندارد. 

 سبب توانندمي سازخون هاياز بافت قرمز هايگلبول تربيش تعداد

هاي گلبول تعداد و هموگلوبين هماتوكريت، شوند. هماتوكريت ازدياد

. نتايج آزمايش (Biron ،2000و  Benfeyهستند )  وابسته همهب قرمز

غذيه شده با هاي قرمز در بين ماهيان تدهد گلبولحاضر نشان مي

طاعتي و . داري وجود نداردآنزيم و بتائين و شاهد اختالف معني

هاي خوني و اي كه به مقايسه شاخص( در مطالعه1397) صالحي

( تغذيه شده با سطوح Cyprinus carpioبيـوشيميايي كپور معمولي )

 ترينبيشهاي تجاري داشتند، گزارش كردند مجزا و توأم مولتي آنزيم

 گرديد مشاهده گرمميلي 1500 ناتوزايم تيمار در ماتوكريتمقدار ه

 اختالف تيمارها بقيه با گرمميلي 1000 كومبو تيمار استثنايبه كه

كردند استفاده  گزارش (2013) همكاران و محمدبيگي داشت. داريمعني

( بتاگلوكوناز در 4)3-1مي آندويدرصد مكمل آنز 5/0و  1/0از سطوح 

درصد بوده است.  5/0رين ميزان هماتوكريت درتكپورمعمولي بيش

Zamani هاي آنزيمي ناتوزايم كردند كه مكمل اعالم (2014) و همكاران

ها در ميزان گرم و تيمار تركيبي آن 0/5و  25/0سل در سطوح و همي

محسني و همكاران  هموگلوبين ماهي آزاد درياي خزر تاثيري نداشت.

پرورشي  ماهيفيل بچه بر بتائين ختلفم سطوح تأثير مطالعه در (1395)

(Huso huso)  هماتوكريت  متوسط مقاديرداشتند، گزارش نمودند

سطوح مختلف بتائين نسبت به گروه  با شده تغذيه ماهيان فيل خون

 سيستم تقويت دهندهنشان لنفوسيت تعداد افزايش دار نبود.معني شاهد

 شدن طوالني و استرس اثر در هالنفوسيت تعداد و سلولي بوده ايمني

و همكاران،  Kazemiدهند )مي نشان كاهش آب در اكسيژن كمبود

پرورشي نسبت  هايگروه ها درمطالعه حاضر تعداد لنفوسيت در .(2010

 تعداد ( بيان داشتند1397)طاعتي و صالحي  دار نبود.به شاهد معني

 باالترين گرمميلي 1500 كومبو و گرمميلي 1000 ناتوزايم در لنفوسيت

و  Zamani .داد نشان دارمعني اختالف ساير تيمارها با كه بود مقدار

هاي آنزيمي كه مكمل كردند اعالم (2014) همكاران

ها گرم و تيمار تركيبي آن 0/5و  25/0سل در سطوح ناتوزايم و همي

  در ميزان هموگلوبين ماهي آزاد درياي خزر تأثيري نداشت.

داري معني رطوبت اختالف و خاكستر پروتئين، ربي،چ درصد از نظر       

( در 1391)و همكاران  اسعدي در تيمارهاي آزمايشي مشاهده نشد.

 آنزيم مكمل و سويا پودر با ماهي پودر تدريجي اي بر جايگزينيمطالعه

 Husoجوان ) ماهيفيل الشه عناصر تركيبات و قابليت هضم بر فيتاز

huso) طور هضم به جيره قابليت آنزيم فيتاز به زودنبيان نمودند كه با اف

اي با ( در مطالعه1396)داري افزايش يافت. اكبري و همكاران معني

 سوف ماهيبدن بچه شيميايي تركيب و رشد هايعنوان شاخص

 در بتائين غذايي جاذب تأثير تحت  (Sander lucioperca)معمولي

 پروتئين افزايش ميزان بر داريمعني اثر بتائين جيره گزارش كردند كه

 اي( در مطالعه2003)  Ablak و. Yilmaz دارد الشه چربي كاهش و

 ماهيگربه الرو غذايي جيره در آالنيندي و بتائين غذايي هايجاذب اثر

 ميزان گرديد، گزارش كردند بررسي  (Clarias gariepinus)آفريقايي

( 2006)و همكاران  Genc داد. نشان را داريمعني افزايش بدن پروتئين

آبي  ماهي تيالپياي الشه تركيب روي بتائين اي بر اثردر مطالعه

Oreichromis aureus)) طي از پس الشه پروتئين ميزان كردند گزارش 

 كه داد نشان حاضر مطالعه از حاصل است. نتايج يافته روز افزايش 18

 ماهيانهبچ غذايي جيره در بتائين جاذب و آنزيممولتي از استفاده

 دارياثر معني ماهي اين الشه تركيب و خوني هايشاخص بر ماهيفيل

دست آمده از مطالعات ديگر به نتايج به توجه لذا با است. نداشته

 استفاده مقادير در دارمعني اختالف بدون و يكسان و اثرات پژوهشگران

 و و جاذب آنزيم مولتي تركم مصرف جهت به جاذب و آنزيممولتي از

 از باالتر مقادير افزودن در نهايت شايد بتوان گفت با  هاهزينه كاهش

 هايشاخص بر تواندمي غذا كيلوگرم يك در بتائين جاذب و آنزيممولتي

 بچه بازماندگي و بگذارد داريمعني و مثبت اثر الشه تركيب و خوني

 .دهد افزايش را رشد و پرورشي هايمحيط در ماهيفيل ماهي
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