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 چکیده

 معمولی کپور ماهی در خون سرم بیوشیمیایی هایشاخص بر ترکیبی و مجزا صورتبه بتایین و ناتوزیم آنزیم مولتی اثر آزمایش این در

(carpio Cyprinus) هفته 8 مدتبه گرم 5/19±5/0 وزنی میانگین با مزرعه سر از کپور یماه قطعه 180 منظورنیبد گرفت. قرار بررسی مورد 

 500 و 250 ،0 سطوح با ترکیبی صورتبه بتائین درصد 5/1 و 1 ،0 مختلف سطوح حاوی تکرار سه و تیمار سه در آزمایشی هایجیره با

 و کل پروتئین فسفاتاز، الکالین گلوکز، کلسیم، خون بیوشیمیایی فاکتورهای دوره انتهای در شدند. تغذیه غذا کیلوگرم بر ناتوزیم گرممیلی

 دارمعنی افزایش جیره، در ناتوزیم افزایش با گلوکز میزان (P≥05/0) دارمعنی افزایش نتایج شد. بررسی اسپکتروفتومتری روش از استفاده با آلبومین

(05/0≤P) دارمعنی افزایش بتایین، و ناتوزیم ترکیبی باالی دوزهای تیمارهای در کلسیم (05/0≤P) ناتوزیم ترکیبی تیمارهای در فسفاتاز الکالین 

 و بتایین از استفاده طورکلیبه داد. نشان را بتایین و ناتوزیم ترکیبی باالی دوزهای تیمارهای در لبومینآ (P≥05/0) دارمعنی افزایش بتایین، و

 گردید. کپور ماهی در ایمنی هایشاخص عنوانبه خون بیوشیمایی فاکتورهای ودبهب باعث ناتوزیم آنزیم مولتی

  ناتوزیم، بتایین، کپور، بیوشیمیایی خون کلمات کلیدی:

 fisheriessafari@yahoo.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه
چنین کاهش صید باتوجه به نیاز روز افزون بشر به آبزیان و هم       

پروری شده است. جهت رسیدن باعث گسترش روز افزون صنعت آبزی

پروری باید کیفیت محصوالت تولیدی را به موفقیت در صنعت آبزی

تواند در هایی است که میپارامتر کیفیت و کمیت جیره ازباال برد. 

سرعت رشد وافزایش تولید موثر باشد، بنابراین با دستیابی به یک 

 Afsharبهبود بخشید ) توانمی ترکیب مناسب جیره روند رشد را

mazandaran ،2002). دریای ایرانی سواحل استخوانی ماهیان میان در 

 سواحل ساکنین برایغذایی  ارجحیت دلیلبه دریایی کپور ماهی خزر

 ،Yousefianاست ) برخوردار ایجایگاه ویژه از خزر دریای شرقیجنوب

های تجاری . جهت بهبود وضعیت تغذیه ماهی استفاده از آنزیم(2004

نشان داده  تحقیقات(. 2015و همکاران،  Adelian) باشندمیضروری 

پروتئینی باعث های دارای کنجاله ها در جیرهاست که استفاده از آنزیم

توانند ها میآنزیم (.Selle ،2002شود )ها میافزایش قابلیت هضم آن

بین ببرند و سبب بهبود فعالیت  ای را ازاثرات فاکتورهای ضدتغذیه

محققان براساس تحقیقات انجام شده  .(Soltan ،2015ماهی شوند )

ناتوزیم تغییراتی گانه آنزیم دهفسفرو پروتئین مولتی روی معادل انرژی،

و شرکت تولیدکننده آنزیم جدید را تحت عنوان آنزیم  در آن ایجاد شد

 ناتوزیم آنزیم (.2010 و همکاران، Zaghary) نمود بازار وارد پالس ناتوزیم

 بتاگلوکاناز، فیتاز، حاوی که است آنزیمی هایمکمل از یکی پالس

 زایالناز، لیپاز،، آمیوگلیکوزیداز پکتیناز، سلوالز،همی سلوالز، آلفاآمیالز،

و  Yaghubfar) باشدمی پنتوزاناز وزاتافاسیدفس اسیدفیتاز، پروتئاز،

های پروتئینی که دارای کنجاله هاییجیره ها درآنزیم .(2014 همکاران،

شوند گیاهی هستند، باعث افزایش قابلیت هضم آمینواسیدهای آن می

(Selle ،2003) .های خاصی غذایی با افزودن مکملهای بهبود جیره

های استرس برابر در غذا باعث مقاومت جذب بهتر و رشد عالوه بر تحریک

ماهی از . (2012و همکاران،  Razaghiشود )محیطی در ماهی می

طعمه و یا بلعیدن استفاده  گرفتن، شکار چشایی بیرونی خود برای حس

گیرد ماهی از قرار میکه غذا در داخل دهان ماهی کند. هنگامیمی

کند. افزودن مواد های دهانی خود برای بلعیدن غذا استفاده میگیرنده

شود غذا می بهتر و جذب داخلی هایگیرنده تحریک جاذب باعث افزایش

(Kasmyn ،1999 .) استفاده از مواد جاذب در جیره غذایی آبزیان

در کاهش  انکارناپذیر ضرورت یک عنوانبه مطلوبیت غذایی جهت افزایش

های اخیر از مواد باشد. در سالهای مربوط به تغذیه مطرح میهزینه

ین یبتا ،دآمینه(یجاذب مختلفی مانند فین استیم )مخلوط بتائین و اس

متیل گلیسین( و انواع اسیدهای آمینه برای خوش خوراک کردن )تری

ایین یک بت(. 2011و همکاران،  Nirooman) غذا استفاده شده است

خوراکی باعث افزایش خوش اذغجاذب است که با اضافه کردن آن به 

تواند اثرات سودمندی در رشد شود و میطعم مناسب غذا می غذا و

، Polatو  Beklevikداشته باشد ) در مراحل مختلف زندگی ماهی ماهی

مستقیم گروه متیل نقش مهمی  دهنده عنوان تنها(. این ماده، به1991

 (. Hole ،1994و  Virtanenدر متابولیسم انرژی و پروتئین دارد )

ها و افزایش مقاومت آبزیان چنین بتایین در جذب بهتر ویتامینهم

بیوشیمیایی  فاکتورهای بررسی (.1381 )افشارمازندران، دارد زیادی تاثیر

عفونی، خونی و  هایتواند نقش مهمی در تشخیص بیماریسرم می

 طورکلی اجزاء سلولی و سرم خون نشانمسمومیت آبزیان ایفا کند. به

دهنده تابلوی عمومی سالمت بدن هستند و این فاکتورها وابستگی 

و همکاران،  Shahsavani) سن دارند و ایتغذیه محیطی، شرایط به زیادی

های غذایی ها و جاذبمطالعات در زمینه تاثیر مولتی آنزیم(. 2005

 و همکاران Ghomiبر پارامترهای خون اندک و محدود به مطالعه 

(، Huso huso) ماهیآنزیم کیمین در فیل( در استفاده از مولتی2012)

Oguz ( و 2011) و همکارانMohammadbeigy (2011) و همکاران 

(، مطالعه Cyprinus carpioدر استفاده از بتاگلوکوناز در کپورمعمولی )

Khani ماهی ایرانی در تاس در استفاده از نوکلئوتید (2015) و همکاران

(Acipenser persicus) در زمینه ایتاکنون مطالعه که جااز آن  باشد.می 

آنزیم و بتایین صورت نگرفته است پژوهش حاضر تاثیر ترکیبی مولتی

جیره آنزیم ناتوزیم در کارگیری بتائین و مولتیبا هدف بررسی اثرات به

 آن بر روی فاکتور های بیوشیمیایی خون ماهی کپور انجام شد.

 

 هامواد و روش

در سالن  1396 شهریور و مهرماه تحقیق در این: شیآزما طیشرا       

پروری شهید ناصر فضلی برآبادی دانشگاه علوم و منابع تحقیقات آبزی

میانگین ماهی با بچه 206طبیعی گرگان انجام شد. جهت این بررسی 

گرم از مزرعه خریداری شد و پس از مواجه با  5/19±5/0وزنی حدود 

قطعه و  12سازگاری، با تراکم  درصد و پس از دو هفته 2حمام نمک 

لیتر معرفی  50مخزن با حجم تقریبی  18تصادفی به  طور کامالًبه

تکرار درنظر گرفته شد. هوادهی به  2تیمار با  9شدند. در مجموع 

صورت پیوسته در طول آزمایش انجام گرفت و منبع تامین آب مخازن 

در طول دوره  پرورشی آب شهری هوادهی شده و کلرزدایی شده بود.

صورت روزانه و ز غذادهی بهآزمایش آب مخازن طی یک نوبت قبل ا

صورت روزانه مورد سنجش قرار درصد تعویض شد. دما به 3مقدار به

صورت صورت روزانه ثبت و خارج شد. غذادهی بهگرفت. تلفات نیز به

 درصد در سه نوبت در طول آزمایش صورت گرفت.5/2میانگین

رت صوبتایین مورد استفاده به: ترکیب جیره و نحوه غذادهی       

 ،Scholarly groups Biochem) آلمان بیوشم شرکت توسط و پودری

و ناتوزیم مورد استفاده )ناتوزیم، بیوپروتون، استرالیا(  (2003
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و  1، 0ح بتائین در سه سطماهیان با جیره غذایی حاوی تهیه گردید. 

گرم بر میلی 500و  250، 0 صورت ترکیبی با سطوحدرصد به 5/1

آنزیم ناتوزیم غذا، تغذیه شدند. برای این کار بتایین و مولتی کیلوگرم

توسط ترازو با دقت یک ده هزارم گرم توزین شد و بعد آن را به حدود 

شویی و بهتر یک لیتر آب اضافه کرده و سپس جهت جلوگیری از آب

بر لیتر به آن ژالتین اضافه  گرم 3مقدار چسبیدن مواد بر روی غذا به

 ناتوزیم آنزیمتوسط افشانه به غذا اضافه گردید. مولتی سپس کرده و

آمیلوگلوکوسیداز،  سلوالز، آلفاآمیالز، فیتاز، لیپاز، پروتئاز، آنزیم 52 دارای

 و فسفتاز اسید پکتیناز، زایالناز، همیسلوالز، پنتوسوناز، بتاگلوکاناز،

 است. فیتاز اسید

ماهی  6از هر تیمار  در پایان هفته هشتم آزمایش: خون زیآنال       

 هوش شدندبی صورت تصادفی انتخاب شد و در اسانس گل میخک به

سط ها توسط حوله نرم گرفته شد. بعد از آن توو آب اضافی بدن آن

ری ها خونگیلیتری میکروتیوپ دار ازساقه دمی آنمیلی 2های سرنگ

پس سلیتری ریخته شد و میلی 2های اپندروف انجام گرفت و در ویال

ز بقیه ( سرم خون ا3000 دقیقه و با دور 7با استفاده از سانتریفیوژ )

ده مشخص ش قبل از که های اپندورفیویال سمپلر به وسیلهاجزا جدا و به

 داری شد.گهن -20 دمای در آزمایش تا لحظه ویال اپندورف شد. اضافه بود

کلسیم، پروتئین کل، : سرم یایمیوشیب یفاکتورها سنجش       

های تجاری شرکت کیت فسفاتاز، آلبومین و گلوکز با استفاده از آلکالین

شد. پروتئین  انجام light Wave-S2000 UV/VIS وسیلهبه و آزمون پارس

، Doumasهای ذکر شده توسط )ترتیب طبق روشکل و آلبومین به

گیری شدند. گلوکز سرم نیز از طریق ( اندازهTietz ،1986؛ 1977

، Hosseinifarروش گلوکز اکسیداز سنجیده شد )اسپکتروفتومتری به

روش به ALP( و Braun ،2010(. مقدار کلسیم نیز طبق روش )2010

 ( محاسبه شد.Borges ،2004آنزماتیک کینتیک )

ها با استفاده از نرمال بودن داده یررسسپس از ب: هاداده زیآنال       

 استفاده با هاداده آنالیز ،ویلک -شیپیرو و اسمیرنوف -کولوموگروف آزمون

 انجام شد. (One-Way ANOVA) طرفهیک واریانس آنالیز آزمون از

 95دانکن درسطح اطمینان  آزمون از میانگین تیمارها، مقایسه برای

 .شد استفاده درصد
 

 نتایج

نتایج بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون پس از هشت        

های حاوی سطوح متفاوت بتایین ماهیان کپور با جیرهبچههفته تغذیه 

 نشان داده شده است. 5تا  1 هایو مولتی آنزیم ناتوزیم در شکل

شود میزان گلوکز در دیده می 1طورکه در شکل : همانگلوکز       

به تیمار  را نسبت (≥05/0P) داریحاوی ناتوزیم افزایش معنی تیمارهای

ترین میزان گلوکز در بیش و تیمارهای بدون ناتوزیم نشان داد. شاهد

بتایین مشاهده شد که این تیمار افزایش  5/1و  500تیمار ناتوزیم 

 (.≥05/0P) داری را با سایر تیمارها نشان دادمعنی

 

ترین میزان ناتوزیم بیش حاوی تیمارهای کلسیم در میزان :میکلس       

و سایر  شاهد( را نسبت به تیمار ≥05/0Pداری )( افزایش معنی500)

و  500کلسیم در تیمار ناتوزیم ترین میزان بیش تیمارها نشان داد.

داری را با سایر بتایین مشاهده شد که این تیمار افزایش معنی 5/1

.(2)شکل  (≥05/0P) تیمارها نشان داد

 
 هفته غذادهی با سطوح مختلف مولتی آنزیم و جاذب بتایین 8پس از  (C. carpio)ماهی کپور میانگین گلوکز سرم خون بچه : 1شکل 

 میانگین بیان شده است. ±صورت انحراف معیارها بهداده ،باشددرصد می 5دار در سطح حروف انگلیسی متفاوت بیانگر اختالف معنی
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میزان آلکالین فسفاتاز در تیمارهای ترکیبی : فسفاتاز نیآلکال       

یا  شاهد( را با تیمار ≥05/0Pداری )ناتوزیم و بتایین افزایش معنی

ترین میزان کار رفته نشان داد. بیشتیمار حاوی یکی از دو ماده به

مشاهده شد که  بتایین 5/1و  500آلکالین فسفاتاز در تیمار ناتوزیم 

 (≥05/0P) داری را با سایر تیمارها نشان داداین تیمار افزایش معنی

 .(3)شکل 

تایین میزان آلبومین در تیمار ترکیبی ناتوزیم و ب: نیآلبوم       

شان نو سایر تیمارها  شاهد( را با تیمار ≥05/0Pداری )افزایش معنی

تایین ب 5/1و  500ترین میزان آلبومین در تیمار ناتوزیم دادند. بیش

ا نشان داری را با سایر تیمارهمعنیمشاهده شد که این تیمار افزایش 

 .(4)شکل  (≥05/0P) داد

 

میزان پروتئین کل در تیمار ترکیبی ناتوزیم و  :کل نیپروتئ       

و سایر تیمارها  شاهد( را با تیمار ≥05/0Pداری )بتایین افزایش معنی

های ترکیبی حاوی ترین میزان پروتئین کل در تیمارنشان دادند. بیش

داری میزان ناتوزیم مشاهده شد که این تیمار افزایش معنیترین بیش

 .(5)شکل (≥05/0P) را با سایر تیمارها نشان داد

 
 هفته غذادهی با سطوح مختلف مولتی آنزیم و جاذب بتایین 8پس از  (C. carpio)ماهی کپور میانگین کلسیم سرم خون بچه : 2شکل 

 میانگین بیان شده است. ±صورت انحراف معیارها بهداده ،باشددرصد می 5دار در سطح انگلیسی متفاوت بیانگر اختالف معنیحروف 
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 بحث 

غذایی نیز افزایش یافته است. با رشد روزافزون جمعیت نیازهای        

ترین رشد پروری دارای سریعدهه گذشته، صنعت آبزی در طی چند

باشد. تولید ماهی در طول در بخش تولید مواد غذایی در جهان می

شرایط نامطلوب  و هامحدودکننده ازجمله بیماری پرورش با عوامل دوره

همراه با پیشگیری که افزایش رشد و بازدهی روبرو است. باتوجه به این

کارهای پروری یکی از راهیآبزاز بیماری در مزارع 

مدیریتی است و تغذیه نیز یکی از فاکتورهای اصلی هزینه در 

تولید(، لذا استفاده از  درصد هزینه کل 70تا  60) باشدپروری میآبزی

های غذایی مناسب که با بهبود عملکرد رشد و ایمنی بتواند اثرات رژیم

ها در بحث مدیریت تغذیه مزارع را ایجاد نماید یکی از ضرورت مطلوب

صورت مکمل در جیره کاربرد مواد جاذب به پرورشی آبزیان است.

و افزایش بسیار مطلوبی  غذایی بسیاری از ماهیان بررسی شده است

کاهش از  کاهش زمان باقی ماندن غذا در آب، در افزایش مصرف غذا،

 
 نقره هفته غذادهی با سطوح مختلف مولتی آنزیم و جاذب بتایین  8پس از  (C. carpio)ماهی کپور میانگین آلبومین سرم خون بچه: 4شکل 
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شدنی در آب و فراهم کردن مواد مغذی  حلمغذی  هم گسیختگی مواد

همراه داشته باشد  حل شدنی در آب در مرحله تغییر عادت غذایی به

(Doving  وKasumyan ،2003 .)ها با از بین بردن فاکتورهای آنزیم

، Soltanشوند )ای باعث بهبود عملکرد رشد ماهیان میضدتغذیه

های ذایی حاوی کنجالههای غها در جیرهآنزیم کارگیریبه(. 2009

شوند می آمینواسیدهای آن قابلیت هضم گیاهی، باعث افزایش پروتئینی

(Ritz ،1995.) دار در مطالعه حاضر افزایش معنی(05/0P≤)  میزان

کلسیم  (≥05/0P) دارگلوکز با افزایش ناتوزیم در جیره، افزایش معنی

 داردر تیمارهای دوزهای باالی ترکیبی ناتوزیم و بتایین، افزایش معنی

(05/0P≤)  ،الکالین فسفاتاز در تیمارهای ترکیبی ناتوزیم و بتایین

دوزهای باالی ترکیبی  تیمارهای لبومین درآ (≥05/0P) دارمعنی افزایش

پژوهشی  در (2012) و همکاران Ghomi. ناتوزیم و بتایین مشاهده شد

آنزیم کیمین بر روی برخی پارامترهای که بر روی استفاده از مولتی

بیان کردند که  داشتند  (Huso huso)ماهی نوجوانبیوشیمیایی فیل

 گرممیلی 750 آنزیم با خوراکی ماهی جزبه سرم پروتئین کل غلظت

 تاثیر تحت بود، تیمارها سایر از باالتر داریمعنی طوربه که کیلوگرم بر

 نوجوانان در گلوکز میزان بر غذایی رژیم آنزیم اگرچه. نگرفت قرار

 میزان اما نداشت تأثیری کیلوگرم/گرممیلی 1000 آنزیم با شده تغذیه

 سرم کلسترول. یافت کاهش توجهی قابل طوربه هاگروه سایر در آن

 750 حاوی هاکه در غذای آن ماهیانی در جزبه تیمارها همه در ماهی

 هاییگروه در منیزیم سطوح .یافت کاهش آنزیم بود، کیلوگرم بر گرممیلی

 کردند دریافت کیلوگرم بر گرممیلی 500-750 غذایی رژیم آنزیم که

( در پژوهشی که 2012) و همکاران Mohammadbeygi .بود باالتر

 اثرات و جو بر مبتنی رژیم در گلوکاناز خارجی-برروی استفاده از بتا

 Cyprinus) کپورمعمولی هماتولوژیکی پارامترهای از روی برخی بر آن

carpio) طور تواند بهگلوکان می-انجام دادند، بیان نمودند که آنزیم بتا

 گلوکز، مانند خون بیوشیمیایی عوامل از بعضی داری بر رویمعنی

داری معنی طوربه وآلبومین کل پروتئین کلسترول، اسیداوریک، کراتین،

تحقیقی که بر روی استفاده  در (2010) و همکاران Hajatiتاثیر بگذارد. 

از مکمل آنزیمی بر روی خصوصیات الشه، ترکیب گوشتی و برخی از 

گوشتی داشتند بیان نمودند که استفاده  ییهاجوجهپارامترهای خون 

گلیسیرید های خارجی باعث افزایش غلظت کلسترول و تریاز آنزیم

 اثرات بررسی ای که بهدر مطالعه (2011) و همکاران Oguzخون شد. 

 (Cyprinus carpio) کپورمعمولی خون پارامترهای بر خالص بتاگلوکاناز
 از بیان نمودند که استفاده از این آنزیم، باعث شد برخی ،شد انجام

 و MCV هماتوکریت، هموگلوبین، ،WBC، RBC مانند خون عوامل

MCH اسید کراتین، گلوکز، مانند خون بیوشیمیایی عوامل از بعضی و 

دار گروه شاهد معنی نسبت به آلبومین و کل پروتئین کلسترول، اوریک،

 که بر استفاده از مولتی در تحقیقی (2016) و همکاران Adelianبودند. 

 (Cyprinus carpio)آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی ماهی کپورمعمولی 
های رشد و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی آن بر شاخصو اثرات 

های خون داشتند بیان کردند که سطوح آنزیمی مختلف بر فاکتور

بیوشیمیایی خون )آلبومین، کلسیم، گلوکز و پروتئین کل( تاثیر 

صورت مکمل در جیره غذایی کاربرد مواد جاذب به داری نداشت.معنی

و افزایش بسیار مطلوبی در  بسیاری از ماهیان بررسی شده است

کاهش از هم  کاهش زمان باقی ماندن غذا در آب، افزایش مصرف غذا،

گسیختگی مواد مغذی حل شدنی در آب و فراهم کردن مواد مغذی 

همراه داشته باشد  حل شدنی در آب در مرحله تغییر عادت غذایی به

(Doving  وKasumyan ،2003 .)Khani ( در 2015) و همکاران

ای که در استفاده از نوکلئوتیدها بر پارامترهای خونی و مطالعه

 (Acipenser persicus) ماهی ایرانی جوانبیوشیمیایی سرم خون تاس

گیری شده داشتند گزارش کردند که در بین فاکتورهای خونی اندازه

گروه شاهد داشتند.  با داریمعنی تفاوت کلسترول گلیسیرید،تری گلوکز،

Yousefi ( در تحقیقی که بر استفاده از نوکلئوتید 2012) همکاران و

ماهی خوراکی و تاثیر آن بر بر پارامترهای بیوشیمیایی و خونی فیل

(Huso hoso)  داشتند بیان کردند که پروتئین کل، کلسترول، تری

گلیسیرید، آلبومین و گلوبین توسط نوکلئوتیدهای جیره تحت تاثیر 

صورت گرفته در بحث استفاده از بتایین و تاثیر قرار نگرفت. مطالعات 

Mohseni (2017 )باشد. تعداد کمی می شیمیاییهای بیوآن بر فاکتور

در تحقیقی که بر روی کاربرد بتایین در افزایش رشد و بهبود سیستم 

داشت بیان نمود  (Huso hoso) ماهی پرورشیایمنی در تغذیه بچه فیل

های کبدی و عث افزایش فعالیت آنزیمکه استفاده از این جاذب با

طورکلی استفاده هچنین باعث افزایش ایمنوگلوبین کل شده است. بهم

آنزیم ناتوزیم باعث بهبود فاکتورهای بیوشیمایی از بتایین و مولتی

 ایمنی در ماهی کپور معمولی گردید. هایعنوان شاخصبه خون
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Abstract 
In this experiment, the effect of dietary administration of betaine and Natozim multi-

enzyme on blood biochemical indices in common carp (Cyprinus carpio) were investigated. For 

this purpose, 180 fish with an average weight of 19.5±0.5 gr, were fed diets supplemented with 3 

different levels of 0, 1 and 1.5% in combination with 0, 250 and 500 mg/l for 8 weeks. At the 

end of the feeding trial, biochemical indices, Calcium, Alp, Alb, Glocuse were assessed. Results 

showed a significant increase (P≤0.05) of glucose with Natozim increase in the diet, a significant 

increase (P≤0.05) of calcium in highest doses of Natozim and betaine, significant increase of 

(P≤0.05) alkaline phosphatase in combined treatments of Natozim and betaine and significant 

increase (P≤0.05) of albumin in highest doses of Natozim and betaine. Generally, the use of 

betaine and multi-enzyme Natozim improved blood biochemical parameters as immune 

parameters in carp. 
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