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 (Cyprinus carpio) معمولی کپور ماهی غذایی جیره در ناتوزیم آنزیممولتی از استفاده

 های رشد و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خونو اثرات آن بر شاخص

 

 

 گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،   :*مهرداد عادلیان

 71945-784 صندوق پستی:

 گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  :پورمحمدرضا ایمان

 71945-784گرگان، صندوق پستی: 

 گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  زاده:وحید تقی

 71945-784صندوق پستی: 

  گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  :مازندرانیمحمد

 71945-784صندوق پستی: 
 9317 مهرتاریخ پذیرش:            9317 تیرتاریخ دریافت: 

 چکیده
مه  (Cyprinus carpio)ماهی کپور معمولی   ماهی ه چیزخوار استتتت    یک 

این های آمیالزی در ر ده ی فعالتری نستت    ه ی کمهای پر تئازی فعال

ها در جیره رسد  ا  اال  ردن آنزیمنظر میماهی  جود دارد  نا راین  ه

غذایی  توان میزان جذب پر تئین در ماهی کپور معمولی را افزایش داد 

کارگیری مولتی هی رشد را  ه ود  خشید. هدف از این پژ هش،  هاشاخص  

م در جیره غذایی    ررسی اثرات آن  ر فاکتورهای رشد   آنزیم ناتوزی

 رخی از پارامترهای  یوشتیمیایی خون ماهی کپور معمولی   وده است . 

تصادفی در پنج تیمار   سه تکرار انجام  صورت طرح کامالا این آزمایش  ه

، 0ستح   5،  یوپر تون، استترالیا( در ®شتد   مولتی آنزیم )ناتوزیم

غذایی میلی 0000   050، 500، 050 غذا،  ه جیره  گرم  ر کیلوگرم 

های آزمایشتی داده شتد   ها جیرههفته  ه ماهی 8مدت اضتافه شتد    ه

شامل: افزایش  زن  شد  شد  یژه (WG)فاکتورهای ر ضریب (SGR)، نرخ ر  ،

   (CF)، شتتاخص  ضتتعی  (WGP)، درصتتد افزایش  زن  دن (FCR)ت دیل غذایی 

مان پر تئین  ند های  (PER)را فاکتور ف . از  مورد  ررستتتی ررار گر

کل  یایی خون میزان آل ومین، کلستتتیم، گلوکز   پر تئین   یوشتتتیم

 ( تفا تCF) در شاخص  ضعی  مختلف گیری    ررسی شد. تیمارهایاندازه

شتند یکدیگر  ا داریمعنی سحوح آنزیمی  ،(<05/0P) ندا  500   050اما 

(، SGR) (، نرخ رشتتد  یژهWG ر افزایش  زن )( گرم  ر کیلوگرممیلی)

   راندمان (WGP)  دن  زن افزایش (، درصتتدFCR) ضتتریب ت دیل غذایی

. ستتتحوح (P<05/0)ترین تاثیرگذاری را داشتتتتند  یش (PER) پر تئین

آنزیمی مختلف  ر فاکتورهای  یوشتتتیمیایی خون )آل ومین، کلستتتیم،  

 .(P>05/0)داری نداشتند گلوکز   پر تئین کل( تاثیر معنی
 

 خون  بیوشیمیایی ، مولتی آنزیم ناتوزیم، فاکتورهای(Cyprinus carpio) معمولی کپور رشد، ماهی هایشاخص کلمات کلیدی:
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 مقدمه
چنین محدودیت صید از به آبزیان و هم روزافزوناز نی       

ت برای بشر گردید. موفقی پرورییآبز صنعت توسعه سبب طبیعت

عمده به کیفیت محصول پرورش  صورتبهپروری یآبزصنعت 

 زا استفاده آنزیمی، محصوالت گسترش گردد. بایم باز شده داده

 .درسیم نظربه تغذیه ماهیان ضروری وضعیت بهبود برای هایمآنز

ی رو که هستند مینوع آنز نیاز چند یبیترک تجاری، هاییمآنز

و  Ritz) ندمؤثر ،ییمواد غذا دهندهیلاجزاء تشک ازی انواع مختلف

و  Moran ؛Åman ،5929و  Pettersson ؛5991همکاران، 

McGinnis ،5992؛ Hastings ،5999). عمل  شتابی که مکانیسم

برابر زمانی  8050دهند تا یمی شیمیایی هاواکنشها به یمآنز

و  Ringe) در آب بدون کاتالیزگر انجام شود است که واکنش

Petsko، 8002) .ی ایهتغذتوانند اثرات فاکتورهای ضدیمها یمآنز

؛ Soltan ،8009)را از بین ببرند و سبب بهبود عملکرد ماهی شوند 

Farhangi  وCarter ،8002که ماهی کپور معمولی (. با توجه این

تری های پروتئازی کمیتفعالچیزخوار است و یک ماهی همه

این ماهی وجود دارد  های آمیالزی در رودهیتفعالنسبت به 

(Hidalgo  5999، همکارانو)رسد با باال بردننظر می، بنابراین به 

ها در جیره غذایی بتوان میزان جذب پروتئین در ماهی کپور آنزیم

 ی رشد را بهبود بخشید.هاشاخصش داد و معمولی را افزای

توانند سبب یمها یمآنزدهد که یممطالعات فراوانی نشان        

بهبود عملکرد سیستم گوارشی شوند و درنتیجه افزایش رشد، 

 ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و راندمان پروتئین را بهبود

 و Bogut) (Cyprinus carpio) قدانگشت کپورماهیان ،بخشند

  (Oerochromis nioticus×O. aureus)تیالپیا هیبرید (،5991 ،مکارانه

Lin) افریقاییماهیگربه ،(8002 همکاران، و (Clarias gariepinus )

) Yildirim  وTuran ،8050)  و ماهی آزاد خزر(salmo trutta 

caspius) ) Zamini  ،چنین مطالعات (. هم8058و همکاران

 ،دیگری در زمینه آنزیم و اثرات آن بر خصوصیات خون وجود دارد

 نخو خصوصیات بر تواندکیفیت و کمیت جیره غذایی می

و  Ghomi .(8055 همکاران، و Hoseinifar) باشد تاثیرگذار

آنزیم کمین بر پارامترهای اثرات مولتی (8058)همکاران 

را مورد بررسی قرار  ((Huso husoبیوشیمیایی خون فیل ماهی 

اثرات آنزیم  (8052)و همکاران  Mohammadbeygiدادند. 

 معمولی اندوبتاگلوکاناز بر فاکتورهای خونی ماهی کپور

(Cyprinus carpio) های جدید نشان یافته اخیراً کردند. بررسی را

ی گنادی نیز هاشاخصتوانند بر یمها آنزیمدهد که مولتییم

نسبت  رتتأثیرگذار باشد و سبب رسیدگی جنسی در زمانی کوتاه

 (.5298)عادلیان و همکاران، به گروه شاهد شوند 

آنزیم کارگیری مولتیهبنابراین هدف از این پژوهش، ب       

ناتوزیم در جیره غذایی و بررسی اثرات آن بر فاکتورهای رشد 

است. هدف دیگر این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا 

 )کلسیم، خون بیوشیمیایی پارامترهای ناتوزیم، آنزیممولتی

 Cyprinus)پروتئین کل و گلوکز( ماهی کپور معمولی  آلبومین،

carpio) دهد؟را تحت تاثیر قرار می 
 

 هاشمواد   ر 

 5298این آزمایش در مهرماه  و شرایط آزمایش: ماهی       

تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار در سالن  صورت طرح کامالًبه

لوم گاه عبرآبادی دانشپروری شهید ناصر فضلیتحقیقات آبزی

ر ها از مرکز تکثیکشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. ماهی

و پرورش شهید مرجانی خریداری شدند و به مرکز تحقیقات 

پس از  (Cyprinus carpio)آورده شدند. ماهی کپور معمولی 

آکواریوم توزیع شدند. در هر  51در  %8مواجهه با حمام آب نمک 

گرم قرار داده  19/2 ±08/0ین وزنی ماهی با میانگ 50آکواریوم 

درجه  81±5لیتر پرشد و دما در  90شدند. هر آکواریوم تا حجم 

تنظیم شد. هوادهی تا حد ممکن انجام شد. جهت  گرادیسانت

مدت یک هفته از جیره غذایی ها بهها، همه آنسازگار کردن ماهی

هفته  2مدت ها بهبدون آنزیم تغذیه شدند و بعد از آن به ماهی

یری میزان غذای گاندازهجهت  های آزمایشی داده شد.جیره

سنجی موردنیاز برای ماهیان، ماهیان هر دوهفته در میان زیست

شدند. با توجه به افزایش وزن و کاهش نیاز غذایی، در دو هفته 

و دو هفته سوم و  %1/2اندازه  و دو هفته دوم به %9اندازه  اول به

و  9بار در ساعت 8توده وزنی و روزی  %81/2اندازه  چهارم به

به ماهیان غذادهی شد. در طول مدت آزمایش عالئم بیماری 59

 ی آزمایشی مشاهده نشد.هاگروهاز  یکهیچو یا تلفاتی در 

: در ابتدای آزمایش و برای کاهش سنجی ماهیانزیست       

 سنجی انجام گردید. براییستزاختالف میانگین وزنی ماهیان، 

هوش وسیله اسانس گل میخک، محلول بیسنجی ابتدا بهیستز

هوش نموده تهیه شد و ماهیان را بی ppm800کننده به غلظت 

( -i950AND, EK) و با استفاده از خط کش و ترازوی دیجیتال

 د.شثبت  هاآنتک وزن نموده و طول کل صورت تکبه را ماهیان

ای انجام این آزمایش از بر افزودن آنزیم به جیره غذایی:       

، تایلند( استفاده شد و مولتی 2005EF9 غذای تجاری )انرژی

، 100، 810، 0تیمار  1، بیوپروتون، استرالیا( در ®آنزیم )ناتوزیم

گرم بر کیلوگرم غذا، به جیره غذایی اضافه میلی 5000و  210

 برای این کار، مولتی آنزیم با استفاده از ترازوی دیجیتال با شد.

دقت یک ده هزارم گرم توزین شد و بعد از آن هرگروه 
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صورت جداگانه در آب حل شد و سپس با استفاده توزین شده، به

که آبشوئی به حداقل از افشانه بر روی غذا اسپری شد. برای این

که پودر ( به آب اضافه گردید و زمانی%8میزان برسد، پودر ژله )به

تفاده از افشانه بر روی غذاهایی در آب حل شد، با اس ژله کامالً

آنزیم به آن اضافه شده بود، اسپری شد )پودر ژله در که مولتی

ها به میزان برابر استفاده شد و همین مقدار به گروه همه گروه

 آنزیم 52دارای  ناتوزیم آنزیممولتیشاهد نیز اضافه گردید(. 

 داز،وکوسیآمیلوگل سلوالز، آلفاآمیالز، فیتاز، لیپاز، پروتئاز،

 فسفتاز سیدا پکتیناز، زایالناز، سلوالز،همی پنتوسوناز، بتاگلوکاناز،

 سبتن مورد در اطالعاتی تولیدکننده )شرکتاست  فیتاز اسید و

 (.ندادند قرار اختیار در آنزیم ناتوزیمیمولت در ها،یمآنز این

در هرگروه، وزن اولیه و وزن  محاسبه فاکتورهای رشد:       

، (WG)گیری شد و رشد تک اندازهصورت تکها  بهماهی نهایی

، درصد افزایش (FCR)، ضریب تبدیل غذایی (SGR) ویژه رشد نرخ

و راندمان پروتئین  (CF)، شاخص وضعیت (WGP)وزن بدن 

(PER)  مطابق روشCastell وTiews  (5920) صورت ذیل به

رشد (𝑊G)                               محاسبه شد: =  𝑊𝑓 − 𝑊𝑖 

fW  وزن نهایی وiW )وزن اولیه )گرم 

(SGR)نرخ رشد ویژه =
ln 𝑊𝑓 − ln 𝑊𝑖

𝑡
× 100 

t )مدت آزمایش )روز 

(FCR)ضریب تبدیل غذایی =
F

Wf − Wi
 

F )وزن خشک غذای داده شده )گرم 

(WGP)درصد افزایش وزن بدن =
𝑊𝑓 − 𝑊𝑖

𝑊𝑖
× 100 

(CF)شاخص وضعیت =  
𝑊

L3 × 100 

L متر(طول )سانتی 

(PER)راندمان پروتئین =
Wf − 𝑊𝑖

P
 

P )پروتئین داده شده )گرم 

هی از ما 2در پایان هشتمین هفته از آزمایش،  آنالیز خون:       

هر آکواریوم انتخاب شد و در اسانس گل میخک به غلظت 

ppm800 هایآب اضافی از سطح بدن ماه شدند و هوشبی  

وسیله قطع ساقه دمی . بعد از آن بهحوله نرم حذف شد لهیوسبه

لیتری برای یلیم 8های یوپتگیری شد و در خون هاآناز 

با استفاده از  سآنالیزهای بیوشیمیایی قرار داده شدند و سپ

سرم خون از بقیه اجزا خون ( 2000دقیقه با دور  50وژ )یسانتریف

اپندورفی که مشخصات  هاییالبه وسمپلر آرامی توسط بهجدا و 

ل منتق بود گروه توسط برچسب روی آن نصب شده هر مربوط به

درجه  -80تا لحظه آزمایش در دمای  اپندورف هاییالو گردید.

 در .(8050 همکاران، و Vigiani) شدند دارینگه گرادسانتی

یزان م شیمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، آزمایشگاه

 ای کلینیکیهیتکوسیله و پروتئین کل به گلوکز کلسیم، آلبومین،

 شد. یریگاندازه اسپکتروفتومتری روش و آزمون( )پارس تجاری

رم ی حاصل از این پژوهش ابتدا در نهاداده ها:آنالیز داده       

، هریک فرمولداده شد و طبق  قرار Microsoft Excel 8050 افزار

 افزاروسیله نرمبه هادادهمحاسبه گردید و پس از آن  هاشاخصاز 

52SPSS  ،طرفه واریانس یکآنالیز  آزمون با استفاده از(One-

Way ANOVA)  مورد بررسی قرار گرفتند. برای مقایسه میانگین

 .(P<01/0)کن استفاده شد دان آزمونتیمارها، از 
 

  نتایج
 دهدیمنشان  5که جدول طورهمان فاکتورهای رشد:       

دار یسطوح آنزیمی با گروه شاهد تفاوت معن تمامی در افزایش وزن

ترین میزان رشد را بیش 8و  5. سطوح آنزیمی (P<01/0)داشت 

چنین گروه شاهد و هم 9و  2نشان داد که با سطوح آنزیمی 

. میزان افزایش رشد در سطوح (P<01/0)دار داشت یت معنتفاو

 8و  5داری نسبت به سطوح آنزیمی یطور معنبه 9و  2آنزیمی 

نرخ رشد ویژه در سطوح آنزیمی  .(P<01/0)کاهش داشته است 

داری نسبت به گروه شاهد افزایش داشته است یطور معنبه 8و  5

(01/0>P)  8و  5آنزیمی  نسبت به سطوح 2اما سطح آنزیمی 

، این روند 9. در سطح آنزیمی (P<01/0است )کاهش داشته 

حدی بوده است که با گروه شاهد تفاوت کاهش نرخ رشد ویژه، به

 در غذایی تبدیل ضریب .(P>01/0)دهد ینمداری را نشان یمعن

داری نسبت به گروه شاهد کاهش یطور معنبه 8 و 5 آنزیمی سطوح

سطوح آنزیمی باالتر یعنی سطوح  اما در (P<01/0)داشت 

 .(P<01/0)ضریب تبدیل غذایی افزایش یافت  9و  2آنزیمی 

داری یطور معنبه 8و  5 در سطوح آنزیمیوزن بدن  یشدرصد افزا

 یشدرصد افزااما  (P<01/0)نسبت به گروه شاهد افزایش داشت 

و  5نسبت به سطوح آنزیمی  2مربوط به سطح آنزیمی  وزن بدن

، این روند کاهش 9. در سطح آنزیمی (P<01/0) داشتکاهش  8

، به حدی بود که با گروه شاهد تفاوت وزن بدن یشدرصد افزا

با افزودن آنزیم به جیره  .(P>01/0)داد نداری را نشان یمعن

یک از سطوح آنزیمی نسبت به شاخص وضعیت در هیچ غذایی،

راندمان  .(P>01/0)داد نداری را نشان یگروه شاهد تفاوت معن

دار یین در تمامی سطوح آنزیمی با گروه شاهد تفاوت معنپروتئ

ترین میزان راندمان بیش 8و  5. سطوح آنزیمی (P<01/0)داشت 

چنین گروه و هم 9و  2پروتئین را نشان داد که با سطوح آنزیمی 

 .(P<01/0)دار داشت یشاهد تفاوت معن
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 زیم بر فاکتورهای رشدآنزیم ناتو: اثر سطوح مختلف مولتی1جدول 

 گرم بر کیلوگرم(یلیممیزان آنزیم )

 پارامتر 

0  

 )شاهد(

810 

 (5)سطح آنزیمی 

100 

 (8)سطح آنزیمی 

210 

 (2)سطح آنزیمی 

5000 

 (9)سطح آنزیمی 

 99/2±09/0 90/2±02/0 19/2±02/0 19/2±02/0 99/2±05/0 وزن اولیه )گرم(

 95/52±20/0 92/52±29/0 59/80±89/0 22/59±90/0 92/52±01/0 وزن نهایی )گرم(

 c* 02/0±82/50 a 82/0±82/58 a 59/0±11/58 b 09/0±22/55 b 52/0±82/55 افزایش وزن )گرم(

 c 00/0±19/5 a 02/0±28/5 a 05/0±29/5 b 08/0±92/5 bc 00/0±95/5 نرخ رشد ویژه )درصد بر روز(

 a 00/0±29/5 c 02/0±12/5 c 05/0±11/5 b 00/0±99/5 b 05/0±20/5 ضریب تبدیل غذایی

 c 01/0±12/522 a 82/9±21/598 a 90/5±20/591 b 99/2±80/510 bc 18/0±99/599 )درصد( بدن وزن افزایش درصد

 a 02/0±29/5 a 02/0±20/5 a 02/0±22/5 a 09/0±92/5 a 02/0±29/5 )درصد( شاخص وضعیت

 c 00/0±25/5 a 02/0±12/5 a 05/0±91/5 b 00/0±92/5 b 05/0±92/5 ینراندمان پروتئ

 باشد.انحراف خطا می ±صورت میانگینها بهباشد. دادهمی 01/0دار در سطح *حروف انگلیسی غیرمشترک در هر ردیف، نشانه تفاوت معنی  

 
 

افزودن  ،5شکل با توجه به  فاکتورهای بیوشیمایی خون:       

ن آلبومین را در آنزیم ناتوزیم به جیره غذایی اگرچه میزامولتی

یک از تیمارها با یکدیگر افزایش داد اما هیچ 5درسطح آنزیمی 

نشان  8شکل چنین . هم(P>01/0)داری نداشتند یتفاوت معن

آنزیم به جیره غذایی بر کلسیم خون دهد که افزودن مولتیمی

دهد که افزودن نشان می 2شکل  .(P>01/0)تاثیرگذار نبود 

داری یبه جیره غذایی باعث ایجاد تفاوت معن آنزیم ناتوزیممولتی

افزودن این  9 شکل. با توجه به (P>01/0)در گلوکز خون نشد 

ون داری در پروتئین کل خیآنزیم به جیره غذایی تغییر معنمولتی

 . (P>01/0)نکرد 

  

 

 

 

 

  
 خون کلسیم بر میناتوز میآنزیمولت مختلف سطوح اثرنمودار  :2شکل خون نیآلبوم بر میناتوز میآنزیمولت مختلف سطوح اثر: نمودار 1 شکل

 باشد.انحراف خطا می ±صورت میانگینها بهباشد. دادهمی 01/0دار در سطح گر عدم اختالف معنیانگلیسی یکسان بیان حروف
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خون گلوکز بر میناتوز میآنزیمولت مختلف سطوح اثر : نمودار3شکل  خون پروتئین کل بر میناتوز میآنزیمولت مختلف سطوح اثر: نمودار 4شکل    

 باشد.انحراف خطا می ±صورت میانگینها بهباشد. دادهمی 01/0دار در سطح گر عدم اختالف معنیانگلیسی یکسان بیان حروف

 

 

    حث

  های رشد:شاخص       

پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از افزایش وزن: -       

گرم بر کیلوگرم بهترین یلیم 100میزان آنزیم ناتوزیم بهمولتی

و همکاران  Zaminiرشد را ایجاد کرد. این یافته با مطالعات 

و همکاران  Zaminiدر پژوهشی که خوانی داشت. ( هم8058)

گرم  1/0گرم ناتوزیم+  1/0( انجام دادند، بهترین رشد را 8058)

ان توان بییمگونه آال بیان کردند. بنابراین اینهمیسل در قزل

گرم بر کیلوگرم حداکثر یلیم 100 نمود که در پژوهش حاضر

رین تشبی ایجاد جهت جیره در توانیم که است آنزیمیمولتی میزان

و همکاران  Zaminiی هاپژوهشافزایش رشد استفاده کرد. اما 

گرم آنزیم همیسل  1/0آنزیم، ( عالوه بر این میزان مولتی8058)

اهی دهد میمکه نشان  اندکردهبر کیلوگرم جیره غذایی استفاده 

جهت ایجاد بهترین رشد نیازمند  تری از آنزیمبیش میزانهآال بقزل

اوت یکی تف :رسد دو علت داشته باشدیمنظر ت بهاست. این تفاو

آال یزخوار( و ماهی قزلچهمهدر رژیم غذایی ماهی کپور معمولی )

خوار( و دیگری تفاوت در دمایی است که این دو ماهی )گوشت

 ترین فعالیتها برای ایجاد بیشیمآنزکنند. چون یمدر آن رشد 

 .(5999و همکاران،  Hidalgo)به دمای اپتیمم نیازمندند 

ترین نرخ رشد ویژه مربوط به سطح بیشنرخ رشد ویژه: -       

بود که نشان داد افزودن آنزیم به جیره غذایی سبب  8آنزیمی 

 Ghomi یهاپژوهشگردد. این یافته با یمافزایش نرخ رشد ویژه 

و  Lin؛ (8002)و همکاران  Wen-ju؛ (8058)و همکاران 

و همکاران  Bogut ؛(8009)و همکاران  Aimin؛ (8002)همکاران 

و  Thongprajukaewخوانی داشت. اما با مطالعات هم (5991)

و همکاران  Kumar؛ (5290همکاران ) و تبریزی ؛(8055) همکاران

تواند تفاوت در نوع خوانی نداشت که علت میهم (8009)

ها در آن صورت گرفته ها، نوع گونه و دمایی باشد که آزمایشیمآنز

د ازحآنزیم بیشاست. کاهش نرخ رشد ویژه در اثر افزودن مولتی

 تطابق داشت. (8058)و همکاران  Ghomiهای اپتیمم با یافته

ریب ض بهترین ناتوزیم آنزیمیمولتی غذایی: تبدیل ضریب-       

 نظربه این که کندیم ایجاد 8 آنزیمی سطح در را غذایی تبدیل

بر کیلوگرم باعث ایجاد اثرات  گرمیلیم 100 از باالتر سطوح رسدیم

یابد یمشود و ضریب تبدیل غذایی افزایش یمفرایند هضم  در سوء

 خوانی داشت.هم (8058)و همکاران  Ghomiهای ا یافتهب که

ترین درصد افزایش وزن بدن : بیشوزن یشدرصد افزا-       

مشاهده شد و باالتر از این سطح، درصد  8در سطح آنزیمی 

یابد. بهبود درصد افزایش بدن با یمافزایش وزن بدن کاهش 

 مطابقت داشت. (8058)و همکاران  Zaminiپژوهش 
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ی مختلف هاگروهدر این پژوهش، در شاخص وضعیت: -       

اما  (P>01/0)داری را نشان نداد یمعنشاخص وضعیت تفاوت 

ی خود نشان داد که هاپژوهشدر  (5222)قبادی و همکاران 

 کمانآالی رنگیناستفاده از مکمل آنزیمی در جیره غذایی قزل

(Oncorhynchus mykiss)  شود. یمسبب بهبود شاخص وضعیت

ی نشان هاپژوهشدر  (8058)و همکاران  Zaminiچنین هم

آنزیم ناتوزیم در شاخص وضعیت که استفاده از مولتی اندداده

رسد که یمنظر حال در پژوهش حاضر بهاین تأثیرگذار است. با

شود که طول و وزن متناسب یمآنزیم ناتوزیم باعث مصرف مولتی

آنزیم سبب دیگر اگرچه این مولتیعبارتهم رشد کنند. به با

شود اما طول ماهی نیز متناسب با وزن، افزایش یم افزایش رشد

 ماند.یمیابد و درنتیجه شاخص وضعیت ثابت یم

زان میآنزیم ناتوزیم بهافزودن مولتیراندمان پروتئین: -       

ترین میزان راندمان پروتئین را گرم بر کیلوگرم بیشیلیم 100

اهش راندمان کند اما سطوح باالتر از این مقدار سبب کیمایجاد 

ین با ها بر راندمان پروتئآنزیمشود. تأثیرگذاری مولتییمپروتئین 

 ( مطابقت دارد.8002و همکاران ) Linپژوهش 

  خون: بیوشیمیایی فاکتورهای       

آنزیمی،  5پژوهش حاضر اگرچه سطح  در خون: آلبومین-       

دهد اما با افزودن یمتری از آلبومین را نشان میزان بیش

ین داری در آلبومیآنزیم ناتوزیم به جیره غذایی تفاوت معنمولتی

 همکاران و Mohammadbeygi. (P>01/0)نشد  مشاهدهخون 

دن آنزیم به جیره که افزو دادند ی خود نشانهاپژوهشدر  (8058)

 ینا شود.یم معمولیکپور ماهی غذایی سبب افزایش آلبومین خون

دلیل تفاوت در نوع رسد بهیمنظر به هایافته در خوانیهم عدم

 های مورد آزمایش بوده است.یمآنز

یره ج به آنزیممولتی افزودن با حاضر تحقیق در خون: کلسیم-      

. (P>01/0)ر کلسیم خون مشاهده نشدداری دیتفاوت معنغذایی 

 .در منابع پژوهشی درزمینه اثرات آنزیم بر کلسیم خون یافت نشد

آنزیم ناتوزیم در این پژوهش افزودن مولتیگلوکز خون: -       

های یبررس. (P>01/0)بر میزان گلوکز خون تأثیرگذار نبود 

Og ̆uz زیم کارگیری آندهد که بهیم( نشان 8055همکاران ) و

تأثیری بر گلوکز خون ندارد که این با پژوهش حاضر مطابقت 

 اندنموده( بیان 8058و همکاران ) Mohammadbeygiدارد. اما 

دهد. یمکه افزودن آنزیم به جیره غذایی، گلوکز خون را کاهش 

Yuan  کارگیری آنزیم سبب هنشان دادند که ب (8002)و همکاران

 شود. یمافزایش گلوکز خون 

 پروتئین کل خون با افزودن مولتیپروتئین کل خون: -       

 (P>01/0)داری نداشت ییره غذایی تغییر معنآنزیم ناتوزیم به ج

میزان آنزیم و دمایی که ماهی که علت آن عالوه بر نوع آنزیم، به

 Hidalgo؛ 8002و همکاران،  linدارد ) بستگی کندیم زیست آن در

( در 8058و همکاران ) Mohammadbeygi. (5999و همکاران، 

جیره غذایی  ی خود بیان کردند که افزودن آنزیم بههاپژوهش

شود که این یافته با پژوهش حاضر یمسبب کاهش پروتئین کل 

های یبررس( در طی 8058و همکاران ) Ghomiمطابقت نداشت. 

خود نشان دادند که استفاده از آنزیم سبب افزایش پروتئین خون 

ر د شود که این یافته نیز با پژوهش حاضر مطابقت نداشت.یم

گرم در میلی 100و  810ح آنزیمی این پژوهش ناتوزیم در سطو

ر که دکیلوگرم بهترین رشد را ایجاد کرد. اما برای انتخاب این

گرم در میلی 100گرم در کیلوگرم یا میلی 810جیره غذایی از 

ه دو کتوان گفت به دلیل اینکیلوگرم از ناتوزیم استفاده شود، می

گروه آماری در کیلوگرم در یک  گرممیلی 100 و 810 آنزیمی سطح

 های رشد( قرار گرفتند، بنابراین مولتینظر کمی در شاخص )از

گرم در کیلوگرم در جیره غذایی میلی 810آنزیم ناتوزیم در سطح 

عنوان بهترین سطح آنزیمی برای ایجاد بهترین میزان رشد به

کلی طورگردد. در مورد فاکتورهای بیوشیمیایی خون بهمعرفی می

 آنزیم در جیره غذاییود که استفاده از این مولتیتوان بیان نممی

 .(P>01/0)داری نداشت یبر فاکتورهای خونی تأثیر معن
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