فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال هشتم ،شماره  ،2تابستان 9315

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

و اثرات آن بر شاخصهای رشد و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون





مهرداد عادلیان* :گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
صندوق پستی71945-784 :

محمدرضا ایمانپور:

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

گرگان ،صندوق پستی71945-784 :
وحید تقیزاده :گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
صندوق پستی71945-784 :
محمد مازندرانی :گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
صندوق پستی71945-784 :

چکیده

تاریخ دریافت :تیر 9317

تاریخ پذیرش :مهر 9317

یک ماهی ه مهچیزخوار استتتت
ماهی کپور معمولی ()Cyprinus carpio
ه فعالی های آمیالزی در ر ده این
فعالی های پر تئازی کمتری نستت
ماهی جود دارد نا راین هنظر میرسد ا اال ردن آنزیمها در جیره
غذایی توان میزان جذب پر تئین در ماهی کپور معمولی را افزایش داد
شاخصهای رشد را ه ود خشید .هدف از این پژ هش ،هکارگیری مولتی
ررسی اثرات آن ر فاکتورهای رشد
آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی
وده است .
رخی از پارامترهای یوشتیمیایی خون ماهی کپور معمولی
سه تکرار انجام
این آزمایش هصورت طرح کامالا تصادفی در پنج تیمار
مولتی آنزیم (ناتوزیم® ،یوپر تون ،استترالیا) در  5ستح ،0
شتد
ه جیره غذایی
 0000میلیگرم ر کیلوگرم غذا،
050 ،500 ،050
همدت  8هفته ه ماهیها جیرههای آزمایشتی داده شتد
اضتافه شتد
فاکتورهای ر شد شامل :افزایش زن ) ،(WGنرخ ر شد یژه ) ،(SGRضریب
تعی )(CF
تاخص ضت
تد افزایش زن دن ) ،(WGPشت
ت دیل غذایی ) ،(FCRدرصت
را ند مان پر تئین ) (PERمورد ررستتتی ررار گر ف  .از فاکتور های
پر تئین کل
یوشتتتیم یایی خون میزان آل ومین ،کلستتتیم ،گلوکز
رر سی شد .تیمارهای مختلف در شاخص ضعی ( )CFتفا ت
اندازهگیری
500
معنیداری ا یکدیگر ندا شتند ( ،)P>0/05اما سحوح آنزیمی 050
(میلیگرم ر کیلوگرم) ر افزایش زن ( ،)WGنرخ رشتتد یژه (،)SGR
راندمان
ضتتریب ت دیل غذایی ( ،)FCRدرصتتد افزایش زن دن ()WGP
پر تئین ( )PERیشترین تاثیرگذاری را داشتتتتند ( .)P>0/05ستتتحوح
آنزیمی مختلف ر فاکتورهای یوشتتتیمیایی خون (آل ومین ،کلستتتیم،
پر تئین کل) تاثیر معنیداری نداشتند (.)P<0/05
گلوکز
کلمات کلیدی :شاخصهای رشد ،ماهی کپور معمولی ( ،)Cyprinus carpioمولتی آنزیم ناتوزیم ،فاکتورهای بیوشیمیایی خون
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استفاده از مولتیآنزیم ناتوزیم در جیره غذایی ماهی کپور معمولی و اثرات آن بر....

مقدمه
نیاز روزافزون به آبزیان و همچنین محدودیت صید از
طبیعت سبب توسعه صنعت آبزیپروری برای بشر گردید .موفقیت
صنعت آبزیپروری بهصورت عمده به کیفیت محصول پرورش
داده شده باز میگردد .با گسترش محصوالت آنزیمی ،استفاده از
آنزیمها برای بهبود وضعیت تغذیه ماهیان ضروری بهنظر میرسد.
آنزیمهای تجاری ،ترکیبی از چندین نوع آنزیم هستند که روی
انواع مختلفی از اجزاء تشکیلدهنده مواد غذایی ،مؤثرند ( Ritzو
همکاران5991 ،؛  Petterssonو 5929 ،Åman؛  Moranو
5992 ،McGinnis؛  .)5999 ،Hastingsشتابی که مکانیسم عمل
آنزیمها به واکنشهای شیمیایی میدهند تا  5080برابر زمانی
است که واکنش در آب بدون کاتالیزگر انجام شود ( Ringeو
 .)8002 ،Petskoآنزیمها میتوانند اثرات فاکتورهای ضدتغذیهای
را از بین ببرند و سبب بهبود عملکرد ماهی شوند (8009 ،Soltan؛
 Farhangiو  .)8002 ،Carterبا توجه اینکه ماهی کپور معمولی
یک ماهی همهچیزخوار است و فعالیتهای پروتئازی کمتری
نسبت به فعالیتهای آمیالزی در روده این ماهی وجود دارد
( Hidalgoو همکاران ،)5999 ،بنابراین بهنظر میرسد با باال بردن
آنزیمها در جیره غذایی بتوان میزان جذب پروتئین در ماهی کپور
معمولی را افزایش داد و شاخصهای رشد را بهبود بخشید.
مطالعات فراوانی نشان میدهد که آنزیمها میتوانند سبب
بهبود عملکرد سیستم گوارشی شوند و درنتیجه افزایش رشد،
ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایی و راندمان پروتئین را بهبود
بخشند ،کپورماهیان انگشتقد ( Bogut( )Cyprinus carpioو
همکاران ،)5991 ،هیبرید تیالپیا)(Oerochromis nioticus×O. aureus
) Linو همکاران ،)8002 ،گربهماهیافریقایی ()Clarias gariepinus
) Yildirimو  )8050 ،Turanو ماهی آزاد خزر ( salmo trutta
 Zamini ) )caspiusو همکاران .)8058 ،همچنین مطالعات
دیگری در زمینه آنزیم و اثرات آن بر خصوصیات خون وجود دارد،
کیفیت و کمیت جیره غذایی میتواند بر خصوصیات خون
تاثیرگذار باشد ( Hoseinifarو همکاران Ghomi .)8055 ،و
همکاران ( )8058اثرات مولتیآنزیم کمین بر پارامترهای
بیوشیمیایی خون فیل ماهی ) )Huso husoرا مورد بررسی قرار
دادند Mohammadbeygi .و همکاران ( )8052اثرات آنزیم
اندوبتاگلوکاناز بر فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی
( )Cyprinus carpioرا بررسی کردند .اخیراً یافتههای جدید نشان
میدهد که مولتیآنزیمها میتوانند بر شاخصهای گنادی نیز
تأثیرگذار باشد و سبب رسیدگی جنسی در زمانی کوتاهتر نسبت
به گروه شاهد شوند (عادلیان و همکاران.)5298 ،
802

بنابراین هدف از این پژوهش ،بهکارگیری مولتیآنزیم
ناتوزیم در جیره غذایی و بررسی اثرات آن بر فاکتورهای رشد
است .هدف دیگر این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا
مولتیآنزیم ناتوزیم ،پارامترهای بیوشیمیایی خون (کلسیم،
آلبومین ،پروتئین کل و گلوکز) ماهی کپور معمولی ( Cyprinus
 )carpioرا تحت تاثیر قرار میدهد؟

مواد

ر شها

ماهی و شرایط آزمایش :این آزمایش در مهرماه 5298
بهصورت طرح کامالً تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار در سالن
تحقیقات آبزیپروری شهید ناصر فضلیبرآبادی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد .ماهیها از مرکز تکثیر
و پرورش شهید مرجانی خریداری شدند و به مرکز تحقیقات
آورده شدند .ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioپس از
مواجهه با حمام آب نمک  %8در  51آکواریوم توزیع شدند .در هر
آکواریوم  50ماهی با میانگین وزنی  2/19 ±0/08گرم قرار داده
شدند .هر آکواریوم تا حجم  90لیتر پرشد و دما در  81±5درجه
سانتیگراد تنظیم شد .هوادهی تا حد ممکن انجام شد .جهت
سازگار کردن ماهیها ،همه آنها بهمدت یک هفته از جیره غذایی
بدون آنزیم تغذیه شدند و بعد از آن به ماهیها بهمدت  2هفته
جیرههای آزمایشی داده شد .جهت اندازهگیری میزان غذای
موردنیاز برای ماهیان ،ماهیان هر دوهفته در میان زیستسنجی
شدند .با توجه به افزایش وزن و کاهش نیاز غذایی ،در دو هفته
اول به اندازه  %9و دو هفته دوم به اندازه  %2/1و دو هفته سوم و
چهارم به اندازه  %2/81توده وزنی و روزی 8بار در ساعت  9و
59به ماهیان غذادهی شد .در طول مدت آزمایش عالئم بیماری
و یا تلفاتی در هیچیک از گروههای آزمایشی مشاهده نشد.
زیستسنجی ماهیان :در ابتدای آزمایش و برای کاهش
اختالف میانگین وزنی ماهیان ،زیستسنجی انجام گردید .برای
زیستسنجی ابتدا بهوسیله اسانس گل میخک ،محلول بیهوش
کننده به غلظت  800ppmتهیه شد و ماهیان را بیهوش نموده
و با استفاده از خط کش و ترازوی دیجیتال ()AND, EK-950i
ماهیان را بهصورت تکتک وزن نموده و طول کل آنها ثبت شد.
افزودن آنزیم به جیره غذایی :برای انجام این آزمایش از
غذای تجاری (انرژی  ،9EF2005تایلند) استفاده شد و مولتی
آنزیم (ناتوزیم® ،بیوپروتون ،استرالیا) در  1تیمار ،100 ،810 ،0
 210و  5000میلیگرم بر کیلوگرم غذا ،به جیره غذایی اضافه
شد .برای این کار ،مولتی آنزیم با استفاده از ترازوی دیجیتال با
دقت یک ده هزارم گرم توزین شد و بعد از آن هرگروه
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توزین شده ،بهصورت جداگانه در آب حل شد و سپس با استفاده
از افشانه بر روی غذا اسپری شد .برای اینکه آبشوئی به حداقل
برسد ،پودر ژله (بهمیزان  )%8به آب اضافه گردید و زمانیکه پودر
ژله کامالً در آب حل شد ،با استفاده از افشانه بر روی غذاهایی
که مولتی آنزیم به آن اضافه شده بود ،اسپری شد (پودر ژله در
همه گروه ها به میزان برابر استفاده شد و همین مقدار به گروه
شاهد نیز اضافه گردید) .مولتیآنزیم ناتوزیم دارای  52آنزیم
پروتئاز ،لیپاز ،فیتاز ،آلفاآمیالز ،سلوالز ،آمیلوگلوکوسیداز،
بتاگلوکاناز ،پنتوسوناز ،همیسلوالز ،زایالناز ،پکتیناز ،اسید فسفتاز
و اسید فیتاز است (شرکت تولیدکننده اطالعاتی در مورد نسبت
این آنزیمها ،در مولتیآنزیم ناتوزیم در اختیار قرار ندادند).
محاسبه فاکتورهای رشد :در هرگروه ،وزن اولیه و وزن
نهایی ماهیها بهصورت تکتک اندازهگیری شد و رشد )،(WG
نرخ رشد ویژه ) ،(SGRضریب تبدیل غذایی ) ،(FCRدرصد افزایش
وزن بدن ) ،(WGPشاخص وضعیت ) (CFو راندمان پروتئین
) (PERمطابق روش  Castellو  )5920( Tiewsبهصورت ذیل
محاسبه شد:
 Wfوزن نهایی و  Wiوزن اولیه (گرم)

𝑖𝑊  = 𝑊𝑓 −رشد )(𝑊G

𝑖𝑊 ln 𝑊𝑓 − ln
× 100
𝑡

 tمدت آزمایش (روز)

F
Wf − Wi

= نرخ رشد ویژه)(SGR

= ضریب تبدیل غذایی)(FCR

 Fوزن خشک غذای داده شده (گرم)
𝑖𝑊 𝑊𝑓 −
× 100
𝑖𝑊

= درصد افزایش وزن بدن)(WGP

𝑊
× 100
L3

 Lطول (سانتیمتر)

= شاخص وضعیت)(CF

𝑖𝑊 Wf −
= راندمان پروتئین)(PER
P

 Pپروتئین داده شده (گرم)
آنالیز خون :در پایان هشتمین هفته از آزمایش 2 ،ماهی از
هر آکواریوم انتخاب شد و در اسانس گل میخک به غلظت
 800ppmبیهوش شدند و آب اضافی از سطح بدن ماهیها
بهوسیله حوله نرم حذف شد .بعد از آن بهوسیله قطع ساقه دمی
از آنها خونگیری شد و در تیوپهای  8میلیلیتری برای
آنالیزهای بیوشیمیایی قرار داده شدند و سپس با استفاده از
سانتریفیوژ ( 50دقیقه با دور  )2000سرم خون از بقیه اجزا خون
جدا و بهآرامی توسط سمپلر به ویالهای اپندورفی که مشخصات
مربوط به هر گروه توسط برچسب روی آن نصب شده بود منتقل
گردید .ویالهای اپندورف تا لحظه آزمایش در دمای  -80درجه
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سانتیگراد نگهداری شدند ( Vigianiو همکاران .)8050 ،در
آزمایشگاه شیمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،میزان
آلبومین ،کلسیم ،گلوکز و پروتئین کل بهوسیله کیتهای کلینیکی
تجاری (پارس آزمون) و روش اسپکتروفتومتری اندازهگیری شد.
آنالیز دادهها :دادههای حاصل از این پژوهش ابتدا در نرم
افزار  Microsoft Excel 8050قرار داده شد و طبق فرمول ،هریک
از شاخصها محاسبه گردید و پس از آن دادهها بهوسیله نرمافزار
 ،SPSS 52با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (One-
) Way ANOVAمورد بررسی قرار گرفتند .برای مقایسه میانگین
تیمارها ،از آزمون دانکن استفاده شد (.)P>0/01

نتایج
فاکتورهای رشد :همانطورکه جدول  5نشان میدهد
افزایش وزن در تمامی سطوح آنزیمی با گروه شاهد تفاوت معنیدار
داشت ( .)P>0/01سطوح آنزیمی  5و  8بیشترین میزان رشد را
نشان داد که با سطوح آنزیمی  2و  9و همچنین گروه شاهد
تفاوت معنیدار داشت ( .)P>0/01میزان افزایش رشد در سطوح
آنزیمی  2و  9بهطور معنیداری نسبت به سطوح آنزیمی  5و 8
کاهش داشته است ( .)P>0/01نرخ رشد ویژه در سطوح آنزیمی
 5و  8بهطور معنیداری نسبت به گروه شاهد افزایش داشته است
( )P>0/01اما سطح آنزیمی  2نسبت به سطوح آنزیمی  5و 8
کاهش داشته است ( .)P>0/01در سطح آنزیمی  ،9این روند
کاهش نرخ رشد ویژه ،بهحدی بوده است که با گروه شاهد تفاوت
معنیداری را نشان نمیدهد ( .)P<0/01ضریب تبدیل غذایی در
سطوح آنزیمی  5و  8بهطور معنیداری نسبت به گروه شاهد کاهش
داشت ( )P>0/01اما در سطوح آنزیمی باالتر یعنی سطوح
آنزیمی  2و  9ضریب تبدیل غذایی افزایش یافت (.)P>0/01
درصد افزایش وزن بدن در سطوح آنزیمی  5و  8بهطور معنیداری
نسبت به گروه شاهد افزایش داشت ( )P>0/01اما درصد افزایش
وزن بدن مربوط به سطح آنزیمی  2نسبت به سطوح آنزیمی  5و
 8کاهش داشت ( .)P>0/01در سطح آنزیمی  ،9این روند کاهش
درصد افزایش وزن بدن ،به حدی بود که با گروه شاهد تفاوت
معنیداری را نشان نداد ( .)P<0/01با افزودن آنزیم به جیره
غذایی ،شاخص وضعیت در هیچیک از سطوح آنزیمی نسبت به
گروه شاهد تفاوت معنیداری را نشان نداد ( .)P<0/01راندمان
پروتئین در تمامی سطوح آنزیمی با گروه شاهد تفاوت معنیدار
داشت ( .)P>0/01سطوح آنزیمی  5و  8بیشترین میزان راندمان
پروتئین را نشان داد که با سطوح آنزیمی  2و  9و همچنین گروه
شاهد تفاوت معنیدار داشت (.)P>0/01
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جدول  :1اثر سطوح مختلف مولتیآنزیم ناتوزیم بر فاکتورهای رشد
میزان آنزیم (میلیگرم بر کیلوگرم)
پارامتر
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن (گرم)
نرخ رشد ویژه (درصد بر روز)
ضریب تبدیل غذایی
درصد افزایش وزن بدن (درصد)
شاخص وضعیت (درصد)
راندمان پروتئین

0
(شاهد)
2/99±0/05
52/92±0/01
*50/82±0/02 c
5/19±0/00 c
5/29±0/00 a
522/12±0/01 c
5/29±0/02 a
5/25±0/00 c

810
(سطح آنزیمی )5
2/19±0/02
59/22±0/90
58/82±0/82 a
5/28±0/02 a
5/12±0/02 c
598/21±9/82 a
5/20±0/02 a
5/12±0/02 a

100
(سطح آنزیمی )8
2/19±0/02
80/59±0/89
58/11±0/59 a
5/29±0/05 a
5/11±0/05 c
591/20±5/90 a
5/22±0/02 a
5/19±0/05 a

210
(سطح آنزیمی )2
2/90±0/02
52/92±0/29
55/22±0/09 b
5/92±0/08 b
5/99±0/00 b
510/80±2/99 b
5/92±0/09 a
5/92±0/00 b

5000
(سطح آنزیمی )9
2/99±0/09
52/95±0/20
55/82±0/52 b
5/95±0/00 bc
5/20±0/05 b
599/99±0/18 bc
5/29±0/02 a
5/92±0/05 b

*حروف انگلیسی غیرمشترک در هر ردیف ،نشانه تفاوت معنیدار در سطح  0/01میباشد .دادهها بهصورت میانگین ±انحراف خطا میباشد.

فاکتورهای بیوشیمایی خون :با توجه به شکل  ،5افزودن

تاثیرگذار نبود ( .)P<0/01شکل  2نشان میدهد که افزودن

مولتیآنزیم ناتوزیم به جیره غذایی اگرچه میزان آلبومین را در
درسطح آنزیمی  5افزایش داد اما هیچیک از تیمارها با یکدیگر
تفاوت معنیداری نداشتند ( .)P<0/01همچنین شکل  8نشان
میدهد که افزودن مولتیآنزیم به جیره غذایی بر کلسیم خون

مولتیآنزیم ناتوزیم به جیره غذایی باعث ایجاد تفاوت معنیداری
در گلوکز خون نشد ( .)P<0/01با توجه به شکل  9افزودن این
مولتیآنزیم به جیره غذایی تغییر معنیداری در پروتئین کل خون
نکرد (. )P<0/01

شکل  :1نمودار اثر سطوح مختلف مولتیآنزیم ناتوزیم بر آلبومین خون

شکل :2نمودار اثر سطوح مختلف مولتیآنزیم ناتوزیم بر کلسیم خون

حروف انگلیسی یکسان بیانگر عدم اختالف معنیدار در سطح  0/01میباشد .دادهها بهصورت میانگین ±انحراف خطا میباشد.
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شکل  :3نمودار اثر سطوح مختلف مولتیآنزیم ناتوزیم بر گلوکز خون

سال هشتم ،شماره  ،2تابستان 9315

شکل  :4نمودار اثر سطوح مختلف مولتیآنزیم ناتوزیم بر پروتئین کل خون

حروف انگلیسی یکسان بیانگر عدم اختالف معنیدار در سطح  0/01میباشد .دادهها بهصورت میانگین ±انحراف خطا میباشد.

حث
شاخصهای رشد:
افزایش وزن :پژوهش حاضر نشان داد که استفاده ازمولتیآنزیم ناتوزیم بهمیزان  100میلیگرم بر کیلوگرم بهترین
رشد را ایجاد کرد .این یافته با مطالعات  Zaminiو همکاران
( )8058همخوانی داشت .در پژوهشی که  Zaminiو همکاران
( )8058انجام دادند ،بهترین رشد را  0/1گرم ناتوزیم 0/1 +گرم
همیسل در قزلآال بیان کردند .بنابراین اینگونه میتوان بیان
نمود که در پژوهش حاضر  100میلیگرم بر کیلوگرم حداکثر
میزان مولتیآنزیمی است که میتوان در جیره جهت ایجاد بیشترین
افزایش رشد استفاده کرد .اما پژوهشهای  Zaminiو همکاران
( )8058عالوه بر این میزان مولتیآنزیم 0/1 ،گرم آنزیم همیسل
بر کیلوگرم جیره غذایی استفاده کردهاند که نشان میدهد ماهی
قزلآال بهمیزان بیشتری از آنزیم جهت ایجاد بهترین رشد نیازمند
است .این تفاوت بهنظر میرسد دو علت داشته باشد :یکی تفاوت
در رژیم غذایی ماهی کپور معمولی (همهچیزخوار) و ماهی قزلآال
(گوشتخوار) و دیگری تفاوت در دمایی است که این دو ماهی
در آن رشد میکنند .چون آنزیمها برای ایجاد بیشترین فعالیت
به دمای اپتیمم نیازمندند ( Hidalgoو همکاران.)5999 ،

نرخ رشد ویژه :بیشترین نرخ رشد ویژه مربوط به سطحآنزیمی  8بود که نشان داد افزودن آنزیم به جیره غذایی سبب
افزایش نرخ رشد ویژه میگردد .این یافته با پژوهشهای Ghomi
و همکاران ()8058؛  Wen-juو همکاران ()8002؛  Linو
همکاران ()8002؛  Aiminو همکاران ()8009؛  Bogutو همکاران
( )5991همخوانی داشت .اما با مطالعات  Thongprajukaewو
همکاران ()8055؛ تبریزی و همکاران ()5290؛  Kumarو همکاران
( )8009همخوانی نداشت که علت میتواند تفاوت در نوع
آنزیمها ،نوع گونه و دمایی باشد که آزمایشها در آن صورت گرفته
است .کاهش نرخ رشد ویژه در اثر افزودن مولتیآنزیم بیشازحد
اپتیمم با یافتههای  Ghomiو همکاران ( )8058تطابق داشت.
ضریب تبدیل غذایی :مولتیآنزیمی ناتوزیم بهترین ضریبتبدیل غذایی را در سطح آنزیمی  8ایجاد میکند که این بهنظر
میرسد سطوح باالتر از  100میلیگرم بر کیلوگرم باعث ایجاد اثرات
سوء در فرایند هضم میشود و ضریب تبدیل غذایی افزایش مییابد
که با یافتههای  Ghomiو همکاران ( )8058همخوانی داشت.
درصد افزایش وزن :بیشترین درصد افزایش وزن بدندر سطح آنزیمی  8مشاهده شد و باالتر از این سطح ،درصد
افزایش وزن بدن کاهش مییابد .بهبود درصد افزایش بدن با
پژوهش  Zaminiو همکاران ( )8058مطابقت داشت.
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-شاخص وضعیت :در این پژوهش ،در گروههای مختلف

-پروتئین کل خون :پروتئین کل خون با افزودن مولتی

شاخص وضعیت تفاوت معنیداری را نشان نداد ( )P<0/01اما
قبادی و همکاران ( )5222در پژوهشهای خود نشان داد که
استفاده از مکمل آنزیمی در جیره غذایی قزلآالی رنگینکمان
( )Oncorhynchus mykissسبب بهبود شاخص وضعیت میشود.
همچنین  Zaminiو همکاران ( )8058در پژوهشهای نشان
دادهاند که استفاده از مولتیآنزیم ناتوزیم در شاخص وضعیت
تأثیرگذار است .با اینحال در پژوهش حاضر بهنظر میرسد که
مصرف مولتیآنزیم ناتوزیم باعث میشود که طول و وزن متناسب
با هم رشد کنند .بهعبارتدیگر اگرچه این مولتیآنزیم سبب
افزایش رشد می شود اما طول ماهی نیز متناسب با وزن ،افزایش
مییابد و درنتیجه شاخص وضعیت ثابت میماند.

آنزیم ناتوزیم به جیره غذایی تغییر معنیداری نداشت ()P<0/01
که علت آن عالوه بر نوع آنزیم ،بهمیزان آنزیم و دمایی که ماهی
در آن زیست میکند بستگی دارد ( linو همکاران8002 ،؛ Hidalgo
و همکاران Mohammadbeygi .)5999 ،و همکاران ( )8058در
پژوهشهای خود بیان کردند که افزودن آنزیم به جیره غذایی
سبب کاهش پروتئین کل میشود که این یافته با پژوهش حاضر
مطابقت نداشت Ghomi .و همکاران ( )8058در طی بررسیهای
خود نشان دادند که استفاده از آنزیم سبب افزایش پروتئین خون
می شود که این یافته نیز با پژوهش حاضر مطابقت نداشت .در
این پژوهش ناتوزیم در سطوح آنزیمی  810و  100میلیگرم در
کیلوگرم بهترین رشد را ایجاد کرد .اما برای انتخاب اینکه در
جیره غذایی از  810میلیگرم در کیلوگرم یا  100میلیگرم در
کیلوگرم از ناتوزیم استفاده شود ،میتوان گفت به دلیل اینکه دو
سطح آنزیمی  810و  100میلیگرم در کیلوگرم در یک گروه آماری
(از نظر کمی در شاخصهای رشد) قرار گرفتند ،بنابراین مولتی
آنزیم ناتوزیم در سطح  810میلیگرم در کیلوگرم در جیره غذایی
بهعنوان بهترین سطح آنزیمی برای ایجاد بهترین میزان رشد
معرفی میگردد .در مورد فاکتورهای بیوشیمیایی خون بهطورکلی
میتوان بیان نمود که استفاده از این مولتیآنزیم در جیره غذایی
بر فاکتورهای خونی تأثیر معنیداری نداشت (.)P<0/01

راندمان پروتئین :افزودن مولتیآنزیم ناتوزیم بهمیزان 100میلیگرم بر کیلوگرم بیشترین میزان راندمان پروتئین را
ایجاد میکند اما سطوح باالتر از این مقدار سبب کاهش راندمان
پروتئین میشود .تأثیرگذاری مولتیآنزیمها بر راندمان پروتئین با
پژوهش  Linو همکاران ( )8002مطابقت دارد.
فاکتورهای بیوشیمیایی خون:
آلبومین خون :در پژوهش حاضر اگرچه سطح  5آنزیمی،میزان بیشتری از آلبومین را نشان میدهد اما با افزودن
مولتیآنزیم ناتوزیم به جیره غذایی تفاوت معنیداری در آلبومین
خون مشاهده نشد ( Mohammadbeygi .)P<0/01و همکاران
( )8058در پژوهشهای خود نشان دادند که افزودن آنزیم به جیره
غذایی سبب افزایش آلبومین خون ماهی کپورمعمولی میشود .این
عدم همخوانی در یافتهها بهنظر میرسد بهدلیل تفاوت در نوع
آنزیمهای مورد آزمایش بوده است.
کلسیم خون :در تحقیق حاضر با افزودن مولتیآنزیم به جیرهغذایی تفاوت معنیداری در کلسیم خون مشاهده نشد(.)P<0/01

تشکر

از جناب آقای مهندس علی جافر که با تحمل زحمات فراوان
حق زیادی در این تحقیق دارند ،تشکر و سپاسگزاری میگردد.
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