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چکیده
مکملهای آنزیمی پروتئازی میتوانند اثرات فاکتورهای ضد تغذیهای را از بین برده و سبب بهبود رشد ماهیان شوند .هدف از این پژوهش،
بهکارگیری آنزیم ترپسین خوکی در جیره غذایی و بررسی اثرات آن بر فاکتورهای رشد ،ترکیب بدن ،برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون و
فعالیت تریپسین روده فیل ماهی ( )Huso husoبوده است .این آزمایش بهصورت طرح کامالً تصادفی در سه تیمار و سه تکرار انجام شد و آنزیم
تریپسین در  3سطح صفر 0/01 ،و  0/02درصد به جیره غذایی اضافه شد .ماهیان به مدت  45روز با جیرههای آزمایشی تغذیه شدند و فاکتورهای
رشد شامل :درصد افزایش وزن ( ،)WGPنرخ رشد ویژه ( ،)SGRضریب تبدیل غذایی ( ،)FCRشاخص وضعیت ( ،)CFکارایی پروتئین
( )PERو شاخص کبدی ( )HSIمورد بررسی قرار گرفت .از فاکتورهای بیوشیمیایی خون میزان گلوکز ،BUN ،پروتئین کل ،آلبومین ،گلوبولین
و نسبت آلبومین به گلوبولین اندازهگیری و بررسی شد .تیمارهای مختلف در شاخص وضعیت تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشتند (.)p<0/05
اما درصد افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایی و کارایی پروتئین در سطوح آنزیمی  0/01و  0/02درصد با گروه شاهد تفاوت
معنیداری داشت ( .)p>0/05شاخص کبدی و فعالیت تریپسین روده در سطح  0/02درصد با گروه شاهد دارای تفاوت معنیداری بودند
( .)p>0/05ترکیب بدن و فاکتورهای بیوشمیایی خون ،در سطوح مختلف آنزیمی با گروه شاهد تفاوت معنیداری نداشتند (.)p<0/05
کلمات کلیدی :تریپسین ،فیلماهی ( ،)Huso husoشاخصهای رشد ،فاکتورهای بیوشمیایی خون
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خسروانیزاده و همکاران

استفاده از آنزیم تریپسین در جیره غذایی فیلماهی و اثرات آن بر رشد ،ترکیب بدن....

مقدمه
رشد سريع جمعيت و نياز روز افزون به منابع غذايي و بهخصوص
پروتئين از سويي و كاهش ذخاير آبزيان بهداليل مختلف از جمله:
آلودگي آبها ،تخريب محيط زيست ،صيد بيرويه و غيره در قرن
حاضر ،بيش از پيش سبب رونق آبزي پروري در جوامع بشري گرديده،
كه در اين ميان پرورش ماهي سهم عمدهاي را به خود اختصاص داده
است .عمده هدف ماهي پروري را ميتوان توليد ماهي در كوتاهترين
زمان با صرف كمترين نهاده دانست .هدفي كه جز با افزايش حداكثري
سرعت و بازده رشد بهصورت همزمان تحقق نميپذيرد ( Rossو ،Ross
2008؛ .)2005 ،Subasinghe
تهيه غذا از مهمترين موارد در پرورش آبزيان بهشمار ميآيد،
هزينه غذا بهطور معمول  ۳0تا  ۶0درصد كل هزينههاي الزم براي
پرورش ماهيان و سختپوستان را تشکيل ميدهد ،پس غذاهاي مصنوعي
بايد با توجه به اصول علمي فرموله شوند (افشارمازندران.)1۳81،
پروتئين مهمترين و با ارزشترين بخش جيره غذايي آبزيان بهشمار
ميرود (سالکيوسفي .)1۳۷۹ ،كمبود پروتئين سبب كاهش ميزان
رشد و بازدهي غذايي ،بياشتهايي ،كاهش تعادل ازت و غلظت
پروتئين سرم خون ،كم خوني ،تجمع چربي در جگر و كاهش ساخت
هورمونها و آنزيمها در بدن ماهي ميشود .منابع پروتئيني عالوه بر
اين كه بخش مهمي از جيره غذايي را به خود اختصاص ميدهند،
گرانترين بخش جيره نيز محسوب ميگردند (افشارمازندران.)1۳81،
هضم غذا در بدن حيوانات توسط آنزيمها انجام ميشود اين مواد
كه ماهيت پروتئيني دارند توسط خود حيوانات يا ميکرواورگانيسمهاي
موجود در دستگاه گوارش آنها توليد ميشوند .در بدن حيوانات همه
آنزيمها وجود ندارند و يا مقدار آنها براي هضم همه مواد غذايي كافي
نيست ،بنابراين بخشهايي از مواد غذايي هضم و جذب نشده دفع
ميشوند ( Vielmaو همکاران .)2000 ،از آنجاكه هزينه خوراک باالترين
سهم را در صنعت پرورش دام ،طيور و آبزيان داراست ،استفاده از
آنزيمهاي سنتتيک ميتواند موجبات كاهش هزينه توليد را فراهم كند
و با تجزيه مواد ضد مغذي موجود در خوراک ،استفاده بهينه خوراک
مصرفي ،سالمت توليد و كاهش آلودگي محيطزيست را بههمراه داشته
باشد ( Vielmaو همکاران .)2000 ،استفاده از مکملهاي آنزيمي،
بيشتر با هدف بهبود استفاده از مواد مغذي ،حفظ عملکرد جيرههايي
كه كيفيت پاييني دارند ،كاهش هزينههاي فرموالسيون ،وسعت بخشيدن
به دامنه مواد اوليه جيره ،فائق آمدن بر عوامل ناسازگار و ضد تغذيهاي
مواد اوليه ،كاهش دفع مواد مغذي در آب و بازده اقتصادي بهتر صورت
ميگيرد ( Singhو همکاران .)2011 ،افزايش نرخ رشد و كارايي
پروتئين در ماهيان آزاد ( )Salmo salarتغذيه شده با جيره حاوي
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آنزيمهاي پانکراسي ( Carterو همکاران ،)1۹۹4 ،افزايش رشد و بهبود
ضريب تبديل غذايي در ماهيان كپور ( )Cyprinus carpioتغذيه شده
با جيره حاوي مکمل آنزيمي تريپسين گاوي ( Dabrowskaو همکاران،
 ) 1۹۷۹و افزايش رشد و بهبود ضريب تبديل غذايي در ماهي روهو
( Kumari( )Labeo rohitaو همکاران )201۳ ،تغذيه شده با جيره
حاوي تريپسين گزارش شده است.
با توجه با اثر مثبت مکمل تريپسين بر رشد در مطالعات مختلف
و اهميت فيلماهي در صنعت آبزي پروري ايران در اين پژوهش اثر
افزودن مکمل آنزيمي تريپسين به جيره فيلماهي بر قابليت رشد
ماهي و اثرات جانبي احتمالي آن مورد بررسي قرار گرفت.

مواد و روشها
تعداد  ۹0قطعه فيلماهي با ميانگين وزن  10/4±0/4گرم در
مجتمع تکثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد مرجاني گرگان تهيه
و در مخازن  2000ليتري ،با  1000ليتر آب و دبي  8ليتر در دقيقه
براي يک دوره  15روزه سازگار و در طول اين مدت با جيره غذايي
متداول تغذيه شدند .آزمايش براي يک دوره  45روزه اجرا شد .در
شروع مطالعه ماهيان پس از زيستسنجي بهصورت انفرادي ،بهصورت
تصادفي در  ۳گروه آزمايش با  ۳تکرار براساس يک طرح كامالً تصادفي
توزيع شدند .درجه حرارت آب روزانه و اسيديته و اكسيژن محلول هر
هفته با شيوههاي استاندارد ارزيابي و ثبت شدند .براي انجام اين
پژوهش از جيره تجاري  Coppensبا محتواي  %50پروتئين %14 ،چربي،
 0/8درصد فيبر و  8/۶درصد خاكستر در كنار آنزيم تريپسين خوكي
( ،)EC:۳.4.21.4محصول كمپاني سيگما آلدريچ ( )T4۷۹۹بهميزان
صفر 0/01 ،درصد و  0/02درصد براي تغذيه ماهيان استفاده گرديد
(جدول  .)1براي حل كردن آنزيم از بافر سديم فسفات با اسيديته ۷/۶
استفاده شد ،محلول حاوي آنزيم بر روي جيرهها اسپري شد (بر روي
جيره شاهد بافر بدون آنزيم اسپري شد) و در نهايت جهت به حداقل
رساندن آبشويي ،بر روي تمام جيرهها مقدار ثابتي پودر ژله حل شده
در آب ،اسپري گرديد (عادليان و همکاران.)1۳۹5 ،
جدول  :1جیرههای مورد استفاده برای تغذیه تیمارهای مختلف
گروه آزمایش

جیره مورد استفاده برای تغذیه

گروه يک يا گروه شاهد

جيره پايه
جيره پايه به همراه مکمل %0/01
تريپسين خوكي
جيره پايه به همراه مکمل %0/02
تريپسين خوكي

گروه سه
گروه چهار
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غذادهي روزانه دو بار ( ۹صبح و  ۶عصر) و بهميزان  ۳درصد از
وزن بدن انجام شد .هر  15روز يکبار ماهيان با ترازو با دقت 0/01
گرم براي سنجش رشد توزين و با دقت يک ميليمتر طول كل آنها
اندازه گيري شد و ميزان غذا مطابق با افزايش وزن تنظيم گرديد .با
استفاده از دادههاي حاصل از زيستسنجيها و نيز ميزان پروتئين
موجود در غذا و اندازهگيري پروتئين الشه ،شاخصهاي :درصد افزايش
وزن بدن ،ضريب چاقي ،ضريب تبديل غذايي ،نرخ رشد ويژه ،نرخ
بازده پروتئين و شاخص كبدي تعيين شدند (.)1۹۹0 ،Tacon
۳×100طول  /وزن تر = ( )CFضريب چاقي
 )BWI( = W2 -W1 /W1× 100درصد افزايش وزن بدن
 × 100دوره پرورش بهروز )SGR( = )Ln W2-Ln W1(/نرخ رشد ويژه
افزايش وزن بدن(گرم) /مقدار غذاي خورده شده(گرم)=()FCRضريب تبديل غذايي

پروتئين مصرفي(گرم)/وزن توليد شده(گرم)=()PERنرخ بازده پروتئين

 ×100وزن بدن /وزن كبد= ( )HSIشاخص كبدي
در روابط باال  W1وزن اوليه و  W2وزن نهايي ماهي بر حسب گرم
ميباشند.
تجزيه تقريبي تركيبات الشه ماهيان جهت اندازهگيري ميزان
رطوبت ،چربي ،پروتئين و خاكستر براساس دستورالعمل AOAC
( )2005انجام شد .براي اندازهگيري رطوبت جيره از آون  105درجه
سانتيگراد بهمدت  24ساعت استفاده شد ،براي سنجش پروتئين خام
از روش كجلدال در سه مرحله هضم ،تقطير و تيتراسيون و ضرب كردن
ميزان ازت بهدست آمده از هر گرم ماده خشک در عدد  ،۶/25استفاده
شد .براي اندازهگيري ميزان چربي خام از سوكسله و حالل اتر و براي
سنجش ميزان خاكستر از سوزاندن نمونهها در كوره الکتريکي در
دماي  550درجه سانتيگراد استفاده گرديد (.)2005 ،AOAC
در انتهاي دوره پرورش از هر واحد آزمايشي (هر تکرار) سه ماهي
(از هر تيمار آزمايشي  ۹ماهي) پس از بيهوشي خونگيري شدند .از هر
ماهي  1/5سيسي خون از محل شريان دمي ،در انتهاي باله مخرجي
توسط سرنگ استريل گرفته و به تيوبهاي  2ميليليتري منتقل شد.
سرم خون به كمک دستگاه سانتريفيوژ ( ۳000دور در دقيقه بهمدت
 10دقيقه) جدا و به تيوبهاي استريل انتقال يافت و سپس تا زمان
استفاده در دماي  -80درجه سانتيگراد نگهداري شدند .فاكتورهاي
بيوشميايي خون شامل :گلوكز ،نيتروژن اورهاي خون ( )BUNپروتئين
كل ،آلبومين ،گلوبولين و نسبت آلبومين به گلوبولين سرم با استفاده
از كيتهاي كلينيکي تجاري (پارس آزمون ،ايران) سنجيده شد.
 ۳عدد ماهي از هر تکرار با استفاده از روش آسانكشي قطع نخاع
شده و سريعاً در مجاورت يخ ،بهمنظور بهحداقل رساندن فعاليتهاي
آنزيمي كالبدگشايي گرديد .روده ماهيان بهدقت خارج ،تخليه و با دقت
يک ميليگرم توزين شدند .به كمک هموژنايزر يک محلول هموژن از
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بافتهاي مذكور در  ۹ميليليتر بافر

( 100 mM Tris–HCl buffer

 )with 0.1 mM EDTA and 0.1% Triton X-100, pH 7.8تهيه شد.
محلولهاي حاصل با سرعت  5000دور در دقيقه بهمدت  ۳0دقيقه
در  4درجه سانتيگراد سانتريفيوژ شده و از فاز رويي نمونهها جهت سنجش
ميزان آنزيم تريپسين استفاده گرديد ( .)2008 ،Furneفعاليت آنزيم
تريپسين با استفاده از روش  Erlangerو همکاران ( )1۹۶1و سوبسترا
BAPNA
)(Nα–benzoyl-DL-argenine-ρ-nitroanilide-HCL
سنجش گرديد ،براي اين منظور در ابتدا  4۳/5ميليگرم  BAPNAدر

يک ميليليتر  )DMSO( Dimethylsulphoxideحل شد و سپس با
محلول بافر  0/05 Tris–HClموالر ( 0/02 CaCl2.2H2Oموالر)pH=۷/5 ،
به حجم  100ميليليتر رسانده شد .در ادامه  25ماكروليتر عصاره
آنزيمي با  1/25سوبستراي آماده شده ( )BAPNAبهمدت  10دقيقه
در دماي  ۳۷درجه سانتيگراد گوبه شده و سپس واكنش با اضافه
نمودن  1ميليليتر اسيداستيک  ۳0درصد متوقف و ميزان جذب نوري
در طول  410نانومتر خوانده شد .ميزان آنزيم تريپسين از طريق
فرمول زير محاسبه شد:
ميلي گرم پروتئين/واحد
ميلي ليتر مخلوط واكنش ×  × 1000ميزان جذب نوري در طول موج  410نانومتر
ميلي گرم پروتئين در مخلوط واكنش ÷ 8800

=

ميزان پروتئين كل نمونهها به شيوه  )1۹۷۶( Bradfordبا استفاده از
سرم گاوي بهعنوان استاندارد محاسبه شد.
دادههاي بهدست آمده به كمک نرمافزار ( SPSSويرايش  )22با
استفاده از آزمون آناليز واريانس يکطرفه ()One Way-ANOVA
مورد بررسي قرار گرفت و براي مقايسه ميانگين بين تيمارها ،از آزمون
چند دامنه دانکن ( )Duncanدر سطح معنيداري  0/05استفاده شد.

نتایج
در طول دوره پرورش فاكتورهاي فيزيکوشيميايي آب در حد
متعارف (دما  25/8۹±0/8درجه سانتيگراد ،اكسيژن  ۶/4±0/2ميلي-
گرم در ليتر ،اسيديته  )8/1±0/1بودند و هيچگونه مرگ و ميري در بين
تيمارهاي مختلف مشاهده نشد .در پايان  45روز پرورش ،شاخصهاي
وزن نهايي ،درصد افزايش وزن ،شاخص رشد ويژه و كارايي پروتئين
در ماهيان تغذيه شده با جيرههاي حاوي مکمل آنزيمي تريپسين
( 0/01و  0/02درصد) بهطور معنيداري ( )p>0/05از ماهيان گروه
شاهد باالتر بود .در مورد شاخصهاي فوق اختالف معنيداري بين
گروههاي تغذيه شده با جيره حاوي مقادير  0/01و  0/02درصد آنزيم
تريپسين ديده نشد ( .)p<0/05ضريب تبديل غذايي ( )FCRبهطور
معنيداري ( )p>0/05در گروه شاهد باالتر از ساير گروهها بود .ضريب
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چاقي در تيمارهاي مختلف اختالف معنيداري ( )p<0/05را نشان
نداد .شاخص كبدي در تيمار تغذيه شده با جيره حاوي  0/02درصد
آنزيم بهطور معنيداري ( )p>0/05بيشتر از ساير گروهها بود (جدول .)2
در جدول  ۳نتايج مربوط به اثر افزودن مقادير مختلف مکمل
آنزيمي تريپسين در جيره بر تركيب بدن فيلماهيان پرورشي آورده شده
است .بيشترين ميزان پروتئين متعلق به ماهيان تيمار تغذيه شده با
جيره حاوي  0/02درصد آنزيم بود ،كه بهطور معنيداري ()p>0/05
باالتر از تيمار شاهد بود .مقادير رطوبت و چربي اختالف معنيداري
بين تيمارهاي مختلف نشان نداد .ميزان خاكستر در تيمار 0/02
درصد بهطور معنيداري ( )p>0/05بيشتر از ساير تيمارها بود.

جدول  4ميزان فاكتورهاي بيوشميايي خون شامل :گلوكز ،نيتروژن
اورهاي خون ( )BUNپروتئين كل ،آلبومين ،گلوبولين و نسبت آلبومين
به گلوبولين را در تيمارهاي مختلف نشان ميدهد ،براساس نتايج
بهدست آمده اختالف معنيداري بين تيمارهاي تغذيه شده با جيرههاي
حاوي سطوح مختلف آنزيم مکمل تريپسين مشاهده نشد (.)p<0/05
نتايج حاصل از سنجش آنزيم تريپسين روده فيلماهيان تغذيه شده
با جيرههاي حاوي مقادير صفر 0/01 ،و  0/02درصد افزودني تريپسين
در شکل  1آمده است .ميزان فعاليت آنزيم تريپسين در روده ماهيان
تيمار  0/02درصد بهطور معنيداري بيشتر از ساير گروهها ميباشد
(.)p>0/05

جدول  :2شاخصهای رشد و کبدی فیلماهیان پرورشی در تمیارهای مختلف
تیمارها
شاهد
0/01
0/02

وزن اولیه

وزن نهایی

درصد افزایش

SGR

(گرم)

(گرم)

وزن

(درصد در روز)

FCR

PER

CF

HSI

10/4±0/2a
10/5±0/4a
10/۳±0/۳a

2۶/1±2/8a
۳0/2±2/۳b
۳1/1±۳/۳b

150/۹±۳1/۹a
28۷/۶±2۶/۳b
۳02/2±۳۹/0b

2/0±0/28a
2/۳±0/20b
2/4±0/28b

2/18±0/4b
1/۷0±0/2a
1/۶۳±0/۳a

0/۹5±0/2a
1/1۹±0/1b
1/2۶±0/2b

0/۳۳±0/0۳a
0/۳4±0/04a
0/۳4±0/02a

۳/2±0/15a
۳/4±0/0۹a
۳/۷±0/21b

درصد
بقا
100
100
100

ميانگين ( ±انحراف معيار)
حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنيدار بين تيمارهاست (.)p>0/05

جدول  :3ترکیب بیوشمیایی الشه ماهیان در تیمارهای مختلف (براساس درصد)
تیمارها

رطوبت

پروتئین خام

لیپید خام

شاهد
0/01
0/02

۷۶/۷1±0/82
۷۶/4۳±0/۹۷
۷5/۷2±0/۷۶

14/81±0/1۹
15/۳0±0/20ab
15/48±0/۳4b

4/5۷±0/۳۷
4/۳۷±0/4۶
4/۳1±0/2۶

a

خاکستر
۳/48±0/0۳
۳/52±0/0۹a
۳/۷5±0/10b
a

ميانگين ( ±انحراف معيار)
حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنيدار بين تيمارهاست (.)p>0/05

جدول  .4فاکتورهای بیوشمیایی خون فیلماهیان تغذیه شده با جیرههای مختلف
تیمارها

گلوکز

BUN

پروتئین کل

(میلیگرم/دسیلیتر)
50/0±5/5a
4۷/0±۳/0a
4۶/۳±۶/5a

شاهد
0/01
0/02

(میلیمول/لیتر)

(میلیگرم/دسیلیتر)

(میلیگرم/دسیلیتر)

(میلیگرم/دسیلیتر)

به گلوبولین

1/44±0/18a
1/51±0/11a
1/5۶±0/02a

0/۹۳±0/0۷a
0/۹۷±0/22a
1/0۷±0/18a

0/۳8±0/01a
0/40±0/04a
0/۳۶±0/02a

0/54±0/05a
0/5۷±0/18a
0/۷1±0/1۶a

0/۷0±0/04a
0/۷۳±0/1۷a
0/52±0/08a

ميانگين ( ±انحراف معيار)
حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنيدار بين تيمارهاست (.)p>0/05
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آلبومین

گلوبولین

نسبت آلبومین

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شکل :1اثر درصدهای مختلف مکمل آنزیمی بر فعالیت
تریپسین روده فیلماهی
(حروف متفاوت روي هر ميله نشاندهنده وجود اختالف معنيدار بين تيمارهاست
)p>0/05

بحث
نتايج اين بررسي نشان داد استفاده از مکمل تريپسين در جيره
فيلماهي در كنار كاهش ضريب تبديل غذايي ،رشد را بهبود ميبخشد،
ميزان پروتئين و خاكستر الشه را افزايش ميدهد ،اما بر فاكتورهاي
بيوشميايي خون و بقا اثر معنيداري ندارد.
در پژوهش حاضر با افزايش ميزان آنزيم ترپسين در جيره غذايي،
رشد افزايش يافت و بهترين ميزان رشد را گروه تغذيه شده با جيره
حاوي  0/02درصد تريپسين نمايش داد ،همچنين اين گروه بهترين
ضريب تبديل غذايي را داشت .در اين تيمار شاخص كبدي نيز بهطور
معنيداري باالتر از ساير گروهها بود .در بررسي  Kumariو همکاران
( )201۳بر روي ماهي روهو ( )Labeo rohitaنيز نتايج مشابهي بهدست
آمد بهطوريكه ماهيان تغذيه شده با جيره حاوي  0/02درصد تريپسين
در مقايسه با ماهيان گروه شاهد رشد بيشتري را نشان دادند ،ضريب
تبديل غذايي كمتر و شاخص كبدي باالتري داشتند .افزودن آنزيم
تريپسين بهميزان  5/۶۷گرم در كيلوگرم در جيره غذايي ماهي كپور
معمولي ( )Cyprinus carpioموجب افزايش رشد و بهبود ضريب تبديل
غذايي شد و بر بقا ماهيان اثر منفي نداشت ( .)1۹۷۷ ،Dobrowskiنتايج
اين مطالعه نيز مويد نتيجه بهدست آمده در پژوهش حاضر ميباشد.
در مطالعه  Dobrowskaو همکاران ( )1۹۷۹افزودن عصاره آنزيمي
روده و پانکراس كپور ماهيان بالغ به جيره الروهاي كپور معمولي
سبب افزايش رشد آنها نسبت به جيرههاي بدون آنزيم شد ،اما اين
افزايش رشد كمتر از الروهاي تغذيه شده با غذاي زنده بود Carter .و
همکاران ( )1۹۹4نيز افزايش رشد در ماهيان آزاد ()Salmo salar
تغذيه شده با جيره حاوي پروتئاز را منتشر كردند Klokovski .و
همکاران ( )1۹۹۷گزارش كردند استفاده از  0/05درصد آنزيم پانکراس

سال نهم ،شماره  ،3پاییز 1396

خوک در جيره الروهاي ماهي باس دريايي ()Dicentrarchus labrax
اثر معنيداري بر رشد الروها نداشت .بهغير از مطالعه اخير دو مطالعه
ديگر نتايج بهدست آمده در اين بررسي را تاييد ميكنند.
در مطالعه  Ghomiو همکاران ( )2011استفاده از مولتي آنزيم
كمين (كه حاوي پروتئاز نيز ميباشد) در جيره فيلماهي افزايش رشد
را نشان داد ،بهطوريكه ميزان  250ميليگرم آنزيم در هر كيلوگرم
غذا بيشترين رشد را نشان داد ،همچنين بيشترين ميزان شاخص
رشد ويژه و پايينترين ضريب تبديل غذايي در اين غلظت گزارش شد.
در مطالعه ديگري كه با استفاده از آنزيم كمين روي ماهي كپور
معمولي انجام شد غلظت  1000ميليگرم بر كيلوگرم آنزيم بيشترين
ميزان رشد و نرخ رشد ويژه و كمترين ضريب تبديل غذايي را نشان
داد (عادليان و همکاران .)1۳۹5 ،استفاده از آنزيم كمين بههمراه فيتاز
با مقادير  1 ،0/5و  1/5كيلوگرم در هر تن غذا در جيره قزلآالي
رنگينكمان ( )Oncorhynchus mykissاثر معنيداري بر فاكتورهاي
رشد ،بقا و ضريب تبديل غذايي نداشت (مرتضويتبريزي و همکاران،
 .)1۳۹0بهغير از مطالعه اخير نتايج دو مطالعه ديگر مشابه نتايج
پژوهش حاضر ميباشد.
استفاده از آنزيم آويزايم (حاوي پروتئاز) در جيره ماهي قزلآالي
رنگينكمان سبب بهبود شاخصهاي رشدو بقا شد (قبادي و همکاران،
 Zamini .)1۳88و همکاران ( )2014گزارش كردند استفاده از مکمل
آنزيمي ( Natuzymeحاوي پروتئاز) بهميزان  0/5گرم در كيلوگرم در
جيره ماهي آزاد درياي خزر ( )Salmo trutta caspiusرشد را در
مقايسه با گروه شاهد بهبود بخشيد و ضريب تبديل غذايي را كاهش
داد Ogunkoya .و همکاران ( )200۶گزارش كردند ،بهكارگيري مکمل
آنزيمي ( Superzymeحاوي پروتئاز) بهميزان  1و  2/5گرم در كيلوگرم
در جيره قزلآالي رنگينكمان بر رشد بي اثر است .استفاده از آنزيم
( Bio-feedحاوي پروتئاز باكتريايي) در جيره ماهي قزلآالي رنگين
كمان توسط  Farhangiو  )200۷( Carterاثر معنيداري بر رشد ماهيان
نداشت .استفاده از پروتئاز باكتريايي در جيره ماهي قزلآالي رنگين
كمان اثر معنيداري بر رشد نداشت ( Dalsgaardو همکاران.)2012 ،
برخالف  ۳مطالعه اخير  2مطالعه ديگر مويد نتايج اين پژوهش ميباشند.
 Chenو همکاران ( )200۹در تغذيه ماهي كپور سياه
( )Mylopharyngodon piceusاز پروتئاز طبيعي استفاده كردند كه
دوز يک درصد سبب افزايش رشد شد ،اما اثري بر شاخص كبدي
نداشت .افزودن مولتي آنزيم حاوي پروتئاز طبيعي به جيره ماهي
تيالپيا ( )Oreochromis niloticus × O. aureusميزان رشد ،نرخ رشد
ويژه و بازده پروتئين را بهطور معنيداري بهبود بخشيد ،شاخص
كبدي در تيمارهاي حاوي آنزيم كاهش يافت و ضريب چاقي تفاوت
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معنيداري نداشت ( Linو همکاران .)200۷ ،اين دو مطالعه همانند
مطالعه حاضر افزايش رشد در پي استفاده از آنزيم مکمل را تاييد ميكنند.
در مطالعه  Shiو همکاران ( )201۶افزودن آنزيم Aquagrow
( ) AGكه پروتئازي باكتريايي است به جيره ماهي كاراس طاليي
( )Carassius auratus gibelioسبب افزايش رشد در ماهيان گرديد.
در مطالعه ديگري با افزودن همين آنزيم در غلظت  1۷5ميليگرم در
كيلوگرم به جيره ماهي كپور معمولي فاكتورهاي رشد بهبود يافت و
ضريب تبديل غذايي كاهش يافت ( Lengو همکاران .)2008 ،در
پژوهشي ديگر اثر افزودن آنزيم  AGبه جيره ماهي تيالپيا
( )Oreochromis niloticus×O. aureusو ميگو پاسفيد غربي
( )Litopenaeus vannameiمورد بررسي قرار گرفت ،در مورد ميگوها
افزودن مکمل آنزيمي به جيرههاي با سطح پايين پودر ماهي ،فاكتورهاي
رشد را بهبود بخشيد و همتراز جيرههاي با سطح پودر ماهي باال كرد.
در ماهيان تيالپيا نيز در بين جيرههايي كه بهصورت فشرده تهيه شده
بودند جيرههاي حاوي آنزيم موجبات افزايش رشد و كاهش ضريب
تبديل غذايي را فراهم كردند ( Liو همکاران .)2015 ،نتايج اين مطالعات
به لحاظ اثر بر رشد مشابه نتايج بهدست آمده در اين پژوهش ميباشد.
استفاده از آنزيم ( Papainيک آنزيم پروتئاز گياهي) در جيره ماهي
كپور معمولي ( )Cyprinus carpioبهميزان  2درصد در جيره بهترين
عملکرد را نشان داد ،سبب افزايش رشد ،نرخ رشد ويژه و كارايي پروتئين
شد ،همچنين كاهش ضريب تبديل غذايي را بههمراه داشت ( Singو
همکاران .)2011 ،در گزارشي ديگر در مورد استفاده از آنزيم Papain
در جيره ميگو آب شيرين ( ،)Macrobrachium rosenbergiiافزودن
 0/1درصد آنزيم به جيره سبب افزايش رشد و بقا در پست الروها شد
( singhو  )2014 ،Patilكه مؤيد نتايج پژوهش حاضر ميباشدSong .
و همکاران ( )201۶اثرات افزودن پروتئاز باكتريايي (غلظتهاي،125 :
 150و  1۷5ميليگرم در كيلوگرم) به جيره ميگوي پاسفيد غربي را
مورد ارزيابي قرار دادند ،كه غلظت  1۷5ميليگرم در كيلوگرم بهترين
ميزان رشد ،نرخ رشد ويژه ،بازده پروتئين و ضريب تبديل غذايي را
داشت ولي اثر معنيداري در ميزان بقا مشاهده نشد ،اين نتايج مشابه
نتايج پژوهش حاضر ميباشد .در مطالعه ديگري بر روي ميگو پاسفيد
غربي ( )Litopenaeus vannameiاثر چهار پروتئاز تجاري (پروتئاز قارچي،
مولتي آنزيم  ،AKپروتئاز  Enzecoو  )Enzymeمورد ارزيابي قرار گرفت
و برخالف بررسي حاضر ،اثر معنيداري بر رشد مشاهده نگرديد
(Velascoو .)1۹۹۹ ،Divakaran
با بررسي نتايج بهدست آمده منابع مختلف و نتايج اين مطالعه
ميتوان نتيجه گرفت افزودن پروتئاز به جيره غذايي عمدتاً توانسته
شاخصهاي رشد را بهبود بخشد ،در موارد معدودي هم كه به افزايش
رشد منجر نشده ،احتماالً عواملي مانند :انتخاب نوع آنزيم ،شيوه
21۶

فرآوري آنزيم ،نحوه افزودن آنزيم به جيره ،نحوه نگهداري جيره ،گونه
آبزي و نحوه تغذيه آن و ....را موثر دانست .در دو مطالعهاي كه از آنزيم
تريپسين بهصورت منفرد در جيره ماهيان استفاده شد همانند اين
مطالعه افزايش رشد مشاهده گرديد.
نتايج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از مکمل آنزيمي تريپسين
در جيره فيل ماهي تاثيري بر محتواي رطوبت و چربي الشه ماهيان
نداشته ،اما در تيمار  0/02درصد ميزان خاكستر و پروتئين الشه
ماهيان بيشتر از گروه شاهد بود .در مطالعه  Linو همکاران ()200۷
استفاده از مولتي آنزيم حاوي پروتئاز در ماهي تيالپيا هيبريد اثري بر
تركيبات الشه ماهيان نداشت ،نتايجي كه در مطالعات  Shiو همکاران
( )201۶بر روي ماهي كاراس طاليي (با استفاده از آنزيم Leng ،)AG
و همکاران ( )2008بر روي كپور معمولي (با استفاده از آنزيم  )AGو
 Kolkovskiو همکاران ( )1۹۷۷بر روي باس دريايي (با استفاده از
آنزيم پانکراس) نيز گزارش شد .در بررسي  Songو همکاران ()201۶
استفاده از پروتئاز باكتريايي در جيره ميگوي پاسفيد غربي بر ميزان
رطوبت ،چربي و خاكستر الشه اثري نداشت ولي ميزان پروتئين الشه
را در تيمار  1۷5ميليگرم در كيلوگرم افزايش داد .در مطالعه Ghomi
و همکاران ( )2011استفاده از آنزيم كمين ،پروتئين الشه را در گروههاي
مختلف بهطور معنيداري نسبت به گروه شاهد كاهش و چربي را
افزايش داد ،همچنين خاكستر در تيمار  250ميليگرم بر كيلوگرم
(كه بيشترين رشد را داشت) باالتر از ساير گروهها بود .بهجز مطالعه
اخير ساير مطالعات نتايج بهدست آمده در اين پژوهش را تاييد ميكنند.
نتايج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از مکمل آنزيمي تريپسين
در جيره فيلماهي تاثيري بر ميزان فاكتورهاي بيوشميايي خون (گلوكز،
 ،BUNپروتئين كل ،آلبومين ،گلوبولين و نسبت آلبومين به گلوبولين)
ندارد .در مطالعه عادليان و همکاران ( )1۳۹5نيز ميزان گلوكز،
پروتئين كل ،و آلبومين در ماهيان كپور تغذيه شده با جيره حاوي
كمين تغييري معنيداري نداشت .در مطالعه حسينيفرد و همکاران
( ) 1۳۹2كه با استفاده از آنزيم آويزايم (حاوي پروتئاز) بر روي ماهي
قزلآالي رنگينكمان صورت گرفت نيز ميزان پروتئين كل و گلوبولين
تغييري را نشان نداد ،اما در مطالعه  Kumariو همکاران ( )201۳بر
روي ماهي روهو (با استفاده از آنزيم تريپسين) ميزان گلوكز و نسبت
آلبومين به گلوبولين در مقايسه با گروه شاهد كاهش يافت ،فاكتورهاي
 BUNو گلوبولين نسبت به ماهيان شاهد افزايش داشت و پروتئين
كل و آلبومين تفاوت معنيداري را نشان ندادند .بهجز مطالعه اخير
ساير مطالعات نتايج بهدست آمده در اين پژوهش را تاييد ميكنند.
نتايج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از آنزيم تريپسين در جيره
فيلماهي بهميزان  0/02درصد فعاليت تريپسين در روده ماهيان را
بهطور معنيداري نسبت به گروه شاهد افزايش ميدهد،
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مشابه اين نتايج در پژوهش صورت گرفته بر روي ماهي روهو با
استفاده از  0/02درصد تريپسين بهدست آمد ( Kumariو همکاران،
 Lin .)201۳و همکاران ( )200۷نيز گزارش كردند استفاده از مولتي
آنزيم حاوي پروتئاز طبيعي در جيره تيالپيا باعث افزايش فعاليت
پروتئاز روده و پانکراس ميشود ،اما در مطالعه  Chenو همکاران
( ) 200۹بر روي كپور سياه (با استفاده از پروتئاز طبيعي) در فعاليت
پروتئاز روده تغييري گزارش نشد و فقط فعاليت پروتئازي هپاتوپانکراس
در تيمار  1درصد افزايش يافت .استفاده از پروتئاز  AGدر جيرههاي
حاوي  ۶و  10درصد آرد ماهي فعاليت پروتئازهاي ماهي كپور معمولي
را افزايش داد ( Lengو همکاران .)2008 ،در بررسي  Liو همکاران
( )2015استفاده از آنزيم  AGدر جيرههاي حاوي پودر ماهي كم،
فعاليت پروتئاز پانکراس ميگو پاسفيد غربي را افزايش داد و به سطح
جيرههاي با پودر ماهي زياد رساند ،اما در فعاليت پروتئاز روده تغييري
مشاهد نشد .در مطالعه  Songو همکاران ( )201۶نيز فعاليت تريپسين
در هپاتوپانکراس ميگو پاسفيد غربي با افزايش سطح آنزيم پروئتاز
باكتريايي در جيرههاي حاوي پودر ماهي كم ،افزايش يافت ،اما اين
افزايش كمتر از جيره حاوي پودر ماهي زياد بود .نتايج مطالعات مختلف
نشان ميدهد استفاده از مکمل پروتئازي در جيره آبزيان ميتواند
سبب افزايش فعاليت پروتئازهاي آنها شود ،نتايجي كه در مطالعه
حاضر نيز مشاهد گرديد.
بهطوركلي پژوهش حاضر نشان داد استفاده از مکمل آنزيمي
تريپسين در جيره غذايي فيلماهي كارايي جيره را افزايش ميدهد و
سبب بهبود فاكتورهاي رشد ميشود ،مطالعه حاضر استفاده از غلظت
 0/02درصد تريپسين در جيره فيلماهي را توصيه ميكند ،هر چند
ممکن است استفاده از مقادير باالتر اين آنزيم و يا روشهاي بهكارگيري
ديگر داراي تاثيرات بهتري باشند اما تاييد آن نيازمند پژوهشهاي
تکميلي خواهد بود .از سوي ديگر استفاده از تريپسين به بقاي ماهيان
لطمهاي وارد نکرد و اثرات جانبي در بر نداشت .انجام مطالعات بيشتر
در زمينه ايمن بودن اين آنزيم براي فيلماهي در آينده ميتواند
صورت پذيرد.

تشکر و قدردانی
بدينوسيله از مديريت و پرسنل مجتمع تکثير و پرورش ماهيان
خاوياري شهيد مرجاني گرگان بهخصوص جناب مهندس ميقاني
رياست مجتمع ،جناب مهندس شهرياري و جناب مهندس مخدومي
به جهت همکاري و مساعدت در مراحل مختلف انجام اين پژوهش
تشکر و قدرداني بهعمل ميآيد.

سال نهم ،شماره  ،3پاییز 1396
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