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چکیده
ماهی قرمز ( )Carassius auratus gibelioبهطور وسیعی بهعنوان معروفترین ماهی در سرتاسر جهان گسترش یافته است و یک مدل
زیستی مناسب بهشمار میرود .آنزیمها میتوانند اثرات عوامل ضدتغذیهای را از بین ببرند و سبب بهبود عملکرد رشد ماهی شوند .جیره غذایی به
خاطر اثری که روی کیفیت تخم دارد مورد توجه زیادی قرارگرفته است ،یافتههای جدید نشان میدهد که افزودن مولتیآنزیمها به جیره غذایی
میتواند بر شاخصهای گنادی تأثیرگذار باشد .هدف از این پژوهش بهکارگیری مولتیآنزیم کمبو در جیره غذایی ماهی قرمز و بررسی اثربخشی
آن بر شاخص های رشد ،بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی است .برای انجام این آزمایش از جیره تجاری (انرژی  ،4EF3001تایلند) استفاده شد و
مولتیآنزیم کمبو® (شرکت زوبینزرین ،ایران) در  5تیمار  750 ،500 ،250 ،0و  1000میلیگرم بر کیلوگرم غذا ،به جیره غذایی اضافه شد.
این مولتیآنزیم بهطورکلی در مقادیر  750و  1000میلیگرم بر کیلوگرم جیره غذایی بهترین فاکتور رشد را ایجاد کرد که با گروه شاهد تفاوت
معنیدار داشت ( (P<0/05اما در درصد بازماندگی تفاوت معنیداری بین گروههای آزمایش ایجاد نکرد ( .(P>0/05همچنین مولتیآنزیم کمبو
با مقدار  1000میلیگرم بر کیلوگرم جیره غذایی باالترین میزان شاخص گنادوسوماتیک ،همآوری و درصد لقاح را ایجاد کرد که با گروه شاهد
دارای تفاوت معنیدار بود ( (P<0/05اما در هیچیک از گروههای آزمایش در قابلیت تفریخ ،بازماندگی الروی و درصد تحرک اسپرم تفاوت
معنیدار ایجاد نگردید ( .(P>0/05در یک نتیجهگیری کلی مولتیآنزیم کمبو با مقدار 750میلیگرم بر کیلوگرم جیره غذایی بهعنوان بهترین میزان
آنزیم جهت پرورش و میزان  1000میلیگرم بر کیلوگرم جیره غذایی بهعنوان بهترین سطح برای بهبود عملکرد تولیدمثلی معرفی میگردد.
کلمات کلیدی :شاخصهای رشد ،عملکرد تولیدمثلی ،مولتیآنزیم کمبو ،ماهی قرمز )(Carassius auratus gibelio
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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اثرات مولتیآنزیم کمبو در جیره غذایی بر شاخصهای رشد ،بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی....

مقدمه
ماهی قرمز ( )Carassius auratus gibelioاز خانواده کپورماهیان
( )Cyprinidaeاست و بهلحاظ زیستی و تغذیهای شبیه کپورمعمولی
( )Cyprinus carpioاست .این ماهی بهطور وسیعی بهعنوان معروفترین
ماهی در سرتاسر جهان گسترش یافته است (1997 ،Suzuki؛ ،Smartt
 .)2008این ماهی یک گونه بسیار مهم بهلحاظ اقتصادی و تحقیقی
است بهطوریکه بهصورت گسترده در مطالعات تولیدمثلی و کنترل
هورمونی مورد استفاده قرار میگیرد ( Bjerseliusو همکاران)1995 ،
و بهعنوان یک مدل زیستی مناسب بهشمار میرود .بنابراین بهنظر
میرسد نتایج حاصل تحقیقاتی که روی این ماهی صورت میگیرد
برای برخی از ماهیان ارزشمندِ دیگر قابل تعمیم باشد .با گسترش
محصوالت آنزیمی حاوی اجزاء اختصاصی ،استفاده از آنزیمها برای
بهبود وضعیت تغذیه که نیاز به توجه بیشتری دارد ،ضروری بهنظر
میرسد .محققین از سال  1920تأثیرات مفید آنزیمها را بر مواد غذایی
طیور بهویژه غذاهایی که حاوی دانههای غالت با ترکیب باالیی از فیبر
هستند مشاهده نمودهاند (1946 ،Hastings؛  Moranو ،McGinnis
1968؛  Petterssonو 1989 ،Åman؛  Ritzو همکاران .)1995 ،آنزیمها
میتوانند اثرات عوامل ضدتغذیهای را از بین ببرند و سبب بهبود
عملکرد رشد ماهی شوند ( Farhangiو 2007 ،Carter؛ ،Soltan
 .)2009جیره غذایی بهخاطر اثری که روی کیفیت تخم دارد مورد
توجه زیادی قرارگرفته است ،بهبود تغذیه در مولدین و غذادهی عالی
کیفیت گامتها را بهبود میبخشد (  Izquierdoو همکاران2001 ،؛
 Rurangwaو همکاران .)2004 ،اخیراً یافتههای جدید نشان میدهد
که افزودن مولتیآنزیمها به جیره غذایی میتواند بر شاخصهای گنادی
تأثیرگذار باشد و سبب رسیدگی جنسی در زمانی کوتاهتر نسبت به
گروه شاهد شوند (عادلیان و همکاران .)1392 ،بنابراین انتظار میرود
با بهکارگیری آنزیمها در جهت بهبود تغذیه ،میتوان عالوه بر شاخصهای
رشد و بازماندگی ،عملکرد تولیدمثلی را نیز بهبود بخشید .مطالعات
وسیعی پیرامون آنزیمها در جیره غذایی و اثراتشان بر رشد ماهیها
صورت گرفته است ،مولتیآنزیم حاوی آمیالز ،پروتئاز ،بتا-گلوکاناز ،بتا
گلوکوزیداز و سلوالز در جیره غذایی کپورماهیان انگشتقد ( Cyprinus
 Bogut( )carpioو همکاران ،)1995 ،مولتیآنزیم حاوی پروتئاز ،بتا
گلوکاناز و زایالناز در جیره غذایی هیبرید تیالپیا ( Oerochromis
 Lin) )nioticus × O. aureusو همکاران ،)2007 ،مولتیآنزیم حاوی
زایالناز ،بتاگلوکاناز ،پروتئاز ،بتا آمیالز ،همی سلوالز ،پکتیناز ،سلوالز و
سلوبیاز در جیره غذایی گربه ماهی افریقایی ()Clarias gariepinus
) Yildirimو  ،)2010 ،Turanمولتیآنزیمهای ناتوزیم و همیسل در
جیره غذایی ماهی آزاد خزر ( Zamini( )Salmo trutta caspiusو همکاران،
 ،)2012مولتیآنزیم آویزایم در جیره غذایی قزلآالی رنگینکمان
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(( )Oncorhynchus mykissقبادی و همکاران ،)1388 ،آنزیم رونوزایم
در جیره غذایی تیالپیای نیل (Boonyaratpalin( )Oreochromis niloticus
و همکاران ،)2000 ،مولتیآنزیم کمین +فیتاز در جیره غذایی قزلآالی
رنگینکمان (تبریزی و همکاران ،)1390،آنزیم آمیالز در جیره غذایی
بچهماهیان انگشت قد کپور روهو ( Kumar( )Labeo rohitaو همکاران،
 ،)2006مولتیآنزیم حاوی گلوکاناز ،پنتوزاناز و سلوالز در جیره غذایی
باس دریایی ژاپنی ( Ai( )Lateolabrax japonicusو همکاران،)2007 ،
مولتیآنزیم انیبیوسل در جیره غذایی ماهی تیالپیای نیل ( Oreochromis
 )2009 ،Soltan( )niloticusو آنزیم کربوهیدراز در جیره غذایی ماهی
جنگو ( Thongprajukaew( )Betta splendns Reganو همکاران.)2011 ،
در هیچیک از مطالعات اثرات مولتیآنزیم کمبو در جیره غذایی آبزیان
مورد بررسی قرار نگرفته است اما پژوهشهای اندکی در زمینه اثرات
مولتیآنزیم کمبو در جیره غذایی طیور صورت گرفته است ،نوبخت و
اشرف ( )1393اثرات سطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتیآنزیم
کمبو بر عملکرد ،فراسنجههای خون و صفات کیفی تخممرغ در مرغهای
تخمگذار را مورد بررسی قرار دادند همچنین نوبخت و همکاران ()1391
بیشترین مقادیر افزایش وزن روزانه جوجههای گوشتی را در جیرههای
حاوی مولتیآنزیمهای سافیزیم و کمبو گزارش کردند Kalantar .و
همکاران ( )2014اثرات دو گونه باکتری  Thymus vulgaris Lو
 Glycyrrhiza glabraو مولتیآنزیم کمبو را در جیره غذایی جوجههای
گوشتی مورد بررسی قرار دادند .هدف از پژوهش حاضر بهکارگیری
مولتیآنزیم کمبو در جیره غذایی ماهی قرمز و بررسی اثربخشی آن بر
شاخصهای رشد ،بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی است.

مواد و روشها
ماهی و شرایط آزمایش :این آزمایش 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 مر اکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در استان گیالن
خریداری شدند و به مرکز تحقیقات آورده شدند .ماهیان پس از مواجهه
با حمام آب نمک ( %2بهمدت  20دقیقه) در  15آکواریوم توزیع شدند.
در هر آکواریوم  10ماهی با میانگین وزنی  5/57±0/02گرم قرار داده
شدند .هر آکواریوم تا حجم  40لیتر پرشد و هوادهی آکواریومها بهصورت
مالیم انجام شد .ماهیها بهمیزان  %3توده وزنی و روزی 2بار در ساعت
 9و  16تغذیه شدند .جهت آداپته کردن ماهیها ،همه آنها بهمدت
یک هفته از جیره غذایی بدون آنزیم تغذیه شدند و بعد از آن به ماهیها
بهمدت  36هفته (از تیرماه  95تا فروردین  )96جیرههای آزمایشی
داده شد .در طول مدت آزمایش عالئم بیماری و یا تلفاتی در هیچیک
از گروههای آزمایشی مشاهده نشد .جهت اندازهگیری میزان
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غذای موردنیاز ماهیان ،ماهیان هر دوهفته یکبار زیستسنجی شدند
و میزان غذا ،مطابق با افزایش وزن تنظیم گردید.
افزودن آنزیم به جیره غذایی :برای انجام این آزمایش از جیره
تجاری (انرژی  ،4EF3001تایلند؛ رطوبت  ،%12پروتئین  ،%41چربی
 %6و فیبر  )%2استفاده شد و مولتیآنزیم (کمبو® ،شرکت زوبینزرین،
ایران ،تحت لیسانس  )American Biosystems, Inc.در  5تیمار ،0
 750 ،500 ،250و  1000میلیگرم بر کیلوگرم غذا ،به جیره غذایی
اضافه شد .برای این کار ،مولتیآنزیم با استفاده از ترازوی دیجیتال با
دقت یک ده هزارم گرم توزین شد و بعد از آن هرگروه توزین شده ،به
صورت جداگانه در آب حل شد و سپس با استفاده از افشانه بر روی
غذا اسپری شد .برای اینکه آبشوئی بهحداقل برسد ،پودر ژالتین (به
میزان  )%2به آب اضافه گردید و زمانی که پودر ژالتین کامالً در آب
حل شد ،با استفاده از افشانه بر روی غذاهایی که مولتیآنزیم به آن
اضافه شده بود ،اسپری شد( .پودر ژالتین در همه گروهها بهمیزان برابر
استفاده شد و همین مقدار به گروه شاهد نیز اضافه گردید) .مولتیآنزیم
کمبو حاوی سلوالز ( 75000واحد در کیلوگرم) ،بتاگلوکاناز (20000
واحد در کیلوگرم) ،همیسلوالز ( 20000واحد در کیلوگرم) ،آمیالز
( 30000واحد در کیلوگرم) ،پروتئاز ( 1100000واحد در کیلوگرم)،
آلکالین پروتئاز ( 1/2واحد آنسون در کیلوگرم) ،زایالناز ( 20000واحد
در کیلوگرم) و لیپاز ( 75000واحد در کیلوگرم) است (نوبخت و همکاران،
.)1391
محاسبه فاکتورهای رشد :در هرگروه ،وزن اولیه و وزن نهایی
ماهیها بهصورت تکتک اندازهگیری شد و افزایش وزن ( WG= Weight
 ،(Gainنرخ رشد ویژه ) ،(SGR= Specific Growth Ratesضریب تبدیل
غذایی ) ،(FCR= Feed conversion Ratioدرصد افزایش وزن بدن
) (WGP= Wight Growth Percentو راندمان پروتئین ( PER= Protein
 )Efficiency Ratioطبق  Castellو  )1980( Tiewsبهصورت ذیل محاسبه
𝑖𝑊  = 𝑊𝑓 −افزایش وزن )(𝑊G

گردید:
 Wfوزن نهایی (گرم) و  Wiوزن اولیه (گرم)

𝑖𝑊 ln 𝑊𝑓 − ln
× 100
𝑡
 LnWfلگاریتم طبیعی وزن نهایی (گرم) LnWi ،لگاریتم طبیعی وزن

= نرخ رشد ویژه)𝑅𝐺𝑆(

اولیه (گرم) و  tمدت آزمایش (روز)
𝐹
𝒊𝑊 𝑊𝒇 −

= ضریب تبدیل غذایی)(FCR

 Fوزن خشک غذای دادهشده (گرم) Wf ،وزن نهایی (گرم) و  Wiوزن
اولیه (گرم)
𝑖𝑊𝐵 𝐵𝑊𝑓 −
× 100
𝑖𝑊𝐵
 Wfوزن نهایی (گرم) و  Wiوزن اولیه (گرم)
𝒊𝑊𝐵 𝐵𝑊𝒇 −
= راندمان پروتئین)(PER
𝑃𝐴
= درصد افزایش وزن بدن)𝑃𝐺𝑊(
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 Wfوزن نهایی (گرم) Wi ،وزن اولیه (گرم) و  Pمیزان پروتئین استفاده
شده در جیره (گرم)
درصد بازماندگی ( )SR=Survival Rateطبق فرمول زیر محاسبه شد
× 100

( Lairdو :)1988 ،Needham

𝑓𝑁
𝑖𝑁

= درصد بازماندگی)𝑅𝑆(

 Nfتعداد نهایی ماهیان و  Niتعداد اولیه ماهیان
فاکتورهای تولیدمثلی :ابتدا ماهیان مولد در عصاره گل میخک
(اوژینول) بیهوش شدند و وزن هر ماهی با استفاده از ترازو (با دقت
 0/01گرم) اندازهگیری شد و پس از استخراج تخمدان ماهی ،وزن
ماهی و تخمدان ماهی توزین گردید .شاخص گنادوسوماتیک توسط
فرمول زیر محاسبه شد (:)1993 ،Biswas
𝐺𝑤
× 100
𝐵𝑤

= درصد گنادوسوماتیک )(𝐺𝑆𝐼 = Gonado Somatic Index

 wGوزن تخمدان و  wBوزن بدن
طبق فرمولهای زیر همآوری مطلق ( ،)Absolute Fecundityهمآوری
نسبی ( )Relative Fecundityو همآوری کاری ()Working Fecundity
محاسبه شد (ایمانپور و زادمجید:)1388 ،
تعداد کل تخمکهای موجود در بدن هر ماهی ماده = هماوری مطلق)𝐹𝐴(
تعداد کل تخمکهای موجود در بدن هر ماهی ماده
وزن ماهی ماده

= هماوری نسبی)𝐹𝑅(

تعداد تخمکهای دارای قابلیت باروری = هماوری کاری)𝐹𝑊(

طبق فرمول زیر درصد لقاح ( )Fertilization Rateمحاسبه شد
(:)2012 ،Gonzales Jr
× 100

تعداد تخمهای لقاح یافته
تعداد کل تخمکهای رهاسازی شده

= درصد لقاح )𝑅𝐹(

قابلیت تفریخ ( )Hatchabilityو بازماندگی الروی ()Larval Survival
طبق فرمولهای زیر محاسبه گردید ( Jaya-Ramو همکاران:)2008 ،
× 100
× 100

تعداد کل تخمهای تفریخ شده
تعداد کل تخمها

تعداد کل الروهای آزاد در حال شنا )شش روز پس از لقاح(
تعداد کل جنینهای تفریخ شده

= قابلیت تفریخ )𝐻(

= بازماندگی الروی )𝑆𝐿(

طول دوره تحرک اسپرم با استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست
انجام شد ( Cossonو همکاران .)2000 ،سمن با رقیقکننده (آب مقطر)
به نسبت  1به  2000در میکروتیوپ  1/5میلیلیتری در دمای اتاق (22
درجه سانتیگراد) رقیق شد و حرکت اسپرم با تأخیر زمانی کمتر از 7
ثانیه بعد از شروع فعالیت اسپرم توسط دوربین متصل به میکروسکوپ
ثبت گردید و تا زمانی که صددرصد اسپرمها از تحرک باز ایستادند با
دوربین تصویربرداری شد .در ادامه با استفاده از نرمافزار Adobe Premeier
 Pro CS5هر ثانیه به  6فریم تبدیل شد و با مقایسه دو فریم متوالی،
درصد تحرک اسپرم محاسبه گردید ( Turnerو .)2002 ،Montgomerie
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به گروه شاهد افزایش داشته است ( )P>0/05اما سطح آنزیمی  1با
گروه شاهد تفاوت معنیداری نداشت ( .)P<0/05ضریب تبدیل غذایی
در سطوح آنزیمی  3و  4بهطور معنیداری نسبت به گروه شاهد کاهش
داشت ( )P>0/05اما در سطوح آنزیمی  1و  2ضریب تبدیل غذایی
تفاوت معنیداری نسبت به گروه شاهد نشان نداد ( .)P<0/05درصد
افزایش وزن بدن و راندمان پروتئین در سطوح آنزیمی  3و  4بهطور
معنیداری نسبت به گروه شاهد افزایش داشت ( )P>0/05اما درصد
افزایش وزن بدن و راندمان پروتئین در سطوح آنزیمی  1و  2نسبت به
گروه شاهد تفاوت معنیداری را نشان نداد ( .)P<0/05درصد بازماندگی
در هیچیک از گروههای آزمایش تفاوت معنیداری نسبت به یکدیگر
نداشتند (.)P<0/05

آنالیز دادهها :دادههای حاصل از این پژوهش بهوسیله نرمافزار
 ،SPSS24با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه )(One-Way ANOVA

مورد بررسی قرار گرفتند و برای مقایسه میانگین بین تیمارها ،از تست
دانکن استفاده شد (.)P>0/05

نتایج
فاکتورهای رشد :همانطورکه جدول  1نشان میدهد ،میزان
افزایش وزن در گروه شاهد ،سطح  ،1سطح  ،2سطح  3و سطح  4به
ترتیب  12/10 ،11/06 ،10/25 ،10/06و  12/26بود که سطوح
آنزیمی  3و  4با گروه شاهد دارای تفاوت معنیدار بودند (.)P>0/05
نرخ رشد ویژه در سطوح آنزیمی  3 ،2و  4بهطور معنیداری نسبت

جدول :1اثر سطوح مختلف آنزیم کمبو بر فاکتورهای رشد و بازماندگی
میزان آنزیم (میلیگرم در کیلوگرم)
پارامتر
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن )( (WGگرم)
نرخ رشد ویژه (( )SGRدرصد /روز)
ضریب تبدیل غذایی ()FCR
درصد افزایش وزن بدن )( (WGPدرصد)
راندمان پروتئین ))PER
درصد بازماندگی )( (SRدرصد)

0

250

500

750

1000

(شاهد)

(سطح آنزیمی )1

(سطح آنزیمی )2

(سطح آنزیمی )3

(سطح آنزیمی )4

*5/53±0/08a
15/59±0/22b
10/06±0/14b
1/59±0/01d
1/71±0/02a
181/61±0/35c
1/42±0/01c
100±0/00a

5/52±0/04a
15/77±0/21b
10/25±0/16b
1/61±0/01cd
1/68±0/03a
184/80±1/68c
1/44±0/02bc
100±0/00a

5/54±0/02a
16/60±0/05ab
11/06±0/07ab
1/68±0/01bc
1/64±0/01ab
199/59±2/28bc
1/48±0/01abc
100±0/00a

5/65±0/02a
17/75±0/36a
12/10±0/33a
1/76±0/02ab
1/58±0/01b
214/20±4/94ab
1/53±0/01ab
100±0/00a

5/60±0/04a
17/86±0/68a
12/26±0/63a
1/78±0/04a
1/56±0/04b
218/89±9/78a
1/55±0/04a
100±0/00a

* حروف انگلیسی غیرمشترک در هر ردیف ،بیانگر تفاوت معنیدار در سطح  0/05میباشد .دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف خطا میباشد.

فاکتورهای تولیدمثلی :با توجه به شکلهای 1و  2افزودن مولتی
آنزیم کمبو به جیره غذایی سبب افزایش معنیدار درصد گنادوسوماتیک و
همآوری مطلق در سطوح آنزیمی  3 ،2و  4نسبت به گروه شاهد
گردید ( )P>0/05همچنین درصد گنادوسوماتیک و همآوری مطلق
در سطح آنزیمی  4با سطوح آنزیمی  2و  3تفاوت معنیدار داشت
( .)P>0/05در شکل  3میزان همآوری نسبی در سطوح آنزیمی 3 ،2
و  4با گروه شاهد دارای تفاوت معنیدار بود ( )P>0/05اما سطح
آنزیمی  1با گروه شاهد تفاوت معنیدار نداشت ( .)P<0/05شکل 4
نشان میدهد که میزان همآوری کاری در سطوح آنزیمی  3و  4با
سطوح آنزیمی  2 ،1و گروه شاهد تفاوت معنیدار داشت ()P>0/05
اما سطوح آنزیمی  2 ،1و گروه شاهد با یکدیگر تفاوت معنیدار نداشت
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( .)P<0/05درصد لقاح (شکل  )5تنها در سطح آنزیمی  4نسبت به
دیگر گروههای آزمایش تفاوت معنیدار داشت ( )P>0/05و سطوح
آنزیمی  3 ،2 ،1و گروه شاهد با یکدیگر تفاوت معنیدار نداشتند
( .)P<0/05با توجه به شکلهای  6و  7افزودن مولتیآنزیم کمبو به
جیره غذایی سبب افزایش معنیدار در قابلیت تفریخ و بازماندگی الوری
نگردید ( .)P<0/05شکل  8نشان میدهد که افزودن این مولتیآنزیم
به جیره غذایی در سطوح آنزیمی  3 ،2و  4طول دوره تحرک اسپرم
را تحت تاثیر قرار داد و سبب افزایش معنیدار نسبت به گروه شاهد
گردید ( .)P>0/05با توجه به شکل  9افزودن این مولتیآنزیم به جیره
غذایی تفاوت معنیدار در درصد تحرک اسپرم ایجاد نکرد ()P<0/05
.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 1398

شکل  :1نمودار اثر سطوح مختلف مولتیآنزیم کمبو بر شاخص گنادوسوماتیک

شکل  :2نمودار اثر سطوح مختلف مولتیآنزیم کمبو بر هماوری مطلق

شکل  :3نمودار اثر سطوح مختلف مولتیآنزیم کمبو بر هماوری نسبی

شکل  :4نمودار اثر سطوح مختلف مولتیآنزیم کمبو بر هماوری کاری

شکل  :5نمودار اثر سطوح مختلف مولتیآنزیم کمبو بر درصد لقاح

شکل  :6نمودار اثر سطوح مختلف مولتیآنزیم کمبو بر قابلیت تفریخ

حروف انگلیسی یکسان بیانگر عدم اختالف معنادار در سطح  0 / 05می باشد .داده ها به صورت میانگین  ±انحراف خطا می باشد.
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شکل  :7نمودار اثر سطوح مختلف مولتیآنزیم کمبو بر بازماندگی الروی

شکل  :8نمودار اثر سطوح مختلف مولتیآنزیم کمبو بر طول دوره تحرک اسپرم

شکل  :9نمودار اثر سطوح مختلف مولتیآنزیم کمبو بر درصد تحرک اسپرم
حروف انگلیسی یکسان بیانگر عدم اختالف معنادار در سطح  0 / 05می باشد .داده ها به صورت میانگین  ±انحراف خطا می باشد.

بحث
فاکتورهای رشد
افزایش وزن :پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از مولتیآنزیم
کمبو در سطوح آنزیمی  3و  4بیشترین افزایش وزن را ایجاد کرد
که با گروه شاهد تفاوت معنیدار داشت ( (P<0/05اما باتوجه به اینکه
افزایش وزن در این دو سطح آنزیمی با هم تفاوت معنیدار نداشتند
( ،(P>0/05بهترین افزایش وزن در سطح آنزیمی  750( 3میلیگرم
بر کیلوگرم جیره غذایی) ایجاد گردید .در هیچیک از مطالعات اثرات
مولتیآنزیم کمبو در جیره غذایی آبزیان مورد بررسی قرار نگرفته است
اما پژوهشهای اندکی در زمینه اثرات مولتیآنزیم کمبو در جیره
غذایی طیور صورت گرفته است ،نوبخت و همکاران( )1391بیشترین
مقدار افزایش وزن روزانه جوجههای گوشتی را در جیرههای حاوی
 0/025درصد مولتیآنزیم سافیزیم  0/025 +درصد مولتیآنزیم کمبو
گزارش کردند که با پژوهش حاضر همسو است .در دیگر پژوهشها که
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از آنزیمهای دیگری در جیره غذایی آبزیان استفاده شده است نتایج
مشابهی با تحقیق حاضر ،حاصل شده است Ghomi ،و همکاران ()2012
با بهکارگیری مولتیآنزیم کمین در جیره فیلماهیان ()Huso huso
نشان دادند که این مولتیآنزیم بهمیزان  250میلیگرم بر کیلوگرم
جیره غذایی میتواند در افزایش وزن بدن این ماهیان مؤثر باشد.
 Zaminiو همکاران ( )2012در آزمایشی از مولتیآنزیمهای ناتوزیم و
همیسل در جیره غذایی ماهی آزاد دریای خزر ()salmo trutta caspius
استفاده کردند که باالترین میزان رشد در گروهی بود که از  0/5گرم
ناتوزیم  0/5 +گرم همیسل بهازای هر کیلوگرم جیره غذایی استفاده
شده بود Aimin .و همکاران ( )2006بیان نمودند که استفاده مولتی
آنزیم کمزم در مقادیر بین  500-750میلیگرم بر کیلوگرم جیره
غذایی بهاندازه معنیداری سبب بهبود رشد ماهی قرمز شد .نتایج
برخی از تحقیقها با پژوهش حاضر همخوانی ندارد Kazerani ،و
 )2011( Shahsavaniطی یک آزمایش بیان نمودند که استفاده از
مولتی آنزیم اندوفید سبب کاهش رشد در کپور ماهیان و افزایش
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ضریب تبدیل غذایی در این ماهیان شد .تبریزی و همکاران ()1390
به بررسی تأثیر سطوح مختلف مولتیآنزیم کمین +فیتاز بر عملکرد و
میزان بقاء ماهیان قزلآالی رنگینکمان پرواری پرداختند و نشان داد
که این مولتیآنزیم بر افزایش وزن تأثیر معنیداری نداشت .بهنظر
میرسد این عدم همخوانی میتواند بهدلیل تفاوت در نوع آنزیمها،
نوع گونه و دمایی باشد که آزمایشها در آن صورت گرفته است.
نرخ رشد ویژه :یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد که
بهترین نرخ رشد ویژه در سطح آنزیمی  1000( 4میلیگرم بر کیلوگرم
جیره غذایی) ایجاد گردید ( .(P<0/05این یافته با پژوهشهای Bogut
و همکاران ( Aimin ،)1995و همکاران ( Lin ،)2006و همکاران
( Wen-ju ،)2007و همکاران ( )2008و  Ghomiو همکاران ()2012
همخوانی داشت Kumar .و همکاران ( )2006با تغذیه نمودن بچه
ماهیان انگشتقد کپور روهو ( )Labeo rohitaبا جیرههای تیمار شده
با آنزیم آمیالز گزارش کردند که این آنزیم تأثیر معنیداری بر رشد
ماهیان نداشت ( (P>0/05این تحقیق با پژوهش حاضر همسو نبود
همچنین  Thongprajukaewو همکاران ( )2011با استفاده از آنزیم
کربوهیدراز در جیره ماهی جنگو ( )Betta splendns Reganگزارش
نمودند که استفاده از این آنزیم در جیره سبب افزایش معنیدار نرخ
رشد ویژه در ماهیان نشد ( .(P>0/05ممکن است این عدم تطابق به
این دلیل باشد که آنزیم آمیالز یا کربوهیدراز به تنهایی نمیتواند
کمبودهای آنزیمی سیستم گوارش ماهیان را جبران نماید و نرخ رشد
ویژه را بهبود ببخشد.
ضریب تبدیل غذایی :مولتیآنزیم کمبو کمترین ضریب تبدیل
غذایی را در سطح آنزیمی  3و  4ایجاد نمود .با توجه به عدم معنیداری
این دو سطح آنزیمی ،بهترین ضریب تبدیل غذایی در سطح آنزیمی
 750( 3میلیگرم بر کیلوگرم جیره غذایی) ایجاد گردید .این تحقیق
با یافتههای عادلیان و همکاران ( )1395که بیان میکند مولتیآنزیم
کمین به میزان  1000میلیگرم بر کیلوگرم جیره غذایی کمترین
ضریب تبدیل غذایی را ایجاد میکند همسو بود .بررسیهای Yildirim
و  )2010( Turanنشان داد که استفاده از مولتیآنزیم حاوی حاوی
زایالناز ،بتاگلوکاناز ،پروتئاز ،بتا آمیالز ،همی سلوالز ،پکتیناز ،سلوالز
و سلوبیاز بهمیزان 750میلیگرم بر کیلوگرم جیره غذایی در گربهماهی
آفریقایی ( )Clarias gariepinusکمترین ضریب تبدیل غذایی را حاصل
نمود .بهنظر میرسد همسویی در این یافتهها بهدلیل تنوع کافی آنزیمها
در ترکیبات مولتیآنزیمها و استفاده از دوز مناسب مولتیآنزیمها در
جیره غذایی باشد.
درصد افزایش وزن :بیشترین درصد افزایش وزن بدن در سطح
آنزیمی  1000( 4میلیگرم بر کیلوگرم جیره غذایی) مشاهده شد .بهبود
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درصد افزایش بدن با پژوهش  Zaminiو همکاران ( )2012و عادلیان
و همکاران ( )1395مطابقت داشت.
راندمان پروتئین :بیشترین راندمان پروتئین در سطح آنزیمی
 1000( 4میلیگرم بر کیلوگرم جیره غذایی) مشاهده شد Lin .و
همکاران ) ،)2007با مطالعه خود گزارش کردند که استفاده از مولتی
آنزیم حاوی پروتئاز ،بتاگلوکاناز و زایالناز در جیره غذایی هیبرید ماهی
تیالپیا ( )Oreochromis niloticus × O. aureusسبب افزایش ابقای
پروتئین میشود .بهنظر میرسد وجود آنزیم پروتئاز در مولتیآنزیم
کمبو به عنوان یکی از اجزاء اصلی ،جذب پروتئین را تحت تأثیر قرار
داده و راندمان پروتئین را افزایش میدهد.
درصد بازماندگی :این تحقیق نشان داد که افزودن مولتیآنزیم
کمبو بر درصد بازماندگی ماهی قرمز تاثیری نداشت Tahoun .و
همکاران ( )2011گزارش کردند که آنزیم آمیکوزیم در جیره غذایی
مولدین تیالپیای نیل ( )Oreochromis niloticusبر درصد بازماندگی
تفاوت معنیداری ایجاد نکرد Ai .و همکاران ( )2007با استفاده از
جیره حاوی آنزیمهای گلوکاناز ،پنتوزاناز و سلوالز بیان نمودند که
استفاده از این تیمار آنزیمی در جیره باسدریایی ژاپنی ( Lateolabrax
 )japonicusدر میزان درصد بازماندگی تفاوت معنیداری ایجاد نکرد.
این گزارشها با تحقیق حاضر همسو بود .به نظر میرسد اگر از مولتی
آنزیم کمبو در جیره غذایی ماهی قرمز در وزنهای پایینتر استفاده
میشد ،بهدلیل حساسیت بیشتر بچهماهیها ،در بین تیمارهای مختلف،
درصد بازماندگی تفاوت معنیدار داشت.
فاکتورهای تولیدمثلی
شاخص گنادوسوماتیک :همانطورکه شکل  1نشان میدهد شاخص
گنادوسوماتیک در سطوح آنزیمی  3 ،2و 4با گروه شاهد تفاوت معنیدار
داشت ( (P<0/05اما باالترین درصد گنادوسوماتیک در سطح آنزیمی
 1000( 4میلیگرم بر کیلوگرم جیره غذایی) ایجاد گردید که با دیگر
گروههای آزمایشی تفاوت معنیدار داشت ( .(P<0/05افزایش شاخص
گنادوسوماتیک در اثر افزودن مولتیآنزیمها به جیره غذایی با یافتههای
عادلیان و همکاران ( )1392همخوانی داشت .بهبود تغذیه در مولدین
و غذادهی عالی کیفیت گامتها را بهبود میبخشد ( Izquierdoو همکاران،
2001؛  Rurangwaو همکاران )2004 ،بنابراین بهنظر میرسد مولتی
آنزیمها با تأثیر بر جیره غذایی ،سبب بهبود کیفیت غذایی شده و
شاخص گنادوسوماتیک را افزایش میدهند.
همآوری :با توجه به شکلهای  3 ،2و  4باالترین میزان همآوری
مطلق ،همآوری نسبی و همآوری کاری در سطح آنزیمی 1000( 4
میلیگرم بر کیلوگرم جیره غذایی) ایجاد گردید که با دیگر گروههای
آزمایش تفاوت معنیدار داشت ( Tahoun .(P<0/05و همکاران ()2011
گزارش کردند که مولتیآنزیم آمیکوزیم بر عملکرد تولیدمثلی (همآوری
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اثرات مولتیآنزیم کمبو در جیره غذایی بر شاخصهای رشد ،بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی....

مطلق و همآوری نسبی) تیالپیای نیل ،بهواسطه افزایش انرژی در
دسترس ،از مواد غیرپروتئینیِ ترکیبات جیره غذایی اثر مثبت داشت.
این گزارش با تحقیق حاضر همسو بود .بنابراین بهنظر میرسد مولتی
آنزیم کمبو عالوه بر پروتئاز ،با دارا بودن کربوهیدرازها و لیپاز ،میزان
انرژی در دسترس ماهی را افزایش داده و عملکرد تولیدمثلی را بهبود
میبخشد .از طرف دیگر کیفیت متفاوت تخمک در بین گونههای
ماهیان میتواند وابسته به ترکیبات غذایی موجود در تخمک بهخصوص
مقادیر چربی موجود در آن باشد (ایمانپور و زادمجید )1388 ،پس
وجود لیپاز میتواند سبب افزایش جذب لیپیدها و در نتیجه افزایش
لیپید موجود در تخمک شود و کیفیت تخمک را بهبود بخشد.
درصد لقاح :باتوجه به شکل  ،5بیشترین درصد لقاح در سطح
آنزیمی 1000( 4میلیگرم بر کیلوگرم جیره غذایی) ایجاد شد که دیگر
گروههای آزمایش تفاوت معنیدار داشت ( .(P<0/05بهخوبی ثابت شده
است که وضعیت تغذیه مولدین بهطور قابلتوجهی میتواند بلوغ تخمدان
و عملکرد تولیدمثلی را تحت تاثیر قرار دهد ( Alavaو همکاران1993 ،؛
Cahuو همکاران1995 ،1994 ،؛  Xuو همکاران1994 ،؛  Bogutو
همکاران1995 ،؛  Millamenaو 2000 ،Quinitio؛  Cavalliو همکاران،
1999؛  Woutersو همکاران )2001 ،2001 ،1999 ،بنابراین بهنظر
میرسد افزودن مولتیآنزیم کمبو به جیره غذایی ،با اثرگذاری بر کیفیت
تغذیه میتواند درصد لقاح که یکی از پارامترهای تولیدمثلی است را
افزایش دهد.
قابلیت تفریخ :شکل  6نشان میدهد که افزودن مولتیآنزیم کمبو
به جیره غذایی در هیچیک از گروههای آزمایش تفاوت معنیداری در
قابلیت تفریخ ایجاد نکرد (.(P>0/05مهمترین فاکتورهای محیطیاثرگذار
بر کیفیت تخمک ،شامل شرایط غذایی مولدان و شرایط فیزیکوشیمیایی
آب (دما ،pH ،شوری ،سختی آب و  ) ...در طول دوره انکوباسیوناند
(ایمانپور و زادمجید )1388 ،از این جمله میتوان نتیجه گرفت تنها
عاملی که کیفیت تخمک را تحت تأثیر قرار میدهد ،شرایط غذایی
مولدان و کیفیت جیره غذایی نیست بلکه عوامل متعددی نظیر شرایط
فیزیکو شیمیایی آب میتواند قابلیت تفریخ را تحت تأثیر قرار دهد.
بهنظر میرسد عدم معنیداری قابلیت تفریخ در پژوهش حاضر بههمین
دلیل باشد.
بازماندگی الروی :باتوجه به شکل  7افزودن مولتیآنزیم کمبو
به جیره غذایی در هیچیک از گروههای آزمایش تفاوت معنیداری در
بازماندگی الروی ایجاد نکرد ( Jaya-Ram .(P>0/05و همکاران ()2008
در تحقیقی با بررسی اثرات سطوح مختلف  HUFAبر عملکرد
تولیدمثلی ماهی زبرا ) (Danio rerioبیان کردند که سطوح مختلف
 HUFAدر جیره غذایی بر درصد بازماندگی الوری اثرگذار نیست این
یافته با پژوهش حاضر همسو بود .از طرف دیگر ترکیبات متفاوت تخمک
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همانند چربیها ،اسیدهای چرب ،پروتئین و اسیداسکوربیک روی
کیفیت تخمک و بقای الروها تأثیر میگذارند (ایمانپور و زادمجید،
 )1388این گزارش با آزمایش حاضر همخوانی نداشت .بهنظر میرسد
اگر مدت زمان ( 6روز) استفاده شده در فرمول درصد بازماندگی الروی
بیشتر بود (بیشتر از یک ماه) ،شاید در درصد بازماندگی الروی در
گروههای مختلف این آزمایش تفاوت ایجاد میشد.
طول دوره تحرک اسپرم :شکل  8نشان میدهد که افزودن
این مولتیآنزیم به جیره غذایی در سطوح آنزیمی  3 ،2و  4طول دوره
تحرک اسپرم را تحت تاثیر قرار داد و سبب افزایش معنیدار نسبت
به گروه شاهد گردید ( .(P<0/05بسیاری از تحقیقات نشان دادهاند که
تحرک اسپرم میتواند رابطه مثبت و مستقیمی با میزان لقاح داشته
باشد (ایمانپور و زادمجید )1388 ،این تحقیقات با پژوهش حاضر
همخوانی داشت .ممکن است مولتیآنزیم کمبو با داشتن کربوهیدرازها
سبب افزایش جذب کربوهیدراتها در بدن ماهی شده و میزان
کربوهیدراتهای در دسترس اسپرم را افزایش داده و در نتیجه انرژی
در دسترس اسپرم افزایش یابد و مدت زمان تحرک اسپرم را افزایش
دهد.
درصد تحرک اسپرم :شکل  9بیان میکند که افزودن مولتی
آنزیم کمبو به جیره غذایی تفاوت معنیداری در درصد تحرک اسپرم
ایجاد نکرد ( .(P>0/05در منابع پژوهشی در زمینه اثرات آنزیمها بر
درصد تحرک اسپرم یافت نشد .بهنظر میرسد تفاوتهای فردی در
ماهیان از علل عدم تفاوت معنیدار در درصد تحرک اسپرم باشد.
مولتیآنزیم کمبو بهطورکلی در سطوح آنزیمی  3و ( 4بهترتیب
 750و  1000میلیگرم بر کیلوگرم جیره غذایی) بهترین فاکتور رشد
را ایجاد کرد که با گروه شاهد تفاوت معنیدار داشت اما در درصد
بازماندگی تفاوت معنیداری بین گروههای آزمایش ایجاد نکرد .این
مولتیآنزیم در سطح آنزیمی  1000( 4میلیگرم بر کیلوگرم جیره
غذایی) باالترین میزان شاخص گنادوسوماتیک ،همآوری و درصد لقاح
را ایجاد کرد که با گروه شاهد دارای تفاوت معنیدار بود اما در هیچیک
از گروههای آزمایش در قابلیت تفریخ ،بازماندگی الروی و درصد
تحرک اسپرم تفاوت معنیدار ایجاد نگردید .در یک نتیجهگیری کلی
اگر از این مولتیآنزیم جهت پرورش ماهی استفاده میشود سطح
آنزیمی  750( 3میلیگرم بر کیلوگرم جیره غذایی) بهعنوان بهترین
میزان آنزیم جهت افزودن به جیره غذایی پیشنهاد میشود اما اگر
عالوه بر پرورش ،تکثیر ماهی از دیگر اهداف پرورشدهنده است،
سطح آنزیمی  1000( 4میلیگرم بر کیلوگرم جیره غذایی) بهعنوان
بهترین بهبود دهنده عملکرد تولیدمثلی معرفی میگردد.

1398  بهار،1  شماره،سال یازدهم
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