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 1395 زمستان، چهارمجلد پنجم، شماره 
http://japu.gau.ac.ir  

  

  تائیر استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیم بر شاخص بقاي ماهی کپور معمولی
)Cyprinus carpio سم آبامکتینهاي مختلف  غلظت) در مواجهه با  
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  ،ایران گیالن، ،گیالنآبزیان، دانشگاه  اکولوژيدکتري،  يدانشجو1
  ،گرگان، ایران ،گرگان دکتري، تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی يدانشجو2

  گرگان، ایران محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،گروه  استادیار3
  12/8/1395 ؛ تاریخ پذیرش: 9/6/1395تاریخ دریافت: 

  چکیده
ها، همچون آبامکتین داراي توانایی نفوذ و جذب از طریق پوست یا دستگاه  کش برخی از آفت  

هاي خوراکی براي افزایش کارایی دستگاه  آنزیم مولتی گوارشی هستند؛ از طرفی، استفاده از انواع
حاضر بررسی استفاده از   ند جذب رو به افزایش است. هدف از مطالعهیگوارش آبزیان و افزایش فرآ

سم  بقاي ماهی در مواجهه باشاخص  برثیر أت معمولی و آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی ماهی کپور مولتی
هفته با دو  8مدت  ماهیان به دو تیمار با سه تکرار تقسیم شدند. هر گروه به ،منظوراین  آبامکتین بود؛ به

ساعت در معرض  96مدت  ماهی به 21تغذیه شدند.  داراي آنزیم و بدون آنزیم رژیم غذایی متفاوت
گرم در لیتر آبامکتین قرار گرفت. تمام شرایط فیزیکو شیمیایی آب براي هر دو  میلی 243/1غلظت 

غلظت  در نهایت شد.در تمام مدت آزمایش مشابه بود و تنها تفاوت مربوط به رژیم غذایی می گروه
ساعت در  96مدت  ماهی به 147تعداد  منظور بدینتعیین شد. ساعت  96آبامکتین در انتهاي   کشنده

و  72، 48 ،24هاي زمانی  تعداد مرگ و میر در بازههاي مختلف آبامکتین قرار گرفتند.  معرض غلظت
ها نشان داد بین میزان مرگ و میر ماهیان در گروه اول  تجزیه و تحلیل دادهساعت محاسبه شد.  96

میر مربوط به گروه اول  ). بیشترین میزان مرگ وp>5/0نسبت به گروه دوم تفاوت معناداري داشت (
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گرم در لیتر  میلی 305/0 ساعت برابر با 96بود. میزان غلظت کشنده آبامکتین براي گروه اول در پایان 
آنزیم ناتوزیم منجر به افزایش رشد  این موضوع بود که هرچند استفاده از مولتی  کننده نتایج بیان بود.

هاي باالي مورد استفاده، موجب  دلیل آزادسازي فسفر و نیتروژن در غلظت بچه ماهی کپور شده ولی به
هاي کشنده  ي ماهی کپور را در مواجهه با غلظتکاهش سیستم ایمنی ماهی شده و در نتیجه شانس بقا

هاي در معرض  آبامکتین کاهش داده و موجب افزایش تلفات گردید، لذا این مکمل در گونه
  گردد.  خصوص سموم کشاورزي با نیمه عمر متفاوت پیشنهاد نمی هاي محیطی به آالینده

  
  غذایی  جیرهکپور معمولی، سم آبامکتین، مولتی آنزیم ناتوزیم،  کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

هاي  اي از ترکیبات طبیعی هستند که موجب افزایش سرعت و بازده انواع فرآیند ها دسته آنزیم  
). در این میان با گسترش 2009 ،مازندرانی و همکاران(شوند  شیمیایی یا متابولیکی در جانداران می

منظور افزایش بهروري  غذایی آبزیان به  ها در جیره آنزیمروز افزون صنعت و نیاز بازار استفاده از انواع 
ها ترکیبی از چندین نوع آنزیم  . مولتی آنزیم)2013 ،عادلیان و همکاران(رسد  نظر می ضروري به

گردند؛  ها می ثر هستند و باعث افزایش جذب آنؤباشند بر انواع مختلفی از ترکیبات غذایی م می
؛ بوت و همکاران، 2008؛ بال و پراساد، 1982(البستر و لوید،  استناتوزیم از این دست ترکیبات 

 آمیلوگلوکوسیداز، سلوالز، آمیالز، آلفا فیتاز، لیپاز، پروتئاز، داراي ناتوزیم آنزیم مولتی ).1995
 و همکاران، قمیاست ( فیتاز اسید و فسفتاز اسید پکتیناز، زایالناز، سلوالز، همی پنتوسوناز، بتاگلوکاناز،

ثیر مثبت بر روي رشد أمطالعات گذشته نشان داده است استفاده از انواع مولتی آنزیم و آنزیم ت ).2012
هاي خوراکی باعث افزایش کارایی دستگاه  ). مولتی آنزیم2014و همکاران،  هدایتی( ماهیان دارد

؛ ها است کاتالیزوري آنزیمعلت ویژگی  شود؛ این به گوارش جانداران و افزایش بازده عمل گوارش می
ها  تن ترکبات جذب آندهند و با شکس (بهم پیوستگی) را کاهش غلظت مواد غذایی توانند می ها آنزیم

  ).2002؛ لومارت و اروسینی، 2007و همکاران،  ؛ لین1999هیدالگو و همکاران، ( را آسانتر کنند
ي، بارنگی و یا نفوذ در خاك موجب آبیار  توانند از طریق حمل به وسیله ها می کش انواع آفت  

ها با انباشت در بافت آبزیان در طول  ). این آالینده2000و همکاران،  نظیفیآلودگی منابع آبی شوند (
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توانند منجر به تهدید سالمت آبزیان و محصوالت تولیدي گردد  کنند و می غذایی حرکت می  زنجیره
  یابد. تولیدات آبی اهمیت فراوانی می). در این میان سالمت 1993موري و همکاران، (

 Streptomycesهاي دفع حشرات است که نوعی قارچ با نام علمی کش آبامکتین از انواع آفت  

avermitilis امروزه از این ترکیب به شکل گسترده در مزارع 1996کلر و بنچاو،  مکگیرد ( منشا می .(
تواند موجب تهدید سالمت محیط و  میشود؛ این موضوع  ستفاده میکشاورزي براي دفع آفات ا

با توجه انحالل کم آبامکتین در آب توزیع آن در خاك محدود است. اما با توجه به اکوسیستم گردد. 
  ها باعث آلودگی محیط زسیت و چرخه کش تواند همچون دیگر آفت خود می  ویژگی لیپو فسفلیته
). مطالعات بسیاري در 1993موري و همکاران، ویژه مهرهداران و ماهیان شود ( هغذایی موجودات ب

هدایتی و (عنوان مثال،  ههاي مختلف سم آباکمتین براي آبزیان انجام شده است؛ ب مورد سمیت غلظت
هاي مختلف آبامکتین در ماهی کپور معمولی مطالعه کردند.  )، روي سمیت غلظت2014 ،همکاران
 هاي مختلف دافنی مطالعه کرد. بامکتین در گونه) روي سمیت سم آ2011 ،نوول و همکاران(همچنین 

هاي پرورشی در جهان است که از گذشته دور در مزارع  ترین گونه ماهی کپور معمولی یکی از قدیمی
شیرین  از تولیدات ماهیان آب درصد 13حدود  2011شد؛ در سال  پرورش آبزیان نگهداري و تولید می

) و این مقدار همچنان در حال رشد 2011ویل و همکاران، ندر سطح جهان متعلق به این گونه است (
ها و  بر گیاهان، الرو حشرات، زئوپالنکتون اي گند خوار است و عالوه کپور معمولی، گونه است.

تواند بازه وسیعی از  این گونه میکند؛  موجودات کفزي از اجساد افتاده بر کف محیط آبی نیز تغذیه می
است.  5/6-5/8حدود مناسب براي آن  pHو  )گراد سانتی  درجه 15-31( کندتحمل  تغییرات دمایی را

گرم در لیتر  میلی 5/0و غلظت کم اکسیژن تا  درصد 5شیرین توانایی تحمل شوري حدود  گونه آب این
  ).1989پترسون و امان، را دارد (

موجب کاهش بهم مواد غذایی  ثیر بر خصوصیات گوارشی و بهبود میزان کارایی جذبأنزیم با تآ  
. از طرفی، سم آبامکتین )1982البستر و لوید، ( گردد پیوستگی مواد غذایی و افزایش سطح تماس می

تواند از طریق غشاي سلولی، پوست، سیستم گوارشی و چشم جذب و وارد بدن آبزیان گردد  می
در ماهیانی که  کشاورزيخصوص سموم  هاي محیطی به مواجهه با آالینده). 1996کلر و همکاران،  مک(

ثیرات أممکن است ایجاد حساسیت بیشتر نموده و حتی باعث تشدید ت شوند آنزیم تغذیه می با مولتی
که آیا استفاده از مولتی آنزیم بر شانس  است. هدف این مطالعه بررسی این موضوع کشندگی گردد
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ار است و منجر به تشدید اثرات گذ ثیرأهاي مختلف آبامکتین ت بقاي ماهی کپور در مواجهه با غلظت
  .گردد کشندگی سم می

  
  مواد و روش

) با میانگین Cyprinus carpioعدد ماهی کپور معمولی ( 400براي شروع آزمایش، ابتدا تعداد   
محیط و به  شدگرم از مزارع تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی واقع در استان گلستان تهیه  7 ±1وزنی 

آزمایش انتقال یافت (سالن ونیرو، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
منظور سازگاري با شرایط  لیتري آب به 28طبیعی گرگان، ایران). ماهیان براي دو هفته در مخازن 

خازن یکسان آزمایشگاه نگهداري شدند. در این مدت تراکم و شرایط فیزیکوشیمیایی آب در تمام م
و میزان  گرم در لیتر میلی 7-9، اکسیژن محلول pH 5/0±5/7گراد، میزان  درجه سانتی 18±2بود (دما 

). گرم در لیتر بود میلی 210±8. همچنین سختی آب بودگرم در لیتر  میلی 5/0محلول کمتر از  كآمونیا
  غذادهی شدند.درصد وزن بدن سه بار در روز  3در این مدت تمام ماهیان معادل 

هفته  8مدت  ) به1پس از زمان سازگاري ماهیان به دو گروه مساوي تقسیم شدند. گروه اول (تیمار   
هر در ناتوزیم گرم  میلی 750غذایی حاوي   سه بار در روز معادل سه درصد از وزن بدن با جیره

غذایی منتهی بدون   هفته با همان جیره 8مدت  ) به2تغذیه شد. گروه دوم (تیمار  جیره کیلوگرم
غذایی بر اساس   گونه مولتی آنزیمی تغذیه شد. انتخاب غلظت آنزیم و مدت تغذیه ماهیان با جیره هیچ

  در تمام مدت شرایط فیزیکو شیمیایی آب مشابه دوره ) بود.2013 ،مازندرانی و همکاران(مطالعات 
  سازگاري بود.

تصادفی انتخاب شدند و در دو  به روش کامالً ماهی از هر گروه به تفکیک 42 ،پس از هشت هفته  
(هر  گرم در لیتر آمونیاك قرار گرفتند میلی 243/1، 0 در برابر غلظت ساعت 96مدت  بهگروه مجزا 

، 48، 24هاي زمانی  تعداد تلفات ماهیان در بازه .عدد ماهی) 7تکرار و هرتکرار داراي  3غلظت داراي 
ساعت شمارش شد و پس از هر شمارش تلفات از مخازن خارج گشت. در ادامه آزمایش به  96و  72

 به روش کامالً 1ماهی را از میان تیمار  147ساعت  96سم آبامکتین در پایان  LC50منظور یافتن 
 6و  3، 2، 1، 5/0، 35/0، 0هاي  ساعت در مواجهه با غلظت 96مدت  تصادفی انتخاب شد و به

عدد ماهی  7آبامکتین قرار گرفتد (هر غلظت داراي سه تکرار بود و در هر تکرار ر لیتر گرم د میلی
ساعت شمارش شد و پس از  96و  72، 48، 24هاي زمانی  وجود داشت). تعداد تلفات ماهیان در بازه

جز غلظت سم تمام شرایط فیزیکو  ههر شمارش تلفات از مخازن خارج شد. در تمام مدت آزمایش ب
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سازگاري بود. در این مرحله هیچگونه غذادهی صورت نگرفت و انتقال   یی آب مشابه دورهشیمیا
ساعت قبل از آزمون سم بود. انتخاب میزان غلظت آبامکتین براي تیمارها بر اساس  24ماهیان 

  ) بود.11مطالعات هدایتی و همکاران (
دست آمده از  ههاي ب براي مقایسه دادهها به تفکیک زمان و همچنین  ها بین تیمار براي مقایسه داده  
) استفاده گردید؛ One-Way ANOVAها با گذشت زمان، از آنالیز واریانس یکطرفه ( یک از تیمار هر

 05/0در سطح اطمینان  LSDها از طریق آزمون  مقایسه میانگین SPSSفزار ا همچنین با استفاده از نرم
هاي مختلف سم  ومیر) در غلظت مرگ درصد 50ن (. براي بررسی میزان سمیت آبامکتیصورت گرفت

  استفاده شد. درصد 95ساعت) از آزمون پروبیت با سطح اطمینان  96و  72، 42 ،24به تفکیک زمان (
  

  نتایج
؛ بیشترین نتایج نشان داد بین مرگ و میر ماهیان در تیمارها مختلف تفاوت معناداري وجود داشت  

مشاهده شد  1تیمار گرم در لیتر آبامکتین در میان اعضاي  میلی 243/1غلظت میزان تلفات ماهیان در 
  گرم در لیتر آبامکتین تلفاتی مشاهده نشد. میلی 0)؛ در هیچکدام از تیمارها در غلظت 1(شکل 

 درصد 91ساعت انتهایی آزمایش بود (حدود  48مربوط به  2بیشترین میزان تلفات ماهیان در تیمار   
ساعت ابتدایی آزمایش  48مربوط به  1میزان تلفات ماهیان در تیمار که بیشترین  )؛ در حالیتلفات ماهیان
  درصد تلفات). با گذشت زمان از شیب نمودار کاهش جمعیت کاسته شد. درصد 57بود (حدود 

  
  

  
اند) در  آنزیم دریافت نکرده (مولتی 2اند) و تیمار  آنزیم دریافت کرده (مولتی 1تغییرات جمعیت تیمار  -1شکل 

  گرم در لیتر آمونیاك است. میلی 243/1مواجهه با غلظت 
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گرم در لیتر آبامکتین) مشاهده  میلی 0در طول آزمایش هیچگونه تلفاتی در گروه شاهد (غلظت 
آمده است. » 1جدول «هاي مختلف آبامکتین در  در غلظت 1ماهیان در تیمار نشد؛ تعداد تلفات روزانه 

گرم در  میلی 305/0ساعت براي این گروه معادل  96آبامکتین در پایان  LC50نتایج نشان داد؛ میزان 
  ).2لیتر بود (جدول 

  
هاي مختلف سم  مواجهه با غلظت اند) در مولتی آنزیم دریافت کرده -1(تیمار  میزان مرگ و میر ماهیان -1جدول 

  آبامکتین است.

  تعداد ماهیان  )mg/lغلظت آبامکتین (
  تعداد مرگ و میر (تلفات)

  ساعت 96  ساعت 72  ساعت 48  ساعت 24
0  21  0  0  0  0  
25/0  21  0  0  2  7  
5/0  21  0  0  4  18  

1  21  1  2  6  21  
2 21  5  17  19  21  
3 21  7  19  21  21  
6 21  21  21  21  21  

  
  آنزیم دریافت کرده بودند). هفته مولتی 8(ماهیانی که مدت  1هاي کشنده آبامکتین براي تیمار  غلظت -2 جدول

 
  )mg/lهاي آبامکتین ( غلظت

ساعت 24 ساعت 48  ساعت 72  ساعت 96   

LC10 567/1  962/0  381/0  173/0  
LC20 949/1  142/1  522/0  210/0  

LC30 282/2  293/1  654/0  242/0  

LC40 611/2  437/1  793/0  273/0  

LC50 961/2  586/1  950/0  305/0  

LC60 358/3  751/1  138/1  341/0  

LC70 842/3  946/1  380/1  384/0  
LC80 498/4  202/2  730/1  442/0  

LC90 597/5  615/2  366/2  537/0  

LC95 704/6  013/3  065/3  630/0  
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هایی مانند  هاي مختلف آبامکتین قرار داشتند نشانه در نهایت ماهیانی که در مواجهه با غلظت
اضطراب، شناي سریع، افزایش حرکت سرپوش آبششی، تیرگی رنگ و در نهایت مرگ با دهان باز 

ر گرم د میلی 0ها در گروه شاهد وجود نداشت (غلظت  این نشانهبودند (در هر دو تیمار مشاهده شد). 
  لیتر آبامکتین).

هفته تفاوت معناداري وجود  8در پایان  2تیمار نسبت به  1بین میانگین وزنی ماهیان در تیمار 
 2و در تیمار  20±1,25معادل  1هفته در تیمار  8). میانگین وزنی ماهیان در انتهاي p>5/0داشت (
  گرم بود. 15±1,42معادل 

  
  گیري بحث و نتیجه

آلودگی محیط زیست و رشد روز افزون صنعت، آلودگی منابع آبی به یک مشکل امروزه با افزایش 
). امروزه انواع مختلفی از سم آبامکتین (مانند ایوامکتین و 2010پوریچ، جهانی تبدیل شده است (

ریتز و شود ( دورامکتین) به شکل گسترده در مزارع پرورش خوك، گاو و گوسفند استفاده می
این ترکیبات بدون تغییر ماهیت  درصد 98یقات گذشته نشان داده است که تا )؛ تحق1995همکاران، 

؛ تیسلر و 2002؛ سوارز، 2002استیل و واردهاف، شود ( سمی خود در بافت این جانداران انباشته می
تواند حیات آبزیان را به خطر اندازد  هاي آبی می ورود این ترکیبات سمی به محیط ).2006ارزن، 

  ).2008؛ زقاري و همکاران، 2011یونارویچ و همکاران، (
ها  ها در جیره غذایی ماهیان روي شانس بقاي آن آنزیم در رابطه با مطالعه اثر استفاده از انواع مولتی

حاضر   ها مطالعه مشابهی یافت نشد؛ از این نظر مطالعه کش انواع آفت  هاي کشنده در مواجهه با غلظت
ها در جیره غذایی  آنزیم هرچند استفاده از انواع مولتی حاضر نشان داد  نتایج مطالعهفرد بود.  همنحصرب

شود ولی، شانس بقاي ماهیان را در مواجهه  آبزیان منجر به افزایش عملکرد دستگاه گوارش و رشد می
هی ) براي ما96h LC50آبامکتین (  غلظت کشنده دهد. هاي محیطی (سم آبامکتین) کاهش می با آلودگی

  بود. 306/0) در این آزمایش Cyprinus carpioکپور (
) براي ماهی کپور 96h LC50آبامکتین (  غلظت کشنده) بیان داشتند 2014( هدایتی و همکاران  

)Cyprinus carpio حاضر با مطالعه آنان مغایرت   گرم در لیتر است. نتایج مطالعه میلی 243/1) برابر با
ماهیان   مشابه مطالعه هدایتی و همکاران بود و عمده تفاوت ناشی از استفادهداشت. شرایط آزمایش ما 

  شد. آنزیم ناتوزیم می از مولتی
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غذایی کپور معمولی   آنزیم ناتوزیم در جیره ) روي استفاده از مولتی2009مازندرانی و همکاران (  
)Cyprinus carpioها براي این منظور ماهیان  ثیر آن بر شاخص گنادو ماتیک مطالعه کردند. آنأ) و ت

گرم به ازاي هر  میلی 1000و  750، 500، 250، 0 مقدارپنج آنزیم ناتوزیم در  مولتیهفته با  8مدت  را به
گرم ناتوزیم به  میلی 750هایی که مقدار  ها نشان داد ماهی آن  کیلوگرم جیره تغذیه کردند. نتایج مطالعه

که همچنین آنان  ) بودندGSIمیزان رشد و رسیدگی جنسی (ازاي هر کیلوگرم غذا داراي باالترین 
گرم ناتوزیم  میلی 0اند نسبت به گروه شاهد (غلظت  اعالم داشتند ماهیانی که مولتی آنزیم دریافت کرده

ها با نتایج مطالعه  آن  به ازاي هر کیلوگرم غذا) داراي رشد بهتري بودند؛ این بخش از نتایج مطالعه
  .داشت مطابقتحاضر 

هاي مختلف  هاي گوارشی را در گونه آنزیم ثیر استفاده از مولتیأ، ت)1999هیدالگو و همکاران (  
ها براي این منظور انواع مختلف  هاي غذایی متفاوتی بودند مطالعه کردند. آن ماهیان که داراي رژیم

 Oncorhynchusکمان ( آالي رنگین )، ماهی قزلCyprinus carpioماهیان از جمله کپور معمولی (

mykiss) مار ماهی اروپایی ،(Anguilla anguilla) و ماهی قرمز (Carassius auratus را با (
  ها بیان داشتند استفاده از مولتی آنزیم در جیره آنزیم تغذیه کردند. در نهایت آن مقادیر مختلف مولتی

هیدالگو و (  اضر با نتایج مطالعهح  شود. نتایج مطالعه ها منجر به افزایش میزان رشد می غذایی ماهی
  مطابقت داشت.) 1999 ،همکاران

مولتی آنزیم ناتوزیم بر شاخص گنادوسوماتیک ماهی  ثیرأ) به بررسی ت2013عادلیان و همکاران (  
شاخص گنادوسوماتیک،  جهت ایجاد بیشترین غلظتبهترین و دریافتند که  پرداختند کپور معمولی

و به کارگیري این مولتی  بودهگرم از این مولتی آنزیم به ازاي هر کیلوگرم از جیره غذایی  میلی 750
اثرات نامطلوب داشته و نشان دهنده اثرات متفاوت ناتوزیم در غلظت باالي باالتر هاي  غلظتآنزیم در 

  باشد.  استفاده می
، امروزه استفاده از  ده در جیرهبسیار و متفاوت در اقالم خوراکی مورد استفا  وجود مواد ضدتغذیه  

(آنزیم  استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیمها امري رایج شده است.  هاي آن هاي خارجی در جیره آنزیم
ساز و  زایی و قابلیت هضم پروتئین و در نتیجه بازده استفاده از انرژي قابل سوخت و انرژي چندگانه)

هضم پروتئین و  ی و همچنین قابلیتیزا يژمقدار انربا افزایش . بخشد پروتئین جیره را بهبود می
دلیل وجود  . بهبخشد بهبود می ساز قابل سوخت و استفاده از انرژي بازده سایر مواد مغذي، احتماالً

ثر و ؤهاي منفرد بسیار م هاي چندگانه نسبت به آنزیم ایی استفاده از آنزیم ضدتغذیه  چندین ماده
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متفاوت و فعال، قابلیت  آنزیم کامالً 13ناتوزیم با داشتن مخلوطی از  چندگانهباشد. آنزیم  کارآمدتر می
داشته و به آزادسازي انرژي پنهان و سایر مواد مغذي جیره (از جمله فسفر فیتات،   فراوانی در جیره

دار دلیل وجود مق شود. ناتوزیم، به هاي سلولی) منجر می ها، محتویات محصور در دیواره سایر اسیدآمینه
کند  کافی آنزیم فیتاز و پروتئاز به آزادسازي و جذب فسفر و نیتروژن موجود در جیره کمک می

هاي باالي مورد استفاده،  دلیل آزادسازي فسفر و نیتروژن در غلظت ) اما به2008زقاري و همکاران، (
  گردد.    هاي محیطی می موجب کاهش سیستم ایمنی و در نتیجه حساسیت بیشتر ماهی به آالینده

آنزیم ناتوزیم  این موضوع بود که هرچند استفاده از مولتی  کننده به روشنی بیانحاضر  نتایج مطالعه  
هاي باالي  دلیل آزادسازي فسفر و نیتروژن در غلظت بهولی  بچه ماهی کپور شدهمنجر به افزایش رشد 

را در مواجهه  بقاي ماهی کپورمورد استفاده، موجب کاهش سیستم ایمنی ماهی شده و در نتیجه شانس 
ه و موجب افزایش تلفات ماهی گردید، لذا این مکمل غذایی هاي کشنده آبامکتین کاهش داد با غلظت
هاي محیطی به خصوص سموم کشاورزي با نیمه عمر متفاوت پیشنهاد  هاي در معرض آالینده در گونه

مواجهه  درغذایی ماهیان   گوارشی در جیره هاي ها و مکمل استفاده از دیگر انواع آنزیم ثیرأ. تگردد نمی
  هاي مطالعات بیشتر است.  هاي کشنده دیگر سموم از زمینه با غلظت

  
  سپاسگزاري

این مطالعه با تکیه بر امکانات آموزشی و آزمایشگاهی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی   
  قربانی و جناب رسول ب آقاي دکترگرگان به ثمر رسیده است. در این میان از همراهی و کمک جنا

  .یمدانی را دار آقاي مهندس جافر کمال تشکر و قدر
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