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چکیده
در این تحقیق تأثیر جیره غذایی حاوی مقادیر مختلف آنزیم فیتاز و سبوس گندم بر برخی شاخص رشد و عملکرد جذب فسفر
در بچه ماهیان کپور معمولی در مدت  60روز بررسی شد .تعداد  180عدد بچه ماهی کپور معمولی (وزن  201گرم) در 6
گروه آزمایشی شامل گروه شاهد بدون هرگونه افزودنی (جیره پایه) ،تیمار ( 1جیره پایه 2000 IU/Kg+آنزیم فیتاز) ،تیمار 2
(جیره پایه 4000 IU/Kg+آنزیم فیتاز) ،تیمار ( 3جیره پایه 20 g/kg +سبوس گندم) ،تیمار ( 4جیره پایه 40 g/kg +سبوس
گندم) و تیمار ( 5جیره پایه 2000 IU/Kg+آنزیم فیتاز 20 +گرم بر کیلوگرم سبوس گندم) بصورت تصادفی تقسیم شدند.
بیشترین درصد افزایش وزن بدن ( 150/02±4/76گرم) ،بیشترین ضریب رشد ویژه ( 0/65±0/19درصد) و بیشترین ضریب
چاقی ( 3/20±0/26درصد) در تیمار  5مشاهده شد ( .)p<0/05درحالیکه پایینترین ضریب تبدیل غذایی ( )2/53±0/70در
تیمار  5مشاهده شد ( .)p<0/05همچنین ،بیشترین مقدار فسفر استخوان در تیمار  )2/54±0/003ppm ( 5ثبت شد (.)p<0/05
نتایج نشان داد که استفاده از  2000واحد بین المللی بر کیلوگرم آنزیم فیتاز و  20گرم بر کیلوگرم سبوس گندم در جیره غذایی
باعث بهبود عملکرد شاخصهای رشد و جذب فسفر در استخوان بچه ماهیان کپور معمولی میشود.
لغات کلیدی :آنزیم فیتاز ،سبوس گندم ،کپور معمولی ،رشد ،فسفر
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مقدمه
ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioدر قدیم از
آسیای مرکزی به چین و نواحی شرقی ژاپن و سپس به
تمامی نقاط کره زمین معرفی شد و امروزه به صورت
گسترده پرورش داده میشود .کپور معمولی یکی از
مهمترین آبزیان پرورشی آب شیرین میباشد و تولید
جهانی آن در سال  2014به میزان  4159117تن رسید
( .)FAO, 2017میزان تولید ماهیان گرمابی در ایران
طبق آخرین سالنامه شیالت ایران به میزان  201097تن
رسیده است (سالنامه آماری شیالت ایران.)1395 ،
خوراک آبزیانی که بر پایه پروتئینهای گیاهی هستند؛
غنی از فسفرمیباشد .اما  %70فسفر در گیاهان به صورت
فیتات است که یﮏ فاکتور ﺿد تﻐﺬیهای برای ماهیان
محسوب میشود ( .)Lemos and Tacon, 2016آنزیم
فیتاز به عنوان یﮏ آنزیم اختصاصی برای هیدرولیزفیتات
در دستگاه گوارش بسیاری از جانوران وجود دارد ،اما از
آنجا که میزان آن به طور طبیعی پایین میباشد ،قابلیت
هضم فیتات کاهش یافته و در جیرههای غﺬایی بر پایه
پروتئینهای گیاهی ،دسترسی به مواد معدنی ،پروتئینها و
اسیدهای آمینه را به طور معنیداری برای آبزیان کاهش
میدهد ( Cheng and Hardy, 2002, 2003; Vielma
 .)et al., 2004منشأ فیتازها به دو گروه عمده میکروبی
و غیرمیکروبی (شامل :گیاهی و جانوری) تقسیم شده که
فیتازهای میکروبی از میکروارگانیسمهایی مانند قارچها،
مخمرها ،باکتریها ،آغازیان و فیتازهای غیرمیکروبی اکثراً
از غالت (نظیر گندم ،ذرت ،جو و برنج) وحبوبات و
سایرگیاهان جداسازی شدهاند (ساریخانی و ملبویی،
.)1389
امروزه پژوهشهای متعددی اثرات مفید مکمل تﻐﺬیهای
فیتاز را در جیره غﺬایی آبزیان نشان داده است که قادر
است فسفرهای مﻐﺬی خوراک را به صورت بیولوژیکی در
دسترس آبزی قرار دهد و همچنین قابلیت هضم مواد
غﺬایی و مواد معدنی را افزایش دهد ( ;Cao et al., 2007
 .)Kumar et al., 2012همچنین فیتازهای تجاری با
هدف کاهش اثرات زیست محیطی در اثر ورود فاﺿالب
فسفردار مزارع پرورش نیز کاربرد دارند ( Lemos and
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 .)Tacon, 2016اغلب پژوهشهای صورت گرفته روی
فیتاز در آبزی پروری شامل فیتاز میکروبی استخراج شده
از گونههای قارچ آسپرژیلوس ( )Aspergillus sp.بوده که
عموماً به شکل پودر ،مایع و یا انکپسوله در جیره غﺬایی
آبزیان مورد استفاده قرار میگیرند .تحقیقات فراوانی در
رابطه با فسفات جیره و استفاده از آنزیم فیتاز در ایران و
خارج از کشور صورت پﺬیرفته است که میتوان به اثر
اسید سیتریﮏ و فیتاز بر رشد ماهی کپور معمولی
(شیرمحمد و همکاران ،)1382 ،اثر فیتاز و فیتات بر
عملکرد رشد ماهی قزل آالی رنگین کمان (صفری،
 )1387در ایران و اثر فیتاز بر رشد ماهی کپور معمولی
( )Nwanna and Schwarz, 2008و عملکرد رشد
کفشﮏ ماهی ( )Psetta maximaاشاره کرد .همچنین
 Morales-Langeو همکاران ( )2015نیز گزارش کردند
که استفاده ازآنزیم فیتاز و سدیم دیفرمات سبب افزایش
رشد ماهی قزل آالی رنگین کمان میشود.
به طور کلی هدف از این تحقیق افزودن سطوح مختلف
آنزیم فیتاز و سبوس گندم در جیره غﺬایی بچه ماهیان
کپور معمولی و اثرات آن بر برخی فاکتورهای رشد و
میزان فسفر در عضله و استخوان است.
مواد و روش کار
در این پژوهش تعداد  180عدد بچه ماهی کپور معمولی با
میانگین وزن اولیه ( 20±2گرم) ،به مدت دو ماه با جیره
غﺬایی آزمایشی واجد مقادیر مختلف آنزیم فیتاز و سبوس
گندم تﻐﺬیه شده وشاخصهای رشد و میزان فسفر عضله و
استخوان مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت .برای این
منظور بچه ماهیان در  18گروه  10تایی (شامل گروه
شاهد و پنج گروه آزمایشی هر یﮏ با سه تکرار) بصورت
کامالً تصادفی در یﮏ کارگاه خصوصی تکثیر و پرورش
ماهیان زینتی در شهر تهران در مخازن حاوی آب شهری
بدون کلر با ابعاد  60 40 50سانتیمتر و حجم 200
لیتر نگهداری شدند .جیرههای آزمایشی در این مطالعه
شامل تیمار (1جیره پایه 2000 IU/Kg+آنزیم فیتاز)،
تیمار ( 2جیره پایه 4000IU/Kg+آنریم فیتاز) تیمار 3
(جیره پایه 20 g/kg+سبوس گندم(  ،تیمار ( 4جیره پایه+
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 40 g/kgسبوس گندم) و تیمار ( 5جیره پایه+
 2000IU/Kgآنزیم فیتاز  20 g/kg +سبوس گندم) بود.
همچنین ماهیان گروه شاهد فقط با جیره پایه (بدون هر
گونه ماده افزودنی) خریداری شده از شرکت فرادانه (-38
 35درصد پروتئین 4-8 ،درصد چربی خام 4-7 ،درصد
فیبر 7-11 ،درصد خاکستر 5-11 ،درصد رطوبت1-1/5 ،
درصد فسفر) تﻐﺬیه شدند .میزان جیره غﺬادهی روزانه 5
درصد از وزن توده زنده با توجه به دما و اندازه ماهیان
محاسبه و در سه نوبت در روز در اختیار ماهیان قرار
گرفت .جهت تهیه جیرههای آزمایشی ابتدا جیره پایه را
آسیاب کرده سپس مقادیر مختلف آنزیم فیتاز (شرکت
کمین ،تهران ،حاوی فیتاز  6با منشاء ژن باکتری اشرشیا
رابطه ()1
رابطه ()2
رابطه ()3
رابطه ()4
رابطه ()5

کولی ( )Escherichia coliبیان شده در تریکودینا،
مقاومت به حرارت تا  90درجه سانتی گراد) و سبوس
گندم را به صورت توام و جدا با مقداری آب مخلوط کرده
تا جیره حالت خمیر به خود بگیرد ،سپس آن را از سرنگ
 60میلیلیتری عبور داده و بعد متناسب با اندازه دهان
بچه ماهیان خرد شدند.
ماهیان هر دو هفته یکبار پس از بیهوشی با عصاره گل
میخﮏ ( 150میلی گرم در لیتر) زیست سنجی شده و
سپس شاخصهای درصد افزایش وزن بدن ( ،)BWIنرخ
رشد ویژه ( ،)SGRشاخص وﺿعیت ( ،)CFشاخص کبدی
( )HSIو ﺿریب تبدیل غﺬایی ( )FCRبا استفاده از روابط
 1تا  5محاسبه شد (:)Moon et al., 1989

 ×100وزن اولیه( /وزن اولیه-وزن نهایی) = درصد افزایش وزن بدن )(BWI
SGR = (LnWt – LnWo)/t×100
CF= (BW/TL3) ×100
HSI = (LW/BW) ×100
مقدار افزایش وزن بدن/مقدار غﺬای خشﮏ مصرف شده= FCR

fddfd
در فرمولهای باال وزن اولیه ( Woگرم) ،وزن نهایی (Wt

رگرسیون خطی استفاده شد .از نرم افزار آماری SPSS

گرم) t ،تعداد روزهای پرورش ،وزن نهایی بدن (BW

ورژن  21برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد.

گرم) ،طول کل ( TLسانتیمتر) و وزن کبد ( LWگرم)
است.
پس از پایان دوره پرورش میزان فسفر موجود در بافت
عضله و استخوان از طریق روش اسپکتوفتومتری و با
استفاده از واکنش آمونیوم مولیبدو–وانادات و تشکیل
کمپلکس زرد رنگ با محتویات خاکستر نمونههادر طول
موج  420نانومتر خوانده شد (.)Hosseini et al., 2013
این تحقیق در قالب یﮏ طرح کامالً تصادفی ابتدا نرمال
بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
بررسی شد و در صورت نرمال بودن با استفاده از آزمون
آنالیز واریانس یﮏ طرفه انجام شد .جهت مقایسه میانگین
بین تیمارها از آزمون دانکن در سطح احتمال  95درصد
استفاده شده است .جهت تعیین همبستگی بین سطوح
مختلف برخی پارامترهای رشد و تﻐﺬیهای از آزمون

نتایج
نتایج سنجشهای رشد و تﻐﺬیه ماهیان مورد مطالعه در
جدول  1نشان داده شده است .باالترین درصد افزایش وزن
بدن ( ،)BWIنرخ رشد ویژه ( (SGRو ﺿریب چاقی
( (CFدر تیمار  5مشاهده شد که دارای اختالف معنی دار
با گروه شاهد بود ( .)p<0/05درحالی که کمترین ﺿریب
تبدیل غﺬایی ( )FCRمربوط به تیمار  5بود (.)p<0/05
همچنین بیشترین شاخص کبدی ( )HISدرتیمار شاهد و
تیمار  4مشاهده شد (.)p<0/05
نتایج سنجش فسفر در عضله و استخوان بچه ماهیان کپور
مورد مطالعه در جدول  2خالصه شده است .با توجه به
نتایج بیشترین و کمترین میزان فسفر عضله به ترتیب در
تیمارهای  2و  4بدست آمد (.)p<0/05
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جدول  :1فاکتورهای رشد (میانگین ±انحراف معیار) بچه ماهیان کپور معمولی تغذیه شده با مقادیر مختلف فیتاز و سبوس گندم برای
مدت  2ماه در دمای  222درجه سانتی گراد .حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار بین تیمارهای آزمایشی است
(.)n=3 ،p<0/05
Table 1: Growth indices (meanSD) of common carp fry fed with different levels of phytase and wheat bran for 2
months at 222C. Values in the same row with different superscript letters are significantly different (n=3, p<0.05).

افزایش وزن بدن
(درصد)
نرخ رشد ویژه (درصد)
شاخص کبدی
ﺿریب تبدیل غﺬایی
ﺿریب چاقی (درصد)

شاهد

تیمار 1

تیمار 2

تیمار 3

تیمار 4

تیمار 5

102/81±3/61b

106/73±5/70b

105/378±2/82b

91/266±5/63d

80/98±5/65c

150/02±4/76a

0/49±0/16b
4/61±0/89a
3/26±0/26b
2/86±0/62c

0/52±0/16b
2/53±0/38bc
3/27±0/44b
2/91±0/14b

0/52±0/12b
3/15±0/40b
3/21±0/48b
2/56±0/50c

0/45±0/16c
3/66±0/13b
3/46±0/56a
2/589±0/43c

0/46±0/10c
4/94±0/89a
3/48±0/66a
2/65±0/52c

0/65±0/19a
2/00±0/25c
2/53±0/50c
3/20±0/269a

جدول  :2میزان فسفر (میانگین ±انحراف معیار) در عضله و استخوان بچه ماهیان کپور معمولی تغذیه شده با مقادیر مختلف فیتاز و
سبوس گندم برای مدت  2ماه در دمای  222درجه سانتی گراد .حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنیدار بین
تیمارهای آزمایشی است (.)n=3 ،p<0/05
Table 2: Amount of phosphorus concentration (meanSD) in muscles and bones of common carp fry fed with
different levels of phytase and wheat bran for 2 months at 222C. Values in the same column with different
superscript letters are significantly different (n=3, p<0.05).

میزان فسفر ()ppm

تیمارهای آزمایشی

عضله

استخوان

شاهد
تیمار 1
تیمار 2

1/19±0/002e
1/47±0/002c
1/97±0/004a

1/94±0/005d
2/39±0/016c
2/45±0/005b

تیمار 3
تیمار 4
تیمار 5

1/38±0/001d
1/04±0/004f
1/90±0/001b

1/72±0/0057e
1/20±0/002f
2/54±0/003a

بیشترین و کمترین مقدار فسفر استخوان به ترتیب در
تیمارهای  5و  4مشاهده شد (.)p<0/05
بحث
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد تﻐییرات وزنی و
فاکتور تﻐﺬیهای کپور ماهیانی که با فیتاز و سبوس گندم
تﻐﺬیه شده بودند ،بهبود معنیداری را نسبت به تیمار
شاهد نشان دادند.
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 Lewandowskiو همکاران ( )2017مکملهای غﺬایی
واجد منابع گیاهی و آنزیم فیتاز را در رژیم غﺬایی گربه
ماهی نقرهای ( )Rhamdia vouleziفرموله کردند و نتایج
مشابه این تحقیق نشان داد که مکمل فیتاز روی فاکتور و
ﺿریب هاﺿمه اثر مثبت دارد و باعث افزایش میزان
پروتئین و افزایش انرژی در ماهی تﻐﺬیه شده با جیره
گندم میگردد .دلیل افزایش میزان پروتئین جیرههای پایه
گندم و اثر مثبت آنزیم فیتاز به دلیل وجود ترکیبات
فرآوردههای جنبی مختلف جیره گندم و فعالیت اندوژنوس
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فیتاز در برابر انواع مختلف جیرهها با پایههای مختلف
گیاهی میباشد .دلیل افزایش فاکتور انرژی توسط فیتاز
نیز مربوط به قدرت کی لیت کنندگی مولکول های فیتیﮏ
اسید بر نشاسته میباشد که اثر مستقیم آنزیم فیتاز
میباشد ( .)Kumar et al., 2012هیدرولیز فیتیﮏ اسید
منجر میشود کمپلکس نشاسته در ترکیبات گیاهی توسط
ماهی به شکل مونوساکارید جﺬب شود و به صورت منبع
انرژی در آید ( Liu .)Lewandowski et al., 2017و
همکاران ( )2012ثابت کردند آنزیم فیتاز در لوله گوارش
آبزیان سبب افزایش بازجﺬب یون سدیم به داخل سلول
می گردد که در نتیجه میزان جﺬب مونوساکارید ها و
آمینواسیدها افزایش پیدا میکند.
 Von Danwitzو همکاران ( )2016در تحقیق دیگری
اثر فیتاز را در جیره کفشﮏ ماهی ( )P. maximaبررسی
کردند و همسو با نتایج این تحقیق گزارش کردند که وزن
بدن کفشﮏ ماهیان با افزایش سطوح فیتاز در جیره
افزایش مییابد .مشابه با نتایج حاﺿر Ranjan ،و همکاران
( )2017نیز اثر مکملهای غﺬایی فیتاز و زایالناز را روی
ماهی کپور هندی ( )Labeo rohitaبررسی کردند و بیان
کردند که با افزودن فیتاز با غلظت  0/01درصد در
خوراک ،میزان وزن بدن و نرخ رشد ویژه افزایش مییابد.
 Hussainو همکاران ( )2015اثر فیتاز را به عنوان یﮏ
مکمل کارآمد بر عملکرد رشد کپور هندی ()L. rohita
انگشت قد تﻐﺬیه شده با تخم کتان مطالعه کردند و
دریافتند که مکمل فیتاز اثرات منفی فیتیﮏ اسید موجود
در تخم کتان را کاهش میدهد .فیتیﮏ اسید به عنوان
یﮏ ﺿد مﻐﺬی در مقادیر زیاد موجب ایجاد محدودیت
عمده در هضم مواد مﻐﺬی دستگاه گوارش ماهیان میشود
( .)Cao et al., 2007بر طبق گزارشات  Zhangو
همکاران ( )2016مبنی بر اثرات جایگزینی جیره ماهیان
را با جیره تخمیر شده سویا و آنزیم فیتاز بر عملکرد رشد،
مصرف غﺬا و هضم غﺬایی کفشﮏ ماهی جوان
( ،)Scophthalmus maximusاستفاده از فیتاز در سطح
 15درصد سبب افزایش نرخ رشد ویژه میشود.
فیتاز قادر به آزاد کردن مواد معدنی طی فرآیند هضم مواد
غﺬایی در دستگاه گوارش ماهیان می باشد و از اینرو
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عملکرد و فاکتورهای رشد را بهبود میبخشد ( Wang et

 .)al., 2009از دیگر موارد اثرگﺬار فیتاز بر بهبود
فاکتورهای رشد ماهیان تﻐﺬیه شده در این است که این
آنزیم فاکتورهای ﺿد تﻐﺬیهای را در جیره غﺬایی میشکند
و همچنین کربوهیدراتهای غیر قابل هضم (فیبرها) را نیز
طی فرآیند هیدرولیز قابل دسترس قرار میدهد .بنابراین
استفاده از آنزیم فیتاز در جیره ماهیان موجب بهبود
عملکرد تﻐﺬیهای و رشد میشود ( ;Zhang et al., 2016
Dong et al., 2010; Yuan et al., 2010; Das and

.)Ghosh, 2015
طبق نتایج حاﺿر میزان حداکثر جﺬب فسفر در استخوان
در تیمار  5نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد و همچنین
میزان جﺬب فسفردر عضله به ترتیب در تیمار  5و 4
نسبت به سایر تیمارها افزایش پیدا کرد .همسو با این
نتایج Bu ،و همکاران ( )2016اثر جیره غﺬایی واجد دانه
سویا و آنزیم فتیاز را بر مقدار فسفر استخوان گربه ماهی
( )Clarias gariepinusبررسی کردند و نشان دادند که
آنزیم فتیاز اثر مثبتی بر جﺬب فسفر در استخوان ماهیان
دارد؛ بطوریکه بیشترین میزان فسفر در استخوان را در
تیمار واجد  250 FTU/gآنزیم فیتاز مشاهده کردند.
تحقیقات مشابه دیگری نیز اثر آنزیم فتیاز در جیره ماهی
را بر بهبود جﺬب فسفر و مواد معدنی در استخوان را نشان
میدهند ( Cao et al., 2007; Nwanna and
 .)Schwarz, 2008; Kumar et al., 2012برای مثال،
کپور ماهیان و گربه ماهیان کانالی ( Ictalurus
 )punctatusتﻐﺬیه شده با جیرههای غﺬایی فتیاز در
استخوان ،واجد مقادیر فسفر ،منیزیم ،کلسیم و خاکستر
بیشتری نسبت به تیمار فاقد آنزیم فیتاز بودند ( Nwanna
 Tudkaew .)and Schwarz, 2008و همکاران ))2008
با بررسی اثر مکمل فتیاز را بر رشد و میزان فسفر ماهی
تیالپیا ( )Oreochromis niloticusدریافتند که با
افزودن توام فتیاز و منابع گیاهی ،میزان جﺬب فسفر
استخوان و عضله افزایش می یابد .بطوریکه بیشترین
مقدار فسفر در استخوان در تیمار واجد 750 FTU/Kg
جیره آنزیم فیتاز مشاهد شد .نتایج تحقیق  Aiو همکاران
( ،)2007مبین این بود که میزان حفظ و جﺬب فسفر به
79

محمدی و همکاران

صورت چشمگیری با افزایش میزان مکمل سازی آنزیم
فتیاز در جیره غﺬایی ماهیان بأس ژاپنی ( Lateolabrax
 )japonicusافزایش پیدا می کند .در بررسی اثر همزمان
مکملهای فتیاز ،سیتریﮏ اسید و ویتامین  ،D3بر رشد و
ترکیب مواد معدنی گربه ماهی جوان ( Pelteobagrus
 ،)fulidracoمکمل فتیاز میزان جﺬب فسفر در استخوان
و عضله را افزایش داد (.)Zhu et al., 2015
میزان فسفر موجود در مدفوع حساسترین مقیاس برای
اندازه گیری اثر آنزیم فیتاز بر مصرف و جﺬب فسفر
میباشد ( .)Zhu et al., 2015در همین راستا  Liuو
همکاران ( )2012نشان دادند میزان فسفر در مدفوع کپور
ماهیان پرورشی ( )Carassius gibelioتﻐﺬیه شده با
 500واحد بین المللی در کیلوگرم خوراک آنزیم فیتاز در
جیرهها ی آزمایشی ،کاهش یافت که کاهش میزان فسفر
در مدفوع مشخص میکند که جﺬب فسفر به هنگام
استفاده ازفیتاز در جیره بهبود یافته است.
کمبود فسفر میتواند منجر به کاهش فاکتورهای رشد و
انباشت چربی در بدن آبزیان شود ( Skonberg et al.,
 .)1997از طرفی اگر فسفر به میزان کافی توسط ماهی
جﺬب نگردد منجر به ناپایداری و عدم توانایی بدن در
حفظ چندین ماده معدنی از جمله کلسیم و منیزیم
میشود ( .)Metochis et al., 2016دلیل افزایش میزان
جﺬب فسفر و دیگر مواد معدنی در بدن ماهیان تﻐﺬیه
شده با فیتاز این آن است که در واقع این آنزیم ،پیوندهای
مواد معدنی که توسط فیتات بلوکه شده ،در غﺬاهای واجد
منابع گیاهی را آزاد می کند و از اینرو فسفر بیشتری
برای جﺬب در دسترس بدن آبزی ،میگﺬارد ( Cheng
 .)and Hardy, 2002از سویی ،وجود اسید فیتیﮏ در
جیرهها ی پایه گیاهی همچون سویا ،گندم ،ذرت یکی از
دالیل اصلی کاهش هضم و جﺬب مواد معدنی ،جلوگیری
از فعالیت آنزیمهای گوارشی معده وکاهش نرخ رشد ویژه
در ماهیان میشود ( .)Kumar et al., 2012استفاده از
آنزیم فیتاز منجر به کمپلکس شدن فسفر غیر آلی جیره
شده و اثر مثبتی بر جﺬب یونهای کلسیم ،منیزیم،
منگنزو روی در روده میگﺬارد و از اینرو اﺿافه کردن
سطوح مناسب آنزیم فیتاز در جیره آبزیان باعث شکستن
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اسید فیتیﮏ و نمﮏهای حاصل از آن می گردد و
دسترسی به فسفر و به تبع آن چندین ماده مﻐﺬی ماکرو و
میکرو را در جیرههای واجد منابع گیاهی افزایش میدهد
(.)Metochis et al., 2016
طبق نتایج به دست آمده از این پژوهش مشخص شد
عملکرد رشد و تﻐﺬیهای ،توسط آنزیم فیتاز با غلظت
 2000واحد بین المللی بر کیلوگرم و  20گرم بر کیلوگرم
سبوس گندم در جیره بهبود پیدا میکند و همچنین
جیرههای غﺬایی کپور ماهیان که با استفاده از آنزیم فیتاز
بویژه جیرههای همراه با منابع گیاهی مکملسازی شده
بودند ،در میزان جﺬب فسفر در بدن موثرتر بودند.
منابع
ساریخانی ،م .و ملبوبی ،م .1389 ،.فیتازها :از دیدگاه
آنزیم شناسی ،ویژگیهای ملکولی ،بیوشیمیایی و
کاربردها .مجله بیوتکنولوژی کشاورزی.13-40 :)2(2 ،
سالنامه آماری شیالت ایران .1395 ،دفتر برنامه ریزی
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Effect of dietary phytase and wheat bran on some growth performances and phosphorus absorption
function of common carp (Cyprinus carpio) fry
Mohammadi N.; Hosseini Shekarabi S.P., Shamsaie Mehrgan M.
*hosseini@srbiau.ac.ir
Department of Fisheries Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Abstract
In this study, the effect of dietary phytase and wheat bran on some growth performances and phosphorus
absorption function of common carp fry for 60 days was assessed. A total number of 180 common carp fry
(201 initial weight) was randomly distributed in six experimental groups including, control group without
any additive (basal diet), T1 (basal diet+2000 IU/Kg phytase), T2 (basal diet+4000 IU/Kg phytase), T3 (basal
diet+20 g/Kg wheat bran), T4 (basal diet+40 g/Kg wheat bran) and T5 (basal diet+2000 IU/Kg phytase+20
g/Kg wheat bran). The highest body weight (150.024.76 g), specific growth rate (0.650.19%), and
condition factor (3.200.26%) was observed in T5 (p<0.05). However, the lowest FCR (2.530.70) was seen
in T5 (p<0.05). Also, the highest phosphorus concentration in the fry bones (2.540.003 ppm) was recorded
in T5 (p<0.05). Results showed that using of 2000 IU/Kg phytase and 20 g/Kg wheat bran in the diet can
improve growth indices and phosphorus absorption rate of common carp fry.
Keywords: Phytase, Wheat bran, Common carp, Growth, Phosphorus.
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