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ABSTRACT
An investigation was carried out to find the effects of different Smizyme
phytase levels on growth indices, body composition and nutrient
digestibility of farmed Siberian sturgeon, Acipenser baerii. One hundred
and eighty fish (average weight 1.19 ± 0.017 kg) were distributed in nine
concrete tanks (20 fish in each tank; area = 4 m2; depth = 80 cm) and
divided to 3 treatments (F0, F1000 and F2000). Fish were fed for 62 days.
Results showed that physaem addition in 2000 IU (F2000) to sturgeon
commercial diet (38% protein and 12.5% crude fat) leads to significant
increase in final weight, daily growth rate, specific growth rate and the
decreased feed conversion ratio compared to the other two groups
(p<0.05). Significant raises in protein and dry matter digestibility were
observed in the enzyme-fed fish compared to control diet (p<0.05).
However, no significant difference in fat digestibility was observed
between experimental treatments (p>0.05). Body protein was declined in
F1000 and F2000, while body lipid was elevated in F2000 (p<0.05). The
highest body carbohydrates was observed in F1000 (p<0.05), while no
significant difference was observed in the fish body moisture fed with
different diets (p>0.05). Based on the results obtained from growth
indices and digestibility coefficient, we suggest adding 2000 IU/kg
Smizyme phytase in the fish diet.
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تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف آنزیم فیزایم ( )Smizyme phytaseبر شاخصهای

رشد ،ترکیب الشه و قابلیت هضم مواد مغذی تاسماهی سیبری پرورشی ( )Acipenser baeriiانجام شد .آنزیم فیزایم

تعداد  180عدد تاسماهی سیبری ( 1/19 ± 0/017کیلوگرم) با تراکم  20قطعه در حوضچههای بتونی) با رشد

مساحت مفید  4متر مربع و عمق  80سانتیمتر (شامل جیرههای فاقد آنزیم (شاهد) 1000 ،و  2000واحد
بینالمللی آنزیم فیزایم (تیمارهای  F1000 ،F0و  )F2000تقسیم شدند .ماهیان به مدت  62روز تغذیه شدند .قابلیت هضم
نتایج نشان داد که استفاده از آنزیم فیزایم به میزان  2000واحد بینالمللی در جیره تجاری ماهیان خاویاری
ترکیب بدن
حاوی  %38پروتئین و  %12/5چربی خام موجب افزایش معنیدار وزن نهایی ،نرخ رشد روزانه ،نرخ رشد ویژه و
کاهش ضریب تبدیل غذایی نسبت به دو گروه دیگر و افزایش معنیدار قابلیت هضم پروتئین و ماده خشک در
Acipenser baerii
ماهیان تغذیه شده با آنزیم در مقایسه با جیره شاهد شد ( ،)p>0/05اما اختالف معنیداری در قابلیت هضم
چربی مشاهده نشد ( .)p<0/05پروتئین الشه در تیمارهای  F1000و  F2000کاهش یافت ،در صورتی که میزان
چربی الشه در  F2000بیشتر بود ( .)p>0/05بیشترین میزان کربوهیدرات الشه در  F1000مشاهده شد
( ،)p>0/05در صورتی که اختالف معنیداری در رطوبت الشه تیمارهای مختلف مشاهده نشد ( .)p<0/05بر
اساس نتایج به دست آمده از شاخصهای رشد و ضریب قابلیت هضم ،افزودن مقدار  2000واحد از آنزیم مورد
نظر به ازای هر کیلوگرم غذای مصرفی پیشنهاد میشود.
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مقدمه
امروزه عدم اعمال مدیریت اصولی کشورهای اصلی تولید
کننده خاویار منجر به کاهش ذخایر طبیعی ماهیان خاویاری
شده است ،به طوری که بیشتر این ماهیان در فهرست ماهیان
در حال انقراض قرار گرفتهاند .به همین دلیل ،ضرورت امکان
توسعه پرورش این گروه از ماهیان در بسیاری از کشورها
آشکار شده است ( .)Bronzi et al. 2019تاسماهی سیبری
از دهه  1940به دلیل انعطافپذیری باال نسبت به شرایط
محیطی و پرورشی ،رشد سریع و تولید خاویار توجه زیادی را
به خود جلب کرده است ( .)FAO, 2012با توجه به اهمیت
این گونه پرورشی در صنعت آبزیپروری ،دستیابی به جیرهای
با قیمت و ضریب تبدیل غذایی مناسب ،ضروری است .در
صورتی که اطالعات در خصوص نیازمندیهای غذایی در اکثر
گونههای تاسماهیان اندک است (.)Hung et al. 2017
پودر ماهی به عنوان یکی از منابع مهم پروتئینی تغذیه آبزیان،
حاوی منابع غذایی ضروری شامل اسیدهای آمینه ضروری،
ویتامینها ،مواد معدنی و عوامل رشد ناشناخته است
( .)Hardy and Tacon, 2002استفاده از پودر ماهی
بهدلیل قیمت باال ،کاهش منابع ،مشکالت زیست محیطی و
خروجی فسفر به منابع آبی ،در حال کاهش است
( Bergheim and Sveier, 1995; Jahan et al.
 .)2003از این رو ،منابع پروتئین گیـاهی که ثابت و ارزانتر
نسبت به پـودر ماهـی هستند ،بهطور گستردهای در ترکیب
با پودر ماهی در جیرههای غذایی بهکار میروند .یکی از این
منابع گیاهی کنجاله سویا است .استفاده از سویا به جای پودر
ماهی بهدلیل کمبود متیونین و الیزین و عدم دسترسی به
پروتئین آن مشکالتی را ایجاد کرده است
( ،)Mabahinzireki et al. 2001اما به دلیل محتوای
باالی پروتئین ،قابلیت هضم باال ،تعادل مناسب پروفیل
اسیدهای آمینه ،قیمت مناسب و سهولت دسترسی به این
منبع گیاهی ،آن را میتوان به طور گستردهای در جیره غذایی
آبزیان استفاده کرد و هزینه تمام شده جیرههای غذایی را نیز
کاهش داد ( .)Storebakken et al. 2000جیره آبزیانی
که بر پایه پروتئینهای گیاهی هستنـد ،غنـی از فسفر بوده،
امـا  %70فسـفر در گیـاهان بهصورت فیتات است که یک
عامل ضدتغذیهای در تغذیه ماهیان محسوب میشود

( )Cheng et al. 2003و میتواند با پروتئین و ویتامینها
تشکیل مجموعه (کمپلکس) نامحلول داده و موجب کاهش
کارایی ،فعالیت و هضمپذیری جیره شود ( Liu et al.
 .)1998; Sugiura et al. 2001فیتاز با نام تجاری فیزایم
یک آنزیم ویژه برای هیدرولیز فیتات است .این آنزیم در
دستگاه گوارش بسیاری از حیوانات وجود دارد ،اما میزان آن
بهطور طبیعی پایین است ( Papatrypbon and Sores,
 ،)2011با وجود این ،اضافه کردن فیتاز تجاری (با منشأ
خارجی) به جیره موجب هیدرولیز فیتات و از بینرفتن
مجموعه فیتات-پروتئین میشود و افزایش قابلیت هضم
پروتئین سویا را به دنبال دارد .همچنین ،استفاده از این آنزیم
اشتها را تحریک کرده و رشد را بهطور مستقیم از طریق
افزایش مصرف غذا افزایش میدهد ( Hauler and
.)Carter, 1997
مطالعات زیادی در زمینه استفاده از آنزیم فیتاز در جیره
حاوی پروتئینهای گیاهی در آبزیان صورت گرفته است.
فیتینزدایی فیتات غذایی توسط فیتاز برونزا باعث افزایش
استفاده و کارایی پروتئین در ماهی کپور ( Cyprinus
 ،)Schäfer et al. 1995( )carpioآزاد ماهی اطلس
( ،)Storebakken et al. 1998( )Salmo salarباس
دریایی اروپایی (Oliva-( )Dicentrachus labrax
 ،)Teles et al. 1998تیالپیای نیل ( Orechromis
 )Heindl, 2002( )niloticusو ماهی pannus
()Debnath et al. 2005b( )Pangasius pangasius
از طریق تخریب مجموعههای پروتئین-فیتات شده است.
همچنین ،مطالعات انجام شده توسط توسط اسعدی و
همکاران ( )1390بر این نکته اذعان داشـت که استفاده از
فیتـاز در جیره غذایی فیلماهی ( )Huso husoپرورشی
موجب افزایش شاخصهای رشد و ترکیب الشه در این گونه
میشود .به همین منظور ،مطالعه حاضر در نظر دارد به بررسی
اثر آنزیم فیتاز (با نام تجاری فیزایم) بر عملکرد رشد ،قابلیت
هضم و ترکیب الشه تاسماهی سیبری بپردازد تا با آگاهی از
اثرات آن منجر به افزایش کارایی پروتئین و در نتیجه بهبود
رشد و کاهش هزینه جیره مورد استفاده در تغذیه ماهیان
پرورشی شود.
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مواد و روشها
تاسماهی سیبری از شرکت تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان
خاویاری بخشایی کرگانرود تهیه شد 180 .عدد تاسماهی
سیبری  14ماهه به ترتیب با متوسط وزن و طول اولیه 0/017
 1/19 ±کیلوگرم و  70/4 ± 1/32سانتیمتر در کارگاه قرق
تالش (تالش ،گیالن) در  9حوضچه بتونی هشت ضلعی نیمه
منتظم ،با مساحت مفید  4متر مربع و عمق  80سانتیمتر با
عمق مفید آبگیری  50سانتیمتر ،دبی آب ورودی  1لیتر در
ثانیه و تراکم  5عدد در متر مربع در قالب یک طرح تصادفی
شامل  3تیمار و هر تیمار با  3تکرار پرورش یافتند .میانگین
دمای آب  14/6 ± 0/2درجه سانتیگراد ،میانگین اکسیژن
محلول  6/8 ± 0/11میلیگرم در لیتر و 7/3 ± 0/12 pH
بود .آب مورد نیاز برای پرورش از رودخانه کریم محله پشته
(سرچشمه گرفته از کوههای طالش) و آب چاه ( %70آب چاه)
تامین شد.
برای تغذیه ماهیان از خوراک فرادانه (فرادانه ،شهرکرد)
( )GFS3حاوی  %36پروتئین %1/5 ،فیبر خام%12-16 ،
چربی خام %7-10 ،خاکستر %6-11 ،رطوبت و %1-1/5
فسفر استفاده شد .به منظور اطمینان از مخلوط شدن
یکنواخت آنزیم فیزایم در جیره ،جیرههای غذایی پودر و
شاخص وضعیت (( × 100 = )CFوزن ماهی)( /طول کل یا

سپس مقادیر صفر 1000 ،و  2000واحد بین المللی آنزیم
فیزایم در حجمهای مورد نظر در  50میلی لیتر روغن حل و
سپس به غذا افشانه شد ( Papatrypbon and Sores,
 )2011و به این ترتیب سه جیره (تیمار) با نامهای ،F0
 F1000و  F2000ساخته شد .سازگاری به مدت  2هفته انجام
و سپس ماهیان در طول دوره پرورش به میزان  %1/5وزن
بدن تغذیه شدند (یزدانی و همکاران .)1391 ،غذادهی در 3
وعده در هر شبانهروز ،و زیستسنجی به صورت ماهانه انجام
شد (محسنی و همکاران .)1384 ،پس از  24ساعت قطع
غذادهی و بیهوش شدن ماهیان با غلظت  300میلیگرم در
لیتر پودر گل میخک (ایمانپور و همکاران ،)1398 ،وزن و
درازای کل ماهیان با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت یک
گرم و متر با دقت  1سانتیمتر سنجش شد .دوره نوری شامل
 12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی بود ( Bani et al.
.)2009
با انجام زیستسنجـیهای یکماهه و با توجه به اطالعات به
دست آمده از طول و وزن ماهیان و تشکیل بانک اطالعاتی،
محاسبات آماری شاخصهای رشد ،تغذیه ،هپاتوسوماتیک و
احشایی بر اساس فرمولهای زیر محاسبه شد (فالحتکار،
:)1394

چنگالی)3

افزایش وزن ( = )g( )WGوزن نهایی ( – )gوزن اولیه ()g
افزایش وزن بدن (( )BWIدرصد) = (افزایش وزن ( /)gوزن ابتدایی (100 × ))g
ضریب رشد ویژه (()SGRدرصد در روز) = (] ×100لگاریتم وزن نهایی– لگاریتم وزن اولیه)[ /تعداد روز (زمان)
نرخ تبدیل غذایی ( = )FCRغذای خشک مصرفی شده ( / )gافزایش وزن (.)g
نرخ کارایی پروتئین ( = )PERوزن تر اضافه شده (افزایش زیتوده) ( )gبه گرم)  /مقدار پروتئین مصرفی ()g
برای تعیین قابلیت هضــم هاهری ،اکســید کروم به جیرهها
اضـــافه شـــد و ماهیان در  2هفته آخر آزمایش از جیرههای
حاوی اکسـید کروم تغذیه کردند .برای اضـافه کردن اکسـید
کروم %0/5 ،از این مـاده در آب مقطر حـل ،و ســـپس تـا حـد
ممکن بهصـــورت یکنواخت در جیره پخش و مجدداً کل غذا
بهمدت  20دقیقه با دســت هم زده شــد .یک ســاعت بعد از
آخرین وعـده غـذادهی روزانـه ،غـذای خورده نشـــده از کف
مخزن ســیفون شــده و از این زمان به بعد مدفوج موجود در

هر مخزن از طریق سـیفون کردن جمع آوری شـد و به مدت
 48سـاعت در آون در دمای  105درجه سـانتی گراد خشـک
شـــدنـد .نمونـههـای مـدفوج و جیره دارای اکســـیـد کروم بـه
آزمایشــگاه ارســال ،و مقدار پروتئین ،چربی ،ماده خشــک و
خـاکســـتر جیره و نمونـه مـدفوج مـاهیـان انـدازه گیری شـــد.
قـابلیـت هضـــم هـاهری ( )ADCمواد مغـذی (پروتئین و
چربی) و انرژی موجود در جیره رفرنس و جیره آزمایشــی از
معادله زیر بهدست آمد (:)Cho et al. 1982
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× درصد مواد مغذی (پروتئین و چربی) در جیره  /درصد موادمغذی موجود در مدفوج(  =[1 -ضریب قابلیت هضم هاهری
]درصد اکسیدکروم در مدفوج/درصد اکسیدکروم در جیره
در این معـادلـه  Fدرصـــد موادمغـذی (پروتئین ،چربی و یـا
انرژی) موجود در مدفوج D ،درصـــد مواد مغذی (پروتئین و
چربی) در جیره و  Dcrدرصــد اکســیدکروم در جیره و Fcr
درصد اکسیدکروم در مدفوج است.
در انتهـای دوره تغـذیـه %30 ،جمعیـت مـاهیـان از هر مخزن
انتخـاب و بـه مـدت نیم ســـاعـت در محلول گـل میخـک بـا دوز
 3000قسمت در میلیون قرار داده شدند .پس از کشته شدن
الشـــه آنهـا در یـک همزن چرخ و همگن شـــدنـد و برای
انــدازهگـیـری مـیـزان پـروتـئـیـن ،چـربـی ،کـربـوهـیــدرات ،فـیـبـر،
رطوبت و خاکستر به آزمایشگاه ویرومد (رشت ،گیالن) ارسال
شد.
مقدار رطوبت نمونه ،از قرار دادن  1گرم از نمونه در دســتگاه
آون ( Memert- BM55آلمـان) با دمای  105درجــــــه
ســانتیگراد تا رســیدن نمونه به وزن ثابت تعیین شــد .ماده
خشـک جیره غذایی و الشـه تهیه و سـپس خاکسـتر با اسـتفاده
از کوره الکتریکی (مـدل  )Ecotec-sic 07در دمـای 550
درجه ســانتیگراد به مدت  6ســاعت ،پروتئین خام به روش
کجلدال (مدل  Behrآلمان) با ضـــریب ثابت ( )6/25تعیین
شـد .اندازهگیری چربی کل به کمک دسـتگاه سـوکسـله (مدل
 Behrآلمان) و با اســتفاده از اتر به عنوان حالل انجام شــد.
کربوهیدرات کل نیز با کسـر اعداد حاصـل از پروتئین ،چربی،
خاکســتر و رطوبت از عدد  100به دســت آمد ( AOAC,
.)1995
دادههای کسب شده در نرمافزار  Excelثبت شد .سنجش
آماری با استفاده از نرمافزار ( SPSS, Version 24.0.
 )Chicago, USAانجام شد .نرمالبودن دادهها از طریق
آزمون  Kolmogorov-Smirnovو معنیدار بودن داده-
ها از طریق آنالیز واریانس یکطرفه سنجش شد و در صورت
مشاهده اختالف ،آزمون چند دامنهای دانکن  Duncanبرای
مقایسه میانگین ها استفاده شد .سطح معنیدار بودن برای
همه موارد  0/05در نظر گرفته شد.

نتایج
در مطالعه حاضر افزودن آنزیم تجاری فیزایم موجب افزایش
معنیدار شاخصهای رشد و ضریب تبدیل غذا تاسماهیان
سیبری در مقایسه با ماهیانی شد که از جیره تجاری فاقد این
آنزیم تغذیه کرده بودند .در مطالعه حاضر بیشترین میانگین
وزن نهایی در تیمار  F2000مشاهده شد (1/68 ± 0/01
کیلوگرم) که بهطور معنیداری از 1/36 ± 0/06( F0
کیلوگرم) و  1/52 ± 0/06( F1000کیلوگرم) بیشتر بود
( .)p<0/05همچنین ،نرخ رشد روزانه ماهیان تیمار F2000
بهطور معنیدار بیش از ماهیان تیمار  F0و  F1000بود
( .)p<0/05در روندی مشابه شاخص رشد ویژه در تیمار
 F2000باالتر از  F1000و  F0بود ( .)p<0/05اگرچه مقایسه
ضریب چاقی ماهیان تغذیه شده با جیرههای مختلف دارای
اختالف معنیدار آماری نبود (p>0/05؛ جدول ،)1اما میزان
ضریب تبدیل غذایی در تیمار  F2000بهطور معنیدار در
مقایسه با تیمارهای  F0و  F1000کاهش یافت (p<0/05؛
جدول .)1در طی دوره پرورش تلفاتی مشاهده نشد.
در این مطالعه افزودن آنزیم تجاری فیزایم موجب بهبود
قابلیت هضم پروتئین و ماده خشک جیرههای غذایی شد
( .)p<0/05قابلیت هضم پروتئین در تیمارهای  F1000و
 %90/46 ± 1/09( F2000و  )%91/37 ± 0/12به طور
معنیدار بیش از  % 87/67 ± 1/13( F0؛  )p<0/05بود.
اختالف معنیداری در قابلیت هضم چربی الشه ماهیان در
تیمارهای مختلف مشاهده نشد ( ،)p>0/05اما در روندی
مشابه ،میزان قابلیت هضم ماده خشک تیمارهای  F1000و
 %87/79 ± 1/65( F2000و  )%87/88 ± 4/09بهطور
معنیدار بیش از  F0بود (%82/57 ± 1/37؛ .)p<0/05
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جدول  1شاخصهای رشد در تاسماهی سیبری ( )Acipenser baeriiپس از تغذیه با سطوح مختلف آنزیم فیزایم در جیره پس
از  62روز (میانگین  ±خطای استاندارد).

شاخص های رشد

تیمارهای آزمایشی
 1000واحد ()F1000

شاهد ()F0
1210 ± 0/4
1360 ± 0/6c
150 ± 20c
2/91 ± 0/51a
0/19 ± 0/03a
0/24 ± 0/02c
0/40 ± 0/02

وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن بدن (گرم)
ضریب تبدیل غذایی
شاخص رشد ویژه ( %در روز)
نرخ رشد روزانه ()%
ضریب چاقی

1210 ± 0/5
1520 ± 0/6b
320 ± 20/20b
1/42 ± 0/09b
0/39 ± 0/03b
0/51 ± 0/028b
0/38 ± 0/01

 2000واحد ()F2000
1180 ± 20
1680 ± 10a
500 ± 20/2a
1/02 ± 0/07c
0/59 ± 0/06c
0/8 ± 0/02a
0/38 ± 0/09

حروف انگلیسی غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار بین گروههای مختلف است (.)p<0/05
جدول  2قابلیت هضم مواد مغذی در تاسماهی سیبری ( )Acipenser baeriiپس از تغذیه با سطوح مختلف آنزیم فیزایم در
جیره پس از  62روز (میانگین  ±خطای استاندارد).

قابلیت هضم (درصد)
پروتئین
چربی
ماده خشک

شاهد ()F0

تیمارهای آزمایشی
 1000واحد ()F1000

 2000واحد ()F2000

87/67 ± 1/13b
89/59 ± 2/29
82/57 ± 1/37b

90/46 ± 1/09a
90/87 ± 1/46
87/79 ± 1/65a

91/37 ± 0/12a
91/44 ± 1/31
87/88 ± 4/09a

حروف انگلیسی غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار بین گروههای مختلف است (.)p<0/05

نتایج سنجش الشه ماهیان در جدول  3ارائه شده است.
پروتـئین الشه تاسماهی سیبری تغذیهشده با جیره F0
( )%18/29 ± 0/00بهطور معنیدار بیش از تاسماهیان
تغذیهشده با جیره حاوی آنزیمهای تجاری بود ،در صورتی که

چربی الشه در تیمار  F2000بیشتر از تاسماهیان دیگر بود
(%8/1 ± 0/03؛  .)p<.0/05اختالف معنیداری در میزان
رطوبت و خاکستر ماهیان در تیمارهای مختلف مشاهده نشد
(.)p>0/05

جدول  3ترکیب الشه تاسماهی سیبری ( )Acipenser baeriiپس از تغذیه با سطوح مختلف آنزیم فیزایم در جیره پس از 62
روز (میانگین  ±خطای استاندارد؛ تعداد برای هر تیمار  60عدد).
ترکیب الشه ()%

پروتئین
چربی
رطوبت
خاکستر

شاهد ()F0

تیمارهای آزمایشی
 1000واحد ()F1000

 2000واحد ()F2000

18/29 ± 0/00a
6/15 ± 0/15b
73/04 ± 0/00
1/13 ± 0/03

16/53 ± 0/00b
5/92 ± 0/12b
74/22 ± 0/00
1/03 ± 0/03

16/8 ± 0/00b
8/11 ± 0/03a
73/22 ± 0/00
1/03 ± 0/03

حروف انگلیسی غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار بین گروههای مختلف است (.)p<0/05
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بحث
در این مطالعه بیشترین میانگین وزن نهایی ،افزایش وزن بدن،
نرخ رشد ویژه ،نرخ رشد روزانه ،در تیمار  F2000مشاهده شد
که دارای اختالف معنیدار آماری با  F0و  F1000بود .اسید
فیتیک منبع اصلی فسفر در گیاهان است و بیش از  %80از
سه نوج فسفر موجود در گیاهان را شامل میشود
( ،)Papatrypbon and Sores, 2011اما عمـلکرد
ضدتغذیهای آن به دلیل ایجاد اتصال چهار گانه با پروتئینها
و کاتیونها یا مواد معدنی چند هرفیتی موجب عدم جذب
غذا کامالً مشهود است .کاهش رشد در ماهیان تغذیه شده از
سطوح باالی فیتات علل متعددی دارد که میتوان به کاهش
دسترسی زیستی مواد معدنی ،از بین رفتن پروتئین قابل هضم
به دلیل تشکیل کمپلکسهای پروتئین-اسید فیتیک و کاهش
جذب مواد غذایی به دلیل تخریب بافت زوائد مارپیچی روده
ماهیان اشاره کرد ( .)Francis et al. 2001مطالعات متعدد
نشان داده است که افزودن آنزیم فیتاز میتواند از طریق عدم
امکان اتصال فیتات به مواد معدنی و پروتئین جیره ،موجب
افزایش هضم فسفر جیره غذایی شود که در نهایت افزایش
قابلیت هضم جیره و رشد در ماهی را به دنبال دارد
( .)Palmegiano et al. 2006مطالعات نشان داده است
که در ماهی کاراس ( )Carassius carassiusافزودن
مکمل فیتاز به میزان ( FTU 500واحد بین المللی) در
کیلوگرم جیره توانست قابلیت هضم پروتئین خام را %6/6
بهبود بخشد ( .)Lie et al. 1999الحاق فیتاز سویا در جیره
غذایی آزاد ماهی اطلس باعث بهبود فراسنجههای کارایی
پروتئین ،افزایش قابلیت هضم هاهری پروتئین و ابقای فسفر
شد ( .)Vielma et al. 1998عالوه بر این ،اضافهکردن فیتاز
در جیره غذایی کفشک پشت سبز ( Rhombosolea
 )tapirinaمنجر به افزایش قابلتوجه هضم نیتروژن ،مواد
معدنی و رشد شد (.)Brandson and Carter, 1999
تمامی این موارد با افزایش معنیدار شاخصهای رشد همراه
بود که همسو با نتایج تحقیق حاضر است .در این مطالعه
میزان قابلیت هضم پروتئین و ماده خشک جیرههای غذایی
در مقایسه با تیمار شاهد بهطور معنیدار افزایش یافت.
بازدارندههای تریپسین و کیموتریپسین در سویا بر فعالیت

آنزیمهای تریپسین و کیموتریپسین روده اثر گذاشته و موجب
عدم جذب پروتئین و چربیها در جدار روده شده و در نهایت
میزان پروتئین و چربی مدفوج افزایش و قابلیت هضم آنها
کاهش مییابد ( ،)Saini, 1989در صورتی که اضافه کردن
آنزیمهای فیتاز از طریق شکستن پیوندهای فیتات با اسید
آمینه از طریق بهبود راندمان ذخیره و یا جذب اسیدهای
آمینه ( )Biehl and Baker, 1997موجب افزایش قابلیت
هضم پروتئین میشوند.
در این مطالعه با افزودن فیتاز به جیره میزان پروتئین ،چربی
و ماده خشک الشه افزایش یافت .مطالعات متعدد ،اثر مثبت
مکمل فیتاز را بر افزایش میزان فسفر قابل دسترس ،که
موجب ابقای پروتئین و چربی در الشه میشود ،نشان داده
است ( .)Kumar et al. 2011در مطالعهای Sajjadi
و  )2004( Carterگزارش دادند که افزودن فیتاز به میزان
 2000واحد بین المللی در کیلوگرم (جیره غذایی مبتنی بر
کنجاله کانوال) در آزاد ماهی اطلس میتواند به طور قابل
توجهی موجب افزایش قابلیت هضم قابلیت فسفر و ابقای آن
در بدن به صورت افزایش پروتئین و چربی شود .نتایج مشابهی
توسط  Hughesو  )1988( Soaresدر باس مخطط
( )Morone saxatilisتغذیه شده با جیرههای مبتنی بر
پروتئین گیاهی همراه با مکمل فیتاز به میزان 2400واحد
بین المللی در کیلوگرم گزارش شد .همچنین ،گزارش شده
است که ترکیبی از آنزیمها از جمله فیتاز به میزان 2000
واحد بین المللی در کیلوگرم در باس دریایی ژاپنی
( )Lateolabrax japonicusاگرچه تأثیر قابلتوجهی بر
میزان رشد و ضریب تبدیل خوراک نداشت ،اما میزان ابقای
فسفر در بدن ماهی را به مقدار قابل توجهی افزایش داد ( Ai
.)et al. 2007
در این آزمـایش ،بهترین ســـطح مکمـل کـه موجـب افزایش
معنیدار پروتئین و چربی در الشــه ماهی شــده بود ،ســطح
 2000واحـد بینالمللی آنزیم فیزایم بود .بـا توجـه بـه مطـالعـه
حاضــر میتوان اذعان کرد که اضــافه نمودن آنزیم فیزایم به
جیرههـای حـاوی پروتئین گیـاهی (کنجـالـه ســـویـا) اثر
معنیداری بر روی عملکرد فراســنجههای رشــد ،نســبت به
جیرههــای حــاوی پروتئینهــا گیــاهی بــدون آنزیم دارنــد.
بنابراین ،با توجه به این که به منابع پروتئین گیاهی به عنوان
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نیاز ضــروری در جهت توســعه مداوم آبزی پروری به جهت
هزینه کم و در دســترس بودن آن ها نگریســته میشــود ،در
نهـایـت ،اســـتفـاده از  2000واحـد آنزیم فیزایم بـه ازای هر
کیلوگرم غـذا بـا منبع پروتئینی (کنجـالـه ســـویـا) بـه دلیـل
تاثیرات مثبت بروی عملکرد رشــد و قابلیت هضــم ،تولید و
ترکیبات الشه تاسماهی سیبری توصیه میشود.
سپاسگزاری
نگارندگان این مقاله کمال تشکر را از کلیه همکارانی که در
اجرای این پروژه دست یاری دادند و با کمکها و زحمات
بیدریغ خود پشتیبان ما بودند ،ابراز میدارند.
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