سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 9314

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

تأثیر رنگدانه آستاگزانتین بر شاخصهای رشد ،رسیدگی جنسی و بقاء الروهای
ماهی فایتر()Betta splendens


حمیده ذکریائی:

گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

گرگان ،صندوق پستی41934-93731 :

 محمد سوداگر*:

گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

گرگان ،صندوق پستی41934-93731 :

 محمد مازندرانی:

گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

گرگان ،صندوق پستی41934-93731 :

 سیدعباس

حسینی :گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

گرگان ،صندوق پستی41934-93731 :
تاریخ دریافت :تیر 9312

تاریخ پذیرش :مهر 9313

چکیده
در تحقیق حاضر تأثیر رنگدانه آستاگزانتین بر میزان رشد ،رسیدگی جنسی مولدین و بقاء الروها در ماهی فایتر (Betta

 ) splendensمورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور 84 ،قطعه ماهی  2ماهه فایترتهیه گردید .سپس ماهیها (با نسبت جنسی
 1 :1و متوسط وزن  0/2گرم) در قالب طرح کامالً تصادفی با  8تیمار و  3تکرار به میزان (0گروه  1یا شاهد)( 00 ،گروه ،)2
(100گروه  )3و (100گروه  )8میلیگرم رنگدانه آستاگزانتین در کیلوگرم جیره بهمدت  2ماه مورد تغذیه قرار گرفتند .نتایج
آزمایش نشان داد در ماهیان تغذیه شده با جیرههای غذایی حاوی رنگدانه آستاگزانتین ،هرچند ضریب تبدیل غذایی در پایینترین میزان
خود قرار داشت؛ اما میزان رشد در گروه تیمار و شاهد در سطح ( )P<0/00معنیدار نبود .با این وجود رسیدگی جنسی در گروه
تیمار زودتر رخ داد ( .)P>0/00همچنین در گروه شاهد ،رسیدگی جنسی و تخمریزی صورت نگرفت .درحالیکه ماهیانی که با
جیره غذایی حاوی این رنگدانه تغذیه شدند؛ در بازه زمانی دو ماهه تخمریزی کردند .ماهیان گروه  8در سطح ( )P>0/00دارای
حداکثر بقاء الروی بودند .در مجموع با توجه به خواص تغذیهای رنگدانه آستاگزانتین ،رسیدگی جنسی و بقاء الروهای حاصله،
استفاده از این رنگدانه در رژیم غذایی الروهای این ماهی باحداقل میزان  00میلیگرم رنگدانه در کیلوگرم غذا توصیه میگردد.

کلمات کلیدی :رنگدانه آستاگزانتین ،رسیدگی جنسی ،بقاء الرو ،ماهی فایتر()Betta splendens
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مقدمه
کارتنوئیدها مولکولهای رنگدانهای هستند که بهوسیله
گیاهان ،قارچها و تنها برخی از باکتریها تولید میشوند
) Demmig-Adamsو همکاران (6991 ،که در این موجودات
مرکز جمعآوری نور و انتقال انرژی میباشند (تیزکار و همکاران،
 .)6996این رنگدانه در فتوسنتز بسیار حائز اهمیت بوده و
عملکرد آن بهخوبی شناخته شده است ( Kerfeldو همکاران،
 .)3009با اینحال ،این مولکولها در بدن ماهیها ساخته
نمی شوند بلکه ممکن است از شکلی به شکل دیگر تبدیل شوند
( Matsunoو همکاران3006 ،؛ .)6999 ،Liaaen-Jensen
کارتنوئیدها دارای مسؤلیت و عملکردهای اختصاصی حتی در
گیاهان میباشند ( Kerfeldو همکاران )3009 ،و بهدلیل
خاصیت آبگریز بودن ،میتوانند بهراحتی با سایر مولکولهای
اصلی بدن جانوران و گیاهان ترکیب و در سراسر بدن پراکنده
شوند (تیزکار و همکاران .)6996 ،عملکرد کارتنوئیدها تابع
ساختار مولکولی و تنوع ترکیبات جانبی است که با سایر
مولکولهای بدن جانداران میسازند ) Demmig-Adamsو
همکاران.(6991 ،
مهمترین منابع رنگدانههای کارتنوئیدی مصنوعی مورد
استفاده در آبزیپروری ،رنگدانههای آستاگزانتین و کانتاگزانتین
میباشندکه رنگدانه آستاگزانتین بهطور طبیعی در مخمر قرمز
( )Xanthophyllomycese hodorhousو جلبک هماتوکوکوس
 )Haematococcus plavialisتولید میشود (،Bjerkeng
 .)3002رنگدانه آستاگزانتین دارای عملکردهای متفاوتی از
قبیل :تجمع در بافت خون ،ایجاد رنگ در محصول ،بهبود در
عملکرد زیستی ،ثبات در غشای سلولی  ،بهبود سالمتی و ایمنی
از طریق حذف رادیکالهای آزاد ،مقاومت در برابر استرسهای
محیطی مانند :استرس دمایی ،اسمزی و کاهش اکسیژن محلول
آب میباشد ( Darachaiو همکاران6992 ،؛ .)6929 ،Latscha
یکی از عملکردهای زیستی مهم در مورد آستاگزانتین،
نقشی است که مانند یک هورمون باعث باروری تخمک شده که
میتواند باعث افزایش قابلیت لقاح تخمک (افزایش درصد لقاح)
توسط تحریک و جذب اسپرماتوزوآ گردد ( Hartmanو همکاران،
 .)6991مطالعاتی که روی قزلآالی رنگینکمان ( Oncorhinchus
 )mykissانجام شد ،نقش این رنگدانه را در افزایش درصد لقاح
بهخوبی تأیید میکند ( .)6911 ،Deufelهمچنین افزودن
آستاگزانتین خالص به جیره غذایی ماهی باس دریایی قرمز،
باعث بهبود درصد شناوری و افزایش درصد تفریخ تخمها شده و
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درصد الروهای سالم را افزایش داد ( Watanabeو ،Miki
 .)6991بهعالوه ،با استفاده از جیره غذایی حاوی رنگدانه
آستاگزانتین در گاوماهی ( )Gubius culusfiarescensثابت شد
که تعداد تخم در این گونه افزایش یافته و الروهای تولیدی
نسبت به گروه شاهد ،از سالمت بیشتری برخوردار بودند
( .)3009 ،Mikulinبا توجه به اینکه ماهی فایتر ( Betta
 )splendensیکی از محبوبترین گونههای آب شیرین بوده که
تکثیر و پرورش آن در بیشتر نقاط جهان با اهداف تجاری و
اقتصادی انجام میپذیرد ،بهطوریکه در سالهای اخیر ،تکثیر و
پرورش اغلب ماهیان آکواریومی از جمله این ماهی در ایران در
حال رشد میباشد ،پیدا نمودن راهکارهایی که به تولید هر چه
بهتر و افزایش بازماندگی الروها کمک کند ،در این راستا
ارزشمند میباشد .با توجه به مطالب بیان شده ،یکی از این
راهکارها ،افزودن رنگدانه آستاگزانتین به جیره غذایی ماهی
فایتر میباشد .لذا در این بررسی ،اثرات جیره غذایی حاوی
رنگدانه آستاگزانتین در شاخصهای رشد ،رسیدگی جنسی و
بازماندگی الروهای حاصله ماهی فایتر ،مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشها
تهیه بچه ماهیان و شرایط نگهداری آنها :در این
پژوهش ،رژیم غذایی حاوی رنگدانه آستاگزانتین( Lucanthin
 )Pink, 10% Astaxanthin, Basf, Germanyو رژیم غذایی فاقد
این رنگدانه (گروه شاهد) در ماهی فایتر مورد ارزیابی قرار
گرفت .الروهای  3ماهه ماهی فایتر با متوسط وزن  0/3گرم از
کارگاه خصوصی ماهیان زینتی واقع در شهرستان گرگان
خریداری شد .این الروها در قالب طرح کامالً تصادفی و تحت 9
تیمار رنگدانه آستاگزانتین با سطوح (0گروه شاهد)،600 ،10 ،
610میلیگرم رنگدانه به ازای هرکیلوگرم غذا و  9تکرار در طی
یک دوره  3ماهه مورد پرورش قرارگرفتند .در این آزمایش
مراحل مولدسازی ،تغذیه و کلیه عملیات تکثیرشامل :تخمریزی
و جمعآوری الروهای حاصله از اوایل آبان ماه  6993لغایت 90
آذر  6993در سالن آبزیپروری شهید ناصر فضلی دانشکده
شیالت در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به
انجام رسید .برای انجام این آزمایش الروهای اولیه که به منظور
مولدسازی مورد نگهداری قرار گرفتند؛ پس از تفکیک جنسیت،
در ظروف یکبار مصرف به ارتفاع  63سانتیمتر و قطر 69
سانتیمتر و حجم تقریبی  6/2لیتر بهمدت یک ماه با غذای
بیومار با سایز  0/1میلیمترتغذیه شدند .در آغاز چهارمین ماه
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زندگی ،که از حالت الرو به پیش مولد تغییر یافتند ،اندازه غذای
بیومار از  0/1به  0/2میلیمتر افزایش یافت .الروها روزانه به
میزان  1درصد وزن بدن  1بار ( 2صبح 60 ،صبح 63 ،ظهر3 ،
بعد از ظهر 9 ،عصر و  1غروب) و ماهیان مولد ،روزانه بهمیزان 9
درصد وزن بدن با جیره غذایی غنی شده با رنگدانه آستاگزانتین
طی  9وعده غذایی ( 2صبح 3 ،بعدازظهر و  1غروب) تغذیه شدند.
جهت تمیز نگهداشتن آکواریوم مواد غذایی خورده نشده و مدفوع
ماهیان توسط شیلنگهای آکواریوم سیفون گردید .عملیات تعویض
 90درصد آب ،هر  9روز یکبار صورت میگرفت 39 .عدد
آکواریوم با ابعاد  90×31×31سانتیمتر برای عملیات تکثیر مولدین
تهیه گردید .هر آکواریوم تا ارتفاع  62سانتیمتر از آب تمیز با
 pHدر حد خنثی و دمای  32درجه سانتیگراد پرگردید.
پس از دو ماه پرورش و بروز اولین نشانههای تولیدمثلی
مانند ساخت حبابهای هوا در سطح ظروف یکبار مصرف
توسط ماهی نر و حالت متورم محوطه شکمی ماهی ماده ،ابتدا
ماهیهای نر به آکواریومهای تکثیر منتقل شدند .بهمنظور
راحتی ساخت حباب توسط ماهی نر و همچنین مشاهده بهتر و
شمارش تعداد الروها درون هر آکواریوم قطعهای پالستیک
کوچک به طول  1و عرض  9سانتیمتر به یکی از دیوارههای
آکواریوم بهوسیله چسب متصل گردید .پس از ساخت حبابهای
هوا توسط ماهی نر ،ماهیهای ماده به آکواریومهای تکثیر
منتقل شدند (مولدین نر و ماده بانسبت جنسی  6:6مورد
استفاده قرارگرفتند) .پس از طی مراحل جفتگیری ماهی ماده
از آکواریوم خارج و برای جبران انرژی از دسترفته حاصل از
عملیات تکثیر ،روزانه  9درصد وزن بدن ،طی  9وعده غذایی
تغذیه شد .فاصله بین هر جفتگیری برای هر جفت از ماهیان 3
هفته ،بهعنوان مرحله استراحت در نظر گرفته شد .در این
آزمایش از  92عدد ماهی ( با نسبت جنسی  )6:6استفاده شد.
تهیه جیره غذایی :چهارجیره غذایی شامل مقادیر صفر
(شاهد) 610 ،600 ،10 ،میلیگرم رنگدانه آستاگزانتین در
کیلوگرم غذا تهیه و آماده گردید ( Pageو .)3009 ،Davies
رنگدانه آستاگزانتین پس از حل شدن در آب  91درجه به جیره
غذایی (بیومار) اضافه گردید .عملیات تهیه غذا با افزایش اندازه
دهان ماهی (از  0/1به 0/2میلیمتر) هر یک ماه و برای  10گرم
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غذای بیومار انجام شد .غذای آماده شده بهدلیل حساسیت باالی
رنگدانه آستاگزانتین به دما و نور ،درون ظروفی با جداره مشکی
و فاقد هرگونه منفذ بهمنظور جلوگیری از نفوذ نور ،در یخچال و
در دمای  9درجه سانتیگراد نگهداری شد .مقدار رنگدانه
آستاگزانتین برای هر ماه ،طبق جدول زیر محاسبه گردید:
جدول  :1میزان رنگدانه مصرفی به ازای هر 05گرم غذا برای
جیره غذایی مورد نیاز برای یک ماه
تیمار

میزان غذا (گرم)

رنگدانه مصرفی (میلیگرم)

گروه شاهد
A10
A600
A610

10
10
10
10

0
3/1
1
1/1

ترکیب جیره غذایی بیومار :ترکیبات غذای تجاری
بیومار شامل  %11پروتئین %36 ،کربوهیدرات %63 ،چربی،%
 %2خاکستر و  %9رطوبت بود که با توجه به اطالعات بستههای
غذایی ثبت گردید.
تغذیه الروهای تولید شده :الروهای حاصل از هر سه
تیمار ( 600 ،10و 610میلیگرم رنگدانه به ازای هر کیلوگرم
غذا)  3تا  9روز اولیه تولد دارای کیسه زرده بوده و از اندوخته
غذایی خود استفاده مینمایند .در روز سوم و چهارم با اتمام
ذخیره غذایی ،برای تغذیه آنها از آب سبز (اینفوزوئر) با تراکم
 60000عدد در هر سیسی استفاده شد .الروها روزانه  6سیسی
طی دو وعده و بهمدت یک هفته با آب سبز تغذیه شدند .الروها
از دهمین روز تولد با ناپلی آرتمیا ( )Arthemia uromianaبا
تراکم 30عدد در هرسیسی ،بهمیزان  6000سیسی در هر روز
طی  1وعده غذایی تا روز چهاردهم ،مورد تغذیه قرار گرفتند.
زیستسنجی و بررسی شاخصهای رشد و بازماندگی
الروهای حاصله :زیستسنجی در ایتدا و انتهای دوره انجام
گردید .اندازهگیری وزن با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت
 0/06گرم و اندازهگیری طول با خطکش به دقت  6میلیمتر
انجام شد .در پایان دوره شاخصهای افزایش وزن ،درصد
افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه ،شاخص وضعیت و ضریب تبدیل
غذایی بهصورت زیر محاسبه شد ( Ribeiroو همکاران:)3006 ،

وزن اولیه (گرم)  -وزن ثانویه (گرم) = افزایش وزن بدن (گرم)
وزن اولیه (گرم)  /وزن اولیه (گرم)  -وزن ثانویه (گرم) ×  = 600درصد افزایش وزن بدن
طول دوره پرورش  ( /لگاریتم طبیعی وزن اولیه – لگاریتم طبیعی وزن ثانویه ) ×  = 600ضریب رشد ویژه
طول( 9سانتیمتر)  /وزن (گرم) ×  = 600فاکتور وضعیت (ضریب چاقی)
میزان زیتوده تولید شده (گرم)  /مقدار غذای خورده شده (گرم) = ضریب تبدیل غذایی
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میزان رنگدانه آستاگزانتین در بین سه تیمارتغذیه شده با جیره
غذایی حاوی رنگدانه آستاگزانتین افزایش یافت اما این تغییرات
نسبت به شاهد و یکدیگر معنیدار نبود ( .(P>0/01همچنین
ضریب تبدیل غذایی( )FCRدر بین سه تیمار ،در تیمار حاوی
 10میلیگرم رنگدانه آستاگزانتین در کیلوگرم غذا ،در باالترین
میزان خود قرار داشت ،هرچند این مقدار در گروه شاهد نسبت
به تیمارهای  A600و  A610باالتر بود ،اما معنیدار نبود
( .(P>0/01اگرچه در ظاهر در تیمار تغذیه شده با  600میلی
گرم رنگدانه میزان  CFدر کمترین و گروه شاهد در بیشترین
مقدار قرار داشت ولی ،تفاوت معنیداری مشاهده نشد (.(P>0/01
میزان رشد در بین سه تیمار حاوی رنگدانه آستاگزانتین ،در
تیمار  6با  10میلیگرم رنگدانه آستاگزانتین کاهش یافت ،با
اینحال بین گروه شاهد و سه گروه تغذیه شده با جیره غذایی
حاوی رنگدانه تغییر معنیداری مشاهده نشد (( (P>0/01جدول
.) 3

همچنین میزان بازماندگی الروهای حاصل از تیمارهای
تغذیه شده با جیره غذایی حاوی رنگدانه آستاگزانتین با مقایسه
تعداد آنها در انتهای دوره بهدست آمد.
تجزیه و تحلیل آماری :تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده
از نرمافزار آماری  SPSS16از آنالیز واریانس یکطرفه و بهمنظور
تعیین اختالف معنیداری بین میانگینها ،از آزمون تفکیکی
دانکن در سطح احتمال  P<0/01صورت گرفت .همچنین برای
تعیین معنیداری فاکتورهای رشد بین دو جنس نر و ماده از
آزمون  Independent t-testاستفاده شد .طبق آزمون
 Independent t-testشاخصهای رشد (وزن نهایی ،نرخ رشد
ویژه ،شاخص وضعیت و ضریب تبدیل غذایی) دارای اختالف
معنیداری در سطح  P<0/01در بین نرها و مادهها بوده،
بههمین دلیل تمامی این فاکتورها برای دو جنس نر و ماده
بهطور جداگانهای محاسیه گردید.

نتایج
بررسی شاخصهای رشد در مولدین-شاخصهای
رشد در جنس نر :نرخ رشد ویژه ( )SGRدر نرها با افزایش
جدول :2مقایسه برخی از شاخصهای رشد جنس نر در ماهی فایتر با سطوح مختلف رنگدانه آستاگزانتین
شاخصهای رشد
افزایش وزن بدن (گرم)
شاخص وضعیت (گرم بر سانتیمترمکعب)
ضریب تبدیل غذایی
درصد افزایش وزن بدن (درصد)
نرخ رشد ویژه (درصد)
میانگین وزن اولیه (گرم)
میانگین وزن ثانویه (گرم)

A05

شاهد
6/01±0/66
6/16±0/99a
6/69±0/69a
911/11±699/39a
3/19±0/16a
0/9011 ±0/0111
6/92±0/0912
a

0/99±0/39
6/99±0/61a
6/91±0/61a
321/19±22/99a
3/39±0/99a
0/9999 ± 0/031
6/3111±0/393
a

A155

6/01 ±0/66
6/01±0/96a
6/36±0/63a
991/93±662/01a
3/19±0/99a
0/93 ± 0/01
6/9112±0/016
a

A105

0/99±0/02
6/31±0/33a
6/31±0/61a
931/21±629/02a
3/19±0/11a
0/39±0/01
6/6111±0/099
a

حروف انگلیسی مشابه نمایانگر عدم اختالف در معنیداری میباشد.

شاخصهای رشد در جنس ماده :در گروههای تغذیه
شده با رنگدانه افزایش وزن مشاهده نشد حتی تیمار  10میلی
گرم وزن کمتری داشت در رابطه با شاخص وضعیت ( )CFنیز
اختالف معنیدار بین تیمارهای مختلف و شاهد مشاهده نشد
ضریب تبدیل غذایی ( )FCRدر تیمارها بهجز تیمار  600کاهش
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یافت اما درصد افزایش وزن ( )WGPدر تیمارها افزایش نداشت
حتی در تیمار  10کمتر از شاهد بود در مجموع تأثیری مثبت
بر روی رشد مشاهده نشد (جدول  .)9همچنین در شاخص نرخ
رشد ویژه ( )SGRبین تیمارها با شاهد اختالف معنیداری
وجود نداشت و تیمار  10کمتر شده است (جدول .)9
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جدول :3مقایسه برخی از شاخصهای رشد جنس ماده در ماهی فایتر با سطوح مختلف رنگدانه آستاگزانتین
شاخصهای رشد

A05

شاهد

A105

A155

افزایش وزن بدن (گرم)
شاخص وضعیت (گرم بر سانتیمترمکعب)
ضریب تبدیل غذایی
درصد افزایش وزن بدن (درصد)
نرخ رشد ویژه (درصد )

0/39±0/96
6/9±0/19a
3/09±0/36a
696/92±39/91a
6/16±0/61b

0/61±0/03
6/13±0/91a
6/19±0/3b
11/99±36/99b
0/21±0/33a

0/99±0/09
3/69±0/99a
6/26±0/69ab
619/99±93/39a
6/19±0/69b

0/92±0/01
6/12±0/19a
6/11±0/31b
613/12±69/91a
6/21±0/63b

میانگین وزن اولیه (گرم)

0/619 ± 0/0901

0/31 ±0/031

0/6911±0/036

0/3911 ±0/091

میانگین وزن ثانویه (گرم)

0/9611 ±0/0901

0/9999 ±0/031

0/1929 ±0/012

0/13±0/21

b

a

b

a

حروف انگلیسی متفاوت نمایانگر وجود معنیداری میباشد.

گروه شاهد در این مدت زمانی تخمریزی مشاهده نگردید ،اگر چه از
نظر ظاهری عالئم رسیدگی جنسی در آنها دیده شد (جدول.)9

بررسی رسیدگی جنسی در مولدین :تیمارهای تغذیه شده با
جیره غذایی حاوی رنگدانه آستاگزانتین ،تیمارهایی که از غلظت
آستاگزانتین بیشتری برخوردار بودند ،بهمراتب نسبت به تیمارهای با
غلظت پایینتر دارای الروهای بیشتر و بازماندگی باالتری بودند و در

جدول  :4میانگین تعداد الرو در دو تخمریزی متوالی درماهی فایتر در غلظتهای متفاوت رنگدانه آستاگزانتین
A05

شاهد
تعداد الروها در اولین تخمریزی
تعداد الروها در دومین تخمریزی

0
0

99±30/91
91±30/09c
c

A155

A105

691±39/23
693±31/96b

326±69/96a

c

a

311±9/69

تغییر در حروف التین نشان دهنده تغییر در معنیداری میباشد.

جدول  :0زمان دو تخمریزی متوالی در ماهی فایتر برحسب روز
شاهد
زمان اولین تخمریزی
زمان دومین تخمریزی

مشاهده نگردید
مشاهده نگردید

بقاء در تیمارهای مورد آزمایش :تأثیر رنگدانه
آستاگزانتین در جیره غذایی مولیدن بر شاخصهای بقای الرو
ماهی فایتر در دو تفریخ متوالی نشان داده میشود که اختالف
کامالً معنیداری در شاخص الروهای بازمانده بین تیمارهای

A05

630
699

A155

A105

631
693

630
699

مختلف دیده میشود که تیمار  9بیشترین میزان بقاء را بین
تیمارها دارد (شکل  .)6این تیمار همچنین بهصورت معنیداری
کمترین میزان تلفات را در مقایسه با سایر تیمارها نشان داد.

شکل :1مقایسه بقاء الروها در بین سه جیره غذایی حاوی رنگدانه آستاگزانتین و گروه شاهد
تغییر در حروف انگلیسی بیانگر وجود اختالف معنیدار بین تیمارها میباشد
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سوداگر و همکاران

تأثیر رنگدانه آستاگزانتین بر شاخصهای رشد ،رسیدگی جنسی و بقاء الروهای ماهی فایتر

بحث
با توجه به اینکه نقش مثبت کارتنوئیدها درمتابولیسم
آبزیان شناخته شده است که میتواند سبب افزایش استفاده از
مواد مغذی شود که نتیجه آن بهبود رشد است ( Amarو
همکاران3006 ،؛  Segnerو همکاران ،)6929 ،بهطوریکه طبق
تحقیقات  Petitو همکاران ( )6991جیره غذایی حاوی رنگدانه
آستاگزانتین باعث کاهش چرخه پوستاندازی در میگوی کروما
( )Penaeus japonicusشده که نتیجه آن افزایش رشد بوده
است .همچنین ثابت شده که رشد میگوهای تغذیه شده با جیره
غذایی آستاگزانتین نسبت به گروه شاهد بیشتر بوده است
( Thongrodو همکاران .)6991 ،بهعالوه  Merchieو همکاران
( )6992دریافتند که در پست الروهای میگوی ببری سیاه
( )Penaeus monodonبا رژیم غذایی حاوی رنگدانه آستاگزانتین
و ویتامین  Cدر سطوح متفاوت ،گروهی که کمترین میزان
رنگدانه آستاگزانتین و ویتامین  Cرا دریافت کردند دارای کمترین
مقدار رشد و بازماندگی نسبت به سایر گروهها میباشند
( Merchieو همکاران .)6992 ،همچنین گزارش شد کارتنوئیدها
باعث بهبود رشد و بازماندگی الروها در صدف آبالون (Haliotis
) discusمیشوند ( Tsushimaو  ،)6992 ،Matsunoاز طرفی
دیگر تیزکار و همکاران ( )6996با بررسی اثر جیره غذایی حاوی
رنگدانه آستازانتین در ماهی طالیی به این نتیجه رسیدند که در
طی مراحل نمونهبرداری میانگین وزن و طول ماهیان اختالف
معنیداری را با یکدیگر نشان نداد .این نتیجه در مطالعات انجام
شده توسط برخی محققان نیز تأیید شده است .آنها به این
نتیجه رسیدند که کارتنوئیدهای موجود در جیره تأثیری در
رشد ماهی طالیی نداشتهاند .در پژوهش حاضر ،براساس آمار،
رنگدانه بر روی فاکتورهای رشد تاثیر چندانی نداشت و بیشترین
اثر را بر روی فاکتورهای جنسی و تخمریزی و بقاء الروها داشت
که با مطالعات سایر محققین بر روی سایر گونههای ماهی
همخوانی دارد .با توجه به نقش هورمونی رنگدانه آستاگزانتین
در فرآیند لقاح از سالها پیش ( Hartmanو همکاران،)6991 ،
ثابت شد که جیرههای غذایی حاوی کارتنوئیدها از جمله این
رنگدانه میتوانند باعث افزایش نرخ لقاح ،رسیدگی جنسی و
افزایش نرخ بقاء تخمها پس از لقاح ،در ماهیان شوند ( Huangو
همکاران3002 ،؛ 3009 ،Mikulin؛ 6916 ،Georgiev؛ ،Deufel
6911؛  Hubbsو 6912 ،Stavenbagen؛  Hubhsو ،Strawn
 .)6911در بسیاری از یافتههای محققان ،عملکرد کارتنوئیدها
برای رسیدگی جنسی بهتر مولدین ماهی قزلآال (،Swingle
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 ،)6926میگو (6991 ،Harrison؛ 6991 ،Dall؛ ،Harrison
6990؛  Quinitioو همکاران )6990 ،و البستر ماده (Merchie
وهمکاران )6992 ،به اثبات رسیده است ،مطالعات نشان داد
هرچهقدر غلظت آستاگزانتین در جیره مولدین بیشتر باشد
تجمع آستاگزانتین در کبد و در نتیجه تخمدان بیشتر میشود
( Ribeiroو همکاران3006 ،؛  Pangantihon-Ku-hlmannو
همکاران .)6992 ،محققان بسیاری این امر را مورد تأیید قرار
دادهاند و در نتایج خود بیان داشتهاند که افزایش میزان
کارتنوئیدها در طی مراحل رسیدگی جنسی مولدین باعث بهبود
فرایند زردهسازی و رسیدگی جنسی در مولدین میشود
( Ahmadiو همکاران3001 ،؛  Wybanو همکاران6991 ،؛
 Watanabeو 6991 ،Miki؛  Watanabeو همکاران )6929 ،و از
آنجاییکه کبد پایگاه اولیه متابولیسم کارتنوئیدها جهت انتقال
به تخمهاست ( Metusalachو همکاران6991 ،؛  Hardyو
همکاران ،)6990 ،در ماهی قزلآالی رنگینکمان ثابت شده
است که سطوح مختلف آستاگزانتین در طی رسیدگی جنسی
باعث افزایش سطح گلیکوژن کبد شده و این امر باعث بهبود
ساختار کبد و عملکرد بهتر سایر مواد مغذی در تبدیل به مواد
حد واسط میشود ( Pageو همکاران3001 ،؛  Swingleو
همکاران .)6926 ،جدول  9نشان داد که نتایج حاصل ،مطابق
با یافتههای سایر محققان در این زمینه میباشد .در بسیاری از
ماهیان ثابت شده است که تخمهایی که نرخ لقاح باالیی داشته باشند
در نهایت دارای نرخ تخم گشایی باالتری بوده و درصد الروهایی که

شروع به تغذیه فعال میکنند در آنها باالتر است ( Springateو
همکاران.)6929 ،
همچنین در برخی بررسیهای نشان داده شده است
کارتنوئیدهایی که همراه با وتیلین ،وارد تخم ماهیان میشوند،
عالوه بر بهبود رسیدگی جنسی مولدین باعث افزایش کیفیت
الروها میشوند ( .)6990 ،Harrisonاگرچه گروهی دیگر معتفدند
که جیرههای حاوی رنگدانههای آستاگزانتین و کانتازانتین تاثیری
در بهبود نرخ بقاء الروها نسبت به شاهد ندارند ( Choubertو
همکاران ،)3001 ،با این وجود تاثیر مثبت کارتنوئیدها بر میزان
رشد و بقاء الروهای سختپوستان ( Linan-Cabelloو همکاران،
 )3009و همچنین جلوگیری از ناهنجاری ریختی و افزایش نرخ
بقاء الروهای توتیای دریایی  Pseudocenttus depressusنیز
ثابت شده است ( Tsushimaو  )6992 ،Matsunoشواهد زیادی
مبنی بر ارتباط بین کارتنوئیدهای موجود در تخم و کیفیت
الروها موجود است ،چنانچه ثابت شد که مقادیر بیشتر
کارتنوئیدهای آستاگزانتین در تخم آزادماهیان باعث افزایش
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نرخ بقاء الروها در قبل و بعد از جذب کیسه زرده میشود
 بهعالوه گزارش شد که مکملهای.)3006 ، و همکارانGeorge(
آستاگزانتین باعث افزایش سالمت و عملکرد سیستم ایمنی
، و همکارانPan( الروهای ماهی قزلآالی رنگینکمان میشوند
Berge  وBjerkeng .)6991 ، و همکارانChristiansen ؛3009
) در یک بررسی در ماهی آزاد نشان دادند که که3000(
کارتنوئیدهای موجود در غذا پس از خورده شدن بهصورتهای
مختلف در کبد ذخیره شده و در طی مراحل جنسی به تخمدان
 این موضوع در بررسی سایر.و سپس تخمک منتقل میشود
 وLinan-Cabello( محققین در میگو نیز به اثبات رسیده است
 همچنین در ماهی.)3009 ، و همکارانPan ؛3009 ،همکاران
طالیی ثابت شده است که بتاکاروتن خورده شده توسط مولدین
، در اثر متابولیسمهای کبدی،ماده پس از ذخیره شدن درکبد
 طی مراحلA2  تبدیل شده و سپس ویتامینA2 به ویتامین
،Del Tito  وBenjamin( زردهسازی به تخمکها منتقل میشود
 و رتینول یکی از اصلیترینA ) و از آنجاییکه ویتامین6922
 در نتیجه،مواد برای دید بهتر الروهای ماهیان آب شیرین میباشند
باعث افزایش قدرت دید الروها میشود بهطوریکه سبب دریافت
بهتر غذا از محیط شده و میزان بقاء الروها در نتیجه خوردن
)6911 ، و همکارانWest( میزان بیشتری ازغذا افزایش مییابد
.)6 که منطبق با نتایج حاصل از تحقیق اخیر میباشد (شکل
براساس نتایج تحقیق حاضر رژیمهای غذایی حاوی رنگدانه
آستاگزانتین در مقادیر باالی خود باعث افزایش معنیدار در
فاکتورهای رشد در ماهی فایتر نشده است اما باعث بهبود
فرایند لقاح و تولیدمثل بهتر ماهی فایتر شده و الروهای حاصله
از آن مقاومتر بوده و نرخ بقاء باالیی را نسبت به تیمارهای
 درپایان با توجه.دارای غلظت کمتر آستاگزانتین نشان میدهد
، پیشنهاد میگردد در جیره غذایی مولدین،به یافتههای تحقیق
ضمن استفاده از آستاگزانتین سنتتیک از جلبکهای حاوی این
رنگدانه و تعیین سایر اثرات طبیعی آن در فاکتورهای تولید
.مثلی استفاده شود
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