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ل همیشه بهار( و مصنوعی گاماروس و گمقایسه کارایی منابع کاروتنوئیدهاي طبیعی )

 سیچالید سر قرمز پوست و خون ماهی گهاي رشد، رن)آستازانتین( بر شاخص
(Paraneetroplus  synspilus) 

 

 
 43711-65143ی: تالش، ایران. کدپست اسالمی، آزاد دانشگاه تالش، واحد شیالت، گروه  :نوزاد عامره  

 43711-65143تالش، ایران. کدپستی:  اسالمی، آزاد دانشگاه تالش، واحد شیالت، گروه :*رضا طاعتی 

 43711-65143تالش، ایران. کدپستی:  اسالمی، آزاد دانشگاه تالش، واحد شیالت، گروه :ابوالقاسمی جوادسید 

 ردکان، یز

 1395 شهریورتاریخ پذیرش:                    1395 خردادتاریخ دریافت:  د

         چکیده

بررسی تاثیر کاروتنوئیدهای طبیعی )گاماروس و گل همیشه بهار( و مصنوعی )آستازانتین( بر شاخص های رشد، رنگ پوست و خون 

قرمز با میانگین ماهی سیچالید سربچه عدد  120اجرا شد. تعداد  1394 در بهار (Paraneetroplus  synspilus) ماهی سیچالید سرقرمز

اسکرتینگ  شاهد )غذای :1عدد در هر آکواریوم توزیع شدند. ماهیان با چهار جیره شامل  10آکواریوم با تراکم  12 درگرم  63/9±90/2وزنی

م گرمیلی 50 :4گرم گل همیشه بهار در کیلوگرم اسکرتینگ  و  100 :3گرم گاماروس در کیلوگرم اسکرتینگ،  100 :2بدون رنگدانه(، 

در پایان آزمایش، خونگیری از سرخرگ یا سیاهرگ دمی )زیر ستون تغذیه شدند. روز  70مدت بهتکرار  سهآستازانتین در کیلوگرم اسکرتینگ با 

ترین وزن نهایی، طول نهایی، درصد افزایش وزن بدن، میانگین رشد روزانه، شاخص رشد ویژه، ضریب چاقی، شاخص بیشمهره( صورت پذیرفت. 

(. P<05/0ترین ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تغذیه شده با آستازانتین مشاهده شد که در شاخص گنادی اختالف معنی داری داشت )کمو گنادی

ماهیان تغذیه شده  های قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین نشان دادند.را در تعداد گلبول (P<05/0ماهیان تغذیه کرده از گل همیشه بهار افزایشی )

در باالی سرپوش آبششی  (P<05/0) پذیری باالتریدر خون و رنگ (P<05/0تری )تازانتین، گل همیشه بهار و رش دارای آستازانتین بیشبا آس

گل  گرم 100 آستازانتین وگرم میلی 50سطوح افزودن رنگدانه به جیره ضروری بوده و ، ای نسبت به شاهد بودند. براساس نتایجو زیر باله سینه

 های خونی در ماهیان سیچالید سرقرمز ایفا نمایند.   پذیری و نیز بهبود شاخصتوانند نقش مهمی را در افزایش رشد، رنگبهار میهمیشه 

 

 رش ،بهار، آستازانتین گل همیشهپارامترهای رشد، خون، سیچالید سرقرمز،  کلمات کلیدی:

 r.taati@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 قدمهم
 زينتي ماهيان وهگر دو در عمدتاً )آكواريومي( زينتي ماهيان       

متعلق  موجود هايگونه %90از  بيش گيرند.مي قرار شيرين و شور آب

امروزه دارند.  قرار دريايي ماهيان گروه در %10از تركم و شيرين آب به

هاي آب شور و شيرين، طور تخصصي در زمينه آكواريومهايي بهشركت

خدمات اند و به مشتريان خود طبيعي و مصنوعي وارد عرصه شده

كنندگان ماهيان زينتي رين واردتدهند. ايران يکي از بزرگارايه مي

رود. اكثر اين ماهيان از كشورهاي آسيايي نظير مالزي، شمار ميبه

 اميني،) اندتايلند، اندونزي، سريالنکا، چين و تايوان به ايران صادر شده

 انواع از آبزي موجودات انواع پرورش در حاضر حالر د (.1385

 مهم عامل يک عنوانبه افزودني اين از تا گرددمي استفاده هارنگدانه

 .شود برده تجاري الزم هايبهره آبزيان، پوسته كنند رنگشخو و

 كه شودمي باعث ماهيان غذايي جيره به هارنگدانه انواع اضافه نمودن

 خريداران براي رنگ از لحاظ هم و مقاوم بدنيظ لحا از هم هاماهي

 تواندب كوتاهي زمان مدت در دهندهپرورش و آيند نظربه زيبا ربسيا

 توليد هزينه و نمايد عرضه بازار به جذاب ظاهري ابا ر خود هايماهي

 زنده و طبيعي صورتهب غذاها اين از بعضي معموالً .دهد كاهشرا 

 توليد غذاهاي هزينه مصنوعي شرايط درو  دشونمي يافت طبيعت در

 در فقط زينتي ماهيان توليدگان از بسياري بنابراين .ستباال بسيار زنده

 و غذا از ماهيان رنگ .كنندمي زنده استفادهي غذاها از الروي مراحل

 دهندگانپرورش از برخي. شود مي ناشي هااطراف آن زيست محيط

 استفاده هاماهي شدن براق جهت مصنوعي هايرنگ و هورمون از

 كم مدتي از پس و نداشته ماندگاري شده ايجاد رنگ كه نمايندمي

 حضور دليلهب عمدتاً ماهيان رنگ (.Durmaz ،2008و  Kopشود )مي

 پوست حضور روي معموالً و بوده است رنگدانه محتوي كه كروماتوفور

 پوست و بافت در رنگ ايجاد ولئمس هاي اصليدارند. يکي از رنگدانه

 حل در چربي راحتيهب كه باشندتنوئيدها ميوكار گياهان و حيوانات

. نمايندمي پوست ايجادر د را زقرم ات زرد رنگي هدامن شده و

آزاد ماهيان  ترين رنگدانه درآستازانتين رنگدانه قرمز رنگ بوده و مهم

 آستازانتين  هاي مهمباشد. از نقشپوستان ميو بسياري از سخت

، باديآنتي سيستم ايمني از طريق افزايش توليد توان به تقويتمي

چشم و  از محافظتاكسيدان( و )آنتي هاچربيايش جلوگيري از اكس

كردن  وسيله مهارههاي اشعه ماوراء بنفش بآسيبدر برابر پوست 

 (. 2001)گاليوم و همکاران،  اشاره نمود اكسيژن آزاد

، ايستارهگياهي از تيره  Calendula officinalis هميشه بهار گل       

 ايداراي پرزهاي غده ،منشعب افراشتهعلفي و پايا است. ساقه هوايي 

ترين گياهان جهان گل يکي از فراواناين . باشدگل آن زردرنگ مي و

بهار در  هميشه. و بومي اروپا و آمريکاي شمالي است آيدحساب ميبه

. رويدمي كهگيلويه و بويراحمداستان  يمتر 2500 ارتفاعاتايران در 

ترين مواد مؤثره مهم. از شوداستفاده مينيز عنوان رنگ موي طبيعي به

 رنگدانه زرد طبيعي. كه در چربي محلولندبوده تنوئيدها ون گياه كاريا

)اميد  باشدگرم در كيلوگرم مي ۴0ا ت 20به مقدار  زانتوفيل حاوي آن

 (. 138۴بيگي، 

 گاماريده بوده كهخانواده  و ناجورپايان راسته از )رش( سگامارو       

 محيط پااليش به زنده موجودات اجساد و بقاياي آلي ذرات از تغذيه با

 ايزنده از غذاهاي هاگاماروس چنينهم. كندمي كمک آلي مواد از

از  و بوده مطلوبي غذاي پرورشي آبزيان از بسياري نزد كه هستند

 (.Vernberg ،1999و  Vernberg) برخوردارند بااليي غذايي ارزش

 كرم و دافني از باالتر %20 اًگاماروس تقريب در كاروتنوئيد غلظت

برابر  3 اً تقريب نيز گاماروس كاروتنوئيد هضم و قابليت باشدميي خون

  (.Rurkowski، 2002 و Mathias) است خوني كرم از تربيش

 جاآن از و هستند زيادي بسيار رنگي الگوهاي داراي سيچاليدها       

 را هاآن پردازندمي مثلتوليد به راحتيبه اسارت شرايط در هاآن كه

سازد. سيچاليد سرقرمز از ماهيان آكواريومي مطلوبي مي ماهيان

منحصر به فرد مناطق گرمسيري بوده و زيستگاه اصلي آن گواتماال و 

 32ها متر و مادهسانتي 37باشد. حداكثر اندازه نرها مکزيک مي

پذير است. جنس راحتي امکانمتر بوده و تشخيص جنسيت بهسانتي

وز برآمده روي ق طورتر و همينتر و باله كشيدهنر از طريق جثه بزرگ

مقايسه  .(2011و همکاران،  Mcmahan) پيشاني قابل تفکيک است

 كلرالجلبک ، دوناليال ساليناجلبک طبيعي كاروتنوييدها نظير منابع

، پودر گاماروس، هويچ و فلفل پوريفيريديوم، جلبک قرمز سوولگاري

  Astronotus) در ماهي اسکار )آستازانتين( مصنوعي كاروتنوييد با قرمز

ocellatus) (1389، چي و همکارانمشعل)،  ماهي طاليي(Carassius 

auratus)  (Gouveia  وRema، 2005 ،) ماهي سورم(Cichlasoma 

severum) (Kop  وDurmaz ،2008 ،)كمان آالي رنگينماهي قزل

(Oncorhynchus mykiss) (Erdem  ،مورد ارزيابي 2009و همکاران )

كاروتنوئيدهاي طبيعي مقايسه  قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر

هاي )گاماروس و گل هميشه بهار( و مصنوعي )آستازانتين( بر شاخص

 باشد.مي رشد، رنگ پوست و خون ماهي سيچاليد سر قرمز

 

 ها مواد و روش
كرج  هامونتکثير و پرورش ماهيان زينتي  كارگاهاين تحقيق در        

 سرقرمز سيچاليد ماهيبچه عدد 120 تعدادگرفت.  انجام 139۴ بهار در

(Paraneetroplus synspilus) سنجيزيست و دماييهم از پس 

 وزني يانگينم با توده،زي تعيين و( كل طول و وزن گيرياندازه)

 مترسانتي ۴0×۴0×35 ابعاد با آكواريوم عدد 12 به گرم 90/2±63/9

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 وزني ميانگين. شدند معرفي آكواريوم هر در ماهي عدد 10 تراكم با

ها بود. آكواريوم آماري دارمعني اختالف فاقد آزمايش شروع در تيمارها

 جذب جهت ابري فيلتر عدد يک دار،ترموستات بخاري عدد به يک

 به مخصوص شلنگ هوا كه توسط سنگ عدد يک و ماهي دفعي مواد

 ساعت 12 صورت به نوري بود، مجهز شدند. دوره متصل هواده دستگاه

 شركت از پايه جيره .گرديد تنظيم تاريکي ساعت 12 و روشنايي

 پروتئين، %5۴: شامل آن تركيبات كه گرديد تهيه( ايتاليا) اسکرتينگ

 مگاژول %2/19 و فيبر %6/0 رطوبت، %3/7 خاكستر، %8/8 چربي،%18

 شامل تيماربندي (.AOAC ،1995) بود هضم قابل انرژي كيلوگرم بر

 گرديد: طراحي ذيل شرحبه تکرار سه يک با هر تيمار چهار

  (رنگدانه بدون اسکرتينگ غذاي) شاهد: اول تيمار

 اسکرتينگ غذاي در گاماروس پودر كيلوگرم در گرم 100: دوم تيمار

(Erdem  ،2009و همکاران) 

 غذاي در بهار هميشه گل پودر كيلوگرم در گرم 100: سوم تيمار

  (201۴و همکاران،  Awasthi) اسکرتينگ

  آستازانتين )شركت مرک كيلوگرم در گرمميلي 50: چهارم تيمار

 (Durmaz ،2008و  Kop) اسکرتينگ غذاي در آلمان(

 غذاي بالفاصله هاماهي و شد انجام دستي صورتبه غذادهي       

 سيچاليد ماهيان بچه. كردندمي مصرف را هاآكواريوم در شده ريخته

 %3 حداكثر براساس و غذايي جيره چهار با روز 70 مدتبه قرمز سر

 تغذيه( عصر 18 و عصر 1۴ صبح، 10) نوبت 3 در زنده توده وزن

 .(1388 شاپوري، و غياثوند؛ 1389 همکاران، و چيمشعل) شدند

 همه هفته ۴ از بعد ها،آكواريوم از يک هر زنده توده تعيين جهت

 شده توزين گرم 01/0 دقت با ديجيتال ترازوي با آكواريوم هر ماهيان

 مخصوص هايفرم در و گيرياندازه هاآن كل طول مترميلي دقت با و

طي دوره پرورش به  pHميانگين دما، اكسيژن محلول و  .شدند ثبت

گرم در ميلي 89/7±7۴/0گراد، درجه سانتي 66/27±3۴/1ترتيب 

  بود. 33/7±۴5/0ليتر و 

تعيين  و رشد ميزان ارزيابي جهت رشد: هایشاخص گیریاندازه       

هاي رشد سنجي، شاخصتوده هر آكواريوم پس از هر مرحله زيستزي

 (:  2010و همکاران،  Luoذيل محاسبه شدند )

 درصد افزايش وزن بدن: -

   )گرم(( وزن انتهايي-)گرم( وزن ابتدايي)× 100ن ابتدايي)گرم(/وز  

 :نرخ رشد ويژه -
 ( )گرم( وزن انتهايي نپرين لگاريتم-)گرم(وزن ابتدايي نپرين لگاريتم×)100/)روز(دوره پرورش

 (:شاخص وضعيتضريب چاقي ) -

 )گرم(وزن× 100/ متر()سانتي طول3

 :ضريب تبديل غذايي -

 )گرم( غذاي خورده شده  مقدار/)گرم(انتهايي وزن-)گرم(وزن ابتدايي

 ميانگين رشد روزانه: -
 ( )گرم(وزن انتهايي-)گرم(وزن ابتدايي×)100/وزن ابتدايي)گرم(×)روز(دوره پرورش

 ماني:درصد زنده -

  آزمايش در پايان تعداد ماهيان×100/تعداد ماهيان در ابتداي آزمايش

 شاخص گنادي: -

  وزن گناد )گرم( ×100/وزن بدن )گرم(

عدد ماهي  6در پايان آزمايش از هر تيمار  فرایند خونگیری:       

صورت تصادفي انتخاب شدند. تغذيه ماهيان نمونه( به 2۴ )مجموعاً

 2ساعت قبل از خونگيري قطع شد و سپس با استفاده از سرنگ  2۴

واقع در  يا سياهرگ دمي )زير ستون مهره( رگسرخاز ليتري و ميلي

عمل آمد. در هنگام خونگيري از مواد پشت باله مخرجي خونگيري به

هاي خوني استفاده كننده به علت احتمال تاثير بر شاخصهوشبي

هاي خوني شامل شاخص (.2011و همکاران،  Torrecillas) نگرديد

هاي هاي قرمز، هماتوكريت، هموگلوبين، تعداد گلبولتعداد گلبول

هاي سفيد شامل لنفوسيت، ائوزينوفيل، لبولسفيد، شمارش افتراقي گ

متوسط  ،(MCV)متوسط حجم گلبول قرمز نوتروفيل و مونوسيت، 

و متوسط غلظت هموگلوبين  (MCH)هموگلوبين گلبول قرمز 

، Klontzگيري شدند )هاي استاندارد اندازهروش طبق (MCHC)سلولي

ركت ساخت ش Labofugeبا استفاده از سانتريفوژ )مدل  (.199۴

Heraeus sepatch  دقيقه  10مدت در دقيقه به 3000آلمان( با دور

داري شد. جهت گراد نگهدرجه سانتي -20سرم تهيه و در دماي 

 آزمايش لوله به سرم ليترميلي تعيين ميزان آستازانتين خون، نيم

مدت به آن اضافه شده و به درجه 95 اتانول رليتميلي يک و منتقل

افزوده  آن به ليتر هگزانميلي کمخلوط شدند. آنگاه ي ثانيه با هم 30

هگزان  داده شدند. سپس تکان رشيک اب دقيقه يک مدتبه شده و

جذب نوري مخلوط در اسپکتروفتومتر توسط سانتريفوژ جدا گرديده و 

آستازانتين محاسبه  نانومتر قرائت شد و غلظت ۴80در طول موج 

  (.Weber ،1988 ؛200۴و همکاران،  Mendes-Pinto) گرديد

 تيمار هر از ماهي 3 از دوره انتهاي در برداری:فرایند عکس       

انجام شد.  برداريعکسپودر گل ميخک  نمودن با هوشبي از پس

 از ماهي پوست در ايجاد شده رنگ تغيير ميزان گيرياندازهي برا

 براي استفاده گرديد. (Papakadis ،200۴و  Yam) شده توصيه روش

 با پوشش يونوليتي جعبه يک از برداريدر تصوير يکسان شرايطد ايجا

دوربين  و وات 20 فلوروسنت المپ يک به داخلي مجهز سياه  كامالً

افزار نرم شده توسط گرفته گرديد. آناليز عکس ديجيتال استفاده

فاكتور  سه براساس را رنگ افزارنرم اين شد. تجزيه و تحليل فتوشاپ

كه  L داراي مولفه روشنايي L*a*b رنگ. دهدرايه ميا  L*a*b كمي

از رنگ سبز  a باشد و دو مولفه رنگي يکيمي 100تا  0محدوده آن از 

 باشد.از رنگ آبي تا زرد مي b تا قرمز و ديگري
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 پژوهش حاضر در قالب طرح كامالً  تجزیه و تحلیل آماری:       

 ولموگروفها با آزمون كهتصادفي انجام گرفت. در ابتدا نرمال بودن داد

ت. انجام پذيرف Leveneها با آزمون اسميرنوف و آزمون همگني گروه

ايسه طرفه براي مقهاي همگن، از آزمون تجزيه واريانس يکبراي داده

زي اي و از آزمون دانکن براي جداساميانگين بين تيمارهاي تغذيه

ک ن غيرپارامترياستفاده شد. آزمو %5 احتمال سطح در همگن هايگروه

دار معني كه دهاي غيرهمگن استفاده گرديواليس براي داده-كروسکال

يتني در سطح و-هاي مورد بررسي با استفاده از آزمون منبودن گروه

براي    19SPSS Version افزار آماريمشخص گرديد. نرم %5احتمال 

 كار برده شد.ها بهتجزيه و تحليل داده

 نتایج 
، طول نهايي، درصد افزايش وزن نهايي ميزان وزن ترينبيش       

ترين و كم بدن، ميانگين رشد روزانه، شاخص رشد ويژه، ضريب چاقي

 ضريب تبديل غذايي در ماهيان تغذيه شده با آستازانتين مشاهده شد

در  .(p>05/0)دار آماري نداشت كه با ساير تيمارها اختالف معني

ترين ميزان به بيشماني د زندهو درص شاخص گنادي فاكتورهاي

تيمارهاي آستازانتين و گل هميشه بهار اختصاص داشت كه با بقيه 

 (p<05/0) دار آماري داشتندتيمارهاي آزمايشي اختالف معني

 (.1، شکل 1)جدول 

 

 ماهیان سیچالید سر قرمز در تیمارهای مختلفهای رشد : مقایسه شاخص 1جدول 

 های رشد/ تیمارهاشاخص شاهد آستازانتین گل همیشه بهار گاماروس

 زن اوليه )گرم(و 78/9 ±20/7 57/9 ±3/5۴ 92/9 ±3/19 27/9 ±2/73

 زن نهايي )گرم(و 15/13 ±1/3۴ ۴9/16 ±3/۴3 77/1۴ ±0/87 05/۴±59/13

 متر(ول كل نهايي )سانتيط 9۴/8 ±0/3۴ 13/9 ±0/66 11/9 ±0/37 76/8 ±0/79

 فزايش وزن بدن )%(ا ۴9/۴۴ ±6/۴8 ۴3/82 ±37/7۴ 69/6۴ ±31/02 55/۴7 ±10/98

 روز( اخص رشد ويژه )% درش 63/0 ±0/07 01/1 ±0/36 8۴/0 ±0/33 66/0 ±0/12

 ضريب تبديل غذايي 98/6 ±3 51/2 ±1/3۴ 22/3 ±1/73 12/5 ±2/19

 يانگين رشد روزانه )گرم در روز(م 77/0 ±0/11 ۴2/1 ±0/65 11/1 ±0/53 82/0 ±0/19
b0۴/0± 0۴/5 c15/0± 92/5 c۴0/0± 32/6 a31/0± ۴7/3 اخص گنادي )%(ش 

 ريب چاقي )%(ض 83/1 ±0/1۴ 1۴/2 ±0/06 9۴/1 ±0/15 97/1 ±0/12
ab77/5± 33/93 b100 b100 a77/5± 66/86 نده ماني )%(ز 

 (p<05/0دار آماري دارند )ختالف معنيانحراف معيار( با حروف متفاوت در هر رديف ا±اعداد )ميانگين                         
 

 

 
 مانی در تیمارهای مختلف: مقایسه درصد زنده1شکل 

ماهيان سيچاليد سر هاي خوني را در نتايج شاخص 2جدول       

ماهيان تغذيه شده با آستازانتين  دهد.در پايان آزمايش نشان مي قرمز

يد و لنفوسيت بودند. هاي سفتعداد گلبول (p<05/0)ترين داراي بيش

هاي قرمز، ميزان هموگلوبين، هماتوكريت و ترين تعداد گلبولبيش

MCV در ماهيان تغذيه كرده با گل هميشه بهار ثبت گرديد 

(05/0>p)ترين بيش ترتيببهار به. تيمارهاي آستازانتين و گل هميشه

خود اختصاص دادند كه با ميزان رنگدانه آستازانتين را در خون به

 .(p<05/0)دار آماري داشتند اير تيمارها اختالف معنيس
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 ماهیان سیچالید سر قرمز در تیمارهای مختلفهای خونی : مقایسه شاخص ۲جدول 

 های خونی/ تیمارهاشاخص شاهد آستازانتین گل همیشه بهار گاماروس
ab 1±35 b6۴/2± 37 a57/0± 66/32 a1±3۴ )%( هماتوكريت 

b23/0± 26/9 b50/0± ۴3/9 a15/0± 63/8 ab20/0± 13/9 ليتر(دسي /هموگلوبين )گرم 
b0۴/0± 55/1 b07/0± 56/1 a02/0± ۴3/1 b05/0± 5۴/1  (610× گلبول قرمز )تعداد 

b75/0± 03/6 b۴5/0± ۴0/5 b75/0± 56/6 a37/0± 93/3  (310× گلبول سفيد )تعداد 
a73/1± 225 b5۴/7± 236 a57/0± 33/228 a08/2± 66/220 MCV )فمتوليتر( 

57/±0 66/59 57/±0 33/60 1 60± 1 59± MCH )پيکوگرم( 
b57/0± 33/26 a57/0± 33/25 b57/0± 66/26 b0± 27 MCHC )%( 

ab73/1± 68 b08/2± 33/70 c57/0± 33/76 a08/2± 66/65 )%( لنفوسيت 
bc57/0± 66/3 ab57/0± 66/2 a57/0± 33/2 c57/0± 66/۴ )%( مونوسيت 

b08/2± 33/27 b15/1± 66/26 a1± 21 b15/1± 33/29 )%( نوتروفيل 

 ائوزينوفيل )%( 33/0 ±0/57 33/0 ±0/57 33/0 ±0/57 1 ±0
a36/0± 30/3 b16/1± 63/6 c07/1± 66/10 a50/0± 16/3 ليتر(آستازانتين )ميکروگرم/ ميلي 

 (p<05/0دار آماري دارند )رديف اختالف معني هرانحراف معيار( با حروف متفاوت در ±اعداد )ميانگين                  
 

 

 

 3در جدول  ماهيان سيچاليد سرقرمزهاي رنگي نتايج مولفه       

همه تيمارها داراي باالترين ميزان روشنايي رنگ در  ارايه شده است.

دار باالي سرپوش آبششي بوده كه با تيمار آستازانتين اختالف معني

تيمارهاي آستازانتين و هميشه بهار به . (p<05/0)آماري نشان دادند 

ترين ميزان رنگ قرمز در باالي سرپوش آبششي و ترتيب داراي بيش

اي بوده كه با تيمارهاي گاماروس و شاهد اختالف نيز زير باله سينه

در ميزان رنگ زرد بين . (p<05/0)دار آماري نشان دادند معني

(.5تا   2 هايديد )شکلدار آماري ثبت نگرتيمارها اختالف معني
 

 

 

 چالید سر قرمز در تیمارهای مختلفماهیان سیهای رنگی : مقایسه مولفه 3جدول 

 شاهد آستازانتین گل همیشه بهار گاماروس

 

 

 مولفه های رنگی/ تیمارها
b0۴/۴± 33/65 b73/1± 65 a6۴/9± ۴6 b05/3± 33/75  روشناييL- باالي سرپوش آبششي 

a88/2± 66/7 b05/3± 33/2۴ b23/7± 33/31 a15/1± 33/2  رنگ قرمزa- باالي سرپوش آبششي 

 باالي سرپوش آبششي -bرنگ زرد  17 ±3/۴6 66/13 ±1/15 33/9 ±5/77 18 ±5/56

 ايزير باله سينه -Lروشنايي  36 ±25/70 17 ±10/53 33/29 ±5/50 5۴/8±16
a73/1± 5 b72/۴± 33/15 b08/2± 33/16 a15/1± 33/3 نگ قرمز رa- ايزير باله سينه 

 ايزير باله سينه -bرنگ زرد  8 ±7/21 8 ±2/6۴ 33/13 ±0/57 5 ±1/73

 (p<05/0دار آماري دارند )انحراف معيار( با حروف متفاوت در هر رديف اختالف معني±اعداد )ميانگين                           

 

 
    

 

 

 
 گاماروسبا  : سیچالید سرقرمز تغذیه شده3شکل   با غذای شاهد: سیچالید سرقرمز تغذیه شده ۲شکل 
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 : سیچالید سرقرمز تغذیه شده با آستازانتین5شکل   : سیچالید سرقرمز تغذیه شده با گل همیشه بهار۴شکل 

 

 حثب
 ايعمده نقش ماهيان در زندگي مهم عامل يک عنوانبه رنگ       

 كهاين جملهزا دارد. عهده رب را مهميو متعدد  وظايف و كرده ايفا را

كند مي محافظت نور از را مركزي عصبي دستگاه نوزادي، لمراح در

 از بسياريد وجو اين با رساند.مي ياري بدن حرارتدرجه تنظيم به يا

 اهدافي براي و است ماهي يا رفتار اكولوژي با رابطه در رنگ،ف وظاي

 )ستاري،د رومي كاربه قيافه يرتغي يا دادن آگاهي كردن، مخفي مانند

 آندوكريني عصبي هايسيستم وسيلههب ماهيان رنگ (. نوع1381

 رنگن تعيي در مهمي نيز نقش هارنگدانه غذايي منابع اما شده كنترل

 رنگ ايجاد و رنگدانه ديدگاه از كارتنوئيدي منابع كنند. تاثيرمي ايفا

 يهاراه ماهيان هاينهگو تمام عالوههباشد. بهر گونه مي مختص

 روش توان يکبنابراين نمي و نداشته ايرنگدانهز سا و سوخت مشابه

 ماهيان. گرفت نظر در ماهيان بافت در را كارتنوئيدها كلي انتقال

 حيوانات قادر به توليد كاروتنوئيدها نبوده و اين دسته چون ديگرهم

 امل گياهان،مصرفي شي وسيله غذااز مواد را در شرايط طبيعي به

 كنند. بنابراينتنان غني از كاروتنوئيد تامين ميپوستان و نرمسخت

 مکمل غذايي مورد صورتكاروتنوئيدها در شرايط پرورشي بايد به

 از ترماهيان بيش در جذب و تجمع آستازانتيناستفاده قرار گيرند. 

 (. 1989و همکاران،  Torrisen)ساير كارتنوئيدهاست 

ترين وزن نهايي، طول بررسي حاضر نشان داد كه بيش نتايج       

نهايي، درصد افزايش وزن بدن، ميانگين رشد روزانه، شاخص رشد 

ترين ضريب تبديل غذايي در و كم ، شاخص گناديويژه، ضريب چاقي

البته گل هميشه بهار با فاصله كمي از  .مشاهده شد تيمار آستازانتين

شاخص هاي مذكور داشت. شاخص آستازانتين وضعيت مطلوبي را در

گنادي در هر سه تيمار آزمايشي باالتر از شاهد بود كه ماهيان تغذيه 

. اين ندخود اختصاص دادترين ميزان را بهشده با آستازانتين بيش

 مصنوعيكند كه افزودن هر يک از منابع طبيعي و موضوع تاييد مي

سي را در ماهيان ميزان مواد تناسلي و رسيدگي جن به جيره رنگدانه

 ماهيان زينتي دهندگانو نتيجه مطلوبي را براي پرورش نمودهتحريک 

ماهيان تغذيه شده با آستازانتين، گل هميشه  همراه خواهد داشت.به

هاي قسمت در شاهد به تري نسبترنگ قرمز بيش داراي گاماروس و بهار

ايش در اي بودند كه اين افزو زير باله سينهي باالي سرپوش آبشش

داري را با شاهد تيمارهاي آستازانتين و گل هميشه بهار اختالف معني

 افزايش ،اندر ماهي القاي رنگ تربيش. (p<05/0) دنشان دا گاماروس و

و  Torrissen) ماهي است گوشت و پوست در رنگ قرمز هايطيف

ق تطاب تحقيق جاري هاييافته باه اين موضوع ك( 1989همکاران، 

 100( تاثير 1388غياثوند و شاپوري )سو با تحقيق حاضر، هم .دارد

يج، گوجه و فلفل قرمز و هاي طبيعي هوگرم در كيلوگرم رنگدانهميلي

رنگدانه مصنوعي آستازانتين را بر رنگ م گرم در كيلوگرميلي 100

روز  30مدت به (Astronotus  ocellatus) پوست ماهي اسکار آلبينو

 تري ازبيش آستازانتين درصد با شدهه تغذي انماهيارزيابي نمودند. 

 غذاهاي با تغذيه شدهبه ماهيان نسبت  را بافت در رنگدانه تجمع

 Chlorellaسبز  تاثير جلبک ند.داد نشان حاوي رنگدانه طبيعي

vulgaris ماهي طاليي در رنگدانه مصنوعي آستازانتين  و(Carassius 

auratus) نتايج حاكي از آن  ر گرفت.مورد سنجش قراهفته  5مدت به

پذيري ماهي قرمز بود كه تيمار آستازانتين افزايشي را در ميزان رنگ

در  (2008و همکاران ) Ezhil .(Rema ،2005و  Gouveia) نشان داد

گرم در كيلوگرم پودر  150و  80، 60، ۴0، 30تاثير سطوح آزمايشي 

 Xiphophorus) شمشيري دم ماهي در روز 21 مدتبهار را بههميشه گل

helleri) .گرم در كيلوگرم پودر گل  150تيمار مورد ارزيابي قرار دادند

ليکن باالترين  پذيري را ايجاد نمودترين ميزان رنگهميشه بهار بيش

گرم در  80درصد افزايش وزن بدن و شاخص رشد ويژه در تيمار 

كيلوگرم ثبت گرديد. اين محققين تاكيد نمودند كه بايستي سطح 

پذيري در هاي رشد و رنگزمان شاخصمياني انتخاب شود تا هم

و همکاران  Erdemاي ديگر، در مطالعه ماهيان تحت تاثير قرار گيرند.

گرم در كيلوگرم  10گرم در كيلوگرم پودر گاماروس،  50 تاثير (2009)

گرم در ميلي 70گرم در كيلوگرم آستازانتين و ميلي 50فلفل قرمز، 

 Oncorhynchus)كمان رنگين آاليقزل ماهي در را تازانتينكان كيلوگرم

mykiss) كانتازانتين غذاي حاوي با شده تغذيه تيمارهاي كردند. مطالعه 

 دادند. نشان را در پوست و عضالته رنگدان تجمعر تبيش درصد

Awasthi ( با بررسي201۴و همکاران )  گرم در  100و  50، 0سطوح
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ماهي گورامي دارف  درروز  ۴0بهار به مدت كيلوگرم پودر گل هميشه 

(Colisa lalia) گرم  100با سطح  شده تغذيه ماهيان دريافتند كه

 در پوست را رنگدانه تجمع تري ازبيش درصدر پودر گل هميشه بها

باشد چرا سو با تحقيقات فوق ميحاضر هم پژوهشدادند. نتيجه  نشان

ابع گياهي و جانوري كه در همه مطالعات بين آستازانتين و من

اي صورت گرفته و در ماهيان تغذيه شده با آستازانتين رشد و مقايسه

 ه است. تري نمايان شدپذيري بيشرنگ

ارزيابي سالمت ماهيان، استرس محيطي،  در هاي خونيشاخص       

ريزي نقش مهمي دارند. تغذيه، اندازه ماهي و تغييرات  فصلي و تخم

هاي مختلف در ماهيان به اثبات رسيده در زمان تغييرات عوامل خوني

استرس، دما، آلودگي، هاي غذايي، مکمل نوع تغذيه،است. بيماري، 

باشند  موثر خوني فاكتورهاي تغيير در توانندها و... ميرنگدانه

(Kieffer، 2000.) هاي هاي سفيد در گروهدر تحقيق حاضر، گلبول

نسبت به گروه شاهد نشان دادند كه داري را آزمايشي افزايش معني

تر بود. اين افزايش در ماهيان تغذيه شده با آستازانتين از بقيه بيش

تقويت سيستم ايمني از طريق افزايش توليد آنتي بادي  درآستازانتين 

و محافظت از چشم و پوست در برابر آسيب هاي اشعه ماوراء بنفش 

)گاليوم و همکاران،  دنقش داروسيله مهار كردن اكسيژن آزاد هب

 كه هستند هاييترين سلولهاي سفيد يکي از مهم(. گلبول2001

 ماهيان در را اختصاصي و غيراختصاصي ايمني هايواكنش توانند مي

 يک غيراختصاصي يا ذاتي ايمني سيستم ماهيان كنند. در تحريک

شود مي محسوب زابيماري عوامل برابر در اساسي دفاعي مکانيسم

هاي آزمايشي افزايش گروهها در تعداد لنفوسيت (.1387 اني،سلط)

آستازانتين  تيمارنسبت به شاهد داشتند كه اين افزايش در ي دارمعني

چون  بودهتر بود. افزايش تعداد لنفوسيت فاكتور خوبي از بقيه بيش

شدن كمبود اكسيژن آب، در تعداد لنفوسيت در اثر استرس و طوالني

( و 1389دهند )كاظمي و همکاران، ش نشان ميخون ماهيان كاه

محمدي مجد .باشدها ميآكواريومآب  دهنده مناسب بودناين نشان

، 0سطوح  در( با افزودن عصاره گل هميشه بهار 1392و همکاران )

 (Carassius auratus) زماهي قرمغذايي به جيره  %5/1و  1، 5/0

هاي ايمني نظير ، شاخصهاداري را در تعداد لنفوسيتافزايش معني

3C  4وC  هاي حجم فشرده شده گلبول گزارش نمودند. %5/1در سطح

هاي قرمز تا حدي به تعداد گلبول نامند كهرا هماتوكريت ميقرمز 

خون بستگي دارد. بنابراين  يميزان پالسماتر بهوابسته است اما بيش

 حتماً  قرمز يهانبايد انتظار داشت با افزايش يا كاهش تعداد گلبول

هاي خوني، ياد يا كم شود. در ميان فاكتورز هماتوكريت درصد

هم وابسته هستند هاي قرمز بههماتوكريت، هموگلوبين و تعداد گلبول

ثابت شده كه كاهش تعداد و كيفيت (. 1389)كاظمي و همکاران، 

عالوه هشود. بهاي قرمز منجر به اختالل در تامين اكسيژن ميگلبول

كنند هاي قرمز نقش مهمي در انتقال اكسيژن در بدن ايفا ميگلبول

دارد هاي قرمز اثر منفي روي متابوليسم كافي گلبولو مقادير نا

(Klontz ،199۴.) خواني با اين موضوع، رابطه يکسان و در هم

مستقيمي در مطالعه حاضر بين هماتوكريت، هموگلوبين و تعداد 

، 33سه سطح افزودن  جود داشت.و اتيمارههمه هاي قرمز در گلبول

گرم در كيلوگرم آستازانتين ميلي ۴1گرم پودر فلفل قرمز و  55و  ۴۴

هماتوكريت، نشان داد كه  كمانآالي رنگينقزل هفته در 8براي مدت 

هاي قرمز و سفيد و شمارش افتراقي تيمار هموگلوبين، تعداد گلبول

صاص داد كه در برخي از خود اختترين مقدار را بهآستازانتين بيش

و همکاران،  Talebi) باشدسو ميها مطالعه حاضر با آن هماين شاخص

تاثير چهار ( 201۴و همکاران ) Azimiدر آزمايشي ديگر،  .(2012

هاي بتاكاروتن فرنگي، پودر فلفل قرمز، رنگدانهجيره حاوي پودر گوجه

 مطالعه (.Cichlasoma sp)هورن ماهي فالور درو آستازانتين را 

هاي سفيد و تعداد ترين تعداد گلبولنمودند. تيمار آستازانتين بيش

هماتوكريت، هموگلوبين و ميزان  خود اختصاص داد.را بهلنفوسيت 

هاي قرمز در تيمار پودر فلفل قرمز رابطه مستقيمي با تعداد گلبول

و  100، 50، 0سطوح كاربرد  هم داشته و باالتر از ساير تيمارها بود.

 هفته 6مدت به Dunaliella salina گرم در كيلوگرم پودر جلبک 200

هماتوكريت،  ميزان كه كرد ثابت Heros severus)) سوروم ماهي تغذيه در

 هاي قرمز و سفيد و ليزوزيم اختالف معنيهموگلوبين، تعداد گلبول

 گرم در كيلوگرم با ساير سطوح نشان دادند 200سطح در داري را 

(Alishahi  ،201۴و همکاران.)  ماهيان تغذيه شده با آستازانتين و گل

ترتيب داراي باالترين ميزان رنگدانه آستازانتين در هميشه بهار به

دار آماري و شاهد اختالف معني گاماروسخون بودند كه با تيمارهاي 

كه رنگدانه آستازانتين چرا باشدمي بديهي اختالف و افزايش اين .داشتند

تري بر ماهيان گذاشته و با توجه به پذيري بيشده و تاثيرخالص بو

ها نيز تاثير گذاشته كوچک بودن ماهيان در زمان كوتاهي در خون آن

تركيبات كاروتنوئيدي گل هميشه بهار با فعال از طرف ديگر،  است.

ها در خون هاي رنگي در ماهيان و آزاد شدن تركيبات آنكردن سلول

 آستازانتين در خون ماهيان شده است. نگدانه سبب ارتقاء ميزان ر

عنوان منبع كاروتنوئيد طبيعي استفاده از گل هميشه بهار به       

عنوان منبع كاروتنوئيد طبيعي جانوري و گياهي، گاماروس به

عنوان منبع كاروتنوئيد مصنوعي در تحقيق حاضر نشان آستازانتين به

ن ماهي سيچاليد سر قرمز هاي رشد، رنگ پوست و خوداد كه شاخص

متاثر از هر سه منبع رنگدانه بوده و افزودن رنگدانه به غذا  كامالً

دليل شايان ذكر است كه استفاده از آستازانتين به باشد.ضروري مي

قيمت بسيار باالي آن براي تکثير و پرورش ماهيان زينتي مقرون به 

. اما گل باشدصرفه نبوده و يک تركيب مصنوعي و شيميايي مي

سزايي در رنگ دليل داشتن رنگدانه طبيعي تاثير بههميشه بهار به
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پوست و رشد ماهي داشته و باعث افزايش آستازانتين خون ماهي شده 

تواند است. قيمت ناچيز اين گياه و در دسترس بودن آن در بازار مي

هاي تکثير و گزين مناسب آستازانتين در كارگاهعنوان جايآن را به

دليل داشتن پوسته به گاماروسورش ماهيان زينتي معرفي نمايد. پر

كيتيني باعث كاهش كارايي تغذيه شده و در نتيجه كاهش رشد و 

دليل ارزان . با اين وجود بهه استهمراه داشتپذيري ماهي را بهرنگ

قيمت بودن و در دسترس بودن آن در بازار و تاثيري كه تا حدي بر 

ي سيچاليد سر قرمز نسبت به غذاهاي بدون رشد و رنگ پوست ماه

 رنگدانه مي گذارد، مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
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هاي ارزشمندشان دليل راهنماييبه كرج هامون زينتي ماهيان پرورش و

 .آيدعمل ميبهه امکانات تشکر و قدرداني و نيز در اختيار گذاشتن كلي
 

 منابع

تاثير رنگدانه طبيعي چغندر . 139۴احمدی، م. و زمینی، ع.ع.،  .1
پذيري بر رنگ (Rubia tinctorum)و روناس  (Beta vulgaris)قرمز 

. مجله ((Pterophyllum scalareپوست و رشد ماهي آنجل سفيد 
 .60تا  53صفحات ، 3، شماره ۴جانوري تجربي. سال زيست شناسي 

توليد و فرآوري گياهان دارويي )جلد دوم(.  .13۸۴امیدبیگی، ر.،  .۲
 صفحه. ۴38انتشارات به نشر )آستان قدس رضوي(. 

تکثير و پرورش ماهيان زينتي. انتشارات نقش . 13۸5امینی، م.،  .3
 صفحه. 21۴مهر. 

تشريح و فيزيولوژي. انتشارات ( 1)شناسي ماهي .13۸1ستاری، م.،  .۴
 صفحه. 659نقش مهر. 

پوستان. انتشارات و سخت ماهيان شناسيايمني .13۸7 ،.م سلطانی، .5
 صفحه. 26۴دانشگاه تهران. 

 و طبيعي هايرنگدانه تاثير .13۸۸و شاپوری، م.،  ز. ،غیاثوند .۶
 Astronotus)سفيد اسکار ماهي بر هاآن اثر مقايسه و مصنوعي

ocellatus)85تا  78صفحات  ،1 هشمار ،1 سال .. مجله بيولوژي دريا. 
جوردهی، ا.؛ یارمحمدی، م. کاظمی، ر.؛ پوردهقانی، م.؛ یوسفی .7

فيزيولوژي دستگاه گردش خون آبزيان و  .13۸9 تجن، م.،و نصری
 صفحه. 19۴بازرگان.  شناسي ماهيان. انتشاراتفنون كاربردي خون

. ۲۰۰1ر، پ. و متیلر، ر.، .وبرگات  ؛کاشیك.، س. ؛گالیوم، ج. .۸
پوستان. ترجمه: مرتضي عليزاده، تغذيه و غذادهي ماهي و سخت

 صفحه. 509. انتشارات موسسه تحقيقات شيالت ايران. 1388

خوشرو، م. زادهمجدمحمدی، س. ح.؛ منوچهری، ح.؛ محمدی .9
هاي اثر عصاره گياه هميشه بهار بر ويژگي .139۲و درویشی، ص.، 

ي فاكتورهاي خوني ماهي قرمز. مجله تحقيقات منابع ايمني و برخ
 .1۴تا  1، صفحات ۴، شماره ۴سال  .طبيعي تجديد شونده

ا.، م. حجازی، م. و بابلی،جواهری ؛م. علیشاهی، ؛م. چی،مشعل .1۰
 Dunaliella سالينا  دوناليال جلبک و آستاگزانتين ثرا مقايسه .13۸9

salina اسکار سفيد  ماهي بر پوست (Astronotus ocellatus)مجله . 

 .83تا  75صفحات  ،6 شماره ،2 سال .دريا بيولوژي

11. AOAC. 1995. Official methods of analysis of AOAC, Vol.1, 
15tt edn. Association of Official Analytical Chemists, 
Arlington, VA, USA. 

1۲. Alishahi, M.; Karamifar, M.; Mesbah, M. and Zarei, M., 
۲۰1۴. Hemato-immunological responses of Heros severus fed 
diets supplemented with different levels of Dunaliella salina. 
Fish Physiol. Biochem. Vol. ۴0, pp: 65-57 . 

13. Awasthi, M.; Kashyap, A. and Serajuddin, M., ۲۰1۴. Effect 
of plant meal as a carotenoid source on the developmentof 
pigmentation in Dwarf Gourami, Colisa lalia. Proceedings of 
the National Academy of Sciences, India Section B: Biol. Sci. 
Vol. 8۴, No. ۴, pp: 1031-103۴. 

1۴. Azimi, A.; Imanpoor, M.R.; Maleknejad, R. and 
Shokrollahi, S., ۲۰1۴. Effects of natural (red bell pepper & 
tomato) and synthetic (Astaxanthin & β-carotene) pigments on 
flower horn fish (Cichlasoma sp.) blood parameters. Int. J. 
Adv. Biol. Biom. Res. Vol. 2, No. 11, pp: 2761-2767. 

15. Erdem, M.E.; Yesilayer, N. and Kaba, N., ۲۰۰9. Effects of 
organic and synthetic carotenoids on the sensory quality and 
chemical composition of rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss). J. Anim. Vet. Adv. Vol. 8, No.1, pp: 33-38. 

1۶. Ezhil, J.; Jeyanthi1, C. and Narayanan, M., ۲۰۰۸. Marigold 
as a carotenoid source on pigmentation and growth of red 
swordtail, Xiphophorus helleri. Turkish J. Fish. Aquat. Sci. 
Vol. 8, pp: 99-102. 

17. Gouveia, L. and Rema, P., ۲۰۰5. Effect of microalgal biomass 
concentration and temperature on ornamental goldfish skin 
pigmentation. Aquacult. Nutr. Vol. 11, pp: 23-19 . 

1۸. Keiffer, J.D., ۲۰۰۰. Limits to exhaustive exercise in fish. 
Comp. Biochem. Phys. Vol. 126, pp: 161-179. 

19. Klontz, G.W., 199۴. Fish hematology. In: Techniques in fish 
immunology. Edited by J.S. Stolen, T.C. Fletcher, A.F.  
Rowley, T.C.  Kelikoff, S.L. Kaatari, S.L. and S.A. Smith. Vol. 
3. SOS Publications, New Jersey, USA. pp: 121-132. 

۲۰. Kop, A. and Durmaz, Y., ۲۰۰۸. The effect of synthetic and 
natural pigments on the color of the cichlids (Cichlasoma 
severum). Aquacult. Int. Vol. 16, pp: -117 122. 

۲1. Luo, G.; Xu, J.; Teng, Y.; Ding, C. and Yan, B., ۲۰1۰. Effects 
of dietary lipid levels on the growth, digestive enzyme, feed 
utilization and fatty acid composition of Japanese sea bass 
reared in freshwater. Aquacult. Res. Vol. ۴1, pp: 210-219. 

۲۲. Mathias, J.A. and Rurkowski, I., ۲۰۰۲. Nutritional quality of 
Gammarus lacustris for trout culture. T. Am. Fish Soc. Vol. 
111, pp: 83-89.  

۲3. Mcmahan, C.D.; Murray, M.C.; Geheber, A.D.; 
Boeckman, C.D. and Piller, K.R., ۲۰11. Paraneetroplus 
synspilus is a junior synonym of Paraneetroplus melanurus 
(Teleostei: Cichlidae). Zootaxa. Vol. 2833, pp: -1 1۴. 

۲۴. Mendes-Pinto, M.M.; Choubert, G. and Morais, R., ۲۰۰۴. 
Effect of dietary bile extracts on serum response of astaxanthin 
in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): a preliminary study. 
Aquacult. Nutr. Vol. 10, pp:  . 357-353  

۲5. Talebi, M.; Khara, H.; Zoriehzahra, J.; Ghobadi, S.H.; 
Khodabandelo, A. and Mirrasooli, E., ۲۰13. Study on effect 
of red bell pepper on growth, pigmentation and blood factors 
of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). World J. Zool. Vol. 
8, No.1, pp: 17-23. 

۲۶. Torrecillas S.; Makol A.; Caballero M.J.; Montero D.; 
Gines R.; Sweetman J. and zquierdo M.S., ۲۰11. Improved 
feed utilization, intestinal mucus production and immune 
parameters in sea bass (Dicentrarchus labrax) fed mannan 
oligosaccharides. Aquacult. Nutr. Vol. 17, No. 2, pp: 223-233. 

۲7. Torrisen, O.J.; Hardy, R.W. and Shearer, K.D., 19۸9. 
Pigmentation of salmonids carotenoid deposition and 
metabolism. CRC Crit. Rev. Aquat. Sci. Vol. 1, pp:  .225-209  

۲۸. Vernberg, F.J. and Vernberg, W.B., 1999. The biology of 
crustacea. Vol. B. Academic Press. New York, USA. 259 p. 

۲9. Weber, S., 19۸۸. Determination of stabilized, added 
astaxanthin in fish feeds and premixes with HPLC. In: 
Analytical Methods for Vitamins and Carotenoids in Feeds. 
Edited by H.E. Keller. Roche Publication No.226۴, Basel, 
Switzerland. pp:  .61-59  

3۰. Yam, K.L. and Papadakis, S.E., ۲۰۰۴. A simple digital 
imaging method for measuring and analyzing color of food 
surfaces. J. Food Eng. Vol. 61, pp:  .1۴2-137  

 

 


