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(آستازانتین) بر شاخصهاي رشد ،رنگ پوست و خون ماهی سیچالید سر قرمز
()Paraneetroplus synspilus
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چکیده
بررسی تاثیر کاروتنوئیدهای طبیعی (گاماروس و گل همیشه بهار) و مصنوعی (آستازانتین) بر شاخص های رشد ،رنگ پوست و خون
ماهی سیچالید سرقرمز ) (Paraneetroplus synspilusدر بهار  1394اجرا شد .تعداد  120عدد بچه ماهی سیچالید سرقرمز با میانگین
وزنی 9/63±2/90گرم در  12آکواریوم با تراکم  10عدد در هر آکواریوم توزیع شدند .ماهیان با چهار جیره شامل  :1شاهد (غذای اسکرتینگ
بدون رنگدانه) 100 :2 ،گرم گاماروس در کیلوگرم اسکرتینگ 100 :3 ،گرم گل همیشه بهار در کیلوگرم اسکرتینگ و  50 :4میلیگرم
آستازانتین در کیلوگرم اسکرتینگ با سه تکرار بهمدت  70روز تغذیه شدند .در پایان آزمایش ،خونگیری از سرخرگ یا سیاهرگ دمی (زیر ستون
مهره) صورت پذیرفت .بیش ترین وزن نهایی ،طول نهایی ،درصد افزایش وزن بدن ،میانگین رشد روزانه ،شاخص رشد ویژه ،ضریب چاقی ،شاخص
گنادی وکم ترین ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تغذیه شده با آستازانتین مشاهده شد که در شاخص گنادی اختالف معنی داری داشت (.)P>0/05
ماهیان تغذیه کرده از گل همیشه بهار افزایشی ( )P>0/05را در تعداد گلبولهای قرمز ،هماتوکریت و هموگلوبین نشان دادند .ماهیان تغذیه شده
با آستازانتین ،گل همیشه بهار و رش دارای آستازانتین بیشتری ( )P>0/05در خون و رنگپذیری باالتری ( )P>0/05در باالی سرپوش آبششی
و زیر باله سینهای نسبت به شاهد بودند .براساس نتایج ،افزودن رنگدانه به جیره ضروری بوده و سطوح  50میلیگرم آستازانتین و  100گرم گل
همیشه بهار میتوانند نقش مهمی را در افزایش رشد ،رنگپذیری و نیز بهبود شاخصهای خونی در ماهیان سیچالید سرقرمز ایفا نمایند.
کلمات کلیدی :سیچالید سرقرمز ،پارامترهای رشد ،خون ،گل همیشه بهار ،آستازانتین ،رش
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

r.taati@gmail.com
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نوزاد و همکاران

مقایسه کارایی منابع کاروتنوئیدهای طبیعی (گاماروس و گل همیشه بهار) و...

مقدمه
ماهيان زينتي (آكواريومي) عمدتاً در دو گروه ماهيان زينتي
آب شور و شيرين قرار ميگيرند .بيش از  %90گونههاي موجود متعلق
به آب شيرين و كمتر از %10در گروه ماهيان دريايي قرار دارند .امروزه
شركتهايي بهطور تخصصي در زمينه آكواريومهاي آب شور و شيرين،
طبيعي و مصنوعي وارد عرصه شدهاند و به مشتريان خود خدمات
ارايه ميدهند .ايران يکي از بزرگترين واردكنندگان ماهيان زينتي
بهشمار مي رود .اكثر اين ماهيان از كشورهاي آسيايي نظير مالزي،
تايلند ،اندونزي ،سريالنکا ،چين و تايوان به ايران صادر شدهاند (اميني،
 .)1385در حال حاضر در پرورش انواع موجودات آبزي از انواع
رنگدانهها استفاده ميگردد تا از اين افزودني بهعنوان يک عامل مهم
و خوشرنگ كننده پوست آبزيان ،بهرههاي الزم تجاري برده شود.
اضافه نمودن انواع رنگدانهها به جيره غذايي ماهيان باعث ميشود كه
ماهيها هم از لحاظ بدني مقاوم و هم از لحاظ رنگ براي خريداران
بسيار زيبا بهنظر آيند و پرورشدهنده در مدت زمان كوتاهي بتواند
ماهيهاي خود را با ظاهري جذاب به بازار عرضه نمايد و هزينه توليد
را كاهش دهد .معموالً بعضي از اين غذاها بهصورت طبيعي و زنده
در طبيعت يافت ميشوند و در شرايط مصنوعي هزينه توليد غذاهاي
زنده بسيار باالست .بنابراين بسياري از توليدگان ماهيان زينتي فقط در
مراحل الروي از غذاهاي زنده استفاده ميكنند .رنگ ماهيان از غذا و
محيط زيست اطراف آنها ناشي مي شود .برخي از پرورشدهندگان
از هورمون و رنگهاي مصنوعي جهت براق شدن ماهيها استفاده
مينمايند كه رنگ ايجاد شده ماندگاري نداشته و پس از مدتي كم
ميشود ( Kopو  .)2008 ،Durmazرنگ ماهيان عمدتاً بهدليل حضور
كروماتوفور كه محتوي رنگدانه است بوده و معموالً روي پوست حضور
دارند .يکي از رنگدانههاي اصلي مسئول ايجاد رنگ در بافت و پوست
حيوانات و گياهان كاروتنوئيدها ميباشند كه بهراحتي در چربي حل
شده و دامنه رنگي زرد تا قرمز را در پوست ايجاد مينمايند.
آستازانتين رنگدانه قرمز رنگ بوده و مهمترين رنگدانه در آزاد ماهيان
و بسياري از سختپوستان ميباشد .از نقشهاي مهم آستازانتين
ميتوان به تقويت سيستم ايمني از طريق افزايش توليد آنتيبادي،
جلوگيري از اكسايش چربيها (آنتياكسيدان) و محافظت از چشم و
پوست در برابر آسيبهاي اشعه ماوراء بنفش بهوسيله مهار كردن
اكسيژن آزاد اشاره نمود (گاليوم و همکاران.)2001 ،
گل هميشه بهار  Calendula officinalisگياهي از تيره ستارهاي،
علفي و پايا است .ساقه هوايي افراشته منشعب ،داراي پرزهاي غدهاي
و گل آن زردرنگ ميباشد .اين گل يکي از فراوانترين گياهان جهان
بهحساب ميآيد و بومي اروپا و آمريکاي شمالي است .هميشه بهار در
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ايران در ارتفاعات  2500متري استان كهگيلويه و بويراحمد ميرويد.
بهعنوان رنگ موي طبيعي نيز استفاده ميشود .از مهمترين مواد مؤثره
اين گياه كاروتنوئيدها بوده كه در چربي محلولند .رنگدانه زرد طبيعي
آن حاوي زانتوفيل به مقدار  20تا  ۴0گرم در كيلوگرم ميباشد (اميد
بيگي.)138۴ ،
گاماروس (رش) از راسته ناجورپايان و خانواده گاماريده بوده كه
با تغذيه از ذرات آلي و بقاياي اجساد موجودات زنده به پااليش محيط
از مواد آلي كمک ميكند .همچنين گاماروسها از غذاهاي زندهاي
هستند كه نزد بسياري از آبزيان پرورشي غذاي مطلوبي بوده و از
ارزش غذايي بااليي برخوردارند ( Vernbergو .)1999 ،Vernberg
غلظت كاروتنوئيد در گاماروس تقريباً  %20باالتر از دافني و كرم
خوني ميباشد و قابليت هضم كاروتنوئيد گاماروس نيز تقريباً  3برابر
بيشتر از كرم خوني است ( Mathiasو .)2002 ،Rurkowski
سيچاليدها داراي الگوهاي رنگي بسيار زيادي هستند و از آنجا
كه آنها در شرايط اسارت بهراحتي به توليدمثل ميپردازند آنها را
ماهيان آكواريومي مطلوبي ميسازد .سيچاليد سرقرمز از ماهيان
منحصر به فرد مناطق گرمسيري بوده و زيستگاه اصلي آن گواتماال و
مکزيک ميباشد .حداكثر اندازه نرها  37سانتيمتر و مادهها 32
سانتيمتر بوده و تشخيص جنسيت بهراحتي امکانپذير است .جنس
نر از طريق جثه بزرگتر و باله كشيدهتر و همينطور قوز برآمده روي
پيشاني قابل تفکيک است ( Mcmahanو همکاران .)2011 ،مقايسه
منابعطبيعي كاروتنوييدها نظير جلبک دوناليال سالينا ،جلبک كلرال
وولگاريس ،جلبک قرمز پوريفيريديوم ،پودر گاماروس ،هويچ و فلفل
قرمز با كاروتنوييد مصنوعي (آستازانتين) در ماهي اسکار ( Astronotus
( )ocellatusمشعلچي و همکاران ،)1389 ،ماهي طاليي (Carassius
) Gouveia( auratusو  ،)2005 ،Remaماهي سورم (Cichlasoma
) Kop( severumو  ،)2008 ،Durmazماهي قزلآالي رنگينكمان
) Erdem( (Oncorhynchus mykissو همکاران )2009 ،مورد ارزيابي
قرار گرفته است .هدف از مطالعه حاضر مقايسه كاروتنوئيدهاي طبيعي
(گاماروس و گل هميشه بهار) و مصنوعي (آستازانتين) بر شاخصهاي
رشد ،رنگ پوست و خون ماهي سيچاليد سر قرمز ميباشد.

مواد و روشها
اين تحقيق در كارگاه تکثير و پرورش ماهيان زينتي هامون كرج
در بهار  139۴انجام گرفت .تعداد  120عدد بچهماهي سيچاليد سرقرمز
( )Paraneetroplus synspilusپس از همدمايي و زيستسنجي
(اندازهگيري وزن و طول كل) و تعيين زيتوده ،با ميانگين وزني
 9/2±63/90گرم به  12عدد آكواريوم با ابعاد  ۴0×۴0×35سانتيمتر
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با تراكم  10عدد ماهي در هر آكواريوم معرفي شدند .ميانگين وزني
تيمارها در شروع آزمايش فاقد اختالف معنيدار آماري بود .آكواريومها
به يک عدد بخاري ترموستاتدار ،يک عدد فيلتر ابري جهت جذب
مواد دفعي ماهي و يک عدد سنگ هوا كه توسط شلنگ مخصوص به
دستگاه هواده متصل بود ،مجهز شدند .دوره نوري به صورت  12ساعت
روشنايي و  12ساعت تاريکي تنظيم گرديد .جيره پايه از شركت
اسکرتينگ (ايتاليا) تهيه گرديد كه تركيبات آن شامل %5۴ :پروتئين،
%18چربي %8/8 ،خاكستر %7/3 ،رطوبت %0/6 ،فيبر و  %19/2مگاژول
بر كيلوگرم انرژي قابل هضم بود ( .)1995 ،AOACتيماربندي شامل
چهار تيمار هر يک با سه تکرار بهشرح ذيل طراحي گرديد:
تيمار اول :شاهد (غذاي اسکرتينگ بدون رنگدانه)
تيمار دوم 100 :گرم در كيلوگرم پودر گاماروس در غذاي اسکرتينگ
( Erdemو همکاران)2009 ،
تيمار سوم 100 :گرم در كيلوگرم پودر گل هميشه بهار در غذاي
اسکرتينگ ( Awasthiو همکاران)201۴ ،
تيمار چهارم 50 :ميليگرم در كيلوگرم آستازانتين (شركت مرک
آلمان) در غذاي اسکرتينگ ( Kopو )2008 ،Durmaz
غذادهي بهصورت دستي انجام شد و ماهيها بالفاصله غذاي
ريخته شده در آكواريومها را مصرف ميكردند .بچه ماهيان سيچاليد
سر قرمز بهمدت  70روز با چهار جيره غذايي و براساس حداكثر %3
وزن توده زنده در  3نوبت ( 10صبح 1۴ ،عصر و  18عصر) تغذيه
شدند (مشعلچي و همکاران1389 ،؛ غياثوند و شاپوري.)1388 ،
جهت تعيين توده زنده هر يک از آكواريومها ،بعد از  ۴هفته همه
ماهيان هر آكواريوم با ترازوي ديجيتال با دقت  0/01گرم توزين شده
و با دقت ميليمتر طول كل آنها اندازهگيري و در فرمهاي مخصوص
ثبت شدند .ميانگين دما ،اكسيژن محلول و  pHطي دوره پرورش به
ترتيب  27/66±1/3۴درجه سانتيگراد 7/89±0/7۴ ،ميليگرم در
ليتر و  7/33±0/۴5بود.

(مجموعاً  2۴نمونه) بهصورت تصادفي انتخاب شدند .تغذيه ماهيان
 2۴ساعت قبل از خونگيري قطع شد و سپس با استفاده از سرنگ 2
ميليليتري و از سرخرگ يا سياهرگ دمي (زير ستون مهره) واقع در
پشت باله مخرجي خونگيري بهعمل آمد .در هنگام خونگيري از مواد
بيهوشكننده به علت احتمال تاثير بر شاخصهاي خوني استفاده
نگرديد ( Torrecillasو همکاران .)2011 ،شاخصهاي خوني شامل
تعداد گلبولهاي قرمز ،هماتوكريت ،هموگلوبين ،تعداد گلبولهاي
سفيد ،شمارش افتراقي گلبولهاي سفيد شامل لنفوسيت ،ائوزينوفيل،
نوتروفيل و مونوسيت ،متوسط حجم گلبول قرمز ) ،(MCVمتوسط
هموگلوبين گلبول قرمز ) (MCHو متوسط غلظت هموگلوبين
سلولي) (MCHCطبق روشهاي استاندارد اندازهگيري شدند (،Klontz
 .)199۴با استفاده از سانتريفوژ (مدل  Labofugeساخت شركت
 Heraeus sepatchآلمان) با دور  3000در دقيقه بهمدت  10دقيقه
سرم تهيه و در دماي  -20درجه سانتيگراد نگهداري شد .جهت
تعيين ميزان آستازانتين خون ،نيم ميليليتر سرم به لوله آزمايش
منتقل و يک ميليليتر اتانول  95درجه به آن اضافه شده و بهمدت
 30ثانيه با هم مخلوط شدند .آنگاه يک ميليليتر هگزان به آن افزوده
شده و بهمدت يک دقيقه با شيکر تکان داده شدند .سپس هگزان
توسط سانتريفوژ جدا گرديده و جذب نوري مخلوط در اسپکتروفتومتر
در طول موج  ۴80نانومتر قرائت شد و غلظت آستازانتين محاسبه
گرديد ( Mendes-Pintoو همکاران200۴ ،؛ .)1988 ،Weber

اندازهگیری شاخصهای رشد :جهت ارزيابي ميزان رشد و تعيين

فرایند عکسبرداری :در انتهاي دوره از  3ماهي از هر تيمار

زيتوده هر آكواريوم پس از هر مرحله زيستسنجي ،شاخصهاي رشد
ذيل محاسبه شدند ( Luoو همکاران:)2010 ،
 درصد افزايش وزن بدن:وزن ابتدايي(گرم)(× 100/وزن ابتدايي (گرم)-وزن انتهايي (گرم))
 -نرخ رشد ويژه:

پس از بيهوش نمودن با پودر گل ميخک عکسبرداري انجام شد.
براي اندازهگيري ميزان تغيير رنگ ايجاد شده در پوست ماهي از
روش توصيه شده ( Yamو  )200۴ ،Papakadisاستفاده گرديد .براي
ايجاد شرايط يکسان در تصويربرداري از يک جعبه يونوليتي با پوشش
كامالً سياه داخلي مجهز به يک المپ فلوروسنت  20وات و دوربين
ديجيتال استفاده گرديد .آناليز عکس گرفته شده توسط نرمافزار
فتوشاپ تجزيه و تحليل شد .اين نرمافزار رنگ را براساس سه فاكتور
كمي  L*a*bارايه ميدهد .رنگ  L*a*bداراي مولفه روشنايي  Lكه
محدوده آن از  0تا  100ميباشد و دو مولفه رنگي يکي  aاز رنگ سبز
تا قرمز و ديگري  bاز رنگ آبي تا زرد ميباشد.

دوره پرورش(روز)(×100/لگاريتم نپرين وزن ابتدايي(گرم)-لگاريتم نپرين وزن انتهايي (گرم))

 ضريب چاقي (شاخص وضعيت):3طول (سانتيمتر)  ×100/وزن(گرم)
 ضريب تبديل غذايي:وزن ابتدايي(گرم)-وزن انتهايي(گرم)/مقدار غذاي خورده شده (گرم)

-

ميانگين رشد روزانه:

دوره پرورش(روز)×وزن ابتدايي(گرم)(×100/وزن ابتدايي(گرم)-وزن انتهايي(گرم))

 درصد زندهماني:تعداد ماهيان در ابتداي آزمايش×100/تعداد ماهيان در پايان آزمايش
 شاخص گنادي:وزن بدن (گرم) ×100/وزن گناد (گرم)
فرایند خونگیری :در پايان آزمايش از هر تيمار  6عدد ماهي
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نوزاد و همکاران

تجزیه و تحلیل آماری :پژوهش حاضر در قالب طرح كامالً

نتایج

تصادفي انجام گرفت .در ابتدا نرمال بودن دادهها با آزمون كولموگروف
اسميرنوف و آزمون همگني گروهها با آزمون  Leveneانجام پذيرفت.
براي دادههاي همگن ،از آزمون تجزيه واريانس يکطرفه براي مقايسه
ميانگين بين تيمارهاي تغذيهاي و از آزمون دانکن براي جداسازي
گروههاي همگن در سطح احتمال  %5استفاده شد .آزمون غيرپارامتريک
كروسکال-واليس براي دادههاي غيرهمگن استفاده گرديد كه معنيدار
بودن گروههاي مورد بررسي با استفاده از آزمون من-ويتني در سطح
احتمال  %5مشخص گرديد .نرمافزار آماري  SPSS Version 19براي
تجزيه و تحليل دادهها بهكار برده شد.

بيشترين ميزان وزن نهايي ،طول نهايي ،درصد افزايش وزن
بدن ،ميانگين رشد روزانه ،شاخص رشد ويژه ،ضريب چاقي و كمترين
ضريب تبديل غذايي در ماهيان تغذيه شده با آستازانتين مشاهده شد
كه با ساير تيمارها اختالف معنيدار آماري نداشت ( .)p<0/05در
فاكتورهاي شاخص گنادي و درصد زندهماني بيشترين ميزان به
تيمارهاي آستازانتين و گل هميشه بهار اختصاص داشت كه با بقيه
تيمارهاي آزمايشي اختالف معنيدار آماري داشتند ()p>0/05
(جدول  ،1شکل .)1

جدول  : 1مقایسه شاخصهای رشد ماهیان سیچالید سر قرمز در تیمارهای مختلف
شاخصهای رشد /تیمارها
وزن اوليه (گرم)
وزن نهايي (گرم)
طول كل نهايي (سانتيمتر)
افزايش وزن بدن ()%
شاخص رشد ويژه ( %در روز)
ضريب تبديل غذايي
ميانگين رشد روزانه (گرم در روز)
شاخص گنادي ()%
ضريب چاقي ()%
زنده ماني ()%

شاهد

آستازانتین

گل همیشه بهار

گاماروس

9/78 ±20/7
13/15 ±1/3۴
8/9۴ ±0/3۴
۴۴/۴9 ±6/۴8
0/63 ±0/07
6/98 ±3
0/77 ±0/11
3/۴7 ±0/31a
1/83 ±0/1۴
86/66 ±5/77a

9/57 ±3/5۴
16/۴9 ±3/۴3
9/13 ±0/66
82/۴3 ±37/7۴
1/01 ±0/36
2/51 ±1/3۴
1/۴2 ±0/65
6/32 ±0/۴0c
2/1۴ ±0/06
100b

9/92 ±3/19
1۴/77 ±0/87
9/11 ±0/37
6۴/69 ±31/02
0/8۴ ±0/33
3/22 ±1/73
1/11 ±0/53
5/92 ±0/15c
1/9۴ ±0/15
100b

9/27 ±2/73
13/۴±59/05
8/76 ±0/79
۴7/55 ±10/98
0/66 ±0/12
5/12 ±2/19
0/82 ±0/19
5/0۴ ±0/0۴b
1/97 ±0/12
93/33 ±5/77ab

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

ab

b

b

1۲۰
a

1۰۰
۶۰

۴۰
۲۰

زنده مانی (درصد)

۸۰

۰
رش

آستازانتین

همیشه بهار

شاهد

تیمارها
شکل  :1مقایسه درصد زندهمانی در تیمارهای مختلف

جدول  2نتايج شاخصهاي خوني را در ماهيان سيچاليد سر
قرمز در پايان آزمايش نشان ميدهد .ماهيان تغذيه شده با آستازانتين
داراي بيشترين ( )p>0/05تعداد گلبولهاي سفيد و لنفوسيت بودند.
بيشترين تعداد گلبولهاي قرمز ،ميزان هموگلوبين ،هماتوكريت و
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 MCVدر ماهيان تغذيه كرده با گل هميشه بهار ثبت گرديد
( .)p>0/05تيمارهاي آستازانتين و گل هميشهبهار بهترتيب بيشترين
ميزان رنگدانه آستازانتين را در خون بهخود اختصاص دادند كه با
ساير تيمارها اختالف معنيدار آماري داشتند (.)p>0/05

سال نهم ،شماره  ،2تابستان 1396
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جدول  : ۲مقایسه شاخصهای خونی ماهیان سیچالید سر قرمز در تیمارهای مختلف
شاخصهای خونی /تیمارها
هماتوكريت ()%
هموگلوبين (گرم /دسيليتر)
گلبول قرمز (تعداد × )106
گلبول سفيد (تعداد × )103
( MCVفمتوليتر)
( MCHپيکوگرم)
)%( MCHC
لنفوسيت ()%
مونوسيت ()%
نوتروفيل ()%
ائوزينوفيل ()%
آستازانتين (ميکروگرم /ميليليتر)

شاهد

آستازانتین

گل همیشه بهار

گاماروس

3۴±1a
9/13 ±0/20ab
1/5۴ ±0/05b
3/93 ±0/37a
220/66 ±2/08a
59±1
27 ±0b
65/66 ±2/08a
۴/66 ±0/57c
29/33 ±1/15b
0/33 ±0/57
3/16 ±0/50a

32/66 ±0/57a
8/63 ±0/15a
1/۴3 ±0/02a
6/56 ±0/75b
228/33 ±0/57a
60±1
26/66 ±0/57b
76/33 ±0/57c
2/33 ±0/57a
21 ±1a
0/33 ±0/57
10/66 ±1/07c

37 ±2/6۴b
9/۴3 ±0/50b
1/56 ±0/07b
5/۴0 ±0/۴5b
236 ±7/5۴b
60/33 ±0/57
25/33 ±0/57a
70/33 ±2/08b
2/66 ±0/57ab
26/66 ±1/15b
0/33 ±0/57
6/63 ±1/16b

35±1 ab
9/26 ±0/23b
1/55 ±0/0۴b
6/03 ±0/75b
225 ±1/73a
59/66 ±0/57
26/33 ±0/57b
68 ±1/73ab
3/66 ±0/57bc
27/33 ±2/08b
1 ±0
3/30 ±0/36a

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

ترتيب داراي بيشترين ميزان رنگ قرمز در باالي سرپوش آبششي و
نيز زير باله سينه اي بوده كه با تيمارهاي گاماروس و شاهد اختالف

نتايج مولفههاي رنگي ماهيان سيچاليد سرقرمز در جدول 3
ارايه شده است .همه تيمارها داراي باالترين ميزان روشنايي رنگ در
باالي سرپوش آبششي بوده كه با تيمار آستازانتين اختالف معنيدار

معنيدار آماري نشان دادند ( .)p>0/05در ميزان رنگ زرد بين

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

تيمارها اختالف معنيدار آماري ثبت نگرديد (شکلهاي  2تا .)5

جدول  : 3مقایسه مولفههای رنگی ماهیان سیچالید سر قرمز در تیمارهای مختلف
شاهد

آستازانتین

گل همیشه بهار

75/33 ±3/05

۴6 ±9/6۴

65 ±1/73

مولفه های رنگی /تیمارها
روشنايي  -Lباالي سرپوش آبششي

b

a

b

2/33 ±1/15
17 ±3/۴6

31/33 ±7/23
13/66 ±1/15

روشنايي  -Lزير باله سينهاي

36 ±25/70

رنگ قرمز  -aزير باله سينهاي
رنگ زرد  -bزير باله سينهاي

3/33 ±1/15
8 ±7/21

رنگ قرمز  -aباالي سرپوش آبششي

a

رنگ زرد  -bباالي سرپوش آبششي
a

b

b

b

2۴/33 ±3/05
9/33 ±5/77

گاماروس
b

65/33 ±۴/0۴

a

7/66 ±2/88
18 ±5/56

17 ±10/53

29/33 ±5/50

8±16/5۴

16/33 ±2/08
8 ±2/6۴

15/33 ±۴/72
13/33 ±0/57

5 ±1/73
5 ±1/73

b

a

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

شکل  :۲سیچالید سرقرمز تغذیه شده با غذای شاهد

شکل  :3سیچالید سرقرمز تغذیه شده با گاماروس
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شکل  :۴سیچالید سرقرمز تغذیه شده با گل همیشه بهار

بحث
رنگ بهعنوان يک عامل مهم در زندگي ماهيان نقش عمدهاي
را ايفا كرده و وظايف متعدد و مهمي را بر عهده دارد .ازجمله اينكه
در مراحل نوزادي ،دستگاه عصبي مركزي را از نور محافظت ميكند
يا به تنظيم درجهحرارت بدن ياري ميرساند .با اين وجود بسياري از
وظايف رنگ ،در رابطه با اكولوژي يا رفتار ماهي است و براي اهدافي
مانند مخفي كردن ،آگاهي دادن يا تغيير قيافه بهكار ميرود (ستاري،
 .)1381نوع رنگ ماهيان بهوسيله سيستمهاي عصبي آندوكريني
كنترل شده اما منابع غذايي رنگدانهها نيز نقش مهمي در تعيين رنگ
ايفا ميكنند .تاثير منابع كارتنوئيدي از ديدگاه رنگدانه و ايجاد رنگ
مختص هر گونه ميباشد .بهعالوه تمام گونههاي ماهيان راههاي
مشابه سوخت و ساز رنگدانهاي نداشته و بنابراين نميتوان يک روش
انتقال كلي كارتنوئيدها را در بافت ماهيان در نظر گرفت .ماهيان
همچون ديگر حيوانات قادر به توليد كاروتنوئيدها نبوده و اين دسته
از مواد را در شرايط طبيعي بهوسيله غذاي مصرفي شامل گياهان،
سختپوستان و نرمتنان غني از كاروتنوئيد تامين ميكنند .بنابراين
كاروتنوئيدها در شرايط پرورشي بايد بهصورت مکمل غذايي مورد
استفاده قرار گيرند .جذب و تجمع آستازانتين در ماهيان بيشتر از
ساير كارتنوئيدهاست ( Torrisenو همکاران.)1989 ،
نتايج بررسي حاضر نشان داد كه بيشترين وزن نهايي ،طول
نهايي ،درصد افزايش وزن بدن ،ميانگين رشد روزانه ،شاخص رشد
ويژه ،ضريب چاقي ،شاخص گنادي و كمترين ضريب تبديل غذايي در
تيمار آستازانتين مشاهده شد .البته گل هميشه بهار با فاصله كمي از
آستازانتين وضعيت مطلوبي را در شاخصهاي مذكور داشت .شاخص
گنادي در هر سه تيمار آزمايشي باالتر از شاهد بود كه ماهيان تغذيه
شده با آستازانتين بيشترين ميزان را بهخود اختصاص دادند .اين
موضوع تاييد ميكند كه افزودن هر يک از منابع طبيعي و مصنوعي
رنگدانه به جيره ميزان مواد تناسلي و رسيدگي جنسي را در ماهيان
تحريک نموده و نتيجه مطلوبي را براي پرورشدهندگان ماهيان زينتي
بههمراه خواهد داشت .ماهيان تغذيه شده با آستازانتين ،گل هميشه
20۴

شکل  :5سیچالید سرقرمز تغذیه شده با آستازانتین

بهار و گاماروس داراي رنگ قرمز بيشتري نسبت به شاهد در قسمتهاي
باالي سرپوش آبششي و زير باله سينهاي بودند كه اين افزايش در
تيمارهاي آستازانتين و گل هميشه بهار اختالف معنيداري را با شاهد
و گاماروس نشان داد ( .)p>0/05بيشتر القاي رنگ در ماهيان ،افزايش
طيفهاي قرمز رنگ در پوست و گوشت ماهي است ( Torrissenو
همکاران )1989 ،كه اين موضوع با يافتههاي تحقيق جاري تطابق
دارد .همسو با تحقيق حاضر ،غياثوند و شاپوري ( )1388تاثير 100
ميليگرم در كيلوگرم رنگدانههاي طبيعي هويج ،گوجه و فلفل قرمز و
 100ميليگرم در كيلوگرم رنگدانه مصنوعي آستازانتين را بر رنگ
پوست ماهي اسکار آلبينو ( )Astronotus ocellatusبهمدت  30روز
ارزيابي نمودند .ماهيان تغذيه شده با آستازانتين درصد بيشتري از
تجمع رنگدانه در بافت را نسبت به ماهيان تغذيه شده با غذاهاي
حاوي رنگدانه طبيعي نشان دادند .تاثير جلبک سبز Chlorella
 vulgarisو رنگدانه مصنوعي آستازانتين در ماهي طاليي (Carassius
) auratusبهمدت  5هفته مورد سنجش قرار گرفت .نتايج حاكي از آن
بود كه تيمار آستازانتين افزايشي را در ميزان رنگپذيري ماهي قرمز
نشان داد ( Gouveiaو  Ezhil .)2005 ،Remaو همکاران ( )2008در
آزمايشي تاثير سطوح  80 ،60 ،۴0 ،30و  150گرم در كيلوگرم پودر
گل هميشهبهار را بهمدت  21روز در ماهي دم شمشيري (Xiphophorus
) helleriمورد ارزيابي قرار دادند .تيمار 150گرم در كيلوگرم پودر گل
هميشه بهار بيشترين ميزان رنگپذيري را ايجاد نمود ليکن باالترين
درصد افزايش وزن بدن و شاخص رشد ويژه در تيمار  80گرم در
كيلوگرم ثبت گرديد .اين محققين تاكيد نمودند كه بايستي سطح
مياني انتخاب شود تا همزمان شاخصهاي رشد و رنگپذيري در
ماهيان تحت تاثير قرار گيرند .در مطالعهاي ديگر Erdem ،و همکاران
( )2009تاثير  50گرم در كيلوگرم پودر گاماروس 10 ،گرم در كيلوگرم
فلفل قرمز 50 ،ميليگرم در كيلوگرم آستازانتين و  70ميليگرم در
كيلوگرم كانتازانتين را در ماهي قزلآالي رنگينكمان (Oncorhynchus
) mykissمطالعه كردند .تيمارهاي تغذيه شده با غذاي حاوي كانتازانتين
درصد بيشتر تجمع رنگدانه در پوست و عضالت را نشان دادند.
 Awasthiو همکاران ( )201۴با بررسي سطوح  50 ،0و  100گرم در

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

كيلوگرم پودر گل هميشه بهار به مدت  ۴0روز در ماهي گورامي دارف
) (Colisa laliaدريافتند كه ماهيان تغذيه شده با سطح  100گرم
پودر گل هميشه بهار درصد بيشتري از تجمع رنگدانه در پوست را
نشان دادند .نتيجه پژوهش حاضر همسو با تحقيقات فوق ميباشد چرا
كه در همه مطالعات بين آستازانتين و منابع گياهي و جانوري
مقايسهاي صورت گرفته و در ماهيان تغذيه شده با آستازانتين رشد و
رنگپذيري بيشتري نمايان شده است.
شاخصهاي خوني در ارزيابي سالمت ماهيان ،استرس محيطي،
تغذيه ،اندازه ماهي و تغييرات فصلي و تخمريزي نقش مهمي دارند.
تغييرات عوامل خوني در زمانهاي مختلف در ماهيان به اثبات رسيده
است .بيماري ،نوع تغذيه ،مکملهاي غذايي ،آلودگي ،دما ،استرس،
رنگدانهها و ...ميتوانند در تغيير فاكتورهاي خوني موثر باشند
( .)2000 ،Kiefferدر تحقيق حاضر ،گلبولهاي سفيد در گروههاي
آزمايشي افزايش معنيداري را نسبت به گروه شاهد نشان دادند كه
اين افزايش در ماهيان تغذيه شده با آستازانتين از بقيه بيشتر بود.
آستازانتين در تقويت سيستم ايمني از طريق افزايش توليد آنتي بادي
و محافظت از چشم و پوست در برابر آسيب هاي اشعه ماوراء بنفش
بهوسيله مهار كردن اكسيژن آزاد نقش دارد (گاليوم و همکاران،
 .)2001گلبولهاي سفيد يکي از مهمترين سلولهايي هستند كه
مي توانند واكنشهاي ايمني غيراختصاصي و اختصاصي را در ماهيان
تحريک كنند .در ماهيان سيستم ايمني ذاتي يا غيراختصاصي يک
مکانيسم دفاعي اساسي در برابر عوامل بيماريزا محسوب ميشود
(سلطاني .)1387 ،تعداد لنفوسيتها در گروههاي آزمايشي افزايش
معنيداري نسبت به شاهد داشتند كه اين افزايش در تيمار آستازانتين
از بقيه بيشتر بود .افزايش تعداد لنفوسيت فاكتور خوبي بوده چون
تعداد لنفوسيت در اثر استرس و طوالنيشدن كمبود اكسيژن آب ،در
خون ماهيان كاهش نشان ميدهند (كاظمي و همکاران )1389 ،و
اين نشاندهنده مناسب بودن آب آكواريومها ميباشد .مجدمحمدي
و همکاران ( )1392با افزودن عصاره گل هميشه بهار در سطوح ،0
 1 ،0/5و  %1/5به جيره غذايي ماهي قرمز )(Carassius auratus
افزايش معنيداري را در تعداد لنفوسيتها ،شاخصهاي ايمني نظير
 C3و  C4در سطح  %1/5گزارش نمودند .حجم فشرده شده گلبولهاي
قرمز را هماتوكريت مينامند كه تا حدي به تعداد گلبولهاي قرمز
وابسته است اما بيشتر بهميزان پالسماي خون بستگي دارد .بنابراين
نبايد انتظار داشت با افزايش يا كاهش تعداد گلبولهاي قرمز حتماً
درصد هماتوكريت زياد يا كم شود .در ميان فاكتورهاي خوني،
هماتوكريت ،هموگلوبين و تعداد گلبولهاي قرمز بههم وابسته هستند
(كاظمي و همکاران .)1389 ،ثابت شده كه كاهش تعداد و كيفيت
گلبولهاي قرمز منجر به اختالل در تامين اكسيژن ميشود .بهعالوه
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گلبولهاي قرمز نقش مهمي در انتقال اكسيژن در بدن ايفا ميكنند
و مقادير ناكافي گلبولهاي قرمز اثر منفي روي متابوليسم دارد
( .)199۴ ،Klontzدر همخواني با اين موضوع ،رابطه يکسان و
مستقيمي در مطالعه حاضر بين هماتوكريت ،هموگلوبين و تعداد
گلبولهاي قرمز در همه تيمارها وجود داشت .افزودن سه سطح ،33
 ۴۴و  55گرم پودر فلفل قرمز و  ۴1ميليگرم در كيلوگرم آستازانتين
براي مدت  8هفته در قزلآالي رنگينكمان نشان داد كه هماتوكريت،
هموگلوبين ،تعداد گلبولهاي قرمز و سفيد و شمارش افتراقي تيمار
آستازانتين بيشترين مقدار را بهخود اختصاص داد كه در برخي از
اين شاخصها مطالعه حاضر با آن همسو ميباشد ( Talebiو همکاران،
 .)2012در آزمايشي ديگر Azimi ،و همکاران ( )201۴تاثير چهار
جيره حاوي پودر گوجهفرنگي ،پودر فلفل قرمز ،رنگدانههاي بتاكاروتن
و آستازانتين را در ماهي فالورهورن ) (Cichlasoma sp.مطالعه
نمودند .تيمار آستازانتين بيشترين تعداد گلبولهاي سفيد و تعداد
لنفوسيت را بهخود اختصاص داد .ميزان هماتوكريت ،هموگلوبين و
تعداد گلبول هاي قرمز در تيمار پودر فلفل قرمز رابطه مستقيمي با
هم داشته و باالتر از ساير تيمارها بود .كاربرد سطوح  100 ،50 ،0و
 200گرم در كيلوگرم پودر جلبک  Dunaliella salinaبهمدت  6هفته
در تغذيه ماهي سوروم ( (Heros severusثابت كرد كه ميزان هماتوكريت،
هموگلوبين ،تعداد گلبولهاي قرمز و سفيد و ليزوزيم اختالف معني
داري را در سطح  200گرم در كيلوگرم با ساير سطوح نشان دادند
( Alishahiو همکاران .)201۴ ،ماهيان تغذيه شده با آستازانتين و گل
هميشه بهار بهترتيب داراي باالترين ميزان رنگدانه آستازانتين در
خون بودند كه با تيمارهاي گاماروس و شاهد اختالف معنيدار آماري
داشتند .اين افزايش و اختالف بديهي ميباشد چراكه رنگدانه آستازانتين
خالص بوده و تاثيرپذيري بيشتري بر ماهيان گذاشته و با توجه به
كوچک بودن ماهيان در زمان كوتاهي در خون آنها نيز تاثير گذاشته
است .از طرف ديگر ،تركيبات كاروتنوئيدي گل هميشه بهار با فعال
كردن سلولهاي رنگي در ماهيان و آزاد شدن تركيبات آنها در خون
سبب ارتقاء ميزان رنگدانه آستازانتين در خون ماهيان شده است.
استفاده از گل هميشه بهار بهعنوان منبع كاروتنوئيد طبيعي
گياهي ،گاماروس بهعنوان منبع كاروتنوئيد طبيعي جانوري و
آستازانتين بهعنوان منبع كاروتنوئيد مصنوعي در تحقيق حاضر نشان
داد كه شاخصهاي رشد ،رنگ پوست و خون ماهي سيچاليد سر قرمز
كامالً متاثر از هر سه منبع رنگدانه بوده و افزودن رنگدانه به غذا
ضروري ميباشد .شايان ذكر است كه استفاده از آستازانتين بهدليل
قيمت بسيار باالي آن براي تکثير و پرورش ماهيان زينتي مقرون به
صرفه نبوده و يک تركيب مصنوعي و شيميايي ميباشد .اما گل
هميشه بهار بهدليل داشتن رنگدانه طبيعي تاثير بهسزايي در رنگ
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نوزاد و همکاران

پوست و رشد ماهي داشته و باعث افزايش آستازانتين خون ماهي شده
 قيمت ناچيز اين گياه و در دسترس بودن آن در بازار ميتواند.است
آن را بهعنوان جايگزين مناسب آستازانتين در كارگاههاي تکثير و
 گاماروس بهدليل داشتن پوسته.پرورش ماهيان زينتي معرفي نمايد
كيتيني باعث كاهش كارايي تغذيه شده و در نتيجه كاهش رشد و
 با اين وجود بهدليل ارزان.رنگپذيري ماهي را بههمراه داشته است
قيمت بودن و در دسترس بودن آن در بازار و تاثيري كه تا حدي بر
رشد و رنگ پوست ماهي سيچاليد سر قرمز نسبت به غذاهاي بدون
. مي تواند مورد استفاده قرار گيرد،رنگدانه مي گذارد

تشکر و قدردانی
از جناب آقاي مهندس ايمان حياتي رئيس محترم كارگاه تکثير
و پرورش ماهيان زينتي هامون كرج بهدليل راهنماييهاي ارزشمندشان
.و نيز در اختيار گذاشتن كليه امکانات تشکر و قدرداني بهعمل ميآيد
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