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چکیده
به منظور مطالعه تاثیر سطوح مختلف کورکومین موجود در گیاه زردچوبه بر عملکرد رشد و رنگپذیری ماهی اسکار 150،قطعه ماهی
با میانگین وزن اولیه  5/1±0/25گرم و طول متوسط  6/25±0/36سانتیمتر بهطور تصادفی به  5گروه تقسیم شده و بهمدت  56روز نگهداری
و با جیرههای مختلف تغذیه شدند .گروه شاهد غذای تجاری فاقد کورکومین ( )C0و سایر گروهها بهترتیب با ) C15( 15 ،)C10( 10 ،)C5( 5
و  )C20( 20گرم کورکومین در هر کیلوگرم جیره تجاری تغذیه شدند .شاخصهای رشد تیمارهای آزمایشی هر دو هفته یکبار اندازهگیری
شدند .نتایج نشان داد بین تیمارهای  C0و  C5از لحاظ وزن نهایی و نرخ رشد ویژه تفاوت معنیدار آماری وجود دارد ( .)P<0/05بیشترین وزن
نهایی و همچنین کمترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار  C5مشاهده شد .تفاوت معنیداری در بازده پروتئین و چربی بین تیمارهای  C5و C20

مشاهده شد ( )P<0/05بهطوریکه بیشترین مقدار آنها در تیمار  C20مشاهده شد .نتایج حاصل از اندازهگیری میزان کورکومین ذخیره شده
در پوست نشان داد میزان کورکومین تیمار  C20بهطور معنیداری نسبت به تیمار  C0بیشتر بود ( .)P<0/05نتایج تحقیق کنونی نشان داد که
استفاده از  5گرم کورکومین در جیره غذایی باعث بهبود عملکرد رشد در ماهی اسکار میشود و همچنین استفاده از  15گرم کورکومین در جیره
غذایی آنها باعث رنگپذیری بهینه در این ماهیان میشود.
کلمات کلیدی :کورکومین ،رنگپذیری ،رشد ،ماهی اسکارAstronotus ocellatus ،
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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تاثیر سطوح مختلف کورکومین موجود در گیاه زردچوبه جیره بر عملکرد رشد و رنگپذیری....

مقدمه
یکی از مسائل مهم در آبزیپروری ایجاد تعادل بین سرعت رشد
ماهی و استفاده بهینه از غذای فراهم شده است .زمانیکه ماهی با
غذای با کیفیت باال و مناسب تغذیه شود رشدی که مورد انتظار
پرورشدهنده است ،بهدست خواهد آمد ( Bureauو همکاران.)2006 ،
ساختار جیره و غذادهی مناسب نقش بسیار مهمی در پرورش ماهیان
آکواریومی دارد بهطوریکه هرچه در تهیه غذا به ماهیان زینتی دقت
و توجه بیشتری شود ،ماهی سالمتر ،سرحالتر و زیباتر خواهد بود
( Richardsو همکاران .)2007 ،در کنار سالمت ماهیان که بهواسطه
کیفیت مناسب جیره و میزان غذادهی تعیین میگردد ،عامل مهم
دیگر در بحث ماهیان آکواریومی که باعث جذابیت آنها میشود ،رنگ
بدن میباشد که منشا آن از مواد غذایی موجود در محیطزیست آنها
میباشد ( Kopو  .)2010 ،Durmazرنگ بهعنوان یک عامل مهم در
زندگی همه موجودات زنده ،نقش عمدهای را ایفا میکند ( Wangو
همکاران .)2006 ،امروزه سعی بر آن است که از موادی بهعنوان
رنگدانه استفاده شود که عالوه بر قیمت مناسب بتواند جایگزین مناسبی
برای انواع رنگدانههای صنعتی و مصنوعی باشد ( Shapooriو همکاران،
 .)2012امروزه تحقیقات زیادی درخصوص استفاده از افزودنیهای
گیاهی بهعنوان مواد طبیعی بهمنظور افزایش رشد و بهبود کارایی غذا
و همچنین در برخی موارد تاثیر مثبت در زیبایی ظاهری و رنگپذیری
گوشت و فیله در صنعت غذای آبزیان گسترش زیادی پیدا کرده است
( Beheraو همکاران2011 ،؛  Bureauو همکاران2006 ،؛  Cuiو
همکاران2013 ،؛  Farhangiو همکاران .)2015 ،محرکهای رشد که
منشا گیاهی دارند ،مزیتهای متعددی نسبت به انواع مصنوعی دارند
که از این مزیتها میتوان به در دسترس بودن ،آسیبرسانی کمتر به
محیط زیست و امکان تولید در سطح وسیع با قیمت پایین اشاره نمود
( Francisو همکاران .)2001 ،زردچوبه ( )Curcuma longaگیاه بومی
جنوب آسیا (نواحی هندوستان و چین) میباشد که بهعنوان ماده
افزودنی خوراکی ،بسیار مورد استفاده قرار میگیرد .ریزوم زردچوبه
حاوی سه آنالوگ مهم است :کورکومین ،دمتوکسی کورکومین و بیس
دمتوکسی کورکومین که در مجموع کورکومنوئیدها نامیده میشوند.
در میان این سه کورکومینوئید ،کورکومین در زردچوبه از همه فراوانتر
است .کورکومین رنگ مناسبی دارد که امکان استفاده از آن بهعنوان
عامل رنگدهنده در صنایع غذایی را مطرح میسازد ( Perroneو همکاران،
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 .)2015طبق مطالعات انجام شده بر روی انسان و موشهای آزمایشگاهی،
برای کورکومین فواید زیستی فراوانی از قبیل خاصیت آنتیاکسیدانی
( Boonlaو همکاران ،)2014 ،ضدالتهاب ( Shiو همکاران2015 ،؛ Fu
و همکاران ،)2014 ،ضدسرطان ( Farhangiو همکاران،)2015 ،
ضدباکتری ( Bellioو همکاران )2014 ،و افزایش عملکرد ایمنی بدن
( )2004 ،Clearyگزارش شده است .کورکومین بهدلیل خواص ذکر
شده ،همیشه مورد توجه بوده است اما تا به امروز مطالعات بسیار
اندکی درخصوص تاثیر کورکومین در آبزیپروری مشاهده شده است.
مطالعات انجام شده نشان میدهد کورکومین میتواند تاثیرات وسیع
فارماکولوژیک بهعنوان یک آنتیاکسیدان داشته باشد ( Rubyو همکاران،
1995؛  Todaو همکاران Behera .)1985 ،و همکاران ( )2011پیشنهاد
کردند کورکومین میتواند بهعنوان یک ماده محرک ایمنی در کپور
هندی ( )Labeo rohitaتاثیر مثبت داشته باشد .تحقیقات اخیر در
ماهی  Anabas testudineusنشان داد که رژیم غذایی کورکومین به
میزان  5تا  10گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی میتواند باعث حفظ
نظم طبیعی در بافت کبد ،پانکراس و مراکز ماکروفاژ– مالنوسیت شود
( Manjuو همکاران .)2012 ،همچنین کورکومین باعث بهبود عملکرد
رشد و فعالیت آنزیمهای هضمی در ماهی آمور ( Ctenopharyngodon
 )idellaو افزایش عملکرد رشد و ایمنی در ماهی تیالپیا ( Oreochromis
 )niloticusشده است ( Cuiو همکاران2013 ،؛  Zhongzeو همکاران،
 .)2003ماهی اسکار ( )Astronotus ocellatusاز خانواده سیچالیدهاست
که بهدلیل ارزش اقتصادی و بازارپسندی ،از پرطرفدارترین ماهیان
آکواریومی در سطح جهان بوده و در ایران نیز مهمترین و پرفروشترین
ماهی زینتی محسوب میشود (مشعلچی و همکاران .)1389 ،لذا انجام
چنین مطالعاتی میتواند به بهبود شرایط پرورش ،شکل ظاهری و
زیبایی رنگ بدن این ماهی کمک شایانی کند .برای بهبود شرایط
تکثیر و پرورش ماهیان زینتی تحقیقات زیادی روی چگونگی تغذیه
و ترکیب جیره غذایی انجام شده است ( Bureauو همکاران2006 ،؛
 Ghoshو همکاران2008 ،؛  Jiangو همکاران .)2016 ،یکی از اهداف
مهم در آبزیپروری ارائه محصول با کمترین هزینه و بیشترین بازده
است .ماهیها مانند سایر حیوانات ،قادر به بیوسنتز کاروتنوئیدها
نیستند ،ولی میتوانند کاروتنوئید های غذایی را در پوست و سایر
بافتهای خود ذخیره کنند ( Kopو  .)2008 ،Durmazبنابراین در
حال حاضر در پرورش انواع موجودات آبزی از انواع رنگدانهها استفاده
میشود تا به این ترتیب از این افزودنی بهعنوان یک عامل خوشرنگ
کننده پوست بدن آبزیان ،بهرههای تجاری برده شود .در
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صورتیکه بتوان با تجویز غذاهای غنی از رنگدانه ،رنگ ماهیان را بهبود
بخشید ،به یقین کیفیت و قیمت ماهیها افزایش خواهد یافت (صیدگر
و همکاران .)1394 ،امروزه در تحقیقات زیادی از گیاهان مختلف که
خود منشا انواع رنگدانهها هستند ،بهمنظور بهبود عملکرد رشد و رنگ
پذیری استفاده شده است .با توجه به اهمیت باالی ماهی اسکار در
بازار جهانی ،مورد توجه بودن آن در بین عالقهمندان به تکثیر و
پرورش و همچنین مقاوم بودن این ماهی در شرایط آکواریوم (عقدا و
همکاران ،) 1395 ،سعی بر انتخاب این گونه در این مطالعه شد .با
توجه به اینکه مطالعات اندکی درباره تاثیر مثبت کورکومین در آبزی
پروری صورت گرفته است و هیچگونه مطالعهای مبنی بر اثر این ماده
بر رنگپذیری پوست آبزیان انجام نشده است ،لذا هدف اصلی در این
پژوهش بررسی امکان کاربرد کورکومین موجود در گیاه زردچوبه در
بهبود عملکرد رشد و رنگپذیری پوست بچه ماهی اسکار میباشد.

مواد و روشها
ماهی و شرایط پرورش :این مطالعه بهمدت  8هفته در کارگاه
تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن بر روی
ماهی اسکار انجام شد .ماهیان از شرکت ایران آکواریوم (تبریز ،ایران)
خریداری و به کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان منتقل شدند .ماهیان
پس از دو هفته سازشدهی با شرایط کارگاه ،از نظر سالمتی و وضع
ظاهری بررسی شدند .سپس ماهیان با میانگین وزنی  5/1±0/25گرم
و طول متوسط  6/25±0/36سانتیمتر بهصورت تصادفی در  15مخزن
به ابعاد  80×50×20سانتیمتری با حجم آبگیری  64لیتر توزیع شدند
( 10عدد ماهی در هر مخزن) .دمای آب بهوسیله بخاری برقی 300
واتی ترموستاتدار در هر مخزن تنظیم میشد .میانگین دمای آب هر
مخزن  28±1/6درجه سانتیگراد بود .روشنایی کارگاه نیز بهوسیله
المپهای فلوئورسنت سفید براساس دوره نوری  12ساعت روشنایی،
 12ساعت تاریکی کنترل شد .اکسیژنرسانی از طریق پمپ مرکزی
بهطور یکسان در هر  15مخزن صورت گرفت .روزانه پس از آخرین
وعده غذایی ،تمامی مخازن بهمنظور حذف فضوالت و غذای خورده
نشده ،بهمیزان  %25سیفون میشدند.
طراحی آزمایش :این مطالعه در قالب طرح کامالً تصادفی انجام
شد .جهت انجام این آزمایش 5 ،تیمار با سه تکرار درنظر گرفته شد.
کورکومین با نسبتهای صفر ()C15( 15 ،)C10( 10 ،)C5( 5 ،)C0
و  )C20( 20گرم در هر کیلوگرم جیره اضافه شد
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( Jiangو همکاران .)2016 ،غذادهی در حد سیری در  3نوبت (ساعات
 14: 00 ،9: 00و  )19: 00با جیرههای آماده شده صورت میگرفت
(رفیعی و همکاران.)1394 ،
آمادهسازی جیره :در این تحقیق جیره غذایی (پروتئین ،%52
چربی  ،%12/5فیبرخام  %1/5و فسفر قابل جذب  )%1شرکت 21
بیضاء (شیراز ،ایران) با اندازه  5میلیمتر مورد استفاده قرار گرفت.
هم چنین کورکومین از شرکت دارویی دینه (قزوین ،ایران) تهیه شد.
سپس جهت آمادهسازی جیره غذایی ،ابتدا کورکومین در اتانول %96
حل شد ( 10میلیلیتر بهازای هر  5گرم کورکومین) و بر سطح پلتهای
غذایی اسپری شد و در نهایت بهمدت  24ساعت در معرض هوای اتاق
قرار گرفت تا اتانول اضافه شده بهطور کامل بخار شود (بیکزاده و
همکاران.)1394 ،
اندازهگیری شاخصهای رشد :در طول  8هفته آزمایش،
زیستسنجی از تمامی ماهیان هر دو هفته یکبار انجام گرفت .برای
جلوگیری از وارد شدن استرس به ماهیان 24 ،ساعت قبل از
زیستسنجی غذادهی قطع میشد .جهت بیهوشی ماهیان برای انجام
زیستسنجی از  200 ppmپودر گل میخک استفاده شد (رفیعی و
همکاران .)1394 ،اندازهگیری طول و وزن بهترتیب بهوسیله خطکش
با دقت  1میلیمتر و ترازوی دیجیتال با دقت  0/1گرم انجام گرفت.
شاخصهای رشد با استفاده از فرمولهای زیر مورد محاسبه قرار
گرفت ( Bekcanو همکاران:)2006 ،
وزن اولیه – وزن نهایی = (گرم) وزن کسب شده
(3طول نهایی)  /وزن نهایی ×  = 100فاکتور وضعیت
= ( )% day-1نرخ رشد ویژه
طول دوره پرورشی( /لگاریتم وزن اولیه – لگاریتم وزن نهایی)×100
وزن کسب شده  /غذای مصرف شده = ضریب تبدیل غذایی
(پروتئین مصرف شده  /وزن کسب شده) ×  = 100بازده پروتئینی
(چربی مصرف شده  /وزن کسب شده) ×  = 100بازده چربی
اندازه گیری مقدار کورکومین ذخیره شده در پوست :از هر
مخزن  2ماهی جهت اندازهگیری کورکومین ذخیره شده در پوست،
بهطور تصادفی انتخاب شدند .نمونه پوست ماهیان ،از بین ناحیه شکمی
و سینهای برداشته شد 200 .میلیگرم نمونه پوست درون لوله فالکن
 15میلیلیتری قرار گرفت و  10میلیلیتر استون بههمراه  1گرم
سولفات سدیم بدون آب به نمونه اضافه شدند .نمونهها بهمدت  3روز
در دمای  4درجه سانتیگراد در یخچال نگهداری شدند و سپس توسط
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کاغذ صافی واتمن شماره  4فیلتر شدند .عصاره حاصل با  10میلیلیتر
استون شسته شد و در نهایت ،میزان جذب نوری کورکومین در طول
موج  425نانومتر ،توسط دستگاه اسپکتروفتومتر ( Unico, New Jersey,
 )USAدر آزمایشگاه شیالت دانشکده منابع طبیعی صومعهسرا خوانده
شد (Wangو همکاران.)2006 ،
تجزیه و تحلیل آماری :دادههای حاصل از این مطالعه با استفاده
از نرمافزار  )Version 19, IBM, Armonk, NY, USA( SPSSمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای کنترل نرمال بودن دادهها از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف ،برای کنترل همگنی واریانسها از آزمون
 Leveneو جهت مشخص نمودن اختالف میانگین بین تیمارهای
مختلف ،از آنالیز واریانس یکطرفه ( )One-way ANOVAاستفاده
شد .همچنین برای مقایسه میانگینها ،آزمون  Tukeyمورد استفاده
قرار گرفت .آنالیزها در سطح معنیداری  0/05انجام گرفت.

نتایج
عملکرد رشد :نتایج نشان داد از لحاظ وزن نهایی بین تیمارهای
مختلف تفاوت معنیدار آماری وجود دارد (()P>0/05جدول  .)1بیشترین
وزن نهایی در تیمار  C5مشاهده شد و بین این تیمار و تیمار C0
اختالف معنیدار آماری مشاهده شد ( .)P>0/05اما بین سایر تیمارها
با یکدیگر تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( .)P>0/05بین تیمارهای
 C5و شاهد در فاکتورهای نرخ رشد ویژه و وزن کسب شده تفاوت

معنیدار آماری مشاهده شد ( .)P<0/05بهطوریکه بیشترین نرخ
رشد ویژه و وزن کسب شده در تیمار  C5مشاهده شد .از لحاظ ضریب
تبدیل غذایی بین تیمار شاهد و  C20تفاوت معنیداری مشاهده شد.
بهطوریکه کمترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار  C20وجود داشت .اما
بین تیمار  C20و سایر تیمارها ( C10 ،C5و  )C15تفاوت معنیداری
مشاهده نشد ( .)P<0/05بین تیمار  C20و  C0از لحاظ بازده پروتئین
و چربی تفاوت معنیدار آماری مشاهده شد ( )P<0/05بهطوریکه
بیشترین مقادیر این پارامترها در تیمار C20مشاهده شد ولی تفاوت
معنیدار بین این تیمار و سایر تیمارها ( )C15 ،C10 ،C5وجود نداشت
( .)P>0/05در پایان دوره ،از نظر طول بدن و فاکتور وضعیت بین تیمار
شاهد و سایر تیمارها تفاوت معنیدار آماری مشاهده نشد (.)P>0/05
میزان رنگپذیری پوست :نتایج حاصل از بررسی میزان کورکومین
دخیره شده در پوست نشان داد که اختالف معنیداری بین تیمارهای
 C0و  C20وجود دارد ( )P<0/05بهطوریکه بیشترین میزان کورکومین
ذخیره شده در تیمار  C20و کمترین مقدار آن در تیمار  C0مشاهده
شد .همانطورکه در شکل  2نشان داده شده است ،بین تیمارهای C15
و تیمار  C0هم تفاوت معنیدار مشاهده شد ( .)P>0/05اما بین
تیمارهای  C10 ،C5و  C15تفاوت معنیداری مشاهده نشد (.)P>0/05
عالوه بر این بین تیمارهای  C5 ،C0و  C10اختالف معنیداری وجود
نداشت ( .)P>0/05نتایج نشان داد بین تیمارهای  C15و  C20نیز از
لحاظ رنگپذیری پوست اختالف معنیدار آماری وجود ندارد (.)P<0/05

جدول  :1مقایسه شاخصهای رشد ماهی اسکار ( )Astronotus ocellatusپس از  56روز تغذیه با سطوح مختلف کورکومین (n=3؛ میانگین±انحراف معیار)
تیمارهای مختلف
فاکتورهای رشد
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
طول اولیه (سانتیمتر)
طول نهایی (سانتیمتر)
وزن کسب شده (گرم)
فاکتور وضعیت
-1
نرخ رشد ویژه ( )% Day
ضریب تبدیل غذایی
بازده پروتئینی
بازده چربی

C0

C5

C10

C15

C20

5/19 ± 0/01
30/35 ± 3/34b
6/32 ± 0/06
11/84 ± 0/84
25/16 ± 3/35b
1/76 ± 0/27
3/14 ± 0/2b
1/10 ± 0/14a
0/17 ± 0/021b
0/73 ± 0/09b

5/25 ± 0/06
46/85 ± 3/71a
6/40 ± 0/09
13/26 ± 0/17
41/63 ± 3/68a
2/31 ± 0/44
3/91 ± 0/13a
0/7 ± 0/08ab
0/24 ± 0/027ab
1/03 ± 0/11ab

5/19 ± 0/01
37/53 ± 6/31ab
6/25 ± 0/13
12/24 ± 0/67
32/34 ± 6/30ab
2/03 ± 0/028
3/51 ± 0/28ab
0/96 ± 0/17ab
0/21 ± 0/026ab
0/87 ± 0/11ab

5/23 ± 0/08
42/01 ± 6/99ab
6/37 ± 0/09
12/72 ± 0/57
36/74 ± 6/97ab
2/02 ± 0/07
3/68 ± 0/29ab
0/80 ± 0/15ab
0/24 ± 0/04ab
1/01 ± 0/18ab

5/18 ± 0/01
40/56 ± 2/63ab
6/37 ± 0/11
12/42 ± 0/28
35/38 ± 2/62ab
2/11 ± 0/05
3/67 ± 0/1ab
0/73 ± 0/10b
0/27 ± 0/03a
1/14 ± 0/12a

حروف التین غیرمشابه در هر ردیف بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح  0/05میباشد.

418

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شکل  : 2میزان کورکومین ذخیره شده در پوست ماهی اسکار ( Astronotus
 )ocellatusپس از  56روز تغذیه با سطوح مختلف کورکومین (n=3؛ میانگین±

انحراف از معیار).
حروف کوچک التین غیرمشابه بیانگر تفاوت معنیدار در سطح  0/05در هر ستون میباشد.

بحث
در مطالعه حاضر سطوح مختلف کورکومین بهکار گرفته و تاثیر
آن بر عملکرد رشد و رنگپذیری ماهی اسکار بررسی شد .نتایج این
مطالعه نشان داد استفاده از  5گرم کورکومین در هر کیلوگرم جیره
غذایی ماهی اسکار میتواند باعث بهبود عملکرد رشد و افزایش معنیدار
در فاکتورهای نرخ رشد ویژه و وزن کسب شده در این تیمار ()C5
شود .کمترین ضریب تبدیل غذایی و بیشترین بازده پروتئین و چربی
در تیمار ( )C20مشاهده شد ولی از آنجاییکه بین تیمار  C5و C20
تفاوت معنیدار آماری مشاهده نشد بنابراین میتوان تیمار  C5را از
نظر فاکتورهای ضریب تبدیل غذایی ،بازده پروتئین و چربی مناسب
دانست زیرا استفاده از  5گرم کورکومین در هر کیلوگرم جیره غذایی
مقرون بهصرفهتر نسبت به مصرف  20گرم کورکومین میباشد از این
حیث مناسبترین میزان کورکومین پیشنهادی در این تحقیق  5گرم
در هر کیلوگرم غذا میباشد .باتوجه به اینکه در مطالعات گذشته،
گاهی استفاده از مقادیر باالی  5گرم کورکومین اثرات منفی در رشد
داشته است ( Liuو همکاران ،)2015 ،اما نتایج این تحقیق نشان داده
است استفاده از مقادیر  15 ،10و  20گرم کورکومین هیچگونه تاثیر
منفی در روند رشد ماهی اسکار نداشته است .بهنظر میرسد عامل ذکر
شده رابطه مستقیم با نوع گونه مورد مطالعه ،نحوه عملکرد آنزیمهای
هضمی روده در گونه مورد نظر و همچنین مدت زمان و شرایط محیطی

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

آزمایش دارد .نتایج حاصل از تحقیق حاضر با مطالعه  Jiangو همکاران
( )2016مطابقت دارد .در تحقیق مذکور ماهی طالیی ( Carassius
 )auratusدر سه تیمار صفر 1 ،و  5گرم کورکومین در هر کیلوگرم
جیره ،بهمدت  105روز تغذیه شدند .میزان  5گرم کورکومین در جیره
غذایی ماهیان ،باعث افزایش معنیداری در وزن نهایی کسب شده و
نرخ رشد ویژه شد ،بهعالوه بیشترین کارایی غذا در همین تیمار
مشاهده شد .آنها پیشنهاد کردند  5گرم کورکومین در جیره ماهی
طالیی میتواند باعث بهبود عملکرد رشد در ماهی شود Akdemir .و
همکاران ( )2016با بهکارگیری سطوح مختلف کورکومین ( 200و
 400میلیگرم در هر کیلوگرم غذا) در شرایط متفاوت از لحاظ تراکم
( 20و  100کیلوگرم در هر مترمکعب) به بررسی تاثیر این عوامل بر
رشد ماهی قزلآالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissپرداختند.
نتایج نشان داد افزایش معنیداری در وزن نهایی و نرخ رشد ویژه در
ماهیان تغذیه شده با  200میلیگرم کورکومین در شرایط متراکم نسبت
به تیمار دیگر وجود دارد Liu .و همکاران ( )2015از شش رژیم غذایی
فرموله شده با سطوح مختلف کورکومین با مقادیر صفر،60 ،30 ،15 ،
120و  240میلیگرم در هر کیلوگرم جیره غذایی ماهی سیم
( )Megalobrama amblycephalaاستفاده کردند .میزان بهینه مصرف
کورکومین در این ماهی  60میلیگرم کورکومین در هر کیلوگرم جیره
غذایی پیشنهاد شد که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت ندارد .استفاده
از این مقدار کورکومین در مطالعه مذکور باعث افزایش معنیدار در
نرخ رشد ویژه و درصد افزایش بدن شد و همچنین بهترین ضریب
تبدیل غذایی در همین تیمار مشاهده شد .تفاوت در میزان اثر بخشی
کوکورمین استفاده شده در تحقیق مذکور با تحقیق حاضر میتواند
به عوامل مختلفی ازجمله نوع گونه و یا مدت زمان آزمایش بستگی
داشته باشد .در مطالعه  Cuiو همکاران ( )2013که به بررسی تاثیر
جیرههای غذایی حاوی کورکومین بر عملکرد رشد و پارامترهای
بیوشیمیایی خون ماهی تیالپیا پرداختند ،دریافتند استفاده از کورکومین
باعث بهبود عملکرد رشد در این ماهی میشود .در این مطالعه ،از پنج
تیمار بهترتیب صفر 150 ،100 ،50 ،و  200میلیگرم کورکومین در
هر کیلوگرم جیره تجاری ،استفاده شد که بهترین عملکرد رشد از نظر
افزایش وزن نهایی ،نرخ رشد ویژه و باالترین کارایی غذا در ماهیانی
که با  150میلیگرم کورکومین تغذیه شده بودند ،مشاهده شد.
مطالعات نشان داده است که کورکومین محتوای پروتئین روده
و هپاتوپانکراس را توسعه و افزایش میدهد بنابراین قابلیت جذب
پروتئین در روده باال میرود .آنزیمهای گوارشی یک نقش کلیدی در
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تاثیر سطوح مختلف کورکومین موجود در گیاه زردچوبه جیره بر عملکرد رشد و رنگپذیری....

هضم مواد مغذی ایجاد میکنند که فعالیت آنها بیانگر ظرفیت گوارش
میباشد و میتواند بهطور مستقیم بر نرخ رشد ماهی تاثیرگذار باشد
( Jiangو همکاران )2016 ،عالوه بر این کورکومین میتواند بهعنوان
یک ماده محرک فعالیتهای گوارشی ،فعالیت آنزیمهای هضمی از
قبیل لیپاز ،کیموتریپسین و آمیالز را افزایش دهد و باعث توسعه
توانایی روده در جذب مواد مغذی گردد که در نهایت باعث بهبود
عملکرد رشد در موجود زنده خواهد شد ( Wenو همکاران.)2009 ،
از آنجاییکه اضافه کردن کورکومین به جیره غذایی باعث هضم
و جذب بهتر مواد مغذی میشود ،شاخصهای رشد مانند نرخ رشد
ویژه و وزن کسب شده در تیمارهای تغذیه شده با کورکومین نسبت
به تیمار شاهد تفاوت معنیداری را نشان داد .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت استفاده از  5گرم کورکومین در جیره غذایی ماهی اسکار (تیمار
 ،) C5توانسته باالترین کارایی از لحاظ میزان غذای خورده شده در
تبدیل به وزن بهدست آمده را نشان دهد .بنابراین کمترین ضریب
تبدیل غذایی در همین تیمار مشاهده شد .افزودن کورکومین باعث
افزایش قابلیت جذب پروتئین در بدن میشود بنابراین با استفاده از
 5گرم کورکومین در جیره غذایی میتوان به بهبود فاکتور بازده
پروتئینی در بدن ماهی کمک کرد .در مطالعات اخیر ،استفاده از
رنگدانههای طبیعی و همچنین گیاهان دارویی در جیره غذایی آبزیان
بهمنظور رنگپذیری پوست و افزایش کارایی تکثیر و پرورش آنها ،به
کرات مشاهده شده است .اما تاکنون مطالعهای درخصوص استفاده از
گیاه زردچوبه و رنگدانه موجود در آن ،صورت نگرفته است .نتایج حاصل
از این بررسی نشان داد بهکار بردن  15گرم کورکومین در جیره غذایی
میتواند رنگپذیری بیشتری در این تیمار ( )C15نسبت به تیمار
شاهد ( )C0ایجاد کند .عقدا و همکاران ( )1395به بررسی تاثیر پوست
سبز گردو ( )Juglans regiaبر رنگپذیری ماهی اسکار پرداختند .نتایج
حاصل نشان داد که استفاده از  %1پوست سبز گردو در جیره ،میتواند
بهعنوان میزان بهینه در ماهی اسکار مورد استفاده قرار گیرد تا باعث
ایجاد رنگ مناسب در پوست بدن شود .عظیمی و همکاران ()1393
تاثیر رنگدانههای طبیعی در فلفل دلمهای قرمز ()Capsicum annuum
و گوجه فرنگی ( )Solanum lycopersicumرا در تغییرپذیری رنگ
ماهی فالورهورن ( )Chiclasoma sp.بررسی کردند .نتایج حاصل از
این تحقیق نشان داد که رنگپذیری در تیمارهای تغذیه شده با فلفل
دلمهای قرمز ،افزایش معنیداری نسبت به سایر تیمارها دارد به
طوریکه تیمارهای تغذیه شده با گوجه فرنگی با تیمار شاهد که فاقد
رنگدانه بود تفاوتی را نشان نداد .محققین به این نتیجه رسیدند که
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احتماالً ماهی فالورهورن میتواند بتاکاروتن موجود در فلفل دلمهای
را به آستازانتین تبدیل و در بدن ذخیره کند ،اما با توجه به عدم وجود
تفاوت بین تیمارهای تغذیه شده با گوجه فرنگی و تیمار شاهد ،بیان
کردند که ماهی قادر به سنتز لیکوپن موجود در گوجه فرنگی نبوده و
نمیتواند رنگدانه گوجه فرنگی را در پوست ذخیره کند .مشعلچی و
همکاران ( )1389به مقایسه اثر آستازانتین و جلبک دونالیال در ماهی
اسکار سفید پرداختند .نتایج آنها نشان داد که هر دو رنگدانه مورد
استفاده در جیره غذایی باعث تغییر رنگ در پوست ماهی اسکار
می شود .رنگدانه آستازانتین باعث ایجاد رنگ قرمز و جلبک دونالیال
سبب ایجاد رنگ قرمز -نارنجی میشود Shapoori .و همکاران ()2012
به بررسی تاثیر رنگدانههای طبیعی (فلفل دلمهای قرمز ،گوجه فرنگی
و هویج  )Daucus carota subsp. sativusو مصنوعی (آستازانتین) بر
روی ماهی اسکار آلبینو پرداختند .نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان
داد که رنگدانه آستازانتین نسبت به رنگدانههای طبیعی ،بهمیزان
بیشتری در پوست ماهیان ذخیره شده است .با توجه به اینکه در مدت
زمان مشابه ،جذب آستازانتین نسبت به بتا کاروتن بهتر و بیشتر بوده
است ،بهنظر میرسد برای رسیدن به نتایج مطلوبتر ،میتوان مقدار
مواد گیاهی در جیره یا دوره مصرف آن را باال برد Kop .و همکاران
( )2010در مطالعهای که بر روی ماهی سوروم ()Heros severus
انجام دادند به بررسی تاثیر رنگدانههای طبیعی بر رنگپذیری پوست
این ماهی پرداختند .ماده گیاهی مورد استفاده در این تحقیق هویج
و فلفل دلمه قرمز بود که سرشار از منابع کاروتنوئیدی هستند .نتایج
حاصل از این مطالعه نشان داد که رنگ بدن ماهیان با مواد گیاهی مورد
استفاده تغیی ر کرد و نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد .نتایج
این مطالعه نشان داد ماهی توانسته هر دو منبع کارتنوئیدی موجود
در هویج و فلفل دلمهای را در پوست خود ذخیره کند .رنگدانههای
طبیعی مورد استفاده در مطالعات مذکور با توجه به نوع گونه ،مدت
زمان آزمایش و میزان مصرف رنگدانه متغیر بودند لیکن باتوجه به
آنالیزهای انجام شده توانستهاند باعث رنگپذیری ماهیان شوند به
طوریکه بتوان آنها را جایگزینی برای رنگدانههای مصنوعی دانست.
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