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چکیده
این مطالعه بهمنظور ارزیابی اثرات استفاده از بتاکاروتن بهعنوان رنگدانه سنتتیک و جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمهای زرد بهعنوان رنگدانهای
طبیعی بر رنگپذیر و عملکرد رشد ماهی سیچالید الکتریکی زرد آبی انجام شد .تعداد 120عدد ماهی سیچالید زرد آبی با میانگین وزنی
( 2/51±0/05گرم) در قالب  3تیمار و یک گروه شاهد و هر کدام با سه تکرار تقسیم شدند12 .عدد آکواریوم به ابعاد 30×40×70سانتیمتر
آماده و  10قطعه ماهی به هرکدام اضافه شد .گروه شاهد با غذای فاقد افزودنی (غذای پایه) تغذیه گردید .تیمار 1جیرههای حاوی بتاکاروتن
( 40میلیگرم در کیلوگرم غذا) ،تیمار  2جلبک اسپیرولینا و تیمار  3فلفل دلمهای زرد (هریک بهمقدار  10گرم در کیلوگرم غذا) بودند .بعد از
تیماربندی بهمدت  8هفته ماهیان با جیرههای آزمایشی مورد تغذیه قرار گرفتند .سپس شاخصهای رنگی شدن از نظر معنیداری با روش

One way

 ANOVAدر نرمافزار Spss 19مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .همچنین برخی از شاخصهای رشد مانند  BWI ،FCR ،SGRمورد بررسی
قرار گرفتند  .پس از پایان دوره پرورش از هر تیمار تعداد  9عدد ماهی بهصورت تصادفی انتخاب گردید و برای ارزیابی میزان تغییر رنگ ایجاد شده
از سیستم رنگ سنجی * L*a*bبا استفاده از دستگاه  Chroma meter CR-40استفاده شـد .در نتایج بهدست آمده از نظر هر سه مؤلفه تفاوت
معنیداری مشاهده نشد .بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که استفاده از بتاکاروتن ،جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمهایی در جیره ماهی سیچالید
الکتریکی زرد آبی تأثیر معنیدار بر روی شاخصهای رنگ ظاهری نشده است ( )P<0/05و همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری در
شاخصهای رشد بین تیمارهای تغذیه شده حاوی بتاکاروتن ،جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمهایی با تیمار شاهد وجود نداشت (.)P<0/05
کلمات کلیدی :رنگپذیری ،رشد ،بتاکاروتن ،اسپیرولینا ،فلفل دلمهای زرد ،ماهی ماکرو
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

mrimanpoor53@yahoo.com
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مقدمه
تولید و پرورش آبزیان زینتی یکی از بخشهایی است که ساالنه
مقادیر باالیی از درآمد صنعت آبزیپروری را بهخود اختصاص میدهد
( .)2014 ،FAOرنگ ماهیان زینتی از مهمترین مشخصات ارزشگذاری
این ماهیان میباشد (غیاثوند و همکاران .)1387 ،رنگ یکی از فاکتورهای
عمده تعیینکننده قیمت آکواریومی در بازار جهانی است .ماهیان سیچالید
یکی از ماهیان عمومی و مورد پسند آکواریومداران است .پوست ماهیان
سیچالید دارای ترکیب رنگی گوناگون است .رنگ ماهیان بهدلیل حضور
کروماتوفور که محتوی رنگدانه است بود که معموالً روی پوست حضور
دارند .چهار گروه رنگدانه اصلی مسئول ایجاد رنگ در بافت و پوست
حیوانات و گیاهان میباشند که عبارتند از مالنین ،پورین ،پریدیوم و
کارتنوئید ( .)1969 ،Fujiکارتنوئیدها رنگهای مختلف با ایجاد
کمپلکسهای خاص کارتنوئیدها و کارتنوئید-پروتئین تولید میشوند.
بهدلیل اینکه کارتنوئیدها فقط توسط گیاهان سنتز میشوند و در
بافتهای جانوری دستخوش تغییر میشوند ،لذا ماهیان میبایست
آنها را طریق جیره غذایی خود دریافت کند (Boonyaratpalin
و  .)1977 ،Lovellرنگ بدن موجودات زنده تابع دو عامل ژنتیکی و
تغذیهایی میباشد .منابع طبیعی کارتنوئیدها ،اغلب حاوی ترکیبی از
رنگدانههای مختلف میباشد .که اغلب آنها ثابت نیست و رنگ خیلی
غیریکنواختی ایجاد میکنند که به نسبت کارتنوئیدهای مختلف وابسته
است .با اینحال استفاده از کارتنوئیدهای سنتزی رایجتر بوده که علت
آن دسترسی آسان آنها بوده و اینکه همیشه حاوی یک رنگدانه خاص
میباشد ( Salesو  .)2003 ،Janssensامروزه سعی شده که رنگدانهها
بهصورت اختصاصی ،با منشاء طبیعی و سنتتیک جهت مصرف در
تغذیه آبزیان پرورشی ازجمله آزادماهیان در سطح گسترده تولید و
عرضه شوند ( Phamو همکاران .)2014 ،بتاکاروتن یکی از رنگدانههای
طبیعی با خاصیت آنتیاکسیدانی قوی بوده و همچنین بهعنوان پیشساز
ویتامین  Aدر انسان و حیوان بهکار میرود و بهدلیل خاصیت
آنتی اکسیدانی و ضدسرطانی که این رنگدانه دارد ،از آن در تهیه
مکملهای غذایی و دارویی استفاده میشود ( Cuiو همکاران.)2012 ،
ریزجلبکها از منابع غنی کارتنوئیدها هستند که از این گروه میتوان
به کلرال ،اسپیرولینا و هماتوکوکوس اشاره کرد ( Guptaو همکاران،
 .)2006اسپیرولینا یک جلبک سبز -آبی ،تاژکدار و مارپیچی شکل به
قطر  12میکرون و منبع غنی از پروتئین ،ویتامین ،اسیدهایآمینه و
چرب ضروری ،مواد معدنی و رنگدانههای آنتیاکسیدانی درنظر گرفته
میشود ( Diramanو همکاران .)2009 ،بهدلیل مواد مغذی مناسب و
رنگدانههای مهم در این ریزجلبک کاربردهای فراوان در صنایع بهداشتی
آرایشی و مکمل غذایی دام و طیور و آبزیان دارد .در حال حاضر
دیدگاه مصرف غذاهای گیاهی و مفید با عنوان غذاهای با توان
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عملکردی در بدن یا  Functional foodsدر غذای انسانی بسیار مورد
توجه است و عملکرد بهبود بخش این نوع جیرهها برای ارگانیسم ،دلیل
گرایش به این نوع تغذیه است .بدیهی است بهکارگیری این نوع نگرش
در تغذیه دام و جانوران نیز باعث بهبود عملکرد رشد و زادآوری جانوران
باشد ( Cliffordو همکاران .)2015 ،رنگدانه طبیعی استخراج شده از
چغندر  Betta vulgarisبهعنوان یک رنگ خوراکی شناخته شده در
صنایع مختلف بوده و قدرت آن از بسیاری از رنگهای سنتزی نیز
بیشتر است .وجود ترکیبات گوناگون رنگی فالونوئیدی و کاروتنوئیدی
در چغندر قرمز عالوه بر وجود رنگ مناسب که در صنعت بهنام رنگ
 E162معروف است یک آنتیاکسیدان غذایی قوی و یک ضداسترس
بسیار فعال در بدن جانوران و انسان شناخته شده است ( Cliffordو
همکاران .)2015 ،درخصوص پارامترهای رشد آبزیان مختلف نسبت به
اضافه کردن رنگدانههای غذایی به گونههای متفاوتی عکسالعمل نشان
داد به گونهایی که در برخی افزایش رشد داشته بهطور مثال :در اثر
استفاده از رنگدانه آستاگزانتین در جیره آزادماهی اطلس ()Salmo salar
و تیالپیای قرمز ( )Red Oreochromis niloticusموجب افزایش رشد
ماهیان شده است ( Boonyaratplinو 1989 ،Unprasert؛ ،Torrissen
 .)1984ولی در برخی روی رشد اثر معنیداری نداشته بهطور مثال:
استفاده از رنگدانههای بتاکاروتن و آستاگزانتین در جیره میگوی ببری
سیاه ( )Penaeus monodonو میگوی ژاپنی ()Penaeus japonicas
اثر معنیداری روی رشد و بقا میگوها مشاهده نشد (Boonyaratpalin
و همکاران2001 ،؛  Yamadaو همکاران .)1990 ،استفاده از عصاره
جلبک بهعنوان افزودنی غذایی فواید زیادی دارد ازجمله :افزایش کیفیت،
سالمت و خوش طعم شدن غذا ،افزایش رشد و ایمنی در آبزیان ،بهبود
فلور طبیعی معده و روده ،افزایش تولید شیر در دامهای اهلی و غیره
( Chojnackaو همکاران .)2012 ،در تحقیقی اثرات فلفل قرمز ،گل
همیشه بهار و آستاگزانتین مصنوعی را بر روی رنگپذیری و رشد
میگوی ببری سیاه ( )Penaeus monodonدر تحقیقی اثرات فلفل قرمز،
گل همیشه بهار و آستاگزانتین مصنوعی را بر روی رنگپذیری و رشد
میگوی ببری سیاه میزان بقا نشان داد ( Talebiو همکاران.)2011 ،
تاثیر فلفل دلمهای قرمز را بر رشد ،رنگپذیری بافت و فاکتورهای خونی
ماهی قزلآالی رنگینکمان مورد بررسی قرار دادند که نتایج این تحقیق
نشان از تاثیر مثبت این رنگدانه گیاهی بر فاکتورهای یاد شده داشت
( Talebiو همکاران .)2011 ،مطالبات بازار غذا برای یافتن رنگدانههای
مناسب برای ماهیان زینتی بهویژه مواد ارزان و سالم برای ماهیان
آکواریومی لزوم تحقیق اثر رنگدانه طبیعی موجود در جلبک اسپیرولینا
و فلفل دلمهایی زرد بر رنگپذیری ماهی سیچالید زرد آبی
( )Labidochromi caeruleusمیباشدو مشاهده ماندگاری رنگ القایی
بر آنها ،علت انجام تحقیق حاضر بوده است .با توجه به اینکه پرورش
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ماهیان زینتی در چند سال اخیر گسترش یافته و با توجه به اهمیت
وجود مقادیر زیادی از منابع جلبکهای دریایی در کشور ایران بهویژه
در خلیج فارس و این مهم که تاکنون روی توان رنگپذیری ماهیان
زینتی بههنگام استفاده از این جلبکها و تأثیر آنها بر فاکتورهای رشد،
تحقیقی صورت نگرفته است ،تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات
کارتنوئید بتاکاروتن ،جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمهایی زرد بر فاکتورهای
رشد و میزان کاروتنوئیدهای ذخیره شده در بافت و پوست انتخاب
منبعی جدید و طبیعی بهعنوان مکمل غذایی افزایشدهنده رنگ و رشد
در ماهیان زینتی انجام گردید مطالعات چندانی درباره تأثیر رنگدانههای
مصنوعی بتاکاروتن و طبیعی بر روی ماهیان سیچالید صورت نگرفته
است .بنابراین این تحقیق برای مقایسه میان رنگدانه مصنوعی بتاکارتن
و رنگدانههای طبیعی موجود در جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمهایی زرد
انجام شد .لذا با توجه بهموارد ذکر شده این تحقیق با اثر رنگدانه بتاکاروتن
و رنگدانههای طبیعی جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمهایی زرد بر
رنگپذیری و شاخصهای رشد در ماهی سیچالید زرد آبی انجام شد.

مواد و روشها
تهیه جیره :در این مطالعه اثر  4جیره آزمایشی (تیمار شاهد
و  3تیمار تغذیه ای با جیره حاوی رنگدانه) روی ماهی ماکرو از نظر
اثر رشد ،تکامل گنادی ،بافت و رنگی شدن مورد آزمایش قرار گرفت.
از غذای کنسانتره تجاری (بیومار ساخت شرکت فرانسه) بهعنوان
جیره پایه برای گروه شاهد استفاده شد .ترکیبات تقریبی جیره استفاده
شده شامل 0/47 ،پروتئین 8/5 ،چربی 10/5 ،خاکستر و  0/6رطوبت
بود .برای تهیه غذای تیمار طبیعی ،رنگدانه بتاکاروتن بهمیزان 40
میلیگرم در کیلوگرم ،پودر جلبک اسپیرولینا و پودر فلفل دلمهای
بهمیزان  10گرم در کیلوگرم به جیره پایه اضافه شد .روش تهیه جیره
بدینصورت بود که برای اضافه کردن رنگدانههای کارتنوئیدی (بتاکاروتن،
پودر جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمهای) به غذای پایه در ابتدا مقداری
رنگدانههای مصرفی برای هر تیمار محاسبه گردید و سپس رنگدانههای
مربوط به هر تیمار غذایی ،در آب مقطر گرم حل شد .محلولهای
آماده شده به جیرهها اسپری شدند .در انتها جیرهها روی یک سطح
صاف و تمیز پهن شدند .جیرهها پس از خشک شدن در دمای اتاق،
جمعآوری و بهطور در نایلونهای شمارهگذاری شده در فریزر با درجه
حرارت  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند .برای اطمینان از ترکیبات
شیمیایی تیمارهای غذایی ساخته شده ،نمونهای از هریک از آنها در
آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
تهیه ماهی و طراحی آزمایش :این پژوهش در سال  1395در
مرکز تحقیقات آبزیپروری شهیدفضلیبرآبادی دانشگاه علوم کشاورزی
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و منابع طبیعی گرگان انجام شد .در این مطالعه ،ماهیان ماکرو (با میانگین
وزنی  2/51±0/35گرم و میانگین طول  5/35±0/05سانتیمتر) از مراکز
فروش ماهیان زینتی شهر گرگان در استان گلستان تهیّه و بهمدت دو
هفته با شرایط آزمایشگاه سازگار شدند .آزمایش بهصورت کامالً تصادفی
با چهار تیمار و سه تکرار در هر سطح ،بهمدت  8هفته انجام شد .هر
تیمار بهمیزان  2درصد وزن بدن 2 ،بار در روز تغذیه میشدند .مدفوع
و دیگر مواد باقیمانده هر روز صبح از مخازن خارج میشد .در طول
دوره آزمایش ،دمای آب  26/25±2درجه سانتیگراد ،اکسیژن محلول
در آب  6/1±0/5میلیگرم در لیتر و پیاچ آب  8/13±0/02بود .در هر
آکواریوم (با ابعاد  30×40×70سانتیمتر)  10قطعه ماهی در  60لیتر
آب قرار گرفتند.
شاخصهای رشد :در پایان دوره  8هفته ،برای بررسی روند رشدی
ابتدا ماهیان ماکرو بهمدت  24ساعت گرسنه نگه داشته شده و توسط
پودر گل میخک بیهوش و سپس نمونهبرداری بهصورت کامالً تصادفی
(از هر تیمار  9ماهی) انجام گردید .برای اندازهگیری طول و وزن ماهیان
بهترتیب از کولیس و ترازوی یک هزارم استفاده شد .شاخصهای
بررسی شده در دوره پرورش شامل نرخ رشد ویژه ( :Specific growth rate
 ،)SGRمیانگین درصد افزایش وزن بدن (،)Weight growth rate: WGR
میانگین درصد افزایش طول بدن ( )Length growth rate: LGRارتفاع
بدن ( ،)Body heightطول کل ( ،)Total lengthوزن کل (،)Total weight
ضریب تبدیل غذایی ( ،)Feed conversion ratio: FCRفاکتور وضعیت
یا ضریب چاقی ( (CF:Condition factorو درصد بازماندگی ( Survival
 )rate: SRبراساس روابط زیر محاسبه شدند ( Promyaetو همکاران،
- SGR (%/day) = [(LnWt - LnWi) / T] ×100
:)2011
- WGR (%) = [(Wt – Wi/ Wi)] ×100
]) (gکل غذای خورده شده  (g) /افزایش وزن تر بدن [ = - FCR
- CF = Wt × Lt -3 × 100
)×100تعداد کل ماهی سالم زنده باقیمانده/تعداد کل ماهی اولیه( =)-SR (%

که در آن  Wtو  Ltبهترتیب میانگین وزن و طول نهایی Wi ،و
بهترتیب میانگین وزن و طول اولیه بچه ماهیان و  Tطول دوره پرورش
میباشند.
Li

سنجش کارتنوئید :در پایان آزمایش از هر تیمار  9ماهی (هر
تکرار  3ماهی) برای اندازهگیری کارتنوئید کل بهطور تصادفی انتخاب
و همچنین در پایان آزمایش شاخصهای رشد اندازهگیری شدند .نمونه
پوست ماهیان از هر دو طرف بدن ،بین ناحیه شکمی و سینهای برداشته
شد 200 .میلیگرم نمونه پوست درون لوله فالکن  20میلیلیتری قرار
داده و سپس  10میلیلیتر استن 1 ،گرم سولفات سدیم بدون آب به
نمونه اضافه و سپس هموژن شدند .نمونهها بهمدت  3روز در دمای 4
درجه سانتیگراد در یخچال نگهداری شدند و سپس توسط کاغذ صافی
واتمن  1شماره  4فیلتر شدند .عصاره حاصل  3یا  4بار با  10میلیلیتر
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بلباسی و همکاران

 78/2±34/75بیشترین میزان مولفه  Lرا نشان داد .در تیمار  2با
میانگین  6/27±2/16کمترین و در تیمار  4با میانگین 7/50±1/83
بیشترین میزان مولفه  aرا نشان داد .در تیمار  3با میانگین 19/38±3/82
کمترین و در تیمار  4با میانگین  25/27±3/50بیشترین میزان مولفه
 bرا نشان داد .در هر سه مولفه پارامتر رنگ ظاهری پوست تفاوت
معنیداری مشاهده نشد (.)P>0/05

استن شسته شد و سپس میزان رنگدانه در  450نانومتر ،توسط دستگاه
اسپکتروفتومتری انجام شد .سپس با استفاده از دستگاه رنگسنج
 Chroma Meter CR -40اندازهگیری گردید .در این آزمایش اطالعات
داده شده توسط دستگاه در قالب  3پارامتر فاکتور * a* ،،Lو* bبیان
شد L* .مولفه رنگ روشنایی و شفافیت a* ،مولفه قرمز تا سبز و *b
مولفه رنگ آبی تا زرد میباشد.
آنالیز آماری :این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی و با استفاده

جدول  :1رنگ ظاهری بافت ماهی ماکرو در تیمارهای مختلف

از آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل آماری شد .آنالیزدادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSS19انجام شد .برای بررسی طبیعی بودن دادهها
از آزمون  shapiro-wilkو برای همگنی واریانس از آزمون لون استفاده
شد .بهمنظور بررسی وجود یا نبود اختالف معنیداری بین تیمارها از
تجزیه واریانس یکطرفه استفاده گردید .برای مقایسه میانگینها نیز
از آزمون چند دامنه دانکن و با درصد اطمینان  95درصد استفاده شد.
دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار نشان داده شدند.

عنوان
گروه شاهد
تیمار 1
تیمار2
تیمار3

مولفه *L

مولفه *a

مولفه *b

(طیف شفافیت و
روشنایی)
63/35±1/34
65/85±3/32
65/90±0/56
66/10±0/28

(طیف قرمز تا
سبز)
4/30± 0/00
4/70±1/69
4/70±0/56
3/90±0/56

(طیف آبی تا
زرد)
6/70 ± 0/00
7/50±0/00
6/70±0/00
6/70±1/13

دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است.

جدول  :2رنگ ظاهری پوست ماهی ماکرو در تیمارهای مختلف

نتایج

عنوان

آنالیز اسپکتروفتومتری برای مشاهده تغییرات رنگ پوست و بافت
ماهیانی که با رنگدانههای مختلف تغذیه شده بودند ،صورت پذیرفت
که نتایج آن در جداول  1و  2نشان داده شده است .جدول 1میانگین
پارامتر رنگ ظاهری بافت ماهی ماکرو در طی  56روز دوره پرورش را
نمایش میدهد .در گروه شاهد با میانگین  63/35±1/34کمترین و در
تیمار  3با میانگین  66/10±0/28بیشترین میزان مولفه  Lرا نشان داد.
در تیمار  3با میانگین  3/90±0/56کمترین و در تیمار  1با میانگین
 4/1±70/69بیشترین میزان مولفه  aرا نشان داد .در گروه شاهد و
تیمار  3با میانگین  6/70±0/00کمترین و در تیمار  2با میانگین
 7/0±50/00بیشترین میزان مولفه  bرا نشان داد .در هر سه مولفه
پارامتر رنگ ظاهری بافت ،اختالف معنیداری مشاهده نشد (.)P>0/05
جدول 2میانگین پارامترهای رنگ ظاهری پوست ماهی ماکرو در گروه
تیمار  4با میانگین  74/36±5/20و در گروه شاهد با میانگین

گروه شاهد
تیمار1
تیمار2
تیمار3

مولفه *L
(طیف شفافیت و
روشنایی)
78/34±2/75
78/16±3/35
77/52±6/50
74/36±5/20

مولفه *a
(طیف قرمز تا
سبز)
6/71±1/96
7/23±1/90
6/27±1/16
7/50±1/83

دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است.

پارامترهای رشد :در جدول  3نتایج نشان داد که بعد از  56روز
بین تیمارهای آزمایشی اختالف معنیداری در اضافه وزن ،درصد افزایش
وزن ،درصد بقا ،فاکتور وضعیت ،ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذا
وجود نداشت ( .)P<0/05در واقع نوع رنگدانههای بهکار برده شده فاقد
تاثیر معنیدار بر شاخصهای رشد مورد بررسی بوده است .البته وزن
و فاکتور وضعیت بهدست آمده در گروه شاهد نسبت به دیگر تیمارها
بهطور غیرمعنیدار افزایش یافته و همچنین ضریب رشد ویژه در تیمار
 4که حاوی بتاکاروتن است بهطور غیرمعنیدار افزایش یافته است.

جدول :3مقایسه میانگین شاخصهای رشد در ماهیان ماکرو تغذیه شده با تیمارهای آزمایشی
(شده با رنگدانه بتاکاروتن ،جلبک اسپیرولینا و فلفلدلمهای زرد) طی  56روز دوره پرورش
متغیر

تیمار1

تیمار2

تیمار3

تیمار4

اضافه وزن
درصدافزایش وزن
درصد بقا
فاکتور وضعیت
ضریب رشد ویژه
ضریب تبدیل غذا

1/87±0/52
74/49±19 /76
80/83
1/86±0/88
0/98±0/19
1/01±0057

1/70 ±0/65
69/86 ±26/85
80/83
1/77±0/11
0/93±0/27
1/01±0/0074

1/71±0/74
70/02±32/42
80/83
1/81±0/11
0/92±0/34
1/01±0/0079

1/77±0/51
77/59±23/84
80/83
1/83±0/95
1±0/92
1/01±0/0067

دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است.
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مولفه *b
(طیف آبی تا
زرد)
21/96±5/46
23/27±5/94
19/38±3/82
25/27±3/50

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بحث
نوع رنگ ماهیان بهوسیله سیستمهای عصبی آندوکرینی کنترل
میشود ،اما رنگدانههای منابع غذایی نیز نقش مهمی در تعیین رنگ
ایفا میکنند ( Chatzifotisو همکاران .)2004 ،امروزه تحقیقات بسیاری
درخصوص استفاده از رنگدانههای با منبع طبیعی برای ایجاد تغییر
رنگ در ماهی و یا گوشت ماهی صورت میگیرد .علت آن را میتوان
در قیمت مناسب این مواد و همچنین اثرات بهداشتی شناخته شده
آنها دانست ،زیرا این مواد هم دارای اثرات تغذیهایی (میزان پروتئین
 28تا  93درصد ،کربوهیدرات  40تا  57درصد و چربی کل  9تا 14
درصد) و نیز رنگدانهایی میباشند (غیاثوند و شاپوری .)1387 ،طبق
نتایج تحقیق حاضر رنگدانههای بتاکاروتن ،جلبک اسپیرولینا و فلفل
دلمهایی زرد بهکار برده شده در جیره غذایی ماهی سیچالید زرد آبی
تاثیری معنیداری بر شاخصهای رشد و رنگپذیری در بافت و پوست
نداشت .بررسی نتایج این آزمایش نشان داد که از نظر تجزیه و تحلیل
شاخصهای روشنایی ،قرمزی و زردی بین تیمارها در طول دوره آزمایش،
اختالف معنیداری وجود نداشت .نتایج بهدست آمده در تحقیق اخیر
با تحقیق  Boothو همکاران ( )2004که از سطوح مختلف آستاگزانتین
به جیره غذایی ماهی سرخو ( )Pagrus auratusاستفاده نمودند با نتایج
تحقیق حاضر مطابقت دارد Pham .و همکاران ( ،)2014اثرات سطوح
مختلف کارتنوئیدها را روی کفشک زیتونی Paralichthys olivaceus
اندازهگیری نمودند این محققین اختالف معنیداری بر روی شاخصهای
روشنایی ،قرمزی و زردی بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نکردند .از
سوی دیگر در تضاد با نتایج تحقیق Kurnia ،و همکاران ( )2015گزارش
دادند رنگآمیزی عضله توسط آستاگزانتین از باکتریهای دریایی
 Paracoccus sp.و آستاگزانتین مصنوعی را در ماهی قزلآالی رنگین
کمان ) )Onchorhynchus mykissبررسی نمودند .نتایج نشان داد که
میزان کارتنوئید کل در عضله ماهیان تغذیه شده با آستاگزانتین از
باکتریهای دریایی بهطور معنیداری بیشتر است Rahman .و همکاران
( )2016نشان دادند ،اثرات آستاگزانتین را روی رنگآمیزی ماهیان
جوان قزلآالی رنگینکمان با دوزهای  100 ،75 ،50 ،0میلیگرم در
کیلوگرم غذا گزارش نمودند .نتایج نشان داد که دوز  50میلیگرم
بیشترین مقدار رنگآمیزی را نشان داده است مطابق با نتیجه این
تحقیق ،با افزایش غلظت رنگدانهها در جیره غذایی ،میزان کارتنوئید
کل در پوست افزایش مییابد Buyukcapar .و همکاران ( )2007گزارش
دادند که استفاده از فلفل دلمه قرمز و عصاره گیاه جعفری ( Tasetes
 )erectaبهعنوان رنگدانه طبیعی روی رنگ ماهی قزلآالی رنگینکمان
تأثیرگذار بود .با توجه به تحقیق  Jagadeeshو همکاران ( )2015اثر
کارتنوئید گیاهی را در سطح  ppm 120در افزایش رشد و بازماندگی
ماهی زینتی مفید دانستند .همچنین مطالعهای که توسط عباسیعقدا
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و همکاران ( )1395بر اثر پوست سبز گردو بر روی ماهی اسکارآلبینو
انجام شده بود ،نشان دادکه اضافه شدن خوراکی پوست سبز گردو در
غذای ماهیان باعث تغییر رنگ معنیدار در پوست آنها میشودAwasthi .
و همکاران ( )2014اثر پودر جعفری را بهعنوان کارتنوئید گیاهی بر
رنگپذیری ماهی گورامی بررسی و افزایش رنگدانه را مشاهده کردند.
نتایج تحقیق  Ghiasvandو همکاران ( )2006که رنگدانههای طبیعی
موجود در فلفل دلمه قرمزگوجه و هویچ را با رنگدانه مصنوعی آستاگزانتین
در ماهی اسکار سفید مقایسه کردند ،نشان داد تجمع رنگدانه در پوست
تیمار آستاگزانتین بیشتر از سایر تیمارها بود .با توجه به تحقیقات
انجام شده با نتایج تحقیق حاضر متناقص است .با توجه به تحقیق
حاضر شاید با بهکار بردن غلظتهای بیشتر و یا مدت زمان تغذیه
طوالنیتر تاثیر متفاوتی ایجاد نماید .همچنین  Kalinowskiو همکاران
( )2007باشد ،آنها گزارش کردند که تغییرات رنگ در ماهیهای
مختلف میتواند به سن ،شرایط محیط ،تفاوت در منبع رنگدانهای و
یا طول مدت زمان قرار گرفتن غذا برای ماهیان باشد .همچنین گزارش
نمودند که غذا تنها فاکتور موثر بر تغییر رنگ پوست نمیباشد بلکه
استرسهای محیطی بر این امر نیز موثر میباشد .این یافته با نتایج حاصل
از تحقیق  Wangو همکاران ( )2006مطابقت دارد .آنها تأثیر
کارتنوئیدهای مختلف شامل آستاگزانتین ،بتاکاروتن و ترکیبی از این
دو را به نسبت  1به  1در جیره بر رنگیزگی ماهی کاراسین Hyphessobrycon
 callistusمورد بررسی قرار دادند .نتایج بهدست آمده نشان داد که
رنگ و محتوای کارتنوئید بدن با افزایش غلظت کارتنوئیدها در رژیم
غذایی افزایش یافت .استفاده از پودر جلبک اسپیرولینا در جیره غذایی
گربه ماهی عظیمالجثه تا سطح  1/5درصد تفاوت معنیداری را در
مقابل کارتنوئید کل بدن ماهی با تیمار شاهد نشان نداد ،ولی در سطح
 14درصد از پودر جلبک افزایش مقدار کارتنوئید مشاهده شد (Tongsiri
و همکاران Kop .)2010 ،و  )2008( Durmazمقایسهای را بین تأثیر
استفاده از رنگدانههای طبیعی و مصنوعی بر رنگ سیکلید ( Cichlasoma
 )severumترتیب دادند که در این تحقق از آستاگزانتین مصنوعی و
بتاکاروتن و پودر جلبک  Porphyridium cruentumحاوی بتاکاروتن
با غلظت 50میلیگرم بر کیلوگرم جیره غذایی در مدت  50روز استفاده
شد که در پایان دوره تحقیق مشاهده شد که در گروه تغذیه شده با
آستاگزانتین ،تغییر رنگ قابل مالحظهای مشهود است (0/34±0/2
میلیگرم بر کیلوگرم میزان کارتنوئید کل بدن) و در گروههای دیگر تغییر
اندکی در رنگ پوست با میزان  0/22±0/2میلیگرم بر کیلوگرم و
 0/26±0/1میلیگرم بر کیلوگرم بهترتیب برای بتاکاروتن و C. cruentum
مشاهده شده است ( Kopو  .)2008 ،Durmazتفاوت در بین نتایج گزارش
شده از محققین مختلف ممکن است به شرایط محیطی مختلف،یا
بهکار بردن غلظتهای بیشتر رنگدانه و نوع گونه نسبت داده شود.
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