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 چکیده

ای عنوان رنگدانهای زرد بهعنوان رنگدانه سنتتیک و جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمهمنظور ارزیابی اثرات استفاده از بتاکاروتن بهاین مطالعه به       

وزنی  میانگین با زرد آبی سیچالید ماهی عدد120 کی زرد آبی انجام شد. تعدادپذیر و عملکرد رشد ماهی سیچالید الکتریطبیعی بر رنگ

متر سانتی 30×40×70ابعاد به آکواریوم عدد12 شدند. تقسیم تکرار سه با کدام هر و شاهد گروه یک تیمار و 3گرم(  در قالب  05/0±51/2)

های حاوی بتاکاروتن  جیره1گردید. تیمار  تغذیه (پایه غذای) افزودنی قدفا غذای با شاهد گروه. شد اضافه هرکدام به ماهی قطعه 10 و آماده

گرم در کیلوگرم غذا( بودند. بعد از  10مقدار ای زرد )هریک بهفلفل دلمه 3جلبک اسپیرولینا و  تیمار  2گرم در کیلوگرم غذا(، تیمار میلی 40)

 One way داری با روش نظر معنی شدن از رنگی هایگرفتند. سپس شاخص د تغذیه قرارهای آزمایشی مورهفته ماهیان با جیره 8مدت تیماربندی به

ANOVA 19افزاردر نرم  Spssهای رشد مانندچنین برخی از شاخصمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همSGR ،FCR ، BWI  مورد بررسی

 شده ایجاد رنگ تغییر میزان ارزیابی برای و گردید انتخاب صورت تصادفیبه اهیم عدد 9 تعداد تیمار هر از پرورش دوره پایان از پس . قرار گرفتند

تفاوت  مؤلفه سه هر نظر از آمده دستهب نتایج در .شـد استفاده Chroma meter CR-40 دستگاه استفاده از با *L*a*b سنجی رنگ سیستم از

سیچالید  ماهی جیره ایی دراز بتاکاروتن، جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمه دهاستفا که گرفت نتیجه توانمی طورکلیبه .نشد مشاهده داریمعنی

داری در چنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی( و همP>05/0است ) نشده ظاهری رنگ هایشاخص روی بر دارمعنی الکتریکی زرد آبی تأثیر

 (.P>05/0ایی با تیمار شاهد وجود نداشت )ولینا و فلفل دلمههای رشد بین تیمارهای تغذیه شده حاوی بتاکاروتن، جلبک اسپیرشاخص

   ای زرد، ماهی ماکروپذیری، رشد، بتاکاروتن، اسپیرولینا، فلفل دلمهرنگ کلیدی: کلمات
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 مقدمه

هایی است که ساالنه تولید و پرورش آبزیان زینتی یکی از بخش       

 دهدخود اختصاص میپروری را بهمقادیر باالیی از درآمد صنعت آبزی

(FAO ،2014). گذاری ترین مشخصات ارزشاز مهم زینتی ماهیان رنگ

رنگ یکی از فاکتورهای  (.1387 همکاران، و )غیاثوند باشدمی ماهیان این

 سیچالید ماهیان است. جهانی بازار در آکواریومی قیمت کنندهتعیین عمده

پوست ماهیان  ران است.داپسند آکواریوم یکی از ماهیان عمومی و مورد

دلیل حضور رنگ ماهیان به گوناگون است. رنگی ترکیب سیچالید دارای

روی پوست حضور  کروماتوفور که محتوی رنگدانه است بود که معموالً

دارند. چهار گروه رنگدانه اصلی مسئول ایجاد رنگ در بافت و پوست 

ین، پریدیوم و باشند که عبارتند از مالنین، پورحیوانات و گیاهان می

 ایجاد با مختلف هایرنگ کارتنوئیدها .(Fuji، 1969) کارتنوئید

شوند. پروتئین تولید می-های خاص کارتنوئیدها و کارتنوئیدکمپلکس

شوند و در که کارتنوئیدها فقط توسط گیاهان سنتز میدلیل اینبه

بایست شوند، لذا ماهیان میخوش تغییر میهای جانوری دستبافت

 Boonyaratpalin) ها را طریق جیره غذایی خود دریافت کندنآ

. رنگ بدن موجودات زنده تابع دو عامل ژنتیکی و (Lovell ،1977و 

باشد. منابع طبیعی کارتنوئیدها، اغلب حاوی ترکیبی از ایی میتغذیه

ها ثابت نیست و رنگ خیلی باشد. که اغلب آنهای مختلف میرنگدانه

نسبت کارتنوئیدهای مختلف وابسته  که به کنندمی ادغیریکنواختی ایج

تر بوده که علت حال استفاده از کارتنوئیدهای سنتزی رایجاست. با این

رنگدانه خاص  که همیشه حاوی یکها بوده و اینآسان آن آن دسترسی

ها شده که رنگدانه یامروزه سع .(Janssens ،2003 و Sales) باشدمی

جهت مصرف در  یکو سنتت یعیا منشاء طبب ی،صورت اختصاصبه

 و تولید گسترده سطح در آزادماهیان ازجمله پرورشی یه آبزیانتغذ

های . بتاکاروتن یکی از رنگدانه(2014و همکاران،  Pham) شوند عرضه

ساز عنوان پیشهچنین بهم و قوی بوده اکسیدانیخاصیت آنتی با طبیعی

 خاصیت دلیلبه و رودمی کاربه حیوان و انسان در  Aویتامین

اکسیدانی و ضدسرطانی که این رنگدانه دارد، از آن در تهیه آنتی

 .(2012و همکاران،  Cui) شودهای غذایی و دارویی استفاده میمکمل

توان ها از منابع غنی کارتنوئیدها هستند که از این گروه میجلبکریز

و همکاران،  Gupta) به کلرال، اسپیرولینا و هماتوکوکوس اشاره کرد

آبی، تاژکدار و مارپیچی شکل به  -اسپیرولینا یک جلبک سبز .(2006

آمینه و میکرون و منبع غنی از پروتئین، ویتامین، اسیدهای 12قطر 

اکسیدانی درنظر گرفته های آنتیچرب ضروری، مواد معدنی و رنگدانه

ناسب و دلیل مواد مغذی م. به(2009و همکاران،  Diraman) شودمی

 در صنایع بهداشتی فراوان کاربردهای ریزجلبک این در مهم هایرنگدانه

در حال حاضر آرایشی و مکمل غذایی دام و طیور و آبزیان دارد. 

وان غذاهای با توان ندیدگاه مصرف غذاهای گیاهی و مفید با ع

 مورد بسیار انسانی غذای در Functional foods  عملکردی در بدن یا

 دلیل ارگانیسم، برای هاجیره نوع این بخش بهبود عملکرد و است توجه

 نگرش نوع این کارگیریبه است بدیهی. است تغذیه نوع این به گرایش

 جانوران زادآوری و رشد عملکرد بهبود باعث نیز جانوران و تغذیه دام در

 از شده استخراج طبیعی رنگدانه (.2015و همکاران،  Clifford) باشد

 در شناخته شده یرنگ خوراک یکعنوان به Betta vulgarisچغندر 

 نیز سنتزی هایرنگ از بسیاری از آن قدرت و بوده مختلف صنایع

 کاروتنوئیدی و فالونوئیدی رنگی گوناگون وجود ترکیبات .است تربیش

 رنگ نامبه صنعت در که مناسب  رنگ وجود بر عالوه قرمز چغندر در

E162 ضداسترس یک و قوی غذایی سیداناکآنتی یک است معروف 

و  Clifford) است شده شناخته انسان و بدن جانوران در فعال بسیار

مختلف نسبت به  درخصوص پارامترهای رشد آبزیان (.2015همکاران، 

العمل نشان های متفاوتی عکسهای غذایی به گونهکردن رنگدانه اضافه

طور مثال: در اثر به ایی که در برخی افزایش رشد داشتهداد به گونه

( Salmo salar) اطلس آزادماهی جیره رنگدانه آستاگزانتین در از استفاده

( موجب افزایش رشد Red Oreochromis niloticusو تیالپیای قرمز )

، Torrissen؛ Unprasert ،1989و  Boonyaratplin) ماهیان شده است

طور مثال: بهداری نداشته . ولی در برخی روی رشد اثر معنی(1984

های بتاکاروتن و آستاگزانتین در جیره میگوی ببری استفاده از رنگدانه

( Penaeus japonicas( و میگوی ژاپنی )Penaeus monodonسیاه )

 Boonyaratpalin) داری روی رشد و بقا میگوها مشاهده نشداثر معنی

 عصاره از . استفاده(1990و همکاران،  Yamada؛ 2001و همکاران، 

 کیفیت، افزایش :ازجمله دارد زیادی فواید غذایی افزودنی عنوانبه جلبک

 آبزیان، بهبود در ایمنی و رشد افزایش غذا، شدن طعم و خوش سالمت

 غیره و اهلی هایدر دام شیر تولید افزایش روده، و معده طبیعی فلور

(Chojnacka  ،2012و همکاران). گل قرمز، فلفل اثرات تحقیقی در 

 رشد و پذیریرنگ روی بر را مصنوعی آستاگزانتین و بهار ههمیش

 قرمز، فلفل اثرات تحقیقی در (Penaeus monodonسیاه ) ببری میگوی

 رشد و پذیریرنگ روی بر را مصنوعی آستاگزانتین و بهار همیشه گل

. (2011و همکاران،  Talebi) داد نشان بقا سیاه میزان ببری میگوی

خونی  فاکتورهای و بافت پذیریرنگ رشد، بر را قرمز ایدلمه فلفل تاثیر

 تحقیق این نتایج که دادند قرار بررسی مورد کمانرنگین آالیقزل ماهی

 داشت دهش یاد فاکتورهای بر گیاهی رنگدانه این مثبت تاثیر از نشان

(Talebi  ،2011و همکاران). هایرنگدانه یافتن برای غذا بازار مطالبات 

 ماهیان سالم برای و ارزان مواد ویژهبه زینتی اهیانم برای مناسب

موجود در جلبک اسپیرولینا  طبیعی رنگدانه اثر تحقیق لزوم آکواریومی

 آبی زرد سیچالید ماهی پذیریرنگ بر زرد اییدلمه فلفل و

(Labidochromi caeruleusمی )القایی رنگ ماندگاری مشاهده باشدو 

 که پرورشاین به توجه اضر بوده است. باح تحقیق انجام علت ها،آن بر
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 یتبا توجه به اهم و یافته گسترش اخیر سال چند در زینتی ماهیان

 ویژهبه ایران کشور در دریایی هایاز منابع جلبک یادیز یروجود مقاد

 ماهیان پذیریرنگ توان روی تاکنون مهم که این و فارس خلیج در

فاکتورهای رشد،  ها برآن یرها و تأثجلبک ینا استفاده از هنگامبه زینتی

هدف بررسی اثرات  با حاضر تحقیق صورت نگرفته است، یقیتحق

 فاکتورهای بر زرد اییدلمه فلفل اسپیرولینا و جلبک بتاکاروتن، کارتنوئید

 انتخاب بافت و پوست شده در ذخیره کاروتنوئیدهای میزان و رشد

 رشد و رنگ دهندهافزایش غذایی عنوان مکملبه طبیعی و جدید منبعی

 هایرنگدانه تأثیر درباره چندانی مطالعات گردید انجام ماهیان زینتی در

صورت نگرفته  سیچالید ماهیان روی بر طبیعی مصنوعی بتاکاروتن و

 بتاکارتن مصنوعی رنگدانه میان مقایسه برای تحقیق این بنابراین. است

ایی زرد لینا و فلفل دلمهدر جلبک اسپیرو موجود طبیعی هایرنگدانه و

رنگدانه بتاکاروتن  با اثر تحقیق شده این ذکر مواردبا توجه به لذا شد. انجام

ایی زرد بر های طبیعی جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمهو رنگدانه

 های رشد در ماهی سیچالید زرد آبی انجام شد.پذیری و شاخصرنگ

 

 هامواد و روش 

جیره آزمایشی )تیمار شاهد  4ین مطالعه اثر در ا تهیه جیره:       

ای با جیره حاوی رنگدانه( روی ماهی ماکرو از نظر تیمار تغذیه 3و 

رنگی شدن مورد آزمایش قرار گرفت.  اثر رشد، تکامل گنادی، بافت و

عنوان از غذای کنسانتره تجاری )بیومار ساخت شرکت فرانسه( به

تقریبی جیره استفاده  ترکیبات شد.جیره پایه برای گروه شاهد استفاده 

رطوبت  6/0خاکستر و  5/10چربی،  5/8پروتئین،  47/0شده شامل، 

 40میزان بود. برای تهیه غذای تیمار طبیعی، رنگدانه بتاکاروتن به

ای گرم در کیلوگرم، پودر جلبک اسپیرولینا و پودر فلفل دلمهمیلی

ضافه شد. روش تهیه جیره گرم در کیلوگرم به جیره پایه ا 10میزان به

)بتاکاروتن،  کارتنوئیدی هایرنگدانه کردن اضافه برای که بود صورتبدین

ای( به غذای پایه در ابتدا مقداری پودر جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمه

های تیمار محاسبه گردید و سپس رنگدانه هر برای مصرفی هایدانهرنگ

های گرم حل شد. محلول مربوط به هر تیمار غذایی، در آب مقطر

ها روی یک سطح ها اسپری شدند. در انتها جیرهآماده شده به جیره

ها پس از خشک شدن در دمای اتاق، تمیز پهن شدند. جیره صاف و

گذاری شده در فریزر با درجه های شمارهطور در نایلونآوری و بهجمع

ان از ترکیبات شدند. برای اطمین دارینگه گرادسانتی درجه -20 حرارت

ها در ای از هریک از آنشیمیایی تیمارهای غذایی ساخته شده، نمونه

 آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 در 1395 سال در پژوهش این آزمایش: تهیه ماهی و طراحی       

 کشاورزی علوم دانشگاه برآبادیشهیدفضلی پروریآبزی تحقیقات مرکز

)با میانگین  ماکرو ماهیان مطالعه، این در .شد انجام انگرگ طبیعی منابع و

مراکز  متر( ازسانتی 35/5±05/0 طول میانگین و گرم 51/2±35/0 وزنی

 دو مدتبه تهیّه و گلستان استان فروش ماهیان زینتی شهر گرگان در

 تصادفی کامالً صورتبه آزمایش. آزمایشگاه سازگار شدند شرایط با هفته

 شد. هر هفته انجام 8 مدتبه سطح، هر در تکرار سه و رتیما چهار با

مدفوع  .شدندمی تغذیه روز در بار 2 بدن، وزن درصد 2 میزانبه تیمار

شد. در طول مانده هر روز صبح از مخازن خارج میو دیگر مواد باقی

گراد، اکسیژن محلول سانتی درجه 25/26±2 دوره آزمایش، دمای آب

هر  در. بود 13/8±02/0اچ آب لیتر و پی گرم درمیلی 1/6±5/0در آب 

لیتر  60ماهی در  قطعه 10متر( سانتی 30×40×70آکواریوم )با ابعاد 

 .گرفتند قرار آب

 رشدی روند بررسی برای هفته، 8دوره  پایان در رشد: هایشاخص       

 توسط و شده داشته نگه گرسنه ساعت 24 مدتماکرو به ماهیان ابتدا

تصادفی  کامالً صورتبه بردارینمونه سپس و هوشمیخک بی گل پودر

 ماهیان وزن و طول گیریندازهابرای . گردید ماهی( انجام 9 تیمار هر )از

 هایشاخص .شد استفاده هزارم یک ترازوی و کولیس از ترتیببه

 Specific growth rate:) ویژه رشد نرخ شامل پرورش دوره در شده بررسی

SGR،) بدن وزن افزایش درصد نانگیمی (Weight growth rate: WGR،) 

 ارتفاع (Length growth rate: LGR) بدن طول افزایش درصد میانگین

 (،Total weight) کل وزن (،Total length) کل طول ،(Body height) بدن

 وضعیت (، فاکتورFeed conversion ratio: FCR) غذایی تبدیل ضریب

 Survival) بازماندگی درصد و ) Condition factor:CF) چاقی ضریب یا

rate: SR )شدند محاسبه زیر روابط براساس (Promyaet و همکاران ،

2011             :)- SGR (%/day) =  [(LnWt - LnWi) / T] ×100 

WGR (%) = [(Wt – Wi/ Wi)] ×100 - 

(g)] شده خورده غذای کل (g) / بدن تر وزن افزایش- FCR = [  
- CF = Wt × Lt -3 × 100 

 ) =(%) SR-اولیه ماهی کل تعداد/ماندهباقی زنده سالم ماهی کل تعداد100×(

 Li و Wi ،نهایی طول و وزن میانگین ترتیببه Lt و Wt آن در که

 پرورش دوره طول T ماهیان و بچه اولیه طول و وزن میانگین ترتیببه

 باشند.می

ماهی )هر  9در پایان آزمایش از هر تیمار  سنجش کارتنوئید:       

طور تصادفی انتخاب گیری کارتنوئید کل بهماهی( برای اندازه 3تکرار 

گیری شدند. نمونه های رشد اندازهپایان آزمایش شاخص در چنینو هم

ای برداشته بدن، بین ناحیه شکمی و سینه هر دو طرف ماهیان از پوست

لیتری قرار میلی 20وست درون لوله فالکن گرم نمونه پمیلی 200شد. 

گرم سولفات سدیم بدون آب به  1ن، لیتر استمیلی 10و سپس  هداد

 4روز در دمای  3مدت ها بهنمونه اضافه و سپس هموژن شدند. نمونه

داری شدند و سپس توسط کاغذ صافی گراد در یخچال نگهسانتی درجه

لیتر میلی 10بار با  4یا  3حاصل فیلتر شدند. عصاره  4شماره  1واتمن 



 ....پذیریزرد بر رنگ اییهای طبیعی جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمهتتیک و رنگدانهاثر رنگدانه سن                              بلباسی و همکاران

 

286 

نانومتر، توسط دستگاه  450دانه در شد و سپس میزان رنگ شسته ناست

 سنجاسپکتروفتومتری انجام شد. سپس با استفاده از دستگاه رنگ

40- Chroma Meter CR گیری گردید. در این آزمایش اطالعات اندازه

بیان *b و *L* ، ، aکتور فاپارامتر  3داده شده توسط دستگاه در قالب 

 *bمولفه قرمز تا سبز  و  *aمولفه رنگ روشنایی و شفافیت،   *Lشد.

 .باشدمولفه رنگ آبی تا زرد می

ستفاده ابا  و تصادفی کامالً  طرح قالب در آزمایش این آماری: آنالیز       

 ها باهآنالیزداد .شد آماری تحلیل و تجزیه طرفهیک واریانس از آنالیز

ها ادهطبیعی بودن د بررسی برای شد. انجامSPSS 19افزار استفاده از نرم

نس از آزمون لون استفاده و برای همگنی واریا shapiro-wilkاز آزمون 

داری بین تیمارها از منظور بررسی وجود یا نبود اختالف معنیشد. به

نیز ها برای مقایسه میانگین طرفه استفاده گردید.تجزیه واریانس یک

ه شد. درصد استفاد 95از آزمون چند دامنه دانکن و با درصد اطمینان 

 انحراف معیار نشان داده شدند.  ±صورت میانگین به هاداده
 

 نتایج
برای مشاهده تغییرات رنگ پوست و بافت  اسپکتروفتومتری آنالیز       

صورت پذیرفت  ،های مختلف تغذیه شده بودنددانهماهیانی که با رنگ

میانگین 1نشان داده شده است. جدول  2و  1تایج آن در جداول که ن

روز دوره پرورش را  56پارامتر رنگ ظاهری بافت ماهی ماکرو در طی 

رین و در تمک 35/63±34/1گروه شاهد با میانگین  دردهد. نمایش می

نشان داد.  را L ترین میزان مولفهبیش 10/66±28/0 میانگین با 3ار تیم

با میانگین  1ترین و در تیمار کم 90/3±56/0با میانگین  3یمار در ت

را نشان داد. در گروه شاهد و  aترین میزان مولفه بیش 69/1±70/4

با میانگین  2ترین و در تیمار کم 70/6±00/0با میانگین  3تیمار 

را نشان داد. در هر سه مولفه   bترین میزان مولفهبیش 00/0±50/7

(. <05/0Pداری مشاهده نشد )ی بافت، اختالف معنیظاهر رنگ پارامتر

میانگین پارامترهای رنگ ظاهری پوست ماهی ماکرو در گروه  2جدول

 میانگین با شاهد گروه در و 36/74±20/5 میانگین با 4 تیمار

با  2را نشان داد. در تیمار  Lمولفه ترین میزان بیش 75/2±34/78

 50/7±83/1با میانگین  4و در تیمار ترین کم 27/6±16/2میانگین 

 38/19±82/3با میانگین  3 تیمار در داد. را نشان a مولفه میزان ترینبیش

ترین میزان مولفه بیش 27/25±50/3با میانگین  4ترین و در تیمار کم

b  را نشان داد. در هر سه مولفه پارامتر رنگ ظاهری پوست تفاوت

  .(<05/0Pداری مشاهده نشد )معنی
 

: رنگ ظاهری بافت ماهی ماکرو در تیمارهای مختلف1جدول   

 انحراف معیار ارائه شده است. ±صورت میانگین ها بهداده
 

  رنگ ظاهری پوست ماهی ماکرو در تیمارهای مختلف: 2جدول 

 انحراف معیار ارائه شده است. ±صورت میانگین ها بهداده
 

روز  56یج نشان داد که بعد از نتا 3جدول  درپارامترهای رشد:        

در اضافه وزن، درصد افزایش  داریمعنی اختالف آزمایشی تیمارهای بین

وزن، درصد بقا، فاکتور وضعیت، ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذا 

کار برده شده فاقد ههای بدانه(. در واقع نوع رنگP>05/0) وجود نداشت

رسی بوده است. البته وزن های رشد مورد بردار بر شاخصتاثیر معنی

دست آمده در گروه شاهد نسبت به دیگر تیمارها هو فاکتور وضعیت ب

چنین ضریب رشد ویژه در تیمار دار افزایش یافته و هممعنیطور غیربه

 .دار افزایش یافته استمعنیطور غیرکه حاوی بتاکاروتن است به 4
 

 ن ماکرو تغذیه شده با تیمارهای آزمایشی های رشد در ماهیامقایسه میانگین شاخص :3جدول

 روز دوره پرورش 56ای زرد( طی دلمه)شده با رنگدانه بتاکاروتن، جلبک اسپیرولینا و فلفل

1تیمار متغیر 2تیمار  3تیمار  4تیمار   

87/1±52/0 اضافه وزن  65/0± 70/1  74/0±71/1  51/0±77/1  

49/74±19 /76 درصدافزایش وزن  85/26± 86/69  42/32±02/70  84/23±59/77  

83/80 درصد بقا  83/80  83/80  83/80  

86/1±88/0 فاکتور وضعیت  11/0±77/1  11/0±81/1  95/0±83/1  

98/0±19/0 ضریب رشد ویژه  27/0±93/0  34/0±92/0  92/0±1  

01/1±0057 ضریب تبدیل غذا  0074/0±01/1  0079/0±01/1  0067/0±01/1  
 انحراف معیار ارائه شده است. ±صورت میانگین ها بهداده                              

 عنوان
 Lمولفه *

)طیف شفافیت و 
 روشنایی(

 aمولفه *
)طیف قرمز تا 

 سبز(

 b مولفه *
آبی تا  )طیف

 زرد(
 70/6 ± 00/0 30/4± 00/0 35/63±34/1 گروه شاهد

 50/7±00/0 70/4±69/1 85/65±32/3 1تیمار 
 70/6±00/0 70/4±56/0 90/65±56/0 2تیمار
 70/6±13/1 90/3±56/0 10/66±28/0   3تیمار

 عنوان
 Lمولفه *

)طیف شفافیت و 
 روشنایی(

 aمولفه *
)طیف قرمز تا 

 سبز(

 b مولفه *
آبی تا  )طیف

 زرد(
34/78±75/2 گروه شاهد  96/1±71/6  46/5±96/21  
1تیمار  35/3±16/78  90/1±23/7  94/5±27/23  
2تیمار  50/6±52/77  16/1±27/6  82/3±38/19  
3تیمار  20/5±36/74  83/1±50/7  50/3±27/25  
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  بحث

های عصبی آندوکرینی کنترل وسیله سیستمهنوع رنگ ماهیان ب       

های منابع غذایی نیز نقش مهمی در تعیین رنگ دانهشود، اما رنگمی

تحقیقات بسیاری  امروزه .(2004و همکاران،  Chatzifotis) کنندایفا می

های با منبع طبیعی برای ایجاد تغییر دانهنگخصوص استفاده از ردر

توان گیرد. علت آن را میرنگ در ماهی و یا گوشت ماهی صورت می

چنین اثرات بهداشتی شناخته شده در قیمت مناسب این مواد و هم

ایی )میزان پروتئین ها دانست، زیرا این مواد هم دارای اثرات تغذیهآن

 14تا  9درصد و چربی کل  57ا ت 40درصد، کربوهیدرات  93تا  28

(. طبق 1387باشند )غیاثوند و شاپوری، ایی میدانهدرصد( و نیز رنگ

های بتاکاروتن، جلبک اسپیرولینا و فلفل دانهنتایج تحقیق حاضر رنگ

کار برده شده در جیره غذایی ماهی سیچالید زرد آبی هایی زرد  بدلمه

پذیری در بافت و پوست گهای رشد و رنداری بر شاخصتاثیری معنی

بررسی نتایج این آزمایش نشان داد که از نظر تجزیه و تحلیل  نداشت.

در طول دوره آزمایش،  تیمارها بین زردی و قرمزی روشنایی، هایشاخص

دست آمده در تحقیق اخیر هداری وجود نداشت. نتایج باختالف معنی

ختلف آستاگزانتین که از سطوح م (2004) همکاران و  Boothبا تحقیق

نمودند با نتایج  استفاده (Pagrus auratusسرخو ) جیره غذایی ماهی به

وح رات سط، اث(2014)و همکاران  Pham .تحقیق حاضر مطابقت دارد

 Paralichthys olivaceusا را روی کفشک زیتونی دهارتنوئیلف کمخت

های ری بر روی شاخصدااختالف معنی محققین این نمودند گیریاندازه

روشنایی، قرمزی و زردی بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نکردند. از 

( گزارش 2015)و همکاران   Kurniaبا نتایج تحقیق، تضاد در دیگر سوی

های دریایی آمیزی عضله توسط آستاگزانتین از باکتریدادند رنگ

Paracoccus sp. آالی رنگین ی قزلو آستاگزانتین مصنوعی را در ماه

( بررسی نمودند. نتایج نشان داد که (Onchorhynchus mykissکمان 

میزان کارتنوئید کل در عضله ماهیان تغذیه شده با آستاگزانتین از 

 و همکارانRahman  تر است.بیش داریمعنی طوربه دریایی هایباکتری

هیان آمیزی مانشان دادند، اثرات آستاگزانتین را روی رنگ (2016)

گرم در میلی 100، 75، 50، 0 کمان با دوزهایآالی رنگینجوان قزل

گرم میلی 50کیلوگرم غذا گزارش نمودند. نتایج نشان داد که دوز 

آمیزی را نشان داده است مطابق با نتیجه این ترین مقدار رنگبیش

ها در جیره غذایی، میزان کارتنوئید دانهتحقیق، با افزایش غلظت رنگ

( گزارش 2007) و همکاران Buyukcaparیابد. می افزایش پوست کل در

 Tasetes)دادند که استفاده از فلفل دلمه قرمز و عصاره گیاه جعفری 

erecta) کمان آالی رنگیندانه طبیعی روی رنگ ماهی قزلعنوان رنگبه

( اثر 2015و همکاران ) Jagadeeshبا توجه به تحقیق  تأثیرگذار بود.

در افزایش رشد و بازماندگی  ppm 120گیاهی را در سطح  کارتنوئید

 عقدایای که توسط عباسمطالعه چنینهمماهی زینتی مفید دانستند. 

( بر اثر پوست سبز گردو بر روی ماهی اسکارآلبینو 1395همکاران ) و

انجام شده بود، نشان دادکه اضافه شدن خوراکی پوست سبز گردو در 

 Awasthiشود. ها میآن پوست در دارمعنی رنگ ییرتغ باعث ماهیان غذای

عنوان کارتنوئید گیاهی بر جعفری را به ( اثر پودر2014و همکاران )

دانه را مشاهده کردند. پذیری ماهی گورامی بررسی و افزایش رنگرنگ

های طبیعی دانه( که رنگ2006و همکاران ) Ghiasvandنتایج تحقیق 

مصنوعی آستاگزانتین  دانهرنگ با را هویچ و گوجهقرمز دلمه فلفل در موجود

دانه در پوست ، نشان داد تجمع رنگماهی اسکار سفید مقایسه کردند در

تر از سایر تیمارها بود. با توجه به تحقیقات تیمار آستاگزانتین بیش

با توجه به تحقیق   .انجام شده با نتایج تحقیق حاضر متناقص است

تر و یا مدت زمان تغذیه های بیشدن غلظتکار برهحاضر شاید با ب

و همکاران  Kalinowskiچنین تاثیر متفاوتی ایجاد نماید. هم ترطوالنی

های که تغییرات رنگ در ماهی ها گزارش کردندباشد، آن (2007)

ای و دانهتواند به سن، شرایط محیط، تفاوت در منبع رنگمختلف می

چنین گزارش همغذا برای ماهیان باشد.  مدت زمان قرار گرفتن یا طول

باشد بلکه غذا تنها فاکتور موثر بر تغییر رنگ پوست نمینمودند که 

این یافته با نتایج حاصل . باشدمی موثر نیز امر این بر محیطی هایاسترس

 تأثیر هاآن دارد. مطابقت (2006) همکاران و  Wangتحقیق از

انتین، بتاکاروتن و ترکیبی از این کارتنوئیدهای مختلف شامل آستاگز

 Hyphessobrycon کاراسین ماهی رنگیزگی بر جیره در 1 به 1 نسبت به را دو

callistus دست آمده نشان داد که مورد بررسی قرار دادند. نتایج به

رنگ و محتوای کارتنوئید بدن با افزایش غلظت کارتنوئیدها در رژیم 

ز پودر جلبک اسپیرولینا در جیره غذایی استفاده اغذایی افزایش یافت. 

داری را در درصد تفاوت معنی 5/1الجثه تا سطح گربه ماهی عظیم

مقابل کارتنوئید کل بدن ماهی با تیمار شاهد نشان نداد، ولی در سطح 

 Tongsiri) مشاهده شد کارتنوئید مقدار جلبک افزایش درصد از پودر 14

ن تأثیر ای را بیهایس( مق2008) Durmazو  Kop .(2010و همکاران، 

 Cichlasoma) دگ سیکلیرن رب وعیمصن و عییطب ایههدانگرن از استفاده

severum)  ترتیب دادند که در این تحقق از آستاگزانتین مصنوعی و

حاوی بتاکاروتن  Porphyridium cruentumبتاکاروتن و پودر جلبک 

روز استفاده  50لوگرم جیره غذایی در مدت کی گرم برمیلی 50با غلظت

تحقیق مشاهده شد که در گروه تغذیه شده با  شد که در پایان دوره

 34/0±2/0ای مشهود است )آستاگزانتین، تغییر رنگ قابل مالحظه

دیگر تغییر  هایگروه در و کارتنوئید کل بدن( میزان کیلوگرم گرم برمیلی

گرم بر کیلوگرم و میلی 22/0±2/0اندکی در رنگ پوست با میزان 

 C. cruentum و بتاکاروتن برای ترتیببه کیلوگرم گرم برمیلی 1/0±26/0

نتایج گزارش  بین در تفاوت .(Durmaz ،2008و  Kop) است شده مشاهده

شده از محققین مختلف ممکن است به شرایط محیطی مختلف،یا 

و نوع گونه نسبت داده شود. دانه تر رنگهای بیشکار بردن غلظتهب
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دانه بتاکاروتن، جلبک دهد که استفاده از رنگاین مطالعه نشان می

های رشد و  افزایش ایی زرد تاثیری در شاخصاسپیرولینا و فلفل دلمه

فت و پوست ماهی ماکرو نداشت. لذا برای استفاده در با کارتنوئید میزان

پسندی ماهیان زینتی، بهتر زارمنظور افزایش بااز این کارتنوئیدها به

 تری قرار گیرد.است نتایج این تحقیق مورد بررسی بیش

 

 منابع

 . بررسی اثر1395 م.،فر،متین و .ع وثوقی، ؛.م عقدا،عباسی .1

 (. مجلهAstronotus ocellatusاسکار ) ماهی رشد بر  گردو سبز پوست
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