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چکیده
در این مطالعه اثر چهار جیره آزمایشی شامل ،جیره شاهد فاقد مواد رنگدانه ای ،جیره حااوی آسااازاناین ،زردچوباه و جببا
اسپیرولینا ( )Spirulina platensisبر رشد ،ایمنی و رنگ پذیری ماهی اسکار سایید ( )Astronotus ocellatusبررسای
شد .به این منظور  120عدد ماهی اسکار سیید با وزن ماوسط  7/5 ± 0/5گرم در  12آکواریوم به تعداد مساوی  10مااهی در
هر آکواریوم و به طور کامالً تصادفی توزیع شدند .بعد از تیماربندی ،ماهیان به مدت  8هیاه با جیرههای غذایی فاقاد افزودنای
رنگدانهای ،آساازاناین ،پودر زردچوبه و پودر جبب اسپیرولینا (هر ی به مقدار  )100 mg/kgتغذیه شدند و در پایاان دوره،
شاخصهای رشد ،ایمنی و رنگ پذیری اندازه گیری و بررسی شدند .اخاالف معنیداری باین شااهد و تیماار تغذیاه شاده باا
 100 mg/kgآساازاناین در همه شاخصهای رشد به غیر از شاخص وضعیت مشااهده شاد ( .)p<0/05همچناین اخااالف
معنیداری از نظر درصد بازماندگی و ضریب رشد در تیمار  ،3افزایش طول در تیمار  2و ضریب تبدیل در تیمار  2و  3با شاهد
وجود داشت ( .)p<0/05اخاالف معنیداری بین فعالیت الیزوزیم در تیمار تغذیه شده باا  100 mg/kgآسااازاناین باا دیگار
تیمارها و شاخص ایمنی  IgMبین شاهد و تیمار تغذیه شده با  100 mg/kgاسپیرولینا مشااهده شاد ( ،)p<0/05ولای در
شاخص ایمنی ایمونوگبوبولین کل و میزان کاروتنوئید کل در خون ،این اخااالف معنای دار نباوده اسات ( .)p>0/05اخااالف
معنی داری در میزان شدت رنگ های اصبی و فرعی در برخی از تیمارها مشاهده شد ( .)p<0/05ناایج تحقیا حاضار نشاان
داد ،رنگدانههای مورد اسایاده می توانند سبب بهبود فاکاورهای رشد ،ایمنی و رنگی شدن در ماهی اسکار سیید شوند کاه در
بین این رنگدانهها ،آساازاناین عمبکرد مطبوبتری نسبت به دیگر رنگدانهها داشاه است.
کلمات کلیدی :کاروتنوئید ،آساازاناین ،ماهی اسکار ،زردچوبه ،الیزوزیم
نویسنده مسئولh.khara1974@yahoo.com :
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رنگ ماهیان یکی از مهمترین صیات کییی آبزیان است و
رنگدانههای موجود در رژیم غذایی مسئول ایجاد طیف
گساردهای از رنگها در آنها هساند ( Sudagar et al.
 .)2015عالوه بر شکل بدن ،شکل و اندازه باله ،رنگ
ماهیان زینای از معیارهای کییی مهم برای ارزش بازاری
آنها به حساب می آیند .تغییر رنگ ی فرآیند پرهزینه در
پرورش آبزیان محسوب میشود .بنابراین ،با توجه به
هزینه باالی ایجاد و حیظ کیییت رنگ در آبزیان و
همچنین ،اهمیت رنگ در کیییت و ارزش اقاصادی
تولیدات آبزیپروری ،مطالعه و شناخت عوامل موثر بر
رنگزایی رنگدانههای کاروتنوئیدی اهمیت بسیاری دارد
(اسالمیفر .)1396 ،منبع و غبظت کاروتنوئیدها نقش
مهمی در رنگاای شدن ماهی بازی میکنند ( Gouveia
 .)and Rema, 2005کاروتنوئیدها یکی از منابع اصبی
تامین رنگ در بدن آبزیان به شمار میروند .رنگهای
مخابف بدن آبزیان به وسیبه کاروتنوئیدهای خاص و
همچنین ترکیبی از مولکولهای پروتئین-کاروتنوئید حاصل می شوند
( .)Torrissen and Christiansen,1995بهکارگیری
کاروتنوئیدها به لحاظ مزایای مخابف آنها در حیوانات
خونگرم و آبزیان ،از جمبه تحری رشد ،ایمنی ،افزایش
مقاومت در برابر بیماریها و اسارسها و نیز ایجاد رنگ
مناسب کاربرد زیادی یافاهاند (et al. 2011
 .)Mashalchiکاروتنوئیدها توسط مسیر ایزوپرنوئید
تولید میشوند ،مسیری که در طی آن ،ترکیبات مانوعی
همچون اسیدهای چرب ضروری ،اساروئیدها ،اسارولها و
ویاامینهای  A ،D ،Eو  Kساخاه میشوند ( Hatlen
 .)et al.1998رابطه مساقیمی بین مصرف کاروتنوئید و
رنگدانههای موجود در ماهیان وجود دارد .آساازاناین
مهمترین رنگدانه کاروتنوئیدی موجود در حیوانات آبزی
است ( ;Christiansen and Torrissen, 1997
 .)Guerin et al. 2003رنگدانه آساازاناین در بسیاری
از سختپوساان و ماهیان ،به دلیل افزایش اسایاده از مواد
مغذی که نایجه آن بهبود رشد است ،از عوامل ضروری
برای رشد محسوب میشود (تیزکار.)1392 ،
1
زردچوبه از دیرباز در طب سنای هند (آیورودا) از اهمیت
قابل مالحظهای برخوردار بوده است ( Verghese,

 .)1993در مکاب پیروان این طب ،زردچوبه به عنوان
آنای بیوتی  ،عامل کمکی در گوارش و تثبیت فبور روده،
تصییه کننده خون و خون ساز شناخاه میشود .این گیاه
سبب پیشبرد سوخت و ساز طبیعی بدن شده و به هضم
میکند (.)Zhang et al. 2008
پروتئین کم
زردچوبه شامل ترکیبات ماعددی است که مهمارین آنها،
روغنهای ضروری (تورمرونها ،آتالناونها و زینجیبرن)،
تورمین (ی پپاید محبول در آب) و کورکوماینوئیدها
هساند .از دیگر ماواد موجاود در زردچاوبه میتوان به
مواد معدنی (مانند پااسیم) ،کاروتن ،ویاامین  Cو نشاساه
ژالتینه اشاره کرد ( .)Bolurian et al. 2013جبب
سبز آبی اسپیرولینا حاوی مقدار زیادی پروتئین،
اسیدهای چرب ضروری (گاما ،لینولنی اسید) ،پبی-
ساکاریدهای فیکوبیبی ،پروتئینها ،بااکاروتنوئید،
ویاامینها و مواد معدنی است ( Peiretti and
 .)Meineri, 2008از جبب اسپیرولینا میتوان به
عنوان منبع جایگزین پروتئین اسایاده کرد .همچنین،
میتوان از آن برای بهبود رنگ ،بو و طعم گوشت اسایاده
کرد ( .)Watanuki et al. 2006محرکهای ایمنی،
عصارههای زیسای و ترکیبات شیمیایی هساند که
واکنشهای ایمنی را از طری افزایش عمبکرد بیگانه
خواری سبول ،افزایش فعالیت باکاریزدایی و یا سموم
داخابی غیراخااصاصی سبولی و تولید پادتان تحری
میکنند ( .)Ahmadifar et al. 2009رنگدانههای
کاروتنوئیدی از طری افزایش دساگاه کمپبمان و الیزوزیم
باعث افزایش تعداد کل گببول سیید و سبولهای بیگانه
خوار شده و از این طری  ،باعث تحری دساگاه ایمنی و
افزایش ایمنی و مقاومت در برابر عوامل بیماریزا میشوند
( .)Amar et al. 2004الیزوزیم ی عنصر دفاعی در
ماهی است که سبب تخریب دیواره باکاریها میشود و با
فعالسازی دساگاه کمپبمان و بیگانهخواری به عنوان ی
اپسونین 2عمل میکند (.)Magnadottri, 2006
ماهی اسکار از شناخاهترین ماهیان زینای گوشاخوار و از
خانواده  Cichlidaeو دارای رنگهای مخابف است .با
توجه به جذابیت باالی این ماهی در بین آکواریومداران
دنیا و ایران و لزوم توجه به رنگ در این ماهی که از جنبه
بصری بسیار حائز اهمیت است ،ساعی بر این است تا با
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بهکار بردن رنگدانههای مخابف ،اثر آنها از زوایای مخابف
بر روی این گونه ارزشمند بررسی شود تا این امر ضمن
کاهش هزینهها ،منجر به تولید ماهیانی شود که هم از
نظر زیبایی رنگ و هم از نظر مقاومت نسبت به عوامبی از
قبیل اسارس و بیماریها ،زیباتر و مقاومتر هساند .در این
تحقی  ،اثر رنگدانه مصنوعی آساازاناین در مقایسه با
زردچوبه و جبب اسپیرولینا بر شاخصهای رشد ،خونی،
ایمنی و رنگ پذیری ماهی اسکار سیید بررسی شد.
مواد و روش ها
در این تحقی  ،تعداد  120قطعه بچه ماهی اسکار سیید با

وزن ماوسط  7/5 ± 0/5گرم و کامالً همسن و حاصل
تکثیر ی جیت مولد ،بدون در نظر گرفان جنسیت از
یکی از مراکز تکثیر ماهیان زینای در اساان گیالن
خریداری شد .به منظور سازگاری ،ابادا ماهیها در
مخازنی به مدت ی هیاه قرنطینه و از غذای تجاری
(بیومار ،فرانسه) بدون افزودنی رنگدانه تغذیه شدند و
سپس اقدام به تیماربندی آنها شد .در این تحقی  ،از 12
دساگاه آکواریوم به ابعاد  50 × 40 × 33سانایمار
اسایاده شد .ماهیها به طور تصادفی به چهار تیمار در سه
تکرار در  12آکواریوم (هر آکواریوم  10قطعه ماهی با
حجم آبگیری  66لیار) به شرح زیر تقسیم شدند:

تیمار شاهد :تغذیه با غذای بیومار بدون افزودنی رنگدانه
تیمار اول :تغذیه با غذای بیومار حاوی  100میبیگرم در کیبوگرم آساازاناین ()Pham et al. 2014; Li et al. 2014
تیمار دوم :تغذیه با غذای بیومار حاوی  100میبیگرم در کیبوگرم پودر زردچوبه
تیمار سوم :تغذیه با غذای بیومار حاوی  100میبیگرم در کیبوگرم پودر جبب اسپیرولینا
ماهیها با غذای بیومار ساخت کشور فرانسه با پروتئین
 ،%54چربی خام  ،%18سبولز  ،%10خاکسار  %10و فسیر
کل  ،%1/6برای هر تیمار روزانه حدود  % 3وزن زنده و در
دو نوبت (صبح و عصر) تغذیه شدند .طول دوره آزمایش 8
هیاه بود .آساازاناین با نام تجاری  Lucantin Pinkاز
شرکت  BASFآلمان تهیه شد .این محصول با فرمول
 Dihydroxy-4,4’Dioxo-b-carotene-’ 3,3و به
صورت پودر بنیش با انادازه ذرات کمار از  0/6میبیمار و
کامالً قابل حل در آب  40درجه سانایگراد است .پودر
اسپیرولینا از پژوهشکده بیوتکنولوژی جهاد
جبب
کشاورزی شمال غرب کشور در تبریز تهیه شد .پودر
زردچوبه نیز از بازار تهیه شد .مقادیر رنگدانه مورد اسایاده
در  150میبیلیار آب مقطر توسط دساگاه
الکارومغناطیسی ) (Hot plate magneticو ی
مگنت با دمای  50درجه سانایگراد حل شد و سپس بر
روی غذا ،اسپری و غذای حاوی رنگدانه در دساگاه خش
کن با دمای  40درجه خش شد و در محبی تاری و
خن و سپس ،در داخل فریزر قرار داده شد و فقط در
مواقع غذادهی به میزان مورد نیاز برای تغذیه ماهیان
اسایاده شد.
میانگین دمای آب آکواریومها در طول دوره مطالعه 1/32
 27/15 ±درجه سانایگراد و میانگین اکسیژن محبول

 7/63 ± 3/24میبیگرم در لیار بود که با دساگاه
اکسیژنمار دیجیاال ( WTW Oxi 3205 SET3,
 )Germanyاندازهگیری شد .میانگین ± 0/33 pH
 8/03و توسط دساگاه ( )JENWAY 370, UKاندازه
گیری شد .میانگین سخای آب (231/99 ± 0/20 )DH
میبی گرم در لیار ،آمونیاک قبل از غذادهی  ،0/1و
آمونیاک بعد از غذادهی  0/2میبیگرم در لیار بود و
اندازهگیری با اسایاده از کیت ( )VAHEB, Iranانجام
شد.
اندازهگیری شاخصهای رشد و بازماندگی
در پایان دوره  56روزه ،طول کل ماهیان با اسایاده از
خطکش با دقت میبیمار اندازهگیری شد و برای تعیین
وزن از ترازوی دیجیاالی ( )Sartorius, Germanyبا
دقت  0/001گرم اسایاده شد .برای بررسی وضعیت رشد
ماهیها و عمبکرد تیمارهای مخابف ،شاخصهای رشد
شامل درصد بازماندگی ( ،)SVRدرصد افزایش وزن بدن
( ،)BWIضریب تبدیل غذایی ( ،)FCRضریب رشد ویژه
( ،)SGRوزن نهایی ( )WGو شاخص کیییت ( )Kبه
شرح زیر محاسبه شد:
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)SVR1 = (S-D)/S × 100 (Mazurkiewicz et al. 2009
تعداد تبیات = ; Dتعداد نمونه های مورد آزمایش = S
)BWI2 = 100 × (BW1 - BW0)/BW0 (Hung et al. 1989
ماوسط وزن نهایی (گرم) = ; BW1ماوسط وزن اولیه (گرم) = BW0
)FCR3 = (F/W1-W0) (Abdelghany and Ahmad, 2002
میانگین بیوماس نهایی (گرم) = ; W1میانگین بیوماس اولیه (گرم) = ; W0مقدار غذای مصرف شده توسط ماهی (گرم) = F
)SGR4 = [(LnW1 - LnW0) / t ] ×100 ( Ronyai et al. 1990
دوره زمانی (روز) = ; Tمیانگین بیوماس نهایی (گرم) =; W1میانگین بیوماس اولیه (گرم) = W0
) (Tacon,1990وزن نهایی (گرم)  -وزن اولیه (گرم) = WG5
طول نهایی ماهی (سانای مار) = ; Lوزن ماهی (گرم) = K6 = (W/L3) × 100 (Ojolick et al. 1995); W

1. Survival rate
2. Body Weight Increase
3. Food conversion ratio
4. Specific growth rate
5. Weight gain
6. K Index
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شاخصهای خون شناختی
برای سنجش شاخصهای خون شناخای ،در پایان  56روز
و پس از گذشت  24ساعت از زمان قطع تغذیه 3 ،تا 6
عدد از ماهیان هر تیمار به طور تصادفی اناخاب و در
عصاره پودر گل میخ (نیم میبی لیار در ی لیار آب)
بیهوش شدند .سپس ماهیان را خش کرده و خونگیری با
اسایاده از سرنگهای انسولین هپارینه از ساقه دمی انجام
شد و نموناه های خون به میکروتیاوبهایی که حاوی
 20 µLهپاریان بود ،مناقال شاد .میکروتیاوبها
شمارهگذاری و برای انجام آزمایشهای خونشناخای در
مراحل بعد آمادهسازی شدند ( .)Thrall, 2004برای
انجام مطالعات سرم شناسی ،خاون موجود در
میکروتیوبهای فاقد ماده ضدانعقاد هپارین توسط
ساناریییوژ (مدل  Labofugeساخت شرکت Heraeus
 Sepatchآلمان) با دور  3000در دقیقه به مدت 10
دقیقه سانارییوژ شادند ،سرم جدا و با سمپبر در
اپندورفهای تازه ریخاه و در دمای  -80°Cنگهداری
شدند .برای اندازهگیری الیزوزیم از روش Clerton et
 al. 2001اسایاده شد .سنجش میزان ایمونوگبوبین
( )IgMو ایمونوگبوبین کل به روش  Siwickiو
 )2003( Andersonانجام شد.

پردازش تصویر گرفاه شده توسط دوربین دیجیاال با
میزان نور و شرایط کامالً مشابه است .به این منظور ،تعداد
 6قطعه ماهی از هر تکرار به طور تصادفی اناخاب و پس از
بیهوش کردن ماهایها در عصااره پودر گل میخ
عکسبرداری از آنها با دوربین  12/1پیکسل  Canonاز
فاصبه  30سانایماری از پهبوی چپ انجام شد .محل
اندازهگیری شدت رنگها در ماهی اسکار ،ساقه دمی یا
منطقه ( )R,Oبود که ی نقطه مشارک برای تمام
نژادهای اسکار است .عکسبرداری اول ،قبل از تغذیه از
رنگدانه ها؛ دوم 10 ،روز بعد از غذادهی با رنگدانهها و
سوم 20 ،روز پس از آن انجام شد و برای تعیین جذب
رنگ ،عکسبرداری چهارم 27 ،روز بعد از تغذیه از رنگدانه
ها انجام شد.
تجزیه و تحلیل داده ها
ناایج به دست آمده با اسایاده از نرمافزار SPSS
 Version 20تجزیه و تحبیل شد .برای بررسی نرمال
بودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف؛ برای
بررسی همگنی واریانسها از آزمون Levene؛ برای
مقایسه میانگین دادهها از آنالیز واریانس یکطرفه
( )ANOVAو برای مقایسه میانگینها از آزمایش چند
دامنهای دانکن در سطح اطمینان  %95اسایاده شد.

سنجش کاروتنوئید کل و رنگ پذیری
برای سنجش کاروتنوئید کل از روش )1998( Weber
اسایاده شد .به این منظور  0/5میبی لیار سرم خون با 1
میبیلیار اتانول ( 95درجه سانایگراد) به مدت  30ثانیه
مخبوط و سپس  1میبیلیار ان-هگزان به آن افزوده و به
مدت ی دقیقه هم زده شد .جداسازی ان-هگزان توسط
سانارییوژ در دو مرحبه با  2000دور به مدت  5دقیقه
انجام شد .برای سنجش عصاره رنگدانه های کاروتنوئیدی،
جذب در طول موج  480نانومار با اسایاده از
اسپکاروفاومار  UVمشاهده و سپس با اسایاده از ضریب
محاسبه شد .برای اندازهگیری میزان تغییر رنگ ایجاد
شده در ماهی از روش توصیه شده توسط  Yamو
 )2004( Papadakisاسایاده شد .این روش مبانی بر

نتایج
میانگین شاخصهای رشد تیمارها در پایان دوره ( 56روز)
در جدول  1آورده شده است .تجزیه و تحبیل آماری
اخاالف معنی داری در شاخصهای رشد (بازماندگی،
درصد افزایش وزن بدن ،ضریب رشد ویژه ،وزن نهایی و
افزایش طول) بین شاهد و تیمار  1نشان داد (.)p>0/05
همچنین ،از لحاظ درصد بازماندگی و ضریب رشد در
تیمار  ،3افزایش طول در تیمار  2با شاهد دارای اخاالف
معنی دار بود ( .)p<0/05اخاالف معنیداری بین شاهد و
دیگر تیمارها در ضریب تبدیل مشاهده شد ( .)p>0/05از
نظر شاخص کیییت ،اخاالف معنیداری بین تیمارهای
مخابف مشاهده نشد (.)p<0/05
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جدول  1میانگین شاخصهای رشد ( )Mean ± SDدر تیمارهای مختلف در مطالعه حاضر.
شاخص
تیمار

شاهد
تیمار 1
تیمار 2
تیمار 3

درصد
بازماندگی
()SVR

درصد افزایش
وزن بدن
()BWI

ضریب تبدیل
غذایی ()FCR

ضریب رشد
ویژه ()SGR

وزن نهایی
()WG

شاخص
وضعیت ()K

افزایش طول
()cm

90 ± 0c

111 ± 1/61b

1/69 ± 0/24a

1/32 ± 0/13b

8/31 ± 1/23b

2/70 ± 0/10

1/26 ± 0/10c

100 ±

307 ± 0/07

2/53 ± 0/09

3/56 ±

0a

90 ± 0c
93/33 ± 5/77b

a

4/84b

92 ±

80 ± 2/90b

0d

0/79 ±

0/05b

0a

1/20 ±

2/51 ±

0/03b

1/12 ± 0/04bc

1/16 ±

1/06 ± 0/02c

0a

23/09 ±

0/14a

6/90 ±

2/34 ± 0/04

0b

6/06 ± 0/21b

2/40 ± 0/22

1/18 ± 0/21c

0/32b

1/40 ±

حروف مایاوت نشاندهنده وجود تیاوت معنیدار میباشد (.)p>0/05
ناایج حاصل از سنجش شاخصهای ایمنی در جدول 2
آورده شده است .ناایج حاصل از اندازهگیری فعالیت
الیزوزیمی ،اخاالف معنیداری را بین شاهد و تیمار 1
نشان داد ( .)p>0/05همچنین ،اخاالف معنیدار آماری

بین شاهد با تیمار  3در  IgMمشاهده شد (.)p>0/05
اخاالف معنیداری از لحاظ ایمونوگبوبولین کل مشاهده
نشد (.)p<0/05

جدول  2جدول  2میانگین شاخص های ایمنی ( )Mean ± SDدر تیمارهای مختلف در مطالعه حاضر.
شاخص
تیمار

(IgM )mg/dL

ایمونوگبوبین کل ()mg/mL

الیزوزیم ()µg/mL

شاهد
تیمار 1
تیمار 2
تیمار 3
شاهد

15/35 ± 1/90bc
13/30 ± 1/80c
17/20 ± 1/13 abc
20/35 ± 1/33a
15/35 ± 1/90bc

16/90 ± 1/97
18/60 ± 1/80
20/60 ± 1/80
22 ± 1/65
16/90 ± 1/97

24 ± 1/65bc
56 ± 1/82a
22 ± 0/70c
27 ± 1/82bc
24 ± 1/65bc

حروف مایاوت ( )a-cنشاندهنده وجود تیاوت معنیدار هساند (.)p>0/05

ناایج حاصل از اندازهگیری کاروتنوئید کل و تغییرات
شدت رنگهای اصبی و فرعی در چهار مرحبه در جدول 3
آورده شده است .ناایج حاصل از اندازهگیری کاروتنوئید

کل خون اخاالف معنیدار آماری بین شاهد و دیگر
تیمارها نشان نداد (.)p<0/05
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جدول  3میانگین کاروتنوئید کل و تغییرات شدت رنگهای اصلی و فرعی ( )Mean ± SDدر تیمارهای مختلف در مطالعه حاضر.

تیمار

کل کاروتنوئید
()µg/mL

شاهد

3/7 ± 0/28a

تیمار 1

5/1 ± 0/14a

تیمار 2

3/35 ± 0/77a

تیمار 3

3 ± 0 /7 a

مراحل
رنگسنجی
اول
دوم
سوم
چهارم
اول
دوم
سوم
چهارم
اول
دوم
سوم
چهارم
اول
دوم
سوم
چهارم

R1
179 ± 1/49
184/72 ± 2/32bc
206/77 ± 1/98b
178/11 ± 2/47a
179/72 ± 1/33a
209/1 ± 2/51bc
229 ± 2/88d
223/33 ± 2/72c
179/22 ± 1/22a
193/89 ± 1/17b
199/22 ± 2/45c
180/77 ± 2/49a
179 ± 1/45a
164/55 ± 2/68a
170/55 ± 1/33a
202/26 ± 1/09b
a

B3

G2
140 ± 1/86
143/89 ± 4/24d
197/66 ± 3/65cd
121/33 ± 2/45b
140/24 ± 1/31a
91/33 ± 2/66a
104/99 ± 1/45b
75/10 ± 2/15a
140/72 ± 0/82a
153/44 ± 1/16b
162/11 ± 1/22c
140/46 ± 1/89b
140/28 ± 0/13a
105/33 ± 2/25a
107 ± 1/7bc
154/3±77/61c
a

123 ± 1/03
173/22 ± 2/37c
22/65 ± 1/85a
78/22 ± 1/30b
123/48 ± 0/39a
33/66 ± 2/72a
41/1 ± 1/25b
15/44 ± 1/41a
123/12 ± 1/14a
104/66 ± 1/93c
109/88 ± 1/78d
80/22 ± 2/67b
123/5 ± 0/76a
36/66 ± 3/48a
37/55 ± 1/5ab
74/21 ± 2/49bc
a

M5

C4
16/9 ± 1/2
20/44 ± 2/21b
18/99 ± 1/52bc
23/21 ± 1/35d
16/92 ± 0/27a
15/1 ± 2/33d
11/99 ± 0ab
6/10 ± 1/26cd
16/35 ± 0/88a
14/66 ± 1/2b
17/66 ± 0/33c
21/55 ± 1/16d
16/9 ± 1/31a
20/99 ± 1/87b
21/88 ± 1/57c
15/1 ± 2/97d
a

42/55 ± 1/9
21/77 ± 4/11a
55/77 ± 3/74c
41/22 ± 2/54a
42/5 ± 1/17a
71/99 ± 1/48c
73/77 ± 1/5bc
81/55 ± 3/67d
42 ± 1/3a
32/33 ± 2/33ab
34/99 ± 1/63a
42/77 ± 1/96ab
42/7 ± 1/1a
57/44 ± 2/75c
62/1 ± 1/34c
43/33 ± 2/08ab
a

Y6
44/33 ± 2/96
42/99 ± 1/48a
97 ± 1b
71/33 ± 1/87a
43/21 ± 0/34a
90/33 ± 1/87d
94/22 ± 2/31cd
97/32 ± 1/04b
43/39 ± 1/01a
53/99 ± 1/66ab
55/66 ± 1/29a
70/55 ± 1/44a
43/4 ± 1/29a
92/21 ± 1/7c
94/55 ± 2bc
77/88 ± 2/75a
a

K7
9/22 ± 2/07
3/33 ± 1bc
10/33 ± 2/64c
13/55 ± 2d
9/33 ± 1/86a
3/55 ± 2/83bc
0/22 ± 0a
0/77 ± 0/1ab
9/21 ± 1/2a
5/55 ± 1/95c
6/44 ± 1/26b
12/44 ± 1/38d
9/21 ± 1a
15/33 ± 2/3c
16/33 ± 1/45b
1/7 ± 1/71c
a

حروف مایاوت ( )a-dنشاندهنده وجود تیاوت معنیدار است (.)p>0/05
1.

Red
Green
3 . Blue
4. Cyan
5. Magenta
6. Yellow
7. Black
2.
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تغییرات شدت رنگ های اصلی( )RGBو رنگ های
فرعی( )CMYKدر چهار مرحله عکسبرداری
در اولین مرحبه از عکاسبرداری ،ماهیان از غذای
رنگدانهای تغذیه نشدند .در نایجه ،اخاالف معنیداری از
لحاظ میزان رنگ های اصبی و فرعی در تیمارهای مخابف
مشاهده نشد (p>0/05؛ جدول .)4
با توجه به اینکه در عکسبرداری دوم ( 10روز بعد از
تغذیه با رنگدانه) ماهیان از غذای رنگدانهای تغذیه شدند،
در نایجه ،رنگ اصبی قرمز ( )Rدر تیمارهای مخابف
افزایش داشت ولی اخاالفی بین شاهد با دیگر تیمارها به
جز تیمار  3مشاهده نشد .در رنگهای اصبی ( )G, Bدر
برخی تیمارها اخاالف معنیدار آماری بین شاهد و دیگر
تیمارها مشاهده شد ( .)p>0/05در رنگهای فرعی
( )CMYدر برخی تیمارها اخاالف معنیداری بین شاهد
و دیگر تیمارها مشاهده شد .این در حالی است که
اخاالف معنیداری در رنگ فرعی ( )Kبین تیماارهاای
مخابف مشاهاده نشد .تیمارها اخااالف معنیداری را با
رنگهای اصبی  G, Bو رنگهای فرعی نشان دادند .جز
تیمار تغذیه شده با زردچوبه که کاهش مقدار رنگ قرمز
( )Rدر مرحبه دوم و سوم مشاهده شد ،در بقیه تیمارها
افزایش رنگ قرمز دیده شد .در کبیه مراحل عکسبرداری،
ضریب  Rدر رنگهای اصبی و ضریب  Yدر رنگهای
فرعی بیشارین افزایش رنگ را در ناحیه مذکور داشاند
(جدول .)4
در مراحل سوم و چهارم عکسبرداری به ترتیب پس از 20
و  27روز بعد از تغذیه با رنگدانه ،تغییرات معنیداری در
رنگهای  RGBدر برخی از تیمارها با شاهد مشاهده شد.
در رنگهای فرعی نیز بجز رنگ فرعی  Cکه اخاالف
معنیداری را با شااهد نشان نداد ،در برخای دیگر از
رنگهای فرعی ( )MYKاخاالف معنیداری بین شاهد با
دیگر تیمارها مشاهده شد (p>0/05؛ جدول .)4

شکل  1اسکار سفید تغذیه شده با غذای شاهد

شکل  2اسکار سفید تغذیه شده با آستازانتین

شکل  3اسکار سفید تغذیه شده با زردچوبه

شکل  4اسکار سفید تغذیه شده با اسپیرولینا

بحث
رنگ در ماهیان زینای ،ی عامل موثر بر قیمت ماهی
بوده و نقش اساسی در تخمین ارزش کبی آن اییا میکند
( .)Gouveia and Rema, 2005الگوهای بارز رنگ در
ماهی ،در نایجه ترکیب چندین نوع کروماتوفور که معموالً
در پوست یافت میشوند ،به دست میآیند ( Fujii,
 .)1993در این تحقی بیشارین درصد بازماندگی در
تیمار تغذیه شده با آساازاناین مشاهده شد و کمارین آن
مربوط به شاهد و تیمار تغذیه شده با زردچوبه بود.
بیشارین درصد افزایش وزن بدن ،کمارین میزان ضریب
تبدیل ،بیشارین ضریب رشد ویژه ،وزن نهایی و افزایش
طول نسبت به شاهد در تیمار تغذیه شده با آساازاناین
 100میبیگرم در کیبوگرم مشاهده شد .بررسی ناایج
حاصل از تحقی حاضر نشان از بهبود شاخصهای رشد
توسط آساازاناین مصنوعی نسبت به دو رنگدانه طبیعی
مورد اسایاده دارد Verakunpiriya .و همکاران در
سال  1997بیان کردند که منابع رنگدانهای میتوانند
شاخصهای رشد را بهبود بخشند .همچنین ناایج مشابهی
توسط  Beiranvandو همکاران ( )2015با افزودن پودر
جبب اسپیرولینا در جیره غذایی ماهی زبرا دانیو
( )Danio rerio Hamilton, 1822به دست آمد.
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 Amarو همکاران ( )2001گزارش کردند که
کاروتنوئیدها قادرند رشد ،ایمنی و بقای ماهی را بهبود
بخشند و از سوی دیگر ،میتوانند از اثرات مضر
اکسیداسیون چربی محافظت کنند ( ;Liebler, 1993
 .)Waagbo et al. 2003آساازاناین مصنوعی
اثربخشی بیشاری نسبت به آساازاناین منبع جببکی از
خود باقی میگذارد ( .)Sommer et al. 1991درک
فرآیندهای درگیر در جذب ،اناقال و تجزیه کاروتنوئیدها
در تعیین قاببیت زیسای کاروتنوئیدها از منابع مخابف
مهم است .واژه قاببیت زیسای اشاره به این امر دارد که
چه مقدار از کاروتنوئید مصرفی ،در دسارس عمبکردهای
فیزیکوشیمیایی معمول ،سوخت و ساز و ذخیره سازی
قرار میگیرد .جذب ،در برگیرنده حرکت کاروتنوئیدها از
سبولهای موکوسی به داخل دساگاه لنیاوی است
( .)Canene-Adams and Erdman, 2009جذب
کاروتنوئیدها در روده با مکانیسم اناشار غیرفعال صورت
میگیرد که شامل مراحل شکسان ترکیبات پیچیده غذا،
انحالل کاروتنوئیدها درون نم های صیراوی ،حرکت از
میان الیه آبی غیرقابل حل در مجاورت میکروویبی ،جذب
توسط سبولهای رودهای1و کیبومیکرونها 2است
( .)White et al. 2003اطالعات کمی در مورد تاثیر
زردچوبه در جیره غذایی ماهیان بر عمبکرد رشد و ایمنی
ماهی وجود دارد Boonyaratpalin .و Unprasert
( )1989در بررسی تاثیر رنگدانههای مخابف بر روی
ماهی تیالپیای قرمز دریافاند که زردچوبه میتواند از رشد
ماهی ممانعت کند .از طرف دیگر ،این محققان بیان
کردند ،زردچوبه فاقد ارزش غذایی و رنگی است .افزودن
بیش از  %1زردچوبه به جیره غذایی ماهی کپور معمولی
باعث کاهش عمبکرد رشد در این ماهی میشود (قاسمی و
همکاران .)1396 ،از سوی دیگر  Mahmmodو
همکاران ( )2014نشان دادند که اسایاده از %0/5
زردچوبه در جیره غذایی ماهی تیالپیای نیل
( )Oreochromis niloticusمیتواند شاخصهای
رشد را بهبود بخشد .دلیل این عدم تطبی را شاید باوان
به اسایاده از دوز باال و همچنین تیاوت در گونه ماهی،
سن ،وزن و شرایط پرورش دانست .در تحقی حاضر
اسکارهای سیید تغذیه شده با آساازاناین دارای باالترین

 WG ،SGR ،BWIو افزایش طول و کمارین FCR
نسبت به شاهد ،زردچوبه و جبب اسپیرولینا بودند .به
نظر میرسد افزودن رنگدانه آساازاناین در جیره غذایی
این گروه از ماهیان در بهبود شاخصهای رشد موثر است.
این امر را میتوان به جذب و انباشت بیشار آساازاناین
نسبت به دیگر کاروتنوئیدها ( ،)Torrisen, 1989تیاوت
کیییت ،مواد تشکیل دهنده و دوره انباشت منابع رنگدانه-
ای مصنوعی و طبیعی مرتبط دانست ( Kop and
.)Durmaz, 2008
3
سطح الیزوزیم یکی از شاخصهای مهم ایمنی ذاتی در
ماهی است که در اندامهای زنده آن توزیع شده است
( .)Saurabh and Sahoo, 2008مطالعات گذشاه در
پساانداران نشان میدهد که الیزوزیم میتواند توسط
جیرههای غذایی حاوی آساازاناین فعال شود ( Park et
 Li .)Chew et al. 2011; al. 2011و همکاران
( )2014نشان دادند با افزایش سطوح آساازاناین و
 Haematococcus pluvialisدر جیره غذایی ماهی
شوریده زرد ،)Pseudosciaena crocea( 4فعالیت
الیزوزیمی افزایش مییابد .همچنین ،تغذیه ماهی روهو
( )Labeo rohitaبا زردچوبه به مقدار  1گرم در
کیبوگرم جیره غذایی میتواند بیشارین محافظت در برابر
چالش آسیب شناسی را فراهم کند ( Sahu et al.
 .)2008برخی تحقیقات نشان میدهند که تغذیه با
اسپیرولینا در ماهی و ماکیان میتواند مقاومت بدن در
برابر بیماریها را افزایش داده و درصد بازماندگی و رشد را
بهبود بخشد و از سوی دیگر میتواند عمبکرد دساگاه
ایمنی را ارتقا دهد ( Hayashi, 1998: Belay,
.)2002
نقش مواد محرک عمدتاً باال بردن ایمنی غیراخاصاصی
است ( .)Sakai, 1999دساگاه ایمنی ماهی به عبت
کارایی بیشار دساگاه ایمنی غیراخاصاصی نسبت به
ایمنی اخاصاصی (نسبت به حیوانات خونگرم) تاثیر مواد
محرک ایمنی را بیشار نشان میدهد .الیزوزیم توسط
نوتروفیلها و ماکروفاژها به داخل خون رها میشود
( .)Sakai, 1999در تحقی حاضر ماهیان تیمار 1
باالترین فعالیت الیزوزیمی را نسبت به شاهد و تیمارهای
 2و  3از خود نشان دادند )1985( Teodoresco .نشان
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داد مصرف جیرههای غذایی غنی از آنای اکسیدان سبب
افزایش فعالیت دساگاه ایمنی بدن آبزیان در برابر
رادیکالهای آزاد میشود .همچنین ،بیشارین میزان IgM
در تیمار تغذیه شده با اسپیرولینا مشاهده شد Li .و
و
آساازاناین
تاثیر
()2014
همکاران
 Haematococcus pluvialisبر روی ایمونوگبوبین
کل ماهی شوریده زرد را بررسی کردند که اثر آن کم بوده
است .تحقیقات گذشاه درباره حیوانات خونگرم نشان داد
که بااکاروتن و کانااگزاناین میتواند تکثیر سبولهای B
و  Tرا بهبود بخشد ( Bendich and Shapiro,
 ،)1986اما شواهدی که نشان دهد کاروتنوئید میتواند
تولیدات ایمونوگبوبین را بهبود بخشد ،یافت نشد .ناایج
تحقی حاضر عدم تاثیر معنیدار رنگدانههای اسایاده
شده بر کاروتنوئید کل را نشان داد و این در حالی است
که تغذیه ماهی از منابع رنگدانهای میتواند سبب افزایش
کاروتنوئید کل خون شود .از سوی دیگر ،طیف وسیعی از
عوامل محیطی و زیسای میتوانند در افزایش کاروتنوئید
کل خون موثر باشند.
ناایج حاصل از چهار مرحبه عکسبرداری نشاندهنده
تاثیر مثبت رنگدانهها بر رنگی شدن پوست ماهی بوده
است که این ناایج با ناایج به دست آمده توسط دیگر
محققان مطابقت دارد ( Sun et al. 2012; Azimi et
 .)al. 2014; Pham et al. 2014بیشارین میزان
رنگ ،در رنگهای اصبی در ضریب  Rو در رنگهای
فرعی در ضریب  Yمشاهده شد .در تحقی حاضر ،افزایش
ضریب  Rکه تحت تاثیر اسایاده از رژیمهای غذایی
رنگدانهای است ،در طی مراحل چهارگانه عکسبرداری
مشهود بوده است و از طرف دیگر ،با افزایش میزان قرمزی
از میزان ضریب  Gو  Bکاساه شده است .در رنگدانههای
فرعی میزان ضریب  Yدر طی مراحل افزایش یافاه و از
میزان دیگر ضرایب کاساه شده است که این امر نشان
میدهد با افزایش تغذیه ماهی از غذاهای حاوی رنگدانه،
شدت رنگ زرد افزایش مییابد (غیاثوند و شاپوری،
 .)1388در بررسی تاثیر رنگدانههای طبیعی و مصنوعی
Ahmadifar, E., Takami, G.A., Sudagar, M.
2009. Growth performance, survival
and immunostimulation, of beluga
(Huso huso) juvenile following dietary
administration
of
alginic
acid

در ماهی اسکار ،بیشارین تغییر رنگ پوست در ماهیهای
تغذیه شده با آساازاناین مشاهده شد .همچنین ،نواحی
رنگی در تمام تیمارها تقریبا مشابه بوده ،به طوری که
ابادا لکههای ساقه دمی و سپس سینهای و شکمی رنگ
بیشاری داشاهاند .رنگپذیری ماهیان عالوه بر عوامل
زیسای ،تحت تاثیر رنگدانه جیره ،غبظت رنگدانه ،طول
مدت غذادهی و ترکیب جیره قرار دارد .اگر چه در تحقی
حاضر آساازاناین تغییرات مطبوبتری نسبت به رنگدانه-
های طبیعی مورد اسایاده از خود نشان داد ،ولی دیگر
رنگدانهها نیز اثر مثبت و قابل قبولی را در برخی از
شاخصهای رشد ،ایمنی و رنگ پذیری داشاهاند و می-
توان با بررسی اثرات اسایاده ترکیبی رنگدانههای طبیعی
و مصنوعی و تعیین دوزهاای منااسب ،ضمن بهرهمندی از
ترکیبات طبیعی موثره آنها به کاهش هزینه های تولید
کم کرد.
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Abstract
The present study aimed to determine the effects of four experimental diets on growth,
immunological parameters, and coloration of the white Oscar, Astronotus ocellatus (Agassiz
in Spix and Agassiz, 1831). So that, 120 individuals, with an average weight of 7.5 ± 0.5 g,
were randomly distributed in 12 aquaria (10 fish in each aquarium). The fish were fed with 4
diets as follows: pigment-free (as the control), astaxanthin, turmeric powder, and spirulina
powder (100 mg kg-1) for eight weeks. At the end of the experiment, growth and
immunological indices, as well as coloration were measured. There was a significant
difference between control and the astaxanthin treatment in all growth indices except for
condition factor (p<0.05). There were also significant differences between control and the
spirulina treatment in the survival rate and growth rate; between control and the turmeric
treatment in the increased length; and between control and turmeric and spirulina treatments
in food conversion ratio (p<0.05). The results also indicated that there was a significant
difference between the astaxanthin treatment and other treatments in lysozyme activity as
well as between control and the spirulina treatment in terms of IgM level (p<0.05). However,
such a significant difference was not observed in total immunoglobulin and total carotenoids
(p>0.05). There was a significant difference between some treatments in the intensity of
primary and secondary colors (p<0.05). The findings exhibited that all three types of
pigments employed in this study could improve the growth factors, immunological
parameters, and coloration of white Oscar; however, astaxanthin outperformed the others.
Keywords: Carotenoid; Astaxanthin; Oscar fish; Turmeric; Lysozyme
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