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ABSTRACT 

Taurine (2 amino ethane sulfonic acid), is a semi-essential amino acid 

and an end product of the sulfur amino acid metabolism. The aim of 

this study was improving Rosy barb (Pethia conchonius) pigmentation. 

The fish (average weight 32 ± 7 mg and length 12.83 ± 1.82 mm) were 

divided into five different groups including control (basic diet without 

taurine and astaxanthin) and four different levels of taurine (0, 100, 250 

& 500 mg/kg diet) with constant amount of astaxanthin (100 mg/kg 

diet) and fed for 60 days. The pigmentation analysis was done using 

digital camera photography and whole body biochemical carotenoid 

analysis and showed that the fish fed on 100 + 250 mg/kg of 

astaxanthin & taurine respectively had the highest levels of 

pigmentation. Adding taurine up to 250 (mg/kg diet) caused increasing 

total carcasses lipid, plasma triglyceride, cholesterol, LDL & HDL 

levels in compression to the fish fed on control diet (p<0.05). It could 

be concluded that dietary taurine supplementation could affect fish 

lipid metabolism and improve astaxanthin absorption, which lead to 

better pigmentation in Rosy barb. 
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 "مقاله پژوهشی"

 ( Pethia conchonius)بارب اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه تورین در جیره بر رنگ پذیری ماهی رزی
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 چکیده 

سوخت و    یی و محصول نها  ضروریمهین  هایواسیدنیآم(، جزء  دیاس  کیاتان سولفون  نویآم  2)  نیتور

 Pethia) باربیرز ی ماه یرپذیمطالعه، بهبود رنگ نیاست. هدف از ا یگوگرد یدهاینواسیساز آم

conchonius82/1و طول    گرم یلمی  32  ±  7  هاولیوزن    نیانگی)م  ان ماهیمنظور بچه  ن ی( بود. به ا  ± 

( و  نیو آستاگزانت  نیبدون تور  هیپا   رهیمختلف شامل گروه شاهد )ج  ماری( در پنج تمتریلمی  83/12

 زان ی( به همراه مرهیج  لوگرمیبر ک  گرمیلی)م  500و    250،  100شامل صفر،    نیچهار سطح مختلف تور

-شاخص  ج ی. نتاگرفتندیه قرار  روز مورد تغذ  60( به مدت  لوگرمیبر ک  گرمی لیم  100)  نیثابت آستاگزانت

عضله نشان    دیکاروتنوئ  یو سنجش محتوا  یتالیجید  یربرداریپوست به روش تصو  یرپذیرنگای  ه

بر   گرمیلی)م  250  +  100  یحاو  رهیشده با ج  هیتغذ  انیدر ماه  یرپذیرنگ  زانیم  نیشتریداد که ب

  گرم یلی)م  250تا سطح    نیمشاهده شد. افزودن تور  نیو تور  نیاز آستاگزانت  بی( به ترترهیج  لوگرمیک

الشه   HDLو    LDLکلسترول،    د،ی سرگلییتر  ی کل،چرب  زانیم  شی ( منجر به افزارهیج  لوگرمیبر ک

 ی حاو  رهیبه ج  نیرسد که افزودن تور(. به نظر میp<05/0با گروه شاهد شد )  سهیدر مقا  انیدر ماه

جذب استاگزانتین جیره و شدت    بودسبب تاثیر بر متابولیسم چربی و درنتیجه به  تواندیم  نیآستاگزانت

 شود. باربیپذیری در ماهی رزرنگ

 کلمات کلیدی 

 نیتور

 یچرب سمیمتابول

 رنگدانه 

  یبازارپسند

 ینتی زیماه

 سنجیرنگ
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 مقدمه

ت ماهیان موجب افزایش در پوستت وگوشت وجود رنگ مطلوب

حائز اقتصتتادی  لحاظ از  تواندیمآنها شتتده که  بازارپستتندی

در حال حاضتتر .  (Gouveia et al. 2003)  باشتتداهمیت 

بدن ماهیان زینتی و افزایش تقاضتتا برای   جهت افزایش رنگ

  حتاوی کتاروتنوئیتدهتا،   ی غتذاییهتامکمتلاز   توانیم هتاآنخریتد 

استتتفاده کرد. آستتتاگزانتین از طری   آستتتاگزانتین   جمله از

پوستتتت یتا  ی فیزیولوژیتک بتاعتف افزایش رنگتدانته در  فرآینتدهتا

با توجه به   .(Li et al. 2008شتتود )ماهی میت بدن  گوشتت

قیمت باالی آستتاگزانتین به منظور افزایش جذب آن و بهبود 

 همچون نمتکیی  هتااستتتتفتاده از مکمتلمتاهی  پتذیری  رنتگ

مطالعات پیشتین نشتان  تورین حائز اهمیت استت. و   صتفراوی

هتای  انتد کته تورین نقش بستتتیتار مهمی در تولیتد نمتکداده

(. تورین به Maita et al. 2006صتفراوی در ماهیان دارد )

که در مغز نیز  چند هر  ،شتتودطور عمده در کبد ستتاخته می

هتایی ملتل روده بزر ، گردد. غلظتت تورین در بتافتتتولیتد می

های ستفید، عضتله استکلتی،  های خونی، گلبولپالستما، ستلول

مهمی در آمینه نقش  این استید .قرنیه، مغز و قلب زیاد استت

ها، افزایش متابولیستم چربی جمله  ازهای فیزیولوژیک  فعالیت

اکستتتیتدانی،  آنتیی، فعتالیتتنمتک صتتتفراوو    هتارنگتدانتهذب  جت

ریز،  هتای غتدد درونانتقتال کلستتتیم، تکتامتل قرنیته، عملکرد

غشا، انقباضات اسمزی، تلبیتی، تنظیمصفراومتابولیسم نمک

 (.Kim et al. 2008کند )قلبی و ایمنی ایفا می عضتتالت

های صتفراوی که آمینه تورین در ستاخت و تولید نمک استید

ها ضتتتروری هستتتتند نقش دارد. برای هضتتتم و جذب چربی

های صتفراوی شتامل ترکیب استیدهای صتفراوی و الکل نمک

کته هر دوی آنهتا از مستتتیرهتای پیچیتده  صتتتفراوی استتتت

(. Salze and Davis. 2015گردند )کلستترولی ایجاد می

آلفا هیدروکستتتیالز و   -17ورین از طری  آنزیم کلستتتترول  ت

تأثیراکستتیداستتیون کلستتترول موجب تحریک تولید  تحت

 .Maita et al)  و اتصتتال به آنها شتتدههای صتتفراوی  نمک

 Kim)  کندایفا میها  نقش مهمی در هضتم چربی و  (2006

et al. 2008  .)هیدروکستیل  -3تورین بر آنزیم  ،همچنین -

کوآنزیم آ ردوکتتاز کته مستتتئول تولیتد   -متیتل گلوتتاریتل  -3

 Maita et) ی داردکنندگکیتحرکلستتترول استتت نیز اثر 

al. 2006  .)تواند ستبب افزایش مقدار مناستب چربی نیز می

(. Pozo et al. 1988)  اثربخشتتتی آستتتتتاگزانتین شتتتود

ی مغذی  عنوان مادهه  ب  دهد تورینهای اخیر نشتتان مییافته

گنجاندن تورین در   و ماهی ضتتتروری استتتتبرای الرو و بچه

و همچنین بهبود عدم  ستبز    جیره باعف کاهش وضتعیت کبد

دمتتتختتم متتاهتتی  متتولتتدیتتن   Seriola)  زردریتتزی 

quinqueradiata )در این گزارش ماهیان  شتتتده استتتت .

ماه  مدت سته های مولدین حاوی مکمل تورین بهمولد با جیره

ریزی تغتذیته شتتتده و بتا مولتدین تغتذیته شتتتده بتا پیش از تخم

درصتتتد پودر متاهی( فتاقتد مکمتل تورین    40جیره شتتتاهتد )

دهد ماهیان تغذیه مقایسته شتدند. نتایج این مطالعه نشتان می

گرم بر میلی  700هتای حتاوی مقتادیر کمتر از  شتتتده بتا جیره

تورین   افزودن  ،ریزی نیستتتند. بنابراینگرم قادر به تخم 100

های  های مولدین ضتتروری استتت. عالوه بر این تخمبه جیره

متاهیتان مورد آزمتایش تقریبتاز میزان تورین یکستتتانی  تمتامی  

رستد ممکن استت مولدین دم زرد  دارند، از این رو به نظر می

)ناکاگاوا و   ها انتقال دهندبه تخمصتتورت انتخابی  هتورین را ب

ستتندروم کبد ستتبز در ماهیان   وضتتعیت  .(2007همکاران، 

های حاوی میزان کم یا فاقد پودر ماهی  تغذیه شتتده با جیره

ها موجب بروز ممکن است به دلیل شکننده شدن اریتروسیت

این از  شتتتود.  تورین  کمبود  نتیجتته  در  و  میزان  همولیز  رو 

و وجود مقادیر بیش وردین )رنگدانه صتفرا( افزایش یافته  بیلی

شتود. دلیل از حد آن در کبد باعف بروز ستندروم کبد ستبز می

هتای حتاوی میزان کم یتا فتاقتد پودر کته تغتذیته بتا جیرهدیگر این

تواند موجب افزایش آلودگی انگلی میکوستوورین در ماهی می

مجرای صتفراوی شتود و در نتیجه مجرای صتفراوی بستته شتده 

 تاثیر استید ، لذا به نظر می رستددو نتواند صتفرا را رها ستاز

جیره ماهیان پیچیده و بسته به گونه، مراحل  در تورین  مینه  آ

ناکاگاوا و همکاران، رشد و توانایی سنتز تورین متفاوت است )

از طری  غتذا یتا   توانتدیمجتانتداران    ازیتن  موردتورین    (.2007

در بدن   .ستنتز داخلی )از متیونین یا ستیستتئین( تأمین شتود

از متیونین و ستیستتئین ستاخته شتود.   تواندیم، تورین ماهی

بدین ترتیب که متیونین تبدیل به هوموستتیستتتئین شتتده و 

این ماده تحت تأثیر آنزیم ستتیستتتاتیونین ستتنتتاز و دخالت 

. شتتتودیمآمینه ستتترین به ستتتیستتتتاتیونین تبدیل  استتتید

ستیستتاتیونین تحت تأثیر ستیستتاتیونیناز به ستیستتئین تبدیل 

آنزیم ستیستتئین دی اکستیژناز   . ستیستتئین تحت تأثیرشتودیم
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و این ماده تحت تأثیر   شتدهلیتبدبه ستیستتئین ستولفینات 

آنزیم سیستئین سولفینیک اسید دکربوکسیالز به هیووتورین  

. (Kim et al. 2008) شتودیمبه تورین تبدیل    تینها درو  

  طور  نیابتا توجته بته مقتدار زیتاد تورین در بتدن متاهیتان،  

ضتتروری استتت.  هاآنماده برای که این   شتتودیماستتتنبا  

همچنین، بتا در نظر گرفتن توانتایی پتایین متاهیتان در تولیتد 

تورین از منابع آن )ستیستتئین و متیونین(، باور بر این استت 

 .Kim et al) که ماهیان به تورین جیره وابستتته هستتتند

2008.) 
تواند پیوندی با ستایر ترکیبات مانند لیویدها  می  آستتاگزانتین

پتروتتئتیتنو   کتنتتد  هتتالتیتوتو   .Higuera-Ciapara)  بترقترار 

بته منظور افزایش کته  بررستتتی منتابع نشتتتان داد  (.  2006

روی  رنتتگ بر  پرتپتتذیری   Cichlasoma)  خونی  متتاهی 

synspilum♀ × Cichlasoma citrinellum♂) 

توأم با  آستتتاگزانتین(    g/kg 4 )حاویمصتترف آستتتاگزانتین 

ای برابر با مصترف روز نتیجه 30زمان مدت   در صتفراوی نمک

روز داشتتته استتت   90آستتتاگزانتین به صتتورت تنها، به مدت  

این مستاله، ارتبا   (.1397 ،فراهانی و همکارانآبادی)مخلص

های صتفراوی با جذب آستتاگزانتین در ماهی زینتی بین نمک

 را نشان داد.

ی پیشتتترفت علمی در صتتتنعت تکلیر و پرورش ماهیان زینت

در جنوب   ژهیوبهآمد ارزی مناستبی نصتیب برخی کشتورها  رد

(. یکی  Sirajudheen et al. 2014شرق آسیا کرده است )

ای  بتارب گونتهرزیبتاشتتتد.  بتارب میاز این متاهیتان متاهی رزی

چیزخوار از خانواده کوورماهیان استت. این ماهیان بستیار همه

ی ستبک تا  هاآبهستتند و در   پرتحرکو    سترستختمقاوم،  

گراد و میزان  ستتانتیدرجه 18-28ستتخت با دمای مطلوب   

pH  6-8    7-8. حتداکلر رشتتتد طولی آنهتا  کننتدیمزیستتتت 

متر استت(. ماهیان  ستانتی  8متر استت )اندازه بالغین ستانتی

تر از نرها هستتتند و بدنی طالیی و یک خال ستتیاه ماده چاق 

 هاآنند. خاستتتتگاه  خیلی مشتتتخص نزدیک ستتتاقه دمی دار

 .Patel et alجنوب آسیا، شمال هندوستان و بنگال است )

بهبود جتذب آستتتتتاگزانتین بتا   هتدف از این مطتالعته  (.2019

مینه تورین به جیره غذایی و بررسی آاستفاده از افزودن اسید  

های مرتبط با متابولیستتتم چربی و شتتتدت میزان شتتتاخص

زینتیگرنت متاهی  از    بتهبتارب  رزی  پتذیری در  عنوان یکی 

 کشور بود. ر های بازارپسند دگونه

 

 هامواد و روش

ستتالن آکواریوم دانشتتکده  و در  1397این مطالعه در ستتال  

در این   .شتتددانشتتگاه صتتنعتی اصتتفهان انجام   طبیعیمنابع

گرم میلی 32  ±  7)بارب  ماهی رزیبچه  قطعه    180  مطالعه از

استتتتفاده شتتتد. ماهیان ابتدا به (  مترمیلی  83/12  ±  82/1و  

مدت دو هفته با شترایط آزمایشتگاهی ستازگار شتدند. برای این 

و هر تکرار شتتامل   (ستته تکرار در)هر کدام   ماریتپنج   مطالعه

)جیره پایه بدون تورین و   شتاهد ماریتقطعه ماهی شتامل  12

)جیره تنها   تورین صتتفر-تیمار آستتتاگزانتین ،ستتتاگزانتین(آ

 Teimouri)  آستاگزانتینگرم بر کیلوگرم میلی  100حاوی 

and Keramat Amirkolaie, 2015 تیمارهای تلفیقی ،)

  آستتاگزانتینتورین )جیره ها حاوی ستطح ثابت  -آستتاگزانتین

و مقتادیر مختلف تورین شتتتامتل   گرم بر کیلوگرممیلی  100

جیره    .( تنظیم شتدندگرم بر کیلوگرممیلی 500و   250، 100

، %58خام میزان پروتئین) 04انستتته ستتتایز غذایی بیومار فر

و خاکستتتر  %5/0خام و فیبر %5/11، رطوبت  %15خام چربی

، آستتتاگزانتین  (مطاب  با اظهار شتترکت ستتازنده،  ودب %1/6

تورین ستتاخت کارخانه و  فرانستته   DSMستتاخت شتترکت 

Sumchon  ماهیان  برای این آزمایش تهیه شتد.  کره جنوبی

روزانه   شتدهنییتعهای روز با جیره  60تحت آزمایش به مدت  

 ad)  بعدازظهر( در حد ستتیری 4ظهر و   12صتتبح، 8بار ) 3

libitum)  در طول دوره آزمتایش، میتانگین  شتتتدنتد.    هیتتغتذ

  0/ 5 ، اکستیژن محلولگرادستانتی  درجه  23 ± 8/1 دمای آب

لتیتتترمتیتلتی  8/5  ± بتر  متیتزان  گترم   ،pH  7/1  ±  8هتتدایتتت  ، 

آمتونتیتوممتیتکتروزیتمتنت   2/453  ±  32ی  التکتتتریتکت  ،  02/0  ± 

گرم بر میلی  09/0  ±  001/0ت  ، نیتراگرم بر لیترمیلی  24/0

در این   بود.گرم بر لیتر  میلی  TDS  7/5  ±  33/268و    لیتر

 ×  30مطالعه از دو آکواریوم مستتتطیل شتتکل بزر  با ابعاد  

کیلویی   5عدد ستطل پالستتیکی  15متر و  ستانتی 105  × 50

های تحت تیمارهای آزمایشتتی استتتفاده نگهداری ماهیبرای 

 شد.
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پذیری براسنا  ارزیابی با دوربین  سنجج  شندت رن 

   دیجیتال

به صتتورت   ماهی از هر تکرار چهار  در پایان دوره تغذیه تعداد

 100  تصتتادفی انتخاب و پ  از بیهوشتتی با پودر گل میخک

دیجیتال ستاخت شترکت  دوربین وستیلههب، لیتر درگرم  میلی

Olympus   تفکیک  قدرت  باآمریکاMP   1/6   با استتتفاده و

و تصاویر به  برداریعک ( 2003)و همکاران  Yamاز روش 

 شدند.  بررسی صورت ظاهری از منظر میزان رنگ ماهی  

 

 عضله تبافایی محتوای کاروتجوئید  یارزیابی بیوشیم

دو قطعته متاهی از هر تکرار بته طور  در پتایتان دوره آزمتایش،    

تصتتتادفی انتختاب شتتتدنتد، ستتتو  متاهیتان بتا محلول غلی  

و بتافتت بتدن متاهی بعتد از تخلیته    هوشیبپودرگتل میختک  

درون محلول استتتون خالص اء و احشتتا و هموژن شتتدن،  معا

درجته    4  دمتایروز در  بته متدت یتک شتتتبتانتهو    قرار گرفتت

ا را از کاغذ صتافی  هنگهداری شتدند. ستو  نمونه  گرادستانتی

دور در  4000با سرعت  دقیقه 10  عبور داده و در مدت زمان

شتتتدند. نهایتاز با استتتتفاده از دستتتتگاه   وژیفیستتتانتردقیقه 

میزان جتذب (  V-500, Jasco, Japan)  استتتوکتروفتومتر

خوانده شتد. محتوای  نانومتر  450 موجها در طولنمونه ینور

گرم میلیز رابطه زیر برحستب با استتفاده ا هاکاروتنوئید نمونه

کتیتلتوگترم )  بتر  گتردیتتد   .Boonyaratpalin et alگتزارش 

2001.) 

S = 
A×K×V

E×G
 

S    گرم بر کیلوگرم بتافتت میلیمحتوای کتاروتنوئیتد برحستتتب

ضتریب    K،  نانومتر 450موج  میزان جذب در طول A،  عضتله

حجم محلول استتتتخراجی )استتتتون برحستتب   V،  10ثابت  

 Gبرای کتاروتنوئیتد(،    2500)  ضتتتریتب اطفتاء  E(،  مترمیلی

 )وزن نمونه( است.

های بیوشتتیمایی ماهی از  گیری شتتاخصدر ادامه برای اندازه

کتل،  چربیگیری جهتت انتدازه  هتای زیر استتتتفتاده شتتتد:روش

از  نتانومتر    540  هتا در طول موجمیزان جتذب نوری نمونته

از شتتترکت   S  UV-2100دستتتتگاه استتتوکتروفتومتر، مدل  

UNICO-  چربی، استتتتفتاده گردیتد. میزان  کشتتتور آمریکتا 

 (.Dien, 1986)  دست آمده  ها از رابطه زیر بموجود در نمونه

700×    
میزان  جذب  نوری  نمونه 

میزان  جذب  نوری  استاندارد
 ( گرم بافت 100گرم بر میلی کل ) چربی= میزان    

 Sاستوکتروفتومتر، مدل  گلیسترید توستط دستتگاه  میزان تری

UV-2100   از شترکتUNICO-  با استتفاده از    کشتور آمریکا

-510  هتای تجتاری شتتترکتت پتارس آزمون در طول موجکیتت

. میزان  (Dien, 1986)  قرار گرفتمورد سنجش  نانومتر    490

-S UVاسوکتروفتومتر، مدل  کلستترول با استتفاده از دستتگاه  

 520 در طول موج کشتور آمریکا  -UNICOاز شترکت  2100

قرار گرفتت  نتانومتر برای  (Dien, 1986)  مورد ستتتنجش   .

هتای از کیتت  HDLو    LDLهتای  گیری لیووپروتئینانتدازه

آزمون و بته وستتتیلته دستتتتگتاه   تجتاری شتتترکتت پتارس 

  - UNICOاز شتترکت  S  UV-2100استتوکتروفتومتر، مدل  

  استتتتفتاده گردیتد   نتانومتر  600  ، در طول موجکشتتتور آمریکتا

(Dien, 1986) . 

 

 هادادهتحلیل  تجزیه و 

از نرم   Excelافزار  در این مطتالعته برای رستتتم نمودارهتا 

صتورت طرح کامالز تصتادفی   آزمایش به  استتفاده شتد. 2016

و آزمون  SPSS 25 افزار  با استتفاده از نرم  هابود. تحلیل داده

آزمون   از  استتتتفتاده  بتا  نیز  بودن   -Kalmogorvنرمتال 

Smiranov Test  بتا  صتتتورت گرفتت. در نهتایتت داده هتا 

 One-Way)  طرفتهکآنتالیز واریتان  یت  آزمونفتاده از  استتتت

ANOVA  )ها توستط  بررستی شتدند و اختالف بین میانگین

 صورت گرفت. 05/0آزمون دانکن در سطح خطای  
 

 نتایج 

پذیری بر اسنا  ارزیابی با دوربین  های شندت رن داده

 دیجیتال

پذیری در ماهیان تغذیه شتتده با تورین و افزایش شتتدت رنگ

(. 1استتاگزانتین نستبت به گروه شتاهد مشتهود بود )شتکل  

بیشتتتترین میزان افزایش رنگ به ترتیب مربو  به تیمارهای 

، 500، 250  ستتطح ثابت استتتاگزانتین به همراه مقادیر  دارای

رستد از  (. به نظر می1صتفر تورین در جیره بود )شتکل  و   100

پذیری در ماهیان تغذیه شتده  هترین شتدت رنگنظر ظاهری ب
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 mg/kg 250 آستتاگزانتین به همراه mg/kg 100 با میزان

 د(. 1شکلاز تورین وجود داشت )  غذا
 

 
آزمای . در پایان دوره  آزمایشیمختلف  های بارب تغذیه شده با جیرهپذیری پوست ماهی رزی های شدت رن نتایج داده  1شکل 

استاگزانتین    mg/kg  100  استاگزانتین؛ ج، د و ه ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  mg/kg  100  الف: جیره شاهد؛ ب: جیره تجها حاوی

 اهیان گروه د مشهود است. مرن  ماهی در  ت تورین. افزای  شد 500و  mg/kg 100  ،250  به همراه به ترتیب

 

بارب در تیمار میزان جذب آستتتاگزانتین در بافت ماهی رزی عضله ارزیابی بیوشیمیایی محتوای کاروتجوئید بافت

جیره به صتورت معناداری  mg/kg 250  تورین-آستتاگزانتین

 (.p<05/0 ؛2شکل  ) بود  از تیمار شاهد و سایر تیمارها بیشتر

 

 
روز به روش    60های مختلف آزمایشی طی بارب تغذیه شده با جیرهماهی رزی عضلهمیزان کاروتجوئید موجود در بافت   2شکل 

 (. <0p/ 05) وجود حداقل حرف مشابه بیانگر عدم وجود تفاوت معجادار استبیوشیمیایی. 

 

 عضله بافتهای بیوشیمیایی شاخصارزیابی  

نشتان داد که تفاوت  گلیستریدو تری کلنتایج حاصتل از چربی

معناداری بین تیمار شتاهد و ستایر تیمارهای آزمایشتی وجود 

در تیمار  گلیستتتریدو تری  کلدارد و بیشتتتترین میزان چربی

دستتتت آمتد و ه  غتذا بت  mg/kg  250  تورین  -آستتتتتاگزانتین

گرم بر میلی 500به  250همچنین با افزایش میزان تورین از 
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بتا تفتاوت   گلیستتتریتدو تری  کتلن چربیجیره میزا  کیلوگرم

  روند کاهشتی را داشتته استت 250معناداری نستبت به تیمار 

 (.>05/0pالف و ب؛   -3شکل )

 

نشتتان داد کتته تفتتاوت  LDLحاصتتل از کلستتترول و  جینتتتا

 نیتتور -نیآستتاگزانت متاریشتاهد و ت  متاریت  نیبت  یمعنادار

 
 

 

  

 

 

 

های مرتبط  های مختلف آزمایشی بر شاخصتاثیر جیره  3شکل  

-کل ب: تریبا متابولیسم چربی در ماهی رزی بارب. الف: چربی

  )لیپوپروتئین با چگالی کم( ه:  LDLلیسرید ج: کلسترول د: گ

HDL    بافت در  موجود  زیاد(  چگالی  با  عضله  )لیپوپروتئین 

رزی  جیرهماهی  با  شده  تغذیه  آزمایشی  بارب  مختلف  های 

خطای استاندارد(. وجود حداقل حرف مشابه بیانگر    ±)میانگین  

 (.p>0/ 05) عدم وجود تفاوت معجادار است
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و در  داشتتتغتتذا وجتتود  لتتوگرمیبتتر ک گتترمیلتتیم 250

-یلتتیم 500بتته  250از  نیتتتور زانیتتم شیخصتتوا افتتزا

بتتا  LDLکلستتترول و  زانیتتم رهیتتج لتتوگرمیبتتر ک گتترم

 یرونتتد کاهشتت 250 متتارینستتبت بتته ت یتفتتاوت معنتتادار

 ریشتتتاهد و ستتتا متتتاریت نیبتتت یولتتت(، p<05/0) داشتتتت

 3)شتتکل  نبتتودتفتتاوت معنتتادار  یشتتیآزما گتترید یمارهتتایت

 (.p>05/0  ج و د؛

 ینشتتان داد کتته تفتتاوت معنتتادار HDLحاصتتل از  جینتتتا

 500 نیتتتور -نیآستتتاگزانت متتاریشتتاهد و ت متتاریت نیبتت

 ،(p>05/0) شتتتغتتذا وجتتود ندا لتتوگرمیبتتر ک گتترمیلتتیم

 ریتبته غ   گترید  یشتیآزما  متاریشاهد و سته ت  ماریت  نیب  یول

، تفتتاوت معنتتادار و 500 نیتتتور -نیآستتتاگزانت متتاریاز ت

 -نیآستتتاگزانت متتاریمربتتو  بتته ت HDL زانیتتم نیشتتتریب

 زانیتتم شیدر خصتتوا افتتزا(. p<05/0بتتود ) 250 نیتتتور

 ره،یتتج لتتوگرمیبتتر ک گتترمیلتتیم 500بتته  250از  نیتتتور

بتتا عتتدم وجتتود تفتتاوت معنتتادار نستتبت بتته  HDL زانیتتم

، ه؛ 3)شتتتتکل  داشتتتتت یرونتتتتد کاهشتتتت 250 متتتتاریت

05/0<p.) 

 

 بحث

بتته صتتورت  یرپتتذیمتترتبط بتتا ارزیتتابی شتتدت رنتتگ جینتتتا

چشتتمی و آنتتالیز بیوشتتیمایی نشتتان داد کتته استتتفاده تتتوأم 

دو بتتتر حستتتب  هتتتر 100 نیو آستتتتاگزانت 250 نیاز تتتور

 یاثربخشتت شیستتبب افتتزا رهیتتج لتتوگرمیبتتر ک گتترمیلتتیم

شتتده  متتاریت نیتتدر ا یرپتتذیرنتتگ شیو افتتزا نیآستتتاگزانت

و همکتتاران  یراهتتانف آبتتادیاستتت. در مطالعتته مخلتتص

مقتدار   جینتتا  یپترت ختون  یمتاه  یرپتذی(، بر رنتگ1397)

( نشتان داد کته  جیتره حتاوی ی)شتاخص قرمتز  aشاخص  

منجتتر بتته بهبتتود  صتتفراوی تتتوام بتتا نمتتک نیآستتتاگزانت

پتتذیری در متتاهی پتترت در مقایستته بتتا هتتای رنتتگشتتاخص

بتتر  ن،یستتت. همچنتتجیتتره فاقتتد نمتتک صتتفراوی داشتتته ا

 ی( در متتتاه1988و همکتتتاران ) Pozoاستتتاس مطالعتتتات 

Xiphophorus helleriجیتتره  ی، مقتتدار مناستتب چربتت

ه عتت. در مطالشتتودیمتت نیجتتذب آستتتاگزانت شیباعتتف افتتزا

Sakaguchi ( در آزاد1998و همکتتتاران )  متتتاهی چتتتام

(Oncorhynchus ketaج )صتتتفر،  یحتتتاو هتتتایرهیتتت

منجتر بته افتزایش ستطح تتورین در   نیدرصد تتور  2و    5/0

و  Matsunari ،کبتتتد و ستتترم ختتتون شتتتد. همچنتتتین

بتته  نیافتتزودن تتتور ( گتتزارش کردنتتد کتته2008همکتتاران )

کبتتد در متتاهی  یمحتتتوای چربتت شیباعتتف افتتزا رهیتتج

( شتده استت کته نشتان دهنتده Pagrus majorشتانک )

 یطبت  بررستهتا استت.  نقش تتورین در متابولیستم چربتی

 کتته استتید صتتورت گرفتتته در ایتتن تحقیتت  مشتتخص شتتد

 یمتتاه یرپتتذیرنتتگ زانیتتبتتر م توانتتدیمتت نیآمینتته تتتور

رستد تتورین بته عنتوان یکتی از به نظر متی  .باشد  رگذاریتأث

 ،یصتتفراو یهتتادخیتتل در ستتاخت نمک یدهایآمینواستت

منجتتر بتته افتتزایش میتتزان تولیتتد آنهتتا در کبتتد و در نتیجتته 

هتتای متترتبط بتتا متابولیستتم چربتتی جیتتره بهبتتود شتتاخص

 فاز طتتر .(Salze and Davis, 2015شتتده استتت )

کلستترول   میتوانتد از طریت  تحریتک آنتزدیگر، تورین متی

 ونیداستتتیاکس ریو تحتتتت تتتتأث الزیدروکستتتیآلفتتتا ه -17

 یصتفراو  هتاینمتک  دیتتول  کیتموجتب تحر  زیتکلسترول ن

نبایتتد نقتتش  تیتت(، در نهاMaita et al. 2006شتتود )

 یصتفراو  هتایبتا اتصتال بته نمتک  هایدر هضم چرب  نیتور

(. تمتتامی ایتتن Kim et al. 2008را نادیتتده گرفتتت )

موارد به همراه ایتن واقعیتت کته میتزان مناستب چربتی در 

هتتای صتتفراوی جیتتره و هضتتم و جتتذب آن متتتاثر از نمتتک

توانتتد بتته جتتذب متتوثرتر آستتتاگزانتین، کمتتک نمایتتد و متتی

 Pozo etشتتود ) نیآستتتاگزانت یاثربخشتت شیستتبب افتتزا

al. 1988نیتتتور زانیتتم شی(. در مطالعتته حاضتتر افتتزا 

باعتف  رهیتج لتوگرمیبتر ک گترمیلتیم 500بته  250از  رهیج

-یتتتر کتتل، یشتتامل چربتت یچربتت هتتایکتتاهش شتتاخص

در شتتتده استتتت.  HDLو  LDLکلستتتترول،  د،یستتترگلی

بتر   گترمیلتیم  500بته    250از    رهیتج  نیتتور  شیواقع افتزا

و  یریشتاید منجتر بته باعتف کتاهش غتذاگ  رهیتج  لوگرمیک

گتتردد. کتتاهش غتتذاگیری ماهیتتان و  انیتتماه یگرستتنگ

بتدن  ریگرستنگی منجتر بته تحریتک استتفاده از  ختا  وقوع

ینتتد، آشتتود کتته در ایتتن فرمتتی یانتترژ نیبتته جهتتت تتتأم

 Yan) رستندیبته مصترف مت هتانیزودتر از پروتئ هایچرب

et al. 2007; Hosseini and Ghalichpour, 

بتا   نیاستتفاده تتوأم تتور  رستدی(. در واقع به نظر مت2013

 ستتمیبتتا مکان نیستتبب شتتده استتت کتته تتتور نیآستتتاگزانت
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 زانیتتم شیباعتف افتزا یصتفراو یهتتانمتک دیتختود در تول

( و Erdman, 1988گتتتردد ) رهیتتتج یجتتتذب چربتتت

ستتبب  ادیتتز یدر جتتذب چربتت هتتایمحتتدود متتاه ییتوانتتا

در  شتتودیمتت یکتتاف یغتتذا افتتتیاز در هتتایامتنتتاع متتاه

باعتف کتتاهش  توانتتدمتی شتتده جتذب یبتتاال یچربت جتهینت

(. بتتا Silverstein et al. 1999مصتترف غتتذا گتتردد )

گیتری قطعتی در ایتن خصتوا نیازمنتد این وجتود نتیجته

تبط بتتا رشتتد و ضتتریب تتتر پارامترهتتای متتربررستتی دقیتت 

 تبدیل غذایی است. 

-یلتتیم 500و  250، 100حاضتتر ستته ستتطح   یتتتحق در

ثابتتت  زانیتتبتتا م رهیتتدر ج نیتتتور لتتوگرمیبتتر ک گتترم

( منجتتر رهیتتج لتتوگرمیگتترم بتتر کیلتتیم 100) نیآستتتاگزانت

و کلستتترول ختتون در  دیستترگلییبتته افتتزایش میتتزان تتتر

مقایسته بتتا گتروه شتتاهد شتتده بتود، امتتا بتا افتتزایش میتتزان 

کتتاهش   لتتوگرمیبتتر ک گتترمیلتتیم  500بتته  250تتتورین از 

و کلستتترول مشتتاهده  دیستترگلییداری در میتتزان تتترمعنتتی

پتتذیری ماهیتتان شتتد، از طتترف دیگتتر بهتتترین میتتزان رنتتگ

گتترم در کیلتتوگرم میلتتی 250در گتتروه تغذیتته شتتده بتتا 

گتتترم در کیلتتتوگرم میلتتتی 100ین بتتته همتتتراه تتتتور

تبتتار و  یآستتتاگزانتین مشتتاهده گردیتتد. در مطالعتته علتت

-قتتزل ییایمیوشتتی( بتتر شتتاخص هتتای ب1395همکتتاران )

داری در میتتتزان تفتتتاوت معنتتتی کمتتتان،نیرنگتتت آالی

 گترمیلتیم 41 متاریشتاهد و ت  متاریکلسترول عضتله بتین ت

مشتتاهده نشتتد کتته بتتا نتیجتته  نیآستتتاگزانت لتتوگرمیبتتر ک

رستتد مطابقتتت دارد، بتته نظتتر نمتتی زیتتمطالعتته حاضتتر ن

هتتای آستتتاگزانتین بتته تنهتتایی منجتتر بتته تغییتتر شتتاخص

بتا متابولیستم چربتی )کلستترول( در ماهیتان شتود،   تبطمر

( در 2001و همکتتتاران ) Gotoاز طتتترف دیگتتتر، مطالعتتته 

( نشتتان Pagrus majorقرمتتز ) ییایتتدر میخصتتوا ستت

 زانمیتت توانتتدستتتفاده از تتتورین در جیتتره متتیداد کتته ا

عضتتله را بتته طتترز چشتتمگیری  دیستترگلییکلستتترول و تتتر

(، 2006) همکتتارانو  Maitaافتتزایش دهتتد. در مطالعتته 

 شیباعتف افتزا  رهیتبته ج  نیافتزودن تتور  ،یدر کفشک ماه

 -لیتتگلوتار لیتتمت -3-لیدروکستتیه -3 میژن آنتتز انیتتب

کلستترول شتد، لتذا بته نظتر   شیآ ردوکتتاز و افتزا  میکوآنز

 هتتاینمتتک دیتترستتد تتتورین بتتا نقتتش ختتود در تولمتتی

هتای مترتبط شتاخص  شیتوانتد منجتر بته افتزامی  یصفراو

 Lungerچربتی از جملته کلستترول شتود ) مبتا متابولیست

et al. 2007 مشتتابه بتتا نتتتایج تحقیتت  حاضتتر، در .)

بتته  نین تتتور( نیتتز افتتزود2012و همکتتاران ) Qiمطالعتته 

( Scophthalmus maximusتوربتتوت ) یجیتتره متتاه

شتتود. الشتته متتی یمحتتتوای چربتت شیمنجتتر بتته افتتزا

( 2017;2018و همکتتتتتتاران ) Hosseiniهمچنتتتتتتین، 

درصتتد بتته جیتتره  1/0 نینشتتان دادنتتد کتته افتتزودن تتتور

( Acipenser persicus) یرانتتتیا یغتتتذایی تاستتتماه

شتود متی  پالستما  دیسترگلییکلستترول و تتر  شیباعف افزا

 که مطاب  با تحقی  حاضر است.

  
 یینها یرگیجهینت

-شتتاخص زانیتتم نیشتتتریمطالعتته نشتتان داد ب نیتتا جینتتتا

-250 نیتتتتتتور متتتتتاریدر ت یمتتتتتورد بررستتتتت هتتتتتای

-یبتته نظتتر متت ،نیمشتتاهده شتتد. بنتتابرا 100نیآستتتاگزانت

 توانتدیمت  رهیتبته ج  نیاز تتور  ینتیافتزودن ستطح مع  رسد

کمتتک کنتتد. در مطالعتتات  نیجتتذب آستتتاگزانت شیبتته افتتزا

 رفاصتتل مقتتادی ستتازی ستتطح تتتورین در حتتدبهینتته یآتتت

-میلتتی گتترم در کیلتتوگرم و ارزیتتابی آنتتزیم 500تتتا  250

شتود. هتای رشتد و بقتا پیشتنهاد متیهای کبدی و شاخص

ارزیتتابی میتتزان مانتتدگاری رنتتگ در ماهیتتان  ،همچنتتین

ورین در تغذیتته شتتده بتتا جیتتره حتتاوی استتتاگزانتین و تتت

 مطالعات بعدی باید مورد بررسی و توجه قرار گیرد. 

 

  مجابع

. 1395ش.  ،یفتترد، س.م.، قبتتاد ینیتبتتار، ع.ا.، حستت یعلتت

 Betaو لبتو ) نیآستتاگزانت هتایاثتر رنگدانته ستهیمقا

vulgaris conditivaیستتترم ی( بتتتر فاکتورهتتتا 

 کمتتتتتان نیرنگتتتتت آالیقتتتتتزل یختتتتتون متتتتتاه

(Oncorhynchus mykiss .)و  ریتتتتعلتتتتوم تکل

 .43-50: 11 یپروریآبز

 ،یرتتتحیکتتانیا.، درافشتتان، س.، پ  ،یفراهتتان یآبتتاد مخلتتص

و  نیبتتا آستتتاگزانت شتتدهیغنتت رهیتتج ری. تتتاث1397ف. 

 زانیتتو م یرپتتذیبتتر رشتتد، رنتتگ صتتفراوی نمتتک

 یپتتتتترت ختتتتتون یپوستتتتتت متتتتتاه دیتتتتتکاروتنوئ
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(Cichlasoma synspilum × ♀Cichlasoma 

citrinellum    .)1-6: 7 پروریآبزی علوم. 

 یهتتا. مکمتتل2007. ید ن،یاچ.، ستتاتو، ام.، گتتاتل ناکاگتتاوا،

. یپرورشتت انیتتماه تیتتفیو ک یستتالمت یبتترا ییغتتذا

. 1391ع.، ستتتتتوده، ا.  ،یکنتتتتار انیترجمتتتته: عابتتتتد

 ا.  396مدرس.   تیانتشارات دانشگاه ترب

  
Boonyaratpalin, M., Thongrod, S., 

Supamattaya, K., Britton, G., 

Schlipalius, L. 2001. Effects of β 

carotene source Dunaliella salina 

and astaxanthin on pigmentation 

growth survival and health of 

Penaeus monodon. Aquaculture 

Research 32: 182-190. 
Dien, F.J. 1986. Clinical avian medicine 

and surgery. Saunders Co; 

Philadelphia 174-191p. 
Erdman, J. 1988. The physiologic 

chemistry of carotenes in man. The 

American Journal of Clinical 

Nutrition 7: 101-105. 
Goto, T., Takagi, S., Ichiki, T., Sakai, 

T., Endo, M., Yoshida, T., Ukawa, 

M., Murata, H. 2001. Studies on the 

green liver in cultured red sea bream 

fed low level and non‐fish meal diets: 

relationship between hepatic taurine 

and biliverdin levels. Fisheries 

Science 67: 58-63. 
Gouveia, L., Rema, P., Pereira, O., 

Empis, J. 2003. Colouring 

ornamental fish (Cyprinus carpio and 

Carassius auratus) with microalgal 

biomass. Aquaculture Nutrition 9: 

123-129. 
Higuera-Ciapara, I., Felix-Valenzuela, 

L., Goycoolea, F.M. 2006. 

Astaxanthin: a review of its 

chemistry and applications. Critical 

Reviews in Food Science and 

Nutrition 46: 185-196. 
Hoseini, S.M., Ghelichpour, M. 2013. 

Effects of pre-sampling fasting on 

serum characteristics of common 

carp (Cyprinus carpio). International 

Journal of Aquatic Biology 1: 6-13. 
Hoseini, S.M., Hosseini, S.A., 

Eskandari, S., Amirahmadi, M. 2018. 

Effect of dietary taurine and 

methionine supplementation on 

growth performance body 

composition taurine retention and 

lipid status of Persian sturgeon 

Acipenser persicus (Borodin, 1897) 

fed with plant-based diet. 

Aquaculture Nutrition 24: 324-331. 
Hoseini, S.M., Hosseini, S.A., 

Eskandari, S., Amirahmadi, M., 

Soudagar, M. 2017. The effect of 

dietary taurine on growth 

performance and liver histopathology 

in Persian sturgeon Acipenser 

persicus (Borodin, 1897) fed plant-

based diet. Aquaculture Research 48: 

4184-4196. 
Kim, S.K., Matsunari, H., Takeuchi, T., 

Yokoyama, M., Furuita, H., Murata, 

Y., Goto, T. 2008. Comparison of 

taurine biosynthesis ability between 

juveniles of Japanese flounder and 

common carp. Amino Acids 35: 161-

168. 
Kim, S.K., Matsunari, H., Takeuchi, T., 

Yokoyama, M., Murata, Y., Ishihara, 

K. 2008. Effect of different dietary 

taurine levels on the conjugated bile 

acid composition and growth 

performance of juvenile and 

fingerling Japanese flounder 

Paralichthys olivaceus. Aquaculture 

273: 595-601. 
Li, X.H., Wang, X.J., Mu, X.D., Hu, 

Y.C., Wang, G.J., Liu, C., Luo, J.R. 



 و همکاران( زادگانی)نجات باربیرز  یماه یریپذبر رنگ  ره یدر ج نی تور نهیآم دیاثرات سطوح مختلف اس/    47

2008. Effects of astaxanthin on the 

color of blood parrot. Journal of 

Anhui Agricultural Sciences 36: 

8606-8607. 
Lunger, A.N., McLean, E., Gaylord, 

T.G., Kuhn, D., Craig, S.R. 2007. 

Taurine supplementation to 

alternative dietary proteins used in 

fish meal replacement enhances 

growth of juvenile cobia 

(Rachycentron canadum). 

Aquaculture 271: 401-410. 
Maita, M., Maekawa, J., Satoh, K.I., 

Futami, K., Satoh, S. 2006. Disease 

resistance and hypocholesterolemia 

in yellowtail Seriola quinqueradiata 

fed a non-fishmeal diet. Fisheries 

Science 72: 513-519. 
Matsunari, H., Yamamoto, T., Kim, 

S.K., Goto, T., Takeuchi, T. 2008. 

Optimum dietary taurine level in 

casein-based diet for juvenile red sea 

bream Pagrus major. Fisheries 

Science 74: 347-353. 
Patel, S.K.M., Indulkar, S.T., Shaikh, 

A.L.A.H., Sawant, M.S., Pawase, 

A.S., Pai, R.K. 2019. Effect of 

calcium carbide on biochemical 

properties of rosy barb, Pethia 

conchonius (Hamilton, 1822). 

Journal of Experimental Zoology 22: 

995-999. 
Pozo, R., Lavety, J., Love, R.M. 1988. 

The role of dietary α-tocopherol 

(vitamin E) in stabilizing the 

canthaxanthin and lipids of rainbow 

trout muscle. Aquaculture 73: 165-

175. 
Qi, G., Ai, Q., Mai, K., Xu, W., Liufu, 

Z., Yun, B., Zhou, H. 2012. Effects 

of dietary taurine supplementation to 

a casein-based diet on growth 

performance and taurine distribution 

in two sizes of juvenile turbot 

(Scophthalmus maximus). 
Aquaculture 358: 122-128. 

Sakaguchi, M., Murata, M., Daikoku, 

T., Arai, S. 1988. Effects of dietary 

taurine on tissue taurine and free 

amino acid levels of the chum 

salmon Oncorhynchus keta reared in 

freshwater and seawater 

environments. Comparative 

Biochemistry and Physiology 89: 

437-442. 
Salze, G.P., Davis, D.A. 2015. Taurine: 

a critical nutrient for future fish 

feeds. Aquaculture 437: 215-229. 
Silverstein, J.T., Shearer, K.D., 

Dickhoff, W.W., Plisetskaya, E.M. 

1999. Regulation of nutrient intake 

and energy balance in salmon. 

Aquaculture 177: 161-169. 
Sirajudheen, T.K., Salim, S.S., 

Bijukumar, A., Antony, B. 2014. 

Problems and prospects of marine 

ornamental fish trade in kerala india. 

Journal of Fisheries Economics and 

Development 1151: 14-30. 
Teimouri, M., Keramat Amirkolaie, A. 

2015. The effects of synthetic 

pigments on pigmentation of Pethia 

conchonius (Hamilton, 1822). 

Aquaculture Research 46: 1156-1161. 
Yam, V.W.W., Li, B., Yang, Y., Chu, 

B.W.K., Wong, K.M.C., Cheung, 

K.K. 2003. Preparation photo 

luminescence and electro 

luminescence behavior of langmuir 

blodgett films of surfactant 

complexes. European Journal of 

Inorganic Chemistry 22: 4035-4042. 
Yan, Q., Xie, S., Zhu, X., Lei, W., 

Yang, Y. 2007. Dietary methionine 

requirement for juvenile rockfish 

Sebastes schlegeli. Aquaculture 

Nutrition 13: 163-169. 



 48 ( /  1399  تابستان، دوم، شماره ششمتغذیه آبزیان )سال 

Yang, H., Tian, L., Huang, J., Liang, G., 

Liu, Y. 2013. Dietary taurine can 

improve the hypoxia tolerance but 

not the growth performance in 

juvenile grass carp 

Ctenopharyngodon idella. Fish 

Physiology and Biochemistry 39: 

1071-1078. 
  
 

 

 


