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  زینتی پرتیره بر رنگ پوست ماهی جاثر افزودن عصاره پوست پیاز قرمز، چغندر قرمز و کلم قرمز در 
 Amphilophus citrinellus (Günther, 1864) × Paraneetroplus melanurus 

(Günther, 1862)  
  

  2له رحیمی، روح ا2*، مهرداد فتح اللهی1زهرا جعفري
 آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایراندانش1

  استادیار گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران 2
 5/10/94یرش: پذیخ تار؛  14/7/94یخ ارسال: تار                                          

 چکیده 
قرمز، پوست پیاز  ي آبی غده چغندرها عصارهي غذادهی تاثیر افزودن ا هفتهدر این تحقیق در یک دوره هشت 

آزمایش شد. این  A. citrinellus × P. melanurusپذیري ماهیان زینتی پرت قرمز و برگ کلم بنفش، بر رنگ
ي افزوده به جیره و یک گروه شاهد ها عصارهبررسی در قالب یک طرح کامالً تصادفی با سه گروه تیماري با 

گرمی انجام گرفت. نتایج میزان رنگ نمایان شده   7/2 ± 1/0قطعه ماهی  144بدون افزودن عصاره طبیعی روي 
) و نیز سنجش غلظت کارتنوئید  L*a*bو   XYZحاصل از این رژیم تغذیه توسط دستگاه کالرمتر (پارامترهاي

*) در پوست در  aسنجش شدند. نتایج نشان داد که موثرترین افزایش رنگ قرمز (پارامتر  ها بافت  عصاره
، دم ها بالهي ها بافتترین غلظت از تجمع کارتنوئیدها در  یشبه با عصاره غده چغندر قرمز، ي تغذیه شدها گروه

و سرپوش برانشی نیز تحت اثر عصاره غده چغندر قرمز افزوده شده به جیره و در گوشت ماهیان، تحت اثر 
) و نیز میزان L*a*bعصاره پوست پیاز قرمز به دست آمد. پارامترهاي به دست آمده از رنگ سنجی ظاهري (

دهی در ازاي افزودن دهی به ماهی نشان دادند که اثر رنگ، از نظر رنگها بافتغلظت کارتنوئیدها در 
ي تیماري نسبت به شاهد ها گروهي غده چغندر قرمز، پوست پیاز قرمز و برگ کلم قرمز در جیره ها عصاره
  دار بوده است. معنی

  
 1ي طبیعیها رنگدانه ،پذیري، رنگA. citrinellus  ،P. melanurus: کلیدي هاي واژه

 
                                                   

 mehrdad.fatollahi@nres.sku.ac.ir مسئول:  *نویسنده
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 مقدمه
کیفیت و سالمت زیستی  رنگ فیله ماهی در ماهیان خوراکی نشانه ورنگ ظاهري در ماهیان زینتی 

 موجودات بدن محصول تولیدي بوده و در بازارپسندي ماهیان تولید شده بسیار تاثیرگذار است. رنگ
 وجود ناشی از به ویژه نیز یماه در است و رنگ بدن اي یهتغذ و یکیژنت عامل دو تابع زنده

باشد. رنگ آبزیان تحت تأثیر عوامل مختلف تغییر  یمها در بافت هارنگدانه يمحتوي کروماتوفورها
. کند و شرایط فیزیکوشیمیایی مانند نور، دما و اکسیژن محلول بر روي رنگ بدن آبزیان مؤثرند یم

رنگجود در منابع غذایی نقش مهمی در تعیین رنگ ماهیان دارند و فرآیند هاي مورنگدانهبطورکلی 
ریز کنترل از طریق سیستم عصبی و غدد درون ها پذیري ماهیان بسته به سرعت تغییرات این رنگ

  .)Fuji, 2000( شود یم
مالنین اي گروه هرنگدانهها در جانوران بعد از رنگدانه ینتر متنوعو  ینتر فراوانکارتنوئیدها یکی از 

هاي قرمز، نارنجی، زرد در حبوبات، نیز، کارتنوئیدها مسئول ایجاد رنگ یاهانگ یايدنباشند و در می
 هاي فتوسنتزها، باکتريي طبیعی در گیاهان، جلبکهااین رنگدانه ها هستند.ها و گلگیاهان، میوه

نقش مهمی در فرآیندهاي فتوسنتزي شوند و هاي غیر فتوسنتزکننده یافت میکننده و برخی باکتري
. با وجود منابع طبیعی رنگ براي شوندها یافت میها همچنین در مخمرها و کپکبه عهده دارند. آن

است  یجراکاربرد رنگدانه مصنوعی در پرورش ماهی بسیار  استفاده،ماهیان در طبیعت به علت سهولت 
با  ها آنواریوم داران تمایل زیادي به جایگزینی که در برخی مناطق دنیا به دلیل قیمت باالي آن آک

 ).Bell et al., 2000; Ghiasvand and Shapouri, 2006( مواد ارزان را دارند
هاي مصنوعی و افزایش تقاضا براي استفاده از مواد طبیعی و نیز قیمت باالي رنگدانه در کنار

خوراك جانوران، صنایع  کارتنوئید طبیعی را برايهاي طبیعی، تالش براي استفاده از منابع رنگدانه
گیاهی به عنوان منبع تولید رنگدانه بخشد. امروزه استفاده از ترکیبات غذایی غذایی و آرایشی قوت می

 Mashalchi(کارگیري این مواد در حال انجام است هاي به یوهشکاربرد زیادي یافته و تحقیقات روي 
et al., 2000.(  

دیدگاه مصرف غذاهاي گیاهی و مفید با عنوان غذاهاي با توان عملکردي در بدن یا در حال حاضر 
Functional foods   ها  یرهجدر غذاي انسانی بسیار مورد توجه است و عملکرد بهبود بخش این نوع

کارگیري این نوع نگرش در تغذیه این نوع تغذیه است. بدیهی است بهبراي ارگانیسم، دلیل گرایش به 
). در Clifford et al., 2015و جانوران نیز باعث بهبود عملکرد رشد و زادآوري جانوران باشد ( دام

 مصرف امروزه و هستند انسان ییغذا یمرژ در یجاتسبز ینتر مهم از ها کلممیان گیاهان گوناگون 
این گیاه در بسیاري از کشورهاي جهان  است. کرده یداپ یروزافزونتوسعه  یاهگ ینا مختلف يهایتهوار

با نام علمی   )Red cabbage( را دارد. کلم قرمز یا بنفش ها گلخانهقابلیت کشت در کشتزارها و نیز 
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Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra زـقرم نگر باعث که ستاآنتوسیانین  غنی منبع 
 ,.Hajiboland et al(ست ا موثر نرطاـس رـبابردر  تـمحافظو  مغز سالمت ايبر ود شوـیمآن 

تواند مورد  یمعالوه بر رنگ ظاهري کلم به عنوان یک گیاه غنی از رنگدانه، ارزش غذایی آن  .)2009
 از یغن ها کلمنویسی هم براي انسان و هم براي جانوران اهلی باشد. توجه علوم تغذیه و جیره

 یلتشک از کلم در متعدد يهافنل هستند. وجود یکفول یداس یزنو  C و B  ،Aگروه  هاي یتامینو
دارند  نقش ییزدا سم در که شود یم هایی یمآنز یتفعال یشافزا باعث و کند یم یريجلوگ ها ینوژنکارس

)Kaur and Kapoor, 2001 .(در و ها کلم انواع یگرد از یشب قرمز کلم یاهگ در ها یانینآنتوس سنتز 
شده است  ها کلمشود که موجب قرمزي رنگ آن نسبت به سایر انواع  یمیافت  آن یخوراک يها قسمت

)Asada, 1999.(  
به عنوان یک رنگ خوراکی شناخته شده  Betta vulgarisرنگدانه طبیعی استخراج شده از چغندر 

. وجـود ترکیبـات هاي سـنتزي نیـز بیشـتر اسـتدر صنایع مختلف بوده و قدرت آن از بسیاري از رنگ
گی فالونوئیدي و کاروتنوئیدي در چغندر قرمز عالوه بر وجود رنگ مناسب که در صنعت بـه گوناگون رن

بسـیار فعـال در بـدن  اکسیدان غذایی قوي و یـک ضـد اسـترسنتیآ معروف است یک E162نام رنگ 
هـاي رنگدانـه. )Clifford et al., 2015; Nahid et al., 1996(جانوران و انسان شناخته شـده اسـت 

انـد. ایـن دو گـروه از زرد رنـگ هـاي ینبتازانتو  رنـگهاي قرمـز  یانینبتاسـموجود در چغنـدر غنـی از 
  ). Fakhari and Baghipour,  2010( ها در آب بسیار محلولند رنگدانه

ــز  ــاز قرم ــک پی ــت خش ــیانین یداراي ترک .Allium cepa Lپوس ــام آنتوس ــه ن ــی ب ــات رنگ ب
)anthocyanins( محلول در آب و ) استPrakash et al., 2007.(  در یک سنجش از ترکیبات برخـی

و فالونوئیـدي بـا  که پوست پیاز قرمز حاوي ترکیبات فنـولد هاي پیازهاي ایران مشاهده گردیاز واریته
اکسیدانی است. ترکیبات پیازهاي قرمز هم در پوست بیرونی و هم در بخش داخلـی از عملکردهاي آنتی

ي قطبی مانند استون بوده و بـه ها حاللي مورد استفاده در این آزمایش ها حاللپیاز سفید بیشتر است. 
جـه بـه باشد. با تونگیري مناسب کار رفته در عصارههاي بهاي این حالل یهتغذرسد براي کاربرد  یمنظر 

توانـد  یمدر صـنایع غـذایی  ها ها در آب، استفاده از آب براي اسـتخراج آنتوسـیانینحاللیت آنتوسیانین
رغم مطالعات متعدد در خصوص خواص خـوراکی پیـاز در ایـران و کشـورهاي  مناسبی باشد. علی  ینهگز

خـانگی غیـر   دهنـده رنگ کعنوان ی یران در استفاده از پوست پیاز بهمختلف یا کاربرد روزانه سنتی در ا
صنعتی، در کارهاي مطالعه شده از محققان اسـتفاده از ترکیبـات پوسـت پیـاز بـه عنـوان افزودنـی بـه 

 Bagherloo et( هاي غذایی و یا خود پیاز و ترکیبات آن در جیره ماهیان گزارشی مشاهده نشـد یرهج
al., 2011( .  
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یژه مواد ارزان و سالم وینتی به زیان ماهي براي مناسب هاي یافتن رنگدانهبرامطالبات بازار غذا 
تحقیق اثر رنگدانه طبیعی موجود در چغندر قرمز، پوست پیاز قرمز و کلم یومی لزوم آکواریان ماهي برا

که  )Amphilophus citrinellus × Paraneetroplus melanurus(پذیري ماهی پرت قرمز بر رنگ
یق حاضر تحقعلت انجام  ،ها آنماندگاري رنگ القایی بر  مشاهده وباشد میماهی دو رگه عقیم یک 

  بوده است.
  

  ها روشمواد و 
گیري، تهیه جیره پرورشی مراحل نگهداري، عصارهپرورش:  طیشراو  قیتحقمکان و زمان انجام 

پرت و سنجش رنگ ماهیان در آزمایشگاه شیالت  ماهیان زینتیتیمارها، غذادهی و پرورش بچه
(حدود  دماهاي آب شامل  یژگیویرفت. پذدانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد انجام 

به صورت  pHي) به صورت روزانه و مرکزین با یک هواده تامیژن محلول (اکسدرجه سانتی گراد) و  27
یکی و تارو در زمان  کنترلتحت  کامالً پرورش از نظر نور  شد. اتاق یم کنترلیري و گاندازه یهفتگ

لوله ي پرورش از ها تانکیچ منبع تامین نوري وجود نداشت. آب تامین ه) L8 :D 16خاموشی شبانه (
  گرفت. یممنظور رفع کلر و نیز افزایش دماي اولیه صورت  کشی چاه عمیق با نگهداري به

بـا شـرایط جدیـد سازگاري ماهیـان آزمـایش   مرحلهبراي : یانماهي سازگارآزمایش و  یشپمرحله 
قطعه بچه ماهی پرت خریداري شده به دنیا آمده از تعداد دو مولد نـر و مـاده  160اي،  یهتغذمحیطی و 

در یک کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی، بدون در نظر گرفتن جنسیت (بـا توجـه بـه بـالغ نبـودن 
روز با غذاي در نظـر گرفتـه شـده بـراي آزمـایش در  20ي  به مدت ا تههف 4ماهیان)، در یک دوره بچه

لیتري با رنگ سبز زیتونی در حد سیري تغذیه شدند. براي تغذیه بچه ماهیان از غذاي  180چهار تانک 
% رطوبت) استفاده شـد کـه بعـد از یـک 6% خاکستر، 5/10% چربی، 5/8% پروتئین، 47تجاري بیومار (

ماهیـان ی به بچـهغذادهایجاد عادت به غذاگیري دستی جدید با میزان کم ابتدایی، هفته آداپتاسیون و 
هـاي % آب تانـک50انجام شد. هر روز بـه میـزان  16:00و  12:00و   8:00هاي بار در روز در ساعت 3

قطعه ماهی با ظاهر سـالم و  144شد. پس از گذر از مرحله آداپتاسیون تعداد نگهداري اولیه تعویض می
لیتـري بـا  120تانک  12به  مترسانتی 7/3 ±2/0بند انگشت)  1گرم و طول ( 5/2 ±10/0زن متوسط و

 یمارهـايتمتناسب با  یتصادف کامالً صورت قطعه ماهی) به 12لیتر (در هر تانک  100آبگیري به میزان 
قطـع غـذاي  سپس با دو روز و شده گانه آزمایش و یک گروه شاهد هر یک با سه تانک تکرار منتقلسه

  گرفتند. قرار یشآزما مورد هفته  8 مدت کامل بعد از این جابجایی به
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غیر چرخشی و با اشباعیت کامل  به صورت: در طول دوره پرورش آب آزمایشی ستمیس یطراح
 هوا، سنگ یک از استفاده گانه با 12ي ها تانککدام از  هر. حاصل از هوادهی براي ماهیان فراهم شد

 در آب ارتفاع و حجمکه  گردیدند یطراح يها طور آنریز آب سر یخروج یستمس و شد یم یهواده
غذاهاي مصرف نشده  ،بود. آب مخازن هر روز بعد از غذادهی سیفونکنترل  قابل و یکسان مخازن تمام

شد. نور داخل آزمایشگاه نور مصنوعی مهتابی براي کارهاي  یمو فضوالت از محیط پرورش خارج 
ري فوق گشرایط پرورش با توجه به حساسیت ماهی به کلیه عوامل خارجی و پرخاشعمومی و براي 

توانست وات به تعداد چهار عدد به طوري که غذاگیري ماهی می 30ي ا رشتهها نور المپ العاده آن
  بدون مشکل صورت بگیرد انجام شد. 

سه عصاره گیاهی  ین اشتهاي ماهیان به هریک ازتر کمدر سنجش اولیه در خصوص دستیابی به 
گرم در کیلوگرم عصاره خشک چغندر قرمز میلی 230هاي طبیعی، ماهیان به بیش از حاوي رنگدانه

) بعدي (پوست پیاز قرمز و کلم قرمزمیل به غذاي عادي نشان ندادند. این مقدار اشتها براي دو تیمار 
ي تیمار برایکه طورعمال شد، به یی مورد نظر قرار گرفت و در تیمارها ااشتها کنشین انیز بر اساس 

درصد پوست پیاز قرمز، تیمار  10گرم ماده خشک در کیلوگرم از عصاره آبی میلی 230اول جیره حاوي 
درصد چغندر قرمز، تیمار  10میلی گرم ماده خشک در کیلوگرم از عصاره آبی  230دوم جیره حاوي 

درصد کلم قرمز و تیمار  10عصاره آبی  گرم ماده خشک در کیلوگرم ازمیلی 230سوم خوراك حاوي 
چهارم شاهد بدون افزودنی عصاره به خوراك معمول بازاري براي پرورش ماهیان زینتی پرت تهیه شد. 

گیري طول، وزن و همچنین در ابتداي آزمایش و قبل از شروع غذادهی بیومتري ماهیان شامل اندازه
انجام و اطالعات حاصل ثبت  TES 135مدل Color Meter سنجی اولیه ماهیان توسط دستگاه رنگ

  گردید.
ي خیساندن به دلیل بی ضـرر بـودن، ها روشاز میان  :انیماهي غذانحوه تهیه عصاره و افزودن به 

لیتـر قرمز و چغندر قرمـز در یکصـد میلـی کلمآسیاب شده، برگ  گرم از پوست پیاز قرمز کامالً 10هر 
هـا بـه . این مخلوط عصـارهتهیه شد ها آندرصد  10ده و عصاره گراد، خیساندرجه سانتی 50حالل آب 

بـراي اسـتفاده در جیـره، بـا گـذر از کاغـذ صـافی،  از پس شده و ساعت در یخچال نگهداري 48مدت 
دار تر میکروبیولوژیک صاف و براي استفاده تازه براي سه روز آتی در ظروف اسـتریل دربیلفاستفاده از 

ي ها عصـارهمنظور به دست آمدن مقدار وزنی از عصاره خشک موجـود در  به در یخچال نگهداري شدند.
(در سه نمونه و تکـرار)، در دسـتگاه  %10 شدهي خیساندنی صاف ها عصارهلیتر از این میلی 100مایع،  

  شدهي خشک ها عصارهو مقادیر وزنی به دست آمده از  خشک گراد کامالًدرجه سانتی 30آون در دماي 
بعـدي قـرار  يها محاسـبهي با وزن مشـخص، مـالك ها محلولمنظور به دست آوردن  نده، بهبه جاي ما

گرم مـاده خشـک در کیلـوگرم از میلی 230 براي هر بار تهیه جیره، مقدار عصاره مایعی معادلگرفتند. 
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هر گیاه بر روي غذاي بیومار به صورت اسپري ریخته و غذاي حاصل در معرض باد گـرم مالیـم خشـک 
  . شدند

 هاي انتخاب شده در ابتداي آزمایش برايرنگ بودن نمونهبی: ی و سنجش بروز رنگ بر بدنغذاده
فروش شدن (بازاري) ماهیان براي اعالم اتمام تقریبی آزمایش با چشم   آمادهخریداري و یا تایید 

 صورت به و سیري حد در یغذادههفته  8غیرمسلح تایید شد. با تایید ظاهري سیماي ماهیان، بعد از 
پذیري با رنگ کمیت این رنگ 16:00 و 12:00 ، 08: 00 ساعات شبانه روزي در نوبت سه در یدست

روز یکبار انجام و اطالعات حاصل ثبت گردید.  15هر  TES 135مدل  سنجی ماهیان توسط دستگاه
یعنی  در این نوع سنجش با قراردادن نوك تفنگ دستگاه کالرمتر بر یک نقطه مشخص و تقریبا ثابت،

ي هر ماهی در یک زمان بسیار کوتاه در ها آبششمتر پشت سرپوش باالي خط جانبی و یک سانتی
خواندن داده، چکانده و اطالعات در آن براي انتقال آتی به یک  حالت خوابیده به پهلو، ماشه تفنگ براي

شد. در این سنجش خطاي طبیعی سیاه شدن ماهیان پرت در هنگام سنجش  یمفایل اکسلی ذخیره 
ها (حتی در صورت اعمال بیهوشی) با سرعت عمل بیشتر قابل رنگ ناشی از استرس وارده و صید آن

خوانده و ذخیره شده توسط تفنگ کالرمتر براي هر جسم رنگی (ماهی) اطالعات   همهرفع بود. از میان 
 *L*a*bو  XYZهاي سنجی یعنی تکنیکگراي رنگا و انسانگرامترهاي مربوط به دو معیار ابزارپار

 Wu and Sun, 2013 (Kit et al., 2004; Mendoza etانتخاب شدند ( ها گروهبراي مقایسه میان 
al., 2006;.  ي هر تیمار از نظر ها نمونهدر این معیار مطابق استاندارد, متوسط اعداد به دست آمده از

) در سنجش Lو روشنایی ( *)b*)، آبی به سمت زرد (aسمت قرمز ( هاي بروز کرده سبز به یفط
L*a*b  هاي قرمز ( یفطو نیزX) آبی یا کبود ،(Z( و نیز درخشش )Y در سنجش (XYZ  نشان

). Wu and Sun, 2013و تیمارها نسبت به هم بودند ( ها نمونهدهنده بیشتر یا کمتر بودن رنگ بدن 
ي دانکن براي ا دامنههاي رنگ پوست ماهیان با استفاده از تست چند ي به دست آمده از مولفهها داده

مورد تحلیل قرار  SPSS, Ver.19 افزارتوسط نرم ها گروهدار در وجود یا عدم وجود اختالف معنی
 گرفت. 

هاي ماهی انجام گردید کارتنوئید کل در بافتدر پایان آزمایش نیز یک سنجش محتواي 
)Mashalchi et al., 2000 .( طور تصادفی انتخاب براي آنالیز کاروتنوئید، به تانکسه عدد ماهی از هر

آبششی، دم و باله پشتی، پوست ناحیه شدند. نمونه پوست ماهیان از چهار قسمت بدن شامل سرپوش 
، میزان رنگدانه ها آنیري از گي و عصارهسازو بعد از آماده اي و گوشت برداشته شد شکم و سینه

ي حالل حاوي ها لولهنانومتر، توسط دستگاه اسپکتروفتومتر نسبت به   450موجود در عصاره حاصل در 
   ).Wang et al., 2006; Chatzifotis et al., 2004ی انجام شد، خوانده شد (سنجرنگ 
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 نتایج
هاي سنجش پارامترهاي تابش طیف: سنجی ظاهري اجسامسنجی با استفاده از ابزار طیفرنگ

ي در طول دوره پرورشی بدون ا هفتههاي سنجش شده توسط دستگاه کالرمتر با فواصل دو رنگی بخش
ها در جیره را در ها و تاثیر عصارهپذیري نمونهرنگي تیماري نتایج روند ها تانکنیاز به کشتن ماهیان 

هشت هفته پرورش نشان داد. با وجود مشاهده کامل رنگ بر بدن ماهیان پرت، سیاه شدن ماهی در 
شد تا براي سنجش و خواندن رنگ ماهی پرت هنگام استرس یا پرخاش و هرگونه دستکاري باعث می

توسط کالرمتر، کارایی الزم بروز نکند و در نتیجه براي رفع این خطا سرعت کار سنجش و خواندن رنگ 
به محل سنجش رنگ انتقال یابند. به عالوه سعی شد تا در رنگ  تا ماهیان سریعاً شدبدن باال برده 

گردد. با ین تیرگی بر روي بدن ماهی ظاهر میتر کمود که اي استفاده شسنجی بدن و پوست از منطقه
ها براي صید این پدیده کم و بیش رخ داده و در نتیجه این حال با بروز تعقیب نسبی ماهیان در تانک

شد. براي رفع خطا به سنجش با فاصله  یمروند سنجش رنگ بدن ماهیان با تطویل محسوسی روبرو 
  ید.افراد در تیمارها مبادرت گرد

سنجی سطحی ماهیان از قسمت پشت سرپوش آبششی و باالي خط جانبی قبل از شروع اولین رنگ
داري غذادهی آزمایشی تعیین شده نشان داد که از نظر رنگ اولیه ماهیان انتخاب شده تفاوت معنی

ا ي چشمی) نشان داد که با مشاهده. در پایان هفته هشتم رنگ ظاهري ماهیان (قضاوت اند نداشته
توان این ماهیان زینتی را به بازار عرضه نمود که به این ترتیب اتمام کیفیت رنگ ماهیان موجود می

دوره غذادهی پذیرفته شد. ماهیان به مدت دو هفته دیگر با غذاي معمولی غذادهی شدند تا در صورت 
و قوام رنگ ظاهري  عدم دوام رنگ بدن بتوان در قضاوت نتایج بروز کرده تجدید نظر کرد که این دوام

  ها همچنان مشاهده و مورد تایید قرار گرفت. بدن ماهیان به دست آمده از دوره تغذیه در گروه
) بعد از آداپتاسیون هفت روزه ماهیان دو بند انگشتی نشان داد 1نتایج اولین رنگ سنجی (جدول 

خوان (کالرمتر) تفاوت رنگسنج یا که سنجش رنگ ظاهري پوست ماهیان با استفاده از دستگاه رنگ
 داري را در هیچ یک از پارامترهاي مورد نظر براي قضاوت در خصوص تفاوت اولیه در رنگ نمونهمعنی

هاي شاهد و تیمار دهد. به این ترتیب اختالف رنگ اولیه ماهیان براي تمام ماهیان گروهها نشان نمی
  ها تاثیرگذار باشد.  نگ نهایی و بعدي گروهتوانست در میزان ریکسان بوده است و رنگ اولیه نمی
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دورگـه پـرت    یمـاه  هـاي ماریت )SE±mean( کـالرمتر بـا دسـتگاه    هـاي رنـگ سـنجی اول   داده -1جدول 
)Amphilophus citrinellus × Paraneetroplus melanurus ( یاهیگي مختلف ها عصارهبا تغذیه شده 

 X Y Z L a b تیمار
 8/4±5/5 -8/2±1/2 9/86±7/3 9/56±1/2 3/70±5/7 6/66±7/7 شاهد

 8/3±4/1 -8/2±1/2 1/85±8/3 4/53±7/4 9/66±7/7 2/62±3/7 عصاره چغندر قرمز
 7/3±3/5 -01/1±8/1 7/81±5/1 4/52±9/7 9/60±1/3 3/58±2/3 عصاره کلم بنفش

 9/4±5/0 -3/3±4/1 9/90±6/2 4/55±8/3 5/78±7/5 0/70±7/4  عصاره پوست پیاز قرمز
F, p>0.05  NS  NS  NS  NS  NS  NS  

  
هـاي مختلـف حـاوي در رنگ سنجی دوم بعد از دو هفته تغذیه ماهیان تیمارهاي مختلف بـا جیـره

). در 2هاي طبیعی، از نظر آماري تفاوتی میان پارامترهـاي سـنجش شـده ایجـاد نشـد (جـدول رنگدانه
دار از نظـر ها بدون تفاوت معنی(رنگ آبی یا کبود) در گروه  Z(رنگ قرمز) و  X, مقدار  XYZسنجش 
) بروز نمود و میزان روشنایی و یا تاریکی یا به عبـارتی معیـار درخشـش سـطح رنگـی <05/0pآماري (

  داري نداشت. ها اختالف معنی) نیز در میان گروه Y(بزرگی پارامتر 
در روش  Lمتر روشنایی بـا اسـتفاده از سـنجش ها در میزان پارابر اساس نتایج به دست آمده، گروه

یعنی جلـوه رنـگ سـبز  *a ). در میزان پارامتر<05/0pداري نداشتند (اختالف معنی *L*a*bسنجش 
هـاي  یرهجهـاي تغذیـه شـده بـا دار نبود و در نتیجه گروهها معنیبه سمت قرمز نیز اختالف میان گروه

بـا ایـن حـال  .داري نداشتندف معنیرنگ قرمز با هم اختالهاي گیاهی طبیعی از نظر بروز حاوي عصاره
 b ها کمتر بود. در میـزان پـارامترهاي بروز رنگ قرمز در گروه شاهد از نظر عددي از سایر گروهمیانگین

 ).  <05/0pدار نبود (ها معنییعنی رنگ آبی به سمت زرد نیز اختالف میان گروه
 

پـرت   رگـه دو یمـاه  هـاي ماریت )SE±mean( کـالرمتر بـا دسـتگاه    هاي رنـگ سـنجی دوم  داده -2جدول 
)Amphilophus citrinellus × Paraneetroplus melanurus ( یاهیگي مختلف ها عصارهبا تغذیه شده 

 X Y Z L a b تیمار
 8/1±9/3 7/12±8/0 7/88±7/2 6/59±1/6 1/74±6/5 56/66±9/4 شاهد

 1/12±4/1 1/4±2/0 4/84±8/3 4/53±7/4 9/66±7/7 89/6±3/7 قرمزعصاره چغندر 

 5/4±3/2 5/0±5/0 6/84±9/7 9/5±6/10 1/66±5/7 65/63±0/6 عصاره کلم بنفش

 3/8±7/0 3/2±3/2 8/81±5/1 1/43±4/2 6/60±9/2 7/63±2/3  عصاره پوست پیاز قرمز
F, p>0.05  NS  NS  NS  NS  NS  NS  

 
ذیه شده را تایید هاي تغگیري گروهپذیري و رنگهفته هشتم، رنگمشاهده ظاهري چشمی در 

رنگ سنجی نهایی قبل از سنجش کارتنوئیدهاي الشه، بر اساس  يها دادهدست آمده از  نمود. نتایج به
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هاي هاي ماهیان در تیمارهاي مختلف و شاهد با هم در رنگ) نشان داد که گروه3 آنالیز فیشر (جدول
داري ) تفاوت معنیb**) و از آبی تا زرد (  aدن از نظر تمایل رنگ از سبز تا قرمز (ایجاد شده روي ب

 Lدار نبوده است. سنجش پارامتر معنی XYZها در تست ) ولی اختالف میان گروه<05/0pدارند (
) را در گروه شاهد نسبت <05/0pدار تر (با اختالف غیر معنییعنی درخشش بدن، روشنایی کمی بیش

و نیز میزان رنگ زرد نسبت  )* a(و میزان رنگ قرمز نسبت به سبز  دهد یمتیماري نشان  يها گروهبه 
) کمتر بوده است >05/0pداري (ها به طور معنیدر گروه شاهد نسبت به سایر گروه )*b(به آبی 
قرمز رنگ  ترین یشبهاي تیماري، گروه تغذیه شده با عصاره غده چغندر قرمز ). در گروه3(جدول 

هاي ماهیان زینتی رنگ قرمز را در میان گروه ینتر کم) و گروه تیماري شاهد aنسبت به سبز (پارامتر 
هاي دیگر شده با عصاره غده چغندر نسبت به گروه یهتغذپرت داشتند. در رنگ با جلوه زرد نیز گروه 

ندر قرمز در جیره در یعنی عصاره چغ .)bتري نسبت به آبی کسب کرده است (پارامتر رنگ زرد بیش
دهد یمنشان  یجنتاتولید جلوه زرد نسبت به آبی نیز عالوه بر شاهد از دو تیمار دیگر بهتر بوده است. 

 کهرنگ قرمز دانست  یدتولتوان در یم یرهجدر  یاهیگ يها عصارهبردن  کاررا از به  یرتاث یشترینب که
 شده است. کاملو شاهد به طور  یماريت يها گروه یانمدر هفته هشتم باعث به وجود آمدن اختالف 

  
 Amphilophusپرت ( رگهدو یماههاي ماریتآخر بعد از هشت هفته هاي رنگ سنجی داده - 3جدول 

citrinellus × Paraneetroplus melanurus ( ی اهیگي مختلف ها عصارهبا تغذیه شده 

 X Y Z L a b تیمار عصاره
8/21±04/7 شاهد a 2/7±3/24  7/5±9/20 a 7/5±5/52 a - 4/4±3/8 c 9/2±2/1- c 

5/14±6/1 غده چغندر a 4/1±9/13  9/0±3/8 c 9/1±6/43 a 6/1±9/6 a 5/0±2/10 a 

7/17±7/3 کلم بنفش a 6/3±6/18  9/2±5/14 ab 8/3±3/48 a 2/4±7/2- ab 4/2±5/0 c 

8/16±3/3 پوست پیاز قرمز a 9/2±6/16  3/2±5/12 ab 3/3±4/46 a 9/2±5/2 ab 3/2±9/3 ab 

F, p<0.05  NS  NS  NS  NS  *significantly  *significantly  
                   

کارتنوئیدهاي درون عصاره برخی  یزان تجمعمیج مربوط به نتا: سنجش میزان کارتنوئیدهاي الشه
 ترین یشبارائه شده است.  1هاي رنگ گرفته ناشی از تغذیه، از روش اسپکتوفتومتري در شکل از بافت

هاي نارنجی در بافت پوشاننده سرپوش آبششی از تاثیر عصاره به دست آمده از غده تجمع رنگدانه
ها در بافت رنگ چغندر قرمز افزوده شده به غذاي روزانه ماهیان حاصل شد. ترتیب تجمع رنگدانه

گروه  پوست پیاز قرمز برگ کلم بنفش و ،پذیرفته سرپوش آبششی حاصل از عصارهاي غده چغندر قرمز
گروه شاهد) و تفاوت میان تاثیر برگ کلم پوست پیاز قرمز و غذاي بازاري ( شاهد بود. تفاوت میان تاثیر

ها به ها در روي پوست گروه). تجمع رنگدانهp>0.05بنفش و پوست پیاز قرمز با هم معنی دار نبود (
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چغندر قرمز از گروه شاهد به طور هاي طبیعی موجود در عصاره غده اي رخ داد که تنها اثر رنگدانهگونه
هاي پوست پیاز قرمز و برگ کلم بنفش با این عصاره و نیز با شاهد داري بیشتر بود و اثر عصارهمعنی

ها در بافت رنگ پذیرفته پوست داري نداشتند. ولی ترتیب تجمع رنگدانه(غذاي بازاري) اختالف معنی
  پوست پیاز قرمز و سپس گروه شاهد بود. ،لم بنفشبرگ ک ،هاي چغندر قرمزحاصل از تاثیر عصاره

   

 
 × Amphilophus citrinellusدورگه پرت (غلظت کارتنوئید موجود در عصاره بافت ماهیان  -1شکل 

Paraneetroplus melanurus( اسپکتروفتومتربا استفاده از هاي آزمایشی سنجش شده تغذیه شده با جیره– 
  میکروگرم بر گرم بافت

  
دست آمده، اثر عصاره استخراجی از پوست پیاز قرمز بر گوشت ماهیان مورد آزمایش،  به یجنتادر 

ها نمایان شد. اختالف غلظت رنگدانه تجمع کرده در بافت گوشت حاصل از عصاره  بیشتر از سایر عصاره
ها در عصارهدار و تاثیر پوست پیاز قرمز در جیره با دو گروه تیماري دیگر و یک گروه شاهد معنی

برگ کلم بنفش و  ،غده چغندر قرمز مربوط به عصاره پوست پیاز قرمز، ترتیب دادن به فیله ماهی به رنگ
  در نهایت غذاي بازاري بود.

دم و پشتی از سایر منـاطق روي بـدن  يها بالهویژه  و به ها باله یم،مستقو مشاهده  یچشمبا برآورد 
هـا بـراي سـنجش تجمـع بـدن را نشـان دادنـد و ایـن بخـش روي هاي بـروز کـردهماهیان زودتر رنگ

هاي افزوده شده مربوط تاثیر عصاره ترین یشبکارتنوئیدها مورد قضاوت قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 
هاي تیماري از نظر میزان کارتنوئیدهاي تجمع به عصاره استخراجی از غده چغندر قرمز بود و تمام گروه
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هـاي اند. ترتیب این بزرگی مربوط بـه گـروهدار داشتهمی و پشتی با هم تفاوت معنیهاي دیافته در باله
  عصاره برگ کلم بنفش و غذاي بازاري (شاهد) بود.  ،عصاره پوست پیاز ،تیماري عصاره چغندر قرمز

روي  یعنــی پوســت، طــورکلی در ســه بخــش خــارجی مــورد ســنجش از ماهیــان زینتــی پــرت بــه
هاي گیاهی استخراج شده از غـده چغنـدر قرمـز تاثیر افزودن عصاره ها بالهو هاي آبششی و دم  سرپوش

میـزان غلظـت کارتنوئیـدها در   یسـهمقااسـتفاده شـده بـود. نتـایج ارزیـابی و  يها عصارهبیش از سایر 
اسپکتروفتومتر، نشان داد کـه  ها بر اساس سنجش جذب طیف نارنجی درهاي استخراجی از بافت عصاره

شده هاي طبیعی، از ماهیان تغذیهحاوي رنگدانه شدهافزوده  يها عصارههاي تیماري با گروهپذیري  رنگ
هاي رنگی بروز کـرده در پایـان دوره آزمـایش در با غذاي معمولی بدون عصاره بیشتر بود و تفاوت جلوه

ت بود، با این ماهیان) نیز قابل قضاو يها عکستیماري و شاهد که با مشاهده ظاهري (یا  يها گروهمیان 
  ).2ها از طریق اسپکتروفتومتري معلوم گردید (شکل سنجش غلظت عصاره

 

  
  عصاره برگ کلم بنفش

 

 شاهد

  
 عصاره غده چغندر قرمز عصاره پوست پیاز قرمز

ی پرورش انیماهي ها رنگبر  هیتغذي رنگدانه در حاو اهانیگی عیطبي ها عصارهي ریکارگبه ریتاث -2 شکل
  )Amphilophus citrinellus × Paraneetroplus melanurusپرت (دورگه 
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گیري و نتیجه بحث  
در روش سنجش غلظت کارتنوئیـدها امکـان بررسـی : ماهیان يها بافتدر  ها غلظت رنگدانه زانیم

ي مختلف امکـان پـذیر ها حاللیافته در کل بافت برداشته شده از الشه، با استفاده از ي تجمعها رنگدانه
سـنجی ریبا کل ناحیه مورد نظر براي رنگي ارائه شده تقها گزارشگردد و در منابع بررسی شده نیز  یم

 ,.Emadi et alعمادي و همکاران (در یک بررسی . اند دادهمانند کل پوست یا فیله را مورد تحلیل قرار 
از طریـق اسـپکتروفتومتري تـاثیر جلبـک دونـیال  ها بافتبا استفاده از سنجش میزان کارتنوئید  )2010

بـا اسـتفاده از نیـز  ی دیگریقتحقدر  .ه شدکمان نشان دادالي رنگینآرنگ پوست ماهی قزلبر سالینا را 
پوسـت  پـذیرير رنـگبـ تاثیر رنگدانه موجود در عصاره چغندر قرمـزها در بافت سنجش غلظت رنگدانه

). در Moghimi and Mahboubi, 2011مشاهده گردیده است (نسبت به شاهد نشان  اسکار سلطنتی
هاي پوست در ازاي افزایش میزان ن روش سنجش، افزایش غلظت رنگدانهکارگیري ایهمین تحقیق با به

) بـا Allaf Neverian et al., 2014مکـاران (االف نویریـان و ه رنگدانه در غـذا نیـز نشـان داده شـد.
شده از ماهیان، تاثیر فزاینده عصاره چغندر  هاي برداشتهیافته در فیلههاي تجمعسنجش غلظت رنگدانه

 رامامورتی در تحقیقآال را با استفاده از همین روش تایید نمودند. پذیري گوشت ماهی قزلقرمز بر رنگ
 Daucus( اثر ترکیبی کارتنوئیـدهاي موجـود در هـویج )Ramamoorthy et al., 2010و همکاران (

carota ،(گل جعفري )Tagetes erecta(، مینیـاتوري هاي رزگلبرگ )Rosa chinensis(  و گلبـرگ
ــ)، Hibiscus rosasinensis( رز ــر مــاهی زینتــی آب شــور دلقــک مــاهیحت  Amphiprion( ی ب

ocellaris (ترین میزان کارتنوئید در ماهیان تغذیه شده بـا هـویج و سـپس  یشبیز قابل توجه بوده و ن
و سپس ماهیـان تغذیـه شـده بـا کارتنوئیـد گلبـرگ رز و  هاي رز مینیاتوريگلبرگ گل همیشه بهار و

نتـایج حاصـل از سـنجش غلظـت کارتنوئیـدهاي  .شدین مقدار کارتنوئید در گروه شاهد مشاهده تر کم
تـرین غلظـت کارتنوئیـدها  یشبموجود در بافت ماهیان زینتی پـرت در تحقیـق جـاري نشـان داد کـه 

ین غلظـت تـر کمترین شدت رنگ) در ناحیه دم و باله پشتی حاصل از تاثیر عصاره چغندر قرمز و  یشب(
ترین تـاثیر  یشبکارتنوئیدها در ناحیه گوشت (فیله) گروه شاهد و حاصل از همین عصاره در جیره بود. 

، آبشـش و شـتی) در هـر سـه ناحیـه دم و بالـه پها میزان غلظت بیشتر رنگدانههاي افزوده شده (عصاره
مورد مشاهده هستند، بـه ترتیـب  ي خارجی ماهیان پرت که در آکواریوم مستقیماًها بخشپوست یعنی 

، کلم بنفش و گروه شاهد ه از چغندر قرمز، پوست پیاز قرمزهاي حاوي عصاره افزوده شد یرهجمربوط به 
یعنـی گوشـت  هـا بافتداخلی  ناحیههاي افزوده شده به جیره در ترین تاثیر عصاره یشبکه حالی بود در

ترتیب مربوط به عصاره پوست پیاز قرمز، چغندر قرمز، کلم قرمز و گروه شاهد بـوده اسـت.  (فیله) نیز به
عنـوان یـک افزودنـی در  در منابع منتشر شده گزارشی از محققان در خصوص تاثیر پوست پیاز قرمز بـه
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یعـت دارنـد، طبی از رنـگ را در خوب  جلوهبه ظاهر  هکیاهان گیر ساجیره مشاهده نشد و چغندر قرمز و 
  .اند داشتهیق و کاربرد قرار تحقیشتر مورد ب
 يها رنگسنجش : یخارجسنجی هاي رنگپذیري ماهیان با استفاده از شاخصرنگ یزانم

، درخشش و يقرمزسنجش جلوه  یا XYZ یکتکن مختلف مانند هاي یکتکندر اجسام با  يظاهر
 يها رنگسنجش  یا CMYK یکتکن، یآبسنجش قرمز، سبز و  یا RGB یکتکنو رنگ آبی،  ییروشنا

تا زرد و  یآب، يقرمزسنجش سبز تا  یا *La*bتکنیک  یا یاه،سزرد و  - )يجگر( یصورت –یلجن سبز
 یتواقعموجود را با توجه به آنچه در  يها رنگ یفیتکآن را بدهد تا  امکانبه محقق  تواند یمدرخشش 
 يبرا یقتحقبعدي را در  هاي یسهمقاو  یدنمادر آورده و گزارش  یرقوم یتکمبه  آید یمبه چشم 

اجسام به انجام برساند. این نوع روش سنجش بدون ایجاد تلفات با  يها رنگمیزان   یسهمقاسنجش و 
ي ادستگاه کالرمتر از روي بدن ماهی ماهیان زینتی پرت در تحقیق جاري انجام شد و نورهاي محیطی

آنالیز رنگ عکس ماهیان را براي آنالیز بعد از ثبت دوربین  توانستند یمبرداري که در صورت عکس
)Wu and Sun, 2013 Kit et al., 2004; Mendoza et al., 2006; تحت تاثیر قرار دهند، از (

  حذف شدند. محیط سنجش رنگ بدن عمالً
 یزتجو به دست آوردن اثر يبرا) Mashalchi et al., 2000( و همکاران یق ماشالچیتحقدر 

 یدسف اسکار یماه رنگ پوست بر ینآستاگزانت یمصنوع رنگدانه و یناسال یالدونال جلبک یخوراک
)Astronotus ocellatus( سنجی از سیستم رنگL*a*b برداري از ماهیان در شرایط بعد از عکس

 که داد نشان یمارهات هاي یماه پوست یسنجنوري یکسان، استفاده شده است. در این تحقیق رنگ
است  یدهگرد ها یماه پوست داریمعن رنگ ییرتغ باعث یالدونالو  یتینآستاگزان يحاو خوراك یزتجو

)p<0.05که مولفه عددي بزرگتر ) بطوري a یالدونال و ینآستاگزانت یمارت در تر،بیش قرمز رنگ معادل 
 در است یرتصو ییروشنا معادل که L ). مولفهp<0.05داشت ( شاهد یمارتنسبت به  يداریمعن یشافزا

 یالدونال یمارت ینب یول) p<0.05داشت ( شاهد و یالدونال به نسبت يداریمعن کاهش ینآستاگزانت یمارت
 زرد رنگ معادل بیشتر آن یرمقاد که b). مولفه p>0.05( یدنگرد مشاهده يداریمعن تفاوت شاهد و

). افزودن جلبک p>0.05داد ( نشان یالدونال به نسبت يداریمعن یشافزا ینآستاگزانت یمارت در است
بودن  کارانیز  )Poecilia reticulata( تاثیر مکمل غذایی اسپیرولینا بر رنگ ماهی گوپی سنجش يبرا

 یريپذدر رنگ + کنسانتره) تاثیر غذاي مخلوط (اسپیرولینارا در خصوص  a* سنجیپارامتر رنگ
این پارامترها  يعددسنجش ، هیو و کروما  bو در بقیه فاکتورها یعنی فاکتور ییدتاشده تغذیه يها گروه

 ,.Mirzaee et al( اند نداشته بر رنگ ماهی کردهرنگ بروز  یراتتاثکارایی الزم را براي نشان دادن 
2012 .(  
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هاي ماهیان در سنجی در هفته هشتم دوره غذادهی آزمایشی، مشاهده شد که گروهدر آخرین رنگ
*) و از  aتمایل رنگ از سبز تا قرمز (هاي ایجاد شده از نظر تیمارهاي مختلف و شاهد با هم در رنگ

 XYZها در تست ولی اختالف میان گروه )p<0.05( اند داشتهداري *) تفاوت معنیbآبی تا زرد (
دار نبودن اختالفات میانگین آن در علی رغم معنی XYZدار نبوده است. با توجه به نتایج پارامتر معنی
تر یعنی گروه شاهد قرمزتر و ها بیشدر گروه شاهد از سایر گروه  Zو نیز  X ،Yها، پارامتر گروه

رسد این سیستم سنجش (زردتر) و رنگ آبی افراد گروه نیز باالتر بوده است که به نظر می تر روشن
بدون خطا را ارائه و نتایج مطابق با مشاهدات بدیهی چشمی را که در پایان  اي یجهنتنتوانسته است تا 

شاهد بعد از  هاي یماه، يا نقطهسنجش  یجهنتدرك مستقیم بود، تایید نماید. بر اساس آزمایش قابل 
 ها گروههم رنگ آبی و هم درخشش باالتري را نسبت به سایر  ،هشت هفته تغذیه، هم رنگ قرمز

تیماري و ماهیان  يها گروهو ظاهر رنگی  رسد ینمکه این نتیجه منطقی و درست به نظر  اند داشته
 یجنتا ینابا توجه به مغایرت  رسد یم). به نظر 2(شکل  نمایند ینمد کرده این موضوع را تایید شاهد رش
وو . در گزارش کرد یزپره ها یشآزمادر  XYZبه روش سنجش  یناناطماز  یدباماهیان  يظاهرو جلوه 
روش مورد اعتمادتر  عنوان یک به L*a*bطورکلی روش  ) نیز بهWu and Sun et al., 2013( و سان

تیماري و شاهد با  يها گروهبراي سنجش رنگ خارجی اجسام معرفی شده است. در سنجش رنگ 
) به دست p>0.05دار (یعنی درخشش، در گروه شاهد غیر معنی L باالتر بودن پارامتر L*a*bسیستم 

در  )*b(سبت به آبی و نیز میزان جلوه رنگ زرد ن )*a(آمد ولی میزان جلوه رنگ قرمز نسبت به سبز 
با این نتایج وجود رنگ قرمز  .)p<0.05داري کمتر بود (ها به طور معنیگروه شاهد نسبت به سایر گروه

. گردد یمگیاهی نسبت به ماهیان شاهد نیز تایید  يها عصارهشده با تغذیه يها گروهو زرد بیشتر در 
و دم، پوست و  ها بالهسطحی ( يها بافتیافته در یدهاي تجمعکارتنوئغلظت  یسهمقامربوط به  یجنتا

تیماري  يها گروهزرد در  سرپوش آبششی) در این آزمایش با نتایج مربوط به میزان رنگ قرمز و
  دارد.  کامل یخوانهم L*a*bسنجش شده با روش 

 اه رنگسنجش  کهاست  یهیبد: بروز رنگ ظاهر شده بر ماهیان از گیاهان متنوع غنی از رنگدانه
با استفاده از  ها بافتاز طریق سنجش غلظت رنگدانه در عصاره  ینارنجخاص مانند  یفط یکدر بافت با 

 یک تواند یمبه منظور برداشت بافت مورد نظر،  ها نمونهاسپکتروفوتومتري، علی رغم نیاز به کشته شدن 
 یولبه خصوص براي فیله ماهیان پرورشی باشد.  هایشآزماگونه  ینا یجنتادر اعالم  یقطععامل مهم و 

رنگ  یک تواند ینمبروز کرده بر بدن ماهی  يها رنگاز دیدگاه مشتریان ماهیان زینتی، تنها غلظت 
بهتر از  یماهاز رنگ ناب در  يا جلوه یااز درخشش و  یبیترکو  کندفراهم  یماه يبرامطلوب را  يبازار

 مقیمی و محبوبی در تحقیق .کند یمعمل  یومیاکوار یانماهار غلظت و شدت رنگ در بهتر شدن باز
)Moghimi and Mahboubi, 2011 کلمبنا به اعالم نگارندگان با عصاره  که ياسکار یانماه) تصاویر 
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 کلمطبیعی  يها جلوهبه  یهشب یرنگ يدارا اند داشتهنسبت به شاهد  يداریمعنتر قرمز، رنگ قرمز بیش
زینتی  یانماهرنگ  که) 2موجود و مشاهدات نشان داد (شکل  یرتصاو یزن يجار یشآزمادر  .بوده است

و  کلمقرمز  یماتقرمز پوست پیاز،  ینارنجپرت به رنگ عصاره مورد استفاده مانند جلوه درخشان از 
چالش را  یکظاهر شده  يها رنگمساله یعنی کیفیت جزئی  ینا. شوند یم یکنزدقرمز چغندر  یريس
  شده براي هر پرورش دهنده به دنبال دارد. یدتولت محصول کیفی يبرا

کار مشابه از  يها نمونهمنتشرشده و منابع در دسترس،  يها گزارشبررسی که بر اساس با وجودي
را در جیره  ها آنمحققینی که آثار کاربرد گیاه چغندر قرمز، کلم بنفش و پوست پیاز قرمز و ترکیبات 

پذیري این ماهی را ارائه نموده باشند، غذایی ماهی پرت بررسی و تعیین اثرات آن بر شدت رنگ
غلظت کارتنوئید  ترین یشبنتایج کلی به دست آمده از تحقیق جاري نشان داد که  مشاهده نشد،

اره چغندر قرمز بوده مورد بررسی،  در ناحیه دم و باله پشتی، و حاصل از تاثیر عص يها بافتموجود در 
هاي تیماري گروه تغذیه شده با در گروه ،*) بر پوستaرنگ قرمز نسبت به سبز ( ترین یشباست. 

شده با عصاره غده چغندر قرمز یهتغذزرد نیز در گروه   جلوهرنگ با  ترین یشبعصاره غده چغندر قرمز و 
 يها عصارهبردن کاریر از بهتاث ترینیشب. در این آزمایش )*b(هاي دیگر مشاهده شد نسبت به گروه

در هفته هشتم باعث به وجود  کهرنگ قرمز بود  یدتولدر  یرهجبه خصوص غده چغندر قرمز در  یاهیگ
). سنجش غلظت p<0.05داري شد (طور معنیو شاهد به یماريت يها گروه یانمآمدن اختالف 
با تغییر  کهشده نیز نشان داد کشتهتازه  یانماهمورد بررسی مختلف از الشه  يها بافتکارتنوئیدها در 

 ها آنو هم محل تجمع  ها بافتو بزرگی تجمع رنگدانه  یزانمنوع عصاره در جیره (گیاهان مختلف) هم 
قرمز برخالف عصاره غده  یازپکه با افزودن عصاره پوست طوري، بهگردند یمدچار تغییر  ها بافتدر 

خارجی (پوست،  يها بخشدر بافت) به جاي  ها لظت بیشتر رنگدانه(غ تریشبچغندر قرمز، میزان رنگ 
 Mirzaee etو همکاران ( میرزایی (فیله) سنجش شد. یماهباله و دم و سرپوش آبشش) در گوشت 

al., 2012هاي طبیعی و ) اثر ترکیبی از گوجه فرنگی، هویج و فلفل قرمز را به عنوان رنگدانه
ماهیان مصنوعی در رنگ پوست ماهی گوپی مورد بررسی قرار دادند. در آستاگزانتین به عنوان رنگدانه 

که ماهیان تغذیه شده با آستاگزانتین یک رنگ قرمز روشن در رنگ پوستشان مشاهده شد در حالی
هاي طبیعی گوجه فرنگی، هویج و فلفل قرمز در قسمت شکم، دم، قسمت پشتی و شده با رنگدانهتغذیه

 یمارهايتبا تغییر  یزن يجار یشآزمامیان صورتی و قرمز نشان دادند. در هاي مخرجی رنگی باله
کارتنوئید سنجش  يها غلظتمختلف از نظر نوع عصاره مورد استفاده در جیره، شدت رنگ متفاوتی (

زینتی پرت مشاهده شد. نمونه بارز این نتیجه، بروز رنگ قرمزتر  یانماهشده) در مناطق مختلف بدن از 
از سویی در  .بود ها عصاره یرساقرمز نسبت به  یازپاز عصاره پوست  یناش(فیله)  یماهشت در بافت گو
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، ها بالهها در سنجش شده یعنی غلظت رنگدانه يها اندامپذیري بافت فیله از سایر پذیري کلی، رنگرنگ
  و پوست ماهیان زینتی پرت بسیار کمتر بوده است. ها آبشش

عنوان نمود که در صورت انجام یک طراحی اولیه  توان یمپس از انجام این تحقیق و بررسی حاضر 
و یا یک پالن تکمیلی بعد از این آزمایش، بررسی اثر ترکیب چند گیاه انتخاب شده با هم در رنگ 

هاي به رنگ تر یندهفزادر جیره براي درخشش  ها آنبخشی به نقاط مختلف بدن ماهیان یا اثر تجمعی 
ماهیان وجود آمده با هدف به وجود آمدن شدت رنگ بیشتر و نیز در نواحی مطلوب بیشتري از بدن 

 يها عصارهرسد علی رغم قیمت مناسب و توجیه اقتصادي به کار بردن می نظرقابل انجام خواهد بود. به
جیره، مشکل نگهداري  گیاهی براي کاربرد در يها عصارهمشکل تهیه  ینتر عمدهگیاهان طبیعی تازه، 

براي ماهیان مختلف باشد. در صورت سنجش اشتهاي ماهیان  ها آنو نیز طعم نامطلوب احتمالی  ها آن
گیاهی  يها عصاره، با قطعیت با استفاده از برخی از این تر یقدقشده به طور طراحی هاي یشآزمادر 

ه و در گیاهی غنی از رنگدانه باالتر برد يها عصارهماهیان را با وجود افزودن این اشتهاي بچه توان یم
تري را به هاي طبیعی بیشبراي ماهی و کاهش اشتها، رنگدانهمطلوب نتیجه بدون ایجاد طعم غیر

  گیاهی در غذاي روزانه افزود.  يها عصارهدستی از طریق افزودن مقدار بیشتر  هاي یرهج
ي مصنوعی، نظارت بر ها یایی و رنگدانهعالوه بر ماهیت فعال و غیرسازنده بسیاري از مواد شیم

 يها سازمانبراي انسان در  ها آندلیل عدم کاربرد غذایی  در بازار ماهیان زینتی به ها آنکیفیت کلی 
رو ماهیان اکواریومی به ویژه از این وجود ندارد. ها آنناظر جدي نبوده و حساسیت زیادي براي سالمت 

باید تا مدت زیادتري نسبت به ماهیان دیگر نگهداري شوند و نیز  ماهیان با ارزشی که براي مولدسازي
ظاهري خود را بروز دهند، در معرض عوارض  يها رنگ ،در مدت نگهداري به خوبی با تغذیه مناسب

محققین،  يها گزارشمخرب بافتی ناشی از این مواد قرار دارند. با توجه به نتایج این تحقیق و مرور 
ماهیان زینتی در مقیاس  یهتغذها به صورت تازه براي ي گیاهان غنی از رنگدانهها عصارهاستفاده از 

و پرهیز از کاربرد مواد شیمیایی در  ها آن اي یهتغذمتوسط ماهیان زینتی به دلیل فواید  يها کارگاه
  همهآثار خود را بر  توانند یمجیره به دلیل عوارض این مواد شیمیایی فعال که در کوتاه مدت 

کاربردي و عملی بوده و  نشان دهند، کامالً ها آنغییر رنگ تموثر در  يها اندامماهی، از جمله  يها انارگ
 . شود یمتوصیه 
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