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  مجله بیولوژي دریا
 

  (.Astronotus ocellatus sp)تاثیر رنگدانه هاي طبیعی و مصنوعی و مقایسه اثر آنها بر ماهی اسکار سفید 

  

  )عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر(زهرا غیاثوند 
 )عضو هیأت علمی و باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوادکوه(مریم شاپوري 

 
 
 
  

  چکیده

 Capsicum(در این تحقیق تاثیر استفاده از رنگدانه هاي موجود در مواد گیاهی همچون فلفل دلمه قرمز  

annuum(  گوجه ،(Solanum lycopersicum)  و هویج)Daucus carota(  که داراي بتاکاروتن طبیعی بوده و

مورد  (Astronotus ocellatus sp., Agassiz,1831) رنگدانه مصنوعی آستاگزانتین بر روي ماهی اسکار سفید

میزان کارتنوئید موجود . تغذیه شدند روز مدت ماهیان با مواد غذایی حاوي ترکیبات فوق به . مطالعه قرار گرفت

در پایان آزمایش تیمارهاي تغذیه شده با غذاي . در ماهیان توسط آزمایشات طیف سنجی مورد بررسی قرار گرفت

نتین درصد بیشتر تجمع رنگدانه در بافت خود را نشان داده ولی تیمارهاي تغذیه حاوي رنگدانه شیمیایی آستاگزا

  .شده با غذاي حاوي رنگدانه طبیعی نیز تجمع رنگدانه در پوستشان دیده شده که داراي مقادیر کمتري بود

  سیچالید ، رنگدانه ، آستاگزانتین ، رنگدانه بتاکاروتن طبیعی ، ماهی اسکار: لغات کلیدي 
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  اسکار سفیدتاثیر رنگدانه هاي طبیعی و مصنوعی و مقایسه اثر آنها بر ماهی  

  :مقدمه

منبع رنگی آنها از غذاي و . یکی از مهمترین جذابیتهاي بصري موجودات دریایی میزان زیبایی رنگی آنهاست

این ماهیان می بایستی از غذاهایی تغذیه شوند که رنگ مورد نظر مطلوب را . محیط زیست اطرافشان ناشی می شود

ید کنندگان ماهیان زینتی از هورمون و رنگهاي مصنوعی جهت اما برخی از تول. (Kop,2007)درآنها ایجاد نمایند

جذب مشتري بیشتر استفاده می کنند که با اینکار درصد سود بیشتري را عاید خود کرده و ماهیان آنها روشن و براق 

نگ می با این وجود رنک ایجاد شده با چنین اعمالی تداوم و ماندگاري زیادي نداشته و پس از مدتی کم ر. می باشند

ماهیان سیچالید که مورد مطالعه قرار گرفت یکی از ماهیان عمومی و مورد پسند آکواریوم داران . (Kop,2007)شود

  .  پوست ماهیان سیچالید داراي ترکیب رنگی گوناگون می باشد. است

. حضور دارند رنگ ماهیان عمدتاٌ بدلیل حضور کروماتوفور که محتوي رنگدانه است بوده که معموال بر روي پوست

مالنین ، : چهار گروه رنگدانه اصلی مسؤول ایجاد رنگ در بافت و پوست حیوانات و گیاهان می باشند که عبارتند از 

کارتنوئیدها که براحتی درچربی حل می شوند دامنه رنگی زرد تا قرمز را در پوست . پورین ، پریدیوم و کارتنوئید

. (Fuji,1969)نارنجی و سبز در تخم ، پوست و گوشت ماهیان می باشد  همچنین مسؤول رنگهاي. ایجاد می نماید

کارتنوئیدها که بطور عمده توسط گیاهان و فیتوپالنکتونها تولید می شوند به دو گروه کارتن و زانتوفیل تقسیم بندي 

عنوان ماده افزودنی  کارتنوئید در طبیعت یافت شده است اما تعداد کمی از آنها به نوع بیش از اگرچه . می شوند

 Bricaud et al. 1998; Ong در غذاي جانوران ، داروها ، مواد آرایشی و رنگ غذا مورد استفاده قرار می گیرند

and Tee 1992) .  

استفاده از ترکیبات غذایی گیاهی بعنوان منبع تولید رنگدانه کاربرد دارد و امروزه تحقیقاتی بر روي پتانسیل 

اما استفاده از . (Gouveia et al. 1997; Raymundo et al. 2005)در حال انجام است  بکارگیري این مواد

منابع رنگدانه مصنوعی رایجتر بوده که علت آن راحتی بدست آوردن آن می باشد که البته داراي قیمت باالیی در 

ندانی به استفاده نداشته باشند بسیاري از کشورها می باشند که هزینه باالي آن سبب شده تا آکواریوم داران تمایل چ

(Sales and Janssens 2003) .  
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  مجله بیولوژي دریا
 

و طبیعی بر روي ماهیان سیچالید صورت  (Synthetic)مطالعات چندانی درباره تأثیر رنگدانه هاي مصنوعی

بنابراین این تحقیق براي مقایسه میان رنگدانه مصنوعی بتاکارتن و رنگدانه هاي طبیعی موجود در . نپذیرفته است

 . ادي همچون فلفل دلمه اي قرمز ، گوجه فرنگی و هویج انجام شدمو

  

  روشها مواد و

این .  استفاده شد(Astronotus ocellatus sp., Agassiz, 1831) اسکار آلبینو  ماهی از در این تحقیق 

اي بدن سفید رنگ ماهیان انتخاب شده دار. سانتیمتر داشتند گرم و میانگین طول  میانگین وزنی ماهیان داراي 

جنسیت این ماهیان در این تحقیق در نظر گرفته .  با یک یا دو لکه کوچک قرمز در نزدیک ساقه دمی خود بودند

  .نشد

دو عدد یکی با توان پمپ هوا به تعداد : بطور کلی موادي که در این آزمایش مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از 

  وات با  خروجی و دیگري وات با خروجی که عمل اکسیژن دهی به آکواریومها در آن صورت می پذیرفت .

. لیتر از آب پر می شود سانتیمتر بوده که به اندازه  و ارتفاع  و عرض  آکواریوم که  ابعاد آنها به طول 

بندي در دو طبقه که بر روي قفسه . آکواریوم مورد استفاده قرار گرفت جهت انجام هر آزمایش با سه تکرار به تعداد 

یک دماسنج بر روي دیوار اتاق نصب شده بود که دماي محیط : دماسنج . عدد آکواریوم قرار داده شده بود هر طبقه 

قرنطینه به تعداد . تعدادي دماسنج نیز بر روي هر آکواریوم که دماي آب را اعالم می نمود. کارگاه را به ما نشان می داد

  ابعاد آکواریوم با )طول (× )عرض (× )فیلترهاي . جهت انجام امور مربوط به قرنطینه و درمانگاه ) ارتفاع

 مخصوص  به تعداد آکواریوم ها که در داخل هر یک قرار داشته و عمل فیلتراسیون و هوادهی را در طول مدت آزمایش

. ثابت نگهداشتن دما در طول مدت آزمایشبراي هر آکواریوم جهت کنترل و   Heaterدستگاه .  انجام می دادند

. دلمه قرمز وگوجه فرنگیغذا شامل دل مرغ ، پور خشک هویج ، فلفل . شلنگ و اتصاالت مربوط به سیستم هوادهی 

  . عدد ماهی اسکار آلبینو  به تعداد . داروهاي بهداشتی و ضدعفونی

بوده مورد تغذیه  رژیم غذایی که داراي رنگدانه متفاوت با عدد در هر آکواریوم  و  در این آزمایش ماهیان به تعداد   

داراي رنگدانه طبیعی وگیاهی ، مصنوعی و  آزمایش شاهد که فاقد مواد : این تیمارها عبارتند از. قرار خواهند گرفت

  . قبل از وارد کردن ماهیان نسبت به بیومتري آنها اقدام خواهد شد.  رنگدانه اي اضافه می باشد
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  اسکار سفیدتاثیر رنگدانه هاي طبیعی و مصنوعی و مقایسه اثر آنها بر ماهی  

تهیه غذاي پایه از ترکیب دل مرغ چرخ شده همراه با پودر همبند براي ایجاد حالت چسبندگی و تهیه پلت براي 

براي تولید غذاي تیمار طبیعی پودر خشک شده هویج ، فلفل دلمه قرمز و  گوجه را با غذاي پایه . استفاده خواهد شد

براي تولید غذاي تیمار مصنوعی پودر . ییمنمامخلوط و چرخ کرده و پس از منجمد نمودن از آن استفاده می 

م را به غذاي پایه اضافه و چرخ کرده و پس از منجمد نمودن میلیگرم در کیلوگر شیمیایی آستاگزانتین به میزان 

پایه منجمد شده بدون افزودن مواد رنگدانه اي استفاده براي تولید غذاي شاهد نیز از غذاي . از آن استفاده می شود

  . دمی گرد

غذادهی بصورت روزانه در .  روز یکبار انجام گرفت بیومتري ماهیان قبل از شروع آزمایش و در طول دوره نیز هر 

به تدریج با . درصد  وزن توده زنده صورت پذیرفت تا  و غذادهی اولیه بر حسب  و  دو وعده در ساعات 

.  عمل غذادهی در حد سیري صورت گرفت خورده نشدهبررسی وضعیت آکواریومها  و میزان غذاي خورده شده و 

.. جهت جلوگیري از تولید بیماري و آلودگی ها نسبت به سیفون کردن اقدام شد که اینکار هر روز یکبار صورت گرفت

براي جلوگیري از بروز بیماریهاي قارچی و انگلی معموال هر دوهفته یکبار از داروهاي ضد قارچی و ضدباکتري 

بصورت دو روز در میان محاسبه  pHدماي آب در کلیه آکواریومها بصورت روزانه اندازه گیري اما مقدار . داستفاده ش

در پایان آزمایش . شد اندازه گیري برابر با  pHدرجه سانتیگراد و مقدار  دوره میانگین دما در طول . گشت

 Choubert and)ومتري استفاده شد براي تعیین میزان رنگدانه موجود در بافت از روش اسپکتروفت

Storebakken,1989).  

براي مقایسه میانگین تیمارها پس ازارزیابی . انجام گرفت SPSSتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهاي 

وجود یا عدم وجود اختالف معنی دار در .  استفاده شد  (ANOVA)نرمالیتی داده ها از آزمون آنالیز واریانس 

 .گشتارزیابی  (p)درصد   سطح
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  مجله بیولوژي دریا
 

  نتایج

بطوریکه ابتدا لکه هاي بخش ساقه دمی و سپس بخش سینه اي و . نواحی رنگی در کلیه تیمارها تقریبا مشابه بود

  .شکمی رنگ بیشتري از خود نشان دادند

هاي مختلف تغذیه شده بودند آنالیزهاي اسپکتوفتومتري براي مشاهده تغییرات رنگ پوست ماهیانی که با رنگدانه 

  . صورت پذیرفت که نتایج آن در جدول زیر بیان می گردد

  

  میانگین میزان رنگدانه کل بر حسب میلیگرم بر گرم  تیمارهاي آزمایش

 mg/g  تیمار آستاگزانتین

  mg/g  تیمار رنگدانه طبیعی

 mg/g  تیمار شاهد

  

میلیگرم بر  با نگین رنگدانه اندازه گیري شده در پوست ماهیان مورد نظر برابر در ابتداي این تحقیق  مقدار میا

. در این مطالعه تغییرات رنگ دقیقاً در مناطق مشابه بدنی در کلیه گروههاي ماهیان دیده شد. گرم محاسبه شد

 و با مقدار تجمع بافتی هرچند که ماهیان تغذیه شده با ترکیبات حاوي آستاگزانتین داراي رنگ قرمز روشن تر 

mg/g ودندب(p <) . همانطور که از جدول مشاهده می گردد مقادیر رنگدانه اندازه گیري شده براي تیمارهاي

  . تغذیه شده با ترکیبات حاوي رنگدانه طبیعی و فاقد رنگدانه به ترتیب کمتر از تیمار اول می باشد

الزم بذکر است که ماهیان تغذیه شده با تیمار حاوي رنگدانه هاي طبیعی از رشد کمتري نسبت به سایر تیمارها 

  . برخوردار بودند

  

  بحث و نتیجه گیري

امروزه نقش مثبت کارتنوئیدها به عنوان عامل واسطه اي در متابولیسم ماهیان شناخته شده است   

(Segner et al.1989). ن بوسیله سیستمهاي عصبی آندوکرینی کنترل شده اما منابع غذایی نوع رنگ ماهیا

تاثیر منابع کارتنوئیدي از دیدگاه رنگدانه و ایجاد رنگ . رنگدانه ها نیز نقش مهمی در تعیین رنگ ایفا می کنند
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  اسکار سفیدتاثیر رنگدانه هاي طبیعی و مصنوعی و مقایسه اثر آنها بر ماهی  

بنابراین بعالوه تمام گونه هاي ماهیان راهاي مشابه سوخت و ساز رنگدانه اي نداشته و . مختص هر گونه می باشد

 نمی توان یک روش انتقال کلی و سراسري کارتنوئیدها را در بافت ماهیان در نظر گرفت

 (Chatzifotis etal.2004)    .  

همانطور که مشاهده شد مواد رنگدانه دار مصنوعی داراي تجمع بیشتر در بافتها بوده بطوریکه مطابق با نتایج حاصل 

جذب و تجمع آستاگزانتین در ماهیان بیشتر از سایر . نتین مشهود می باشداز این تحقیق که اثرات ماده آستاگزا

گذشته از این بتاکاروتن در مقایسه با دوره مشابه زمانی استفاده از . (Torrisen.1989)کارتنوئیدهاست 

ن داراي همچنین مشاهده شده است که تغذیه ماهیان با غذاي حاوي آستاگزانتی. آستاگزانتین اثر جذبی کمتري دارد

اما کاربرد بتاکاروتن تولید رنگ . خواص رنگدانه اي بهتري نسبت به سایر گروهها بوده و ایجاد رنگ قرمز می نماید

  . قرمز مایل به صورتی می کند

بعنوان نتیجه گیري می توان گفت تیمارهاي تغذیه شده با مواد حاوي آستاگزانتین رنگین تر از تیمارهاي تغذیه شده 

به نظر می رسد که براي رسیدن به نتایج مطلوبتر یا میزان موادگیاهی جیره می . راي رنگدانه طبیعی بودندبا مواد دا

  . بایستی افزایش یابد و یا مدت زمان تغذیه بیشتر باشد

بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق می توان گفت که ماهیان اسکار به اثرات رنگ پذیري حاصل از مواد مصنوعی و 

این تفاوتهاي ناشی از میزان شدت رنگ ایجاد شده توسط دو گروه فوق را می . رنگدانه دار پاسخ می دهندطبیعی 

  .توان ناشی از کیفیت ، مقدار و دوره جذب این مواد دانست

آستاگزانتین بطور موثري بر رنگ پوست ماهی سیم قرمز و سرخو استرالیایی موثر واقع شده است 

(Lorenz,1988;Booth et al,2004) . همچنین در ماهی سیم طالیی رنگدانه هاي آستاگزانتین ، کانتازانتین و

  . یا رنگدانه هاي حاصل از مواد طبیعی جذب شده است

اگرچه ترکیبات آستاگزانتین به عنوان مواد رنگدانه اي مصنوعی داراي اثرات سرطانزایی شناخته شده نمی باشند و 

ها مجاز می باشد ولی تحقیقات زیادي درخصوص استفاده از سایر رنگدانه هاي بکارگیري آنها در بسیاري از کشور

طبیعی صورت می پذیرد که علت آنرا می توان در قیمت بسیار باالي این مواد در مقایسه با جایگزین با منبع 

مواد گیاهی  از. و همچنین اثرات بهداشتی شناخته شده آنها دانست) درصدتا  بین (ترکیبات گیاهی و طبیعی 

مقادیر پروتئین ( رنگدانه دار بعنوان یک جانشین مناسب نام برده می شود زیرا این مواد هم داراي اثرات تغذیه اي 

  تا  درصد ، کربوهیدرات  تا  درصد و چربی کل  تا و هم رنگدانه اي می باشند) درصد .  
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  مجله بیولوژي دریا
 

که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند شامل رنگدانه از مواد گیاهی همچون فلفل دلمه قرمز ، گوجه و هویج 

. نوع کاروتن طبیعی بوده و مشاهده شد که ترکیبات فوق موجب ایجاد رنگ چشمگیر در پوست ماهیان اسکار شد

هرچند که نسبت دقیق ترکیب مواد غذایی گیاهی به عنوان منابع رنگدانه اي و اثر آنها بر روي گونه هاي مختلف 

هیان ، اندازه ، تنوع رنگی و مدت زمان تغذیه بعنوان موضوعات جالب توجه جهت سایر کارهاي تحقیقاتی مدنظر ما

 .        قرار گیرد
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  اسکار سفیدتاثیر رنگدانه هاي طبیعی و مصنوعی و مقایسه اثر آنها بر ماهی  
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Abstract : 

 
Abstract In this study, we have investigated the effects of mix of Tomato (Solanum 

lycopersicum)  & Carrot (Daucus carota  )  and red Bell pepper (Capsicum annuum) as a 

natural pigment source and astaxanthin as synthetic pigment sources on the skin colour 

of cichlid fish (Astronotus ocellatus sp., Agassiz, 1831), which are generally white with 

red patches in the dorsal skin. The fish were fed diets containing 100 mg kg–1 

astaxanthin and natural pigment. The amount of both natural and synthetic pigment 

sources given as feed was 100 mg kg–1, and the experiment was continued for 60 days.  

Total carotenoid content of the fish was determined spectrophotometrically at the end of 

the experiment. As a result, while a visible change of colour in the skin of the fish fed on 

the feed containing astaxanthin was observed with 0.43 ± 0.2 mg g–1 of pigment 

accumulation, a relatively change of colour was observed in the skin of other fish that 

were fed on the feed containing powder of Tomato & Carrot and red Bell pepper with 

0.35 ± 0.2 mg g–1 of pigment accumulations, respectively. Therefore, it was determined 

that these pigment sources have an effect on the colour of cichlid fish. 

 

Keywords:  Pigments, Astronotus sp. Natural pigment, Astaxanthin    
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