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 شیالت، مجله منابع طبیعی ایران

 5361 پاییز، 3، شماره 96دوره  

 339-322 صفحات

اثر مکمل غذایی آستاگزانتین بر پاسخ استرس تراکم و عملکرد ماهی 
 (Rastrelliger kanagurta)  طالل

 2نژادربانیفاطمه  5*پریا اکبری

 ایران ،چابهار ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،دانشکده علوم دریایی ،گروه شیالت استادیار .1
 ایران ،چابهار ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،دانشکده علوم دریایی ،دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیالت. 2
 

 95/8/9315تاریخ تصویب:      72/4/9315تاریخ دریافت: 

 چکیده
منظور بررسی اثر سطوح غذایی آستاگزانتین بر عملکرد تولید و مقاومت در برابر استرس تراکم ماهی طالل صورت گرفت. تحقیق حاضر به

تکرار  3ار آزمایشی و تیم 1گرم در یک طرح کامال تصادفی با  01/7±10/1 قطعه ماهی طالل با میانگین وزنی  021در این مطالعه، تعداد 
میزان  1و 3، 2قطعه در هر تکرار( که شامل تیمار آزمایشی شاهد )بدون استفاده از آستاگزانتین( و در تیمارهای آزمایشی  01)با تعداد 

تغذیه، هر تیمار در روز  01گرم بر کیلوگرم غذا بود مورد استفاده قرار گرفتند. بعد از میلی 001و  011، 01استفاده از این مکمل به ترتیب 
داری ساعت بعد از شروع استرس تراکم، افزایش معنی 21ساعت قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که  21مدت معرض استرس تراکم به

سفراز )به نداری در فعالیت آلکالین فسفاتاز، آالنین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینو ترادر میزان پروتئین و فعالیت لیزوزیم و کاهش معنی
ساعت بعد از شروع استرس تراکم،  21(. P<10/1های حاوی آستاگزانتین در مقایسه با تیمار کنترل مشاهده شد )( درتیمار1استثنای تیمار 

یب (. باالترین وزن نهایی، ضرP<10/1داری داشت )مشاهده شد که با تیمار شاهد تفاوت معنی 3کمترین میزان کورتیزول و گلوکز در تیمار 
دار مشاهده شدکه با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی 3و  2رشد ویژه، شاخص وضعیت و غذای دریافتی وکمترین ضریب تبدیل غذا در تیمار 

گرم بر کیلوگرم مکمل غذایی آستاگزانتین به جیره غذایی ماهی میلی 011 مجموع بر اساس نتایج این تحقیق، افزودندر (. P<10/1بود )
 شود.های رشد و مقاومت در برابر استرس پیشنهاد میور بهبود شاخصمنظطالل به
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 مقدمه  . 5
پروری جهانی از دو دهه گذشته صنعت آبزی 

تاکنون رشد قابل توجهی داشته و در تامین پروتئین 
-کند. آبزیمورد نیاز جامعه نقش مهمی را ایفاء می

-پروری متراکم که مبتنی بر تغذیه دستی است، به

صورت روز افزون در حال گسترش است. ایران نیز از 
هایی است که طی دهه گذشته بیشترین جمله کشور

 Tafi)پروری را در جهان داشته است میزان رشد آبزی

et al., 2013)از احتیاجات  . لذا بهبود شناخت ما
ا هغذایی گونه ماهی و میگو و تقویت سیستم ایمنی آن

در برابر استرس ناشی از تراکم باال در افزایش تولیدات 
 ,.Liu et al)پروری تقش مهمی داشته است آبزی

2016). 
استرس حاصل از تغییرات ناگهانی تراکم، درجه 

 هایحرارت، اکسیژن، دستکاری، حمل و انتقال، عفونت
ویروسی و باکتریایی و کیفیت تامطلوب مواد غذایی 

هم زدن تعادل فیزیولوژیکی بدن موجودات منجر به
باعث ها شده که در نهایت زنده با محیط زندگی آن

 Wendelaar)گردد تهدید سالمت و رشد ماهی می

Bonga, 1997) . استرس بیش از اندازه منجر به .
تضعیف سیستم ایمنی، اختالل عملکرد فیزیولوژیکی، 
افزایش احتمال ابتال به بیماری و درنهایت مرگ موجود 

 . (Jeney et al., 1997)شود می
ای یکی از عوامل موثر بر توانایی وضعیت تغذیه
شود. زا محسوب میعوامل بیماریموجود در مقابله با 

که ماهیان همانند دیگر حیوانات قادر به جاییاز آن
ا از هها در بدن خود نیستند لذا نیاز آنسنتز کارتنوئید

-شوند. کارتنوئیدشان تأمین میطریق رژیم غذایی

هانقش مهمی در سالمت موجودات، از طریق خنثی 
ی فعالیت طبیع های آزاد تولیدی ناشی ازسازی رادیکال

-ها ایفاء میهای محیطی وارد بر آنها و استرسسلول

 3/3)آستاگزانتین  .(Chew et al., 1999)کنند 

dihydroxy- diketo-B,B- carotene) ترین مهم
 رتنوئیدی موجود درحیوانات آبزی استرنگدانه کا

(Guerin et al., 2003).  این رنگدانه یک ریز مغذی
شود اصلی و مهم در جیره غذایی آبزیان محسوب می

های زیستی مهمی از جمله جلوگیری از که عملکرد
اع را به عهده دارد های چرب غیر اشباکسید شدن اسید

(Hussein et al., 2006)منظور ها بهخیراً از رنگدانه. ا

 ختصاصی و رشدبهبود سطح ایمنی اختصاصی و غیر ا
 ,.Liu et al)پروری استفاده شده است در آبزی

2016) . 
 Rastrelligerماهی طالل با نام علمی 

Kanagurta نی با ارزش جهان از جمله ماهیان استخوا
ا هترین گونهو متعلق به خانواده تن ماهیان، از گسترده

های گرم با باشد. اغلب در آبدر سراسر جهان می
گراد زندگی و پراکنش درجه سانتی 07حداقل دمای 

این ماهی در سواحل غربی اقیانوس آرام، هند، مالزی، 
فیلیپین، آفریقای جنوبی، شرق مدیترانه، خلیج فارس 

 ,.Nazan et al) باشدو دریای عمان و غیره می

هر گونه فعالیت علمی در جهت کاهش  .(2008
مشکالت موجود در روند حفظ ذخایر این گونه 
ارزشمند از اهمیت باالیی برخوردار است، چرا که نتیجه 

طور مستقیم در افزایش تولید پروتئین حیوانی و آن به
پروری در دنیا متجلی خواهد شد آبزی رونق بیشتر

(Hasan, 2002) . 
تحقیقات متعدد نقش آستاگزانتین بر رشد 

( Litopenaeus vannamei)میگوی پاسفید غربی 
(Ahmadi et al., 2008) ،( فیل ماهیHuso huso )
(Farhangi et al., 2013) ماهی آزاد اطلس ،
(Salmo salar )(Christiansen et al., 1994) ،

 Liu)( Pelteobagrus fulvidracoگربه ماهی زرد )

et al., 2016) آالی رنگین کمان و قزل
(Oncorhynchus mykiss )(Rehulka, 2000)  و

های بیوشیمیایی خون در مواجهه با استرس پارامتر
 ;Merchie et al., 1998)میگوی پاسفید غربی 

Farhangi et al., 2013) آالی رنگین کمان ، قزل
(Nakano et al., 1999) ماهی زرد و گربه(Liu et 

al., 2016) عنوان مثال، بهنماید. را تایید میLiu  و
( با بررسی اثر آستاگزانتین روی رشد 2100همکاران )

ماهی زرد گزارش و مقاومت در برابر استرس در گربه
گرم آستاگزانتین در هر میلی 91کردند که استفاده از 

-ماهی زرد تاثیر معنیکیلوگرم جیره غذایی ماهی گربه

که الیهای رشد ایجاد نکرد. در حداری بر روی شاخص
دار میزان پروتئین سرم و کاهش منجر به افزایش معنی

دار فعالیت لیزوزیم، گلوکز، آالنین معنی
آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و آسپارتات آمینو 
ترانسفراز بعد از مواجهه با تنش تراکم در مقایسه با 

چنین تحقیق انجام شده توسط گروه شاهد شد. هم
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Nakano ( نشان داد که استفاده از 0888و همکاران )
( )سرشار از Phaffia rhodozymaمخمر قرمز )

آالی رنگین آستاگزانتین( در جیره غذایی ماهی قزل
داری میزان فعالیت آالنین کمان منجر به کاهش معنی

آمینو ترانسفراز، اسپارتات آمینو ترانسفراز در در طول 
 استرس در مقایسه با گروه کنترل گردد.

ن پرورشی در محیط اسارت از شرایط ماهیا
طبیعی بیولوژیکی و فیزیکی وشیمیایی مطلوب زندگی 

مند نبوده و محکوم به ادامه زندگی در شرایط بهره
باشند که نامساعد بوده و باعث کاهش موجود می

-های گوناگون میها در برابر بیماریمقاومت بدن آن

 گزانتینرسد که استفاده از آستاشود لذا به نظر می
یم اکسیدانی، تنظتواند نقش مهمی بر فعالیت آنتیمی

پاسخ ایمنی و مقاومت در برابر بیماری داشته باشد 
(Liu et al., 2016)که گزارشات کمی در جایی. از آن

زمینه اثر آستاگزانتین بر ایمنی غیر اختصاصی و 
های بیوشیمیایی خون آبزیان در مواجهه با فاکتور

های محیطی صورت گرفته است. لذا این استرس
 قاومتمتحقیق، به بررسی اثر آستاگزانتین بر رشد و 

 پردازد.در مواجهه با تنش تراکم در ماهی طالل می
 

 اد و روشها. مو2 
 ماهی .2.5

در کارگاه  0381این پژوهش در اواخر آذرماه 
تکثیر و پرورش ماهی موسسه تحقیقات شیالت چابهار 

-قطعه ماهی طالل از سواحل چابهار به 021انجام شد.

کمک صیاد توسط تور پره صید و به محل آزمایش، 
 انتقال داده شد.

 

 طراحی آزمایش و شرایط تغذیه .2.2
مدت دو هفته و مرحله سازگاری به پس از طی 

ها با میانگین وزنی ها، ماهیاطمینان از سالمتی آن
 79/1±79/1گرم و میانگین طولی  10/1±01/7

 02قطعه به  01متر شمارش شده و با تراکم سانتی
 ،لیتری منتقل شدند. در طول دوره 01مخزن 
طور میانگین در کل گیری شد. بههای آب اندازهپارامتر

گراد، درجه سانتی9/29±31/0دوره درجه حرارت آب 

 pHگرم بر لیتر و میلی 80/0 ±92/1اکسیژن محلول 
صورت بود. در طی دوره آزمایش نوری به 0/7±3/1آب 
منظور هوادهی بود. به ساعت: 02ساعت تاریکی و  02

ها یک سنگ ها به هر یک ازمخزنو نیاز اکسیژن ماهی
 0 تیمارصل بود نصب گردید. هوا که به منبع هواده مت

عنوان گروه شاهد تنها از غذای کنسانتره )ساخت به
ا هبقیه تیماربیضاء شیراز( استفاده نمود  20شرکت 

گرم آستاگزانتین بر میلی 001و  011، 01ترتیب با به
کیلوگرم غذا تغذیه شدند. ابتدا مقدار غذا را برای کل 

د، سپس سطوح هفته برای هر تیمار محاسبه ش 9دوره 
مشخص آستاگزانتین تهیه شده از شرکت نانوشیمی 

 Haematococcus)یاخته تهران که از جلبک 

pluvialis)  درصد تهیه و  0/0با درجه خلوص
یر فالیتر امولسیمیلی 70همراه جداسازی شده بود را به

Tween 80  (Sigma Aldrich, USA)  میلی 011و-

ساعت  19شدند. پس از لیتر آب به سطح غذا اسپری 
های مجزا در  آوری و در نایلونجیره های خشک جمع

-3گراد نگهداری شدند )شکلدرجه سانتی -21دمای 
لیتر امولسی فایر و میلی 70( . تیمار شاهد تنها با 1

 Merchie etلیتر آب اسپری گردید )میلی 011

al.,1998های غذایی میزان (. پس از تهیه جیره
روش ستر، پروتئین خام و چربی خام بهرطوبت، خاک

 (Peterson et al., 1999)استاندارد تعیین شد 
 (.0)جدول 

برای تعیین میزان غذای روزانه، ابتدا وزن توده 
زنده )بیوماس( هر مخزن محاسبه گردید. بیوماس از 

های موجود در هر ضرب متوسط وزن ماهیحاصل
درصد  3دست آمد و با تقسیم مخزن در تعداد ماهی به

صبح و  9های غذایی( ))تعداد وعده 2بیوماس بر عدد 
-عصر( مقدار غذایی که در هر وعده در اختیار ماهی 00

-های هر مخزن قرار گرفت محاسبه شد. در زمان غذا

 21مدت تر رسانده و بهمسانتی 9ارتفاع آب را به  ،دهی
دقیقه سطح آب را در همین ارتفاع نگه داشته )سهولت 

دقیقه  21ها به مواد غذایی( و پس از دسترسی ماهی
ور منظمتر باال برده شد. بهسانتی 21سطح آب تا ارتفاع 

بار قبل از خروج بقایای مواد غذایی و دفعی هر روز یک
هر مخزن، ها سیفون شد تلفات دهی کف مخزنغذا

روزانه شمارش و ثبت گردید.
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 خطای معیار( مورد آزمایش ±های غذایی )میانگینتیمار. ترکیب شیمیایی  9جدول

 گرم آستاگزانتین به ازای هر کیلوگرم جیره(های غذایی )میلیتیمار

     (%ترکیب تقریبی) 1 51 911 951

 خامپروتئین  21/2±39/13 30/1±21/13 02/3±82/12 13/0±23/13

 چربی خام 71/1±01/02 97/1±00/02 38/1±00/02 78/1±17/02

 خاکستر خام 07/1±20/00 01/1±10/02 30/1±83/00 00/1±89/00

 رطوبت 73/1±20/7 00/1±79/0 00/1±01/0 19/1±79/0

های رشد و زیست سنجی و بررسی پارامتر .2.3
 تغذیه

های رشد، در گیری شاخصمنظور اندازهبه
گرم( و طول )با  10/1انتهای آزمایش، وزن )با دقت

های هر مخزن ثبت گردید. با متر( ماهیمیلی 0دقت 
ها، افزایش های حاصل از زیست سنجیاستفاده از داده

 ,Bai)وزن بدن، ضریب رشد ویژه، شاخص وضعیت 

 ،(Lim et al., 2000)، ضریب تبدیل غذایی ( 2001
 ,.Wahli et al)نسبت بازدهی پروتئین و درصد بقاء 

 تعیین شد. (2003
وزن نهایی  Ln) = ضریب رشد ویژه )درصد بر روز(
وره پرورشطول د / (وزن اولیه )گرم( Ln -)گرم(  ×  

011 

ضریب تبدیل غذایی   /غذای مصرف شده )گرم( =
دست آمده )گرم(افزایش وزن به  

دست آمده افزایش وزن به = نسبت بازدهی پروتئین
 میزان پروتئین مصرفی )گرم(/)گرم(
طول )سانتی /وزن مرطوب )گرم( =شاخص وضعیت
(متر(( 011 ×3  

دست آمده )درصد(افزایش وزن به  )وزن اولیه =
وزن نهایی )گرم((-)گرم(  / وزن اولیه ×  011  

/تعداد اولیه ماهی =نرخ بقاء )درصد( تعداد × 011 
 نهایی ماهی

 

 مواجهه با تنش تراکم .2.4
آزمایش، بعد از زیست سنجی تراکم  01در روز 

قطعه در هر تکرار رسید  31ماهی در هر مخزن به 
ن های موجود در یک تکرار هر تیمار به دو مخز)ماهی

 ساعت به 21دیگر انتقال داده شد(. سپس پس از 
منظور تعیین فاکتورهای بیوشیمیایی خون و ایمنی 

 Oliveiraبرداری صورت گرفت )غیر اختصاصی نمونه

et al.,2012.) 
 

 گیری از ماهیخون .2.1

های بیوشیمیایی )گلوکز، برای سنجش پارامتر
فاتاز و آمینوفسپروتئین تام، آلکالین فسفاتاز، آالنین 

اسپارتات آمینو فسفاتاز( و ایمنی غیر اختصاصی 
-ساعت بعد از استرس تراکم، به 21)لیزوزیم( قبل و 

قطعه ماهی هر تیمار پس از  8صورت تصادفی از 
-گرم بر لیتر( خون 2بیهوشی با عصاره گل میخک )

گیری از قلب با استفاده از سوزن و سرنگ صورت گرفت 
ری از همولیز شدن خون هنگام و سپس برای جلوگی

لیتر ، سوزن از سرنگ میلی 2ریختن آن در میکروتیوب 
جدا شد. پس از آن سرنگ حاوی خون وارد میکروتیوب 
مورد نظر شد و از جداره میکروتیوب خون در داخل آن 

 01مدت بر دقیقه به 3111ریخته شد سپس با دور 
، ساخت DV200مدل  Hettichدقیقه سانتریفوژ )

 -71کشور ژاپن( و سرم آن جدا گردید و در دمای 
 Harikrishnan et)گراد نگهداری شد درجه سانتی

al., 2012 ). 
 

 های بیوشیمیایی خونتعیین برخی فاکتور .2.9
مقدار پروتئین سرم با استفاده از کیت تشخیصی 
شرکت پارس آزمون مورد سنجش قرار گرفت. در داخل 

 90/1لیتر از محلول میلی 8/0یک لوله آزمایش، میزان 
لیتر سرم خون و در میلی 0/1 درصد کلرید سدیم و 

 90/1لیتر از محلول میلی 8/0 داخل لوله آزمایش دیگر
گرم   9لیتر استاندارد )میلی 0/1 درصد کلرید سدیم و

 90/1لیتر آلبومین سرم گاویرا در کلرید سدیم بر دسی
ه تهی منظوردرصد تهیه کرده( ریخته شد. همچنین به
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درصد کلرید سدیم 90/1لیتر از محلول میلی 2بالنک، 
لیتر معرف میلی 0 را در یک لوله آزمایش دیگر ریخته و

گرم تارتارات مضاعف  02گرم سولفات مس،  3بیوره )
پتاسیم را در یک لیتر آب مقطر حل کرده( را  -سدیم

ها اضافه و مخلوط گردید و سپس به هر یک از لوله
یقه در حرارت آزمایشگاه قرار گرفت و دق 31مدت به

جذب نوری لوله های نمونه و استاندارد را در مقابل 
وسیله دستگاه نانومتر به 001بالنک در طول موج 

 ,WPAS2000-UV/VIS)اسپکتروفتومتر

Cambridge, UK)   قرائت شد. و میزان پروتئین بر
 Burtis et)لیتر محاسبه گردید حسب گرم بر دسی

al., 1994 ). 
تاندارد گلوکز، لوله نمونه یا اس برای سنجش

میکرولیتر  0111همراه میکرولیتر به 01محتوی 
آنزیم گلوکز اکسیداز و پراکسیداز( و  توسط) آنزیمی،

 0111همراه میکرولیتر به 01لوله بالنک محتوی 
دقیقه در بن ماری  01میکرولیترآماده شد و به مدت 

گراد قرارگرفته و در ادامه جذب نوری درجه سانتی 37˚
نانومتر  021های تست و استاندارد در طول موج لوله

 .(Trinder, 1969)در مقابل بالنک قرائت گردید 
میزان کورتیزول بر اساس روش توصیه شده 

صورت  Pottinger (0893)و  Pickeringتوسط 
کورتیزول از شرکت پادگین طب گرفت. کیت سنجش 

میکرولیتر از سرم با  011خریداری شد. در این روش 
 خوبی مخلوط گردید سپس بامیکرولیتر اتانول به 111
دقیقه سانتریفوژ گردید.  0بر دقیقه به مدت  3111دور 

 01همراه میکرولیتر مایع رویی مخلوط به 311سپس 
لی لوله پ میکرولیتر کورتیزول حل شده در اتانول به

لیتر( منتقل شد و تحت شرایط میلی 0/3پروپیلن )
گراد الکل آن تبخیر درجه سانتی 11خالء در دمای 

درصد  0میکرولیتر آلبومین سرم گاوی ) 011گردید و 
سرم )آنتی درصد نمک( و آنتی 8آلبومین سرم گاوی و 

گلوبین با کورتیزول تری 20سرم خرگوش به همراه 
BSA-saline 01شده به منظور باند شدن  رقیق 

مدت دار( به آن اضافه شد و بهدرصد کورتیزول نشان
 01مدت دقیقه در دمای اتاق قرار گرفت. سپس به 10

دقیقه بر روی یخ قرار گرفته تا سرد گردد و با محاسبه 
میکرولیتر  70میکرولیتر محلول،  01کسری 

درصد  0دکستران ) -سوسپانسیون سرد زغال چوب
درصد نمک( به  8درصد دکستران،  0چوب، زغال 

 پروپیلن اضافه شد و پسمانده در لوله پلیمحلول باقی
دقیقه بر روی یخ انکوبه  21مدت از مخلوط شدن به

گراد در درجه سانتی 1)خوابانده( شد. سپس در دمای 
دقیقه سانتریفوژ  21مدت بر دقیقه به 2111دور 

رویی برای سنجش میکرولیتر از مایع  011گردید. و 
امنه سرم برداشته شد. دتشکیل باند کورتیزول با آنتی

پیکوگرم/تیوب برای رسم منحنی  1- 711استاندارد 
استاندارد در نظر گرفته شد. و میزان کورتیزول بر 

 لیتر بیان شد.اساس نانوگرم بر میلی
بر اساس تست آلکالین فسفاتاز توسط 

و در  (Fettman et al., 1992)پارانیتروفنیل فسفات 
 نانومتر تعیین گردید.  110طول موج 

سنجش آالنین آمینو ترانسفراز بر اساس روش 
Liu ( با کمی تغییرات صورت 2100و همکاران )

اسید آلفا  1/ گرم1091لیتر سوبسترا )میلی 0گرفت. 
 11ال آسپارتیک،  -گرم اسید دی 32/0 گلوتاریک، 

نرمال ، بافر فسفات،  0لیتر هیدروکسید سدیم میلی
ها ارت کووتکلروفرم( به دو کووت اضافه و درجه حر

لیتر سرم میلی 2/1گراد رسانده شد. درجه سانتی 37به 
داخل لیتر آب را بهمیلی 21داخل کووت تست و را به

خوبی کووت بالنک ریخته و محتویات کووت را به
 37مخلوط کرده و یک ساعت در بن ماری در دمای 

دقیقه جذب  0گراد قرار گرفت. بعد از درجه سانتی
 20/1نانومتر روی  010نک در طول موج نوری لوله بال

تنظیم شد و جذب نوری کووت تست قرائت گردید. و 
 جهت سنجش از منحنی کالیبراسیون استفاده شد.

سنجش اسپارتات آمینو ترانسفراز بر اساس 
( صورت گرفت. به 2100و همکاران ) Liuروش 

استثنای سوبسترا همانند سنجش آالنین آمینو 
گرم اسید  1282/1وبسترای آن شامل ترانسفراز بود. س

-میلی 21ال آالنین،  -از دی 79/0آلفاکتوگلوتاریک، 

( pH 1/7لیتر آب مقطر و حجم محلول با بافر فسفات )
 لیتر رسانده شد.میلی 011به 

 ها، بر اساسسنجش فعالیت لیزوزیم سرم نمونه
توسط  Ellis  (0881)روش توصیه شده توسط 

دیکتیکوس  کوکوس لیزو سوسپانسیون میکرو
((Micrococcus lysodeikticus یگما( )محصول س

 صورت گرفت. 
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 تجزیه و تحلیل آماری .2.7

 یتصادف صورتها بهاز ماهیی بردار نمونه وهیش
 پایان دوره از حاصلی هادادهی آمار لیوتحل هیتجز و

 جهت. بودی تصادف کامال طرح از استفاده با شیآزما
های تجزیه و تحلیل دادهی هاداده لیتحل و هیتجز

های های رشد، پارامترگیری شاخصحاصل از اندازه
-بیوشیمیایی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک

ها ( و جهت مقایسه میانگینANOVAطرفه )
خطای معیار( ازپس آزمون مقایسه چند  ±)میانگین

درصد استفاده شد  80ای دانکن با سطح اطمینان دامنه
(10/1=pبرای تجزیه و تحلیل داده .)زار ها از نرم اف

SPSS 16  در محیط ویندوزXP  استفاده گردید. با
استفاده از تست کالموگراف اسمیرنوف نرمال بودن 

منظور بررسی برابری چنین بهها بررسی شد. همداده
 هاییها از تست لون استفاده شد و کلیه دادهواریانس

که بر حسب درصد بودند در ابتدا از آنها لگاریتم طبیعی 
پارامترهای  نیانگیم سهیمقا (. جهتLnگرفته شد )

 آزمون استرس تراکم از از بعد و بیوشیمیایی قبل
 مستقلی آمار جامعه دو نیانگیم سهیمقا

(Independent two sample t- test )شد استفاده .
 سطح در دانکن آزمون از ها نیانگیم سهیمقا جهت

 موردی افزار نرم بسته. شد استفاده %0 داری معن
 Excelمحیط  در رسم نمودار بود. SPSS استفاده

 انجام شد. (2013)
 

 . نتایج  3
 شاخص رشد .3.5

های رشد،  تیمارهای نتایج مربوط به شاخص
آورده شده  2مختلف در پایان دوره آزمایش در جدول 

گرم به دامنه  01/7ها از میانگین وزن اولیه است. ماهی
در  گرم 00/20گرم الی  30/21میانگین وزن نهایی 

روزه آزمایش رسیدند. نتایج نشان داد  01طول دوره 
داری را در میانگین وزن افزایش معنی 3و2که تیمار 

نهایی، ضریب رشد ویژه، شاخص وضعیت و کاهش 
داری را در ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با معنی

-( در حالیP<10/1نشان دادند ) 1تیمار شاهد و تیمار 

داری نبود تفاوت معنی این 3و  2که بین تیمار 
(10/1<Pبیشترین افزایش وزن به .) دست آمده و

مشاهده شد و  3نسبت بازدهی پروتئین در تیمار 
ها نشان داد داری را با سایر تیماراختالف معنی

(10/1>Pمیزان بقاء نیز در بین تیمار .) ها اختالف
چنین در کلیه (. همP>10/1داری را نشان نداد )معنی

های تغذیه شده با های رشد بین تیمارشاخص
د دار مشاهده شآستاگزانتین و تیمار شاهد تفاوت معنی

(10/1>P.) 
 

 شده با سطوح مختلف فسفولیپید طی دوره پرورشمقایسه میانگین عملکرد رشد و مصرف غذایی بین تیمارهای تغذیه. 7جدول 

  تیمار 

 4 3 7 9 شاخص

 a 13/1± 00/7 a 12/1± 00/7 a 12/1± 01/7 a 12/1± 01/7 )گرم( یهوزن اول

 a 33/1± 30/21 c 21/1± 10/20 c 00/1± 00/20 b 11/1± 10/23  )گرم( یینها وزن

 a 33/0± 70/091 c 33/3± 37/200 d 30/8± 08/270 b 03/0± 00/231 وزن  افزایشدرصد 

 a 1/1± 71/0 c 10/1± 00/2 c 10/1± 07/2 b 12/1± 89/0 یژهرشد و ضریب

 c 01/1± 09/2 a 10/1± 10/2 a 17/1± 89/0 b 13/1± 22/2 غذا یلتبد ضریب

 a 13/1± 20/1 c 10/1± 99/0 d 20/1± 20/0 b 02/1± 31/0 نیپروتئ یبازده نسبت

 a 1± 82/1 c 12/1± 00/0 c 13/1± 21/0 b 10/1± 10/0 یتوضع شاخص

 a 1± 1/89 a 23/1± 10/88 a 1/1± 011 a 30/1± 32/80  )درصد( بقاء
 ترتیب به 1-2 یمارشاهد، ت یمار: ت0یمارمختلف است. ت یمارهایت ینب p<10/1در سطح  دار معنی اختالف دهندهنشان یفحروف متفاوت در هر رد

 غذا است. یرهج یلوگرمدر هر ک ینآستاگزانت گرمیلیم 001و  011،01 یحاو
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از  مختلف قبل و بعد های¬یمارطالل در ت ی)ج( سرم خون ماه یزول)الف(، گلوکز )ب( و کورت ینپروتئ یارمع یو خطا یانگین. م0 شکل
مختلف است. و عالمت  یمارهایت ینب دارمعنی اختالف دهندهساعت، با سه تکرار(. حروف متفاوت در هر ستون نشان 21استرس تراکم )

و  011، 01 یحاو ترتیببه 1-2 یمارشاهد، ت یمار: ت0یمار. تباشدمی استرس از بعد و قبل هادار پارامتریمعن اختالف دهندهستاره نشان
غذا است. یلوگرمبر ک ینآستاگزانت گرمیلیم 001
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نسفراز )ج( ترا ینو)ب(، آسپارتات آم ینوترانسفرازآم ینفسفاتاز )الف(، آالن ینآلکال هاییمآنز یتفعال یارمع یو خطا یانگین. م2 شکل

ساعت، با سه تکرار(. حروف متفاوت در  21مختلف قبل و بعد از استرس تراکم ) یمارهایطالل در ت ی)د( سرم خون ماه یزوزیمو ل

 عدب و قبل هاپارامتر دارمعنی اختالف دهندهمختلف است. و عالمت ستاره نشان یمارهایت ینب داریاختالف معن دهندههر ستون نشان

 غذا است. یلوگرمبر ک ینآستاگزانت گرمیلیم 001و  011،01 یحاو ترتیببه 1-2 یمارشاهد، ت یمار: ت0یمار. تباشدمی استرس از
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 های بیوشیمیایی خونپارامتر .3.5
خطای معیار( پروتئین،  ±تغییرات میانگین )

 هایگلوکز و کورتیزول سرم خون ماهی طالل در تیمار
ساعت(، در  21مختلف، قبل و بعد از استرس تراکم )

، الف، میزان 0شکلنشان داده شده است. طبق  0 شکل
های تغذیه شده با پروتئین قبل از استرس در تیمار

ار مداری را در مقایسه با تیآستاگزانتین اختالف معنی
( و بیشترین میزان پروتئین P<10/1شاهد نشان داد )

این  1و  2های ( مشاهده شد و بین تیمار3در )تیمار 
 21(. بعد از استرس )P>10/1دار نبود )اختالف معنی

ا های تغذیه شده بساعت( نیز میزان پروتئین در تیمار
داری را در مقایسه با تیمار آستاگزانتین افزایش معنی

( و بیشترین میزان آن در P<10/1نشان داد )شاهد 
داری را در مشاهده شد که اختالف معنی 1 و 3تیمار 

چنین (. همP<10/1نشان داد ) 2مقایسه با تیمار 
داری بین میزان پروتئین قبل و بعد از اختالف معنی

( مشاهده شد 1ها )به استثنای تیماراسترس در تیمار
10/1>Pن گلوکز در بین تیمار(. قبل از استرس، میزا-

( در P>10/1داری را نشان نداد )ها اختالف معنی
داری در میزان که پس از استرس، کاهش معنیحالی

 1در مقایسه با تیمار شاهد و تیمار  3گلوکز تیمار 
(. از نظر عددی بیشترین میزان P<10/1مشاهده شد )

-گلوکز در تیمار شاهد مشاهده شد که اختالف معنی

( P>10/1نشان نداد ) 1ا در مقایسه با تیمار داری ر
چنین بین میزان گلوگز قبل و بعد از ، ب(. هم0 شکل)

دار بود ها این اختالف معنیاسترس در کلیه تیمار
(10/1>P طبق .)ج کمترین میزان کورتیزول 0شکل ،

مشاهده شد که  3قبل و بعد از استرس در تیمار 
ا تیمار شاهد نشان داری را در مقایسه باختالف معنی

داری بین میزان چنین تفاوت معنی(. همP<10/1داد )
  هاکورتیزول قبل و بعد از استرس، در کلیه تیمار

 (.P<10/1مشاهده شد )
خطای معیار( فعالیت  ±تغییرات میانگین )

های آلکالین فسفاتاز، آالنین آمینو ترانسفراز، آنزیم
سرم خون ماهی آسپارتات آمینوترانسفراز و لیزوزیم 

های مختلف قبل و بعد از استرس تراکم طالل در تیمار
نشان داده شده است. طبق  2شکلساعت(، در  21)

، الف، فعالیت آلکالین فسفاتاز قبل از استرس 2 شکل
داری را در مقایسه با بقیه اختالف معنی 3در تیمار 

 1و  2که تیمار ( در حالیP<10/1ها نشان داد )تیمار
داری را در مقایسه با تیمار شاهد نشان ف معنیاختال

(. قبل از استرس، فعالیت آالنین P>10/1نداد )
داری را در افزایش معنی 1آمینوترانسفراز در تیمار 

(. کمترین فعالیت P<10/1مقایسه با تیمار نشان داد )
 3آالنین آمینوترانسفراز قبل و بعد از استرس در تیمار 

سترس، فعالیت آالنین مشاهده شد. بعد از ا
 های تغذیه شده با آستاگزانتینآمینوترانسفراز در تیمار

 داری را با تیمارکمتر از تیمار شاهد بود و تفاوت معنی
چنین بعد از استرس (. همP<10/1شاهد نشان دادند )

ا افزایش هفعالیت آالنین آمینو ترانسفراز در کلیه تیمار
استرس نشان داد  داری را در مقایسه با قبلمعنی

(10/1>P( )طبق 2شکل .)ج، فعالیت  2شکل، ب
و 2آسپارتات آمینو ترانسفراز قبل از استرس در تیمار 

و تیمار  1داری را در مقایسه با تیمار کاهش معنی 3
( بعد از استرس، فعالیت P<10/1شاهد نشان داد )

 1آسپارتات آمینو ترانسفراز در تیمار شاهد و تیمار 
داری را با فعالیت آن قبل از استرس نیاختالف مع
کمترین فعالیت  3و  2( و تیمار P<10/1نشان داد )

آسپارتات آمینو ترانسفراز را بعد از استرس نشان دادند 
و تیمار شاهد نشان  1داری را با تیمار که تفاوت معنی

(. بعد از استرس، با افزایش غلظت P<10/1دادند )
از ، فعالیت آلکالین فسفاتآستاگزانتین در جیره غذایی

داری را در مقایسه با تیمار شاهد نشان کاهش معنی
این اختالف  1و  3( و بین تیمارهای P<10/1داد )
چنین فعالیت آلکالین (. همP>10/1دار نبود )معنی

-ها بعد از استرس، کاهش معنیفسفاتاز در کلیه تیمار

داری را در مقایسه با قبل از استرس نشان داد 
(10/1>P فعالیت لیزوزیم قبل و بعد از استرس در .)

اری دهای تغذیه شده با آستاگزانتین کاهش معنیتیمار
در  (P<10/1را در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد )

های تغذیه شده با آستاگزانتین این که بین تیمارحالی
چنین در کلیه (. همP>10/1دار نبود )اختالف معنی

داری بین فعالیت لیزوزیم قبل اختالف معنیها، تیمار
 ، د(.2شکل) (P<10/1و بعد از استرس مشاهده شد )

 

 . بحث و نتیجه گیری4
های های رشد در بین تیمارتغییرات شاخص

مختلف در این تحقیق، نشان داد که اضافه نمودن 
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مقادیر مختلف مکمل آستاگزانتین به جیره غذایی، 
د و تغذیه در مقایسه با تیمار منجر به بهبود عملکرد رش

شاهد شد. بیشترین نسبت بازدهی پروتئین و افزایش 
-میلی 011دست آمده در تیمار تغذیه شده با وزن به

گرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا مشاهده شد و اختالف 
که از حالیها نشان داد درداری را با سایر تیمارمعنی

 ریب تبدیل غذایینظر وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، ض
 01های تغذیه شده با و شاخص وضعیت بین تیمار

گرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا اختالف میلی 011و
دست آمده از داری مشاهده نشد که با نتایج بهمعنی

تحقیقات صورت گرفته بر روی ماهی آزاد اطلس 
(Salmo salar تغذیه شده با )گرم میلی 11

 ,.Christiansen et al)م غذا آستاگزانتین بر کیلوگر

 Acipenser، تاس ماهی روسی )(1994

gueldenstaedtii گرم میلی 011( تغذیه شده با
 Ilyasov and)آستاگزانتین طبیعی بر کیلوگرم غذا 

Golovin, 2003)ه د، میگوی پاسفید غربی تغذیه ش
گرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا میلی 011با 

(Ahmadi et al., 2008)  و میگوی مونودون
(Penaus monodon تغذیه شده با )درصد  0

همخوانی داشت.  (Niu et al., 2009)آستاگزانتین 
نوان عتوان گفت که آستاگزانتین نقش موثری را بهمی

واسطه در سوخت و ساز بدن، تسریع در هضم و جذب 
بدن، افزایش بهروری مواد غذایی، و در نتیجه عملکرد 

 ,.Niu et al)نماید رشد موجودات آبزی ایفاء می

. هر چند نتایج حاصل از این تحقیق با تحقیقات (2009
ماهی تغذیه شده با صورت گرفته بر روی فیل

گرم میلی 211و  011، 01انتین طبیعی )آستاگز
 ,.Faghani et al) )آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا

گرم میلی 91ماهی زرد تغذیه شده با و گربه (2013
و  (Liu et al., 2016)آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا 

( تغذیه Marsupenaeus japonicasمیگو کروما )
تاگزانتین بر کیلوگرم گرم آسمیلی 011و  01شده با 

همخوانی نداشت که  (Chein and Jeng, 1992)غذا 
توان عادات غذایی مختلف، دلیل مغایرت نتایج را می

اختالف فرموالسیون غذایی ماهیان و اختالف طعم و 
 Liu)های مختلف ماهیان دانست مزه مطلوب در گونه

et al., 2016)چنین با تغییر سطوح مکمل . هم
ده دست آمآستاگزانتین در این آزمایش، افزایش وزن به

 داری راو نسبت بازدهی پروتئین روند کاهشی معنی

نشان دادند که با نتایج حاصل از تحقیق احمدی و 
و  Ahmadi ( همخوانی داشت. 2119همکاران )
( با بررسی اثر سطوح مختلف 2119همکاران )

گرم میلی 001و 011، 01، 1آستاگزانتین )
آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا( بر عملکرد رشد ماهی 
میگوی پا سفید غربی نشان دادند که بیشترین میزان 

زن نهایی و ضریب رشد ویژه، در تیمار تغذیه شده با و
گرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا میلی 011و  01

گرم میلی 001مشاهده شد. کاهش وزن بدن در غلظت 
توان به اثر آستاگزانتین بر کیلوگرم غذارا می

بازدارندگی رنگدانه آستاگزانتین نسبت داد برخالف 
ش از نتین، استفاده بیخاصیت آنتی اکسیدانی استاگزا

تواند اثرات سمی و طعم تلخ حد آن در جیره غذایی می
 Beutner)به کاهش رشد گردد   را ایجاد کرده و منجر

et al., 2001;Liu et al., 2016  ) مصرف بیش از حد
استاگزانتین باعث تولید انواع اکسیژن فعال شده که در 

و تخریب  DNAنهایت منجر به شکستن زنجیره 
. هرچند (Beutner et al., 2001)شود ها میسلول

بر گرم آستاگزانتین میلی 001استفاده از غلظت 
 داری نداشت. کیلوگرم غذا بر بقاء تاثیر معنی

طور مداوم تحت تاثیر های تحت اسارت بهماهی
-های مختلف نظیر دمای محیط، تراکم، پارامتراسترس

های فیزیکی و شیمیایی، حمل و نقل و ذخیره سازی 
 ,.Oliveira et al., 2012;Liu et al)گیرند قرار می

های محیطی داران، استرس. همانند سایر مهره( 2016
-تاثیر مهمی بر تعادل دینامیکی ماهی داشته و هنگامی

که ماهی در طول دوره پرورش تحت تاثیر استرس 
محور بخش قشری فوق مداوم قرار گیرد با تحریک 

سطح کورتیزول خون هیپوتاالموس -هیپوفیز-کلیه
. لذا افزایش سطح (Xie et al., 2008)یابد افزایش می

عنوان سیگنال هوشمند در ماهی کورتیزول خون به
 Xie et)تواند در نظر گرفته شود تحت استرس می

al., 2008)ه. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان داد ک 
سطح کورتیزول خون ماهی طالل قبل از استرس تراکم 

ها کمتر از سطح کورتیزول خون ماهی در کلیه تیمار
مده دست آساعت بعد از استرس بود که با نتایج به 21

از تحقیقات صورت گرفته بر روی کپور معمولی 
(Cyprinus carpio )(Xie et al., 2008) و گربه-

تحت تاثیر استرس  (Liu et al., 2016)ماهی زرد 
چنین سطح کورتیزول خون تراکم همخوانی داشت. هم
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گرم میلی 001و 011های تغذیه شده با در تیمار
آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا بعد از استرس کاهش 

و  Liuداری را در مقایسه با شاهد نشان داد معنی
-میلی 91( نشان دادند که استفاده از 2100همکاران )

گرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا منجر به کاهش 
ساعت  21و 02ماهی زرد ر کورتیزول خون گربهدامعنی

بعد از شروع استرس تراکم شد که با نتایج حاصل از 
-این تحقیق همخوانی داشت که این موضوع نشان می

تواند سطح آستاگزانتین می دهد که استفاده از
کورتیزول خون ماهی تحت استرس را بهبود بخشد 

(Liu et al., 2016). 

افزایش سطح هورمون کورتیزول خون منجر به 
نظور مگردد لذا بهتولید قتد و مصرف گلیکوژن کبد می

طور ر طول استرس، گلوکز خون بهتامین انرژی د
. تعدادی (Liu et al., 2016)یابد ناگهانی افزایش می

محققین معتقد هستند که سنجش سطح گلوکز از 
خون شاخص مهمی برای ارزیابی ماهیان در شرایط 

. نتایج (Hsieh et al., 2003)باشد تحت استرس می
حاصل از این تحقیق نشان داد که تغییرات میزان 

ر دامعنی گلوکز خون قبل از استرس در بین تیمارها
نبود اما میزان گلوکز خون در کلیه تیمارها بعد از 
استرس افزایش یافت که با تحقیق صورت گرفته توسط 

Xie ( همخوانی داشت. هم2119و همکاران ) چنین
کمترین میزان گلوکز خون بعد از استرس در تیمار 

گرم آستاگزانتین بر کیلوگرم میلی 011تغذیه شده با 
داری را با تیمار که اختالف معنیغذا مشاهده شد 

گرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا نشان میلی 01حاوی  
و همکاران  Liuدست آمده از تحقیق نداد که با نتایج به

 ( همخوانی داشت.2100)
، فشار اسمری pHپروتئین سرم منجر به ثبات 

های چرب، کلسترول و و انتقال بیلی روبین، اسید
چنین آنزیم . هم(Liu et al., 2016)شود فسفاتید می

آلکالین فسفاتاز نقش مهمی در تنظیم برخی از 
نماید. های زنده بازی میای اساسی ارگانیزمهعملکرد

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از 
آستاگزانتین در جیره غذایی ماهی طالل منجر به 

دار دار پروتئین سرم و کاهش معنیافزایش معنی
ساعت بعد از شروع  21فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتار 

و فعالیت آنزیم  استرس تراکم شد و میزان پروتئین
رس ها بعد از استآلکالین فسفاتاز در بین کلیه تیمار

داری با میزان خود قبل از استرس نشان تفاوت معنی
دست آمده از تحقیق صورت گرفته دادند که با نتایج به

گرم میلی 91ماهی تغذیه شده با بر روی گربه
 Liu et)آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا همخوانی داشت 

al., 2016) دهد که استفاده که این موضوع نشان می
 الخصوصاز مکمل آستاگزانتین در جیره غذایی )علی 

گرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا میلی 91غلظت 
منجربه بهبود میزان پروتئین و فعالیت آنزیم آلکالین 

 گردد.فسفاتاز می
های آالنین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آنزیم

آمینوترانسفراز در میتوکندری حیوانات آبزی حضور 
ها شاخص مهمی برای داشته و سطح فعالیت آن

-های کبد ماهی میعملکرد هضم و آسیبتشخیص 

. نتایج حاصل از این تحقیق (Liu et al., 2016)باشد 
نشان داد که قبل از استرس، فعالیت آنزیم آالنین 

ر داری را دآمینوترانسفراز در تیمار شاهد افزایش معنی
گرم میلی 011و 01مقایسه با تیمارهای تغذیه شده با 

آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا نشان داد که با نتایج 
( همخوانی 2100و همکاران ) Liuبدست آمده توسط 

گرم میلی 91ادند که استفاده از ها نشان دداشت آن
اهی مآستاگزانتین بر کیلوگرم غذا در جیره غذایی گربه

دار این آنزیم شد. روگاهی منجر به کاهش معنی
 21کمترین میزان فعالیت آنزیم آالنین آمینوترانسفراز 

ساعت بعد از شروع استرس، در تیمار تغذیه شده با 
ده م غذا مشاهگرم آستاگزانتین بر کیلوگرمیلی 011

-میلی 01داری را با تیمار حاوی شد که اختالف معنی

نین چگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا نشان نداد  هم
ساعت از شروع استرس تراکم فعالیت آنزیم  21بعد از 

ا ها در مقایسه بآالنین آمینوترانسفراز در کلیه تیمار
فعالیت این آنزیم قبل از استرس افزایش یافت 

Nakano  نیز نشان دادند که  (0888)و همکاران
استفاده از آستاگزانتین در جیره غذایی منجر به کاهش 

دار فعالیت آنزیم آالنین آمینو ترانسفراز خون معنی
آالی رنگین کمان در مقایسه با تیمار شاهد ماهی قزل

استرس اکسیداتیو گردید که با نتایج بعد از مواجهه با 
 داشت. دست آمده از این تحقیق همخوانیبه

فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز خون 
های مختلف ماهی طالل قبل از استرس در بین تیمار

ساعت  21که داری را نشان نداد در حالیتفاوت معنی
ا بهای تغذیه شده بعد از شروع استرس تراکم در تیمار
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داری را در مقایسه با تیمار آستاگزانتین کاهش معنی
دست آمده از تحقیقات شاهد نشان داد که با نتایج به

Nakano  و  (0888)و همکارانLiu  و همکاران
های ( همخوانی داشت افزایش فعالیت آنزیم2100)

راز و آسپارتات آمینوترانسفراز در آالنین آمینو ترانسف
گرم آستاگزانتین بر میلی 001تیمار تغذیه شده با 

 01های تغذیه شده با کیلوگرم غذا در مقایسه با تیمار
گرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا بعد از میلی 011و

 001استرس حاکی از آن است که استفاده از سطح 
سالمت  تواندا میگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذمیلی

 ماهی را تهدید نماید. 
افزایش غلظت کورتیزول خون تحت تاثیر 
شرایط استرس منجر به سرکوب سیستم ایمنی 

که به نوبه  (Liu et al., 2016)حیوانات آبزی شود 
خود پارامترهای بیوشیمیایی خون از قبیل فعالیت 
لیزوزیم، محتوی پروتئین و فعالیت آلکالین فسفاتاز را 

 یاز پارامترها یکیم یزوزیل دهد.تحت تاثیر قرار می
ن از یمچنباشد ه یمهم م یذات یر اختصاصیدفاع غ

ست ا یذات یمنیمهم از ا دالیسیباکتر یهامیدسته آنز
ر ن دیگرم مثبت همچن یکه در زمان عفونت با باکتر

 ن فاز حاد عملیک پروتئیط استرس زا به عنوان یشرا
 یآن در مبارزه با عفونتها یکند و نقش عملکرد یم

 Swain and) ان گزارش شده استیمختلف ماه

Nayak 2009 .) مطالعه حاضر نشان داد که استفاده .
ار دنتین قبل از استرس منجر به کاهش معنیاز آستاگزا

فعالیت لیزوزیم در مقایسه با تیمار شاهد شد هر چند 
زایش ها اففعالیت لیزوزیم بعد از استرس در کلیه تیمار

داری را در مقایسه با فعالیت خود قبل از استرس معنی
های تغذیه شدهنشان داد اما فعالیت لیزوزیم در تیمار

ن کمتر از فعالیت لیزوزیم در تیمار شاهد با آستاگزانتی 
بود که با نتایج بدست آمده از تحقیقات صورت گرفته 

و ماهی  (Liu et al., 2016)بر روی گربه ماهی زرد 
 Niu et)( Pseudosciaena croceaشبه شوریده )

al., 2014)  همخوانی داشت . کاهش فعالیت لیزوزیم
در تیمارهای تغذیه شده با آستاگزانتین حاکی از آن 
است که آستاگزانتین دارای خواص ضد باکتری، ضد 

یم تری در مقایسه با تنظالتهابی، و آنتی اکسیدانی قوی
. هر چند (Li et al., 2014)باشد لیزوزیم میفعالیت 

عواملی نظیر وضعیت فیزیولوژیکی ماهی و احتیاجات 
تواند بر فعالیت لیزوزیم بعد از میغذایی مختلف 

در این  تریاسترس تاثیر گذار باشد که تحقیقات وسیع
 رسد.زمینه الزم به نظر می
دست آمده از عملکرد رشد و درکل نتایج به

برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون بعد از مواجهه با 
 mg/kgاسترس تراکم نشان داد که استفاده از سطوح 

ن در جیره غذایی ماهی طالل منجر به آستاگزانتی 011
دست آمده، نسبت بازدهی پروتئین و افزایش وزن به

های پروتئین تام، کاهش گلوکز، کورتیزول، آنزیم
آالنین آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و آسپارتات 

ترین سطح به منظور آمیتو ترانسفراز شد که بهینه
 عملکرد تولید مقاومت ماهی در برابر استرس و افزایش
 گردد. در رژیم غذایی ماهی طالل پیشنهاد می
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