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های رشد، رسیدگی جنسی و بقاء الروهای آستاگزانتین بر شاخص تأثیر رنگدانه
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 چکیده

 Betta) تریفاآستاگزانتین بر میزان رشد، رسیدگی جنسی مولدین و بقاء الروها در ماهی  رنگدانهدر تحقیق حاضر تأثیر 

splendens ،با نسبت جنسی هایماهفایترتهیه گردید. سپس  هماه 2قطعه ماهی  84( مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور( 

(، 2)گروه  00یا شاهد(،  1)گروه 0تکرار به میزان  3و  تیمار 8گرم( در قالب طرح کامالً تصادفی با  2/0و متوسط وزن  1: 1

ماه مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج  2مدت آستاگزانتین در کیلوگرم جیره به رنگدانه گرمیلیم( 8)گروه 100( و 3)گروه 100

ترین میزان یب تبدیل غذایی در پایینآستاگزانتین، هرچند ضر رنگدانهی غذایی حاوی هارهیجآزمایش نشان داد در ماهیان تغذیه شده با 

دار نبود. با این وجود رسیدگی جنسی در گروه (  معنیP>00/0) خود قرار داشت؛ اما میزان رشد در گروه تیمار و شاهد در سطح 

ماهیانی که با  کهیدرحالی صورت نگرفت. زیرتخمچنین در گروه شاهد، رسیدگی جنسی و (. همP<00/0) تیمار زودتر رخ داد

دارای  (P<00/0)در سطح  8ریزی کردند. ماهیان گروه زمانی دو ماهه تخم بازهشدند؛ در  هیتغذ رنگدانهغذایی حاوی این  رهیج

آستاگزانتین، رسیدگی جنسی و بقاء الروهای حاصله،  رنگدانهی اهیتغذحداکثر بقاء الروی بودند. در مجموع با توجه به خواص 

 .گرددیمرنگدانه در کیلوگرم غذا توصیه  گرمیلیم 00میزان  باحداقلی این ماهی الروهااستفاده از این رنگدانه در رژیم غذایی 
       

 (Betta splendens)آستاگزانتین، رسیدگی جنسی، بقاء الرو، ماهی فایتر رنگدانه کلمات کلیدی:

 sudagar_m@yahoo.comپست الکترونیکی نویسنده مسئول:  *

 

 



  ماهی فایتر های رشد، رسیدگی جنسی و بقاء الروهایآستاگزانتین بر شاخص تأثیر رنگدانه                  سوداگر و همکاران

222 
 

 مقدمه

وسیله ای هستند که بههای رنگدانهکارتنوئیدها مولکول       

 شوندها تولید میها و تنها برخی از باکتریگیاهان، قارچ

 Demmig-Adams) که در این موجودات  )6991همکاران، و

تیزکار و همکاران، باشند )آوری نور و انتقال انرژی میمرکز جمع

این رنگدانه در فتوسنتز بسیار حائز اهمیت بوده و  (.6996

و همکاران،  Kerfeldخوبی شناخته شده است )عملکرد آن به

 ها ساخته ها در بدن ماهیحال، این مولکولبا این .(3009

شوند بلکه ممکن است از شکلی به شکل دیگر تبدیل شوند نمی

(Matsuno ؛ 3006همکاران،  وLiaaen-Jensen ،6999 .)

های اختصاصی حتی در کارتنوئیدها دارای مسؤلیت و عملکرد

دلیل و به( 3009و همکاران،  Kerfeld)باشند گیاهان می

های مولکولراحتی با سایر توانند بهگریز بودن، میخاصیت آب

اصلی بدن جانوران و گیاهان ترکیب و در سراسر بدن پراکنده 

عملکرد کارتنوئیدها تابع  (.6996تیزکار و همکاران، )شوند 

ساختار مولکولی و تنوع ترکیبات جانبی است که با سایر 

و  (Demmig-Adamsسازند های بدن جانداران میمولکول

 . )6991همکاران، 

های کارتنوئیدی مصنوعی مورد ابع رنگدانهترین منمهم       

های آستاگزانتین و کانتاگزانتین پروری، رنگدانهاستفاده در آبزی

 طور طبیعی در مخمر قرمزآستاگزانتین به باشندکه رنگدانهمی

(Xanthophyllomycese hodorhous) و جلبک هماتوکوکوس 

Haematococcus plavialis )شودتولید می (Bjerkeng، 

های متفاوتی از آستاگزانتین دارای عملکرد (. رنگدانه3002

قبیل: تجمع در بافت خون، ایجاد رنگ در محصول، بهبود در 

عملکرد زیستی، ثبات در غشای سلولی ، بهبود سالمتی و ایمنی 

های های آزاد، مقاومت در برابر استرساز طریق حذف رادیکال

کاهش اکسیژن محلول محیطی مانند: استرس دمایی، اسمزی و 

 (.Latscha ،6929؛ 6992و همکاران،  Darachaiباشد )آب می

های زیستی مهم در مورد آستاگزانتین، یکی از عملکرد       

نقشی است که مانند یک هورمون باعث باروری تخمک شده که 

تواند باعث افزایش قابلیت لقاح تخمک )افزایش درصد لقاح( می

و همکاران،  Hartmanپرماتوزوآ گردد )توسط تحریک و جذب اس

 Oncorhinchus)کمان رنگین آالیقزل روی مطالعاتی که (.6991

mykiss ) انجام شد، نقش این رنگدانه را در افزایش درصد لقاح

چنین افزودن (. همDeufel ،6911کند )خوبی تأیید میبه

غذایی ماهی باس دریایی قرمز،  آستاگزانتین خالص به جیره

ها شده و باعث بهبود درصد شناوری و افزایش درصد تفریخ تخم

، Mikiو  Watanabeدرصد الروهای سالم را افزایش داد )

غذایی حاوی رنگدانه  عالوه، با استفاده از جیره(. به6991

ثابت شد ( Gubius culusfiarescens)آستاگزانتین در گاوماهی 

های تولیدی تخم در این گونه افزایش یافته و الروکه تعداد 

تری برخوردار بودند نسبت به گروه شاهد، از سالمت بیش

(Mikulin ،3009با توجه به این .) که ماهی فایتر(Betta 

splendens )های آب شیرین بوده که ترین گونهیکی از محبوب

تجاری و تر نقاط جهان با اهداف تکثیر و پرورش آن در بیش

های اخیر، تکثیر و در سالکه طوریپذیرد، بهاقتصادی انجام می

پرورش اغلب ماهیان آکواریومی از جمله این ماهی در ایران در 

کارهایی که به تولید هر چه پیدا نمودن راه ،باشدحال رشد می

در این راستا  ،بهتر و افزایش بازماندگی الروها کمک کند

توجه به مطالب بیان شده، یکی از این  باشد. باارزشمند می

غذایی ماهی  آستاگزانتین به جیره افزودن رنگدانه ،راهکارها

باشد. لذا در این بررسی، اثرات جیره غذایی حاوی فایتر می

های رشد، رسیدگی جنسی و آستاگزانتین در شاخص رنگدانه

 گرفت.ماهی فایتر، مورد ارزیابی قرار  بازماندگی الروهای حاصله
 

 هاشمواد و رو
در این ها: داری آنتهیه بچه ماهیان و شرایط نگه       

 Lucanthinآستاگزانتین) پژوهش، رژیم غذایی حاوی رنگدانه

Pink, 10% Astaxanthin, Basf, Germany و رژیم غذایی فاقد )

ابی قرار یمورد ارز این رنگدانه )گروه شاهد( در ماهی فایتر

گرم از  3/0با متوسط وزن ماهی فایتر  ماهه 3الروهای  گرفت.

کارگاه خصوصی ماهیان زینتی واقع در شهرستان گرگان 

 9این الروها در قالب طرح کامالً تصادفی و تحت  خریداری شد.

، 600، 10)گروه شاهد(، 0 سطوحبا آستاگزانتین  تیمار رنگدانه

در طی  تکرار 9و  به ازای هرکیلوگرم غذا رنگدانه گرممیلی610

گرفتند. در این آزمایش ماهه مورد پرورش قرار 3یک دوره 

ریزی عملیات تکثیرشامل: تخم مراحل مولدسازی، تغذیه و کلیه

 90لغایت  6993های حاصله از اوایل آبان ماه آوری الروو جمع

پروری شهید ناصر فضلی دانشکده در سالن آبزی 6993آذر 

منابع طبیعی گرگان به  شیالت در دانشگاه علوم کشاورزی و

های اولیه که به منظور انجام رسید. برای انجام این آزمایش الرو

داری قرار گرفتند؛ پس از تفکیک جنسیت، مولدسازی مورد نگه

 69متر و قطر سانتی 63بار مصرف به ارتفاع در ظروف یک

مدت یک ماه با غذای لیتر به 2/6متر و حجم تقریبی سانتی

مترتغذیه شدند. در آغاز چهارمین ماه میلی 1/0سایز بیومار با 
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اندازه غذای  ،، که از حالت الرو به پیش مولد تغییر یافتندزندگی

 بهروزانه ها . الرومتر افزایش یافتمیلی 2/0به  1/0بیومار از 

 3ظهر،  63 صبح، 60 صبح، 2) بار 1درصد وزن بدن  1میزان 

 9میزان اهیان مولد، روزانه بهو م غروب( 1عصر و  9 ظهر، از بعد

غذایی غنی شده با رنگدانه آستاگزانتین  درصد وزن بدن با جیره

. غروب( تغذیه شدند 1بعدازظهر و  3 صبح، 2) وعده غذایی 9 طی

داشتن آکواریوم مواد غذایی خورده نشده و مدفوع نگه تمیز جهت

 تعویض عملیات د.یگرد سیفون آکواریوم هایشیلنگ توسط ماهیان

عدد  39گرفت. می صورت باریک روز 9 آب، هر درصد 90

تکثیر مولدین  عملیات برای مترسانتی 90×31×31 ابعاد با آکواریوم

با  متر از آب تمیزسانتی 62تهیه گردید. هر آکواریوم تا ارتفاع 

pH  گراد پرگردید.درجه سانتی 32در حد خنثی و دمای 

های تولیدمثلی بروز اولین نشانهپس از دو ماه پرورش و         

بار مصرف های هوا در سطح ظروف یکمانند ساخت حباب

توسط ماهی نر و حالت متورم محوطه شکمی ماهی ماده، ابتدا 

منظور های تکثیر منتقل شدند. بههای نر به آکواریومماهی

چنین مشاهده بهتر و راحتی ساخت حباب توسط ماهی نر و هم

ای پالستیک ها درون هر آکواریوم قطعهروشمارش تعداد ال

های متر به یکی از دیوارهسانتی 9و عرض  1کوچک به طول 

های گردید. پس از ساخت حباب چسب متصل وسیلهآکواریوم به

های تکثیر های ماده به آکواریومهوا توسط ماهی نر، ماهی

 مورد 6:6 منتقل شدند )مولدین نر و ماده بانسبت جنسی

گیری ماهی ماده پس از طی مراحل جفت .ده قرارگرفتند(استفا

حاصل از  رفتهبران انرژی از دستجاز آکواریوم خارج و برای 

وعده غذایی  9درصد وزن بدن، طی  9عملیات تکثیر، روزانه 

 3گیری برای هر جفت از ماهیان بین هر جفت شد. فاصلهتغذیه 

فته شد. در این عنوان مرحله استراحت در نظر گرهفته، به

 ( استفاده شد. 6:6عدد ماهی ) با نسبت جنسی  92آزمایش از 

صفر  مقادیر شامل غذایی جیرهچهارتهیه جیره غذایی:        

گرم رنگدانه آستاگزانتین در میلی 610، 600، 10)شاهد(، 

(. Davies ،3009و  Pageتهیه و آماده گردید ) کیلوگرم غذا

درجه به جیره  91آستاگزانتین پس از حل شدن در آب  رنگدانه

غذا با افزایش اندازه  عملیات تهیهغذایی )بیومار( اضافه گردید. 

گرم  10متر( هر یک ماه و برای میلی2/0به  1/0دهان ماهی )از 

باالی  دلیل حساسیتغذای بیومار انجام شد. غذای آماده شده به

مشکی  نور، درون ظروفی با جدارهآستاگزانتین به دما و  رنگدانه

منظور جلوگیری از نفوذ نور، در یخچال و و فاقد هرگونه منفذ به

 داری شد. مقدار رنگدانهگراد نگهدرجه سانتی 9در دمای 

 آستاگزانتین برای هر ماه، طبق جدول زیر محاسبه گردید:
 

گرم غذا برای  05مصرفی به ازای هر : میزان رنگدانه1جدول 

 غذایی مورد نیاز برای یک ماه جیره

 گرم()میلی مصرفی رنگدانه )گرم( میزان غذا تیمار

 0 10 گروه شاهد

10A  10 1/3 

060A  10 1 

106A  10 1/1 
   

ترکیبات غذای تجاری  یره غذایی بیومار:جترکیب        

، چربی% %63کربوهیدرات،  %36پروتئین،  %11بیومار شامل 

های رطوبت بود که با توجه به اطالعات بسته %9خاکستر و  2%

 . غذایی ثبت گردید

الروهای حاصل از هر سه : تغذیه الروهای تولید شده       

گرم رنگدانه به ازای هر کیلوگرم میلی610و  600، 10تیمار )

 زرده بوده و از اندوخته تولد دارای کیسه روز اولیه 9تا  3غذا( 

نمایند. در روز سوم و چهارم با اتمام غذایی خود استفاده می

ها از آب سبز )اینفوزوئر( با تراکم آن غذایی، برای تغذیه ذخیره

سی سی 6ها روزانه سی استفاده شد. الرودر هر سی عدد 60000

ها مدت یک هفته با آب سبز تغذیه شدند. الروطی دو وعده و به

( با Arthemia uromiana) از دهمین روز تولد با ناپلی آرتمیا

سی در هر روز سی 6000میزان سی، بهعدد در هرسی30تراکم 

 غذایی تا روز چهاردهم، مورد تغذیه قرار گرفتند. وعده 1طی 

و بازماندگی  های رشدشاخصسنجی و بررسی زیست       

و انتهای دوره انجام در ایتدا سنجی زیستهای حاصله: الرو

گیری وزن با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت گردید. اندازه

متر میلی 6کش به دقت گیری طول با خطگرم و اندازه 06/0

های افزایش وزن، درصد انجام شد. در پایان دوره شاخص

افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و ضریب تبدیل 

 :(3006و همکاران،  Ribeiroه شد )صورت زیر محاسبغذایی به
 

وزن ثانویه )گرم( = افزایش وزن بدن )گرم( -وزن اولیه )گرم(   
= درصد افزایش وزن بدن 600× وزن ثانویه )گرم(  -وزن اولیه )گرم( / وزن اولیه )گرم(   

= ضریب رشد ویژه 600× لگاریتم طبیعی وزن ثانویه (  –طول دوره پرورش / ) لگاریتم طبیعی وزن اولیه   
= فاکتور وضعیت )ضریب چاقی( 600× متر( / وزن )گرم( )سانتی 9طول  

توده تولید شده )گرم( / مقدار غذای خورده شده )گرم( = ضریب تبدیل غذاییمیزان زی  
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های حاصل از تیمارهای بازماندگی الروچنین میزان هم       

آستاگزانتین با مقایسه  تغذیه شده با جیره غذایی حاوی رنگدانه

 دست آمد. ها در انتهای دوره بهتعداد آن

ها با استفاده تجزیه و تحلیل دادهتجزیه و تحلیل آماری:        

ظور منطرفه و بهاز آنالیز واریانس یک SPSS16افزار آماری از نرم

ها، از آزمون تفکیکی داری بین میانگینتعیین اختالف معنی

چنین برای هم صورت گرفت. >01/0P دانکن در سطح احتمال

داری فاکتورهای رشد بین دو جنس نر و ماده از تعیین معنی

 استفاده شد. طبق آزمون  Independent t-testآزمون

Independent t-test نرخ رشد  ،وزن نهایی)های رشد شاخص

دارای اختالف  (وضعیت و ضریب تبدیل غذایی شاخصویژه، 

  ،ها بودهدر بین نرها و ماده >01/0Pداری در سطح معنی

 جنس نر و ماده  همین دلیل تمامی این فاکتورها برای دوبه

 ای محاسیه گردید.طور جداگانهبه

 

 نتایج
های شاخص-های رشد در مولدینبررسی شاخص       

( در نرها با افزایش SGRنرخ رشد ویژه ) جنس نر: دررشد 

 میزان رنگدانه آستاگزانتین در بین سه تیمارتغذیه شده با جیره

آستاگزانتین افزایش یافت اما این تغییرات  غذایی حاوی رنگدانه

چنین . هم<P)01/0)دار نبود نسبت به شاهد و یکدیگر معنی

تیمار، در تیمار حاوی ( در بین سه FCR)ضریب تبدیل غذایی

گرم رنگدانه آستاگزانتین در کیلوگرم غذا، در باالترین میلی 10

میزان خود قرار داشت، هرچند این مقدار در گروه شاهد نسبت 

دار نبود اما معنی ،باالتر بودA 610و A 600 به تیمارهای

(01/0(P>.  میلی 600اگرچه در ظاهر در  تیمار تغذیه شده با 

ترین ترین و گروه شاهد در بیشدر کم CFه میزان گرم رنگدان

 .<P)01/0)داری مشاهده نشد ولی، تفاوت معنی داشت قرار مقدار

آستاگزانتین، در  میزان رشد در بین سه تیمار حاوی رنگدانه

با  ،گرم رنگدانه آستاگزانتین کاهش یافتمیلی 10با  6تیمار 

شده با جیره غذایی حال بین گروه شاهد و سه گروه تغذیه این

)جدول  <P)01/0)داری مشاهده نشد حاوی رنگدانه تغییر معنی

3). 

 

 

 

آستاگزانتین در ماهی فایتر با سطوح مختلف رنگدانه نرهای رشد جنس : مقایسه برخی از شاخص2جدول

  05A  155A  105A شاهد های رشدشاخص

 a66/0±01/6 a39/0±99/0 a66/0± 01/6 a02/0±99/0 )گرم( افزایش وزن بدن

 a99/0±16/6 a61/0±99/6 a96/0±01/6 a33/0±31/6 مترمکعب()گرم بر سانتی شاخص وضعیت

 a69/0±69/6 a61/0±91/6 a63/0±36/6 a61/0±31/6 ضریب تبدیل غذایی

 a39/699±11/911 a99/22±19/321 a01/662±93/991 a02/629±21/931 )درصد(درصد افزایش وزن بدن 

 a16/0±19/3 a99/0±39/3 a99/0±19/3 a11/0±19/3 خ رشد ویژه )درصد(رن

9011/0 ±0111/0 میانگین وزن اولیه )گرم(  031/0 ± 9999/0 01/0 ± 93/0 01/0±39/0 

92/6±0912/0 میانگین وزن ثانویه )گرم(  393/0±3111/6 016/0±9112/6 099/0±6111/6 

 باشد.داری میعدم اختالف در معنی حروف انگلیسی مشابه نمایانگر

 
 
 

    

 های تغذیهدر گروههای رشد در جنس ماده: شاخص       

 میلی 10شده با رنگدانه افزایش وزن مشاهده نشد حتی تیمار 

( نیز CFتری داشت در رابطه با شاخص وضعیت )گرم وزن کم

 دار بین تیمارهای مختلف و شاهد مشاهده نشداختالف معنی

کاهش  600جز تیمار ( در تیمارها بهFCRضریب تبدیل غذایی )

( در تیمارها افزایش نداشت WGPیافت اما درصد افزایش وزن )

ثبت تر از شاهد بود در مجموع تأثیری مکم 10حتی در تیمار 

چنین در شاخص نرخ هم (.9بر روی رشد مشاهده نشد )جدول 

داری ( بین تیمارها با شاهد اختالف معنیSGRرشد ویژه )

 (.9 تر شده است )جدولکم 10وجود نداشت و تیمار 
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 آستاگزانتین سطوح مختلف رنگدانههای رشد جنس ماده در ماهی فایتر با : مقایسه برخی از شاخص3جدول

  05A  155A  105A شاهد های رشدشاخص

 b96/0±39/0 b03/0±61/0 a09/0±99/0 a01/0±92/0 )گرم( افزایش وزن بدن

 a19/0±9/6 a91/0±13/6 a99/0±69/3 a19/0±12/6 مترمکعب()گرم بر سانتی شاخص وضعیت

 a36/0±09/3 b3/0±19/6 ab69/0±26/6 b31/0±11/6 ضریب تبدیل غذایی

 a91/39±92/696 b99/36±99/11 a39/93±99/619 a91/69±12/613 درصد افزایش وزن بدن )درصد(

 b61/0±16/6 a33/0±21/0 b69/0±19/6 b63/0±21/6 نرخ رشد ویژه )درصد (

 3911/0 ±091/0 6911/0±036/0 31/0 ±031/0 619/0 ± 0901/0 میانگین وزن اولیه )گرم(

 13/0±21/0 1929/0 ±012/0 9999/0 ±031/0 9611/0 ±0901/0 وزن ثانویه )گرم(میانگین 

 باشد.داری میمعنی حروف انگلیسی  متفاوت نمایانگر وجود
     

تغذیه شده با  تیمارهایبررسی رسیدگی جنسی در مولدین:        

 غلظت از که تیمارهاییجیره غذایی حاوی رنگدانه آستاگزانتین، 

 با تیمارهای به نسبتمراتب به بودند، برخوردار تریبیشآستاگزانتین 

د و در بودنتر و بازماندگی باالتری الروهای بیش دارای ترپایین غلظت

ر چه از ریزی مشاهده نگردید، اگگروه شاهد در این مدت زمانی تخم

 (.9ه شد )جدولدها دینظر ظاهری عالئم رسیدگی جنسی در آن

       

 

 آستاگزانتین های متفاوت رنگدانهریزی متوالی درماهی فایتر در غلظتمیانگین  تعداد الرو  در دو تخم :4جدول 

  05A  155A  105A شاهد 

 c91/30±99 c23/39±691 a96/69±326 0 ریزیتخم تعداد الروها در اولین

 c09/30±91 b96/31±693 a69/9±311 0 ریزیتعداد الروها در دومین تخم

 .باشدداری میتغییر در حروف التین نشان دهنده تغییر در معنی

     

 برحسب روز  ریزی متوالی در ماهی فایتردو تخمزمان  :0جدول 
  05A  155A  105A شاهد 

 630 631 630 مشاهده نگردید ریزیزمان اولین تخم

 699 693 699 مشاهده نگردید ریزیزمان دومین تخم

     

تأثیر رنگدانه : بقاء در تیمارهای مورد آزمایش       

های بقای الرو بر شاخصآستاگزانتین در جیره غذایی مولیدن 

شود که اختالف ماهی فایتر در دو تفریخ متوالی نشان داده می

الروهای بازمانده بین تیمارهای شاخص داری در کامالً معنی

ترین میزان بقاء را بین بیش 9شود که تیمار مختلف دیده می

داری صورت معنیچنین بهاین تیمار هم .(6تیمارها دارد )شکل 

 میزان تلفات را در مقایسه با سایر تیمارها نشان داد.ترین کم

 

 
 مقایسه بقاء الروها در بین سه جیره غذایی حاوی رنگدانه آستاگزانتین و گروه شاهد :1شکل

 باشدمیدار بین تیمارها تغییر در حروف انگلیسی بیانگر وجود اختالف معنی
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 بحث
که نقش مثبت کارتنوئیدها درمتابولیسم با توجه به این       

از  تواند سبب افزایش استفادهآبزیان شناخته شده است که می

 و Amarآن بهبود رشد است ) مواد مغذی شود که نتیجه

که طبق طوری، به(6929و همکاران،  Segner؛ 3006همکاران، 

غذایی حاوی رنگدانه  ( جیره6991و همکاران ) Petitتحقیقات 

اندازی در میگوی کروما آستاگزانتین باعث کاهش چرخه پوست

(Penaeus japonicusشده که نتیجه )  آن افزایش رشد بوده

 چنین ثابت شده که رشد میگوهای تغذیه شده با جیرهاست. هم

تر بوده است گروه شاهد بیش غذایی آستاگزانتین نسبت به

(Thongrod  ،به6991و همکاران .) عالوهMerchie  و همکاران

دریافتند که در پست الروهای میگوی ببری سیاه  (6992)

(Penaeus monodon)  با رژیم غذایی حاوی رنگدانه آستاگزانتین

ترین میزان در سطوح متفاوت، گروهی که کم Cو ویتامین 

ترین کردند دارای کم را دریافت  Cو ویتامین آستاگزانتینرنگدانه 

باشند ها میمقدار رشد و بازماندگی نسبت به سایر گروه

(Merchie هم6992همکاران،  و .) کارتنوئیدها چنین گزارش شد

 Haliotis)الروها در صدف آبالون  باعث بهبود رشد و بازماندگی

discus) شوند می(Tsushima  وMatsuno، 6992،)  از طرفی

غذایی حاوی  ( با بررسی اثر جیره6996) دیگر تیزکار و همکاران

در آستازانتین در ماهی طالیی به این نتیجه رسیدند که  رنگدانه

برداری میانگین وزن و طول ماهیان اختالف طی مراحل نمونه

این نتیجه در مطالعات انجام . داری را با یکدیگر نشان ندادمعنی

ها به این نیز تأیید شده است. آن برخی محققانشده توسط 

نتیجه رسیدند که کارتنوئیدهای موجود در جیره تأثیری در 

در پژوهش حاضر، براساس آمار،  اند.رشد ماهی طالیی نداشته

ترین تاثیر چندانی نداشت و بیش رشد روی فاکتورهای رنگدانه بر

ریزی و بقاء الروها داشت روی فاکتورهای جنسی و تخم اثر را بر

 های ماهی که با مطالعات سایر محققین بر روی سایر گونه

با توجه به نقش هورمونی رنگدانه آستاگزانتین خوانی دارد. هم

 ،(6991و همکاران،  Hartmanها پیش )در فرآیند لقاح از سال

های غذایی حاوی کارتنوئیدها از جمله این ثابت شد که جیره

توانند باعث افزایش نرخ لقاح، رسیدگی جنسی و میرنگدانه 

و  Huang) ماهیان شوندپس از لقاح، در  هاتخمقاء بافزایش نرخ 

، Deufel؛ Georgiev ،6916؛ Mikulin ،3009؛ 3002همکاران، 

، Strawnو  Hubhs؛ Stavenbagen ،6912و  Hubbs؛ 6911

کارتنوئیدها  محققان، عملکرد هایدر بسیاری از یافته .(6911

، Swingleآال )برای رسیدگی جنسی بهتر مولدین ماهی قزل

، Harrison؛ Dall ،6991؛ Harrison ،6991) (، میگو6926

 Merchieالبستر ماده ) و (6990و همکاران،  Quinitio؛ 6990

ات نشان داد مطالع ،( به اثبات رسیده است6992وهمکاران، 

تر باشد زانتین در جیره مولدین بیشگقدر غلظت آستاههرچ

شود تر میزانتین در کبد و در نتیجه تخمدان بیشگتجمع آستا

(Ribeiro ،؛3006 و همکاران Pangantihon-Ku-hlmann و 

محققان بسیاری این امر را مورد تأیید قرار  .(6992همکاران، 

اند که افزایش میزان اند و در نتایج خود بیان داشتهداده

کارتنوئیدها در طی مراحل رسیدگی جنسی مولدین باعث بهبود 

 شودسازی و رسیدگی جنسی در مولدین میفرایند زرده

(Ahmadi  ،؛ 3001و همکارانWyban  ،؛ 6991و همکاران

Watanabe  وMiki ،6991 ؛Watanabe  ،و از  (6929و همکاران

اولیه متابولیسم کارتنوئیدها جهت انتقال  کبد پایگاه کهجاییآن

و  Hardy؛ 6991و همکاران،  Metusalach) هاستبه تخم

کمان ثابت شده رنگینی آالدر ماهی قزل ،(6990همکاران، 

 زانتین در طی رسیدگی جنسیگاست که سطوح مختلف آستا

باعث افزایش سطح گلیکوژن کبد شده و این امر باعث بهبود 

ساختار کبد و عملکرد بهتر سایر مواد مغذی در تبدیل به مواد 

 و Swingle؛ 3001همکاران،  و Page) شودحد واسط می

نشان داد که نتایج حاصل، مطابق  9جدول  (.6926همکاران، 

در بسیاری از  باشد.های سایر محققان در این زمینه میبا یافته

داشته باشند  لقاح باالییهایی که نرخ ماهیان ثابت شده است که تخم

و درصد الروهایی که  ی بودهباالتر گشایی نرخ تخم دارای در نهایت

و  Springateها باالتر است )کنند در آنشروع به تغذیه فعال می

 (.6929همکاران، 

های نشان داده شده است در برخی بررسیچنین هم

شوند، کارتنوئیدهایی که همراه با وتیلین، وارد تخم ماهیان می

عالوه بر بهبود رسیدگی جنسی مولدین باعث افزایش کیفیت 

دیگر معتفدند  اگرچه گروهی .(Harrison ،6990) شوندالروها می

زانتین و کانتازانتین تاثیری گآستا هایرنگدانه حاوی هایجیره که

و  Choubertندارند )الروها نسبت به شاهد  بقاءدر بهبود نرخ 

تاثیر مثبت کارتنوئیدها بر میزان  با این وجود ،(3001همکاران، 

و همکاران،  Linan-Cabelloپوستان )الروهای سخت قاءرشد و ب

چنین جلوگیری از ناهنجاری ریختی و افزایش نرخ ( و هم3009

نیز  Pseudocenttus depressusالروهای توتیای دریایی  قاءب

شواهد زیادی  (Matsuno ،6992و  Tsushimaثابت شده است )

 ارتباط بین کارتنوئیدهای موجود در تخم و کیفیت مبنی بر

تر که مقادیر بیش شدثابت  چهچنان ،الروها موجود است

زانتین در تخم آزادماهیان باعث افزایش گکارتنوئیدهای آستا
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 شودالروها در قبل و بعد از جذب کیسه زرده می قاءنرخ ب

(George  ،3006و همکاران). های مکمل که شد گزارش عالوهبه

زانتین باعث افزایش سالمت و عملکرد سیستم ایمنی گآستا

و همکاران،  Pan) شوندکمان میرنگین آالیالروهای ماهی قزل

 Berge و Bjerkeng  .(6991و همکاران،  Christiansen؛ 3009

( در یک بررسی در ماهی آزاد نشان دادند که که 3000)

های صورتکارتنوئیدهای موجود در غذا پس از خورده شدن به

مختلف در کبد ذخیره شده و در طی مراحل جنسی به تخمدان 

در بررسی سایر  شود. این موضوعو سپس تخمک منتقل می

و  Linan-Cabelloمحققین در میگو نیز به اثبات رسیده است )

 ماهی درچنین (. هم3009و همکاران،  Pan؛ 3009همکاران، 

 مولدین توسط شده خورده بتاکاروتن که است شده ثابت طالیی

 کبدی، هایمتابولیسم اثر در، درکبدن شد ذخیره از پس ماده

 مراحل طی 2A ویتامین سپس و شده تبدیل 2Aویتامین  به

، Del Titoو  Benjamin) شودمی منتقل هاتخمک به سازیزرده

 تریناصلی از یکی رتینولو  Aکه ویتامین جایی( و از آن6922

ه نتیجدر  ،باشندمی شیرین آب ماهیان الروهای بهتر دید برای مواد

 دریافتکه سبب طوریشود بهقدرت دید الروها می افزایش باعث

بقاء الروها در نتیجه خوردن  شده و میزان محیط از غذا بهتر

( 6911و همکاران،  Westیابد )تری ازغذا افزایش میبیش میزان

 (.6باشد )شکل که منطبق با نتایج حاصل از تحقیق اخیر می

 های غذایی حاوی رنگدانهحاضر رژیم تحقیق براساس نتایج       

دار در آستاگزانتین در مقادیر باالی خود باعث افزایش معنی

فاکتورهای رشد در ماهی فایتر نشده است اما باعث بهبود 

فرایند لقاح و تولیدمثل بهتر ماهی فایتر شده و الروهای حاصله 

تر بوده و نرخ بقاء باالیی را نسبت به تیمارهای از آن مقاوم

با توجه پایان در .دهدشان میتر آستاگزانتین ندارای غلظت کم

جیره غذایی مولدین، در  گرددهای تحقیق، پیشنهاد میبه یافته

های حاوی این ضمن استفاده از آستاگزانتین سنتتیک از جلبک

 رنگدانه و تعیین سایر اثرات طبیعی آن در فاکتورهای تولید

 مثلی استفاده شود.

 

 بعامن

حسینی، س.ع. و تیزکار، ب.؛ سوداگر، م.؛ بهمنی، م.؛  .1

های تک میلی حاوی آستاگزانتین تاثیرجیره .1331 م.، چمنی،

 Carassiusهای تولیدمثلی ماهی طالیی)وبتاکاروتن برشاخص
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