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اثر رنگدانه گیاهی لوتئین بر فاکتورهای رشد ،تغذیه ،بقا و رنگپذیری گوشتماهی
آزاد دریای خزر ()Salmo trutta caspius

چکیده

شایان قبادی

در این تحقیق ،اثر رنگدانه گیاهی لوتئین بر فاکتورهای رشد ،بقا و رنگپذیری گوشتماهی آزاد دریای

الهه خدابخش

*1
2

خزر ( )Salmo trutta caspiusبا میانگین وزنی  78±91گرم ،به مدت  7هفته مورد بررسی قرار
گرفت .این بررسی با استفاده از طرح کامالً تصادفی شامل جیرههای غذایی حاوی دوزهای  21 ،21و

 .2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بابل ،استادیار گروه

 12میلیگرم بر کیلوگرم لوتئین و جیره فاقد افزودنی به عنوان شاهد انجام شد .نتایج نشان داد بر اساس

شیالت ،بابل ،ایران

زیستسنجیهای انجام شده در طی دوره پرورش ،از نظر طول ،اختالف معنیداری بین تیمارهای تغذیه

 .1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات،

شده با لوتئین مشاهده نشد ( )P<2/20و تیمارهای تغذیه شده با لوتئین به طور معنیداری نسبت به

دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشجوی دکتری

شاهد دارای وزن و طول بیشتری بودند ( .)P>2/20از نظر شاخصهای رشد ،تغذیه و بقاء بهجز فاکتور

بیولوژی دریا ،تهران ،ایران

وضعیت ( ،)CFاختالف معنیداری بین تیمارهای تغذیه شده با لوتئین دیده نشد ( ،)P<2/20اما بین
تیمار شاهد و سایر تیمارها در تمام موارد ذکر شده به جز ضریب تبدیل غذایی ( ،)FCRاختالف معنیدار

*مسئول مکاتبات:

مشاهده شد ( .)P>2/20به طور کلی کمترین میزان  FCRو  CFو همین طور بیشترین میزان

shgh_science@yahoo.com

 GR ،BWIو بقاء مربوط به تیمار ( 1حاوی  12میلیگرم در کیلوگرم لوتئین در جیره غذایی) بوده
است .از لحاظ رنگپذیری بین تیمارهای آزمایشی ،تیمار تغذیه شده با  12میلیگرم در کیلوگرم لوتئین

تاریخ دریافت2932/22/21 :

بیشترین تغییر رنگ را نسبت به سایر تیمارها و تیمار شاهد ایجاد نمود .این نتایج نشان داد که استفاده

تاریخ پذیرش2931/21/13 :

از رنگدانه گیاهی لوتئین در جیره غذایی ماهی آزاد دریای خزر موثر و مناسب است.

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است.

واژگان کلیدی:

ماهی آزاد دریای خزر ( ،)Salmo trutta caspiusلوتئین ،رشد ،بقا،

رنگپذیری.

مقدمه
ماهی آزاد دریای خزر ( )Salmo trutta caspiusیکی از با ارزشترین گونههای ماهیان بومی کشور است (وثوقی و مستجیر .)2983 ،این
گونه طی سالهای اخیر در معرض انقراض قرار گرفته بود ،به همین جهت تکثیر مصنوعی آن به منظور رهاسازی و بازسازی ذخایر طبیعی
در مراکزی نظیر مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی شهید باهنر کالردشت در دستور کار قرار گرفت .در حال حاضر بهبود شرایط تکثیر
این گونه امکان پرورش مصنوعی آن را فراهم نموده و از آنجا که این ماهی قیمت باالتری نسبت به گونههای نزدیک به خود مانند قزلآالی
رنگینکمان دارد ،رویکرد قابل توجهی به امر پرورش آن از سوی پرورشدهندگان مشاهده میشود.
رنگ گوشت آزادماهیان یکی از مهمترین شاخصهای کیفی آن است ( .)Sigurgisladottir et al., 1997رنگ عضالت ماهیهایی که
در محیط طبیعی تغذیه شده باشند ،به علت بدست آوردن کاروتنوئیدهای طبیعی و تجمع آن در ماهیچهها نارنجی است و این ویژگی عامل
مهمی در بازاریابی و فروش مناسب آنها محسوب میشود .امروزه استفاده از ترکیبات غذایی گیاهی بهعنوان تولید رنگدانه کاربرد دارد و
تحقیقاتی بر روی پتانسیل بکارگیری این مواد در حال انجام است ( .)Gouveia et al., 1997; Raymundo et al., 2005ماهیها
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توانایی سنتز کاروتنوئیدها را ندارند ،بنابراین این ترکیبات میبایست به جیره غذایی آنها اضافه شود ( .)Goodwin, 1984کاروتنوئیدها
عالوه بر ایجاد رنگ در گوشت ماهیان ،باعث بهبود شرایط رشد ،افزایش توان سیستم ایمنی از طریق باال رفتن تولید آنتیبادی ،کاهش
استرس ،افزایش بقاء ،افزایش کارایی تکثیر و  ...میگردند.
لوتئین رنگدانه گیاهی است که در عصاره گل همیشه بهار ،علف و یونجه یافت میشود و بهعنوان یک آنتی اکسیدان فعال در بافتهای
مختلف محسوب میگردد ( .)Yeum and Russel, 2002منابع غذایی حاوی لوتئین شامل گیاهان سبز تیره ،سبزیجات نشاسته دار،
پوست تخم مرغ ،میوهجات میباشد .این رنگدانه قابلیت جذب و تثبیت در عضله آزداماهیان را دارد ( .)Welker et al., 2001لذا ،در این
تحقیق جایگزینی رنگدانه گیاهی با رنگدانه مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت .در حال حاضر از آستاگزانتین مصنوعی برای رنگپذیری آزاد
ماهیان استفاده میشود ،ولی اکنون میتوان از کاروتنوئیدهای گیاهی برای این منظور استفاده کرد ( ;Vernon Carer et al., 1994

.)Yanar et al., 1997
تاکنون تحقیقات زیادی بر روی جوانب مختلف تاثیر رنگدانهها بر ویژگیهای رشد ،بقا ،رنگپذیری ،ایمنی و  ...در آبزیان مختلف انجام شده
است .به عنوان مثال زرینفر و مالیی در سال  2971اثرات آستاگزانتین را بر روی رشد و کیفیت ظاهری قزلآالی رنگینکمان را بررسی و
اعالم کردند که افزودن آستاگزانتین در اواخر دوره پرورش قزلآالی رنگینکمان باعث بهبود رنگ گوشتماهی میشود ،هر چند در بحث
افزایش وزن و طول هیچ گونه اختالف معنیداری وجود نداشت Bjerkeng .و همکاران ( ،)2331طی تحقیقی بر روی تاثیر کاروتنوئیدها بر
ماهی قزلآالی رنگینکمان( )Oncorhynchus mykissاعالم کردند که رنگدانهها در رشد و مقاومت در برابر بیماریها و هورمونهای
جنسی موثرند و اثرات مثبت آستاگرانتین وابسته به فعالیت آنتیاکسیدانی میباشد .از سوی دیگر از آنجا که ممکن است انباشت رنگدانههای
مصنوعی در بافت ماهیان موجب بروز خطراتی برای مصرف کنندگان گردد و همینطور با توجه به قیمت باالی این رنگدانهها ،رویکرد
تحقیقات جدید به سوی یافتن رنگدانههای جایگزین و خصوصاً رنگدانههای گیاهی ارزان قیمت معطوف شده است .به عنوان مثال Gocer

و همکاران ( ،)1221در تحقیقی اثرات فلفل قرمز ،گل همیشه بهار و آستاگزانتین مصنوعی را بر روی رنگپذیری و رشد میگوی ببری سیاه
( )Penaeus monodonبررسی و گزارش کردند که افزودن کاروتنوئیدهای طبیعی و مصنوعی روی رشد اثری نداشت ،اما تاثیر مثبتی بر
میزان بقا نشان داد Talebi .و همکاران ( )1222تاثیر رنگدانه گیاهی لوتئین بر رشد و فاکتورهای خونی ماهی قزلآالی رنگینکمان
( )Oncorhynchus mykissمورد بررسی قرار دادند و گزارش نمودند که استفاده از این رنگدانه در جیره غذایی ،تاثیر مثبتی بر فاکتورهای
ذکر شده خواهد داشت .همچنین  Talebiو همکاران ( ،)1229تاثیر فلفل دلمهای قرمز را بر رشد ،رنگپذیری بافت و فاکتورهای خونی
ماهی قزلآالی رنگینکمان مورد بررسی قرار دادند که نتایج این تحقیق نشان از تاثیر مثبت این رنگدانه گیاهی بر فاکتورهای یاد شده داشت.
با این حال تاکنون تحقیقاتی بر روی تاثیر رنگدانه لوتئین در جیره غذایی ماهی آزاد دریای خزر انجام نشده است .لذا تحقیق حاضر با هدف
دستیابی به یک جیره غذایی طبیعی مناسب از لحاظ سالمت و هزینه تولید و همینطور بررسی اثر رنگدانه لوتئین بر روند رشد ،تغذیه ،بقاء و
رنگپذیری ماهی آزاد دریای خزر انجام شد.

مواد و روشها
این آزمایش به مدت  7هفته و در  21حوضچه فایبرگالس  1×1×2/0متر به مدت  01روز ،در مجتمع تحقیقاتی شیالت دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بابل انجام شد .منبع تامین آب ،آب چاه بود که پس از هوادهی به مدت  11ساعت در یک مخزن ذخیره ،مورد استفاده قرار میگرفت.
در طول دوره آزمایش میانگین دمای آب  21/98 ± 2/1درجه سانتیگراد و اکسیژن محلول در آب معادل  7/82 ± 2/12میلیگرم در لیتر و
 pHمعادل  8/0 ± 2/99بود .برای انجام تحقیق  912عدد ماهی آزاد دریای خزر پرورشی پس از انتقال و سازگاری با محیط پرورش و غذای
کنسانتره با میانگین وزنی  78±2/91گرم در  1تیمار و  9تکرار برای هر تیمار در غالب طرح آماری کامالً تصادفی متعادل با تراکم یکسان
در تمامی تیمارها ( 92عدد به ازای هر استخر) تحت شرایط محیطی یکسان توزیع شدند .جهت اطمینان از عدم وجود اختالف معنیدار در
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طول و وزن ماهیان توزیع شده در حوضچههای مختلف از برنامه آماری شاپیرو-ویلک( )Shapiro-wilkاستفاده شد .تیمارهای آزمایشی
این تحقیق به صورت زیر بودند:
تیمار  :2تیمار شاهد که از غذای تجاری معمولی تغذیه کردند.
تیمار  :1مکمل شده با  21میلیگرم در کیلوگرم لوتئین
تیمار  :9مکمل شده با  21میلیگرم در کیلوگرم لوتئین
تیمار  :1مکمل شده با  12میلیگرم در کیلوگرم لوتئین ()Talebi et al., 2011
ماهیان سه بار در روز و در ساعات  21 ،7و  21غذادهی شدند .غذای مورد نیاز با توجه به وزن توده زنده اندازهگیری شده ،پس از هر بار
زیستسنجی (هر دو هفته یکبار) محاسبه و در اختیار ماهیان قرار گرفت .رنگدانه لوتئین مورد استفاده از شرکت آریا دالمن نماینده رسمی
شرکت  Biochemتهیه شد.
جیره مورد نظر بر اساس  18درصد پروتئین 29 ،درصد چربی و  21/1کیلوژول بر گرم ( )Vernon Carter et al., 1994بوسیله نرم افزار
 UFFDAفرموله شد .برای تهیه جیره ،ابتدا اقالم غذایی مطابق با جدول شماره  2توزین و رنگدانه لوتئین به میزان مورد نظر در هر تیمار
به اقالم خشک افزوده شد ،سپس با افزودن روغن و آب و تهیه خمیر مناسب با کمک چرخ گوشت پلت مناسب تهیه و در خشککن به مدت
 21ساعت در دمای  12درجه سانتیگراد خشک گردید .آنالیز تقریبی جیره پایه در جدول  1قید شده است.
جدول  :1درصد ترکیبات موجود در جیره پایه مورد استفاده در تحقیق.
درصد جیره

ترکیبات
آرد ماهی

2

07

آرد گندم

1

0

کازئین

1

دکسترین

3
1

8/0

روغن ماهی

2

7

روغن سویا

1

1

کولین کلراید

1

2/0

مکمل معدنی

9

9

مکمل ویتامینی
آنتی اکسیدان
بایندر

1

9

0

2/1

1

2/1

 - 2از شرکت پارس کیلکا واقع در شهرک صنعتی شیالتی میرود شهرستان بابلسر تهیه شد.
 -1از کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان زرین باالن شمال واقع در شهرک صنعتی رجه شهرستان بابل تهیه شد.
3- Unit kg-1 of diet: Fe, 4500 mg; Cu, 500 mg; Co, 50 mg; Se, 50 mg; Zn, 6000 mg; Mn, 5000 mg; I, 150 mg; choline .
Mazandaran Livestock and Poultry Company.
4- Unit kg-1 of diet: Vitamin A, 1200000 IU; D3, 400000; E, 30 IU; K3, 1200mg; C 5400mg; H2, 200mg; 1,200mg; B2,
3600mg; B3, 7200mg; B5, 9000mg; B6, 2400mg; B9, 600mg; B12,4mg; antioxidant 500mg Career up to 1 kg. Mazandaran
Livestock and Poultry Company.
5- Anti-oxidant: Butylated hydroxytoluene (BHT). Mazandaran Livestock and Poultry Company.
6- Binder: Amet Binder (Component: Crude Protein: 71.98%, Crude Fiber: 0.9%, Ash: 17.8%, Moisture: 9.55%).
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جدول  :2ترکیب تقریبی جیره پایه (درصد وزن خشک).
پروتئین

چربی

خاکستر

رطوبت

18/9 ± 2/72

29/2 ± 2/91

7/7 ± 2/12

3/9 ± 2/1

انرژی ناخالص * ()kJ . g-1
21/9

* :انرژی ناخالص جیره بر اساس انرژی موجود در هر گرم پروتئین ( 19/1کیلوژول) ،هر گرم چربی ( 93/0کیلوژول) ،هرگرم کربوهیدرات ( 28/1کیلوژول) محاسبه
شد (.)NRC, 1993

در طول دوره ،هر  21روز یکبار کل ماهیان موجود در هر حوضچه مورد زیستسنجی قرار گرفته و پس از بیهوشی با استفاده از عصاره پودر
گل میخک با دوز  122قیمت در میلیون (مهرابی ،)2987 ،طول آنها با خطکش میلیمتری و وزنشان بهوسیله ترازوی دیجیتال با دقت 2/22
گرم اندازهگیری شد .همچنین همزمان با هر مرحله زیستسنجی ،رنگ گوشت ماهیها نیز با استفاده از  SalmoFanTMمورد ارزیابی قرار
گرفت .این وسیله دارای  20نمونه رنگ میباشد که به ترتیب از اعداد  12تا  91شمارهگذاری شدهاند (شکل  .)2برای انجام این کار پس از
جدا کردن پوست از بدن  9عدد ماهی در هر تکرار ،از گوشت کنار دنده برای تطابق رنگ استفاده شد ( .)Talebi et al., 2013الزم بهذکر
است  21ساعت قبل و بعد از زیستسنجی غذادهی قطع میگردید.

شکل .SalmoFanTM :1
با استفاده از اطالعات زیستسنجی ماهیان در طول دوره و در هر استخر ،فاکتورهای رشد و تغذیه با استفاده از فرمولهای زیر محاسبه
گردید:
 ضریب تبدیل غذایی ()Ronyai et al., 1990( )FCR)FCR=F/(Wt - Wo

 = Fمقدار غذای مصرف شده توسط ماهی.
 = Woمیانگین بیوماس اولیه (گرم).
 = Wtمیانگین بیوماس نهایی (گرم).
 ضریب رشد ویژه ( درصد در روز ) )Ronyai et al., 1990( SGRSGR = (Ln Wt - Ln Wo) / t × 222
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 = Woمیانگین بیوماس اولیه (گرم)
 = Wtمیانگین بیوماس نهایی (گرم)
 = Tتعداد روزهای پرورش.
 درصد افزایش وزن بدن ()Hung et al., 1989( )%BWI222
%BWI  (Bwf  Bwi ) / Bwi  100
 = Bwiمتوسط وزن اولیه در هر تانک.
 = Bwfمتوسط وزن نهایی در هر تانک.
 -رشد روزانه ( گرم در روز)

(GR)Hung et al., 1989
GR= (Bwf – Bwi) / n

 = Bwiمتوسط وزن اولیه در هر تانک.
 = Bwfمتوسط وزن نهایی در هر تانک.
 = nتعداد روزهای پرورش.
 ضریب چاقی (  Kیا )Hung and Lutes 1987, ( ) CFCF= (Bw / TL3) × 222

 = Bwمیانگین وزن نهایی بدن بر حسب گرم.
 = TLمیانگین طول کل نهایی بر حسب سانتیمتر.
 درصد بازماندگی ()Ai et al., 2006 ×222تعداد الروهای موجود در پایان آزمایش = درصد بازماندگی
تعداد الروهای موجود در شروع آزمایش
تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرم افزارهای کامپیوتری  SPSS 29و  Excel 1229انجام شد .برای تجزیه و تحلیل آماری پس از کنترل
همگن بودن دادهها ،میانگینهای بدست آمده از اندازهگیری وزن و طول و اعداد بدست آمده از طریق فرمولهای تغذیه بهوسیله آنالیز
واریانس یکطرفه آنوا ( )One-way Anorو تست جداساز دانکن ( )Duncanدر سطح اطمینان  30درصد مقایسه شدند.

نتایج
نتایج مربوط به رشد نشان داد که پاسخ ماهیان در برابر غلظتهای مختلف لوتئین جیره متفاوت است .براساس زیست سنجیهای انجام شده
در طی دوره پرورش از نظر طول اختالف معنیداری بین تیمارهای تغذیه شده با لوتئین مشاهده نشد ( ،)P<2/20اما میانگین وزن نهایی
تیمارهای تغذیه شده با مقادیر بیشتر لوتئین با تیمار حاوی کمترین دوز لوتئین در جیره اختالف معنیداری داشت ( ،)P>2/20ضمناً تیمارهای
تغذیه شده با لوتئین به طور معنیداری نسبت به شاهد دارای وزن و طول بیشتری بودند (( ،)P>2/20جدول  .)9تیمار شاهد ،کمترین
افزایش وزن ( )201/18 ± 2/17و طول ( )11/11 ± 2/18و تیمار ( 9لوتئین  21میلیگرم در کیلوگرم) ،بیشترین افزایش وزن (± 2/90
 )281/91و طول ( )11/98 ± 2/97را بدست آوردند.
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جدول  : 3مقایسه میانگین وزن و طول کل در ماهیان آزاد دریای خزر ( )Salmo trutta caspiousتغذیه شده با
سطوح متفاوت رنگدانه لوتئین در انتهای دوره پرورش (میانگین  ±انحراف معیار).
تیمار
جیره شاهد
جیره حاوی لوتئین دوز 11
میلیگرم بر کیلوگرم
جیره حاوی لوتئین دوز 11
میلیگرم بر کیلوگرم
جیره حاوی لوتئین دوز 22
میلیگرم بر کیلوگرم

میانگین وزن کل

میانگین طول کل

(گرم)

(سانتیمتر)

201/18 ± 2/17a

a

11/11 ± 2/18

213/31 ± 2/02 b

b

19/19 ± 2/02

bc

11/98 ± 2/97

bc

11/98 ± 2/12

281/91 ± 2/90 c
280/32 ± 1/11 c

حروف غیر همسان در هر ستون نشانگر وجود اختالف معنیدار بین دادهها میباشد (.)P>2/20
اما از نظر شاخصهای رشد و تغذیه و بقا بجز فاکتور وضعیت ( )CFاختالف معنیداری بین تیمارهای تغذیه شده با لوتئین دیده نشد
( ،)P<2/20اما بین تیمار شاهد و سایر تیمارها در تمام موارد ذکر شده بجز ضریب تبدیل غذایی ( )FCRاختالف معنیدار مشاهده شد
(( ،)P>2/20جدول  .)1بطور کل کمترین میزان  )1/81 ±2/01( FCRو  )2/21 ± 2/21( CFو همینطور بیشترین میزان ± 1/17( BWI
 )2/91 ± 2/91( GR ، )11/29و بقا ( )31/99 ± 2/01مربوط به تیمار ( 1حاوی  12میلیگرم در کیلوگرم لوتئین در جیره غذایی) بوده است.
جدول  : 1مقایسه میانگین عملکرد رشد ،تغذیه و بقا در ماهیان آزاد دریای خزر ()Salmo trutta caspious
تغذیه شده با سطوح متفاوت رنگدانه لوتئین در انتهای دوره پرورش (میانگین  ±انحراف معیار).
پارامترها

BWI

(درصد)

FCR

SGR

GR

CF

بقاء (درصد)

± 2/11 a

±2/12 b

±2/97 a

± 2/22 a

± 2/22 c

± 2/08a

21/21

9/20

99/21

2/32

2/21

77/99

جیره حاوی لوتئین دوز 11

± 2/20 b

±2/09 ab

±2/98 bc

± 2/28 bc

± 2/22 b

± 2/08b

میلیگرم بر کیلوگرم

12/13

1/71

91/72

2/90

2/21

30/99

تیمار

جیره شاهد

جیره حاوی لوتئین دوز 11

bc

± 2/19

ab

bc

bc

± 2/21

b

± 2/29

b

± 2/22

میلیگرم بر کیلوگرم

19/31

1/80±2/20

91/92±2/19

2/91

2/21

31/22

جیره حاوی لوتئین دوز 22

± 1/17 bc

±2/01 ab

±2/12 bc

± 2/91 bc

± 2/21 a

± 2/01bc

میلیگرم بر کیلوگرم

11/29

1/81

91/12

2/91

2/21

31/99

حروف غیر همسان در هر ستون نشانگر وجود اختالف معنیدار بین دادهها میباشد (.)P>2/20
از لحاظ رنگپذیری ،نتایج نشان داد ماهیانی که از رنگدانه تغذیه کردند نسبت به تیمار شاهد ،دارای تغییر رنگ بیشتری در گوشتشان
بودند .با توجه به نتایج بدست آمده بیشترین تغییر رنگ در پایان دوره مربوط به تیمار ( 1حاوی 12میلیگرم در کیلوگرم لوتئین در جیره
غذایی) بود که درجه رنگین بودن آن با توجه به  11 ± 2 ،SalmoFanTMبود و به ترتیب تیمار  1و  9با درجه رنگی شدن 19/11 ± 2/08
11
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و  10 ± 2در رتبههای بعدی قرار گرفتند  .این درحالی است که تیمار شاهد تا پایان دوره آزمایش بدون تغییر رنگ بود و حتی به پایینترین
درجه رنگ  )21/11 ± 2/08( SalmoFanTMنیز نرسید (شکل .)1

bc

b

10
12
a

20
22
0
2

تیمار1

تیمار1

تیمار9

درجه رنگ گوشت براساس Salmo fan

c

92

تیمار( 2شاهد)

شکل  : 2مقایسه میزان رنگین شدن گوشت ماهیان آزاد دریای خزر ( )Salmo trutta caspiousتغذیه شده با
سطوح متفاوت رنگدانه لوتئین در انتهای دوره پرورش (میانگین  ±انحراف معیار).

بحث و نتیجهگیری
واضح است که رنگدانههای کاروتنوئیدی در ماهی آزاد یک نشانه طبیعی مهم از نظر زیستشناسی میباشد و بر بازارپسندی محصول نقش
به سزایی دارد .ماهی مانند حیوانات دیگر قادر به تولید کاروتنوئیدها نیست و در شرایط طبیعی این دسته از مواد را به وسیله غذای مصرفی
شامل جلبک ،سختپوستان و نرمتنان غنی از کاروتنوئیدها تأمین میکند .بنابراین کاروتنوئیدها در شرایط پرورشی باید به صورت مکمل
غذایی مورد استفاده قرار گیرند (.)Wozniake, 1996
میزان بقای بسیار باال ،رشد مناسب ماهیان و عدم تأثیرپذیری شاخصهای عملکرد رشد و مصرف غذایی از جیرههای غذایی در تحقیق
حاضر ،نشان داد که رنگدانه گیاهی لوتئین اثرات منفی بر روی سالمتی ماهی آزاد دریای خزر نداشته و برعکس تاثیر مثبت بروز میدهد.
در این مطالعه بیشترین و کمترین میزان رشد به ترتیب در تیمار  1و تیمار شاهد مشاهده شد .از جمله علل احتمالی افزایش وزن میتوان
به اثر مثبت کاروتنوئیدها بر متابولیسم ،تسریع هضم و جذب و افزایش بهرهوری از مواد مغذی اشاره نمود ( Tacon, 1981; Amar et

 )al., 2001و میتوان نتیجه گرفت که کاروتنوئیدهای گیاهی باعث افزایش رشد در ماهیان میشوند که با یافتههای ،)1222( Bjerkenge
 Mehrabiو همکاران ( Harpaz )1227و همکاران ( Buyukcapar )1228و همکاران ( )2337مشابهت دارد ،هرچند با یافتههای
 Gocerو همکاران در سال  1221که عدم تاثیر کاروتنوئیدهای گیاهی بر روی رشد را گزارش نمودند ،مغایرت دارد.
احتماالً یکی از مهمترین عوامل بهبود شرایط رشد در تحقیق حاضر ،نقش مثبت این رنگدانه در بهبود شرایط ایمنی ماهیان میباشد .به
طور کل رنگدانهها بخاطر خاصیت آنتیاکسیدانی مناسب ،سیستم ایمنی را تقویت کرده و باعث افزایش مقاومت میشوند که در نهایت موجب
کاهش استرس و بقای بیشتر ماهیان و همین طور بهبود شرایط رشد میگردند .در تحقیق حاضر هم افزودن رنگدانه لوتئین که حاوی مقادیر
باالیی از ویتامین  Aبه عنوان آنتیاکسیدان میباشد ،به جیره غذایی باعث افزایش بقا شد که با یافتههای امانی نژاد Bjerkeng 2977 ،و
همکاران ( Torrisen )1222و همکاران ( )2331مشابهت دارد.
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همچنین بیشترین رنگپذیری در تیمار  1دیده شد و میتوان اظهار داشت که لوتئین به عنوان کاروتنوئیدی گیاهی به دلیل وجود ویتامین
و کاروتن در خود باعث افزایش رنگدانه ذخیره شده در بافت ماهی آزاد دریای خزر میگردد .نتایج تحقیقات  Welkerو همکاران در سال
 1222هم به طور مشابه نشان داد که در بافت ماهی قزلآالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissتغذیه شده با جیره حاوی رنگدانه
لوتئین و فاقد رنگدانه آستاگزانتین ،لوتئین در بافت ماهی ذخیره شد و موجب بهبود رنگ الشه گردید .نتایج مشابهی هم در تحقیق Schiedt

و همکاران ( )2371که بر روی ماهی قزلآالی رنگینکمان وحشی دریاچه آلپاین استرالیا انجام شده بود ،گزارش گردید .در همین راستا
 Mehrabiو همکاران در سال  1227در تحقیقی که روی رنگدانههای گیاهی در گوشت قزلآالی رنگینکمان انگشت قد انجام دادند به
این نتیجه رسیدند که مقدار کاروتنوئیدهای مختلف در گوشت ماهیان دارای رنگهای متنوعی هستند و کاروتنوئیدهای گیاهی دارای تاثیر
مثبتی روی نگهداری رنگدانهها در گوشت ماهیان میباشند .نتایج تحقیق حاضر با یافتههای  Fossو همکاران ( ،)2371و همکاران ()2371
 Torrisenو همکاران ( Erdem ،)2331و همکاران ( ،)1223مشابهت دارد ولی با نتایج تحقیقات زرین فر و مالیی ( ،)2971غیاثوند و
شاپوری ( )2977و مغایرت دارد که علت این اختالف را میتوان به منابع رنگدانه و دوزهای مختلف آن در جیره غذایی و شرایط محیطی و
آزمایشی نسبت داد .البته باید توجه داشت که رنگدانه لوتئین حتی در تیمار  1که بیشترین تغییر رنگ را نشان داد نیز تاثیر متوسطی بروز
داده و میزان رنگ آن بر اساس معیار  Salmo fanمعادل  11 ± 2بوده است .با توجه به تحقیق  Buyukcaparو همکاران در سال ،1228
آستاگزانتین رنگدانه اصلی و موثر در رنگپذیری بافت آزادماهیان محسوب میشود .در حال حاضر نیز رنگدانه مورد استفاده در تغذیه آزادماهیان
در کشور ،آستاگزانتین است .اما به دلیل اینکه این رنگدانه شیمیایی است ،توصیه میشود که استفاده از آن محدود گردد (غیاثوند و شاپوری،
 .)2977با توجه به تحقیق حاضر میتوان گفت که کاروتنوئید گیاهی لوتئین باعث افزایش رشد ،رنگپذیری و بقای ماهی آزاد دریای خزر
میشود و میتواند به عنوان جایگزینی سالم و کم هزینه بجای آستاگزانتین معرفی گردد .این تحقیق دوز موثر برای لوتئین جیره را 12
میلیگرم در کیلوگرم اعالم میکند که البته با توجه شرایط مختلف پرورشی ممکن است دوزها نیز دچار تغییر گردند .الزم به ذکر است که
نمیتوان برای رنگدانههای گیاهی از دوزهای باال استفاده کرد ،چون این منابع دارای سلولز و ویتامین  Aباالیی هستند و مصرف بیش از
اندازه آنها باعث اختالل در تغذیه و کند یا متوقف شدن رشد میشوند.
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