تغـذیه آبزیـان
سال دوم ،شماره دوم،
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اثر سطوح مختلف کلم قرمز ( )Brassica oleraceaبه عنوان رنگدانه طبیعی در تغییر رنگ
پوست و شاخص های رشد ماهی سوروم ()Heros severus
احسان اسدی شریف ،*1حمید عالف

نویریان2

 -1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،گیالن
 -2گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا ،گیالن
تاریخ دریافت 95/1/17 :تاریخ پذیرش95/5/23 :

چکیده
با توجه به اثرات رنگدانه جیره بر رشد و بازارپسندی ماهی ،این مطالعه با هدف تعیین اثر سطوح مختلف رنگدانه کلم قرمز بر
عملکرد رشد و رنگ ماهی سوروم ( )Heros severusانجام پذیرفت .در این آزمایش چهار سطح از پودر کلم قرمز شامل
مقادیر صفر 4 ،2 ،و  %6در جیره غذایی ماهی سوروم در نظر گرفته شد .این آزمایش به مدت  8هفته انجام شد .تعداد 120
ال تصادفی بین  12مخزن توزیع شدند .در پایان آزمایش تغییر رنگ
عدد ماهی با میانگین وزنی  9/73 ± 1/4گرم بهطور کام ا
پوست ماهیان با کمک مدل ( Labنرم افزار  )Adobe photoshopو با سنجش پارامترهای * a* ،Lو * bمورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد ماهیانی که با جیره غذایی  4و  %6پودر کلم قرمز تغذیه شدند ،تغییر رنگ محسوسی نشان
دادند و از لحاظ آماری اختالف معنیداری با دیگر تیمارها داشتند ( .)P>0/05سطوح  %4پودر کلم قرمز عالوه بر تغییر رنگ
مطلوب ،سبب افزایش شاخصهای رشد مانند درصد افزایش وزن بدن ( ،)57%/51 ± 7/3درصد بازده غذایی (،)%88 ± 16/8
نرخ رشد ویژه ( 0/70 ± 0/01درصد در هر روز) و درصد بقا ( )%100ماهی سوروم شد .این مطالعه نشان میدهد که کاربرد
رنگدانه کلم قرمز در سطوح  %4موجب افزایش شاخـصهای رشد ماهی سوروم شده است و برای افزایش بازارپسنـدی به
تولیدکنندگان ماهیان زینتی توصیه میشود.
کلمات کلیدی :ماهی زینتی ،Brassica oleracea ،آنتوسیانین ،سیکلیده
* نویسنده مسئولehsanasadisharif@gmail.com :
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مقدمه
امروزه پرورش ماهیان زینتی یکی از مهمترین صنایع
برای سرگرمی و لذت از دنیای طبیعی ماهی و محیط
اطراف آن است و به عبارتی میتوان پرورش ماهیان
زینتی در محیطهای آکواریومی را به عنوان نمادی از
طبیعت اقیانوس ،دریا و غیره دانست.
به طور کلی رنگدانهها به دو دسته طبیعی و
مصنـوعی تقسیم میشوند .با توجـه به مقرون به
صرفـه نبودن رنگدانههای مصنوعی ،تولیدکنندگان به
دنبال جایگزینی رنگدانههای مصنوعی با رنگدانههای
طبیعی هستند .رنگدانهها ترکیباتی هستند که اساساا
در داخل کروماتوفورها دیده میشوند .کروماتوفورها
سلولهای رنگی هستند که عمدت اا در درمیس پوست
واقع شدهاند .همچنین در اپیدرمیس ،حفره صفاق،
چشمها و اندامهای مختلف دیده میشوند .رنگدانهها
به صورتهای مختلف در ماهیان وجود دارند ،اما
انواعی که بیشتر در ماهیان نمایان میشوند شامل
کاروتنوئیدها ،مالنینها و پورینها هستند (ستاری،
.)1381
با توجه به مطالعات  )2001( Hallو  Giustiو
 ،)2013( Wrolstadرنگدانههای استخراج شده از
لبوی قرمز ،بتا سیانین و بتا گزانتین هستند ،این در
حالی است که کلم قرمز حاوی یکی از مهمترین
رنگدانههای طبیعی به نام آنتوسیانین است .این ماده
در برگها ،ساقهها و حتی ریشه گیاهان نیز یافت
میشود .آنتوسیانین واژهای یونانی است و مقدار آن
بستگی به  ،pHعامل جذابیت رنگهای قرمز،
ارغوانی و آبی در بسیاری از گلها ،میوهها و
سبزیجات دارد ( Fernandez-Lopez et al.
 .)1998بسیاری از آنتوسیانینها در شرایط اسیدی
قرمز رنگ هستند و هر چه میزان اسیدیته کمتر
شود ،به رنگ آبی -بنفش نزدیکتر میشود.
از نظر سازگاری با محیط به نظر میرسد الگوهای
رنگی در ماهیان سه هدف تنظیم حرارتی ،ارتباطات
درون گونهای و اجتناب از شکارچیان را دارند
(ستاری .)1386 ،با این وجود ،خوشرنگی ماهیان
زینتی توسط تولیدکنندگان اهدافی چون بازارپسندی
آن را به دنبال دارد .از رنگدانه آستاگزانتین طبیعی
استخراج شده از جلبک کلرال ( Chlorella

 )vulgarisو یا رنگدانه مصنوعی آستاگزانتین به
منظور افزایش خوشرنگی پوست ماهیان طالیی
( )Carassius auratusاستفاده میشود
(.)Gouveia and Rema, 2005
ماهی سوروم ( )Heros severusگونهای از خانواده
سیکلیده و بومی آمریکای جنوبی است که حدود 30
سال پیش وارد ایران شده است ( Moradkhani et
 .)al. 2008مـاهی سـوروم از نظـر تغـذیـهای
همـهچیزخوار بوده ،ولی تمایل زیادی به خوردن
گیاهان از خود نشان میدهد .این ماهی دارای رنگ
سفید متمایل به زرد بوده و دارای خصوصیات
رفتاری آرام و در بعضی مواقع مانند زمان تولیدمثل
رفتاری خشن از خود نشان میدهند.
برای بررسی رنگ موجود در پوست ماهیان از
سیستمهای مختلف استفاده میشود و در صنایع
غذایی یکی از معتبرترین روشهای رنگ سنجی
سیستم *  L * a * bاست (L* .)Cie, 1976
مولفه روشنایی یا شفافیت است و محدوده آن از صفر
تا  100متغیر است .پارامتر * aاز سبزی تا قرمزی و
پارامتر * bاز رنگ آبی تا زرد است .محدوده این
پارامترها نامحدود بوده ولی در اغلب مقاالت از +120
تا  -120ذکر شده است.
با توجه به اینکه مطالعات در زمینه تاثیرپذیری
رنگدانههای طبیعی بسیار محدود است ،لذا تحقیق
حاضر ،به منظور بررسی اثر رنگدانه طبیعی کلم قرمز،
بر روی رنگ پذیری و شاخصهای رشد ماهی سوروم
انجام شد.
مواد و روشها
نگهداری ماهی
این تحقیق در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی
الکان ،واقع در استان گیالن به مدت  8هفته انجام
شد .کلم قرمز پس از تهیه از بازار ،به قطعات کوچکی
خرد شد و پس از مدتی در ظروف آلومینیومی
کوچکی در دمای  50درجه سانتیگراد هود خشک
شد و به صورت پودر به جیره غذایی اضافه شد.
ماهیان پس از سازگاری به مخازن  500لیتری
منتقل شدند و به مدت  48ساعت بدون غذادهی
نگهداری شدند .سپس تعداد  120عدد ماهی سوروم
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با میانگین وزنی  9/73 ± 1/4گرم به طور کامالا
تصادفی بین  12مخزن ( 95 × 40 × 40سانتیمتری)
با حجم  152لیتر توزیع شدند .هر آکواریوم مجهز به
یک لوله متصل به هواده مرکزی و سنگ هوا برای
هوادهی بود و در طول دوره آزمایش هوادهی انجام
شد .آب سالن تکثیر و پرورش ماهی از چاه تامین
میشد .پارامترهای کیفی آب در دو نوبت صبح و
عصر انـدازهگیری شـدند که در طـول دوره پرورش
درجـه حـرارت pH ،و اکسیـژن مـحلـول به
ترتیـب  7/5 ± 0/56 ،27 ± °1Cو 6/8 ± 1
میـلـی گرم در لیتر ثبت شد.
ساخت جیره
غذای کنسانتره ساخت شرکت بیومار فرانسه (اندازه
0/5میلیمتر) مخصوص ماهیان زینتی ابتدا توسط
آسیاب به صورت پودر درآورده شد ،سپس پودر
خشک شده کلم قرمز در تیمارهای مختلف به میزان

 4 ،2و  %6اضافه شد (غذای شاهد فاقد کلم قرمز و
صرفاا غذای بیومار بود) 200 .میلیلیتر آب مقطر به
غذاهای پودری اضافه شد تا به صورت خمیر درآید و
سپس خمیر حاصله به کمک دستگاه چرخ گوشت
متناسب با اندازه دهان ماهی به صورت پلت درآمد و
برای تقلیل رطوبت به کمتر از  ،%10در دستگاه آون
الکتریکی در دمای  60درجه سانتیگراد به مدت 48
ساعت نگهداری شد.
شاخص های رشد
هر دو هفته یکبار زیستسنجی از ماهیان مخازن
پرورش صورت گرفت و وزن فردی ماهیان با دقت
 0/01گرم و طول کل با دقت میلیمتر اندازه گیری و
ثبت شد .فاکتورهای رشد شامل وزن ،درصد وزن
کسب شده بدن ،نرخ رشد ویژه ،بازده غذایی و درصد
بقا محاسبه شد.

( × 100وزن نهایی -وزن اولیه)= درصد افزایش وزن بدن ()%
( × 100تعداد روزهای پرورش( /لگاریتم متوسط وزن اولیه – لگاریتم متوسط وزن نهایی)) = نرخ رشد ویژه ( / %روز)
( × 100غذای خشک ارائه شده /وزن محصول تر تولید شده)= بازده غذایی ()%
( × 100تعداد اولیه ماهیان/تعداد نهایی ماهیان)= نرخ بقا ()%
آنالیز شیمیایی
آنالیز ترکیبات شیمیایی غذای بیومـار و کلم قرمز
طـبق روش  )1995( AOACانجام شـد (جـداول
 1و  .)2اندازهگیری پروتئین به وسیله روش کلدال و
میزان چربی به روش سوکسله انجام شد و برای

تعیین خاکستر ،نمونه خشک و آسیاب شده در دمای
 °550Cبه مدت  8ساعت در کوره الکتریکی
سوزانده شد.

جدول  -1ترکیبات شیمیایی کلم قرمز براساس ماده خشک (میانگین  ±انحراف معیار).

ترکیب شیمیایی ()%
پروتئین

1/51 ± 0/38

0/09 ± 0/003
چربی
خاکستر کل 12/8 ± 0/89
25/4 ± 2
فیبر
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جدول  -2آنالیز شیمیایی غذای بیومار مورد استفاده در تحقیق حاضر (میانگین  ±انحراف معیار).

ترکیب شیمیایی ()%
پروتئین
چربی

45 ± 2/44
14 ± 1/2

خاکستر کل
فیبر

8/4 ± 0/42
3/1 ± 0/24

آنالیز رنگ
در پایان آزمایش ،سه ماهی از هر تیمار به صورت
ال تصادفی به منظور ارزیابی رنگ پوست انتخاب
کام ا
شد .نمونهها با  50میلیگرم در لیتر MS222
بیهوش شدند و سپس توسط دوربین دیجیتالی
عکسبرداری انجام شد .رنگسنجی به کمک برنامه

( Adobe photoshopنسخه  )8و ارزیـابی
مولفـههای *( Lروشنایی یا شفافیت)( a* ،سبزی تا
قرمزی) و *( bرنگ آبی تا زردی) از  9نقطه در
قسمتهای مختلف پوست بدن ماهی سوروم صورت
گرفت (شکل .)1

شکل  -1نقاط بررسی رنگ قسمت های مختلف پوست بدن ماهی سوروم با کمک نرم افزار فتوشاپ.

تجزیه و تحلیل آماری
پس از اتمام آزمایش ،دادههای خام به دست آمده ،با
کمک نرمافزار ( SPSSنسخه  )16و با استفاده از
آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه ( One-Way
 )ANOVAبرای مقایسه میانگین بین تیمارها
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .برای نشان دادن
اختالف معنیدار بین میانگینها از آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح  %5استفاده شد.
نتایج
پارامترهای رشد
بعد از  56روز ،از فاکتورهای رشد شامل وزن ،وزن
کسب شده بدن ،نرخ رشد ویژه ،بازده غذایی و درصد

بقا تحت تاثیر سطوح مختلف رنگدانه طبیعی کلم
قرمز قرار داشـته (جدول  )3و اختالف معنیداری
بین تیمارها مشاهده شد ( .)P>0/05بهترین عملکرد
پارامترهای رشد در تیمار  %4بود که نسبت به دیگر
تیمارها اختالف معنیدار داشت ،این در حالی است
که با افزایش سطوح رنگدانه به  %6پارامترهای رشد
از افت قابل مالحظهای نسبت به تیمار  %4برخوردار
بوده و دارای اختالف معنیدار بودند (.)P>0/05
قابل ذکر است که ماهیانی که با سطوح  %6کلم قرمز
تغذیه شـدند ،دارای درصـد بازمانـدگی  %95بـوده و
نسبت به دیگر تیمارها افت  %5داشت.
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جدول  -3عملکرد رشد ماهی سوروم تغذیه شده با سطوح مختلف رنگدانه کلم قرمز به مدت  8هفته (میانگین ±
انحراف معیار).

تیمار

وزن اولیه
(گرم)

وزن نهایی
(گرم)

افزایش وزن بدن
()%

بازده غذایی
()%

نرخ رشد ویژه
( %در روز)

بقا
()%

صفر

9/70 ± 0/6

12/5 ± 0/4b

20/69 ± 3/3b

66 ± 16/5b

0/41 ± 0/001b

100

2

9/66 ± 0/3

12/7 ± 0/9b

46/36 ± 7/1b

68 ± 18/3b

0/45 ± 0/003b

100

4

9/83 ± 0/9

14/9 ± 1/5a

57/51 ± 7/3a

88 ± 16/8a

0/70 ± 0/007a

100

6

9/75 ± 0/7

12/6 ± 2/2b

41/36 ± 6/9b

71 ± 13/9b

0/43 ± 0/002b

95

وجود حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار ( )P>0/05بین تیمارهای مختلف است.

رنگ سنجی
تغییر رنگ در ماهی سوروم در شکلهای  3الی 5
موید این امر است که ماهیانی که با جیره شاهد و
 2%پودر کلم قرمز تغذیه شدند ،تغییر رنگ چندانی
بر روی سطح پوست ،باله های بدن و ساقه دمی
نیافتند ،در حالی که ماهیانی که با جیره  %4و %6

پودر کلم قرمز تغذیه شدند ،با بررسی مولفه های *L
(روشنایی یا شفافیت)( a* ،سبزی تا قرمزی) و *b
(رنگ آبی تا زردی) تغییر رنگ محسوسی در تمامی
سطوح بدن داشته و از لحـاظ آمـاری اختـالف
معنیداری با دیگر تیمارها داشتند (( )P>0/05شکل
.)2

شکل  -2مقایسه تغییر رنگ در ماهی سوروم تغذیه شده با سطوح مختلف کلم قرمز پس از  8هفته پرورش.
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شکل  -3تاثیر سطوح مختلف پودر کلم قرمز بر روی تغییر رنگ پوست ماهی سوروم بر حسب مشاهدات مولفه
٭.L

شکل  -4تاثیر سطوح مختلف پودر کلم قرمز بر روی تغییر رنگ پوست ماهی سوروم برحسب مشاهدات مولفه
٭.a
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شکل  -5تاثیر سطوح مختلف پودر کلم قرمز بر روی تغییر رنگ پوست ماهی سوروم برحسب مشاهدات مولفه
٭.b

بحث
همانطور که نتایج این تحقیق نشان میدهد،
پارامترهای رشد شامل درصد افزایش وزن بدن،
کارایی تبدیل غذایی ،نرخ رشد ویژه و درصد بقا در
تیمارهایی که با سطوح صفر 2 ،و  %6پودر کلم قرمز
تغذیه شدند ،نسبت به ماهیانی که با سطح  %4تغذیه
شدند ،اختالف معنیدار آماری را تحت تاثیر افزایش
رنگدانه طبیعی کلم قرمز از خود نشان دادند .این امر
نشان دهنده اثر منفی قابل توجه افزایش سطوح
باالی رنگدانه بر پارامترهای رشد ماهی سوروم در
تیمار  %6است.
 Gourveiaو همکاران ( )2003نشان دادند که
تغذیه ماهی کوی ( )Cyprinus carpio L.با 80
میلیگرم در کیلوگرم عصاره جلبک اسپیرولینا
( )Arthrospira maximaتغییر رنگ مشابهی را
نسبت به رنگدانه مصنوعی آستاگزانتین با همان دوز
نشان داد .در مطالعهای مشابه  Xiangjunو
همکاران ( )2012نشان دادنـد که استفاده از عصاره
جلبـک اسپیرولینا ( )Spirulina platensisبا دوز
کمتر ( 17/26میلیگرم در لیتر) نسبت به رنگدانه
مصنوعی  )Carophyll® red( CRبا دوز بیشتر
( 39/11میلی گرم در کیلوگرم) تغییر رنگ مشابهی
را در پوست ماهی کوی ایجاد نمود .مطالعه حاضر نیز
نشان داد که کاربرد رنگدانههای طبیعی مانند کلم
قرمز در سطوح  4و  %6تغییر رنگ مشخصی نسبت

به تیمارهای دیگر از خود نشان می دهد ،اگرچه در
تیمار  %6از نظر شاخصهای رشد عملکرد مناسبی
نداشتند.
 Gomesو همکاران ( )2002در تحقیقی تاثیر
رنگدانههای طبیعی و صنعتی کاروتنوئیدی را بر روی
تغییر رنگ پوست ماهی سیم دریایی ( Sparus
 )aurataبررسی کردند .نتایج این تحقیق نشان داد
که با کاربرد رنگدانههای مصنوعی و طبیعی با
محتوای کاروتنوئیدی یکسان (دوز  40میلیگرم در
کیلوگرم) ،میزان رنگدانه در تمامی نقاط پوست
افزایش یافت ،این در حالی بود که تاثیری بر محتوای
رنگدانهای عضالت مالحظه نشد.
 Buyukcaparو همکاران ( )2007گزارش دادند
که استفاده از فلفل دلمهای قرمز ( Capsicum
 )annumو عصاره گیاه جعفری ( Tagetes
 )erectaبه عنوان رنگدانه طبیعی بر روی رنگ
ماهی قزلآال ()Oncorhynchus mykiss
تاثیرگذار بود Kop .و همکاران ( )2008تغییر رنگ
ایجاد شده بر پوست ماهی سیچالید
( )Cichlasoma severumتحت تـاثیر
رنگـدانـههای طبیعی مانند جلبک قرمز تک سلولی
 P. cruentumو آستازانتین را مقایسه کردند و
افزایش رنگ قرمز پوست را در هر دو حالت گزارش
دادند.
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 Baronو همکاران ( )2008گزارش دادند که غذای
حاوی رنگدانه آستاگزانتین ،رنگ قرمز را بر روی
ماهیان گورامی ( )Colisa laliaبعد از  8هفته
آزمایش ایجـاد میکند .اگر چه استـفـاده از
رنگـدانههای مصنوعی به هیچ وجه توصیه نمیشود،
اما رنگدانههای مصنوعی مانند ،Astaxanthin
 Zeaxanthinو  Canthaxanthinدر تغذیه
ماهیان اسکار ببری (،)Astronotus ocellatus
طالیی
ماهی
کمان،
رنگین
قزلآالی
( )Carduelis tristisو کوی استفاده میشود
( ;Paripatanamont et al. 1992
Storbakken et al. 1992; Mcgrow et al.
.)2001; Gputa et al. 2007
*
مشعل چی و همکاران ( ،)1389از مولفه های ،b
* aو * Lبه منظور بررسی مقایسه اثر آستاگزانتین و
جلبک ( )Dunaliella salinaبر تغییر رنگ
پوست ماهی اسکار ببری استفاده کردند .نتایج این
تحقیق نشان داد که رنگدانه آستاگزانتین و جلبک
دونالیال هر دو باعث القای تغییر رنگ در ماهی اسکار
میشوند .در تحقیقی مشابه )1989( Choubert ،با
کاربرد رنگدانه مصنوعی آستاگزانتین در جیره غذایی
ماهی قزل آالی رنگین کمان گزارش داد که مولفه
* Lکه شاخـص روشنـایی است ،کاهش ،ولی
مولفـههایی مانند * b* ،aو  Cabافزایش یافتند .این
امر با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد که نشان
میدهد در سطوح باالی رنگدانه کلم قرمز (مانند  4و
 )6%مولفه  Lکاهش یافته ولی مولفههای  aو b
افزایش داشتند.
منابع
ستاری ،م .1386 .ماهی شناسی (( )1تشریح و
فیزیولوژی) .انتشارات حق شناس 662 .ص.

Baron, M., Davies, S., Alexander, L.,
Snellgrove, D., Sloman, K.A. 2007.
The effect of dietary pigments on
the coloration and behavior of
flame-red dwarf gourami, Colisa
lalia. Animal Behavior 75: 10411051.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزایش غلظت
رنگدانههای طبیعی کلم قرمز در سطوح %6
شاخـصهای رشد ماهی سوروم را کاهش داده است.
مطالعات مختلفی نیز نشان داده است که کاربرد
محتوای گیاهی باال در جیره غذایی ماهیان ،به
خصوص در ماهیان گوشتخوار ،رشد این ماهیان را
کند میکند .دلیل اصلی این امر باال بودن سطوح
سلولزی موجود در گیاهان است (Olvera-
.)Novoa, 1990; Ergun and Erdem, 2000
با توجه به اینکه کاربرد عصاره رنگدانه کلم قرمز در
سطوح  %4عالوه بر تغییر رنگ مناسب در پوست
ماهی سوروم ،در پارامترهای رشد و بقای این ماهی
زینتی نیز مثبت بود ،لذا جایگزین خوبی برای
رنگدانههای تجاری موجود در بازار مانند آستاگزانتین
است ،همچنین استفاده از این رنگدانه طبیعی از
لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه است .نتایج این
تحقیق میزان تاثیر هر یک از سطوح پیشنهادی را بر
روی شاخصهای رشد و تغییر رنگ پوست ماهی
سوروم تعیین کرد تا یک پرورش دهنده بتواند بینش
صحیح از هر یک از سطوح پیشنهادی رنگدانه در
مطالعه حاضر داشته و از آن در شرایط پرورشی
استفاده کند.
سپاسگزاری
بدین وسیله از جناب آقای دکتر میر رفعتی به منظور
فراهم نمودن امکانات این تحقیق در هنرستان
کشاورزی جنت رشت کمال تشکر را داریم.
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Abstract
Considering the effect of dietary pigment on growth and market acceptability, this
study was conducted to determine the effect of different levels of red cabbage powder
on growth performance and coloration of Severum (Heros Severus). In this
experiment, four levels of red cabbage powder i.e. 0, 2, 4 and 6% were added to the
diet for 8 weeks. One-hundred and twenty fish with initial average weight of 10 ± 1.4
g were randomly distributed between 12 aquaria. At the end of the trial, the skin color
of fish was assessed by the Lab model i.e. L* a* and b* parameters. The fish received
4% and 6% red cabbage in their diet, exhibited significant desirable color compared
with the control and 2% treatments (P<0.05). The fish fed with 4% red cabbage
powder, exhibited higher body weight gain (57.5 ± 7.3%), feed efficiency (88 ±
16.8%), specific growth rate (0.70 ± 0.01 %/day) and survival rate (100%) than the
other treatments. The results of this experiment showed that supplementing diet with
4% red cabbage cause better pigmentation and higher growth rate in fish.
Keywords: Ornamental fish, Brassica olerace, Anthocyanin, Cichlidae
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