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آبسیان زینتی

بررسی اثرات سطوح مختلف گل رز چینی ( )Hibiscus rosasinensisبه عنوان رنگذانه
کارتنوئیذ طبیعی برمیسان تغییر رنگ و رخیره کارتنوئیذ کل در عضالت
ماهی گورامی آبی ()Trichogaster trichopterus
3

هسین جسجاًی ،* 1هصطفی شسیف زٍحاًی ،2اهیي هیسّاشوی زستوی ،1ایلیي تاًشاى

-1هسکص تحقیقات ذخایس آبصیاى آبّای داخلی ،هَسسِ تحقیقات علَم شیالتی کشَز ،ساشهاى تحقیقات ،آهَشش ٍ تسٍیج
کشاٍزشی ،گسگاى
-2ساشهاى تحقیقات ،تسٍیج ٍ آهَشش کشاٍزشی ،تْساى
-3داًشکدُ علَم شیستی ،داًشگاُ علَم هالصی ( ،)USMپٌاًگ ،هالصی

تازیخ دزیافت :ازدیبْشت 1316

تازیخ پریسش :شْسیَز 1316

چکیذه

کلمات کلیذی :گل زش چیٌی ،تغییس زًگ ،کازتٌَئید کل ،گَزاهی آبی
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دز ایي پژٍّص ،تاثیس زًگداًِ کازتٌَئید طبیعی پَدز خطک گل زش چیٌی بس هیصاى تغییس زًگ ٍ ذخیسُ کازتٌَئید عضالت دز هاّی
شیٌتی گَزاهی آبی بسزسی گسدید .چْاز جیسُ غرایی دز ایي آشهایص آشهایطی ضاهل جیسُ کٌتسل (بدٍى زًگداًِ) ٍ ،زش چیٌی دز سِ
سطح (  2/5 ٍ1/5 ،0/5دزصد) دز غرا تْیِ ضد .بچِ هاّیاى دز  12آکَازیَم با ابعاد  00×30×30ساًتی هتس باتساکن دُ قطعِ هاّی دز ّس
آکَازیَم پسٍزش دادُ ضدًد .بچِ هاّیاى تقسیبا دٍ هاِّ ٍ با هیاًگیي ٍشًی 0/52±0/02گسم بِ هدت 00زٍش با جیسُّای آشهایطی
تغریِ ًوَدًد .بسای ّس گسٍُ آشهایطی سِ تکساز اًجام گسدید .دز ّ 10فتِ پسٍزش هاّیاى ،هیصاى تغییس زًگ پَست هاّیاى با دستگاُ
زًگسٌج قابل حول ٍ با سٌجص ضاخص ّای تغییس زًگ (* )L*,a*,bهَزد تجصیِ ٍ تحلیل قساز گسفتً .تایج ًطاى داد هاّیاًی کِ با
جیسُّای گل زشچیٌی ( 2/5 ٍ1/5 ،0/5دزصد) تغریِ کسدُ بَدًد ،اختالف هحسَسی دز هیصاى ضاخصّای تغییس زًگ ًطاى ًدادًد
( )p<0.05دزحالی کِ اًداشُ گیسی کازتٌَئید کل ًطاى داد هیصاى کازتٌَئید کل دز تیوازّای تغریِ ضدُ با گل زشچیٌی بِ طَزهعٌی
دازی بیطتساشگسٍُ کٌتسل بَد ) .(p<0.05ایي هطالعِ ًطاى هیدّد کِ کازبسد گل زشچیٌی باعث افصایص هیصاى کازتٌَئید دز عضالت
هاّیاى گَزاهی آبی ضدُ است لرا هی تَاًد باعث افصایص باشازپسٌدی هاّیاى شیٌتی گسدد.
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جرجانی و همکاران

بررسی اثرات سطوح مختلف گل رز چینی ( (Hibiscus rosasinensisبه...

مقذمه

) .(McKinnon et al., 1987تٌاتشایي تغییش سًگ دس ایي گًَِ
هیتَاًذ ًقؾ هَثشی سا دس تاصاسپؼٌذی ٍ ػشگشهی افشاد ػالقِ
هٌذ تِ ػٌَاى یك گًَِ هاّی صیٌتی ایفا ًوایذ .ایي هغالؼِ،
تأثیش افضایؾ سًگذاًِ گل سصچیٌی دس خیشُ غزایی هاّی
گَساهی آتی تش هیضاى تغییش سًگ ٍ رخیشُ کاستٌَئیذ ػضالت
دس هاّی گَساهی آتی هَسد تشسػی قشاس دادُ اػت.

هَلذیي هاّی گَساهی آتی دسکاسگاُ تکثیش ٍ پشٍسؽ هاّیاى
صیٌتی اػتاى گلؼتاى (هضسػِ آقای هٌْذع ؿْشیاسی) تکثیش
ؿذًذ ٍ ػپغ السٍّا تِ تؼذاد  600قغؼِ خْت اًدام آصهایؾ
تِ آصهایـگاُ هشکض تحقیقات رخایش آتضیاى آبّای داخلی
گشگاى هٌتقل گشدیذًذ ٍ تا صهاى سػیذى تِ ٍصى 0/52 ±0/02
گشم دس آکَاسیَمّای رخیشُ ًگْذاسی ؿذًذ .دس ؿشٍع
آصهایؾ ،اص لحاػ ظاّشی هاّیاى ػالن تشای اًدام آصهایـات
هَسد تشسػی قشاس گشفتٌذ .خْت اًدام آصهایؾ ،اقذاهات ریل
اًدام گشفت.
تهیه و نگهذاری ماهیان :هاّیاى هَسد اػتفادُ اص
هَلذیي ًش ٍ هادُ تکثیش ؿذُ ایي آصهایؾ اص کاسگاُ هٌْذع
ؿْشیاسی ٍاقغ دس ؿلت کالتِ گشگاى تْیِ گشدیذ .ػپغ
هاّیاى هَسد ًظش تِ آصهایـگاُ هشکض تحقیقات رخایش آبّای
داخلی گشگاى خْت اًدام پشٍسؽ ٍ ًوًَِتشداسی هٌتقل
گشدیذًذ.
دس ایي آصهایؾ هاّیاى تا تشاکن دُ قغؼِ هاّی تا اتؼاد
 60×30×30ػاًتیوتش دس  12آکَاسیَم سّاػاصی ؿذًذ .هاّیاى
تا سطین غزایی ؿاهل ػِ ػغح گل سصچیٌی تِ هیضاى 1/5، 0/5
ٍ  2/5دسكذ ٍ یك گشٍُ کٌتشل تِ هذت ّ 10فتِ تغزیِ
ًوَدًذ .آصهایـات دس ػِ تکشاس اًدام ؿذ.
تغذیه ماهیان :دس آصهایؾ غزادّی تِ هیضاى  2/5تا
حذٍدا  3/5دسكذ صیتَدُ تذى هاّیاى ّش آکَاسیَم تِ تؼذاد
دٍ تاس دس ؿثاًِ سٍص دسكثح ٍ ػلش تؼتِ تِ ؿشایظ هحیظ
كَست گشفت.
نحوه آمادهساسی غذا :خْت تْیِ خیشُ غزایی هَسد ًیاص،
اتتذا  100گشم غزای کٌؼاًتشُ ػاخت ؿشکت تیَهاسفشاًؼِ
هخلَف هاّیاى صیٌتی تا قغش  0/5هیلیوتش تا تشاصٍی
دیدیتالی ٍصى ؿذ ٍ ػپغ پَدس گل سصچیٌی تِ هیضاى ،0/5
 2/5 ٍ 1/5دسكذ تِ غزا ( 2/5 ٍ 1/5، 0/5گشم پَدس گل
خـك) اضافِ گشدیذ ٍ تا حدن  27/5ػیػی اص آب تا سػیذى
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سًگ هاّیاى تِ عَس ػوذُ تذلیل حضَس ػلَلّای
کشٍهاتَفَسکِ هحتَی سًگذاًِ اػت ،هی تاؿذ کِ هؼوَال تش
سٍی پَػت حضَس داسًذ .چْاسگشٍُ سًگذاًِ اكلی ػاهل ایداد
سًگ دس تافت ٍ پَػت حیَاًات ٍ گیاّاى هیتاؿٌذ کِ ػثاستٌذ
اص :کاستٌَئیذ ،هالًیي ،پَسیي ٍ پشیذیَم .کاستٌَئیذّا تِ ساحتی
دس چشتی حل هیؿًَذ ٍ داهٌِ سًگی صسد تا قشهض سا دس پَػت
ایداد هیًوایذّ .وچٌیي ػاهل تشٍص سًگّای ًاسًدی ٍ ػثض
دس تخن ،پَػت ٍ گَؿت هاّیاى هیتاؿٌذ ) Fujiwara et
.(al.,1992
کاستٌَئیذّا تِ عَس ػوذُ تَػظ گیاّاى ٍپالًکتَىّای
گیاّی ؿٌاٍس تَلیذ هیؿًَذ ٍ تِ دٍ گشٍُ کاسٍتي ٍ گضاًتَفیل
تقؼینتٌذی هیگشدًذ .اگش چِ تیؾ اص ًَ 600ع کاستٌَئیذ دس
عثیؼت یافت ؿذُ اػت اها تؼذاد کوی اص آىّا تِ ػٌَاى هادُ
افضٍدًی دس غزای خاًَساى اضافِ هیؿًَذ (ً .)Ong,1992قؾ
ّای ػوذُ کاستٌَئیذّا دس هاّیاى تِ عَس ػوذُ ػثاستٌذ اص:
افضایؾ سًگ دس پَػت هاّی ،اص عشیق تَلیذ افضایؾ تَلیذ
آًتیتادیّا تَػظ ػلَلّا کِ هَخة تاالتشدى قذست ػیؼتن
ایوٌی تذى هاّی ،کاّؾ اػتشع ،افضایؾ سؿذ ٍ تاصهاًذگی،
فشایٌذ هتاتَلیؼن ،تغییش سًگ تذى هاّی ًش تِ ػٌَاى یکی اص
كفات ثاًَیِ خٌؼی دس ٌّگام تَلیذ هثل ٍ افضایؾ تاصهاًذگی
تخن ٍ تاسٍسی هاّیاى ( .)Pailan et al., 2012تِ دلیل هضشات
اػتفادُ اصتشخی افضٍدًیّا ،دس تؼیاسی اص تحقیقات اػتفادُ اص
سًگذاًِّای گیاّی ّواًٌذ کلن قشهض (اػذی ٍ ػالف ًَیشیاى،
َّ ،)1394یح ٍ لثَ (ادّوی ٍ ّوکاساى )1395 ،هغالؼِ ؿذُ
اػت Asimi ٍ Sinha .دس ػال  2007گضاسؽ دادًذ ،گل سص
چیٌی هیتَاًذ تِ ػٌَاى افضایؾ دٌّذُ سًگ عثیؼی دس تذى
هاّی حَم  Carassius auratusهَسد اػتفادُ قشاس گیشد.
هاّی صیٌتی گَساهی آتی تا ًام ػلوی
( )Trichogaster trichopterusگًَِای اػت کِ دس اػتخشّا،
دسیاچِّا ،هضاسع تشًح ،کاًالّا ٍ سٍدخاًِّای آػیای خٌَب
ؿشقی یافت هیگشدد (ّ ٍ Degani .)Rainboth, 1996وکاساى
دس ػال  1992گضاسؽ دادًذ کِ ایي هاّیّا هیتَاًذ دس
آتضیپشٍسی یك گًَِ خذیذ تاؿذ ،صیشا دس کـَسّایی هاًٌذ
تایلٌذ تِ ػٌَاى غزا هلشف هیؿًَذ .هاّی گَساهی آتی هی-
تَاًذ تِ حذاکثش عَل  15تا  20ػاًتیهتش تشػذ ) Axelrod,
 .(1993ػي تلَؽ خٌؼی دس  12تا ّ 14فتِ ٌّگاهیکِ عَل
آًْا تِ ّفت ػاًتیهتش سػیذُ تاؿذ گضاسؽ ؿذُ اػت
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آبسیان زینتی

جذول ( :)1شزایط پزورش ماهیان در آسمایش

ؿیـِ
60×30×30cm
26.10± 0.02ºC
7.58± 0.03mg/l
8.65 ± 0.02
 35لیتش
 12ػاػت ًَس ٍ سٍؿٌایی؛  12ػاػت تاسیکی

خٌغ آکَاسین
اًذاصُ آکَاسیَم
هیاًگیي دسخِ حشاست
هیاًگیي اکؼیظى هحلَل
هیاًگیيpH
حدن آب
دٍسُ ًَسی
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آسمایش 1

شزایط آسمایش
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تِ حالت خویشی ؿکل هخلَط گـت (اػذی ٍ ػالف ًَیشیاى،
 .)1394ػپغ ایي هَاد اص چشخ گَؿت تا كفحِ هـثك تِ
قغش یك هیلیهتش (هتٌاػة تا دّاى هاّی) ػثَس دادُ ؿذ .پغ
اص آى ،غزا سٍی كفحات پالػتیکی پْي ؿذ ٍ دس هداٍست
َّای آصاد ٍ ؿشایظ تاسیکی خـك گشدیذ .چَى سًگذاًِّای
کاستٌَئیذ تِ سٍؿٌایی حؼاع هیتاؿٌذ (ًیاصهٌذ ،)1394 ،لزا
تْتش اػت کِ غزا دس ؿشایظ تاسیکی خـك گشدد .غزای گشٍُ
کٌتشل ًیض تذٍى گل سصچیٌی ػاختِ ؿذ .تشای غزای گشٍُ
کٌتشل ،کٌؼاًتشُ ؿشکت تیَهاس فشاًؼِ هخلَف هاّیاى
صیٌتی تا قغش  0/5هیلیوتش اػتفادُ گشدیذ .غزا تا تشاصٍی
دیدیتالی ٍصى ؿذ ٍ تا حدن  27/5ػیػی اص آب تا سػیذى
تِ حالت خویشی ؿکل هخلَط ٍ ػپغ اص چشخ گَؿت ػثَس
دادُ ٍ خـك گشدیذ .غزا تا تشاصٍی دیدیتالی تا دقت 0/01
گشم تَصیي ٍ دس داخل ظشٍف پالػتیکی دستؼتِ دس یخچال
ًگْذاسی ؿذ ٍ دس ّش ٍػذُ غزایی تِ هیضاى الصم دسٍى
آکَاسیَمّای ؿیـِای قشاس گشفت .سٍصاًِ فضَالت هاّیاى اص
کف آکَاسیَمّا خاسج گشدیذ ٍ تا حدن هؼیٌی آب تاصُ ( 30تا
 50دسكذ) خایگضیي ؿذ.
خصوصیات فیشیکوشیمیایی آب در طول دوره
پزورش :آب هَسد ًیاص خْت پشٍسؽ هاّیاى دس توام هشاحل
اًدام آصهایؾ اص آب ؿشب ؿْشػتاى گشگاى تاهیي گشدیذ.
تشای اص تیي تشدى کلش آب ؿشب 24 ،ػاػت آب دس دسٍى تاًك
 500لیتشی رخیشُ ٍ َّادّی گشدیذ.

خْت تاهیي اکؼیظى هَسد ًیاصَّ ،ادّی اص عشیق پوپ هشکضی
كَست گشفت ٍ دس ّش آکَاسیَم یك ػذد ػٌگ َّا قشاس دادُ
ؿذ .تِ هٌظَس ایداد دهای یکؼاى دس ّش آکَاسیَم ،یك ػذد
تخاسی (ٍ 100ات) تشقی گزاؿتِ ؿذ .ؿشایظ پشٍسؽ هاّیاى
دس آصهایؾ تلَست خالكِ دس خذٍل ؿواسُ ( )1آهذُ اػت.
انذاسهگیزی کارتنوئیذ کل اس عضالت ماهی :کاستٌَئیذ
کل دس ػضلِ هاّیاى دس اًتْای دٍسُ آصهایؾ (پایاى ّفتِ
دّن) اًذاصُگیشی ؿذًذ (دس اتتذای دٍسُ آصهایؾ تِ ػلت
کوثَد ػضالت هاّیاى ،هیضاى کاستٌَئیذ کل اًذاصُگیشی ًـذ).
آنالیشهای اسپکتوفتومتزی :هحتَی کاستٌَئیذ ػضلِ
هاّیاى تا تَخِ تِ سٍؽ )(Torrison and Naevdal, 1984
اًذاصُگیشی گشدیذ .دس پایاى دٍسُ پشٍسؽ تِ هٌظَس اًذاصُگیشی
کاستٌَئیذ کل اص ّش تیواس غزایی تِ كَست تلادفی ًوًَِ-
تشداسی گشدیذ 500 .هیلیگشم ًوًَِ اصػضالت دٍ عشف تذى اص
ًَاحی پـتی ٍ ؿکوی خوغآٍسی گشدیذً .وًَِّای خوغآٍسی
ؿذُ تِ لَلِّای  10 mlهٌتقل ؿذ ٍ ػپغ ًوًَِّا دس اػتَى
قشاس گشفتِ ٍ تا ّوضى یکٌَاخت گشدیذ .ػولیات خالقػاصی
ًوًَِّا تا اػتَى تا غلظت تاالی  10هیلیلیتش كَست پزیشفت.
ػپغ ًوًَِّا تِ هذت  24ػاػت دس دهای چْاس دسخِ
ػاًتیگشاد ًگْذاسی ؿذُ ٍ تِ هیضاى ػِ تا چْاس تاس ػولیات
خالقػاصی اًدام ؿذ تا ّیچگًَِ سًگی هـاّذُ ًگشدد.
هحلَل دس  3000 rpmتِ هذت پٌح دقیقِ ػاًتشیفیَط گشدیذ ٍ
ػپغ هیضاى خزب تا دػتگاُ اػپکتَفتَهتش تا عَل هَج 474
ًاًَهتش (ػلیضادُ ٍ ّوکاساى )1395 ،اًذاصُگیشی ؿذ.
آنالیشهای رنگ :تِ هٌظَس اسصیاتی سًگ پَػت دس ّش
تیواس غزایی ،پاساهتشّای سًگ اص چْاس هاّی دس ّش تیواستِ
عَس ّفتگی تِ هذت دُ ّفتِ ػٌدؾ گشدیذ.هکاى ػٌدؾ ،تش
سٍی خظ خاًثی هاّی تیي دٍ لکِ ػیاُ اًتخاب ؿذ .ػپغ تا
اػتفادُ اص دػتگاُ سًگ ػٌح )Portable Minolta Chroma
 ( Meter CR-10, Minolta, Osaka, Japanتِ عَس ّفتگی
اًذاصُگیشی گشدیذ .اص پاساهتشّای سًگ ؿاهل  L*-valueتشای
سًگ سٍؿي ٍ تاسیك ( 0تشای هـکی ٍ  100تشای ػفیذ)a*- ،
 valueتشای قشهض تا ػثض (دادُ هثثت گَاُ سًگ قشهض ٍ دادُ
هٌفی گَاُ سًگ ػثض) ٍ  b*-valueتشای سًگ صسد تا آتی (دادُ
هثثت گَاُ سًگ صسد ٍ دادُ هٌفی گَاُ سًگ آتی) تش اػاع
ػیؼتن ) (CIEL, 1976اػتفادُ ؿذ.

جرجانی و همکاران

بررسی اثرات سطوح مختلف گل رز چینی ( (Hibiscus rosasinensisبه...

تجشیه و تحلیل دادهها :خْت تدضیِ ٍ تحلیل دادُّا اص
تشًاهِّای ًشمافضاسی  ٍ Excel ٍ SPSS20اص سٍؽ تدضیِ
ٍاسیاًغ یك عشفِ  One–Way ANOVAاػتفادُ ؿذ .هقایؼِ
هیاًگیيّا تا اػتفادُ اص آصهَى داًکي اًدام پزیشفتٍ .خَد یا
ػذم ٍخَد اختالف هؼٌیداس دس ػغح اعویٌاى  95دسكذ
اًدام گشدیذ.
.

تش اػاع خذٍل ( ) 2دس آًالیض سًگ ،هیضاى سًگ سٍؿٌایی
(* )Lدس غلظتّای هتفاٍت تیواسگل سصچیٌی دس هقایؼِ تا
گشٍُ کٌتشل اختالف هؼٌیداسی دس ّفتِ اٍل ٍ دّن هـاّذُ
گشدیذ (( )p<0.05خذٍل  .)2دس ّفتِ اٍل اختالف هؼٌیداسی
تیي تیواس سصچیٌی  0/5دسكذ تا گشٍُ کٌتشل ٍ سصچیٌی 2/5
دسكذ هـاّذُ گشدیذ کِ تیواس  0/5دسكذ سصچیٌی سًگ
تاسیكتشی دس هقایؼِ تا ػایش گشٍُ ّا تَلیذ ًوَد (خذٍل .)2
دس ّفتِ دّن اختالف هؼٌیداسی تیي تیواس سصچیٌی 0/5
دسكذ تا گشٍُ کٌتشل ٍ سصچیٌی  1/5دسكذ هـاّذُ گشدیذ
کِ تیواس  0/5دسكذ سصچیٌی ،سًگ سٍؿٌتشی دس هقایؼِ تا
ػایش گشٍُّا تَلیذ ًوَد (خذٍل .)2

نتایج
خذاٍل (ً )4، 3 ٍ2تایح آًالیض سًگ دس هاّیاى تغزیِ ؿذُ تا
غلظتّای هختلف گل سصچیٌی  2/5 ٍ 1/5، 0/5دسكذ تا گشٍُ
کٌتشل سا ًـاى هیدّذ.

جذول  :2نتایج آنالیش رنگ روشنایی در ماهیان تغذیه شذه با غلظتهای مختلف گل رسچینی  1/5، 0/5و  2/5درصذ با گزوه کنتزل
C3

C2

C1

54.29 ± 0.94a

53.79 ± 0.10ab

51.13 ± 1.07b

a

54.29 ± 0.88

ّفتِ ا

55.64 ± 0.84

57.39 ± 1.62

60.01 ± 1.56

58.21 ± 1.64

ّفتِ 2

60.30 ± 1.63

60.34 ± 1.12

58.45 ± 2.22

58.19 ± 0.76

ّفتِ 3

59.77 ± 0.58

63.09 ± 1.82

59.95 ± 1.66

59.06 ± 1.01

ّفتِ 4

62.76 ± 0.67

64.07 ± 1.67

62.76 ± 2.96

61.39 ± 1.81

ّتِ 5

64.15 ± 0.94

65.54 ± 0.80

65.32 ± 0.57

63.68 ± 1.50

ّفتِ 6

65.72 ± 1.65

65.90 ± 0.98

64.95 ± 0.50

63.93 ± 1.17

ّفتِ 7

68.05 ± 1.75

67.59 ± 0.59

66.01 ± 1.14

64.49 ± 2.07

ّفتِ 8

66.94 ± 2.16

65.77 ± 1.97

65.62 ± 2.39

67.03 ± 0.47

ّفتِ 9

b

a

62.44 ± 0.59b

ّفتِ 0ا

64.47 ± 0.68

دادُ ّا تلَست هیاًگیي  ±خغای اػتاًذاسد اسائِ ؿذُ اًذ.
 CGهاّی گَساهی آتی تغزیِ ؿذُ تا گشٍُ کٌتشل
 C1هاّی گَساهی آتی تغزیِ ؿذُ تا گل سصچیٌی  0.5دسكذ
 C2هاّی گَساهی آتی تغزیِ ؿذُ تا گل سصچیٌی  1.5دسكذ
 C3هاّی گَساهی آتی تغزیِ ؿذُ تا گل سصچیٌی  2.5دسكذ
حشٍف کَچك التیي غیشّن ًام سٍی اًحشاف هؼیاسًـاًذٌّذُ تفاٍت هؼٌی داسدس ػغح 0/05دس ّش سدیف هی تاؿذ.
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تش اػاع خذٍل ( ) 3دس آًالیض سًگ دس ّفتِ ؿـن هیضاى سًگ
قشهض تا ػثض (* )aدس غلظت  0/5دسكذ تیواس سصچیٌی دس
هقایؼِ تا گشٍُ کٌتشل اختالف هؼٌیداسی هـاّذُ گشدیذ
(( )p<0.05خذٍل  .)3هیضاى سًگ (* )aدس گشٍُ کٌتشل دس
هقایؼِ تا گل سصچیٌی دس پایاى ّفتِ ؿـن غلظت سًگ ػثض

تیـتشی اص ػایش تیواسّا ػٌدؾ گشدیذ (خذٍل ً .)3تایح
ًـاى داد سًگ غالة دس ایي هٌغقِ اص هاّیاى ،سًگ ػثض هی-
تاؿذ .صیشا ًتایح هٌفی ثثت ؿذًذ .کِ ایي سًگ ػثض ًـاى-
دٌّذُ هٌفی تَدى ًتایح اػت.
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62.68 ± 0.57ab

62.13 ± 0.42

CG

مذت سمان

سال چهارم/شماره /3سال 6331

آبسیان زینتی

جذول  : 3نتایج آنالیش رنگ تا قزمش تا سبش در ماهیان تغذیه شذه با غلظت های مختلف گل رسچینی  1/5، 0/5و  2/5درصذ با گزوه کنتزل
C3

C2

C1

CG

مذت سمان

-2.44± 0.60
-4.00 ± 0.30
-2.94 ± 1.15
-5.51 ± 0.73
-5.06 ± 0.55
-7.81 ± 0.51a
-8.88 ± 0.36
-10.05 ± 0.58
-8.78 ± 0.56
-7.62 ± 0.51

-1.80 ± 0.29
-3.56 ± 0.37
-2.90± 0.16
-5.51 ± 0.20
-5.28 ± 0.44
-7.49 ± 0.53a
-8.60 ± 0.57
-9.70 ± 0.03
-7.92 ± 0.66
-7.50 ± 0.31

-2.49 ± 0.27
-3.77± 0.19
-3.49 ± 0.50
-5.01 ± 0.63
-4.98 ± 0.91
-7.11 ± 0.44a
-8.29 ± 0.68
-9.50± 0.53
-9.05 ± 1.00
-8.49 ± 0.63

-2.82 ± 0.50
-4.26 ± 0.95
-3.61 ± 0.77
-5.62 ± 0.85
-6.15 ± 1.00
-9.56 ± 0.31b
-8.90 ± 0.82
-10.23 ± 0.91
-9.07 ± 0.99
-8.62 ± 0.54

ّفتِ ا
ّفتِ 2
ّفتِ 3
ّفتِ 4
ّتِ 5
ّفتِ 6
ّفتِ 7
ّفتِ 8
ّفتِ 9
ّفتِ 0ا

ایي هٌغقِ اص هاّیاى سًگ صسد هیتاؿذ .صیشا ًتایح هثثت ثثت
ؿذًذ .کِ ایي سًگ صسد ًـاىدٌّذُ هثثت تَدى ًتایح اػت.

تش اػاع خذٍل  4دس آًالیض سًگ هیضاى سًگ صسد تا آتی
دس تیواسگل سصچیٌی دس هقایؼِ تا گشٍُ کٌتشل اختالف هؼٌی-
داسی هـاّذُ ًگشدیذ (ً .(p>0.05تایح ًـاى داد سًگ غالة دس
(*)b

جذول  :4نتایج آنالیش رنگ سرد تا آبی در ماهیان تغذیه شذه با غلظتهای مختلف گل رسچینی  1/5، 0/5و  2/5درصذ با گزوه کنتزل
4.32 ± 0.59

4.77 ± 0.53

4.73 ± 0.91

4.35 ± 1.51

ّفتِ ا

6.09 ± 0.21
5.81 ± 1.03

7.46 ± 0.49
5.91 ± 1.92

7.30 ± 1.23
5.86 ± 1.07

7.08 ± 0.50

7.26 ± 1.21

7.29 ± 1.55

5.82 ± 0.48
5.32 ± 1.04
5.09± 1.50

ّفتِ 2
ّفتِ 3
ّفتِ 4

7.51 ± 0.61

8.09 ± 0.50

6.76 ± 1.31

8.08 ± 0.53

8.98 ± 1.13

6.67 ± 1.07

6.56 ± 0.79
6.62 ± 1.02

ّتِ 5
ّفتِ 6

4.63 ± 0.45
9.74 ± 1.44

5.18 ± 1.68
10.12 ± 1.52

6.36 ± 1.32
7.56 ± 0.55

9.19 ± 1.04

8.14 ± 0.74

7.60 ± 1.08

2.90 ± 1.25
7.55 ± 1.38
7.92 ± 0.46

ّفتِ 7
ّفتِ 8
ّفتِ 9

7.46 ± 0.31

7.33 ± 0.49

6.45 ± 0.37

7.26 ± 0.88

ّفتِ 0ا

دادُّا تلَست هیاًگیي  ±خغای اػتاًذاسد اسائِ ؿذُاًذ.
 CGهاّی گَساهی آتی تغزیِ ؿذُ تا گشٍُ کٌتشل
 C1هاّی گَساهی آتی تغزیِ ؿذُ تا گل سصچیٌی  0/5دسكذ
 C2هاّی گَساهی آتی تغزیِ ؿذُ تا گل سصچیٌی  1/5دسكذ

14
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C3

C2

C1

CG

مذت سمان

] [ Downloaded from ornamentalaquatics.ir on 2022-05-19

دادُّا تلَست هیاًگیي  ±خغای اػتاًذاسد اسائِ ؿذُاًذ.
 CGهاّی گَساهی آتی تغزیِ ؿذُ تا گشٍُ کٌتشل
 C1هاّی گَساهی آتی تغزیِ ؿذُ تا گل سصچیٌی  0/5دسكذ
 C2هاّی گَساهی آتی تغزیِ ؿذُ تا گل سصچیٌی  1/5دسكذ
 C3هاّی گَساهی آتی تغزیِ ؿذُ تا گل سصچیٌی  2/5دسكذ
حشٍف کَچك التیي غیش ّن ًام سٍی اًحشاف هؼیاس ًـاىدٌّذُ تفاٍت هؼٌیداسدس ػغح  0/05دس ّش سدیف هیتاؿذ.

بررسی اثرات سطوح مختلف گل رز چینی ( (Hibiscus rosasinensisبه...

جرجانی و همکاران

 C3هاّی گَساهی آتی تغزیِ ؿذُ تا گل سصچیٌی  2/5دسكذ

دس ػضلِ ،هیضاى کاستٌَئیذ کل دس تیواس سصچیٌی 1.5 ٍ0.5
دسكذ تا ػایش تیواسّا اختالف هؼٌیداسی ٍخَد داؿت
( .)p<0.05کوتشیي هقذاس دس گشٍُ کٌتشل هـاّذُ
گشدیذ(خذٍل  .)5دس کل تیواسّای حاٍی گل سصچیٌی تا
گشٍُ کٌتشل اختالف هؼٌیداس داؿت ٍ ًـاى هیدّذ تِ لحاػ
تاثیش دس خزب کاستٌَئیذّا دس ػضلِ هاّی گَساهی ،ایي هَاد اص
عشیق یك هادُ تغزیِای تشای ایي هاّیاى تاهیي گشدد.
جذول  :5آنالیش کارتنوئیذ کل در ماهیان تغذیه شذه با جیزه
غذایی حاوی گل رسچینی
کارتنوئیذهای کل در عضله

گزوههای آسمایشی(تیمارها)

ماهیان)(µgg-1

بحث
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تشسػی ًتایح ایي آصهایؾ ًـاى داد کِ اص ًظش تدضیِ ٍ تحلیل
ؿاخقّای سٍؿٌایی ،قشهضی ٍ صسدی تیي تیـتش ّفتِّای
اصهایـی ،اختالف هؼٌیداسی ٍخَد ًذاؿتً .تایح تذػت آهذُ
دس تحقیق اخیش تا تحقیق ّ ٍ Boothوکاساى دس ػال 2004
کِ اص ػغَح هختلف آػتاصاًتیي تِ خیشُ غزایی هاّی ػشخَ
( )Pagrus auratusاػتفادُ ًوَدُ تَدًذ ،هغاتقت داسدPham .
ٍ ّوکاساى دس ػال  ،2014اثشات ػغَح هختلف کاستٌَئیذّا سا
تش سٍی کفـك صیتًَی  Paralichthys olivaceusاًذاصُگیشی
ًوَدًذ .ایي هحققیي ًیض اختالف هؼٌیداسی تش سٍی ؿاخق-
ّای سٍؿٌایی ،قشهضی ٍ صسدی تیي تیواسّای آصهایـی
هـاّذُ ًکشدًذ .اص ػَی دیگش دس تضاد تا ًتایح ایي تحقیق،
ّ ٍ Choubertوکاساى دس ػال  2006اتش هثثت کاستٌَئیذی
خلثك  Haematococcus pluvialisسا تش سٍی ؿاخقّای
قشهضی ٍ صسدی تیي تیواسّای آصهایـی گضاسؽ دادًذLee .
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CG
0.04 ± 0.01c
C1
0.26 ± 0.01a
C2
0.27 ± 0.02a
C3
0.14 ± 0.01b
دادُ ّا تلَست هیاًگیي  ±خغای اػتاًذاسد اسائِ ؿذُاًذ.
 CGهاّی گَساهی آتی تغزیِ ؿذُ تا گشٍُ کٌتشل
 C1هاّی گَساهی آتی تغزیِ ؿذُ تا گل سص چیٌی  0.5دسكذ
 C2هاّی گَساهی آتی تغزیِ ؿذُ تا گل سص چیٌی  1.5دسكذ
 C3هاّی گَساهی آتی تغزیِ ؿذُ تا گل سص چیٌی  2.5دسكذ
حشٍف کَچك التیي غیشّن ًام سٍی اًحشاف هؼیاس ًـاىدٌّذُ تفاٍت
هؼٌیداس دس ػغح  0/05دس ّش ػتَى هیتاؿذ.

ٍ  Leeدس ػال  2008اثش هثثت ( Paprikaفلفل دلوِای قشهض)
tailed paradise fish
تش سٍی سًگ قشهض پَػت
) (Macropodus ocellatusاسائِ ًوَدًذ.
 Bjerkengدس ػال  ،2000گضاسؽ ًوَد کِ تفاٍتّا دس
تغییشات سًگ دس هاّیّای هختلف هیتَاًذ تِ ػي ،اًذاصُ،
ؿشایظ هحیظ ،تفاٍت دس هٌثغ سًگذاًِای ٍ یا عَل هذت صهاى
قشاس گشفتي غزا تشای هاّیاى ٍ یا تشکیثات خیشُ غزایی تاؿذ.
ّوچٌیي ّ ٍ Kalinowskiوکاساى دس ػال  2007گضاسؽ
ًوَدًذ کِ غزا تٌْا فاکتَس هَثش تش تغییش سًگ پَػت ًویتاؿذ
تلکِ اػتشعّای هحیغی تش ایي اهش ًیض هَثش هیتاؿذ .تِ ًظش
هی سػذ کِ تفاٍت ّای هؼٌی داس دس تؼذادی اص ّفتِ ّا دس
ایي هغالؼِ تِ هَخة اػتشعّای هحیغی ًاؿی اص اًذاصُگیشی
ّفتگی تغیشات سًگ دس ایي تحقیق تاؿذّ .وچٌیي دػتگاُ
سًگػٌح ) Colourometer (Konica Minolta CR-10تٌْا
هیتَاًذ ّـت هیلیهتش قغش فلغ هاّی سا اًذاصُگیشی ًوایذ
ٍ ًویتَاًذ دس صیش فلغ (پَػت) سا اًذاصُگیشی کٌذ ایي ًیض
هوکي اػت دلیلی تشای تغییشات ظاّشی سًگ تاؿذ.
دس هغالؼِ اخیش ًتایح ًـاى داد کِ هاّیاى تغزیِ ؿذُ تا
تیواسّای  C2 ٍ C1تیـتشیي هیضاى کاستٌَئیذ کل دسػضلِ
ًؼثت تِ گشٍُ کٌتشل سا ًـاى دادًذ.
ّ ٍ Kurniaوکاساى دس ػال  2015سًگ آهیضی ػضلِ
تَػظ آػتاگضاًتیي اص تاکتشیّای دسیایی Paracoccus sp.
ٍ آػتاگضاًتیي هلٌَػی سا دس هاّی قضل آالی سًگیي کواى
) (Onchorhynchus mykissتشسػی ًوَدًذً .تایح ًـاى داد
کِ هیضاى کاستٌَئیذ کل دس ػضلِ هاّیاى تغزیِ ؿذُ تا
آػتاگضاًتیي اص تاکتشیّای دسیایی تِ عَس هؼٌیداسی تیـتش اص
گشٍُ کٌتشل تَدً .تایح ایي هغالؼِ تا ًتایح تحقیق حاضش
ّوؼَ هیتاؿذ.
ّ ٍ Rahmanوکاساى دس ػال  ،2016اثشات آػتاگضاًتیي سا
تش سٍی سًگآهیضی هاّیاى خَاى قضل آالی سًگیي کواى تا
دٍصّای  100 ٍ 75 ،50 ،0هیلی گشم دس کیلَگشم غزا گضاسؽ
ًوَدًذً .تایح ًـاى داد کِ دٍص  50هیلیگشم تیـتشیي هقذاس
سًگ آهیضی سا ًـاى دادُ اػتً .تایح ایي هغالؼِ تا ًتایح
تحقیق حاضشکِ هیضاى  C2 ٍ C1تیـتشیي هقذاس سا داسا تَدًذ،
ّوؼَ هیتاؿذ.
ّ ٍ Jhaوکاساى دس ػال  2012اثش گل ّویـِ تْاس
) )Tagetes erectaسا تش سٍی سًگآهیضی هاّی Schizothorax

آبسیان زینتی
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ادهمی ،ب ،.جعفزی ،س .و جانی ،خ .1335 ،.تأثیش
سًگذاًِّای عثیؼی (َّیح ٍ لثَ) ٍ سًگذاًِ هلٌَػی
(آػتاگضاًتیي) خیشُ تش ؿاخقّای سؿذ ،فاکتَسّای
خًَی ٍ تغییشات سًگ پَػت ،تافت ٍ خَى قضل آالی
سًگیي کواى .فللٌاهِ ػلوی پظٍّـی ػلَم ٍ فٌَى
پظٍّـی ،دٍسٓ  ،5ؿواسُ  ،4كق .11-1
اسذی ،ا .و عالف نویزیان ،ح .1334 ،.اثش ػغَح هختلف
کلن قشهض تِ ػٌَاى سًگذاًِ عثیؼی دس تغییش سًگ پَػت ٍ
ؿاخقّای سؿذ هاّی ػَسٍم ( .)Heros severusتغزیِ ٍ
تیَؿیوی آتضیاى .ػال دٍم ،ؿواسُ اٍل ،فلل تْاس .كق
.13-1
علیشاده ،م ،.انصاری ،ر ،.دادگز ،ش .و حافظیه ،م،.
 .1335تاثیش ػغَح هختلف آػتاگضاًتیي هلٌَػی ٍ
 (Haematococcusتش رخیشُ
خلثکی )pluvialis
آػتاگضاًتیي تخن هَلذیي قضل آالی سًگیي کواى
( .)Oncorhynchus mykissهدلِ ػلوی ؿیالت ایشاى،
ػال تیؼت ٍ پٌدن ،ؿواسُ .1كق.19-12 .

Schneider, 1801). Aquaculture Research, 35(5):

] [ Downloaded from ornamentalaquatics.ir on 2022-05-19

) 10 ٍ 7 ،5 ،3 ،)richardsoniiدسكذ گل ّویـِ تْاس ٍ یك
گشٍُ کٌتشل تشسػی ًوَدًذً .تایح ًـاى داد کِ دٍص  10دسكذ
گل ّویـِ تْاس تیـتشیي هقذاس سًگآهیضی سا ًـاى دادُ اػت.
ًتایح ایي هغالؼِ تا ًتایح تحقیق حاضشکِ هیضاى C2 ٍ C1
تیـتشیي هقذاس سا داسا تَدًذّ ،وؼَ ًویتاؿذ.
تفاٍت دس تیي ًتایح گضاسؽ ؿذُ اص هحققیي هختلف هوکي
اػت تِ ؿشایظ هحیغی هتفاٍت ًؼثت دادُ ؿَد .آى ًـاى
دادُ ؿذُ اػت کِ دس هاّی قضل آالی سًگیي کواى خزب ٍ
اًثاؿتگی کاستٌَئیذّا تِ ؿذت تحت تاثیش چٌذیي ػَاهل هی-
تاؿذ کِ اص آى خولِ هیتَاى تِ غلظت کاسٍتٌَئیذ ،اًذاصُ هاّی
ٍ یا ٍضؼیت فیضیَلَطیك ٍ هشحلِ تلَؽ خٌؼی اؿاسُ ًوَد
).(Torrissen et al., 1989; Storebakken and No, 1992
ایي هغالؼِ ًـاى هیدّذ کِ کاستشد گل سصچیٌی تاػث
افضایؾ هیضاى کاستٌَئیذ دس ػضلِ هاّیاى گَساهی آتی ؿذُ
اػت .لزا تشای اػتفادُ اص ایي کاستٌَییذ عثیؼی تِ هٌظَس
افضایؾ تاصاسپؼٌذی هاّیاى صیٌتی ،تْتش اػت ًتایح ایي
تحقیق هَسد تشسػی تیـتشی قشاس گیشد.
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