
 39  9911 زمستان، چهارمچهاردهم، شماره پروری، سال نشریه علمی توسعه آبزی

های پرورشی بر رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن اثرات رنگ بسترآکواریوم

 (Macrobrachium rosenbergiiدر پست الروهای میگوی بزرگ آب شیرین )
 

1حمید عالف نویریان، 1سینا شجاعی گلفزانی
 1مجیدرضا خوش خلق ،*

 ، صومعه سرا، ایرانانشگاه گیالندانشکده منابع طبیعی، دگروه شیالت، -9
 

 91/3/9911تاریخ پذیرش:   99/91/9911 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

بدن پست  های پرورشی )سفید، سیاه، سبز، آبی( بر عملکرد رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیاییدر این مطالعه، تأثیر رنگ بستر آکواریوم

( مورد بررسی قرار گرفت. کلیه مراحل اجرایی و آزمایشگگاهی ایگن   Macrobrachium rosenbergiiالروهای میگوی بزرگ آب شیرین )

روز در کارگاه پرورش ماهیان زینتی واقع در دانشکده منابع طبیعگی دانشگگاه گگیالن ان گام شگد. در       06و به مدت  9911پژوهش در پاییز سال 

ایش شاخص های رشد و تغذیه )افزایش وزن، درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، درصد بازماندگی، نسبت تبدیل غگذایی،کارایی  انتهای آزم

غذایی، نسبت بازده پروتئینی، شاخص وضعیت، افزایش طول بدن( و ترکیبات بیوشیمیایی بدن مورد سن ش قرار گرفگت. بگر اسگات نتگای  بگه      

مشاهده گردید. درصگد رطوبگت بگدن در میگان تیمارهگای       9و  3، 9، 1های ای به ترتیب در تیمارد و تغذیهشهای ردست آمده، بهترین شاخص

مشاهده شد. درصد پروتئین و چربی بدن  3و تیمار  9ترین میزان آن به ترتیب در تیمار آزمایشی اختالف معنی داری نشان داد و باالترین و پایین

داری نداشت و پایین ترین مقادیر را به خود اختصاص دادند. میزان درصد پروتئین و چربی بدن در تیمار یاختالف معن 3و  9در بین تیمارهای 

-مشاهده گردید. در نهایت می 1دار در تیمار طور معنیداری باال بود. همچنین باالترین درصد خاکستر بدن بهطور معنیبه 9و سپس در تیمار  1

 .تواند اثرات مثبتی بر این گونه آبزی داشته باشدهای تیره مانند سیاه و آبی میهای پرورشی به ویژه رنگمتوان گفت رنگ پس زمینه آکواریو

 

 .Macrobrachium rosenbergiiرنگ بستر، رشد، تغذیه، ترکیبات بدن، میگوی بزرگ آب شیرین،  :کلمات کلیدی
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 مقدمه

ترین آبزیان پرورشی به شمار میگو یکی از با ارزش

رود. امروزه صنعت پرورش میگو از صنایع پگر رونگ    می

ی سگگگال ت ربگگگه 16و زود بگگگازده اسگگگت و بگگگا بگگگیش از 

تحقیقگگات علمگگی وسگگیع، یکگگی از صگگنایع رایگگ  غالگگب   

سگاحلی مگی باشگد. اگرچگه     های کشورهای دارای کرانه

پروری نسبتاً سهم میگوی پرورشی از کل تولیدات آبزی

ناچیز است، اما ارزش اقتصادی آن بسگیار باالسگت و در   

گونگگگگه اول آبزیگگگان پرورشگگگگی قگگگگرار دارد   96زمگگگره  

(Muralisankar et al., 2015    در ایگن میگان میگگوی .)

( Macrobrachium rosenbergiiبزرگ آب شگیرین ) 

ای بگرای آبگزی پگروری برخگوردار مگی      اه ویگژه از جایگ

باشد؛ بنابراین با توجگه بگه فگراهم بگودن شگرایم و زمینگه       

مناسگگگگب در مگگگگزار  پرورشگگگگی و همچنگگگگین تگگگگوان و 

خصوصگگیات بگگالقوه آن، پگگرورش و تولیگگد ایگگن موجگگود 

های صنعت آبزی پروری تواند یکی از اولویتآبزی می

کثیگگر و در کشگور محسگگوب شگگود. از دالیگگل توجگگه بگگه ت 

توان بگه ارزش  پرورش میگوی آب شیرین در جهان می

توجه، عادات غگذایی ویگژه و رمیگم غگذایی     غذایی قابل

گیر در بین میگوهگای آب  های همهارزان، وقو  بیماری

ی ذخایر، بازارپسندی و تقاضگای  رویهشور، برداشت بی

 Newزیاد، ارزش ت اری و اقتصادی باال اشگاره کگرد )  

and Kutty, 2010ترین مسائل مربوط بگه  (. یکی از مهم

پرورش یک گونه آبزی، شناخت روابم بین پارامترهای 

زیستی و غیرزیستی و تگأثیر آنهگا بگر رشگد و بازمانگدگی      

موجود آبزی می باشد. از مهمترین این عوامل می تگوان  

ای و مدیریت غذایی اشگاره  به نو  غذا، رفتارهای تغذیه

نقگگش مهمگگی در بهبگگود   کگگرد. غگگذا و مگگدیریت تغذیگگه  

عملکگرد رشگد، تغذیگه و حفگم سگالمت میگگو دارنگد و        

های تاثیرگگذار بسگیاری بگر رفتارهگای غگذایی و      محرک

افزایش غذاگیری در پست الروهای میگگو وجگود دارد   

هگگا در محگگیم کگگه وجگگود یگگا عگگدم وجگگود ایگگن محگگرک 

ی ایگن اسگت کگه آیگا غگذا      پرورش میگگو تعیگین کننگده   

ود یا خیر؟ رفتار تغذیگه میگگو   شتوسم میگو مصرف می

هگای جگانوران یگک عملکگرد مهگم      همانند دیگگر گگروه  

حیاتی و نتی ه فرایندهایی است که با جست و و ارزیابی 

کردن، پگذیرش، قاپیگدن، فراینگدهای دهگانی و ارزیگابی      

کیفیت مگوارد غگذایی، بلعیگدن، هوگم و جگذب همگراه       

-(. بگگهKasumyan and Nikolaeva, 2002اسگگت )

هگای آبگزی   ی قدرت بینایی برای بسیاری از گونهطورکل

شگود.  همچون میگو یک سیسگتم حسگی مهگم تلقگی مگی     

های نوری، انتقال و چشم، اندامی برای شناسایی محرک

به خاطرسپاری تصاویر محیطی بگه مغگز اسگت کگه یگک      

دامنه وسیعی از سازگاری را با محیم مرئی، نو  زندگی 

 ,Protasov؛ 9911ده، زادهد )اسح و زیستگاه نشان می

( و نقگگش مهمگگی در تغذیگگه، تشگگ،یص دشگگمن،     1970

های تدافعی ازجمله تغییر رنگ برای یابی، واکنشجفت

هماهنگی با محیم و استتار دارد؛ بنابراین بایگد شگرایطی   

فراهم شود تا ماهی، طعمه را شناسایی و مصرف کنگد و  

به حداکثر رشد و بازماندگی برسد. رنگ تانک یکی از 

فاکتورهای مهم در پرورش آبزیان اسگت و اخگتالف در   

رنگ پس زمینه تانک موجگب بگروز تغییراتگی در رونگد     

شگود  گرفتن غذا، رشد، بازماندگی و استرت مگاهی مگی  

(Brannas et al., 2001; Strand et al., 2007 .)

دهنگد کگه رنگگ پگس     های آبزی ترجیح میبرخی گونه

زیرا تباین بین طعمه  های پرورشی سیاه باشدزمینه تانک

شود ولی برخی دیگگر  و رنگ پس زمینه تانک بیشتر می

دهند که رنگ پس زمینه تانک روشگن باشگد   ترجیح می

زیرا پرورش دهنده را قادر به مشاهده و نظارت بیشتر بگر  

 ;Okada et al., 2015کنگد ) رفتار و پیشرفت الرو مگی 
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Ustundag and Rad, 2015; Zhang et al., 2015) .

هگگای بنگگابراین از آن گگا کگگه رنگگگ م،گگزن در محگگیم     

ی پرورشی قابل تنظگیم و تغییگر مگی باشگد، از     سرپوشیده

این رو تعیین شرایم بهینه برای گونگه هگای پرورشگی نگه     

تنها به منظور بهینه سگازی موفقیگت تولیگد، بلکگه جهگت      

آل بگودن شگرایم آبگزی نیگز بگا اهمیگت مگی        تومین ایده

 باشد. 

 

 ها مواد و روش

هگگای در ایگگن مطالعگگه، تگگأثیر رنگگگ بسگگتر آکواریگگوم

پرورشی )سگفید، سگیاه، سگبز، آبگی( بگر عملکگرد رشگد،        

تغذیگگه و ترکیبگگات بیوشگگیمیایی بگگدن پسگگت الروهگگای    

 Macrobrachiumمیگگگگوی بگگگزرگ آب شگگگیرین ) 

rosenbergii    مورد بررسی قرار گرفگت. کلیگه مراحگل )

 9911اجرایی و آزمایشگاهی این پژوهش در پاییز سگال  

روز در کارگاه پرورش ماهیان زینتی واقع  06و به مدت 

در در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گگیالن ان گام شگد.    

عدد پست الرو میگگوی بگزرگ آب شگیرین بگا      11ابتدا 

و میگگانگین طگگول اولیگگه  91/9±61/6میگگانگین وزن اولیگگه 

متر از مرکز تکثیر و پرورش میگگوی  سانتی 64/6±99/4

هیه و به کارگگاه پرورشگی دانشگگاه گگیالن     آب شیرین ت

-الروها بگه انتقال داده شد. قبل از شرو  آزمایش، پست

 93 منظور سازگاری بگا شگرایم آزمایشگگاهی بگه مگدت     

روز بگگا جیگگره غگگذایی پایگگه تغذیگگه شگگدند. پگگس از دوره   

 91طگگگور تصگگگادفی در سگگگازگاری، پسگگگت الروهگگگا بگگگه

 46رتفگا   بگا ا  36، عرض 06آکواریوم شیشه ای با طول 

سانتی متر توزیع شدند. هر آکواریم به سیسگتم هگوادهی   

یگا اسگگتفاده از سگنگ هگگوا جهگت حفگگم میگزان اکسگگیژن     

محلول طی دوره آزمایشی بود. در طول دوره آزمایشی، 

بگار در روز در   9پست الروهگا براسگات میگزان اشگتها و     

با استفاده از جیره غذایی  90:66و   91:66، 1:66ساعات 

روش دسگگتی تغذیگگه شگگدند. بگگه منظگگور توزیگگع  پلگگت بگگه 

یکنواخگگت غگگذا، کگگاهش تالطگگم آب و افگگزایش زمگگان  

مانگگگدگاری غگگگذا در آب، در طگگگول مگگگدت غگگگذادهی، 

دقیقه م گدداً   16شده و پس از  ها قطع هوادهی در تانک

گرفگت. پارامترهگای آب شگامل دمگا،      هوادهی ان ام مگی 

ز طی مدت آزمگایش بگا اسگتفاده ا     pHاکسیژن محلول و

ومیر هگم   گیری شد. همچنین میزان مرگ متر اندازه مولتی

در انتهگگای  بگگه صگگورت روزانگگه بررسگگی و ثبگگت شگگد.    

بیومتری پست الروهگای میگگوی بگزرگ آب    آزمایش، 

گگرم و طگول بگا     69/6شیرین، وزن پست الروها با دقت 

سانتی متر در ابتگدا و انتهگای دوره آزمایشگی     69/6دقت 

سگاعت قبگل از    13اسگترت،   ان ام شد. به منظور کاهش

نمونگگه بگگرداری، غگگذادهی قطگگع گردیگگد و سگگپس پسگگت  

 ppm 166الروها توسم محلول گگل می،گک بگه میگزان     

 بیهوش شدند. 

پسگت    جهت بررسی میزان عملکگرد رشگد و تغذیگه   

هگای زیگر    الروهای میگوی بگزرگ آب شگیرین، فرمگول   

 ;Montero et al., 2008)  اسگگگتفاده گردیگگگد 

Pratoomyot et al., 2008.) 
 وزن نهایی بدن )گرم( = افزایش وزن )گرم( -وزن اولیه بدن )گرم( 

 

 وزن نهایی([ =  درصد افزایش وزن بدن -]وزن اولیه /)وزن اولیه × 966

 

 (  نرخ رشد ویژهlnوزن نهایی  –ln)وزن اولیه × 966کل روزهای پرورش/ 

 
 درصد بازماندگی انتهای دوره(=)تعداد میگوها ابتدای دوره/ تعداد میگوها × 966

 

 شده )گرم(  نسبت تبدیل غذایی افزایش وزن )گرم( / غذای مصرف

 

افزایش وزن )گرم([ = ]وزن غذای خشک مصرفی)گرم(/×  966 کارایی غذایی  

 

 شده )گرم( / افزایش وزن )گرم(  = نسبت بازده پروتئینی پروتئین مصرف

 

 وزن بدن )گرم( = شاخص وضعیت 966/  9طول کل بدن
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 )سانتی متر( طول نهایی بدن = افزایش طول بدن -طول اولیه بدن

جهت بررسی ترکیب بیوشگیمیایی بگدن، در انتهگای    

طور تصادفی پست الرو به 9هر تکرار دوره آزمایشی از 

تگگا زمگگان ان گگام  -C 16  برداشگگته و در فریگگزر در دمگگای

وتئین، چربگگی، آزمگگایش نگهگگداری شگگدند. میگگزان پگگر   

و خاکستر بدن پست الروهگای میگگوی بگزرگ     رطوبت

 AOACآب شگیرین بگه روش اسگتاندارد جگز  بگه جگگز       

( مورد سن ش قگرار گرفگت. بگرای تعیگین میگزان      9114)

رطوبت، نمونه مورد نظگر تگوزین شگده در داخگل پتگری      

 964در دمگای   دیش قرار داده شد، سپس در داخل آون

ساعت قرار داده شد. پس  13گراد به مدت  درجه سانتی

شگده و دوبگاره    ها از آون خارج ساعت پتری دیش 13از 

آمده درصد  دست وزن شدند. با محاسبه اختالف وزن به

هگگا بگگا  رطوبگگت مشگگ،ص گردیگگد. میگگزان خاکسگگتر نمونگگه

گراد به مدت  درجه سانتی 446سوزاندن نمونه در دمای 

ه از گیگری شگد. پگروتئین کگل بگا اسگتفاد      ساعت اندازه 4

دستگاه ک لدال اتوماتیک با ضگرب میگزان نیتگرومن در    

محاسبه شد. چربی بدن پسگت الروهگا نیگز بگا      14/0عدد 

 گیری شد. استفاده از دستگاه سوکسله اندازه

به منظور ت زیه و تحلیل داده ها، ابتدا نرمگال بگودن   

اسگمیرن    -ها با اسگتفاده از آزمگون کولمگوگروف    داده

هگا   و تحلیگل داده  . سپس ت زیه مورد بررسی قرار گرفت

طرفگه و آزمگون تگوکی     با استفاده از آنالیز واریانس یک

درصد ان ام خواهد گرفت. تمامی  14در سطح اطمینان 

ان گگام خواهگگد  SPSSافگگزار  آنالیزهگگا بگگا اسگگتفاده از نگگرم 

( بگرای رسگم   Excelافزار اکسگل )  گرفت. همچنین از نرم

 نمودارها استفاده خواهد شد.

 

 نتایج

 های رشد  شاخص

های پرورشی های بستر آکواریومنتای  اثرات رنگ

)سفید، سیاه، سبز، آبی( بر عملکرد رشد پست الروهای 

 9میگگگوی بگگزرگ آب شگگیرین )روزنبرگگگی( در جگگدول 

آمده است. بر اسات نتای ، باالترین میزان وزن حاصگله،  

درصد افزایش وزن و نرخ رشگد ویگژه بگه طگورمعنی دار     

(؛ البتگگه میگگزان ایگگن >64/6Pدسگگت آمگگد )بگگه 1یمگگار در ت

داری اخگتالف معنگی   9بگا تیمگار    1هگا در تیمگار   شاخص

ها نیگز در تیمگار   ترین میزان آن(. پایینP>64/6نداشت )

داری اخگگتالف معنگگی 3بگگه دسگگت آمگگد کگگه بگگا تیمگگار   9

های نرخ بازمانگدگی، افگزایش   نداشت. همچنین شاخص

بگگگین تیمارهگگگای  طگگگول بگگگدن و شگگگاخص وضگگگعیت در

 .(P>64/6آزمایشی، اختالف معنی داری نداشتند )

 خطای استاندارد( ±های م،تل )میانگین های با رنگر آکواریوم: عملکرد رشد پست الروهای میگوی آب شیرین پرورش یافته د9جدول 

 تیمار                          

 شاخص 

 9تیمار 

 )آکواریوم سفیدرنگ(

 1تیمار 

 رنگ()آکواریوم سیاه

 9تیمار 

 رنگ()آکواریوم آبی

 3تیمار 

 )آکواریوم سبزرنگ(

 a01/6±69/1        c63/6±99/94 bc09/6±31/99 ab41/6±11/99 میزان وزن حاصله )گرم(

 a11/09±39/103 c91/93±11/9961 bc14/49±16/9991 ab11/46±01/146 درصد افزایش وزن بدن

 a91/6±13/9 c61/6±19/3 bc61/6±31/3 ab61/6±16/3 نرخ رشد ویژه

 a09/1±99/19 a41/4±11/11 a41/4±39/13 a66/6±66/966 نرخ بازماندگی )درصد(

 a11/6±31/4 a91/6±11/4 a91/6±11/4 a99/6±31/4 افزایش طول بدن )سانتیمتر(

 a13/6±16/4 a01/6±13/1 a49/6±03/0 a11/6±11/0 شاخص وضعیت

 (.>64/6Pهای آزمایشی است ) دار بین گروه *حروف متفاوت در هر ردی  نشانه وجود اختالف معنی
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 ایهای تغذیهشاخص

های پرورشی های بستر آکواریومنتای  اثرات رنگ

الرو آبگی( بگر عملکگرد تغذیگه پسگت     )سفید، سیاه، سبز، 

آمگگده اسگگت.  1میگگگوی بگگزرگ آب شگگیرین در جگگدول 

ای بگه ترتیگب   های تغذیگه براسات نتای ، بهترین شاخص

 (.>64/6Pمشاهده گردید ) 9و  3، 9، 1در تیمار 

 

 

 خطای استاندارد( ±)میانگین  های م،تل های با رنگر آکواریومیافته دای پست الروهای میگوی آب شیرین پرورش : عملکرد تغذیه1 جدول

 تیمار                          

  شاخص
 1تیمار 

 )آکواریوم سفیدرنگ(
 2تیمار 

 رنگ()آکواریوم سیاه
 3تیمار 

 رنگ()آکواریوم آبی
 4تیمار 

 )آکواریوم سبزرنگ(

 a64/6±16/1 d69/6±31/9 c61/6±16/9 b61/6±16/1 ضریب تبدیل غذایی

 a61/6±61/9 d61/6±61/1 c61/6±19/9 b69/6±93/9 نسبت بازده پروتئین

 a03/6±46/93 d01/6±41/16 c41/6±19/41 b34/6±46/34 کارایی غذایی )درصد(

 (.>64/6Pهای آزمایشی است ) دار بین گروه *حروف متفاوت در هر ردی  نشانه وجود اختالف معنی

 
 

 ترکیبات بیوشیمیایی بدن

هگای پرورشگی   های بسگتر آکواریگوم  نتای  اثر رنگ

)سفید، سیاه، سبز، آبگی( بگر ترکیبگات بیوشگیمیایی بگدن      

پست الروهای میگوی بزرگ آب شیرین )روزنبرگگی(  

آمده است. بر اسات نتای  آزمایش، درصد  9در جدول 

تیمارهای آزمایشی اخگتالف معنگی   رطوبت بدن در میان 

تگگرین میگگزان آن بگگه داری نشگگان داد و بگگاالترین و پگگایین

 3)آکواریگوم سگفید رنگگ( و تیمگار      9ترتیب در تیمگار  

(. درصگد  >64/6P)آکواریوم سیاه رنگ( مشاهده شگد ) 

)آکواریگوم   9پگروتئین و چربگی بگدن در بگین تیمارهگای      

-ف معنگی )آکواریوم سبز رنگ( اختال 3سفید رنگ( و 

( و پایین ترین مقادیر را به خگود  P>64/6داری نداشت )

اختصاص دادند. میزان درصد پروتئین و چربگی بگدن در   

 9)آکواریگگوم سگگیاه رنگگگ( و سگگپس در تیمگگار   1تیمگگار 

داری بگگاال بگگود. طگگور معنگگی)آکواریگگوم آبگگی رنگگگ( بگگه

دار طگور معنگی  همچنین باالترین درصد خاکستر بگدن بگه  

کواریگگوم سگگیاه رنگگگ( مشگگاهده گردیگگد   )آ 1در تیمگگار 

(64/6P<.)   

 

خطای ±)میانگین  های م،تل های با رنگ: ترکیبات بیوشیمیایی بدن پست الروهای میگوی آب شیرین پرورش یافته در آکواریوم9جدول 

 استاندارد( 

 تیمار                          

 شاخص 

 9تیمار 

 )آکواریوم سفیدرنگ(

 1تیمار 

 رنگ()آکواریوم سیاه

 9تیمار 

 رنگ()آکواریوم آبی

 3تیمار 

 )آکواریوم سبزرنگ(

 d93/6±96/11 a99/6±96/00 b69/9±16/16 c19/6±91/10 رطوبت )درصد(

 a61/6±60/99 c99/6±91/91 b04/6±10/90 a94/6±49/93 پروتئین )درصد(

 a61/6±39/1 c14/6±94/1 b11/6±19/4 a99/6±41/9 چربی )درصد(

 a61/6±13/4 c31/6±10/0 bc11/6±46/0 ab19/6±11/4 خاکستر )درصد(
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 (.>64/6Pهای آزمایشی است ) دار بین گروه *حروف متفاوت در هر ردی  نشانه وجود اختالف معنی

 

 بحث  

پگروری،  یکی از مهمترین مسگائل مربگوط بگه آبگزی    

شناخت تاثیر پارامترهای غیرزیستی یا محیطی بر رشگد و  

(؛ 9911بازماندگی آبزیان اسگت )ارشگدی و همکگاران،    

بنگگابراین شگگناخت تگگأثیر فاکتورهگگای محیطگگی و شگگرایم  

پرورشی بر فیزیولومی و تغذیه میگو، کلید موفقیگت در  

باشگگد. غگذا یکگگی از نیازهگگای  پگروری مگگی صگنعت آبگگزی 

نده اسگت، بگه طوریکگه همگه     اساسی حیاتی هر موجود ز

فعالیت های حیاتی موجودات زنده بدون آن غیگرممکن  

هگای  (. یکگی از تفگاوت  Da Silva et al., 2011اسگت ) 

محیم پرورشی و محیم طبیعی، در تغذیه ماهی، نگو  و  

در دسترت بودن غذا است؛ تغذیگه ماهیگان پرورشگی در    

ر مزار  شیالتی وابسته به صید و شکار طعمه نیست؛ و د

ساعات معینگی از روز توسگم جیگره غگذایی متناسگب بگا       

گیرنگد. از ایگن رو   مرحله رشد خود مورد تغذیه قرار می

در مزار  پرورشی، عواملی همچون زمان شرو  تغذیگه،  

دوره نوری، شکل و سایز پلت جیره غذایی، رنگ پلت 

غذایی، شرایم محیطی پرورش، میزان کگدورت و مگواد   

آب، تگراکم پلگت غگذایی در     محلول و معل  موجود در

ای و فعالیگگت غگگذاگیری سگگتون آب بگگر عملکگگرد تغذیگگه

 ;Luchiari et al., 2012) آبگگزی تأثیرگگگذار اسگگت

Carvalho et al., 2013 همچنگگین در مرحلگگه مهگگم .)

الروی و پسگگت الروی، عگگواملی م،تلفگگی ماننگگد رنگگگ  

زمینه م،زن، شدت و طول موج رنگ بر دیده شدن پس

 ,.Rahnama et al) آب مگثثر اسگت  پلگت غگذایی در   

2015 .) 

از آن اکه جیره غذایی پلگت شگده، غیرمتحگرک و    

غیرزنده اسگت، و تشگ،یص غگذا و گگرفتن آن از طریگ       

های حسی بگه ویگژه حگس بینگایی میگگو      برخی از سیستم

پگذیرد و همچنگین توانگایی بینگایی یگا بصگری       صورت می

گ میگوها به رنگ و نور محگیم وابسگته اسگت؛ لگذا رنگ     

پس زمینه قرارگیگری پلگت غگذایی در تشگ،یص آن نیگز      

بسیار مهم است. البته الزم به ذکر است که بگا توجگه بگه    

ای، از نظگر فیزیولگومیکی و   تفاوت هگای م،تلگ  گونگه   

ها در رفتار غذایی، ممکن است توانایی دید برخی گونه

بسترهای با رنگ روشن، عملکرد بهتری داشگته باشگد و   

 ,Ustundag and Rad) های تیگره در برخی دیگر رنگ

2015; Papoutsoglou et al., 2005 .) 

بگگر اسگگات نتگگای  حاصگگل از ایگگن مطالعگگه، بهتگگرین    

 1هگگای رشگگد و تغذیگگه بگگه ترتیگگب در تیمگگار     شگگاخص

)آکواریوم آبی رنگ(،  9)آکواریوم سیاه رنگ(، تیمار 

)آکواریگگوم  9)آکواریگگوم سگبز رنگگگ( و تیمگار    3تیمگار  

تگوان گفگت   سگت آمگد؛ بنگابراین مگی    سفید رنگگ( بگه د  

عملکرد میگگوی بگزرگ آب شگیرین بگه طگور کلگی در       

بسترهای رنگی نسگبت بگه بسگتر سگفید رنگگ بهتگر بگوده        

هگای م،تلگ  بسگتر،    است و از طرف دیگر از بین رنگ

 تمایل بیشتری به رنگ سیاه و آبی و سپس سبز دارد.

براسگات نتگای  مطالعگات ان گام شگده، بچگه ماهیگان        

(؛ گگوپی  9919)محمدنژاد شموشکی و همکاران، کُلمه 

قگد هگامور   (؛ ماهیان انگشت9919)سوداگر و همکاران، 

(؛ الرو کفگال  9910خگال نگارن ی )قویگدل و همکگاران،     

مگاهی   (؛El-Sayed et al., 2010مگاهی پگوزه باریگک )   

(؛ مگاهی سگیم   Monk et al., 2008کاد اقیانوت اطلس )

(؛ ماهی شانک خم Karakatsouli et al., 2007سفید )

( در بسترهای سفید رنگگ  Rotllant et al., 2003قرمز )

یا با رنگ روشگن، قگدرت سگازگاری بگاالتر و عملکگرد      
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بهتگگری دارنگگد و دارای کمتگگرین میگگزان ضگگریب تبگگدیل   

غذایی و باالترین میگزان نگرخ رشگد ویگژه هسگتند؛ حگال       

(؛ کپگگور معمگگولی 9911ماهیگگان )بنگگان،  آنکگه بچگگه فیگگل 

(؛ الرو میگگوی  9911ی شیره جینگی و همکگاران،   )مرند

 ,Maciel and Valentiبگزرگ آب شگیرین آمگازونی )   

(؛ Jirsa et al., 2009(؛ بگگات دریگگایی سگگفید ) 2014

(؛ سوف حاجی Rabbani et al., 2005خرچنگ گلی )

-(، م،ازن بگا رنگگ پگس   Jentof et al., 2006طرخان )

هایی ماننگد  نهدهند و یا گوزمینه سیاه رنگ را ترجیح می

مگاهی توربگوت، هرینگگ و خامگه     پرستوماهی، کفشگک 

مگگاهی در م،گگازن تیگگره )منگگاطقی بگگا شگگدت نگگور کگگم(،   

 ای بهتری دارند.عملکرد رشد و تغذیه

در برخی مطالعات، آبزیان پرورشی در یک رنگگ  

زمینه آکواریوم مشگ،ص هماننگد سگبز، زرد، آبگی و     پس

لحگا  عملکگرد   قرمز نسبت به رنگ سگیاه و یگا سگفید از    

ای شگرایم بهتگری نسگبت بگه بچگه ماهیگان        رشد و تغذیگه 

پرورش یافتگه در تانگک سگیاه و سگفید داشگتند. بگه طگور        

ی نمونگگه الرو ماهیگگان سگگفید دریگگای خگگرز در مطالعگگه    

(، در تانگگک قرمزرنگگگگ،  9911شگگاهکار و همکگگاران )  

بیشگگترین میگگزان افگگزایش وزن و طگگول را نسگگبت بگگه الرو 

هگگای دیگگگر بگگه خگگود  ه در رنگگگماهیگگان پگگرورش یافتگگ 

اختصاص داده بودند؛ حال آنکه بهترین عملکگرد رشگد   

میگگگوی پاسگگفید غربگگی )وانگگامی( در رنگگگ زرد و قرمگگز 

ها سبب افزایش دیگد و  حاصل گردید، چراکه این رنگ

های غذایی شگده و بگه تبگع بگر میگزان غگذا       تش،یص پلت

گیری و نرخ رشد ویژه اثر مثبت گذاشته است. همچنین 

تأثیر مثبت رنگ آبی بر ماهیان کپور معمگولی )اکبریگان   

 Barcellos et) ایمگاهی نقگره  گربه (،9916و همکاران،

al., 2009 اصگگگغری و (، الرو ماهیگگگان کگگگوی )علگگگی

 ,.Jirsa et al) (، بگات دریگایی سگفید   9919همکگاران،  

( Karakatsouli et al., 2007(، ماهی سیم سفید )2009

 نیز به اثبات رسیده است. 

و همکگگاران  Yasharianی براسگگات نتگگای  مطالعگگه 

( بگگر میگگگوی بگگزرگ آب شگگیرین روزنبرگگگی،     1664)

هگگای بگگه بگگاالترین درصگگد بازمانگگدگی و رشگگد در تانگگک

هگای  رنگ قرمز و سبز  و کمترین میگزان آنهگا در تانگک   

سفید و سیاه بود که به این معناست کگه نامناسگب بگودن    

انگگک بگگا شگگرایم طبیعگگی آبگگزی، کگگاهش رشگگد،  رنگگگ ت

افزایش مگرگ و میگر، افگزایش سگرعت شگنا، اسگترت و       

 افزایش همنو  خواری در الرو میگو را به همراه دارد.

رنگگ(  )آکواریگوم سگیاه   1در مطالعه حاضر، تیمگار  

و  بگاالترین میگزان    ضریب تبدیل غگذایی دارای کمترین 

ود که بیانگر این و کارایی غذایی ب بازده پروتئین غذایی

حگداقل جیگره   موضو  است که در این تیمار با مصگرف  

غذایی، حداکثر رشد به دست آمده است که مگی تگوان   

علت آن را به افزایش توانایی دید میگوی روزنبرگی در 

بستر سگیاه رنگگ، قرارگیگری پگروتئین حاصگله از جیگره       

غذایی در مسیر صحیح خود یعنی افزایش رشد و تولیگد  

وسگاز بگرای تگأمین    ای جدید )نه در مسیر سوختهبافت

انرمی موردنیگاز آبگزی( و کگاهش پگرت غگذایی مگرتبم       

 دانست. 

آبزیگگان انگگرمی مگگورد نیگگاز خگگود را جهگگت رشگگد،    

هگا،  تولیدمثل و حفم سالمتی از طری  شکسگتن پگروتئین  

ها و گلیکومن ذخیره ای بگدن و نیگز اکسیداسگیون    چربی

غذای مصگرفی بگه    ترکیبات عالی پس از هوم و جذب

هگا و  (. پگروتئین Guo et al., 2012) آورنگد دسگت مگی  

ای در تامین انرمی دارند. انرمی آمینواسیدها نقش عمده

قبل از اینکگه در فراینگد رشگد وارد شگود، صگرف تگامین       

های مربگوط بگه نگهگداری و فعالیگت اختیگاری      نیازمندی

ی زای غیرپروتئینگ شود، لذا در صورتیکه منابع انگرمی می
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)چربی و کربوهیدرات( به اندازه کگافی از طریگ  جیگره    

غذایی وارد بگدن آبگزی نشگود، از پگروتئین بگدن جهگت       

تولیگگد انگگرمی اسگگتفاده خواهگگد شگگد. همچنگگین آبزیگگان    

م،تلگگ  بگگرای جسگگت وی غگگذا، پیگگداکردن آن و عمگگل  

تغذیه نیازمند صگرف انگرمی هسگتند؛ بگدیهی اسگت کگه       

بتواننگد غگذای   تگر و در مگدت زمگان کمتگر     هرچه راحت

کافی به دست آورند، به همان میزان هم انرمی کمتگری  

صرف خواهد شد و انرمی اضافه در جهت رشگد و نمگو   

شود. ازطرف دیگگر، قرارگیگری آبگزی    آبزی صرف می

زا مانند شرایطی که بگا محگیم طبیعگی    در شرایم استرت

زیستگاهش هماهنگ نباشد و محیم طبیعگی زنگدگی را   

نگگد، و یگگا حتگگی سگگبب رهاسگگازی    بگگرای آن تگگداعی نک 

هگگگای هگگگای مربگگگوط بگگگه اسگگگترت یگگگا پاسگگگخ هورمگگگون

شگگود کگگه همگگین عامگگل سگگبب   فیزیولومیگگک ویگگژه مگگی 

جاب گگایی انگگرمی حاصگگل از پگگروتئین جیگگره غگگذایی، از  

هگا در راه سگازگاری بگا شگرایم     رشد و صرف آن ب،ش

 Gabriel andشگگود )اسگگترت و تنظگگیم اسگگمزی مگگی  

Akinrotimi, 2011.) 

طالعه حاضر، کمترین میزان رطوبت و بیشترین در م

)آکواریگوم   1مقادیر پروتئین، چربی و خاکستر در تیمار 

سیاه رنگ( مشاهده گردید. با توجه بررسی هگای ان گام   

شده می توان گفت کگه پگروتئین جگذب شگده از جیگره      

غگگذایی در ایگگن تیمگگار در جهگگت افگگزایش رشگگد پسگگت   

نبرگی( به کار الروهای میگوی بزرگ آب شیرین )روز

رفته است نگه در جهگت تگأمین انگرمی و سگبب افگزایش       

میزان پروتئین بدن شده است. از طگرف دیگگر عملکگرد    

مناسب بینایی پست الروهگای روزنبرگگی در آکواریگوم    

سیاه رنگ و همچنین مصرف کمتر انرمی هم در جهت 

هگگای غگگذایی و هگگم عگگدم وجگگود جسگگت و و یگگافتن پلگگت

ی بر میگزان چربگی بگدن میگگو     شرایم استرت زای محیط

 تاثیر مثبت گذاشته است. 

شده در رابطه با اثرات استرت بگر  در مطالعات ان ام

( روی بچگه  9911ترکیبات بدن همانند بنان و همکاران )

( روی سی 1661و همکاران ) Karakatsouliفیلماهیان، 

( روی 1664و همکگگاران ) Papoutsoglouبگگریم سگگفید، 

قگگزل آالی رنگگگین کمگگان بیگگان شگگده اسگگت کگگه عگگدم    

هماهنگی شرایم محیم زیست طبیعی آبزی سبب ای اد 

استرت مگزمن و درنتی گه افگزایش نیگاز بگرای انگرمی در       

شگود و همگین آبگزی جهگت     جهت مقابله با اسگترت مگی  

هگا بیشگتر بهگره مگی     تامین انرمی از سوخت و ساز چربی

نقش کاتوبولیک کورتیزول تولیدشگده در   برد؛ همچنین

هگا، کگاهش محتویگات    اثر استرت، بگر متایولیسگم چربگی   

ها در بدن غیرقابگل انکگار اسگت. بگه طورمثگال، تگاثیر       آن

زا بگر  منفی رنگ نور قرمز و آبی به عنوان عاملی استرت

کاهش میزان چربی بدن ماهی قزل آالی رنگگین کمگان   

 (.Karakatsouli et al., 2007مشاهده شده است )

میزان ترکیبات بدن و تغییرات آنها شگاخص خگوبی   

د باشگ وضگعیت فیزیولگومیکی آبزیگان مگی    برای ارزیگابی  

(Ali et al., 2004  معمگگوالً م مگگو  آب و چربگگی .)

دهگد و  درصد وزن عوله آبزی را تشکیل می 16حدود 

طورکلی با افزایش اندازه آبزی میزان پروتئین، چربگی  به

یابد ولگی میگزان رطوبگت آن کگم     فزایش میو خاکستر ا

هگای آبگزی بگه    شود، که این امر در بسگیاری از گونگه  می

ای بین میزان رطوبت و چربگی   اثبات رسیده است. رابطه

کگه افگزایش   موجود در بدن ثابت شده اسگت بگه طگوری   

 ,.Wang et alشگود )  چربی باعث کاهش رطوبگت مگی  

2006bبا ح م برابری  های کاتابولیزه شده (، زیرا چربی

 ,Halver and Hardyشگگوند ) از آب جگگایگزین مگگی

2002 .) 
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هگگای ترکیبگگات بگگدن در شگگرایم م،تلگگ  و گونگگه  

توانگد  م،تل  آبزی ممکن است متفاوت باشگد کگه مگی   

ای، کیفیگت آب، انگدازه،   ناشی از شرایم محیطی، تغذیه

سن، چرخه تولیدمثلی، شوری، دما، موقعیت جغرافیگایی  

 ;Palmeri et al., 2007باشگگد )و فصگگل صگگید مگگی 

Inhamuns et al., 2008.)     خاکستر بگدن، نشگان دهنگده

احتیگگاج غگگذایی آبزیگگان  باشگگد؛ مگگواد غیرآلگگی بگگدن مگگی 

م،تل  به مواد غیرآلی در ان ام فرآیندهای طبیعی بدن 

گیگگری سگگاختار اسگگکلتی، تنظگگیم اسگگیدیته هماننگگد شگگکل

د پوسگت  مایعات بدن، تنظیم فشار اُسگمزی بگدن و فراینگ   

اندازی در س،ت پوسگتانی ماننگد میگگو اجتنگاب ناپگذیر      

دسترسگی دائمگی بگه غگذا و     (. Lovell, 1998) باشگد مگی 

جذب مواد معدنی و عناصر موجود در غذا توسم آبزی 

 ,.Tacon et alبر میزان خاکستر الشه تأثیرگذار اسگت ) 

2002.)  

از آن اکه جیره غذایی پلگت شگده، غیرمتحگرک و    

، و تشگ،یص غگذا و گگرفتن آن از طریگ      غیرزنده اسگت 

های حسی بگه ویگژه حگس بینگایی میگگو      برخی از سیستم

پگذیرد و همچنگین توانگایی بینگایی یگا بصگری       صورت می

میگوها به رنگ و نور محگیم وابسگته اسگت؛ لگذا رنگگ      

پس زمینه قرارگیگری پلگت غگذایی در تشگ،یص آن نیگز      

توجگه بگه   بسیار مهم است. البته الزم به ذکر است که بگا  

ای، از نظگر فیزیولگومیکی و   تفاوت هگای م،تلگ  گونگه   

ها در رفتار غذایی، ممکن است توانایی دید برخی گونه

و برخگگی در بسگگترهای تیگگره  بسگترهای بگگا رنگگگ روشگگن، 

 ,Ustundag and Rad)عملکگرد بهتگری داشگته باشگند     

2015; Papoutsoglou et al., 2005.)  
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