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چکیده
در این تحقیق اثر خوراکی پوست سبز گردو بر رنگ پذیری ماهی اسککار  )Astronotus ocellatusمکورد
مطالعه قرار گرفته است .تعداد  06عدد ماهی اسکار آلبینو با میانگین وزن  5/68 ± 6/81گکر و میکانگین لکو
 58/18 ± 3/32میلی متر در قالب  2تیمار و یک گروه شاهد ،هر کدا بکا سکه تککرار تق کین شکدند .در ایکن
پژوهش از تعداد  83دستگاه آکواریو در ابعاد  22 × 86 × 56سانتی متر استفاده شده اسکت .گکروه شکاهد بکا
غذای بدون افزودنی غذای پایه) تغذیه گردید .تیمار او با غذای حاوی  6/8درصد ،تیمار دو با غذای حاوی 6/3
درصد و تیمار سو با غذای حاوی  6/2درصد پوست سبز گردو تغذیه گردیدند .میانگین دمای آب آکواریکو هکا
در لو دوره مطالعه برابر  31/60 ± 8/60درجه سانتی گراد ،میانگین اک یژن محلو برابر  5/21 ± 6/85میلکی
گر در لیتر ،میانگین  1/62 ± 6/22 pHو میانگین  22/30 ± 8/23 TDSمیلی گکر در لیتکر بکود .مکد 1
هفته  50روز) دوره پرورش به لو انجامید .هر  36روز یکبار زی تسنجی ) (Biometryانجا گردید .پک

از

پایان دوره پرورش از هر تیمار  2عدد ماهی به صور تصادفی انتخاب گردید و برای ارزیابی میزان تغییکر رنکگ
ایجاد شده از سی تن رنگ سنجی * L*a*bبا استفاده از دستگاه  CHROMA METER CR-40اسکتفاده
شد .رنگ سنجی پوست ماهی های گروه های تیمار نشان داد که اضافه شدن خکوراکی پوسکت سکبز گکردو در
غذای ماهیان باعث تغییر رنگ معنی دار پوست آنها شده است .به لوریکه مؤلفه * bکه مقادیر مثبت آن معاد
رنگ زرد است در تیمار  8تفاو معنی داری در مقای ه با گروه شاهد نشان می دهد  .)P>6/65مؤلفه * Lو *a
که به ترتیب نشان دهنده روشنایی و لیف قرمز تا آبی ه تند تفکاو معنکی داری در تیمارهکا نشکان ندادنکد
 .)P≤6/65نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از پوست سبز گردو در جیره غذایی می تواند سبب افزایش
رنگ زرد در ماهی اسکار شود .همچنین میزان  6/8درصد پوست سبز گردو در جیره به عنوان میزان بهینه بکرای
افزایش رنگ زرد ماهی تشخیص داده شد.
واژگان کلیدی :پوست سبز گردو ،رنگ زرد ،ماهی اسکار  ،)Astronotus ocellatusجیره غذایی
*نگارنده پاسخگوmabbasiaqda@gmail.com :
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مقدمه
امروزه ماهیان زینتی از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت ویژه
ای می باشند .ارزش مبادالت جهانی ماهیان زینتی به
حدود  311میلیون دالر می رسد (عادلی .)1313 ،صنعت
تکثیرو پرورش ماهیان زینتی همگام با رشد آبزی پروری
در جهان در حال گسترش می باشد (Erdogan et al.,
) .2012 ; Guroy et al., 2012در ایران نیز این
صنعت رو به گسترش و میزان تولید ماهیان زینتی رو به
افزایش است به طوری که در سال  1322تعداد 13
میلیون قطعه و در سال  1311تعداد  142میلیون قطعه
ماهی زینتی تولید شده است که این میزان در طی این
مدت روند صعودی داشته است (قربان زاده و نظری،
 .)1312ماهیان خانواده سیکلیده ( )Cichlidaeمعروف
ترین گروه در میان ماهیان زینتی می باشند که حدود
 11درصد از کل ماهیان زینتی جهان و  433گونه را
شامل می شوند (Erdogan et al., 2012 ; Guroy
) .et al., 2012یکی از پر طرفدارترین ماهیان این
خانواده ،ماهی اسکار با نام علمی (Astronotus
) ocellatusاست که در کشور ما نیز مهم ترین و پر
فروش ترین ماهی آکواریومی محسوب می شود (مشعل
چی و همکاران .)1321 ،خاستگاه این ماهی آمریکای
جنوبی و کشورهای ونزوئال ،پرو ،کلمبیا ،بولیوی ،اکوادور،
برزیل ،گویان ،آرژانتین و پاراگوئه می باشد (Webb et
) .al., 2007این ماهی دارای رنگ های مختلف است
(عمادی.)1322 ،
یکی از جذاب ترین ویژگی های موجودات آبزی به
خصوص ماهی های اسکار ،رنگ آن ها می باشد (Kop
) .and Durmaz, 2008برخی از تولیدکنندگان
ماهیان زینتی از هورمون و رنگ های مصنوعی برای
افزایش رنگ در ماهیان استفاده می کنند & (Kop
) .Durmaz, 2008رنگدانه های مصنوعی معموال قیمت
باالیی دارند و این امر سبب می شود تا بیشتر آکواریوم
داران تمایل چندانی به استفاده از آن نداشته باشند
) .(Sales & Janssens, 2003امروزه تحقیقات
مختلفی بر روی امکان به کارگیری ترکیبات گیاهی به
عنوان منبع تولید رنگدانه در ماهبان در حال انجام است

.(Gouveia et al. 1997; Raymundo et al.,
) 2005گردو با نام علمی  ، Juglans regiaاز سه
قسمت مغز ،پوست چوبی و پوست سبز تشکیل شده است
که پوست سبز آن دارای رنگدانه طبیعی به نام ژاگلون
ها
نفتوکینون
خانواده
از
)(Juglone
( )Naphthoquinoneمی باشد .این ترکیب دارای
طیف رنگی زرد کم رنگ تا تیره است .(Pustianu et
) al., 2013با اینکه ژاگلون به عنوان ترکیب سمی
برای رشد بسیاری از گیاهان شناخته شده است اما
سمیت آن برای انسان هنوز مشخص نشده است به طوری
که از عصاره پوست گردو حاوی ژاگلون در بیماری های
پوستی ،دمل ،عفونت چشم و در ترکیبات داروهای
دیابتی ،ورم معده ،تصفیه خون و کم خونی مورد استفاده
قرار می گیرد ) .(Stamper et al., 2006در پژوهش
حاضر ،اثر پوست سبز گردو بر رنگ پذیری ماهی اسکار
) (Astronotus ocellatusمورد بررسی و مطالعه قرار
گرفته است.
مواد و روش ها
تحقیق حاضر در مرداد ماه سال  1314در کارگاه ماهی
سرای ایرانیان متعلق به آقای قزوینی در شهرستان دماوند
انجام شده است.
در این پژوهش  3گروه تیمار آزمایشی و یک گروه شاهد
و هر گروه با سه تکرار در نظر گرفته شد .در گروه های
تیمار به شرح ذیل از پودر پوست سبز گردو در جیره
غذایی استفاده شد:
تیمار  -1به میزان  3/1درصد پوست سبز گردو در جیره
غذای مصرفی
تیمار  -2به میزان  3/2درصد پوست سبز گردو در جیره
غذای مصرفی
تیمار  -3به میزان  3/3درصد پوست سبز گردو در جیره
غذای مصرفی
گروه شاهد بدون پوست سبز گردو در جیره غذای
مصرفی
تعداد  03عدد ماهی اسکار آلبینو (Astronotus
) ocellatusبا میانگین وزن  1/31 ± 3/12گرم و
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میانگین طول  14/24 ± 2/23میلی متر ،از مرکز تکثیر
ماهیان زینتی واقع در کرج با استفاده از روش های
استاندارد ( 24ساعت قبل از انتقال ،غذادهی متوقف) به
صورت  23تایی در  4کیسه پالستیکی و با اکسیژن معین
( 3/4فضای بسته بندی) در دمای  22درجه سانتی گراد
به محل کارگاه منتقل شد .همگی ماهیان از یک مولد
بودند ).(Higgs, 1997
در انجام این طرح از  12دستگاه آکواریوم در ابعاد 13
×  33 × 43سانتی متر استفاده شد .آکواریوم ها به مددت
 1ساعت توسط آب نمک ضدعفونی گردیدندد (Hardy,
) 1996و سپس شستشو و آبگیری شدند .بعد از گذشدت
 3روز از مرحله آبگیری ،به صورت تصادفی تعدداد  1عددد
ماهی به هر آکواریوم رهاسازی شد .مدت دو هفتده بدرای
سازگاری ماهیان با محیط جدید در نظدر گرفتده شدد .در
این مدت ماهیان با غذای پایه بیومار تغذیده گردیدندد .در
شروع دوره طول و وزن ماهیدان انددازه گیدری و داده هدا
ثبت گردید ).(Hardy, 1996
میانگین دمای آب آکواریوم ها در طدول دوره مطالعده
برابددر  22/30 ± 1/31درجدده سددانتی گددراد و میددانگین
اکسیژن محلول برابر  1/32 ± 3/11میلی گدرم در لیتدر،
میددانگین  2/33 ± 3/33 pHو میددانگین ± 1/32 TDS
 33/20میلی گرم در لیتراندازه گیری شد.
پس از سازگارسازی ماهیان به مدت  2هفته ( 10روز)
ماهیان به ترتیب ذیل غذادهی شدند .برای تغذیه گروه
شاهد از غذای پایه (بیومار معمولی) و برای تغذیه تیمار 1
از جیره حاوی  3/1درصد پوست سبز گردو ،تغذیه تیمار
 2از جیره حاوی  3/2درصد پوست سبز گردو و برای
تغذیه تیمار  3از جیره حاوی  3/3درصد پوست سبز گردو
استفاده شد .غذای مورد نیاز با تعیین وزن توده زنده در
مقاطع زمانی مختلف (معموالً پس از هر بار زیست سنجی
) ) (Biometryمحاسبه و با ترازوی دیجیتال با دقت
 3/31گرم اندازه گیری شد .میزان غذادهی روزانه دو
مرتبه در روز (صبح و عصر) انجام گردید و ماهیان تا حد
سیری غذادهی شدند .غذادهی به مدت  2هفته انجام
گردید (غیاثوند و شاپوری.)1324 ،

برای ساخت جیره غذایی ،ابتددا مدواد اولیده شدامل 3
کیلوگرم غذای بیومار و پوست سبز گردو بده مقددار 133
گرم تهیه گردید .غذای بیومار ساخت کشدور فرانسده ،بده
سفارش شرکت ماهیران واقدع در تهدران بده ایدران وارد و
توسددط همددین شددرکت در کددل ایددران توزیددع مددی شددود
(محمدنژاد شموشکی و همکاران .)1313 ،آنالیز ترکیبدات
غذای بیومار در جدول ( )1آمده است .برای تهیده پوسدت
سبز گدردو بده صدورت تدازه  ،حددود  133گدرم گدردو از
درختان باغ های شهرستان دماوند چیده و پوست سبز آن
جدا شد و در سایه خشدک گردیدد .سدپس بدا اسدتفاده از
دستگاه آسیاب کن معمدولی ،آسدیاب شدده و بده وسدیله
توری (با قطر چشمه  03میکرون) سدرند گردیدد .پوسدت
سبز گردو با دوزهدای مشدخص ( 2 ،1و  3گدرم) در 133
میلی لیتر آب ولرم حل شده و به حجم غدذای بیومدار بده
طور جداگانه اسپری شد و نمونه هدا بده صدورت جداگانده
درون سینی فلزی ریخته شد و بده صدورت غیدر مسدتقیم
روی حرارت بخاری خشدک گردیدد .بدا توجده بده اینکده
پوست سبز گردو می تواند رنگ آب را تغییدر دهدد بدرای
جلوگیری از این امر ،نمونه های غذا پس از خشک شددن
بددا الیدده ای از روغددن خددوراکی روکددش و مجدددداً خشددک
گردیدند.
برای انجام آزمایش رنگ سنجی از هر تیمار تعداد 3
نمونه ماهی به صورت تصادفی انتخاب گردید .پس از
کشتن ماهی ،خالی کردن امعاء و احشاء و شستشو ،نمونه
ها به صورت مجزا در نایلون بسته بندی شد و درون یخ
قرار گرفتند و به آزمایشگاه موسسه تحقیقات فنی و
مهندسی کشاورزی واقع در کرج منتقل گردیدند و از
قسمت فلس پایین باله پشتی نزدیک به سر برای آزمایش
رنگ سنجی استفاده شد .رنگ سنجی توسط دستگاه
 CHROMA METER CR-40انجام گرفت .برای
این کار دستگاه بر روی فلس پایین باله پشتی قرار داده
شد و با فشار دادن دکمه سنجش ،طیف رنگ بر اساس
سه فاکتور * a* ،Lو * bمشخص گردید .فاکتور *L
نشان دهنده میزان شفافیت و روشنایی در رنگ می باشد
و عددی بین صفر تا  133را نشان می دهد که هر چه
عدد نشان داده شده به صفر نزدیک تر باشد طیف رنگی
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تیره تر و هر چه عدد مزبور به  133نزدیک تر باشد طیف
رنگی روشن تر است ) .(CIE, 1976فاکتور * aنشان
دهنده طیف رنگی قرمز تا سبز می باشد .عدد ها به دو
صورت منفی و مثبت نشان داده می شود که هر چه عدد
نشان داده شده با عالمت منفی ،بیشتر باشد رنگ به
سمت سبزی بیشتر و هر چه که عدد با عالمت مثبت،
بزرگ تر باشد ،رنگ به سمت قرمزی بیشتر خواهد بود
) .(CIE, 1976فاکتور * bنشان دهنده طیف رنگی آبی
تا زرد است که مانند فاکتور * aعددها را به دو صورت
منفی و مثبت نشان می دهد .هر چه عدد بدست آمده با
عالمت منفی ،بیشتر باشد رنگ به سمت آبی بیشتر و هر
چه عدد مثبت بزرگ تر باشد رنگ زردی بیشتری دارد
).(CIE, 1976
داده های بدست آمده پس از ورود به نرم افزار
 Excelو محاسبه میانگین ،در نرم افزار  SPSSمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و به منظور مقایسه تیمارها از

آزمون  ANOVAاستفاده گردید و پس از مشاهده
اختالف معنی دار از آزمون  Tukeyدر سطح معنی دار
 3/31استفاده گردید (قربان زاده زعفرانی.)1314 ،
نتایج
نتایج حاصل از اندازه گیری پارامترهای رنگ ظاهری
نمونه ماهیان تیمارهای مختلف در پایان دوره پرورش به
وسیله دستگاه رنگ سنج نشان داد ،تیمار  1با میانگین
 02/30 ± 0/11بیشترین میزان مؤلفه *( Lنشان دهنده
شفافیت و روشنایی) را داشت ولی در مقایسه با سایر
تیمارها اختالف معنی دار وجود نداشت ( .)P≤3/31گروه
شاهد با میانگین  13/11 ± 2/11کمترین میزان مؤلفه
* Lرا داشت .شکل ( )1میانگین پارامتر رنگ ظاهری
نمونه های ماهی اسکار در پایان دوره پرورش بر اساس
مؤلفه * Lرا نشان می دهد.

شکل  -1نمودار میانگین شفافیت و روشنایی رنگ ظاهری (پارامتر * )Lماهی اسکار در پایان دوره پرورش ( 10روزه)
(آنتنک ها نشان دهنده انحراف معیار است).

نتایج حاصل از اندازه گیری پارامترهای رنگ ظاهری
نمونه ماهیان تیمارهای مختلف در پایان دوره پرورش به
وسیله دستگاه رنگ سنج نشان داد تیمار  3با میانگین
 -3/30 ± 1/21بیشترین میزان مؤلفه * ( aنشان دهنده
طیف رنگی قرمز تا سبز) را داشت ولی در مقایسه با سایر

تیمارها اختالف معنی دار وجود نداشت ( .)P≤3/31تیمار
شاهد با میانگین  -3/12 ± 1/21کمترین میزان مؤلفه
* aرا داشت .شکل ( )2میانگین پارامتر رنگ ظاهری
نمونه های ماهی اسکار در پایان دوره پرورش بر اساس
مؤلفه * aرا نشان می دهد.
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شکل  -2نمودار میانگین طیف قرمز تا سبز رنگ ظاهری (پارامتر * )aماهی اسکار در پایان دوره پرورش ( 10روزه)
(آنتنک ها نشان دهنده انحراف معیار است).

نتایج حاصل از اندازه گیری پارامترهای رنگ ظاهری
نمونه ماهیان تیمارهای مختلف در پایان دوره پرورش به
وسیله دستگاه رنگ سنج نشان داد تیمار  1با میانگین
 22/42 ± 1/21بیشترین میزان مؤلفه * ( bنشان دهنده
طیف رنگی آبی تا زرد) را داشت و در مقایسه با سایر

تیمارها اختالف معنی دار داشت ( .)P>3/31گروه شاهد
با میانگین  2/10 ± 3/10کمترین میزان مؤلفه * bرا
نشان داد .شکل ( )3میانگین پارامتر رنگ ظاهری نمونه
های ماهی اسکار در پایان دوره پرورش بر اساس مؤلفه
* bرا نشان می دهد.

شکل  -3نمودار میانگین طیف آبی تا زرد رنگ ظاهری (پارامتر * )bماهی اسکار در پایان دوره پرورش ( 10روزه)
(آنتنک ها نشان دهنده انحراف معیار است).
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جدول  -1مقایسه پارامترهای رنگ ظاهری (انحراف معیار ±میانگین) ماهیان اسکار تغذیه شده با سطوح مختلف پوست سبز گردو در
طی  10روز دوره پرورش

1

گروه شاهد

13/11 ± 2/11

-3/12 ± 1/21

2/10 ± 3/10

2

تیمار 1

02/30 ± 0/11

-1/44 ± 1/03

22/42 ± 1/21

3

تیمار 2

10/43 ± 2/10

-2/00 ± 1/30

13/42 ± 2/11

4

تیمار 3

01/02 ± 1/10

-3/30 ± 1/21

23/31 ± 2/03

ردیف

عنوان

مؤلفه *L
شفافیت و روشنایی

مؤلفه *a
طیف رنگی قرمز تا سبز

مؤلفه *b
طیف رنگی آبی تا زرد

بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیق حاضدر نشدان داد بده لحداظ مؤلفده *L
(طیف شفافیت و روشنایی) بدین تمدامی تیمارهدا (گدروه
شددداهد ( ،)13/11 ± 2/11تیمدددار ،) 02/30 ± 0/11( 1
تیمار  ) 10/43 ± 2/10( 2و تیمار )) 01/02 ± 1/10( 3
اختالف معنی دار وجود نددارد ( .)P≤3/31همدانطور کده
جدول ( )1و شکل ( )1نشان مدی دهدد بیشدترین میدزان
مؤلفه * Lمربوط به تیمار  1با رقم  02/30 ± 0/11اسدت
که نشانگر رنگی روشن تر و شدفاف تدر نسدبت بده سدایر
تیمارها می باشد .این در حالی است کده گدروه شداهد بدا
رقم  13/11 ± 2/11از کمترین میزان برخوردار است که
در مقایسه با سایر تیمارها رنگی تیره تر و کددرتر داشدت.
مشعل چی و همکاران ( )1321اثر آستاگزانتین و جلبدک
( )Dunaliella salinaرا بر روی رندگ پوسدت مداهی
اسکار سفید ( )Astronotus ocellatusبررسی کرده و
نشددان دادنددد کدده بددر اسدداس مؤلفدده * Lتیمددار دارای
آستاگزانتین کاهش معندی داری نسدبت بده تیمدار دارای
دونالیال و گروه شاهد داشت ( ،)P>3/31ولی بدین تیمدار
دونددالیال و شدداهد تفدداوت معنددی داری مشدداهده نکردنددد
(.)P≤3/31
نتایج اندازه گیری شده مؤلفه *( aطیف رنگی قرمز
تا سبز) نیز نشان داد که در پایان دوره پرورش بین

تمامی تیمارها (تیمار شاهد ( ،)-3/12 ± 1/21تیمار 1
( ،) -1/44 ± 1/03تیمار  ) -2/00 ± 1/30( 2و تیمار 3
( )) -3/30 ± 1/21اختالف معنی دار وجود ندارد
( .)P≤3/31با توجه به نتایج در جدول ( )1و شکل ()2
بیشترین میزان مؤلفه * aمربوط به تیمار  3با رقم 1/21
 -3/30 ±است که این امر نشانگر آن است که نمونه های
این تیمار دارای بدن سبزتر نسبت به تیمارهای دیگراند.
این در حالی است که گروه شاهد با رقم -3/12 ± 1/21
کمترین میزان را دارد که در مقایسه با سایر تیمارها
دارای بدنی با سبزی کمتر است .نتایج مشعل چی و
همکاران ( )1321نشان داد که مؤلفه * aتیمار دارای
آستاگزانتین افزایش معنی داری در مقایسه با تیمار دارای
دونالیال داشت ( .)P>3/31همچنین تیمار دارای دونالیال
نیز افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان داد
( .)P>3/31مقیمی و محبوبی صوفیانی ( )1313مطالعه
ای بر روی تأثیر رنگدانه موجود در عصاره چغندر قرمز
( )Beta vulgarisبا دوزهای  133 ،13و  233میلی
گرم بر کیلوگرم غذا بر رنگ پذیری پوست اسکار سلطنتی
( )Astronotus ocellatusانجام دادند و نتایج نشان
داد که چغندر قرمز با غلظت  233میلی گرم بر کیلوگرم
رنگ پذیری بارزتری نسبت به سایر تیمارها داشت و از
نظر مؤلفه * aتفاوت معنی داری با سایر تیمارها داشت
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( Kop .)P>3/31و  )2008( Durmazتغییر رنگ
ایجاد شده بر پوست ماهی سیکلید تحت تأثیر رنگدانه
های طبیعی مانند جلبک قرمز تک سلولی
 Porphyridium cruentumو آستاگزانتین را مقایسه
کرده و افزایش رنگ قرمز پوست در هر دو حالت را
گزارش نمودند.
همچنین نتایج اندازه گیری شده بر اسداس مؤلفده *b
(طیف آبی تا زرد) در پایان دوره پدرورش نشدان داد بدین
گروه شاهد ( )2/10 ± 3/10و تیمدار )22/42 ± 1/21( 1
اختالف معندی دار وجدود دارد ( ،)P>3/31ولدی تیمدار 2
( )13/42 ± 2/11و تیمددار  )23/31 ± 2/03( 3اخددتالف
معنی داری با گدروه شداهد نداشدت ( .)P≤3/31براسداس
جدول ( )1و شکل ( )3بیشترین میزان مؤلفه * bمربدوط
به تیمار 1با رقم  22/42 ± 1/21بود که این امدر نشدانگر
آن است که ماهیان این تیمار دارای بدنی با زردی بیشدتر
نسبت به تیمارهای دیگر هستند .این در حالی اسدت کده
گروه شاهد با رقم  2/10 ± 3/10کمترین میزان را داشدت
و در مقایسه با سایر تیمارها دارای بددنی بدا زردی کمتدر
بود .نتایج مطالعه مشعل چدی و همکداران ( )1321نشدان
داد کده بددر حسددب مؤلفدده * bتیمددار دارای آسددتاگزانتین
افزایش معنی داری نسبت به تیمار دارای دوندالیال داشدته
است( )P>3/31ولی در مقایسده بدا گدروه شداهد تفداوت
معنی داری نمایش ندداد ( .)P≤3/31غیاثوندد و شداپوری
( )1320در مطالعدده بددر روی مدداهی اسددکار سددفید ،تددأثیر
رنگدانه های طبیعی و مصنوعی را بررسدی کدرده و نشدان
دادند تیمارهدای تغذیده شدده بدا غدذای حداوی رنگدانده
شیمیایی آسدتاگزانتین درصدد بیشدتری از رنگدانده را در
بافت ماهی داشتند درحالیکده تیمارهدای تغذیده شدده بدا
رنگدانه طبیعی ،تجمع کمتری از رنگدانه در بافدت مداهی
داشتند .در تحقیق اشداره شدده بده طدور کلدی ترکیبدات
گیاهی در بروز تفاوت رنگ نسبت به گروه شاهد مؤثر بود.
رنگ ماهیدان زینتدی از مهدم تدرین مشخصدات در ارزش
گذاری این ماهیان می باشد (غیاثوند و شداپوری.)1320 ،
به عدالوه در ماهیدان خدوراکی ،رندگ گوشدت مداهی کده
معمددوالً گویددای رنددگ فیلدده مدداهی نیددز مددی باشددد ،در
بازارپسدندی مداهی مدؤثر اسدت ( Torrissen et al.,

 .)1989نتایج این پژوهش نشدان داد اسدتفاده از پوسدت
سبز گردو در تغییر رنگ و افزایش رنگ پوست ماهی مؤثر
است .البته رندگ پدذیری ماهیدان عدالوه بدر فاکتورهدای
بیولوژیک ،تحت تأثیر رنگدانه جیره ،غلظت رنگدانه ،طول
مدت غذادهی و ترکیدب جیدره قدرار دارد (Bjerkeng,
) .2000به طور کلی می توان نتیجه گرفت که استفاده از
پوست سبز گدردو در جیدره غدذایی مداهی اسدکار سدبب
افزایش رنگ زرد در مداهی مدی شدود .افدزایش رندگ زرد
امتیازی برای کل صنعت ماهیان زینتی می باشد .با توجه
به نتایج بدست آمده میزان  3/1درصد پوست سدبز گدردو
در جیره به عنوان بهترین میزان بدرای افدزایش رندگ زرد
ماهی تشخیص داده شد.
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