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 47-333-47 شماره:

 51/4/5341    تاریخ:

پذیری ماهی ( بر عملکرد رشد و رنگCarthamus tinctoriusتأثیر سطوح مختلف پودر گیاه گلرنگ ) عنوان:

   ( Heros severum) سوروم

  محمد سوداگر، امین فرحی  :گاننویسند

 47-333-47  شماره شناسهبا  یقاتیطرح تحق افته:یمنبع 

 

 پذیری، سوروم   گلرنگ، رشد، رنگ های کلیدی:واژه

  علمی های کوتاهیافته
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 هاترین یافتهمهم

 د.گردی رشد هایبرخی از شاخصدرصد پودر گیاه گلرنگ باعث بهبود  3ه حاوی جیر تغذیه ماهی سوروم با 

 

 سنجی در رنگ هایداری بر مؤلفهتغذیه ماهی سوروم با جیره حاوی سطوح مختلف پودر گیاه گلرنگ تأثیر معنی

  پوست ندارد.

 

 )شرح مساله(مقدمه 

دلیل قیمت باالی باشد. امروزه بهنها میرنگ ماهیان زینتی از عوامل مؤثر بر فروش و ارزش اقتصادی آ

شود. هدف از عنوان رنگدانه انجام میهای مصنوعی، تحقیقات بسیاری جهت ارزیابی پتانسیل مواد طبیعی بهرنگدانه

های حاوی پودر گیاه گلرنگ در پذیری ماهی سوروم تغذیه شده با جیرهتحقیق حاضر بررسی عملکرد رشد و رنگ

سنجی منظور بررسی عملکرد رشد، زیستهفته بوده است. به 8مدت درصد به 21و  4، 3، 3 سطوح صفر )شاهد(،

هایی از قبیل وزن نهایی، میزان افزایش وزن، میزان غذای مصرفی، ماهیان هر دو هفته یکبار انجام شد و شاخص

. برای ارزیابی میزان ضریب تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژه، کارایی غذا، شاخص وضعیت و شاخص قیمت محاسبه شد

مورد بررسی قرار گرفت و  فتوشاپافزار با استفاده از نرم *L*a*bسنجی تغییر رنگ ایجاد شده از سیستم رنگ

  دیده شده( و کروما )معرف شدت وضوح رنگ( تعیین شد.مقادیر هیو )معرف رنگ

 اهمیت موضوع

 لعات کاربردی در ارتباط بان ماهیان زینتی، مطابا توجه به جایگاه ویژه و منحصر به فرد ماهی سورم در بی

شدگی پوست این گونه با ارزش شوند، امری افزودن ترکیبات طبیعی که سبب بهبود عملکرد رشد و افزایش رنگین

های گیاهی در های مصنوعی و جایگزینی آن با رنگدانهبا کاهش استفاده از رنگدانهاز سویی دیگر،  است؛ضروری 

 در پی خواهد داشت؛را های تولید شده یی آبزیان، ضمن حفظ سالمت آحاد جامعه کاهش هزینههای غذاجیره

طبیعی حاصل از آن فراهم نموده و در  هایرنگدانه و استخراج گیاهی هایمعرفی گونه ای را برایزمینهعالوه به

 به ایجاد اشتغال خواهد شد.  نهایت منجر
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 . غذايي حاوي سطوح متفاوت پودر گیاه گلرنگ عملکرد رشد ماهیان سورم تغذيه شده با جیره -5 جدول

 گروه

 شاخص
 تیمار چهارم تیمار سوم تیمار دوم تیمار اول شاهد

 34/8±11/0 34/8±30/0 83/8±21/0 18/8±73/0 41/8±21/0 متر(طول اولیه )سانتی

 21/20±33/0 44/4±44/0 11/20±18/0 83/4±03/2 14/20±40/0 متر()سانتی نهایی طول

 10/24±41/1 08/24±84/3 00/10±37/1 13/24±01/7 33/11±17/3 وزن اولیه )گرم(

 84/17±33/7 33/17±83/1 4/30±14/7 71/13±83/4 01/30±33/4 وزن نهایی )گرم(

 34/1±44/2 11/1±10/1 40/20±11/1 81/3±30/7 34/4±43/3 وزن اکتسابی )گرم(

 ab 41/0±07/1 ab 24/2±34/1 b 38/0±13/2 a 38/0±11/3 ab 40/0±37/1 ضریب تبدیل غذایی

 a 03/0±12/0 a 08/0±11/0 b 07/0±33/0 a 07/0±28/0 a 07/0±10/0 روز( )درصد/ نرخ رشد ویژه

 a 10/0±41/1 a 22/0±43/1 ab 03/0±30/1 ab 14/0±03/1 b 27/0±33/1 فاکتور وضعیت

 b 83/2±41/21 a83/0±84/23 ab 37/0±43/21 a 44/2±00/24 ab47/1±31/27 غذای مصرفی )گرم(

 b 02/0±13/0 ab 07/0±31/0 ab 07/0±30/0 a 03/0±37/0 ab 01/0±32/0 روزانه شده خورده غذای نسبی

 ab 18/11±42/11 ab 13/28±33/71 a 01/24±74/38 b 30/4±03/31 ab 42/22±83/70 کارایی غذا

 ab 8271 ab 20343 b 3211 a 21401 ab 20141 شاخص قیمت )ریال(

 ab 21/24±31 a 11/22±33/43 a 11/22±34/83 ab 11/22±34/33 b 21/24±00/11 درصد بازماندگی

 

 

 . غذايي حاوي سطوح متفاوت پودر گیاه گلرنگ سنجي ماهیان سورم تغذيه شده با جیرهرنگ -2 جدول

هگرو  

 مؤلفه
 تیمار چهارم تیمار سوم تیمار دوم تیمار اول شاهد

A 
11/14±14/4 تنه  10/1±1/74  31/3±10/10  14/4±33/11  88/1±33/11  

41/23±13/4 باله  04/3±41/24  84/3±00/17  12/3±32/12  37/4±33/10  

B 
10/1±08/1 تنه  84/2±41/4  82/0±00/8  31/3±00/8  18/3±00/8  

41/71±08/22 باله  44/1±10/71  23/3±00/74  01/3±34/77  43/2±00/73  

L 
10/24±77/1 تنه  73/7±10/24  44/7±10/13  14/1±00/11  10/1±33/12  

11/14±41/7 باله  41/4±10/12  31/7±10/74  73/3±34/74  10/4±34/13  

Hue 
70/47±40/3 تنه  13/1±01/38  77/1±11/40  77/4±34/40  17/22±27/40  

21/40±21/3 باله  30/1±12/33  02/3±34/33  73/1±32/31  34/8±31/33  

Chroma 
14/10±34/1 تنه  72/7±01/12  30/7±40/17  01/3±14/13  37/1±38/13  

44/78±24/3 باله  30/7±48/74  71/1±44/11  31/3±12/74  88/2±34/10  

A ،افزایش رنگ قرمز :B ،افزایش رنگ زرد :L ،مؤلفه روشنایی :Hueدیده شده، : رنگChroma رنگ: وضوح . 
 


