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ماهی (♂  )Cichlasoma synspilum ♀× Cichlasoma citrinellumبا استفاده از
تکنیکهای  RGBو Lab
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ارزیابی سطوح مختلف رنگدانه آستاگزانتین بر رنگ پوست و بافت الشه طوطی

 -1دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران84156-83111 .

چکیده
رنگ ،مهمترین مشخصه ماهیان زینتی است .استفاده از رنگدانهها جهت تغییر رنگ پوست و الشه ماهیان در سالهای اخیر
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .در تحقیق حاضر ،اثر رنگدانه آستاگزانتین بر رنگ پوست و بافت الشه طوطی ماهی
( )Parrotfishبا استفاده از تکنیکهای  RGBو  Labمورد مطالعه قرار گرفت .تعداد  60قطعه طوطی ماهی (میانگین وزن
 26/5±1/87گرم) در پنج تیمار غذایی هر یک با  3تکرار در آکواریومهایی با حجم مفید  50لیتر (ابعاد  30×40×60سانتی
متر) توزیع شدند .تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (بدون رنگدانه) و تیمارهای رنگدانهدار به ترتیب حاوی  1 ،0/5 ،0/2و
 1/5درصد آستاگزانتین در جیره بودند .پس از گذشت هشت هفته تغذیه ماهیان با تیمارهای غذایی ،از چهار قطعه ماهی از هر
تیمار عکسبرداری شد و از عضله پشتی آنها جهت تهیه فیلههای یکسان استفاده گردید .برای ارزیابی رنگ پوست و عضله
ماهیها به ترتیب از سیستم رنگ سنجی  RGBو  Labاستفاده شد .نتایج حاصل نشان دهنده کاهش معنیدار ( )P˂0/05تغییر
رنگ ایجاد شده در بافت الشه بر حسب مولفه  Lدر تمامی ماهیان تیمارهای حاوی رنگدانه نسبت به تیمار شاهد بود .در حالیکه
تغییر رنگ ایجاد شده در بافت الشه بر حسب مولفه  aدر تمامی تیمارها به جز تیمار  0/2درصد آستاگزانتین و بر حسب مولفه
 bدر تمامی تیمارها افزایش معنی داری ( )P˂0/05نسبت به تیمار شاهد نشان داد .تغییر رنگ ایجاد شده در بافت الشه بر
حسب فاکتور  Cabدر تمامی تیمارها به جز تیمار  0/2درصد تفاوت معنی داری با گروه شاهد داشت .همچنین ،تغییر رنگ
ایجاد شده در بافت الشه ماهیان مورد آزمایش بر حسب فاکتور  Habنشان دهنده کاهش معنیدار ( )P˂0/05این فاکتور در
تمامی تیمارهای حاوی آستاگزانتین نسبت به تیمار شاهد بود .دادههای حاصل از ارزیابی رنگ پوست به روش  RGBنشان داد
که رنگ پوست ماهیان در ابتدا حالت تیره داشته و به تدریج با افزایش سطح آستاگزانتین ،روشنتر شده و در انتها به سمت
نارنجی متمایل به قرمز پیش رفت .در مجموع نتایج حاصل ضمن پیشنهاد سطح  0/5درصد آستاگزانتین در خوراک طوطی
ماهیان برای ایجاد رنگ نارنجی متمایل به قرمز ،نشان دهنده امکان استفاده از تکنیکهای  RGBو  Labدر ارزیابی رنگ
پوست و الشه ماهیان بود.
لغات کلیدی :طوطی ماهی ( ،)Parrotfishرنگ ،توصیف کمی و کیفی ،فتوشاپ ،اسپکتروفتومتر
* نویسنده مسئول
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RGB: Red, Green, Blue
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مواد و روش کار
آستاگزانتین با نام تجاری  Lucantin pinkو فرمول
شیمیایی  C40H52O4از شرکت  BASFآلمان تهیه
گردید .تعداد  60قطعه طوطی ماهی با وزن متوسط
 26/5±1/87گرم با بدنی زرد رنگ و همسن ،بدون در نظر
گرفتن جنسیت از یکی از مراکز تکثیر ماهی زینتی در
استان اصفهان خریداری گردیدند .ماهیان به مدت سه
هفته جهت سازگار شدن با شرایط آزمایش با غذای بیومار
( 54درصد پروتئین 18 ،درصد چربی و  10درصد
رطوبت) سایز  1/5تغذیه شدند .پس از طی دوره سازگاری
زیستسنجی شده و به تعداد  4قطعه در هر واحد
آزمایشی ( 15آکواریوم  50لیتری) به طور تصادفی بین
پنج تیمار غذایی (هر یک با سه تکرار) توزیع شدند.
تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل تیمار بدون رنگدانه
(شاهد) و تیمارهای حاوی رنگدانه به ترتیب دارای ،5 ،2
 10و  15گرم در کیلوگرم رنگدانه آستاگزانتین در خوراک
بودند (مشعل چی و همکاران.)1389 ،
به منظور آمادهسازی خوراکها ،ابتدا یک ورقه ژالتین
یک گرمی را در  250میلیلیتر آب گرم ( 50میلیلیتر
برای هر تیمار) حل کرده و برای هر تیمار به میزان مورد
نیاز رنگدانه اضافه شد و به کمک همزن برقی هموژن
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مقدمه
رنگ ،یکی از جذابترین ویژگیهای آبزیان بخصوص
گونههای زینتی میباشد .رنگ در آبزیان از محیط زیست
طبیعی و غذای آنها تاثیر میپذیرد ( Kop & Durmaz,
 .)2008رنگ بدن تحت تاثیر دو عامل ژنتیک و تغذیه قرار
داشته و در ماهیان اساساً به دلیل حضور کروماتوفورهای
دارای رنگدانه ،تعیین میشود .رنگ در زندگی تمامی
موجودات به عنوان عاملی مهم نقش اساسی دارد .به
عنوان مثال ،دستگاه عصبی مرکزی را در مراحل نوزادی از
نور محافظت کرده و یا در تنظیم دمای بدن نقش مهمی
ایفا میکند .عالوه بر این در رابطه با رفتار ماهی و
فعالیتهایی مانند تغییر قیافه ،مخفی شدن و یا آگاهی
دادن به همنوعان به کار میرود (ستاری.)1381 ،
امروزه تحقیقات متعددی در زمینه استفاده از ترکیبات
غذایی گیاهی به عنوان منبع تولید رنگدانه در حال انجام
است .اما به دلیل قابلیت دسترسی و کاربرد آسانتر،
استفاده از منابع رنگدانه مصنوعی رایجتر است
( .)Raymundo et al., 2005در ماهیان خوراکی از
جمله آزاد ماهیان ،رنگ عامل مهمی در بازار پسندی ماهی
محسوب میشود .به همین دلیل با وجود قیمت باالی
آستاگزانتین ،اغلب تولیدکنندگان آزاد ماهیان در اروپا از
این ماده برای ایجاد رنگ قرمز یا نارنجی در الشه این
ماهی استفاده میکنند ( .)Torrissen et al., 1981از
آنجایی که ماهیان معموال نمیتوانند کاروتنوئید مورد نیاز
خود را سنتز کنند ،این ماده به جیره غذایی آنها اضافه
میگردد ( .)Gourveia, 2003در حال حاضر استفاده از
کاروتنوئیدهای مصنوعی مانند آستاگزانتین در کشور ما رو
به افزایش است.
ماهی پرت ( )Parrotfishیا طوطی ماهی آب شیرین
دورگهای زیبا از خانواده سیچالید ماهیان (،)Cichlidae
راسته سوف ماهی شکالن ( )Perciformesمیباشد .این
ماهی یکی از زیباترین ماهیان آکواریومی محسوب می-
شود .چشمان درشت ،دهان مثلثی و منقار مانند (Beak-
 )likeدر آنها موجب چنین نامگذاری ای شدهاست

( .)Axelrod et al., 2005از آنجایی که رنگ یک صفت
کیفی است که ارزیابی آن بیشتر به سلیقه و روحیات افراد
بستگی دارد لذا مقایسه آن در اشیاء یا افراد مختلف از یک
گونه بسیار مشکل بوده و نتایج آن غالباً قابل استناد
نیست .در این تحقیق تالش گردید تا با استفاده از
تکنیکهای مختلف رنگسنجی خصوصیت رنگ در
ماهیان مورد آزمایش کمی گردیده و مورد مقایسه قرار
گیرد .به این ترتیب رنگ ظاهری ماهیان برای اولین بار با
استفاده از سیستم  RGB 1و رنگ بافت الشه آنها بر
اساس مولفههای  Labکمی گردید (.)CIE, 1976
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نتایج
آنالیز رنگ بافت
تغییر رنگ ایجاد شده بر حسب مولفه  Lدر ماهیان مورد
آزمایش در شکل  1ارائه شده است .همانطور که مشاهده
می شود ،میزان این مولفه در تمامی تیمارهای حاوی
رنگدانه نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی داری نشان داد
(.)P˂0/05

شکل  :1مقادیر مولفه  Lدر تیمارهای مورد آزمایش
Figure 1: The value of L component in the treatments.

تغییر رنگ ایجاد شده در بافت الشه ماهیان مورد
آزمایش بر حسب مولفه  aدر شکل  2ارائه شده است.
27
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الشه از طریق سیستم رنگ سنجی  Labانجام شد .اعداد
 a ،Lو  bاز دستگاه اسپکتروفتومتر ()Jasco-V 530
قرائت گردید .مقادیر هیو ( )Habو کروما ( )Cabبر اساس
روابط زیر محاسبه گردیدند (.)Hunt, 1977
)Hab=arctan(b/a
رابطه :1
2
2 1/2
) Cab=(a +b
رابطه:2
در روابط فوق؛  Habمعرف رنگ Cab ،معرف وضوح رنگa ،
و  bبه ترتیب نشان دهنده شدت قرمزی رنگ و شدت
زردی رنگ است.
در نهایت برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS22
استفاده شد .برای بررسی معنیداری تفاوت بین دادهها از
آزمون آنوای یکطرفه ( )One Way ANOVAو برای
مقایسه بین میانگین دادهها از آزمون دانکن در سطح
معنی داری  0/05استفاده گردید.

Downloaded from isfj.ir at 21:41 +0430 on Monday June 25th 2018

گردید .سپس ،محلول به دست آمده به طور یکنواخت بر
روی غذای یکسان برای همه تیمارها اسپری شد .ماهیان
با خوراک تهیه شده برای هر تیمار به میزان سه درصد
وزن بدن در روز و در سه نوبت (ساعت  13 ،8و  )19و به
مدت هشت هفته تغذیه شدند .در انتهای دوره آزمایش
چهار قطعه ماهی از هر تیمار به صورت تصادفی صید و
پس از بیهوشی کامل (با استفاده از پودر گل میخک با دوز
 0/2گرم در لیتر) ،عکسبرداری شدند .تصویر برداری با
دوربین دیجیتال (مدل  )Canon-Eos 700 Dبا میزان
نور و شرایط کامال مشابه انجام شد .پس از عکس برداری،
عضله پشتی همین ماهیان بصورت فیله جدا شده و برای
رنگ سنجی به روش  Labمورد استفاده قرار گرفت.
سیستم  RGBترکیبی از کانالهای رنگی قرمز (،)Red
سبز ( )Greenو آبی ( )Blueاست که بین صفر تا 256
تغییر میکند .برای بررسی کمی رنگ از نرم افزار فتوشاپ
استفاده شد و در نهایت اعداد بدست آمده از  RGBدر
نوشت افزار  Wordبازسازی شد.
در سیستم  Labمولفه  ،Lنشاندهنده روشنایی تصویر
است که بین صفر (معادل رنگ مشکی) تا ( 100معادل
انعکاس کامل نور) تغییر میکند .مقادیر مولفه  aنامحدود
است .مقدارهای مثبت در این مولفه نشاندهنده رنگ
قرمز و مقدارهای منفی نشاندهنده رنگ سبز میباشند.
مقادیر مولفه  bنیز نامحدود بوده و مقدارهای مثبت آن
نشاندهنده رنگ زرد و مقدارهای منفی آن نشاندهنده
رنگ آبی است .از  aو  bبه منظور تعیین مقادیر هیو
(( )Habمعرف رنگ مشاهده شده) و کروما (( )Cabمعرف
شدت وضوح رنگ) ،استفاده میگردد ( & Wyszechi
 .)Stiles, 1967این سیستم رنگی در حقیقت عملکردی
مشابه چشم انسان دارد .بر اساس روشهای معرفی شده،
آنالیز تصاویر گرفته شده توسط نرم افزار فتوشاپ (نسخه
 )17انجام گردید .برای بررسی رنگ پوست از سیستم رنگ
سنجی  RGBاستفاده شده و با استفاده از شاخص سرخ-
شوندگی )) (2R-(G+Bتغییرات هر سه کانال به طور
همزمان توسط یک عدد بیان گردید .آنالیز رنگ بافت
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شکل  :4تغییر رنگ ایجاد شده در بافت ماهی بر حسب Cab
Figure 4: Changes in the color of the fish in the Cab

تغییر رنگ ایجاد شده در بافت ماهی بر حسب مولفه b

در تمامی تیمارها افزایش معنی داری ( )P˂0/05نسبت
به تیمار شاهد نشان داد (شکل .)3

شکل  :3مولفه  bدر تیمارهای مورد بررسی

شکل  :5تغییر رنگ ایجاد شده در بافت ماهی بر حسب Hab
Figure 5: Changes in the color of the fish tissue in Hab

Figure 3: Component b in the studied treatments

مقایسه تغییر رنگ ایجاد شده در تیمارهای مختلف بر
حسب  Cabدر شکل  4ارائه شده است .بر این اساس تغییر
رنگ ایجاد شده در بافت ماهیهای مورد آزمایش بر حسب
این فاکتور در تمامی تیمارها به جز تیمار دوم تفاوت
معنی داری با گروه شاهد داشتهاست (.)P˂0/05

28

آنالیز رنگ پوست
آنالیز رنگ پوست ماهیان مورد آزمایش در تیمارهای
مختلف به کمک مقادیر شاخصهای  G ،Rو  Bانجام شد
و میانگین مقادیر مربوط به هر یک از مشخصههای مورد
بررسی در بین تیمارهای آزمایشی مقایسه گردید (جدول
.)1

Downloaded from isfj.ir at 21:41 +0430 on Monday June 25th 2018

شکل  :2مولفه  aدر تیمارهای مورد بررسی
Figure 2: Component a in the studied treatments

تغییر رنگ ایجاد شده در بافت ماهی بر حسب  Habدر
شکل  5ارائه شدهاست .همانگونه که مشاهده میشود،
تمامی تیمارهای حاوی آستاگزانتین کاهش معنی داری
نسبت به تیمار شاهد نشان دادند ( )P˂0/05ولی تفاوت
معنی داری بین تیمارهای حاوی رنگدانه مشاهده
نشدهاست (.)P>0/05
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همانطور که مشاهده میشود ،در تمامی تیمارها به جز
تیمار  2گرم آستاگزانتین در کیلوگرم غذا ،افزایش معنی
داری نسبت به تیمار شاهد وجود دارد (.)P˂0/05
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تیمارهای آزمایشی
Table 1: Comparison of the mean of R, G and B
indices among experimental treatments.
R

G

B

تیمار اول
(شاهد)

128

80

53

تیماردوم

131

94

70

تیمارسوم

170

121

106

تیمارچهارم

150

88

64

تیمارپنجم

173

64

32

تیمارها

رنگ
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با توجه به دادههای جدول  1میتوان نتیجه گرفت که
رنگ ماهیان در ابتدا (تیمار شاهد) حالت تیره داشته و به
تدریج با افزایش سطح آستاگزانتین در جیره ،رنگ پوست
ماهی روشنتر شده (صورتی رنگ) و در نهایت در باالترین
سطح آستاگزانتین (تیمار پنجم) رنگ پوست ماهیان به
سمت نارنجی متمایل به قرمز پیش رفتهاست .در این
تحقیق گزارش رنگ پوست ماهیان با سه پارامتر عددی
مربوط به شاخصهای G ، Rو  Bبیان شدهاست .عالوه بر
آن با استفاده از شاخص سرخشوندگی ))(2R-(G+B
تغییرات هر سه کانال به طور همزمان توسط یک عدد
بیان گردیده است (شکل .)6

شکل  :6نمودار تغییرات رنگ پوست طوطی ماهی تغذیه شده
با سطوح مختلف آستاگزانتین
Figure 6: Chart of skin color changes of parrot fish
fed with different levels of astaxanthin
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جدول  :1مقایسه میانگین شاخصهای  G ، Rو  Bدر بین

همانطور که مشاهده میشود ،بین تیمار شاهد و
تیمارهای  2و  5گرم استاگزانتین بر کیلوگرم غذا تفاوت
معنیداری از لحاظ شاخص سرخشوندگی دیده نشد ،ولی
در تیمارهای  10و  15گرم افزایش معنیداری نسبت به
تیمار شاهد مشاهده گردید ( .)P˂0/05شکل  7تصاویر
ماهیان در پایان دوره آزمایش را نشان می دهد.

شکل  :7نمایی از ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف رنگدانه
آستاگزانتین ،از باال به پایین به ترتیب تیمارهای  1تا 5
Figure 7: Expression of fish fed with different levels of
astaxanthin pigment, from top to bottom,
treatments 1 to 5
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بحث
رنگ ماهیان زینتی مهمترین ویژگی در ارزشگذاری آنها
است (غیاثوند وهمکاران .)1387 ،در حالی که در ماهیان
خوراکی رنگ فیله اهمیت بیشتری داشته و در
بازارپسندی آنها تاثیرگذار میباشد ( Torrissen et al.,
 .)1989بطور کلی رنگ ماهیها به وسیله سیستم
عصبی_آندوکرینی کنترل میشود ،با این وجود جیرههای
غذایی و بخصوص منابع کاروتنوئیدی نیز نقش بسزایی در
تعیین رنگ آنها دارند (.)Chatzifotis et al., 2004
استفاده از کاروتنوئیدها به دلیل داشتن مزایای مختلف از
جمله تحریک رشد ،سیستم ایمنی ،افزایش مقاومت در
برابر تنشهای محیطی و بیماریها و همچنین ایجاد رنگ
مناسب در آبزیان کاربرد زیادی پیدا کرده است.
آستاگزانتین به طور قابل توجهی بر رنگ عضالت و پوست
ماهیها اثر گذار بوده و بیشترین دلیل استفاده از آن در
آبزیپروی به تاثیر آن بر رنگ ماهیها تاکید دارد .در این
رابطه  Yasirو  Qinدر سال  2010به بررسی اثر تغذیه
با انواع مختلف کاروتنوئیدها بر رنگ پوست و میزان
رنگدانههای فلس دلقک ماهیان  Amphiprion cuvierو
 A. ocellarisپرداختند و نشان دادند که خوراک حاوی
آستاگزانتین بیشترین تاثیر را در افزایش رنگ قرمز پوست
داشتهاست (.)Yasir & Qin, 2010
در این تحقیق اثر سطوح مختلف آستاگزانتین بر رنگ
بافت عضله و پوست طوطیماهی مورد بررسی قرار گرفت.
به منظور اندازهگیری رنگ از سیستمهای مختلفی استفاده
میشود که یکی از معتبرترین آنها در صنایع غذایی
سیستم  Labمیباشد ( .)CIE, 1976با استفاده از این
روش دو فاکتور هیو و کروما نیز قابل اندازه گیری است
( .)Wyszechi & Stiles, 1967در این روش L ،مولفه
روشنایی است و محدوده آن بین  0تا  100میباشد .مقدار
این مولفه در تمامی تیمارها نسبت به تیمار شاهد کاهش
معنی داری را نشان داد .دلیل این امر افزایش رنگ قرمز
بوده که سبب ایجاد تیرگی و کدورت در رنگ شده و
مقدار  Lبه سمت عدد صفر میل نموده است .مولفه  aدر

این سیستم رنگسنجی بیانگر افزایش رنگ قرمز است.
میزان این مولفه در سطوح باالتر از  5میلیگرم در
کیلوگرم آستاگزانتین افزایش معنی داری را نشان داد
( .)P˂0/05شاخص کروما ( )Cabکه معرف شدت وضوح
رنگ قابل مشاهدهاست ،در تمامی تیمارها به جز تیمار 2
میلیگرم افزایش معنیداری نسبت به شاهد نشان داد.
مولفه  bنیز در تمامی تیمارها نسبت به تیمار شاهد
افزایش معنی داری را نشان داد که دلیل آن را میتوان به
نوع گونه مورد مطالعه و یا غلظت متفاوت آستاگزانتین
نسبت داد .در پژوهشی مشابه ،با تجویز خوراکی
آستاگزانتین مولفه روشنایی ( )Lدر عضله ماهی قزلآالی
رنگینکمان کاهش یافت ،در صورتی که مولفههای  a ،bو
 Cabافزایش یافتند ( .)Choubert, 1989در تحقیق یاد
شده تغییرات ایجاد شده در رنگ بر اساس تمامی
فاکتورهای مورد ارزیابی با نتایج تحقیق حاضر مطابقت
دارد.
 Kalinowskiو همکاران ( )2005اثر کاروتنوئید و
غلظتهای مختلف آن را بر رشد و رنگ پوست گونه
 Pagrus pagrusبررسی کرده و تغییر رنگ ایجاد شده را
بر اساس مولفه  Lو پارامتر هیو و کروما بیان کردند.
یافتههای ایشان نشاندهنده کاهش معنیدار ()P˂0/05
میزان هیو در تیمارهای تغذیه شده با کاروتنوئید نسبت به
تیمار شاهد بود در حالی که کروما افزایش معنی داری
نسبت به تیمار شاهد نشان داد و مولفه  Lتغییری نداشت.
در تحقیق حاضر نیز پارامتر هیو که معرف رنگ مشاهده
شده است ،همزمان با افزایش سطح آستاگزانتین کاهش
یافته که نشان دهنده برتری رنگ قرمز میباشد .از آنجا
که در بسیاری از کشورها رنگ متمایل به قرمز گوشت
ماهی (به ویژه در آزادماهیان) محبوبیت بیشتری را در
ماهیان خوراکی باعث میشود ،بیشتر مطالعات مربوط به
القای رنگ در ماهیان با هدف افزایش طیفهای قرمز در
پوست و گوشت آنها صورت میگیرد که نتیجه آنها با
یافتههای تحقیق حاضر مطابقت دارد.
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منابع
ستاری ،م .1381 ،.ماهی شناسی ( .)1تشریح و
فیزیولوژی .انتشارات نقش مهر 662 .صفحه.
غیاثوند ،ز .و شاپوری ،م .1387 ،.تاثیر رنگدانههای
طبیعی و مصنوعی و مقایسه اثر آنها بر ماهی اسکار
سفید  .Astronotus ocellatus spمجله بیولوژی
دریا.78-85 :)1( 1،
مشعلچی ،م ،.علیشاهی ،م ،.جواهری بابلی ،م .و
حجازی ،م.ا .1389 ،.مقایسه اثر آستاگزانتین و
جلبک دونالیال سالینا ( )Dunaliella salinaبر رنگ
پوست اسکار سفید ( .)Astronotus ocellatusمجله
بیولوژی دریا.75-83 :)6( 2 ،
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مشعلچی و همکاران ( )1389اثر آستاگزانتین و جلبک
دونالیالسالینا را روی پوست ماهی اسکار سفید
( )Astronorus ocellatusمقایسه کردند .یافتههای
ایشان در فاکتورهای  Cab ،a ،Lو  Habبا نتایج تحقیق
حاضر همخوانی داشت .در گذشته از آرد سختپوستان و
جلبکها به عنوان منابع طبیعی آستاگزانتین به منظور
رنگین کردن گوشت ماهیان استفاده میکردند
( .)Torrissen et al., 1981ماهیانی مانند سیم قرمز و
سرخو استرالیایی از جمله گونههایی هستند که شدیدا
تحت تاثیر آستاگزانتین قرار گرفته و رنگ پوست و عضله
آنها به سمت رنگ قرمز متمایل میگردد ( Lorenz,
.)1998; Booth et al., 2004
در مجموع یافتههای حاصل از این تحقیق ،ضمن تایید
نقش رنگدانه آستاگزانتین در ایجاد رنگ قرمز در پوست و
گوشت ماهیان نشان داد که اوال استفاده از رنگدانه
مصنوعی آستاگزانتین میتواند منجر به تغییر رنگ در
پوست و عضله طوطیماهی شده و با وجود اینکه سطوح
باالتر تغییرات بیشتری را در شاخصهای مورد بررسی
ایجاد کرده و موجب تغییر رنگ بیشتر گردیده اما به لحاظ
صرفه اقتصادی بیشتر سطح  5گرم در کیلوگرم آن در
جیره غذایی این ماهی برای ایجاد رنگ درخشانتر در
پوست و عضله پیشنهاد میگردد .الزم به توضیح است که
بسته به شرایط موجود و رنگ اولیه ماهیان ممکن است در
آزمایشهای مشابه نتایج متفاوتی حاصل شود که باید
بررسی گردد .یافتههای حاصل از این تحقیق همچنین
نشان داد که تکنیک رنگی  RGBبه عنوان ابزاری که
قابلیت تبدیل پارامتر کیفی رنگ را به صورت کمی دارد،
میتواند جهت مقایسه راحتتر و دقیقتر تغییرات رنگ در
پوست و عضله ماهیان مورد استفاده قرار گیرد.
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Evaluating the effects of different levels of astaxanthin pigment on skin color and tissue
texture of Parrotfish (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂) using RGB
and Lab techniques
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Abstract
Color is the most important characteristic of the ornamental fish. The use of pigments for changing the
color of skin and carcasses has become more prominent in recent years. In the present study, the
effects of astaxanthin pigment on skin color and tissue of parrotfish were studied using RGB and Lab
techniques. Sixty parrotfish (with the average weight of 26.5±1.87 g) were distributed in different 50liter volumetric aquariums (30×40×60 cm) and five dietary treatments with 3 replications for each
treatment were considered. Treatments including the control (non-pigmented diet) and diets containing
0.2, 0.5, 1 and 1.5% of astaxanthin were prepared. After eight weeks of feeding fish with various
treatments, four fish were taken from each treatment and their back muscles were used for the
preparation of identical fillets. RGB and Lab techniques were used for the evaluation of the color of
skin and muscle of fish. The results showed that change of color in the carcass texture in terms of the
L component in all fish fed with the diets containing pigments were significantly decreased as
compared to that of the control group (P<0.05). Change of color in the carcass texture in terms of the a
component in all fish fed with the diets containing pigments except for the treatment containing 0.2%
of astaxanthin were significantly increased as compared to that of the control group (P<0.05). Change
of color in the carcass texture in terms of the b component in all fish fed with the diets containing
pigments were significantly increased as compared to that of the control group (P<0.05). Change of
color in the carcass texture in terms of the Cab factor in all fish fed with the diets containing pigments
except for the treatment containing 0.2% of astaxanthin were significantly different as compared to
that of the control group (P<0.05). Change of color in the carcass texture in terms of the Hab factor in
all fish fed with the diets containing pigments were significantly decreased as compared to that of the
control group (P<0.05). Data obtained from the skin color assessment using the RGB method indicated
that the color of fish skin was dark at first and gradually with increasing the levels of astaxanthin it
became brighter and finally it turned to orange-red color. Overall, the level of 0.5% of astaxanthin in
parrotfish diet can be used to create red-orange color. Moreover, the results of the present study
indicated the efficacy of RGB and Lab techniques in evaluating the color of fish skin and carcasses.
Keywords: Parrotfish, Color, Quantitative and qualitative description, Photoshop, Spectrophotometer
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