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 (بخش اول:)مقدمه

اجتمدداعی پددنل سدداله پددنجم، افددزایش مصددرس سددرانه  -از اهددداس سددازمان شددیالت ایددران در برنامدده توسددعه ا تصددادی

بخشدددی از پدددروتئین مدددورد نیددداز، توسدددعه صدددنعت صدددادرات آبزیدددان پرورشدددی و آبزیدددان پرروشدددی مددداکول، تدددامین 

یکددی از . محصددو ت شددیالتی در جهددت توسددعه ا تصددادی اسددت کدده بایددد مددورد رسددیدگی و توجدده خددا   ددرار گیددرد

اساسی ترین و مهمترین عوامل، مسداله کیفیدت آبزیدان پرورشدی از لحداظ طعدم، گوشدت، رندگ و غیدره اسدت کده در 

ارتقاء کیفی آبزیان زیاد کار نشده است بنابراین توسعه صنعت صادرات، بازاریدابی و شدیالت کشدور  کشور ما برای

 1981صددنایع پددرورش مدداهی در سددال . براسدداا افددزایش کیفیددت و بهیندده سددازی آبزیددان پرورشددی بنددا گردیددده اسددت

رای رنگداندده هدددای پیشددرفت  ابددل مالحظددده ای بدده همدددراه داشددت بددده گوندده ای کددده بازارهددای تجددداری وسددیعی را بددد

بدده عنددوان کاروتنوئیددد  1911آسددتانا در اوایددل سددالهای . کارتنوئیدددی بددویژه کاروتنوئیددد آسددتاگزانتین اختصددا  داد

اصلی در آزادماهیان گزارش گردید ولدی بعدد از گذشدت مددتی معلدوم شدد کده آسدتانا محصدول تجزیده شدده و نتیجده 

ت بسیار رایل بدوده و عملکردهدای  ابدل تدوجهی را در حیواندات و این رنگدانه ها در طبیع. آستاگزانتین طبیعی است

. ایددن رنگداندده هددا رنددگ معینددی را بدده بسددیاری حیوانددات از جملدده حیوانددات پرورشددی میدهنددد. آبزیددان برعهددده دارنددد

 گیاهدان، جلبکهددا و بعضددی از  ارچهدا و گوندده هددای باکتریددایی تواندایی سدداخت کاروتنوئیدددها را دارندد بدده لحدداظ اینکدده

حیوانات  ادر به سنتز کاروتنوئیدها نیستند و این مورد بوضوح در سخت پوستان بخصو  میگوهدا صددم مدی کندد 

کدده فقدددان یددا کمبددود کاروتنوئیدددها بددویژه آسددتاگزانتین در رژیددم غددذایی آنهددا سددبب عددوار  گوندداگون از لحدداظ رشددد، 

 .به غذای آنها اضافه گرددبنابراین باید این رنگدانه ها . کیفیت گوشت، رنگ و غیره می شود

کاروتنوئید آسدتاگزانتین، رنگدانده کاروتنوئیددی عمدده آزادماهیدان اسدت کده باعدر ایجداد رنگدی مخصوصدی در تخدم، 

در این میان آزاد ماهیان یکی از تولیدات پرورشی آبزیان می باشدد و پدرورش ایدن . گوشت و پوست حیوان می شود

. ه اسددت بخصددو  در کشددورهای نددروژ، دانمددارن، انگلسددتان و شددیلیماهیددان بطددور وسددیعی رشددد و توسددعه یافتدد

میگوهدددا، )رنگدانددده آسدددتاگزانتین بطدددور گسدددترده در طبیعدددت انتشدددار دارد و رنگدانددده عمدددده در رده سدددخت پوسدددتان 



 

Page 5 of 6 
 

، آزادماهیان، خارپوستان و پرندگان مختلس مانندد فالمینگوهدا، جلبدی ریدز (خرچنگها، سخت پوستان شناور و غیره

 .وکوا پلوویالیا، طیور و بسیاری از موجودات دیگر استهماتوک

 

 و تاثیرات رنگدانه در آن( Carassius auratus)ماهی  رمز حو 

 (بخش اول):کارتنوئیدها

رنگدانده طبیعدی محلدول در چربدی اسدت کده بطدور ابتددایی درون زی شدناوران  611کارتنوئیدها خانواده ای بالغ بر 

( Isoprenoid)کاروتنوئیدددها توسددط مسددیر ایزوپرنوئیددد. گیاهددان عددالی تددر تولیددد مددی شددوندگیدداهی، جلبکهددای ریددز و 

تولید می شوند؛ مسدیری کده طدی آن ترکیبدات متندوعی همچدون اسدیدهای چدرب ضدروری، اسدتروئیدها، اسدترولها و 

 .نیز ساخته می شود  Kو A,D,E ویتامینهایو

 در بددین رنگداندده هددای طبیعددی متفدداوت، کاروتنوئیدددها

از بیشترین گستردگی و حدداکثر تندوع عوامدل رنگدی 

اگرچده گیاهدان، جلبکهدا و بعضددی . برخدوردار هسدتند

از  ارچهددا و گوندده هددای باکتریددایی  ددادر بدده سدداخت 

کاروتنوئیدها می باشند ولی حیوانات نمدی توانندد آنهدا 

 دات بده کاروتنوئیددهای دیگدر کاروتنوئیددها در رژیمهدای غدذایی حیواندات جدذب مدی شدوند، بعضدی او. را تولید کنند

بعنددوان مثددال، فالمینگوهددا جلبکهددایی را مددورد . تغییددر شددکل مددی یابنددد و درون بافتهددای مختلددس جددایگزین مددی شددوند

ایدن کاراتنوئیدد پدیش از . هسدتند( Beta-Carotene)مصرس  درار مدی دهندد کده حداوی سدطوح بدا یی از بتاکداروتن

ی زینتدددددددی پرندددددددده ذخیدددددددره شدددددددود در بددددددددن فالمینگدددددددو بددددددده اینکددددددده در بافدددددددت پدددددددر و بدددددددال و بافتهدددددددای پرهدددددددا

بعضدددی از گونددده هدددای مددداهی . تبددددیل مدددی شدددود( Astaxanthin)و آسدددتاگزانتین( Canthaxanthin)کانتددداگزانتین
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و میگددددوی ببددددری (Penaeus japonicus)همچددددون کپددددور و سددددخت پوسددددتان مختلددددس ماننددددد میگددددوی ژاپنددددی 

دها بده شدکلهای دیگددر نظیدر آسدتاگزانتین، دارای مکانیسددمهای بدرای تبدددیل کاروتنوئید( Penaeus monodon)سدیاه

 .آنزیمی می باشند

سابیسدددت بددرروی جلبکهدددا و رشدددته هددای دریدددایی زیسدددت کدددرده و ( Taliepus subsists)سددخت پوسدددتان تدددالیپوا

انی بتاکدداروتن و اگزانتوفیلهددای موجددود در آنهددا را تبدددیل بدده آسددتاگزانتین مددی کنددد سددپا ایددن مدداده در پوشددش اسددتخو

رنگ کاروتنوئیدی های مختلس به شماره تناوب جفدت باندد دوگانده در طدول زنجیدره پلدی . محافظ آن ذخیره می شود

اندرژی ندور جدذب شدده بوسدیله کاروتنوئیدد . مولکول بستگی دارد که به کروموفور شناخته شده اسدت( Polyene)ان

 . یل به انرژی جنبشی و گرما می شودنانومتر تبد 711تا  411سیستم پلی ان اختصاصا در محدوده بین 

جفدت باندد  9ریشه هویل غالبا شامل کاروتنوئیدی است کده از . هر کاروتنوئید همسازی بی نظیری از این بابت دارد

 11کداروتن از )کاروتنوئیدد . دوگانه درون زنجیره پلی ان تشکیل شده و رنگ زرد تا پرتقالی به ایدن گیداه مدی بخشدد

تناوب ساخته شده و رنگ پرتقالی پررنگ تری را ایجاد می کند، در حالی که رندگ  رمدز گوجده جفت باند دوگانه م

باندد دوگانده متنداوب در زنجیدره پلدی ان  11فرنگی های رسیده و مغز هندوانه بوسیله لیکوپن ایجداد مدی شدود کده از 

اروتن سداخته شدده اسدت سداختارهای باند دو گانه مشدابه کد 9اگرچه ساختار پلی ان آستاگزانتین از . تشکیل شده است

میگددوی . گروههدای هیدروکسددیل حلقدده انتهدایی بددرای مشدداهده رنددگ از طریدم جددذب امددوان صددوتی شدرکت مددی کننددد

و میگددوی ببددری سددیاه در سراسددر ( Tiger prawn)، میگددوی ژاپنددی، میگددوی ببددری (Kuruma prawn)کورومددا

 .ش این سخت پوستان مهم پیوسته رو به افزایش استجهان پرورش داده می شوند و تقاضا و تولید برای پرور

ظاهر محصدول و ویژگیهدای کیفدی ناشدی از آن . ارزش بازاری میگوها غالبا بر رنگ ظاهری بدن آنها استوار است

اغلدب سدخت پوسدتان، حداوی مخلدوطی از کاروتنوئیددها در کاراپداا و . نقش مهمی در جلب رضایت مشدتریان دارد
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