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تغذیه   Nereis diversicolorهای  مقایسه میزان رشد و پروفایل اسید چرب کرم
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 چکیده

مزارع پرورش ماهی قزل آال همواره مقادیر زیادی مواد آلی ارگانیک به صورت ضایعات دفعی وارد محیط زیست میی نننیدا اگیر ایی  

میورد اسیاداده قیرار  Nereis diversicolorی تولید یک ارگانیسم ثانوییه ماننید نیرم درییایی ضایعات ارگانیک به عنوان یک منبع غذایی برا

باشیدا در ایی  های نرئیس تغذیه نننیده از آنهیا حیائز اهمییت مییگیرد، تعیی  اثر ای  مواد ارگانیک بر روی عملکرد رشد و ارزش غذایی نرم

 ، انسییننºC0/1±79/97 روز در شیرایط یکسیان پرورشیی ادمیای آ   01مربیع بیرای  نرم در مایر 9111تکرار با ترانم  9تیمار با  2تحقیق 

نگهداری شدندا تیمار اول با مدفوع تولید شده توسط قزل آالی رنگی  نمیان و تیمیار دوم بیا  (pH 11/1±10/7 گرم در لیار،میلی 90/1±77/7

روز درتمامی  01های تغذیه شده با غذای ماهی از نظر عملکرد رشد در طی مغذای تجاری قزل آال افرادانه( تغذیه شدندا ناایج نشان داد نه نر

ها، های تغذیه شده با مدفوع ماهی داشاندا اسیدهای چر  اصلی در هر دو گروه نرمفاناورهای رشد و بازماندگی شرایط بهاری نسبت به نرم

نییز در هیر دو گیروه از  DHA/EPAبودنیدا نسیبت  (C18:2 n6c)و اسیید لینولئییک  (C18:1 n9c)، اسید اولئیک (C16:0)اسید پالمیایک 

، DHAطور نلیی مییزان اسییدهای چیر  اصیلی، درصد( بودا به 91/1± 98/1درصد و تیمار دوم  01/1± 22/1ها نمار از یک اتیمار اولنرم

EPA  و نسبتDHA/EPA شده بیا میدفوع میاهی بیودا بنیابرای  امکیان  های تغذیههای نرم تغذیه شده با غذای ماهی، باالتر از نمونهدر نمونه

نمان وجود دارد، ولی برای رسیدن به رشد مناسب احاماالً به مدت زمان بیشاری آالی رنگی های نرئیس با مدفوع قزلپرورش ای  گونه از نرم

  تواند حائز اهمیت باشداشود، میای برای غذادهی انجام نمینه هیچ هزینهبرای پرورش نیاز خواهد بود نه با توجه به ای 

 

 اچر نمان، مدفوع ماهی، غذای ماهی، عملکرد رشد، اسیدآالی رنگی ، قزلNereis diversicolor :کلیدیکلمات 
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 مقدمه

ای هسیاند نیه های غذایی ساخاارهای پیچیدهشبکه

از موجودات ماعلق بیه سیحوم ملالیذ غیذایی تشیکی  

ناشی از میزارع  ا از ضایعات(Belgrano, 2005)اند شده

توان به عنوان منبع غذایی برای سحوم پرورش ماهی می

تر شبکه غذایی اساداده نرده و موجودات ثانویه و پایی 

 ا (Bischoff et al., 2009)با ارزش اقاصادی تولید نرد

بیه علیت گسیاردگی پیرورش میاهی قیزل آالی رنگییی  

نمان همیواره مقیدار زییادی از میواد آلیی  بیه صیورت 

هیای آبیی وع یا غذای خورده نشده وارد انوسیسیاممدف

گردنییدا شییده و منجییر بییه آلییودگی محیییط زیسییت مییی

چنانچه باوان از ای  ضایعات تولید شیده بیه عنیوان منبیع 

غییذایی بییرای تولییید یییک موجییود ثانویییه و بییا ارزش 

اقاصادی بیاال ماننید نیرم نیرئیس اسیاداده نیرد، ضیم  

ارآلودگی ناشیی از افزایش تولیید بیا نمایری  هزینیه، بی

 Nereisنیرم یابیدا مزارع پرورش ماهی نیز ناهش میی

diversicolor ا های حلقویاز شاخه نرمAnnelidae) 

اسیت نیه در تغذییه  (Polychaetaا و از جمله پرتارانی

-خوار و میگو اسیاداده مییانواع ماهیان اقاصادی ندزی

دفعیی تغذیه از مواد آلی پوسیده و یا مواد  دلی شود و به

از اهمیت بیاالیی  (Batista et al., 2003ا سایر جانوران

تواند رژیم غذایی خیود ای  نرم میباشدا برخوردار می

 ,Harley, 1950; Wells and Dalesا را از فیلارفییدر

1951; Riisgård, 1991; Riisgard and Vedel, 

خیواری خواری، دیاریتخواری، گیاهبه گوشت (1993

 Esselink andا خییواری تغییییر دهییدنییوعو حاییی هییم

Zwarts, 1989; Esnault et al., 1990)ایی  موجیود  ا

نسبت به نوسانات فاناورهیای فیزیکوشییمیایی ملالیذ 

و انسیینن  (ppt 90-1ا( ، شوری Co 8/28-1مانند دما ا

پنند و همکاران گرم به باال( تحم  باالیی دارد امیلی 2ا

و در   ;Smith, 1964; Ozoh, 1990) 9988و  9982

 ,.Taheri. et alا ننیددریای ناسیپی  نییز زنیدگی میی

2012; Leppakoski et al., 2002; Ghasemi et al., 

ای مناسییب و در دسییارا بییرای ا بنییابرای  گونییه(2013

هیای پیرورش مشیارا بیا سیایر آبزییان از اجرای طرم

 باشداجمله قزل آالی رنگی  نمان می

 بییه صیینعت رئیس درهییای نیینییرم از سییوی دیگییر   

 نشیده اشباع چر  اسیدهای از خوبی بسیار منابع عنوان

(PUFAs)  ای بییرایبییالقوه طییور و بییه ارزش بییوده بییا 

غییذایی حییاوی  منییابع عنییوان بییه مییاهی روغیی  مکمیی 

 Costaا دضروری ناربرد دارن ترنیبات اسیدهای چر 

et al., 2000; Lytle et al., 1990; Olive et al., 

 تعیییی  در مهمییی نقییش چییر  اسیییدهای اییی ا (2000

 هییایپییرورش مییاهی در الرو، هییم عملکییرد و مولییدی 

نننیید بییازی مییی  penaeid میگییوی و هییم دریییایی

(Izquierdo et al., 2001; Wouters et al., 2001) ا 

 یی حیاوی غیذا میرژناایج برخی تحقیقات نشان داد نه 

Nereis diversicolor  هیاتلیم تعیداد شیافزا به منجر 

 تلیم بازماندگی شیافزا وها ماده برای یزیرتلم هر در

 بلیو ،  )et al Briggs(1993 ,. گیویم در یالرو یبقا و

 Luis andا ندشیک ماهییان و  پرورشیی یهاگویم در

Ponte, 1993) گییرددامییی Luis و Passos 9119ا ) 

 Nereisاسیییدهای چییر   بیییو ترن یچربیی یمحاییوا

diversicolor  ا بیر اسیاا قیرار دادنید یرسیرا مورد بر

 9/91 حیدانرر   ینی  بی یچربی یمحایواها گزارش آن

 در درصید 0/0تیا حیداق   هفوری در خشک وزن درصد

 یچیر  اصیل یدهایاسهمچنی  بودا  رماغی آگوست ماه

 C20:5n-3 و C16:0 ،C18:1n-9 ، C18:2n-6  شیام 

نییز اعیالم نردنید ( 2190او همکیاران  Santos  اندبود

 Nereis diversicolorای نییرم تغذیییه نییه ترنیییب

از ترنیب جیره غذایی شام  چربی، پروتئی  و  انعکاسی
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 929 ...... هایمقایسه میزان رشد و پروفای  اسید چر  نرم

از آنجییایی نییه  باشییداپروفاییی  اسیییدهای چییر  مییی

هیای نیرئیس تحیت تیاثیر نیوع چر  نرمترنیبات اسید

 Luisا نننیدها تغیییر مییغذای مصرف شده توسط آن

and Passos, 1995)، بیات بنابرای  مشلص شیدن ترنی

نننید هایی نه از مدفوع ماهی تغذیه مییچر  نرماسید

ها حائز اهمییت ای آنجهت مشلص شدن ارزش تغذیه

 باشدا می

 و Honda  محالعییات صییورت گرفاییه توسییط   

Kikuchi نییرم پرتیار یرو ( بیر2112ا  Perinereis 

nuntia vallata از  هییگونه قادر به تغذ  ینشان داد نه ا

 (Paralichthys olivaceusا ر ژاپنیفالند یمدفوع ماه

دفع شده را به بافت بدن نرم  اروژنیاز ن یمیباشد و نیم

( 2119ن او همکیارا Batistaهمچنیی  ا ننیدیمی  یتبد

از برخی ضایعات   Nereis diversicolorنهدنشان دادن

نننید و رشید قابی  به عنوان منبع غذای اولیه اساداده می

ذرات خروجی به عنیوان ییک  ای را از تغذیه ازمالحظه

-ماده مغذی با ارزش ماننید اسییدهای چیر  نشیان میی

 امکییان (،2118ن او همکییارا García-Alonsoدهنییدا 

پیرورش   عاتیها را بیا اسیاداده از ضیاگونه  یپرورش ا

بیه  نردنید یابییارز هییمنبیع تغذ کییبه عنوان  یمارماه

هیا درصد افزایش در بییومس نیرم 21طوری نه حدود 

و  Bischoff هییا بییه دسییت آمییدا همچنییی ط آنتوسیی

 Nereis diversicolorنیرم  (2111اهمکاران در سیال 

 کیی عاتینننده ضا افتینه در یاهیرا در ملازن تصد

بییوده پییرورش  ییایییدر میسیی یپییرورش چرخشیی سییامیس

 دو گونه از پرتاران یرشد و بقا( 2191ا Palmerا دادند

 Perinereis nuntia و Perinerei helleri   را در

از  عاتینننیده  ضیا افیتیشی  و ماسیه نیه در یبسارها

قرار داد و  یابیبوده مورد ارز گویم ینگهدار یاسالرها

را  یدر آ  خروجیی Tss زانیییدرصیید م 79 توانسییت

 رشییید و( 2199ا همکیییاران و Brownا نیییاهش دهییید

 عاتینه با ضیا Nereis virensی مغذ باتیترن همچنی 

ماهی هیالیبوت از  یچرخش پرورش سامیس کیاز  یناش

 (Hippoglossus hippoglossus) اقیییانوا اطلیییس

محالعیات ا آنهیا در نردنید یبود را، بررسی افاهیپرورش 

 97/1 هییبا وزن اول  Nereis virensپرتار  یهاخود نرم

 کیی بیه طیوری نیه نیدنمود میگرم را به دو گروه تقس

 بیا گیریملصوص نیرم و گیروه د یتجار رهیج با گروه

قیرار  هییتغذمیورد  یخیورده نشیده میاه یوع و غذامدف

 ییوزن نهیاروز،  79در پایان آزمایش و پس از ، گرفاند

  یپیروتئ زانییم وگیرم  99/2و  02/2به  بیبه ترت هانرم

درصد رسیدا توسیط  0/91و  1/09به  بیترته ب نیز هاآن

Palmer خصیوص  دری محالعیاتنیز  (2190ن او همکارا

در  افاییهیپرتییار پییرورش  یهییانییرم یاهیییتغذ تیوضییع

انجام شید  ییایدر انیفضوالت آبز یحاو یشن یلارهایف

غییذای و  یهییا از مییواد دفعیینشییان داد نییه نییرم جیو ناییا

بیا ارزش  ییمواد غذا نرده و هیتغذ خورده نشده ماهیان

و  Pajandانماینیدیمی افیتیچیر  را باز یدهایمانند اس

پرتییار  نشییان دادنیید نییه نییرم 2197همکییاران در سییال 

Nereis diversicolor  ییک ناندییدا بیا پاانسیی  عیالی

برای پرورش توأم با فی  ماهی و بازیافت ضایعات ناشی 

ه نیینیر  رشید وباشد به طوری نیه ها میاز پرورش آن

 29هداییه و در دمییای  8در مییدت درصیید در روز  01/9

هیا آن ابیه دسیت آمیدهیا توسیط آن گیراددرجه سیانای

ها میزان د نه با افزایش رشد ای  نرمهمچنی  نشان دادن

تجزیه مواد آلی موجود در رسوبات افزایش و در نایجیه 

به طیور نلیی یابدا ها ناهش میاثرات مندی ناشی از آن

در بسیییاری از تحقیقییات قبلییی، نشییان داده شییده نییه 

Nereis diversicolor  تغذیییه شییده بییا مییدفوع مییاهی
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ه توسیط میاهی درصد باالیی از اسیدهای چر  دفع شد

 انمایدرا بازیافت می

آال بییرای بنییابرای  در اییی  تحقیییق از مییدفوع قییزل  

میییزان رشیید، بقییا و  شیید وهییا اسییاداده تغذیییه اییی  نییرم

های تغذیه شده با غذای ها با نرمچر  آنپروفای  اسید

نمیان مقایسیه گردییدا همچنیی  آالی رنگیی ماهی قزل

آال را لقییز پروفاییی  اسیییدچر  غییذا و مییدفوع مییاهی

هیای هیا را نسیبت بیه نیرممشلص نرده تا تغییرات آن

هدف از ایی  تحقییق ها بررسی ننیما تغذیه نننده از آن

های نرئیس تولید شده با مدفوع بررسی امکان رشد نرم

قییزل آالی رنگییی  نمییان و همچنییی  مقایسییه نیدیییت 

هیای تولیید شیده بیا غیذای ها با نرماسیدهای چر  آن

باشیید نییه در نهایییت باعیی  نییاهش آال میییلمییاهی قییز

آال شده و در آلودگی ناشی از مزارع پرورش ماهی قزل

 باشدایابی به توسعه پایدار میراساای دست
 

 مواد و روش ها

اییی  تحقیییق در شییرنت دانییش بنیییان زیسییت    

پاالیشگر خزر واقیع در شهرسیاان سینگر و بیا الروهیای 

ه از ای  شیرنت بیا تهیه شد Nereis diversicolorنرم 

تکیرار و  9گرم انجام شدا دو تیمار بیا میلی 91-91وزن 

نیرم در مایر مربیع میورد اسیاداده قیرار  9111با تیرانم 

آوری شیده ابیه روش گرفتا تیمار اول با مدفوع جمیع

آالی سیییدون نییردن از نییذ( از وان نگهییداری قییزل

گرمیی و تیمیار  911عدد میاهی   99نمان حاوی رنگی 

آال  اشییرنت غییذای انسییارود ملصییوص قییزل دوم بییا

درصیید  98-02؛ mm 0/1±9بییا سییایز  GTF1فرادانییه، 

درصید  2-0درصید چربیی خیام،  99-97پروتئی  خام، 

درصید رطوبیت  9-99درصد خانسار،  7-99فیبر خام، 

درصیید  9/9هرنیدام بییه مییزان درصید فسییدر(  9-9/9و 

بییه  (Parandavar et al., 2015)هییا وزن بییدن نییرم

روز تغذییه شیدندا بیرای  01ت روزانه و بیه میدت صور

هیای های نیرئیس از وانسازی محیط پرورش نرمآماده

مار اساداده شیدا ماسیه میورد سانای 01×01×21با اندازه 

هیا، از ها در تشیاکاساداده برای ایجاد بسار مناسب نرم

آوری شده و پس از شساشو و سواح  دریای خزر جمع

مار به داخ  سانای 7 ت باال با عمقاساری  نردن با حرار

گیری شدندا آ  میورد ها وارد شده و سپس آ تشاک

نیاز در ای  آزمایش از آ  چاه تیممی  شیدا دبیی میورد 

لیایر   9-2ها بیه مییزان نیاز  برای ای  آزمایش برای نرم

-ا ، انسییینن(10/7±11/1ا pHدر دقیقییه بییودا میییزان 

mg/l90/1±77/7)   او دمیییای آºC0/1±79/97)  بیییا

 ,HQ 40dا اسیاداده از دسیاگاه پرتابی  و آنیالیز نننیده

Hach-Lange, USA) گییری و و به طور روزانه انیدازه

هیا در ابایدا و اناهیای آزمیایش ثبت شدا همچنیی  نیرم

هیا ثبیت گیری و بیوماری شیده و طیول و وزن آناندازه

گردیدا در ای  آزمایش  بیرای هیوادهی در هیر ییک از 

از سنگ هوای ماص  به شبکه هیواده مرنیزی ها تشاک

پروتئی ، چربیی، خانسیار و رطوبیت الشیه  اساداده شدا

نرمها و مدفوع و غذای ماهی در اناهیای تحقییق آنیالیز 

شدندا آنالیز پیروتئی  و خانسیار بیه ترتییب بیا دسیاگاه 

ساخت آلمیان و آنیالیز چربیی و  BAP40نجلدال مدل 

 BOHRه مییدل رطوبییت بییه ترتیییب بییا دسییاگاه سونسییل

در  AOAC (1995)سیییاخت آلمیییان و آون بیییه روش 

 ,AOACا گییری شیدآزمایشگاه وایرومد رشت انیدازه

هیای ها بیا اسیاداده از فرمیولا عملکرد رشد نرم(1995

 :زیر مورد بررسی قرار گرفت

 (Pajand et al., 2017ا نر  رشد وینه -9
SGR (%/day) = 100 × (lnWf – lnWi) / t  
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  lnWf  و: lnWi لگاریام  طبیعی ماوسط بیوماا اولیه 

، ( گرما و نهایی :t  مدت زمان پرورش اروز)  

 (Batista et al., 2003)ضریب بازده غذایی  -2

FER = (Wf - Wi   افزایش وزن مرطو(g /  وزن(

(خشک مدفوع تغذیه شده  g 

 ,.Parandavar et al) درصد افزایش وزن بدن -

2015) 
WG (%) = [(Wf – Wi)/Wi]×100 

:WG ، درصد افزایش وزن i:W وزن اولیه اگرم ، ) 

 f:Wوزن نهایی اگرم) 

 (Hung et al., 1989) رشد روزانه -0

GR (g/day) = (Wf – Wi)/n   

iw  =  ،ماوسط وزن اولیه در هر تانکfw   ماوسط =

 = تعداد روزهای پرورش nوزن نهایی در هر تانک، 

 (Wahli et al., 2003) بازماندگی -9

SR (%) =  مانیده(زنده  موجوداتتعداد تعیداد نی   / 

  911 × (  اولیه(اشده ذخیره موجودات 

 (Pajand et al., 2017)افزایش بیومس  -0

Biomass gain (g/m2) = بیومس اولیه – بیومس نهایی 
 

های نیرم، از تمامی نمونههای چر  اسالراج اسید

  بیییا اسیییاداده از روش ماییییغیییذا و میییدفوع میییاهی 

 ,.Howel et alا  اساریدیکاسیون مساقیم انجیام گرفیت

هیای چیر  بیه منظیور اسیید تعیی  ترنییب برای .(195

به نار رفاه توسیط های چر  از روش مشاق سازی اسید

Santos اساداده شدا2190و همکاران ا ) 

 و Excel هایها از برنامههبرای تجزیه و تحلی  داد  

SPSS  هیاداده توزیع نرمال جهت تستاساداده گردیدا 

بنیابرای   ااساداده شد اسمیرنذ -نلموگروفاز آزمون 

جهت مقایسیه درصید نیر  رشید ویینه، افیزایش وزن ، 

FER  ،مورد تیمارهای  در ،در اثر تغذیهو سایر فاناورها

-تمیامی دادها شداساداده  T-studentاز آزمون  بررسی،

نیک ثبیت و با Excelدسیت آمیده در نیرم افیزار های به

 SPSSاطالعاتی حاص  با اسیاداده از نیرم افیزار آمیاری 

 تحت آنالیز قرار گرفاندا

 

 نتایج

ناایج ایی  آزمیایش نشیان داد  9با توجه به جدول   

هییا و نییه طییول و وزن نهییایی و افییزایش بیییومس نییرم

، SGR ،FERهمچنی  پارامارهیای درصید بازمانیدگی، 

WG%  وGR هی بیه های تغذیه شده با غذای مادر نرم

های تغذیه داری از لحاظ آماری باالتر از نرمطور معنی

هایی نیه در و نرم(P<0/05) شده با مدفوع ماهی بوده 

روز با غذای ماهی تغذیه شدند از نظیر عملکیرد  01طی 

 اندارشد وضعیت بهاری داشاه
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تغذیه شده با مدفوع و غذای ماهی قزل آالی رنگی  نمان در  Nereis diversicolorمقایسه پارامارهای رشد و بقای نرم پرتار : 9جدول

 روزا 01مدت 

 تیمار                                           

 شاخص

1T 2T 

 های تغذیه شده با غذای ماهی نرم های تغذیه شده با مدفوع ماهینرم

 9/89±1/99a 0/79±1/99b (cm)میانگی  طول نهایی 

 1/181±1/119a 1/210±1/129b (g)ی میانگی  وزن نهای

g/m 21±)2(بیومس ابادایی  11/1  21± 11/1  

 g/m 98/092±1/022a 989/911±99/297b)2(بیومس نهایی 

 g/m 98/092±1/022a 909/911±99/297b)2(افزایش بیومس 

ind/m 9111±)2(ترانم اولیه  11/1  9111± 11/1  

 ind/m 728/119±999/011a 119/999±98/891b)2(ترانم نهایی 

 2/990±1/120a 9/877±1/919b (SGR%/day)ضریب رشد وینه 

 1/929±1/112a 1/987±1/108b (FER)ضریب بازده غذایی 

 911/707±9/720a 128/999±999/112b (%WG)در صد افزایش وزن بدن 

 9/199±1/119a 99/072±9/192b  (GR  g/day)رشد روزانه 

 99/99a 11/999±9/889b±72/81 (%)بازماندگی 

 باشددار  مینشان دهنده اخاالف آماری معنی bو  aحروف 
 

نشان داده شیده اسیت،  2طوری نه در جدول همان

از نظر میزان مواد مغذی و ارزش غیذایی، بعید از آنیالیز 

هیای تغذییه شیده بیا غییذا و الشیه هیر دو گیروه از نیرم

مدفوع میاهی و همچنیی  آنیالیز میدفوع و غیذای میاهی 

شد نه درمدفوع ماهی نیز مقادیر قاب  تیوجهی  مشلص

هیا نسیبت بیه چربی و پروتئی  وجود دارد امیا مقیدار آن

باشدا عالوه بر ای  آنالیز الشیه هیر غذای ماهی نمار می

ها حانی از آن اسیت نیه چربیی نی ، دو گروه از نرم

های تغذیه شیده بیا پروتئی  ن  و میزان خانسار در نرم

های تغذیه شده با مدفوع تر از نرمغذای ماهی نمی باال

 (ا2ماهی است اجدول
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تغذیه شده با مدفوع و غذای ماهی قزل   Nereis diversicolorهای : آنالیز نهایی ترنیبات غذای ماهی، مدفوع ماهی و الشه نرم2جدول 

 نمانآالی رنگی 
 نمونه                               

      

 ماغیر       

1T 2T 
های تغذیه شده با نرم آالغذای ماهی قزل آال مدفوع ماهی قزل

 مدفوع ماهی

های تغذیه شده با نرم

 غذای ماهی 

12/0 چربی ن  ا%( ± 92/1  90/0 ± 21/1  92/0 ± 29/1  00/99 ± 90/1  

79/7 پروتئی  ن  ا%( ± 09/1  89/7 ± 99/1  12/9 ± 97/1  07/09 ± 00/1  

01/9 خانسار ا%( ± 21/1  80/9 ± 20/1  08/0 ± 22/1  19/8 ± 17/1  

18/80 رطوبت ا%( ± 01/1  71/80 ± 09/1  99/87 ± 00/1  91/7 ± 90/1  

 

 
 نمانهای نرئیس تغذیه شده با غذا و مدفوع ماهی قزل آالی رنگی نمودار مقایسه میزان پروتئی  و چربی ن  در نرم :9شک  

 

چیر  در میدفوع پروفایی  اسیید 9بر طبیق جیدول 

هیای چر ، در غذای ماهی و نیرماسید 90هی دارای ما

اسییدچر  و در  97تغذیه شیده بیا غیذای میاهی دارای 

 90هییای تغذیییه شییده بییا مییدفوع مییاهی دارای نییرم

هیا اسیدچر  بودا اسیدهای چر  اصلی در همیه نمونیه

و  C18:1 n9c، اسییید اولئیییک C16:0پالمیایییک اسییید

شدا باالتری  مقدار بامی C18:2 n6cاسید آلدا لینولئیک 

 12/20 ±91/1پالمیایک در مدفوع ماهی بیه مییزان اسید

درصیید، بییاالتری  مقییدار اسییید اولئیییک و اسییید آلدییا 

 ±99/1لینولئیییک در غییذای مییاهی بییه ترتیییب بییه میییزان 

هیای درصد بودا در نرم 99/99 ±19/1درصد و  87/91

تغذیییه شییده بییا مییدفوع مییاهی مقییدار اسیییدهای چییر  

C12:0 ،C14:0 ،C18:0 ،C20:0 ،C22:0 ،C24:0 ،

C18:1 n9t ،C20:1 ،C18:2 n6c  وC18:2 n6t  بیشیار

های تغذیه شده با غذای ماهی بودا از سوی دیگر از نرم

، C16:0 ،C16:1 ،C18:1 n9cمقیدار اسییدهای چیر  

C18:3 n3 ،C20:5 n3 (EPA)  وC22:6 n3 (DHA) 

هیای ز نرمهای تغذیه شده با غذای ماهی بیشار ادر نرم

چیر  تغذیه شده بیا میدفوع میاهی بیودا همچنیی  اسیید

C17:0 های تغذیه شده با غذای ماهی بیه مییزان در نرم
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 های تغذیه شده با مدفوع ماهی دیده نشدا-نیه در نیرمحیالیدرصد وجود داشت در 92/1±91/1

تغذیه شده با   Nereis diversicolorهای ان و نرمنم(  غذا و مدفوع ماهی قزل آالی رنگی SD± %: پروفای  اسیدهای چر  ا9جدول

 هااآن

 نمونه

 

 چر اسید

1T 2T 
های تغذیه شده با نرم غذای ماهی قزل آال مدفوع ماهی قزل آال

 مدفوع ماهی

های تغذیه شده با غذای نرم

 ماهی

C12:0 71/1±11/1 91/1±12/1 18/1±12/1 07/1±10/1 

C14:0 19/9±10/1 70/9±90/1 09/9±19/1 91/9±91/1 

C16:0 99/90±22/1 19/90±81/1 12/20±91/1 99/99±99/1 

C17:0 11/1 91/1±92/1 11/1 92/1±90/1 

C18:0 29/1±91/1 12/7±99/1 01/92±90/1 99/0±99/1 

C20:0 11/2±99/1 90/1±18/1 71/2±91/1 07/1±10/1 

C22:0 11/9±11/1 18/1±12/1 09/1±92/1 99/1±10/1 

C24:0 97/1±18/1 99/1±12/1 01/1±91/1 91/1±11/1 

C16:1 91/1±12/1 99/1±19/1 29/1±12/1 99/1±10/1 

C18:1 n9c 12/29±29/2 92/28±71/9 19/98±01/1 87/91±99/1 

C18:1 n9t 90/1±12/1 91/1±19/1 11/1 99/1±12/1 

C20:1 01/9±29/1 22/1±10/1 19/1±10/1 97/1±10/1 

C18:2 n6c 11/20±91/9 87/22±89/9 71/97±90/1 99/99±19/1 

C18:2 n6t 01/9±92/1 89/1±29/1 11/1 92/1±19/1 

C18:3 n3 91/8±92/1 00/1±90/1 97/9±99/1 99/9±21/1 

C20:5 n3 (EPA) 91/0±01/1 01/9±02/1 21/9±91/1 71/2±91/1 

C22:6 n3 (DHA) 72/9±10/9 90/9±98/9 71/9±97/1 10/0±29/1 

∑ Saturated (SFA) 98/90±92/1 88/97±29/1 98/00±70/1 87/22±97/1 

∑ Monounsaturated 17/20±10/9 79/29±00/9 17/21±91/1 07/99±29/1 

∑Polyunsaturated(PUFA) 82/01±11/9 90/90±09/9 17/28±18/1 09/09±98/1 

DHA/EPA 01/1±22/1 91/1±98/1 97/9±01/1 00/9±19/1 

ω-3:ω-6 99/1±99/1 71/1±19/1 91/1±19/1 21/1±12/1 

 

 بحث

 Nereis diversicolorهیای نر  رشد وینه در نرم

در ایی  آزمیایش بیاالتر از تغذیه شیده بیا غیذای میاهی 

روز بودا  01های تغذیه شده با مدفوع ماهی در طی نرم

هیای نیرئیس در ایی  آزمیایش در نر  رشد ویینه نیرم

(  درصید در روز 877/9±919/1ارتباط با غیذای میاهیا

و  Pajandنمی بیشار از نایایج بیه دسیت آمیده توسیط 

 های( بود نه نر  رشد وینه برای نرم2197همکاران ا

Nereis diversicolor   تغذییه شیده بیا غیذای خیورده

درصید در  91/9±21/1 نشده توسط فی  ماهی را معادل

-درجیه سیانای 29هداه و در دمیای  8هر روز، در مدت 

  در آزمایش ما، ای  فیاناور گراد تعیی  نردندا همچنی

آال تغذیییه هییایی نییه بییا مییدفوع مییاهی قییزلبییرای نییرم

درصیید در روز(، نماییر از ناییایج  990/2±120/1شییدندا
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( بییرای 2197و همکییاران ا Pajandحاصیی  از تحقیییق 

های تغذیه شده با مدفوع فیی  میاهی بیود نیه نیر  نرم

درصید در هیر روز در  01/9±99/1رشد وینه را معادل 

و  Brownهدایییه تعییییی  نردنیییدا  همچنیییی   8 میییدت

هییای (،  نییر  رشیید وییینه بییرای نییرم2199همکییاران ا

Nereis virens  تغذیه شده با مدفوع میاهی هیالیبوت را

 Honda andروز و  79درصد در روز در طی  9حدود 

Kikuchi درصد در هر روز برای  00/9 ، برابر با(2112ا

تغذییه شیده بیا  Perinereis nuntia vallataهیای نرم

میزان افزایش بییومس  مدفوع ماهی فالندر اعالم نردندا

های تغذییه شیده بیا میدفوع میاهی ها در گروه نرمنرم

گرم در مار مربع به دسیت آمید  092/98±022/1معادل 

نیه ایی  برابر بیومس اولیه بیود در حیالی 1/9نه حدود 

های تغذیه شیده بیا غیذای افزایش بیومس در گروه نرم

گرم در مار مربع تعییی   911/909±297/99معادل ی ماه

برابر بیومس اولیه بود نه نشان دهنده  9/8شد نه حدود 

در ایی   (ا9ها می باشد اجیدول شرایط بهار رشد در آن

های نیرئیس در گیروه تغذییه آزمایش درصد بقای نرم

درصید و در گیروه  81/72±99/99شده با مدفوع ماهی 

درصید بییود  99/11±81/9ی تغذییه شیده بیا غیذای میاه

، (2197ا و همکیییاران Pajandهمچنیییی  (ا 2اجیییدول 

های نرئیس تغذیه شده با میدفوع فیی  درصد بقا در نرم

هییای و در نییرم درصیید 01/01±01/0 مییاهی را معییادل

 تغذیه شده با غذای خورده نشده توسط فی  ماهی معادل

ایی  نیاهش بقیا در  درصد تعیی  نردنیدا 82/0±00/12

توانید بیه علیت های تغذیه شده با مدفوع مییرمگروه ن

-نیوعتلدات ناشی ازنمبیود غیذا و ییا بیروز پدییده هیم

 ,.Batista et alاخواری در اثر گرسنگی نشیدن باشید

2003; Hartmann-Schröder, 1996ا)  

-در ای  تحقیق میزان پروتئی  ن  در وزنِ تر نرم  

 79/7±09/1هیای تغذیییه شیده بییا میدفوع مییاهی معییادل 

هییای تغذیییه شییده بییا غییذای مییاهی و در نییرم درصیید

و  Santosدرصیید بییودا اییی  میییزان توسییط  99/1±89/7

 Nereisهییییای (، بییییرای نییییرم2190همکییییاران ا

diversicolor هیای غیذایی تجیاری تغذیه شده با جییره

Moist sole  وAquagold 87/8±82/1ترتییب برابیر بیه 

ان چربیی درصد بودا همچنی  مییز 09/8±29/9درصد و 

 12/0±92/1نیی  در وزنِ تییر، در آزمییایش مییا معییادل 

هیای تغذییه شیده بیا میدفوع میاهی و درصد بیرای نیرم

های تغذیه شده بیا غیذای درصد برای نرم 21/1±92/0

 Luis and(ا ایی  مییزان توسیط 2میاهی بیود اجیدول 

Passos های ، برای نرم(9119اNereis diversicolor  

درصیید در مییاه  1/9وریییه و درصیید در مییاه ف  0/0بییی  

در ای  آزمایش مشلص شید گیری شدا آگوست اندازه

نمیان حیاوی مقیادیر قابی  آالی رنگیی نه مدفوع قزل

(ا 9باشید اجیدول توجهی اسیدهای چر  ضروری میی

بنابرای  از طریق بازیافیت ضیایعات تولیید شیده توسیط 

پیروری پاییدار و توان بیه آبیزیمزارع پرورش ماهی می

وری از امکانات موجود دسیت یافیتا ایی  بهره حدانرر

قابی  انجیام  Nereis diversicolorهای نار توسط نرم

 Brown et al., 2011; García-Alonso etا باشیدمیی

al., 2008; Bischoff et al., 2009; Bradshaw et 

al., 1990; Palmer, 2010)ا  

در بی  اسییدهای چیر   (C16:0ااسید پالمیایک    

چر  اصلی بیود و مقیدار های نرم، اسیدع در نمونهاشبا

هییای تغذیییه شییده بییا مییدفوع مییاهی معییادل آن در نییرم

های تغذیه شده با غیذای درصد و در نرم 22/1±99/90

(ا 9درصیید بییود ا جییدول  81/1±19/90معییادل مییاهی 

Pajand  2197او همکییییاران) ،Luis and Passos 
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  و (2118ا همکییییاران و García-Alonso، (9119ا

Bischoff  نشییان دادنیید نییه اسییید (2111او همکییاران ،

-تری  اسیدهای چر  در نیرمپالمیایک یکی از فراوان

باشییدا اسییید اولئیییک مییی  Nereis diversicolorهیای 

در  MUFAدر بییی  اسیییدهای چییر   (C18:1 n9cا

در چیر  اصیلی بیود و مقیدار آن های نرم، اسییدنمونه

 12/29±29/2ع ماهی معادل های تغذیه شده با مدفونرم

معیادل های تغذیه شده با غیذای میاهی درصد و در نرم

-(ا مقیدار ایی  اسیید9درصد بود اجدول  71/9±92/28

معیییادل ( 2197و همکیییاران ا Pajandچیییر  توسیییط 

های تغذیه شده با مدفوع نرمدرصد برای  11/9±11/99

های تغذیه شیده درصد برای نرم 00/90±10/2ماهی و 

 (C18:2 n6cا اسیید لینولئییک ماهی تعیی  شدا با غذای

هییای نییرم، در نمونییه PUFAدر بییی  اسیییدهای چییر  

هیای تغذییه نیرمچر  اصلی بیود و مقیدار آن در اسید

درصید و در  11/20±91/9شده با مدفوع میاهی معیادل 

 87/22±89/9معیادل های تغذیه شده با غذای ماهی نرم

چیر  توسیط (ا مقیدار ایی  اسیید9درصد بود اجیدول 

Pajand 71/20±19/0معییییادل (، 2197و همکییییاران ا 

هیای تغذییه شیده بیا میدفوع میاهی و نیرمدرصد بیرای 

های تغذیه شده با غیذای درصد برای نرم 29/9±92/21

 ماهی تعیی  شدا 

هیا در مقایسیه در هر دو گروه از نرم EPAمقدار   

با مقدار آن در غذا و مدفوع ماهی افزایش داشیتا ایی  

چر  یا بیه سازی انالابی ای  اسیدزایش به وسیله غنیاف

 Nereisهییای هییا  توسییط نییرمPUFAوسیییله سییناز 

diversicolor  ا شودتوضیح داده میHastings et al., 

2001; Tocher et al., 2004; Vásquez et al., 

نسیییبت هیییا همچنیییی  در هیییر دو گیییروه نیییرم(ا 2014

DHA/EPA نیه معمیوالً نمار از ییک بیودا از آنجیایی

خوار دارای نسبت باالتری های دریایی گوشتارگانیسم

تواند بیه علیت رفایار هساند، ای  نسبت نمار از یک می

 Santosا خواری ای  موجودات باشیدچیزای همهتغذیه

et al., 2016در محالعیات قبلیی ثابیت شیده نیه اگیر  (ا

هیا در غذا پیایی  باشید ایی  نیرم DHAو  EPAمقادیر 

هیا باشند و چنانچه مقدار آنها میبه سناز مجدد آنقادر 

هیا تقریبیاً قیادر های غذایی زیاد باشند ای  نیرمدر جیره

نیه باشند در حالیدر غذا می موجود EPAبه حدظ همه 

 Costa etا نننیدرا ماابولیز می DHAدرصد از  91تنها 

al., 2000ا) 

ناایج تحقییق حاضیر نشیان داد نیه مییزان رشید و   

های تغذیه شده با غیذای میاهی چر  نرمروفای  اسیدپ

-نمان در نهایت شرایط بهاری از نیرمآالی رنگی قزل

روز  01های تغذیه شیده بیا میدفوع ایی  میاهی در طیی 

های تغذیه شده نه نرمآزمایش دارندا بنابرای  برای ای 

تیری برسیند، احامیاالً بیه با مدفوع ماهی به رشد مناسیب

ری برای پرورش نیاز خواهند داشت نیه مدت زمان بیشا

ها دهی ای  نرمای برای غذانه هیچ هزینهبا توجه به ای 

نییه پییرورش دهنییده گیییرد، در صییورتیصییورت نمییی

ها نداشاه باشد، محدودیت زمانی برای پرورش ای  نرم

بییا مراقبییت، نناییرل و حدییظ ثبییات در شییرایط پییرورش 

نهاییت بییومس ها با رشید مناسیب و در امکان تولید آن

هییم از لحییاظ توانیید را خواهیید داشییت نییه مییی نییافی

اقاصادی و هم از لحاظ زیسیت محیحیی حیائظ اهمییت 

 باشدا

 

 سپاسگزاری

از جنا  آقای دنار ذبیح اله پنند مدیریت محارم   

شرنت دانش بنیان زیست پاالیشگر خزر و جنا  آقای 
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