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 Introduction: This study aimed to investigate the effect of replacing a commercial feed with different 

ratios of earthworm meal (0 (Control), 5, 10, and 15%) on growth parameters and skin pigmentation 

in Oscar fry.  
Materials & Methods: For this purpose, the experiment was performed in a completely randomized 

design with four treatments and three replicates. One hundred and twenty of Oscar fry with an initial 

average weight of 4.32±0.35g were dispersed into 12 aquaria. The stocking density was 10 fingerlings 

per aquarium. After 8 weeks, three fish from each treatment were randomly selected to measure the 

studied characteristics.  
Result: The highest final weight (18.31±0.49 g), specific growth rate (2.51±0.11 %/day), survival 

rate (100 %), and the best food conversion ratio FCR (1.74±0.14) were observed in the fish fed with 

5% earthworm meal compared to others (p<0.05). Total carotenoid at all treatments was significantly 

higher than the control group (p<0.05). The mean level of a* and b* factors in treatments replacing 

with 5 and 10% of earthworm meal was significantly higher than the control group (p<0.05); While, 

L* factors in mentioned levels (5 and 10%) was significantly lower than the control group (p<0.05).  

Conclusion: In conclusion, the results of this study showed that replacing the commercial feed with 

earthworm meal at 5% had positive effects on growth parameters and skin pigmentation factors in 

Oscar fry. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 

 بر برخی از پارامترهای رشد و  (Eisenia fetida)یر سطوح مختلف آرد کرم خاکی تأث

 (Astronotus ocellatus)ماهی اسکار یری بچهپذرنگ

 

 

 
 

 2یکازران یقصدخدمهی مهد، 2شکرابیسیدپژمان حسینی، *1کاوس نظری
 


 ایران تهران، کشاورزی، ترویج و آموزش ،تحقیقات سازمان کشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه 1
 شیالت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانگروه   2

 هچکید  کلمات کلیدی
 ماهی زینتی
 کرم خاکی
 کاروتنوئید

 سنجیرنگ
 رشد

  کارایی خوراک
 
 
 
 
 

درصد(  15و  10، 5اهد(، )ش0وح مختلف آرد کرم خاکی )یر جایگزینی جیره تجاری با سطتأثهدف از این مطالعه ارزیابی  :مقدمه 

 یری ماهی مذکور بود.پذرنگماهیان اسکار بر پارامترهای رشد و در بچه

 یبراتکرار طراحی شد.  3دام با تیمار آزمایشی هر ک 4ی با تصادف طرح کامالً ی این منظور آزمایشی در قالب یکبرا ها:مواد و روش

 ماهیانتراکم بچه سازی شدند.یرهذخآکواریوم  12گرم در  32/4±35/0 ماهی اسکار با میانگین وزنیطعه بچهق 120تعداد  منظور ینا

 تصادفی طوربه مطالعه مورد تخصوصیا گیریاندازه ماهی برایهفته از هر تیمار سه عدد بچه 8عدد بود. بعد از  10در هر آکواریوم 

 انتخاب شد.

ه گرم(، نرخ رشد ویژ 31/18±49/0دار وزن نهایی )یمعنکرم خاکی باعث افزایش درصد آرد  5زودن نتایج نشان داد که اف نتایج:

(. >05/0p) شد( 74/1±14/0درصد( و بهترین ضریب تبدیل غذا ) 100±00/0در روز(، درصد بازماندگی ) درصد 11/0±51/2)

در  *bو  *aی هامؤلفه(. >05/0pبود )داری باالتر یمعن شکل بهمیزان کاروتنوئید در تمامی تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد 

در  *L مؤلفه( و >05/0pداری باالتر از گروه شاهد )یمعن به شکلدرصد پودر کرم خاکی  10و  5 تیمارهای جایگزین شده با

 .(>05/0pشدند )یری گاندازهتر از گروه شاهد یینپاداری یمعن به شکلدرصد(  10و  5)مذکور  سطوح

یرات تأثجیره تجاری  درصد در 5در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد جایگزینی آرد کرم خاکی در سطح  :گیری و بحثنتیجه

 .ماهیان اسکار داشتکننده کیفیت رنگ پوست بچهیینتعمثبتی بر پارامترهای رشد و فاکتورهای 
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 قدمهم
نتی از رشد گذشته صنعت پرورش ماهیان زی یهاسالدر طول        

صنعت در سال  مالی این (. گردش1) ی برخوردار بوده استتوجهقابل

که یدرحال(. 3، 2میلیارد دالر تخمین زده شد ) 100 حدوداً 2015

 بدنیادی به اندازه، شکل ارزش بازاری ماهیان آکواریومی وابستگی ز

مشتری رنگ  یرگذار در انتخابتأث ین فاکتورترمهم شاید ،ها داردو باله

 دومین گونه 1330خانواده سیچلیده با  (.4) باشدپوست این ماهیان 

این خانواده از  (.5شوند )یمماهیان شناخته سوف راسته بزرگ خانواده

 ماهی خانواده این اعضای بین در (.6) تنوع رنگی باالیی برخوردار است

Astronotus ocellatus آکواریومی ماهیان ینترمحبوب و زیباترین از یکی 

ط مختلف جهان در نقا (. مراکز زیادی1) گرددیمشیرین محسوب آب

 گونهنیارژیم غذایی  (.7) دهندیمتکثیر و پرورش این گونه را انجام 

پایان و الروهای حشرات ، شکمپوستانسختاز سایر ماهیان،  عمدتاً

 زخواریچهمهای گونه عنوانبه مجموع در اما اسکار .گرددیم نیتأم آبزی

(Omnivorous) اکثر موجودات زنده ازجمله  (.8شود )می شناخته

کاروتنوئیدهای مورد نیاز بدن نیستند و  قادر به سنتز معموالًها یماه

نیاز کاروتنوئیدی  (.9) شودیمین تأماین مواد از طریق جیره غذایی 

مصنوعی و از طریق  صورتبهبایستی ماهیان آکواریومی در اسارت 

(. 10) طبیعی خود را بروز دهد رنگ ین شود تا ماهیتأمجیره غذایی 

طبیعی هستند که مسئول  هایرنگدانه ترینیجراکاروتنوئیدها یکی از 

باشند یمدر طبیعت با عملکردهای مختلف  هارنگایجاد بسیاری از 

باشند، یمی محلول در چربی هارنگدانهها که جزو (. این رنگدانه9)

رشد، متابولیسم و  آکواریومی، برای پوست ماهیان عالوه بروز رنگ

امروزه رنگ ماهی را  (.9، 11) باشندیمرا نیز مهم  هاآنیدمثل تول

ی طبیعی یا مصنوعی هادانهرنگبراساس درخواست بازار با انواع 

 باالیی قیمت معموالً مصنوعی یهارنگدانه(. 12)نمایند یمتنظیم 

 هاآن از استفاده به چندانی تمایل دارانآکواریوم تربیش و دارند

در دسترس  جانوری و گیاهی صورتبه نیز یطبیع کاروتنوئیدهای ندارند.

 مناسبی بسیار حیوانی منبع (fetida Eisenia) یخاک کرم (.13) هستند

ها یتامینو، اسیدهای آمینه بیوشیمیایی، ترکیب با توجه به که است

باشد  ماهی آرد برای مناسبی جایگزین تواندیم آسان هضم و قابلیت

چیزخوار است و امروزه در فرآیند همه خاکی موجودی کرم (.15، 14)

 یاریبس مورد توجهکمپوست و مدیریت پسماندهای آلی  تولید ورمی

 (. کرم16) گرفته است قرار یستزیطو مح یعلوم کشاورز یناز محقق

 7-16درصد چربی،  6-9پروتئین خام،  درصد 60-82 حاوی خاکی

انواع  و درصد خاکستر 2-3درصد کربوهیدرات،  8-20درصد ازت، 

(. 17است ) مصرفکم عناصر و هاها، ویتامینآنزیم یدهای آمینه،اس

صرفه، محققان هتولید مقرون ب بنابراین با توجه ارزش غذایی باال و

پرورشی  ماهیان غذایی جیره خاکی به کرم شیالتی نسبت به افزودن

 اقدام (Oncorhynchus mykiss) کمانرنگین آالیقزل ماهی مثل

خاکی در جیره غذایی  یر کرمتأثدر مطالعات مختلفی  (.18اند )نموده

در تحقیق  .(23، 22، 21، 20، 19) ی بررسی شده استماهیان زینت

Ahmadifard درصد  100و  75، 50، 25 ،0استفاده از  ،و همکاران

داری بر پارامترهای رشد و تغذیه یمعنیر تأثگونه یچهکرم خاکی  آرد

 یدرحال. (24) ( نداشتhelleri Xiphophorusماهیان دم شمشیری )

 پرت ماهی پوست رنگ روی خاکی کرم یرات مثبتتأث، Shahgholian که

(Amphilophus citrinellus×paraneetroplus melanurus را گزارش )

 100 که جایگزینی دادند گزارش نیز ،czkaąPو  Kostecka. (25) دادند

ی مانزندهیدمثل و تولافزایش  باعث خاکی کرم ماهی با آرد آرد درصد

مفید  اثرات وجود با .(22) گرددیم( Poecilia reticulata) گوپی ماهیان

یر این ماده بر تأثبه بررسی  آرد کرم خاکی در تحقیقات بسیار اندکی

در مطالعه  منظور همینبه شده است. پرداخته زینتی ماهیان یریپذرنگ

یر جایگزینی جیره تجاری با مقادیر مختلف آرد تأثحاضر به بررسی 

بچه ماهیان اسکار  یریپذرنگی رشد و هاشاخصکرم خاکی بر 

(Astronotus ocellatus.پرداخته شد ) 

 

 هامواد  و روش
 از ( پسE. fetida) زنده خاکی کرم :خاکی کرم آرد تهیه       

به  کشت واقع در استان البرزکمپوست به تولید کارگاه از خریداری

کمپوست از  کرم جداسازی محل انجام آزمایش منتقل شد. برای

 با هاکرم ضدعفونی ا آب شهری انجام شد. برایب هاآنشستشوی 

 منظوربهساعت  24مدت به هاکرم .شد داده حمام %2نمکی  محلول

(. 22) گرفتند مرطوب قرار صافی کاغذ روده درون داخل محتویات تخلیه

س برای جلوگیری از تولید مایع زرد رنگ و بد مزه که در زمان استر

ی هاکرم(. 26جوش سریع استفاده شد ) شود از حمام آبیمتولید 

مدت گراد بهیسانتدرجه  60خاکی کشته شده درون آون با دمای 

متری برای تهیه یلیم 6/0ساعت خشک شدند. از الک با چشمه  48

 تعیین منظوربه (.27) شدی آسیاب شده استفاده هاکرماندازه مناسب 

ی پودر شده به آزمایشگاه دامپزشکی هانمونهشیمیایی بدن  ترکیبات

 و رطوبت آرد خاکستر چربی، پروتئین، میزان و استان تهران منتقل شد

درصد  5/9و  4/18، 1/10، 20/66ترتیب خاکی به کرم شده خشک

 خشک گزارش گردید. وزن

محل اجرای این آزمایش، آزمایشگاه شیالت  ماهی:تهیه بچه       

برای پرورش  نیاز مورد آب بود. تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه

منظور خارج شدن کلر احتمالی ین شد. بهتأمماهیان از آب شهر بچه

و  شدمی هوادهی شدتساعت به 24مدت آب مورد استفاده ابتدا به
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شد. در طول یمها منتقل یومآکواراز کیفیت آب به  بعد از اطمینان

 محلول توسط دستگاه پرتابل و اکسیژن pHدوره آزمایش میزان دما، 

 ,TPS 90FL-T model, TPS Pty Ltd) آب یفیتک یریگاندازه

Brisbane, Australia )درجه  28±50/0دما  میانگین یری شد.گاندازه

گرم یلیم 80/7±20/0محلول و اکسیژن  pH 11/0±1/8 گراد،یسانت

( با Astronotus ocellatusماهی اسکار )عدد بچه 120 در لیتر بود.

در  لیتر 60آکواریوم با حجم  12در گرم  32/4±35/0میانگین وزنی 

ماهی بچه 10شکل تصادفی با تراکم  متر بهسانتی 70×30×40 ابعاد

های یرهجته با هف 8 مدتماهیان بهبچه آکواریوم توزیع شدند. در هر

شدند. غذادهی  تغذیه خاکی کرم آرد شده با سطوح مختلف غذایی تهیه

( تا حد 16و  12، 8:30نوبت )ساعات  3 دستی و روزانه طی صورتبه

شد. از غذای تجاری بیومار )ساخت کشور یمسیری ظاهری انجام 

درصد  15درصد پروتئین،  56عنوان خوراک پایه با آنالیز فرانسه( به

درصد فیبر  4/1درصد خاکستر و  4/8درصد سلولز،  5/0ربی خام، چ

در ابتدا و انتهای دوره غذادهی  ماهیان استفاده شد.بچه غذادهی برای

 ثبت گردید. آنماهیان انجام شد و نتایج سنجی بچهزیست

 مقدار غذایی ابتدا هاییرهج برای تهیه های غذایی:یرهج تهیه       

 طوریهخاکی جداگانه تهیه شدند. ب کرم آرد اری وتج جیره نیاز مورد

ن )تهران( سبال گستر تشیال شرکتفرانسه از  تجاری بیومار غذای که

ولرم  کردن مقدار مشخصی آب اضافه با تجاری خریداری شدند. جیره

 خمیر صورتازای یک کیلوگرم خوراک( بهلیتر بهمیلی 200)حدود 

 متریلیم 3با چشمه  گوشتچرخ ازشده با عبور  تهیه خمیر شد. تبدیل

 دمای در ساعت 12مدت ها بهصورت پلت در آورده شد. پلتهعبور ب

 های پالستیکییسهکدرون  شده های آمادهخشک شدند. جیره اتاق

مصرف درون  تا زمان داردرب ظروف و پس از انتقال به گرفتند قرار

 تعیین ترکیباتداری شدند. گراد نگهیسانتدرجه  4یخچال با دمای 

 (28) شدانجام  AOAC استاندارد روشبه شده تهیه هاییرهج تقریبی

درون آون با  هانمونه(. تعیین میزان رطوبت با قرار دادن 1جدول )

با  میزان پروتئین ساعت، 24 مدتگراد بهیسانت درجه 105دمای 

و  (Soxhlet) روش سوکسله با میزان چربی ،(Kjeldahl) کلدال روش

 550کوره الکتریکی با دمای  درون هانمونه دادن قرار با خاکستر میزان

 در کهینا دلیلبه شد. گیریساعت اندازه 12 مدتگراد بهیسانتدرجه 

 پارامترهای روی منفی اثرات شده خشک کرم خاکی باالی درصدهای

 معیار خاکی کرم آرد پایین (، درصدهای24داشت ) یان اسکاررشد ماه

تیمار آزمایشی  4 از تحقیق این در .گرفت قرار حاضر حال پروژه در انتخاب

غذای تجاری ) شد: گروه شاهد استفاده شرح ذیلتکرار به 3کدام با  هر

شده  درصد آرد خشک 5شامل  %5ساخت شرکت بیومار(، تیمار 

درصد آرد  10 شامل %10تجاری، تیمار  غذای درصد 95 خاکی+ کرم

شامل  %15درصد غذای تجاری و تیمار  90خشک شده کرم خاکی+

 درصد غذای تجاری. 85خشک شده کرم خاکی+  آرد درصد 15
 

 ن خشک(وز در )درصد تجاری جیره با خاکی کرم دآر مختلف های آزمایشی تهیه شده با جایگزینی درصدهاییرهج: ترکیبات تقریبی 1جدول

 شاخص
 سطوح مختلف جایگزینی آرد کرم خاکی با جیره تجاری

درصد 5 شاهد درصد 10  درصد 15   

 b 59/0±47/46 b 65/0±45/47 ab 67/0±44/48 a 12/0±42/49 پروتئین خام

 a 44/0±01/16 a 32/0±71/15 a 76/0±41/15 a 56/0±11/15 چربی

 b 28/0±40/9 ab 76/0±85/9 a 21/0±30/10 a 14/0±75/10 خاکستر

 a 92/0±25/8 a 76/0±30/8 a 79/0±37/8 a 12/0±68/9 رطوبت
 (.>05/0pباشد )یمدرصد  5 سطح در دارییمعن اختالف دهندهنشان ردیف هر در غیرهمسان * حروف

 

دوره پس  ماهیان در ابتدا و انتهای سنجیزیست سنجی:زیست       

البته ثبت  .تیمارها انجام شد نوزن کلیه ماهیا سنجی و تعییناز طول

منظور جلوگیری تلفات احتمالی در طول دوره پرورش انجام شد. به

سنجی از محلول پودر گل میخک از بروز استرس در هنگام زیست

(ppm 150 برای )(. طول 29) شدماهیان استفاده کردن بچه هوشیب

با ترازوی  هاآنمتر و وزن یلیم 1دقت  کش باماهیان با خطبچه

دست ی بهاهداده شد. براساس یریگاندازهگرم  001/0 با دقت دیجیتال

 یریگاندازه شده ارائه هایفرمول طبق رشد یهاشاخص سنجیزیست از

 وزن نهایی = افزایش وزن - وزن اولیه                                شد:

 ایش وزن( = درصد افزایش وزن بدن)وزن اولیه / افز × 100

 ژهیونرخ رشد = 

لگاریتم -})زمان/ لگاریتم طبیعی میانگین وزن ابتدای دوره )گرم( 

  100×گرم({دوره )طبیعی میانگین وزن انتهای 
 ذاییغگرم( = ضریب تبدیل شده )افزایش وزن )گرم( / میزان غذای خورده 

 = درصد بقاء

داد ر انتهای دوره آزمایش / تعتعداد نهایی بچه ماهیان د) ×100

 اولیه بچه ماهیان در ابتدای دوره آزمایش( 

 پوست آنالیز کاروتنوئید پوست: کاروتنوئید میزان یریگاندازه       

 هر تیمار ابتدا از .(30) شد انجام Naevdalو  Torrissenروش به ماهیان

برداری از تصادفی انتخاب شد. نمونه طوربهماهی عدد بچه 3تعداد 
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ی پشتی هابالهای، ینهسبدن، بین ناحیه شکمی و  دو طرف پوست هر

گرم از هر نمونه درون یلیم 200انجام شد.  آبششی سرپوش دمی و و

همراه لیتر بهیلیم 10شد. سپس  لیتری منتقلیلیم 20لوله فالکون 

 یهانمونهشد.  اضافه نمونه ه هرب سدیم بدون آب سولفات گرم 1 استون

گراد درون یخچال یسانت درجه 4دمای  روز در 3مدت شده به هموژن

توسط کاغذ صافی واتمن شماره  هانمونه مرحله بعد در شدند. دارینگه

لیتر یلیم 10بار توسط  3تا  2دست آمده هفیلتر شدند. عصاره ب 4

 نانومتر 450 موجلطو در مایع فاز جذب استون شسته شد و میزان

 2500 یخاموش ضریب از و یریگاندازهتوسط دستگاه اسپکتوفتومتر 

 کاروتنوئید بر میزان (.31) شد استفاده کاروتنوئید میزان محاسبه برای

  آمد: دستبه زیر از رابطه یلوگرم وزن نمونهبر ک گرمیلیم حسب

 

 : میزانAبرگرم،  گرمیلیمبرحسب  کاروتنوئید : غلظتC فرمول باال در

 رفیمص استون حجم :d : وزن نمونه وm نانومتر، 450 موجطول در جذب

تعداد سه  تیمار از هر سنجیرنگ آزمون انجام برای: سنجیرنگ       

هوشی با پس از بی هانمونهشد.  یدصتصادفی  طوربهی ماهعدد بچه

 برچسبی حاوی لنیاتیپل یهاسهیک درون (ppm 200) میخک گل پودر

 به خردشده یخ محتوی یخدان مشخصات هر تیمار و تکرار داخل

تحقیقات  و علوم واحد اسالمی آزاد آزمایشگاه صنایع غذایی دانشگاه

سنجی سیستم رنگ از استفاده ماهیان بابچه پوست شدند. رنگ منتقل

 Hunterlab Ultrascan Pro reflectance) کالریمتر دستگاه کمک با هانترلب

spectrophotometer Hunter-Lab Corp., Reston, USA) ارزیابی  مورد

 محدوده بین ( در*L) روشنایی مؤلفه صورت قراردادیهگرفت. ب قرار

 به *b و *aرنگی  مؤلفهسیاه( است و دو  کامالً -سفید کامالً) 100-0

رمز و آبی تا رنگی سبز تا ق مؤلفهرنگی که  نده طیفهدترتیب نشان

 (.23)زرد است 

 از هاادهد بودن نرمال از اطمینان برای: آماری لیتحل و هیتجز       

 آنالیز روشبه هاهداد آماری آنالیز شد. استفاده ویلک-شایپرو آزمون

 امنهچندد آزمون با تیمارها بین میانگین مقایسه و طرفهکی واریانس

 ±میانگین صورتبه نتایج شد. انجام >05/0p یداریمعن سطح در  کندان

 نسخه SPSS هایافزارنرم از هاداده آماری آنالیز برای شد. ارائه معیار انحراف

 ه شد.استفاد 2013افزار اکسل نسخه نمودارها از نرم رسم و برای 22

 

 نتایج

خاکی  رد کرمتجاری با آ خوراک نتایج جایگزینی: رشد عملکرد       

 ارائه شده است. 1ماهیان اسکار در جدول رشد بچه بر پارامترهای

 طوربهی رشد هاشاخصمیزان جایگزینی  داد که با افزایش نشان نتایج

(. >05/0p) یافت افزایش غذایی تبدیل ضریب و یافتند کاهش دارییمعن

د افزایش درص وزن، افزایش نهایی، طول نهایی، باالترین وزن اساس این بر

درصد جایگزینی  5و درصد بازماندگی در جیره  وزن، نرخ رشد ویژه

ترین ضریب تبدیل غذایی (. کم>05/0pشد )کرم خاکی مشاهده  آرد

ترین نتایج در یفضع(. >05/0pشد )یری گاندازهنیز در تیمار مذکور 

 (.>05/0pشد )درصد جایگزینی مشاهده  15جیره 

 

 پودر کرم خاکی مختلف سطوح با شده یر تیمارهای تغذیهتأثتحت  اسکار ماهیانبچه بازماندگی و رشد یهاشاخص : تغییرات2جدول

 شاخص
 کرم خاکی  آردبا  سطوح مختلف جایگزینی جیره تجاری

 درصد 15 درصد 10 درصد 5 شاهد

 a15/0±14/4 a30/0±21/4 a06/0±44/4 a47/0±52/4 وزن اولیه )گرم(

 c22/1±82/13 a49/0±31/18 b25/0±88/16 c49/0±66/13 وزن نهایی )گرم(

 c00/1±77/9 a75/0±24/14 b48/0±81/12 c21/0±59/9 افزایش وزن )گرم(

 b20/14±22/242 a14/8±80/351 ab18/10±17/323 b47/7±35/240 درصد افزایش وزن

 b11/0±05/2 a16/0±51/2 ab29/0±39/2 b22/0±03/2 نرخ رشد ویژه )درصد/روز(

 b21/0±32/2 c14/0±74/1 c09/0±75/1 a36/0±32/2 تبدیل غذاییضریب 

 b55/3±33/93 a00/0±100 b43/3±33/93 c32/4±66/86 درصد بازماندگی
 (.>05/0pباشد )یمدرصد  5 سطح در دارییمعن اختالف دهندهنشان ردیف هر در همسانغیر * حروف                         

 

بین تمامی تیمارهای  کل کاروتنوئید میزان :میزان کاروتنوئید      

(. >05/0pبود )باالتر  دارییمعن به شکلشاهد  گروه نسبت به آزمایشی

افزایش جایگزینی جیره تجاری با آرد کرم خاکی میزان کاروتنوئید  با

 5جیره  کاروتنوئید در ترین میزانکل روندی نزولی داشت. بیش

 ترین مقدار آن در گروه شاهدو کم خاکی کرم آرد جایگزینی درصد

 (.>05/0pیری شد )گاندازه
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 ماهیانبچهدر پوست گرم(  در گرمیلی)م کل کاروتنوئید : میزان1شکل

 اسکار در تیمارهای مختلف
 (.>05/0pباشد )یم درصد 5 سطح در یداریمعن اختالف دهندهنشان متفاوت * حروف

 

سکار ماهیان انایی پوست بچهمیزان روش :(*L) روشنایی میزان       

 لبه شکدرصد آرد کرم خاکی با جیره تجاری  10و  5یگزینی جابا 

اما اختالف  ،(>05/0p) شدیری گاندازهشاهد  تر از گروهکم دارییمعن

نشد گروه شاهد مشاهده  و رصد جایگزینید 15داری بین تیمار یمعن

(05/0 p>با افزایش میزان جایگزینی .) جاری کی با جیره تخا کرم آرد

ترین ی داشت. بیشصعوددر تیمارهای آزمایشی روندی  *L مخلفه

 5درصد و  15یب در تیمارهای ترتبهمیزان روشنایی  ترینو کم

 (.>05/0pشد )درصد جایگزینی ثبت 
 

 
 

 مختلف تیمارهای در اسکار ماهیانبچه پوست در *L مؤلفه میزان :2شکل
 (.>05/0pباشد )یم درصد 5 سطح در یداریمعن اختالف دهندهنشان متفاوت * حروف

 

ماهیان پوست بچه (*a) میزان رنگ قرمز :(*a) قرمز میزان رنگ       

های تجاری جایگزین شده با سطوح مختلف یرهجیر تأثاسکار تحت 

داشت داری یمعنتیمار آزمایشی اختالف  4آرد کرم خاکی بین هر 

(05/0p<با افزایش .)  مؤلفهجایگزینی میزان a*  .روندی نزولی داشت

 5ماهیان در تیمارهای جایگزین شده با میزان رنگ قرمز پوست بچه

گروه شاهد و  باالتر از دارییمعن شکل بهخاکی  کرم درصد آرد 10و 

داری یمعن به شکلخاکی  کرم آرد درصد 15شده با  تیمار جایگزین در

ترین و کم ترین(. بیش>05/0p) شدیری گاندازهگروه شاهد  تر ازیینپا

درصد جایگزینی  15و  درصد 5تیمارهای  یب درترتبهقرمز  رنگ میزان

 (.>05/0pشد )مشاهده 
 

 
 

 اسکار در تیمارهای مختلف ماهیانبچه در پوست *a مؤلفه میزان :3شکل

 (.>05/0pباشد )یم درصد 5 سطح در یداریمعن اختالف دهندهنشان متفاوت * حروف
         

م درصد آرد کر 10و  5 یگزینیجا با: (*b) میزان رنگ زرد       

کار ماهیان اس( پوست بچه*bخاکی با جیره تجاری میزان رنگ زرد )

 ،(>05/0pشد )یری گاندازهگروه شاهد  از تربیش دارییمعن به شکل

 درصد جایگزینی و گروه شاهد 15داری بین تیمار یمعناما اختالف 

اکی (. با افزایش میزان جایگزینی آرد کرم خ<05/0pنشد )هده مشا

اشت. ددر تیمارهای آزمایشی روندی نزولی  *b مؤلفهبا جیره تجاری 

رصد د 15تیمارهای  یب درترتبهمیزان روشنایی  ترینترین و کمبیش

 (.>05/0pشد )درصد جایگزینی ثبت  5و 
 

 
 

 تیمارهای مختلف در اسکار یانماهبچه پوست در *b مؤلفه میزان :4شکل
 (.>05/0pباشد )یم درصد 5 سطح در یداریمعن اختالف دهندهنشان متفاوت * حروف
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 بحث
 صنعت در خصوصهب زنده غذای عنوانبهاستفاده از کرم خاکی        

 رمک رسدمی نظربه(. 33دارد ) زینتی سابقه طوالنی ماهیانپرورش 

 یوشیمیایی،ب یباتاز ترک یمناسب یلدارا بودن پروفا یلدلبه خاکی

یگزین مناسبی برای بخشی جاتواند یم هایتامینو و ینهآم یدهایاس

 غذایی ارزش بودن باال وجود با(. 34) جیره آبزیان گردد ماهی در از آرد

 هایییتمحدود باجیره  در آن االیب مقادیر از استفاده خاکی، کرم آرد

(. در این مطالعه مصرف آرد خشک شده کرم خاکی 17است ) همراه

اما  ،ماهیان اسکار داشت رشد یر مثبتی بر عملکردتأثدرصد  10تا 

یافت.  کاهشداری یمعن به شکلماهیان در سطوح باالتر رشد بچه

 عوامل به را خاکی کرم آرد جایگزینی درصد افزایش با رشد کاهش دالیل

 یهاگونهبرخی  در بدطعم یا اشتها کاهنده ترکیبات حضور مثل مختلفی

در ( سیستئین و متیونین) گوگردی ینواسیدهایآم کمبود خاکی، کرم

 مواد حضور خاکی، کرم آرد حاوی جیره و خاکی کرم ترکیبات بدن

هضم در ساختار یرقابلغ کوتیکول رحضو و سلومی مایع در اییهتغذضد

 و هاینپروتئ حاوی سلومیک ترکیبات (.35) اندداده نسبت خاکی کرم

مفید  خاکی کرم خود برای که است خاصی زایضدبیماری عوامل

 در(. 36باشد )یم یرگذارتأث جانوران سایر ایمنی سیستم بر و است

آبزی  دارانمهرهگونه از  42سمی بودن این مایع در مورد که، حالی

جایگزین  تیمار در نتایج بهترین تحقیق این در (.37) رسیده است اثبات به

 Khademi hamidi در مطالعه خاکی ثبت شد. کرم آرد درصد 5شده با 

 خاکی بهترین کرم آرد با ماهی پودر ازدرصد  50 جایگزینی، همکاران و

 .(38ت )همراه داشبه کمانینرنگی آالقزل ماهی را برای رشد عملکرد

Mohammad Pour درصد 100و  50، 0نیز با جایگزینی  ،مکارانه و 

در جیره تجاری ماهیان اسکار بهترین نتایج رشد را  آرد کرم خاکی

و  Monebi. (19) آرد کرم خاکی گزارش دادند %50در جایگزینی 

Ugwumba، درصد آرد کرم  100و  75، 50، 25، 0سطوح  با بررسی

 Heterobranchus longifilisهیبریدی ) یماهگربه بچه جیره در خاکی

× Clarias gariepinus)  و  50 با ماهی آرد جایگزینیگزارش دادند

. (39) است مناسب گونه این مطلوب رشد برای خاکی کرم آرد درصد 75

درصد آرد ماهی با آرد  10جایگزینی  ،و همکاران Popekدر مطالعه 

 Carassius) گلدفیش ماهیان کرم خاکی باعث رشد و عملکرد بهتر

auratus) در .(23) شد Seidgar درصد 33 با جایگزینی نیز ،و همکاران 

ماهیان اسکار شاهد افزایش خاکی منجمد در جیره تجاری بچه کرم

اما نرخ  ،ل نهایی در مقایسه با گروه شاهد بودندوزن نهایی و طو

در . (40) شدتر از گروه شاهد گزارش داری کمیمعن شکل بهزندمانی 

آالی رشد ماهی قزل بهبود پارامترهای، Maduو  Sogbeasanتحقیق 

درصد کرم خاکی نسبت به سایر  25کمان در جیره حاوی ینرنگ

نسبت  خاکی کرم غذایی باالی ارزش دلیلرهای آزمایشی را بهتیما

آرد  باالی . طبق گزارش این محققین استفاده از درصد(41) دادند

 کمانینرنگی آالقزلدار رشد ماهی یمعنکرم خاکی باعث کاهش 

درصد آرد کرم  25داد که استفاده از  گزارش ،Dedeke (.41) گرددیم

دار پارامترهای رشد گربه ماهی آفریقایی یمعنخاکی باعث افزایش 

(Clarias gariepinus )به  خاکی کرم درصد آرد اما با افزایش ،گرددیم

داری یمعن کاهش شاهد نسبت به گروه رشد پارامترهای درصد 50 و 30

دالیل کاهش رشد در صورت  ،Loftyو  Edwards(. 42)نشان دادند 

نسبت  جیره نامطبوع یبو به طعم بد وجیره را  در خاکی کرم استفاده از

. (43) باشدیم یرگذارتأثغذا  یلتبد یبمصرف غذا و ضر یکه رو دادند

اختالط در  سوء عاملرا  با درصد باال یاستفاده از کرم خاکمحققین 

یرگذار تأث یرشد یکاهش فاکتورها در که دانندیم ینهآم یدهایاس

یری کارگبهبا ، و همکاران Oscar Periera(. در تحقیق 44باشد )یم

( در E. foetidaeکرم خاکی منجمد ) آرد درصد 75و  50، 25، 0

کمان بهترین عملکرد در ینرنگی آالقزلماهیان جیره غذایی بچه

گردید که استفاده از سطوح باالی  گزارشگروه شاهد مشاهده شد و 

این محققین دلیل گردد. یمفاکتورهای رشد  باعث کاهشخاکی  کرم

 جیره در پروتئین و انرژی تعادل عدمدست آمده را احتمالی نتایج به

 (. در این45دادند )گزارش  خاکی کرم از باال سطوح بر مبتنی غذایی

سطح از آرد کرم خاکی سبب افزایش  افزودن باالترین تحقیق نیز

باالنس ترکیبات  زدن و درنتیجه برهم جیره خام پروتئین مقدار دارمعنی

نیاز پروتئین سبب صرف  حقیقت مصرف بیش از حد جیره گردید. در

تواند روی ت دفع آن شده که این خود میانرژی از طرف موجود جه

عامل کاهش نیز  ،و همکاران Taconرشد تاثیر منفی بگذارد.  عملکرد

 متیونینمقادیر باالی  را وجود کمانینرنگ یآالقزل ماهیان رشد صفات

 دانستند خاکی کرم سطوح باالی از استفاده صورت در جیره سیستئین و

 Eisenia foetidaeی خاکی هاکرمدادند که  گزارش محققین این .(46)

 باشند که خود عاملییم Haemolysinای دارای فاکتور ضدتغذیه

در  مشابهی نتایج (.46باشد )یم رشدی پارامترهای در محدودکننده

مطالعات بسیاری گزارش  در .(48، 47) تحقیقات نیز مشاهده شد سایر

تر مواقع وابسته به شده است که تغییر رنگ پوست ماهیان در بیش

در  .(50، 49) استای گونه بین یهاتفاوتجیره و  سطح کاروتنوئید

 اسکار در تیمار ماهیان پوست رنگ تغییر مطالعه مشخص شد که نای

خاکی جایگزین شده  آرد کرم %5که توسط  تجاری شده با جیره تغذیه

بود.  تیمارها و گروه شاهد سایر از تربیش دارییمعنطور هبود ب

یری شد. گاندازهدر تیمار مذکور  کل نیز کاراتنوئید مقدار ترینبیش

خاکی منجمد باعث  جیره تجاری با کرم %33ایگزینی جی امطالعه در

ماهیان اسکار نسبت به دار میزان کاروتنوئید پوست بچهیمعنکاهش 

و همکاران  Wathne مطالعات با تحقیق این نتایج (.21) شدشاهد  گروه

https://jair.gonbad.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&author=khademi+hamidi


 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 4, Winter 2022               1400 زمستان، 4، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

157 

 در دارد. مطابقت (53) و همکاران Moraو  Bjerkeng (52)(؛ 51)

 زردی و قرمزی پارامترهای معموالً که شده یدتأک انجام شده هاییبررس

 پارامترهای کهیدرحال دارند، کاروتنوئید افزایش با را همبستگی بهترین

 ،دارد گوشت چربی محتوی با ریدایمعن معموالً همبستگی روشنایی

 از کردند خاکی تغذیه آرد کرم %5از  که ماهیانی پوست رنگ بنابراین،

 تیمارهای سایر با دارییمعن اختالف زردی و قرمزی پارامترهای لحاظ

مختلفی برای متابولیسم کروماتین  هایماهیان از راه .داشت آزمایشی

 متفاوت ماهیان هایبافت به یدهاکاروتنوئ انتقال برند، بنابراینیمبهره 

که استفاده از غذای زنده  دادند نشان ،و همکاران Mandal .(50) است

 روشنایی تری در مقایسه با غذاهای تجاری دارند و باعثکارایی بیش

. (54) گرددیم (Poecilla reticulate) گوپی ماهیان پوست تر رنگبیش

ی جیره سازمکملنیز گزارش شد که  ،و همکاران Seidgarمطالعه  در

 گلدفیش ماهیان پوست کاروتنوئید افزایش باعث زنده غذای با

(Carassius auratus) (40) گرددیمتجاری  هاییرهجبا  مقایسه در .

 ماهیبچه پوست در کاراتنوئیدها سازییرهذخ افزایش از طرفی، علت

 وجود دلیلبه تواندیمپوست  رنگ پارامترهای بهبود تبع به و اسکار

 Shapoori (.55) نیز باشد خاکی کرم در موجود طبیعی کاراتنوئیدهای

 یکاروتنوئیدها به نسبت ماهیان اسکار که ندددا گزارش ن،همکارا و

 Ghiasvand. (56) بسیار حساس هستند و مصنوعی طبیعی خوراکی

 Daucus) یجهودر  موجود یهارنگدانهپس از بررسی اثر  ،Shapouriو 

carota ،)یفرنگگوجه (lycopersicum Solanum،) قرمز یادلمه فلفل 

(Caspicum annum) تین بر ماهی اسکار مصنوعی آستاگزان رنگدانه و

گزارش دادند که تیمارهای تغذیه  (Astronotus ocellatus spسفید )

تر از تیمارهای تغذیه شده با مواد طبیعی ینرنگشده با آستاگزانتین 

ی ناشی از میزان شدت رنگ ایجاد شده توسط هاتفاوت هاآنبودند. 

 (.10) جذب بیان کردند را ناشی از کیفیت، مقدار و دوره دو گروه

درصد  5 جایگزین کردن که داد نشان تحقیق این در مجموع نتایج

 یک منبع غذایی مناسب برای عنوانبهتجاری  خاکی با جیره کرم آرد

کاروتنوئید  میزان افزایش رشد، نرخ افزایش باعثماهیان اسکار بچه

از سطوح  استفادهکه یلدرحاگردد. یمیری پذرنگپوست و بهبود 
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