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 چکیده
منظور بررسی امکان کاربرد پودر کرم خاکی در تغذیه ماهی اسکار در قالب طرح تصادفی با سه تیمار، هر یک  این آزمایش به

گرم  6/3±5/0وزنی قطعه ماهی با میانگین  20به اجرا درآمد. در هر آکواریوم  ،هفته 9آکواریوم به مدت  9با سه تکرار در 
 گردید.جیره غذایی بیومار درصد جایگزین  100درصد و  50ر )شاهد(، های صفگردید. پودر کرم خاکی به نسبت ذخیره سازی

جیره غذایی بیومار از  درصد 100ماهیانی که : 1تیمار  تیمارهای ذیل بود. در نظر گرفته شد که شاملتیمار  3 آزمایشدر این 
 100ماهیانی که : 3و تیمار ومار درصد جیره غذایی بی 50کرم خاکی و پودر درصد  50ترکیبیجیره  :2تیمار  اند. تغذیه شده

میزان غذای مورد نیاز با توجه به  تکرار اختصاص داده شد. 3برای هر یک از تیمارها  کرم خاکی تغذیه نمودند. پودر از درصد
دما نظیر  ،ایی آبیشیم وی بار در روز صورت گرفت. خصوصیات فیزیک 3درصد وزن بدن و  3وزن توده زنده برابر با 

گیری شد و تحت کنترل بود. نتایج این ندازهاpH (11/0± 1/8 ) و (ppm 2/0± 8/7) اکسیژن ،گراددرجه سانتی (5/0±28)
 ،(>05/0pد )گردمیدار آماری مشاهده  تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن بدن ماهیان، اختالف معنیتحقیق نشان داد که بین 

(، میانگین رشد روزانه درصد02/2±26/0، نرخ رشد ویژه )(گرم02/173±0/ 23بطوریکه بیشترین درصد افزایش وزن بدن )
(. >05/0pمشاهده شد )جیره غذایی بیومار ( در تیمار درصد 85/1±16/0یی پروتئین )آ، نرخ کاردرصد(  4/17 15/3±)

-اد و تفاوت معنیبخود اختصاص د( را 99/0±05/0) اییی تغذیهآبیشترین کارجیره غذایی بیومار همچنین نتایج نشان داد که 

 .کرم خاکی مشاهده شدپودر بیشترین درصد بازماندگی در تیمار  ،(. از سوی دیگر>05/0pداشته است ) 3 داری را با تیمار
ماهی اسکار  های رشد و تغذیهبر شاخصتواند اثرات مطلوبی بیومار میغذایی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جیره 

غذایی ماهیان را  مین نیازهایأتوانایی تدرصد(  100)ترکیبی بیومار و کرم خاکی و جیره کرم خاکی  جیرهاما  باشد،داشته 
 ندارد.

 
 (Asteronotus Ocellatus)ماهی اسکار  ،های رشد، بازماندگیکرم خاکی، شاخصپودر  بیومار،جیره  کلیدی:لغات 
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 مقدمه
هایی است که به رورش ماهیان زینتی یکی از فعالیتپ

و است صورت خرد و انبوه در سطح کشور در حال انجام 
با توجه به صنعت شورها نیز بازار مصرف دارد. کسایر در 

سود سرشار ناشی از تجارت این  و گسترده ماهیان زینتی
پیرامون مطالعات و پژوهش هاي بسیاري ماهیان، 

موضوعات مختلف از جمله منابع غذایی انجام شده است 
که براي مدیریت پرورش و نگهداري این ماهیان، نقش 

(. همچنین غذا 1390اساسی دارد )عبدالباقیان و همکاران،
و دریافت غذاي مطلوب یکی از فاکتورهاي مهم در پرورش 
و رشد سریع با هزینه کم در زمان رشد در دوران جوانی 

، ج محله و همکاراننشود )زمانی کیاس محسوب می
دسترسی  به قابلیت وفقیت آمیز ماهیانپرورش م (.1386

به غذاي مناسب جهت تغذیه بستگی دارد تا بتواند 
در مراحل نوزادي تامین  نیزسالمتی و رشد براي مولد و 

(. از سوي دیگر، در پرورش Girri et al., 2002نماید )
مساله تامین غذاي مناسب با کیفیت  مهمترنی، ماهیان

. با پذیرفته و هضم شودباالست که براحتی توسط ماهی 
هاي  وجود این که استفاده از غذاي فرموله شده و جیره

 تر است، اما امروزه منابعپروران راحت خشک، براي آبزي
غذاي زنده، با توجه به اهمیت و کاربرد آنها در تغذیه 

د. از میان نگیران بیش از پیش مورد توجه قرار میماهی
ترین تواند از فراوانی میاع مختلف غذاي زنده، کرم خاکانو

ه آبزیان باشد و مناسب ترین موادغذایی زنده براي تغذی
 52-70(. کرم خاکی داراي 1395فر و همکاران، احمدي)

پروتئین خام و همچنین داراي مقدار باالي اسید  درصد
پودر ماهی  آمینه ضروري )لیزین و میتونین( در مقایسه با

زات مورد نیاز اندک و همچنین تولید ساده، تجهی .است
امکان تولید کم هزینه آن از دیگر مزایاي کرم خاکی است. 

تواند با توجه به اندازه هاي مختلف در دوره کرم خاکی می
هاي مختلف زندگی خود مورد استفاده قرار گیرد )احمدي 

  (.1395فر و همکاران، 
یکی از  Astronotus ocellatusبا نام علمی ماهی اسکار 

 حواض . همچنینآیدمی بشمارلیده کخانواده سی هايگونه 
شناخته شده ترین ماهیان  ةاین خانواده در زمرکه است 

هستند ساکن آب شیرین در بیشتر آنها آکواریومی هستند. 

ماهیان  اند.پراکنده شده و آسیا آفریقا ،در آمریکا و معموالً
. باشندگوشتخوار می غالباًهرچند خوار، اسکار همه چیز 

پوستان و ماهیان کوچک  از حشرات، سخت آنها معموالً
آبزي و خاکزي، سایر بی مهرگان و نرمتنان تغذیه 

د با غذاي نتوان کنند. ماهیان اسکار در شرایط اسارت می می
شوند  تغذیهگوشتخوار راي ماهیان آماده ماهی تهیه شده ب

(Fracalossi et al., 1998.)  مطالعات مختلفی در
اده از کرم خاکی در تغذیه ماهی به عنوان خصوص استف

ماده خوراکی با ارزش غذایی مطلوب انجام شده است. 
Velasquez  که پودر ( گزارش کردند 1991)و همکاران

با پودر ماهی در جیره را کرم خاکی قابلیت جایگزینی 
و حتی در برخی  داردماهی قزل آالي رنگین کمان 

اینکه اثرات دون بیشتري را بتوانسته افزایش وزن 
ته نامطلوبی بر عملکرد ماهی قزل آالي رنگین کمان داش

استفاده از منابع پروتئینی جانوري ایجاد نماید.  ،باشد
 هاي تک سلولیمانند کرم خاکی، حشرات و پروتئینه

نسبت به منابع گیاهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است 
(Sinha et al., 2010کرم هاي خاکی را می .) وان با ت

استفاده از مواد آلی و پسماندها به طور صنعتی یا در 
ها این  کرم واسطه فعالیتسطوح کوچکتر تولید نمود. ب

ها تبدیل به کمپوست شده که محیط مناسبی پسمانده
شود. به عنوان یک محصول  براي رشد گیاهان محسوب می

شوند ها قادرند منبع با ارزشی از پروتئین تلقی  جانبی کرم
 ودات مورد استفاده قرار گیرند.براي تغذیه سایر موج و

یزان پروتئین کرم خاکی نشان م برهاي انجام شده بررسی
درصد و  60-70دهد که نسبت پروتئین به وزن خشک می

باشد. این مطالعات نشان  صد میدر 5مقدار فیبر آن حدود 
هاي خاکی نه تنها از لحاظ میزان پروتئین  دهد که کرممی
 لیزینمینه آه از لحاظ نوع اسید آمینه بخصوص اسید بلک

داشتن کرم خاکی به علت  ،د. بنابراینناهمیت زیادي دار
به عنوان  دتوان مقدار فراوان پروتئین در ساختار خود می

 مورد ترین منبع غذایی براي پرورش آبزیان نیز غنی
 در تحقیق(. Vielma et al., 2003رد )قرارگیاستفاده 

کرم پودر و جیره غذایی بیومار بررسی تأثیر حاضر به 
خاکی بر شاخص هاي رشد و بازماندگی ماهی اسکار 

تا بتوان با تعیین یک جیره مناسب براي این  شد پرداخته
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اي به رشد بهتر و  هاي تغذیه ماهیان، ضمن کاهش هزینه
 .یافتباالتري نیز دست 

 

 کار مواد و روش

هاي زینتی ش ماهیمایش در سالن تکثیر و پروراین آز
هفته  9طی مدت  )استان مازندران( ساريشهر واقع در 

آب شهري به مدت  ،این تحقیقبراي انجام صورت گرفت. 
-ساعت در مخازن هوادهی شده و سپس استفاده می 24

از جنس شیشه بوده  مورد استفادههاي تانکشد. 
در . لیتر بود 160ظرفیت مفید هر یک )آکواریوم( و 

سانتی  80×50×40و هر یک با ابعاد آکواریوم  9 مجموع
بچه در نظر گرفته شد. منظور انجام این آزمایش  هبمتر 

ماهی مورد نیاز براي انجام این تحقیق از مرکز خصوصی 
تکثیر و پرورش ماهی زینتی در شهرستان ساري با 

به سالن  خریداري شد وگرم  6/3±5/0میانگین وزنی 
روز با شرایط  10اهیان به مدت مطالعاتی انتقال یافت. م

 پس از تطابق ماهیانمحیط پرورشی جدید سازگار شدند. 
قطعه بچه ماهی  20در هر آکواریوم ، در محیط جدید
 و آکواریوم ها به صورت کامالًسازي شد  شمارش و ذخیره

تیمار  3براي انجام این آزمایش  تصادفی تیماربندي شدند.
بیومار جیره غذایی : 1ر تیمادر نظر گرفته شد که شامل 

 پودر درصد وزنی 50جیره حاوي  :2تیمار درصد،  100
کرم پودر: 3درصد وزنی بیومار و تیمار  50کرم خاکی و 

درجه  70در دماي کرم خاکی خشک ) درصد 100خاکی 
ساعت در آون خشک شده  48گراد و به مدت سانتی
د. تکرار اختصاص داده ش 3براي هر یک از تیمارها  .است(

درصد وزن  3) ماهیانمقدار غذاي روزانه با توجه به وزن 
نوبت در اختیار ماهیان قرار  3و در  شد هاسببدن( مح

پارامترهاي فیزیکوشیمیایی آب در طول دوره  گرفت.
اسکاربه صورت روزانه مورد سنجش  پرورش بچه ماهیان

بطوریکه میزان درجه حرارت آب در محدوده قرار گرفتند. 
و  1/8±11/0در حدود  pHگراد، رجه سانتید 5/0±28

 .(8/7±2/0) مقادیر اکسیژن محلول در محدوده اشباع بود
در طول دوره  ،به منظور حفظ کیفیت آب مخازن آزمایش

مواد بقایاي به صورت روزانه  هفته( 9) انجام پژوهش
درصد  50 دفعی ماهیان سیفون و حدودمواد غذایی و 

 آبده از ااستفار گرفت و با مورد تعویض قر آنها حجم آب
بود، یی شده اکسیژن دهی و کلرزدا که از قبل شهري

هاي د. براي آگاهی از عملکرد جیرهیگردین میزجایگ
بار  3، گی رشد ماهیان در طول دوره پرورشغذایی و چگون

براي محاسبه وزن ماهیان از ورت گرفت. عمل بیومتري ص
 ده گردید.گرم استفا 1/0ترازوي دیجیتال با دقت 

آنالیز مواد اولیه مصرفی و جیره هاي ساخته شده در این 
صورت  AOAC (2000) استفاده از روشآزمایش با 

طریق قرارگیري  تعیین محتواي رطوبت جیـره ازگرفت. 
گراد به درجه سانتی 105ها در داخل آون در دماي نمونه

بــراي تعیــین مقــدار ساعت صورت گرفت.  24مدت 
)پروتیین خام=  ئین نمونــه از روش کلــدالپــروت

سوکسله ( و استخراج چربی از روش 25/6×نیتروژن
ها در یین خاکستر غذا با سوزاندن نمونه. تعاستفاده شد

گراد به مدت درجه سانتی 550الکتریکی در دماي کوره 
هاي آزمایشی کرم خاکی جیره ساعت صورت گرفت. 12

مرکز تولید کود ورمی  یکاز Eisinea foetida گونه 
، ساخت جیره غذایی بیومارکومپوست معتبر تهیه شد. 

آنالیز غذاهاي  بود. فرانسه و به سفارش شرکت ماهیران
 شده است. ارائه 1 مورد استفاده در این آزمایش در جدول

هاي رشد مانند شاخص وزن ، شاخصها در پایان آزمایش
ب رشد (، ضریFCR، ضریب تبدیل غذایی ) (BWI)بدن

میانگین (، PBWI) درصد افزایش وزن بدن، (SGR)ویژه 
( و PER)پروتئین یی آ(، نرخ کارADG)رشد روزانه 

محاسبه  ذیلهاي به روش (SR)فاکتور بازماندگی
 ,.Beckan et al., 2006; Ahmad, 2008; Li et alشد

2010; Arredondo-Figueroa et al., 2012) ). 
 -ري از آزمون کلموگروفابه منظور تجزیه و تحلیل آم

استفاده گردید، همچنین از نظر تحلیل آزمون  اسمیرنوف
تیمارها پیرسون ) بررسی نرمال بودن توزیع داده ها( 

در سطح  (ANOVA)توسط آنالیز واریانس یکطرفه 
درصد مقایسه شد. اختالف میانگین تیمارها با  5احتمال 

ن آزمون ها استفاده از آزمون دانکن صورت گرفت. کلیه ای
 در سطح 19نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار آماري 

هاي درون متن به درصد انجام شد. داده 95اطمینان 
 معیار( ذکر شده است.انحراف خطاي  ±صورت )میانگین 
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 ترکیب جیره فرموله شده برای تیمارهای مورد آزمایش :1جدول 
Table 1: Dietary formulation composition of the experimental diets 

 نوع جیره

 کیفیت جیره
 بیومار

ترکیبی کرم جیره 

 خاکی و بیومار
 کرم خاکی

 4/59 4/57 5/55 )%( پروتئین 

 5/12 1/14 8/15 )%( چربی

 2/3 6/2 5/0 فیبر )%(

 5 7 1/9 رطوبت

 3/7 5/7 6/7 )%( خاکستر

 
1) افزایش وزن بدن

BWI): 
BWI= WF–WI 

 =WFی )گرم(وزن نهایی ماه
 =WIوزن اولیه ماهی )گرم(

 

2ضریب تبدیل غذایی )
FCR:) 

FCR = F/ (WF – WI) 

 =Fغذاي خورده شده )گرم(
 = WFوزن نهایی ماهی )گرم(
 = WIوزن اولیه ماهی )گرم(

) نرخ رشد ویژه
3
SGR): 

SGR (% /day) = [(LnWF – LnWI) / t] ×100 

 LnWIلگاریتم طبیعی وزن اولیه ماهی =
  LnWFطبیعی نهایی ماهی =لگاریتم 

 tطول دوره آزمایش =

4) درصد افزایش وزن بدن
PBWI):   

PBWI (%) = [(WF – WI) / WI] ×100 

 = WFوزن نهایی ماهی )گرم(
 = WIوزن اولیه ماهی )گرم(

 

5) میانگین رشد روزانهدرصد 
ADG:)   

ADG (%) = [(WF – WI) / (WI×t)] ×100 

 = WFوزن نهایی ماهی )گرم(
 = WIاولیه ماهی )گرم( وزن

 =tزمان )روز(

                                                           
1
 Body Weight Increase- BWI 

2 Feed Conversion Ratio- FCR 
3 
Specific Growth Rate (SGR) 

4
 Percent Body Weight Increase - PBWI 

5 - Average Daily Growth - ADG 

PER) یی پروتئینآنرخ کار
6:)   

PER = (WF – WI) /AP 

 = WFوزن نهایی ماهی )گرم(
 = WIوزن اولیه ماهی )گرم(

 =APین داده شده به ماهی )گرم( ئمقدار پروت 

)درصد بازماندگی
7
SR):    

SR = (N2 / N1) ×100 

N2= تعداد ماهی ها در انتهاي آزمایش 
N1= تعداد ماهی ها در روز اول 

 
 نتایج

ماهیان اسکار تغذیه شده با تیمارهاي وزن نهایی مقایسه 
بیشترین وزن شده است.  داده نشان 1در شکل مختلف 

بود. نتایج نشان داد که بیومار غذایی  جیرهنهایی مربوط به 
کرم پودر بیومار، جیره مخلوط جیره غذایی بین تیمارهاي 

ی معنکرم خاکی خالص اختالف پودر خاکی و بیومار و
نتایج نشان داد که جیره  .(>05/0p)وجود دارد داري 

غذایی خالص بیومار سبب عملکرد رشد و کارآیی غذایی 
 100)پودر کرم خاکی  3بچه ماهی اسکار شد، اما تیمار 

درصد( کمترین راندمان رشد، کارآیی غذایی و وزن نهایی 
 100)جیره غذایی بیومار  1را نشان داد. بین تیمارهاي 

 50درصد وزنی کرم خاکی و  50حاوي )جیره  2درصد(، 
 100)کرم خاکی  3درصد وزنی جیره غذایی بیومار( و 

 . (>05/0p)داري مشاهده شد درصد( اختالف معنی

                                                           
6 - Protein EfficiencyRatio- PER 
7 - Survival Rate- SR 
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 (>05/0p)ی دار می باشد حروف متفاوت بیانگر وجود اختالف معن .مقایسه وزن نهایی اسکار تعذیه شده با تیمارهای مختلف :1شکل

Figure 1: Comparison of the final weight of Oscar fed with different dietary 

 
داراي درصد بازماندگی باالتري  3و  2تیمارهاي  همچنین

کمترین درصد بازماندگی بود. از داراي هم  1و تیمار بودند 
ف بین تیمارهاي مختلف، اختالنظر درصد بازماندگی در 

در بین فاکتورهاي  .(<05/0p) داري مشاهده نشدمعنی
رشد بیشترین میانگین وزن نهایی، افزایش وزن بدن، نرخ 
رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن، درصد میانگین رشد 

)جیره  1روزانه و نرخ کارایی پروتئین مربوط به تیمار 
ترین درصد( بود. همچنین این تیمار پایین 100بیومار 

بدیل غذایی و غذاي دریافتی را نسبت به سایر ضریب ت
تیمارها بخود اختصاص داده بود. بطوریکه بین میزان 

داري اختالف معنی 2و  1ل غذایی تیمار ضریب تبدی
 1. اما ضریب تبدیل غذایی تیمار (p>05/0)مشاهده نشد 

کرم خاکی پودر ) 3به طور معنی داري کمتر از تیمار  2و 
 .(>05/0p)درصد( بود  100

 
 بحث

 100)بیومار  1نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تیمار 
( درصد 100کرم خاکی پودر ) 3تیمار درصد(  بهترین و 

هاي رشد و تغذیه ماهی اسکار  ترین اثر را بر شاخصضعیف
. همچنین بیشترین افزایش وزن بدن ماهیان در تیمار رددا
ترین گرم و کم 4/7±8/0)بیومار( با میانگین وزنی  1

( با درصد 100کرم خاکی پودر ) 3افزایش وزن در تیمار 
بود. بطوریکه بین تیمارهاي  گرم 9/3±5/0میانگین وزنی 

داري مشاهده شد  مختلف از لحاظ وزن بدن اختالف معنی
(05/0p<.)  

عنوان منبعی از پروتئین توسط پودر کرم خاکی به  ارزش
یل پروفامحققان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. 

هاي خاکی گویاي آن آمینو اسیدي ثبت شده براي کرم
واع است که آنها براي تولید غذایی با کیفیت جهت تغذیه ان

 ,.Edwards et alباشند )ماهیان زینتی بسیار مناسب می

پودر کرم خاکی عالوه بر داشتن آمینو اسید (. 2010
 Dong etمناسب داراي قابلیت هضم پذیري باالیی است )

al., 2010 با وجود باال بودن ارزش غذایی پودر کرم .)
کی در غذا با خاکی، استفاده از مقادیر باالي پودر کرم خا

مطالعاتی که در زمینه استفاده از  محدودیت همراه است.
در غذاي قزل آالي رنگین کمان صورت   E. foetidaگونه 

در سطوح پایین باعث گرفته حاکی از آن است که استفاده 
 Óscar Pereira andبهبود عملکرد رشد می شود )

Gomes, 1995 مطالعات صورت گرفته بر گربه ماهی .)
با استفاده از سایر  (Clarias gariepinus)آفریقایی 

هاي کرم خاکی نیز موید آن است که استفاده از گونه
باعث بهبود  درصد( 15) خاکیمیزان کم پودر کرم 

ولی با افزایش  ،ا شده استهاي رشد در این گونه هشاخص
یابد  یگزینی کامل آن شاخص رشد کاهش میسطح جا

(Dedeke et al., 2013.) 
بین  نتایج حاصل از درصد بازماندگی در ماهیان در

داري مشاهده نشد تیمارهاي مختلف اختالف معنی
(05/0< p)  نتایج افزایش بازماندگی  ولی ،(2)جدول

بطوریکه بیشترین  ،شان دادن 3و  2تیمارهاي در را ماهیان 
 بود. 3درصد بازماندگی در ماهیان مربوط به تیمار 
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 نتایج  شاخص های رشد و بازماندگی ماهی اسکار در تیمارهای مختلف :2جدول 

Table 2: Growth and survival parameters of Oscar fed with different dietary 
 ار()بیوم 1تیمار  شاخص های رشد و بازماندگی

میلی گرم به ازای  90) 

 هر بچه ماهی(

 )کرم خاکی و بیومار( 2تیمار 

میلی  45میلی گرم کرم خاکی و  45)

 گرم بیومار به ازای هر بچه ماهی(

 )کرم خاکی(  3تیمار 

میلی گرم به  90)

 ازای هر بچه ماهی(

 a15/3±4/17 b34/1±2/14 c52/0±4/9 ( )درصد(ADGمیانگین رشد روزانه )

 a05/0±99/0 a1/0±2/1 b15/0±8/1 (FCRتبدیل غذایی)ضریب 

 a26/0±02/2 b26/0±65/1 c17/0±3/1 )درصد در روز(  (SGR)ضریب رشد ویژه

 a23/0±02/173 b06/0±37/149 c18/0±41/110 (PBWI) درصد افزایش وزن بدن

 a16/0±85/1 b21/0±55/1 c15/0±24/1 (PER) پروتئیننرخ کارایی 

 a74/3±14/88 a07/6±37/91 a18/7±61/92 (SR) درصد  بازماندگی

 .(>05/0p)حروف متفاوت بیانگر وجود اختالف معنی دار می باشد 

 
رغم نتایج خوبی که  بهبیومار جیره غذایی رسد  بنظر می

 اما ،ندنموددر پارامترهاي رشد و تغذیه ماهی اسکار ایجاد 
ه کرم تري نسبت به جیرپاییناز نظر بازماندگی، کارایی 

تواند به علت دالیل متعددي  . این امر میندشتخاکی دا
 ,.Boaru et al) شود باشد که در ادامه به آن اشاره می

2016.)  
کرم خاکی )جیره  پودر در مطالعه حاضر با افزایش میزان

کاهش رشد و همچنین  کرم خاکی و بیومار( پودر ترکیبی 
ج حاصله کاهش مصرف غذا مشاهده شد. با توجه به نتای

توان چنین استنباط کرد که عوامل مختلفی در پاسخ می
مچون وجود مایع ه یضعیف غذایی دخالت دارد. عوامل

و گذارد بر غذا تاثیر در مقادیر باال تواند سلومیک که می
 .(1394)عالمه و همکاران،  کاهش وزن ماهیان شود سبب

ان دارسایر مهرهدر مایع سلومیک حاوي ترکیباتی است که 
سلومیک  ترکیباتشود. باعث مرگ دیواره سلولی آنها می

که است خاصی  زاها و عوامل ضد بیماريحاوي پروتئین
سیستم ایمنی سایر  بربراي خود کرم خاکی مفید و 

(. Kauschke et al., 2007گذار است ) اثیرجانوران ت
وجود مایع سلومیک ممکن است عوامل دیگري  عالوه بر

د. با توجه به نشد ماهیان نقش داشته باشنیز در کاهش ر
اینکه کرم خاکی در بسترهاي حاوي مواد آلی پرورش داده 

لذا چنانچه بستر مورد استفاده حاوي فلزات  ،شود می
هاي  این ترکیبات در بافت ،سنگین و ترکیبات مضر باشد

با افزایش میزان  در این بررسی،. یابد  میکرم خاکی تجمع 
انرژي جیره کاهش یافت و به دنبال آن کرم خاکی، پودر 

دالیل کاهش رشد . نبودندماهیان از رشد مناسبی برخودار 
ل م خاکی را به عوامکرپودر با افزایش درصد جایگزینی 

مختلفی نظیر وجود ترکیبات کاهنده اشتها یا بد طعم در 
گوگردي هاي کرم خاکی، کمبود آمینو اسیدهاي  گونه

در کرم خاکی و جیره حاوي پو )متیونین و سیستئین( در
اي در مایع سلومی کرم کرم خاکی، حضور مواد ضد تغذیه

. بطوریکه (Wang et al.,2015) اند خاکی نسبت داده
بزي گونه از مهره داران آ 42سمی بودن مایع سلومی براي 

مایع  .(Kobayashi et al., 2001) به اثبات رسیده است
کرم خاکی یک کمپلکس گیلیکو لیپو پروتئینی  کسلومی

این ماده با خواص ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی است. 
و به عنوان آنتی است خطر  براي خود کرم خاکی بی

شود.  کرم خاکی می بیوتیک مانع از آلودگی باکتریایی
کاهش انرژي جیره و  به  سببافزودن پودر کرم خاکی 

 Roubalová) شود میدنبال آن انرژي جیره و رشد ماهی 

et al., 2018)قابلیت جذب غذا بیش تر تحت  ،. بنابراین
ر کیفیت ترکیبات اولیه در غذاست )حسینی و یتأث

 (.1391همکاران، 
العه میزان چربی موجود در بیومار استفاده شده در این مط

گنجاندن چربی در رژیم غذایی درصد بوده است.  8/15
را  آبزي، اي ممکن است نه تنها رشد و وضعیت تغذیه

تواند خوش خوراکی غذا را افزایش  بهبود دهد، بلکه می
دهد. تعادل مناسب بین پروتئین و انرژي جیره غذایی 

ذایی الزم غ براي حفظ نرخ رشد باال و بهبود ضریب تبدیل
(. Ai et al., 2004; Mohanta et al., 2008است )
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آید که انرژي جذب  افزایش رشد تنها زمانی بدست می
شده از طریق غذا بیش از انرژي مصرف شده براي انجام 

اي بدن باشد )مهدوي و  فعالیت هاي فیزیکی و پایه
و همکاران   Pucher در مطالعه دیگري،(. 1391همکاران، 

که در دو تیمار حاوي کرم خاکی زارش دادند ( گ2014)
جایگزینی پودر ماهی(، نرخ رشد و نرخ  %100و  50%)

 یافتهغذاگیري ماهی کپور در استخرهاي خاکی افزایش 
علت افزایش رشد و تغذیه ماهی با  درصد جایگزینی  است.

تواند با عدم دسترسی  کرم خاکی در سطوح پایین می
درصد کم جایگزینی کرم خاکی به غذاي طبیعی یا  ماهیان

همچنین  در جیره غذایی و نوع گونه ماهی مرتبط باشد.
 Rezvani)مولدین ماهی اسکار  برمطالعات صورت گرفته 

et al., 2011)مولدین ماهی گوپی ، (Kostecka and 

Paczka, 2006) و مولدین ماهی آنجل (Farahi et al., 

تغذیه با کرم خاکی حتی در سطوح  که نشان داد ،(2010
 .شودمیافزایش کارایی تولید مثلی ماهیان  سببباال 

محققین بهبود در تکامل غدد جنسی و عملکرد تولید 
مثلی را به دلیل وجود مواد مغذي موجود در رژیم هاي 

ا داشتن کرم خاکی ب دانند.غذایی حاوي کرم خاکی می
تواند تاثیر  و اسیدهاي چرب مناسب می پروتئین باال

مثبتی بر رشد غدد جنسی و میزان باروري ماهی داشته 
باشد. در ماهیان استخوانی، تشکیل و تداوم تخم و تخم 

-میتنظیم ( GTHگنادوتروپین ) ریزي توسط هورمون

شود. ممکن است غذاي زنده به تنهایی برخی از عناصر 
داشته باشد و را بهمراه  GTHینت براي دفع میکرو نوتر

تواند بر  همچنین رژیم غذایی حاوي کرم خاکی می
تولیدات استروئیدي تاثیرگذار باشد که براي تولید مثل 

ه در ئلاین مس .(Rezvani et al., 2011) مهم است
افزایش تعداد الروهاي حاصله به لحاظ زمانی و اقتصادي 

بنظر  ،بنابراین هاي تکثیر و پرورش مفید است.براي کارگاه
 اهیانمی در مرحله تولید مثل رسد استفاده از کرم خاک می
 اما در مرحله رشد، سطوح پایین ،تواند مفید واقع شودمی

تواند بیانگر این این موضوع می دهد. کارایی را نشان می
نکته باشد که امکان کاربرد کرم خاکی براي طیف وسیعی 

توان انتظار رشد قابل و میست شی مهیااز آبزیان پرور

یزم غذایی هاي این ارگان از جیره در سطوح پایین قبولی را
 در مقایسه با رژیم هاي بدون آن داشت.

تأثیر را بر فاکتورهاي  بهترین غذاي بیومار ،طور کلی به
تیمارهاي حاوي کرم رشد و تغذیه ماهی اسکار دارد. اما 

ماهیان  خاکی داراي بازدهی بسیار پایینی در تغذیه
د اثرات مناسبی در رشد نتوان و از این لحاظ نمیهستند 
 د. نیان ایجاد نمایاین ماه
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Abstract 

This experiment was carried out to evaluate the effect of earthworm (Eisenia fetida) in diet for 
Oscar fish (Astronotus ocellatus) in a randomized design with three treatments in triplicates 

using 9 aquarium for 9 weeks. Twenty pieces of Oscar fish with average weight 3.6±0.5 g 

were stocked in each replication. The earthworm meal (as fed) at the levels of 0, 50 and 100% 

was replaced with Biomar diet in Oscar fish diet. Fish were fed with experiential diets 

included: 1-Biomar 2- Mixture of Biomar and earthworm meal with equal ratio 3- Earthworm 

meal. Daily food intake calculated by the weight of fish (3% of body weight) and fish were 

fed 3 times a day. Physical and chemical properties of water, such as temperature 

(28.2C±0.5), oxygen (7.8ppm±0.2) and pH (8.1±0.11), were control.  At the end of study 

growth performance, feed utility and survival rates were measured. The highest body weight 

increase (173.2% (gr)±0.23), specific growth rate (2.02 (%)±0.26), average daily growth (17.4 

(%)±3.15), protein efficiency ratio (1.85 (%)±0.16) and least feed conversion ratio (0.99 

(%)±0.05) observed in Biomar treatment (p<0.05). But greatest survival ratio observed in diet 

contained earthworm powder. The results assessment showed that neither 50% nor 100% 

worm meal could not supply Oscar fish nutritional requirements. 
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