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  1389سال دوم، شماره پنجم، پاييز                                                                زدانشگاه آزاد اسالمي واحد اهوا - فصلنامه علمي پژوهشي تاالب

 

از راسته  ).Hydropsyche sp( و  ).Limnephilus sp(بررسي تركيب اسيدهاي چرب در 
 رودخانه دو آب لرستان) Trichoptera(بال موي داران 

 
و  ).Limnephilus sp( بررسي تركيب اسيدهاي چرب در .1389، .م.سو ابراهيم زاده، . ، خدادادي، م.، جواهري بابلي، م.فروزانفر، ا

).Hydropsyche sp ( از راسته بال موي داران)Trichoptera (شماره پنجم، ، دوم، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز، سال تاالبمجله . رودخانه دو آب لرستان
  .43-55 ، صفحات1389پاييز 

 

 
  چكيده

در اين پژوهش تركيب اسيدهاي چرب دو جنس از راسته حشرات آبزي بال موي داران 
)Trichoptera: Limnephilus sp. , Hydropsyche sp  ( در  لرستاندر رودخانه دو آب

در مطالعه انجام گرفته در دو فصل، در  .مورد مطالعه قرار گرفت) 1388بهار و تابستان(طول دو فصل 
با ميانگين ) MUFA(اشباع با يك پيوند دوگانه  اسيدهاي چرب غير قدارم Limnephilusجنس 

درصد از كل  03/30با ميانگين   Hydropsycheدرصد از كل اسيد چرب در مقايسه با جنس  72/31
مقدار ميانگين اسيدهاي چرب اشباع ). p<0.05(ها معني دار بود  اسيد چرب باالتر و اختالف بين آن

)PUFA ( در جنس هايHydropsyche و Limnephilus  84/24درصد و  94/31به ترتيب 
مقدار اسيد چرب اشباع  Hydropsycheدر دو فصل در جنس . درصد از كل اسيد چرب گزارش گرديد

)SFA (59/30  درصد از كل اسيد چرب و در جنسLimnephilus 69/29  درصد از كل اسيد چرب
در جنس  MUFAو  Hydropsycheدر جنس  PUFAبا توجه به نتايج، مقادير . بود

Limnephilus در دو فصل در بين اسيدهاي چرب با چند پيوند . اسيدهاي چرب غالب مي باشند
به ترتيب با  C20:4n6و  C18:3n3 ،C18:2n6اسيدهاي Hydropsyche دوگانه در جنس

يدهاي اس Limnephilusدرصد از كل اسيد چرب و در جنس  69/4و  2/8، 19/13ميانگين 
C18:2n6،C18:3n3  وC20:5n3   باالترين مقدار را  96/2و  15/11،6/9به ترتيب با ميانگين

و  Limnephilus در بين اسيدهاي چرب با يك پيوند دوگانه در دو جنس .دارا مي باشند
Hydropsyche   اسيدC18:1n9  درصد از كل اسيد چرب 17/19و  89/20به ترتيب با ميانگين 

و  Limnephilus دو جنسدر بين اسيدهاي چرب اشباع در . بيشترين ميزان را دارند
Hydropsyche   اسيدهايC16:0  درصد از كل اسيد چرب 15/21و  31/26به ترتيب با ميانگين 

، C14 طبق نتايج بدست آمده اثر فصل بر روي اسيدهاي چرب . از مقدار بيشتري برخوردارند
C14:1n5 ،C20 ،C22 ،C20:3n3 ،DHA/EPA  و نسبتn3  بهn6  معني دار بود

)p<0.05 ( و بر روي اسيدهاي چربPUFA ،MUFA ،DHA ،ARA ،n6  و مجموع اسيدهاي
، SFAو اثر جنس بر روي اسيدهاي چرب ) p>0.05(اثر معني داري نداشت ) FAME(چرب 

PUFA ،n3 ،n6 ،DHA ،ARA  و نسبتn3/n6  و مجموع اسيدهاي چرب معني دار گزارش شد
)p<0.05 .( نوع جنس اثر معني داري بر اسيدهاي چربEPA  و نسبتDHA/EPA  و نسبتn3 

  ).p>0.05(نداشت  n6به 
 

 ,Limnephilus ،رودخانه دوآبحشرات آبزي، اسيدهاي چرب،  :كليدي واژگان

Hydropsyche ,Trichoptera.  

 1احسان فروزانفر

 2جواهري بابليمهران 

 3مژگان خدادادي

 4سيد مرتضي ابراهيم زاده
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اين مقاله از پايان نامه دانشجويي 

 .استخراج شده است
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  رودخانه دو آب لرستان ) Trichoptera(از راسته بال موي داران ) Hydropsyche sp.(و  ).Limnephilus sp( بررسي تركيب اسيدهاي چرب در 

  مقدمه
از اين ميان حشرات آبزي به لحاظ اكولوژيكي داراي اهميت . از سلسله جانوري را به خود اختصاص داده اندحشرات بيش از نيمي 

كي مي ها در محدوده آبي و خش تعداد بسيار، تنوع چشمگير و قرار گرفتن آن. بااليي بوده و در اكوسيستم هاي آبي جايگاه خاصي دارند
از طرفي بسياري از ). Cummins,1984(ها نقش مهمي در فرآيند توليد و مصرف مواد آلي دارند  حشرات رودخانه .تواند مويد اين نكته باشد

همچنين حضور يا عدم حضور انواع جنس ها و پراكنش . بي مهرگان خود منبع غذايي براي ساير بي مهرگان يا مهره داران گوشت خوارند
  ).1380 ،و نفيسي احمدي(به كار مي رود  عبه عنوان شاخص زيست محيطي به طور وسي ماكروفيت هاي كفزي

مهمترين خصوصيت آبزيان از لحاظ ارزش تغذيه اي، عالوه بر دارا بودن مقدار قابل توجهي پروتئين، فراواني اسيدهاي چرب غير اشباع 
اسيدهاي ). 1378، عينيم هدايتي فرد و(ها مي باشد كه تاكنون تحقيقات پراكنده اي در اين زمينه صورت گرفته است  در بافت چربي آن

چرب عالوه بر نقش ساختماني بسيار مهمي كه در ساختمان بدن جانوران دارند، به عنوان يكي از اجزاء اساسي و ضروري در جيره غذايي 
  ). 1378، معينيهدايتي فرد و (آنها به حساب مي آيند 

جواهري بابلي و همكاران،  (ها بر جنس هاي مختلف جانوران با توجه به اهميت اسيدهاي چرب در تغذيه و اثرات متفاوت انواع آن
اخالقي، (، تحقيقات وسيع و گوناگوني در ارتباط با تأثير اين مواد بر شاخص هاي زيستي در مراحل مختلف رشد به عمل آمده است )1385
ها در سالمت بدن انسان يكي از  در رژيم غذايي و همچنين نقش فيزيولوژيكي آن 6-و امگا 3-ارزش چربي ها مثل امگا). 1378

بنابراين بررسي و . آبزيان يكي از منابع و ذخاير مهم اين جنس چربي ها محسوب مي شوند. موضوعات مهم و بروز علم تغذيه مي باشد
كيل داده از را تش) سردآبي(نياز ساخت اين چربي ها در بدن كفزيان كه غذاي گروهي از ماهيان  مطالعه ميزان و نوع اسيدهاي چرب پيش
  . اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است

) بيوماركر(ها را به عنوان نشانگرهاي زيستي  در گروه هاي تاكسونوميك مختلف آنتركيب و سنتز اسيدهاي چرب  اختصاصي بودن
نشانگرهاي . استمناسب براي تعيين ماركرهاي بيوشيميايي فعل و انفعاالت متابوليك و تروفيك اكوسيستم هاي آبي مطرح نموده 

وهاي غذايي حيوانات آبزي مورد استفاده قرار گرفته است لي در زنجيره غذايي آبي و درك الگاسيدهاي چرب براي تعيين نقشه انتقال مواد آ
)Sushchik et al., 2003 .(يوند در كنار اهميت يافتن نشانگرها اسيد چرب در اكوسيستم آبي برخي از اسيدهاي چرب غيراشباع با چند پ

 Muller-Navarra(كه از تركيبات اصلي مواد غذايي بي مهرگان آبزي و ماهيان مي باشند، مورد توجه قرار گرفته است ) PUFA(دوگانه 

et al., 2000(.  ماهيان و بي مهرگان آبزي يكي از منابع اصليPUFA  در مواد غذايي انسان مي باشند، بنابراين اكوسيستم آبي به عنوان
موجود در  PUFAاين يافته ها منجر به اين شد كه محققين توجه بيشتري به ارزيابي محصول كل . مطرح مي باشد PUFAيك منبع مهم 

جيره غذايي آبي بايد شامل مطالعه دقيق ها در زن انتقال آن PUFAمطالعه محصول ). Sushchik et al., 2003( اكوسيستم آبي كنند
بي مهرگان بنتيك . محتواي اسيدهاي چرب موجودات آبزي در طبيعت با توجه به موقعيت تاكسونوميك، سن و رژيم غذايي هر گونه گردد

  .  )Chioni et al., 1996(اكوسيستم رودخانه ها بوده و منبع غذايي اصلي ماهيان مي باشند  اجزايكي از مهمترين ) زئوبنتوز(
 20:4n-6و  20:5n-3 ،18:2n-6برخي از حشرات آب شيرين شامل  چربيدر ) PUFA(اسيدهاي چرب غيراشباع با چند پيوند دوگانه 

  PUFA n-3وجود ). Cummins,1984(است  n-3و   PUFA n-6اين يافته نشان دهنده ي نياز حشرات آب شيرين به هر دو . مي باشد
يل ات براي جانوران حشره خوار از قببل توجه است كه وجود اين نوع اسيد چرب بيانگر ارزش غذايي اين موجوداز اين جهت جالب و قا

. ها بستگي دارد اسيد چرب حشرات از لحاظ تاكسونوميكي با هم در ارتباط مي باشد و به نوع رژيم غذايي آنتركيب . ماهيان مي باشد
تبديل كنند و مسير طويل سازي و غير  20را به ديگر محصوالت با كربن  18با كربن  PUFAهمچنين نشان داده شده كه حشرات قادرند 

تا . )Chioni et al., 1996( اسيدهاي چرب حشرات با آنچه كه در پستانداران اتفاق مي افتد تفاوتي ندارد) desaturation(اشباع سازي 
كه در اين بين به تحقيقات اي مختلف حشرات آبزي صورت پذيرفته است اي در مورد تركيب اسيد چرب راسته ه كنون تحقيقات پراكنده

sushchik  و همين طور 2007و  2006 ،2003و همكاران در سالKiyashko   اره كرد كه تركيب توان اش مي 2004و همكاران در سال
  . ثير فصل دانستندأخاص گونه و تحت تهاي زئوبنتوزي  گروه راسيد چرب را د
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  1389سال دوم، شماره پنجم، پاييز                                                                زدانشگاه آزاد اسالمي واحد اهوا - فصلنامه علمي پژوهشي تاالب

بدن جنس هاي مورد مطالعه، بررسي توانايي بيوسنتز  بررسي حاضر به منظور مشخص نمودن تركيب و ميزان اسيدهاي چرب براين بنا
  .اسيدهاي چرب بلند زنجيره و ميزان اسيدهاي چرب اشباع و غير اشباع در راسته هاي غالب حشرات آبزي مورد مطالعه، انجام گرفته است

  
  مواد و روش ها 
48و در شمال غربي شهرستان خرم آباد در مختصات جغرافيايي ) سلسله(در شهرستان الشتر  رودخانه دو آب  34طول شرقي و   12 ´و  ْ ْ 

اين رودخانه از غرب به طرف جنوب منطقه الشتر كشيده شده است و از رودخانه هاي حوزه آب ريز . عرض شمالي واقع گرديده است 52´و  
مهم ترين . اين رودخانه تعدادي سراب مي باشد كه به طور مستقيم يا غير مستقيم آن را آبدهي مي كنند منابع تأمين كننده. كرخه مي باشد

اين سراب ها سراب كهمان، زز و هنام مي باشند كه بيشترين حجم آب اين رودخانه را تشكيل مي دهند و طي دو مرحله با پيوستن به هم 
 50هاي آن تا انتهاي رودخانه در مسافت حدود  أن تحقيق رودخانه الشتر از سر منشدر اي. تشكيل رودخانه دوآب الشتر را مي دهند

از شمال محدود به ارتفاعات كوه مهاب و گرين، از جنوب به  .كيلومتري طول، چهار ايستگاه ثابت به منظور نمونه برداري كيفي تعيين گرديد
راه دسترسي . پروو از غرب به تپه  ماهور سراب شيخ عالي محصور شده استارتفاعات جنوبي و از شرق محدود به ارتفاعات خرگوشناب و اس

كيلومتر و در محل پل  45به اين منظور پس از طي مسافت حدود . به محدوده رودخانه از طريق جاده آسفالته خرم آباد الشتر مي باشد
ل اولين ايستگاه نمونه برداري را طي نمود كه در واقع كيلومتر جاده خاكي تا مح 15احداث شده بر روي رودخانه دو آب بايستي بيش از 

  ).             1جدول (هنام مي باشد  محل تالقي رودخانه كهمان و
در هر ايستگاه ابتدا سنگ هاي درشت بستر كه بنتوزها به آنها چسبيده اند برداشته و براي جدا نمودن نمونه ها درون تشت سفيد رنگ، 

سپس محتويات تشت با الك صاف و با استفاده از پنس و قلم مو نمونه هاي موجود جدا گرديدند و براي . ده شدندبا آب رودخانه شستشو دا
نگهداري سي سي  250بعد از آن نمونه ها در ظروف . ساعت در ظرف حاوي آب زالل، نگه داشته شدند 2تخليه محتويات روده به مدت 

نمونه ها در داخل يونوليت حاوي پودر يخ به منظور آناليز چربي در  .)1977 كويگلي،( برداري و شناسايي پس از عمليات نمونه. شدند
، شاخص هاي 1388سال  در هر نمونه برداري از ايستگاه هاي ثابت در دو فصل بهار و تابستان. آزمايشگاه، جاسازي گرديدند

  . و موقعيت جغرافيايي ثبت گرديد...) ،pH، EC، O2(فيزيكوشيميائي 
  

در رودخانه دوآب لرستان  Hydropsych و  Limnephilusجنس  اطالعات مربوط به مراحل نمونه برداري :1جدول
  1388 بهار و تابستان فصول در

 مرحله نمونه برداري تاريخ نمونه برداري تعداد ايستگاه تعداد كوادرات

12 4 24/3/88 1 

12 4 30/3/88 2 

12 4 25/6/88 3 

12 4 28/6/88 4 
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  رودخانه دو آب لرستان ) Trichoptera(از راسته بال موي داران ) Hydropsyche sp.(و  ).Limnephilus sp( بررسي تركيب اسيدهاي چرب در 

  
  1:50000نقشه ايستگاه نمونه برداري دو آب الشتر با مقياس :1شكل

  
دكانتور به . ميلي ليتر متانول به نمونه اضافه گرديد 7گرم نمونه به درون دكانتور انتقال يافت، سپس  3براي استخراج چربي، مقدار  
دقيقه به شدت تكان  1ميلي ليتر محلول كلروفرم به آن اضافه گرديد و دوباره به مدت  14سپس . دقيقه به شدت تكان داده شد 1مدت 

اي كه  جهت جداسازي چربي از حالل، ظرف هايي شيشه. ساعت قرار گرفتند 24مه دكانتورها در يك مكان تاريك به مدت در ادا. داده شد
به اين ترتيب پس از چند دقيقه حالل . محتوي چربي و حالل بودند در حمام آب گرم قرار گرفت و گاز ازت به درون ظرف وارد گرديد

 ).Folch et al., 1957 (چربي باقي ماند  تبخير و از ظرف خارج گرديد و نهايتاً

براي بررسي و شناسايي  اسيد هاي چرب موجود . استفاده شد) 1998(و همكاران  Firestoneبه منظور استري كردن چربي از روش   
 BPX70 (120m*0/25mm ID*0/25)مجهز به ستون كاپيالري از نوع   GC (6890-Agilent(در نمونه از دستگاه گاز كروماتوگراف 

SGE  و آشكار ساز نوع(FID)  flame ionization detector و  160روي  دماي آشكار ساز و محل تزريق به ترتيب بر. استفاده گرديد
. ميكروليتر از نمونه استري با استفاده از سرنگ ميكروليتري به دستگاه گاز كروماتوگراف تزريق شد 1 .گراد تنظيم شد درجه سانتي 180

درجه سانتي گراد در دقيقه به  2دقيقه، دماي ستون با سرعت  10بعد از مدت . درجه سانتي گراد تنظيم شد 160يه ستون روي دماي اول
 . دقيقه دما در اين درجه باقي ماند 75به مدت . رسانده شدسانتي گراد درجه  180دماي 

ست آمده از محلول استاندارد اسيدهاي چرب متيل استر، اسيدهاي هاي بداز مقايسه زمان بازداري كروماتوگرامهاي نمونه با كروماتوگرام
 NUاز كمپاني ) GLC68B(متيل استر اسيد چرب استاندارد  .چرب موجود در بافت شناسايي شد و نتايج به صورت درصد گزارش گرديد

CHECK PREP سيد چرب استاندارد مخلوط با متيل كلرايد ميلي گرم در ليتر متيل استر ا 10استاندارد در آمپولهايي كه حاوي . تهيه شدند
ميلي ليتر  5ميكرو ليتر از محلول بدست آمده در  50ميلي ليتر ايزو اكتان حل شدند و سپس 10آمپولها بعد از شكسته شدن در .دقرار داشتن

ستگاه با استفاده از نرم افزار پردازش داده هاي د .ايزو اكتان رقيق شدند و يك ميلي ليتر به دستگاه گاز كرو ماتو گرافي تزريق شد
Chemstation  در محيط ويندوز انجام شد.  

تمامي آناليزهاي آماري با استفاده از برنامه نرم افزاري . استفاده شد) دو فصل(و فصل ) دو جنس(در اين روش از دو متغير جنس 
spss16  اثرات هر متغير و اثرات متقابل بين . تهيه شدند 2003مورد ارزيابي قرار گرفته و اشكال مربوطه نيز با برنامه مايكروسافت اكسل

در سطح  levene statisticبراي تعيين همگوني واريانس ها از آزمون . متغيرها با روش آناليز واريانس دو طرفه مورد مقايسه قرار گرفتند
مقايسه ميانگين دادها به كمك آزمون چند دامنه اي دانكن صورت گرفت و وجود و عدم وجود اختالف . درصد استفاده شد 95اطمينان 

  .درصد تعيين گرديد 95معني دار در سطح اطمينان 
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  نتايج
 درجه شفافيت، اكسيژن، دبي و سرعت آب و pH ،ECميزان تغييرات فيزيكو شيميايي آب شامل درجه حرارت هوا، درجه حرارت آب، 

  . نشان داده شده است 2در جدول 
  
  )1388سال ( در فصل تابستان و بهار دوآب لرستانمشخصات فيزيكوشيميايي اندازه گيري شده در رودخانه  : 2جدول

مشخصات 
 فيزيكوشيميايي

درجه 
  حرارت هوا

 )سانتيگراد(

درجه 
  حرارت
  آب

  )سانتيگراد(

نوع 
  pH  بستر

EC 
ميكرو (

مول بر 
سانتي 
  )متر

اكسيژن 
  محلول

ميلي (
گرم بر 

  )ليتر

دبي و 
سرعت 
 آب

درجه 
  شفافيت

ميزان تغييرات 
سنگالخي  14-21  27-34  فصل تابستان

- كم  6-1/8 302-425 7-4/8  شني
  باال  متوسط

ميزان تغييرات 
سنگالخي  14-2/18  26-31  فصل بهار

- كم  8/6-7/8 312-445 1/7-3/8  شني
  باال  متوسط

  
در  Limnephilusدر فصل بهار و جنس  Hydropsycheنشان داده شده ميزان اسيد چرب اشباع جنس  2شكل طور كه در  همان

 ).05/0 p(بين اسيد چرب اشباع در دو فصل بهار و تابستان اختالف معني داري وجود نداشت  در دو جنس. تابستان بيشتر بود فصل

اين در  ،ميزان اسيد چرب اشباع در فصل بهار بيشتر از تابستان بود Hydropsyche  تحقيق در جنسطبق نتايج بدست آمده از اين 
  .در فصل تابستان ميزان اسيد چرب اشباع بيشتر از فصل بهار بود Limnephlusدر جنس كه حالي است 

  

  
 در رودخانه دوآب لرستان Hydropscychc.sp, Limnephilus.sp اسيد چرب اشباع از كل اسيد چربدرصد  : 2شكل

 )1388سال ( ل بهار و تابستانوفص در

 

47

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  رودخانه دو آب لرستان ) Trichoptera(از راسته بال موي داران ) Hydropsyche sp.(و  ).Limnephilus sp( بررسي تركيب اسيدهاي چرب در 

  
 در  Hydropscyche.sp, Limnephilus.spدرصد اسيد چرب غيراشباع با يك پيوند دوگانه از كل اسيد چرب  :3شكل

  )1388سال ( ل بهار و تابستانوفصرودخانه دوآب لرستان در 
  

ميزان اسيدهاي چرب غير اشباع با يك پيوند دوگانه در فصل تابستان بيشتر از فصل بهار بود، ولي در جنس Limnephilus در جنس
Hydropsyche در دو جنس مورد آزمايش از ). 3 شكل(اسيدهاي چرب غير اشباع در فصل بهار بيشتر از فصل تابستان گزارش شد  مقدار

  ).p >05/0(ك پيوند دوگانه اختالف معني داري در دو فصل مشاهده گرديد نظر مقدار اسيد چرب غير اشباع با ي
در دو جنس مقدار اسيدهاي چرب غير اشباع با چند پيوند دوگانه در فصل بهار بيشتر از فصل تابستان بود كه در دو جنس مورد آزمايش 

  .)4 شكل( )p >05/0(ر دو فصل مشاهده گرديد از نظر مقدار اسيد چرب غير اشباع با چند پيوند دوگانه اختالف معني داري د
  

  
در  Hydropyche.sp, Limnephilus.spدرصد اسيد چرب غيراشباع با چند پيوند دوگانه از كل اسيد چرب  :4شكل

  )1388سال (رودخانه دوآب لرستان در فصول بهار و تابستان 
  .ستاآورده شده  2در جدول تركيب اسيدهاي چرب حشرات آبزي مورد مطالعه 
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  چرب حشرات آبزي مورد مطالعه در دو فصل بهار و تابستان درصد از اسيد تركيب: 3جدول 

معني دار 
  بودن

 دو فصل  ميانگين  ميانگين دو فصل ميانگين دو گونه  اختالف
  

فصل بهار تابستانفصل 

   Limnephilus.sp Hydropsyche.sp Limnephilus.sp Hydropsyche.sp Limnephilus.sp Hydropsyche.sp  نوع جنس

شاخص اندازه گيري 
 شده

a  03/0  35/2-  98/1±78/2 72/0±41/1 89/1±16/4 005/0±06/2 55/0±86/5 03/0±75/0 017/0±47/2 C14:0 
a  00/0  67/0-  41/0±77/0 59/0±80/0 14/0±78/0 01/0±32/1 04/0±91/0 015/0±23/0 03/0±64/0 C14:1n5 
b  32/0  13/2  61/3±73/23 20/1±32/26 35/3±16/21 15/0±20/27 14/0±13/18 11/1±4/25 90/0±18/24 C16:0 
b26/0  33/2-  62/2±96/7 99/2±40/9 11/1±52/6 02/0±13/12 26/0±53/5 20/0±66/6 33/0±5/7 C16:1n7 
b31/0  07/1-  74/1±18/3 59/0±60/1 58/0±7/4 017/0±07/1 08/0±23/4 03/0±14/2 03/0±3/5 C18:0 
b07/0  52/1  50/1±03/20 78/1±89/20 14/0±17/19 1/0±28/19 12/0±26/19 44/0±49/22 10/0±08/19 C18:1n9 
b70/0  41/0  75/1±10/2 68/0±65/0 13/1±55/3 09/0±27/1 15/0±53/2 01/0±03/0 09/0±58/4 C18:1n7 
b84/0  26/0-  17/2±67/9 47/1±15/11 74/1±2/8 075/0±83/9 27/0±78/9  43/0±47/12 11/0±62/6 C18:2n6cis 
b93/0  1/0-  69/1±40/11 67/0±60/9 52/0±19/13 42/0±16/10 15/0±73/12  11/0±04/9 17/0±65/13 C18:3n3 
a00/0  35/0-  29/0±35/0 19/0±23/0 20/0±26/0 01/0±41/0 07/0±44/0  0±06/0 01/0±08/0 C20:0 
b71/0  04/0  21/0±41/0 24/0±35/0 19/0±47/0 01/0±14/0 04/0±64/0  015/0±57/0 01/0±29/0 C18:3n6 

0  0  0 0 0 0 0  0 0 20:1n9 
b83/0  01/0-  07/0±07/0 09/0±08/0 08/0±07/0 005/0±16/0 0  0 005/0±14/0 C18:4n3 
a04/0  25/0  22/0±26/0 017/0±13/0 25/0±40/0 005/0±11/0 01/0±17/0  005/0±14/0 025/0±63/0 C22:0 
a002/0  1  65/0±59/0 25/0±34/0 85/0±85/0 01/0±10/0 005/0±07/0  01/0±57/0 05/0±62/1 C20:3n6 
b087/0  72/0  72/0±68/0 98/0±92/0 20/0±44/0 01/0±02/0 03/0±63/0  03/0±82/1 04/0±25/0 C20:3n3 

b43/0  24/1  62/2±35/2 12/0±01/0 37/1±7/4 01/0±02/0 02/0±44/3  0 08/0±95/5 C20:4n6 
a002/0  08/1-  71/0±47/2 0/1±96/2 64/0±8/2 06/0±64/2 16/0±39/3  58/0±63/1 06/0±23/2 C20:5n3 
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  رودخانه دو آب لرستان ) Trichoptera(از راسته بال موي داران ) Hydropsyche sp.(و  ).Limnephilus sp( بررسي تركيب اسيدهاي چرب در 

b37/0  026/0- 046/0±062/0 67/0±89/1 03/0±05/0 01/0±12/0 01/0±03/0  0±01/0 01/0±09/0 C22:5n6 
b10/0  28/0-  30/0±24/0 87/0±51/0 34/0±43/0 01/0±02/0 04/0±74/0  005/0±07/0 015/0±12/0 C22:5n3 
b16/0  34/0  41/0±41/0 78/0±64/0 41/0±70/0 02/0±15/0 025/0±32/0  005/0±08/0 02/0±08/1 C22:6n3 
b52/0  74/0  88/1±23/30 66/4±32/32 22/2±76/30 16/0±86/30 78/0±85/28 11/1±53/28 94/0±66/32 ∑SFA 
b73/0  49/0-  34/2±87/30 45/2±90/29 97/1±03/30 17/0±01/34 33/0±24/28 55/0±43/29 17/0±82/31 ∑MUFA 
b50/0  59/1  88/3±39/28 71/3±02/26 19/0±94/31 47/0±39/23 16/0±81/31 68/0±29/26 09/0±08/32 ∑PUFA 
b57/0  84/0-  42/2±08/15 34/2±67/15 19/1±24/17 24/0±17/13 04/0±83/17 54/0±65/12 58/1±66/16 ∑(n-3) 
a04/0  79/1  79/1±10/13 29/3±24/10 37/0±28/14 04/0±21/10 2/0±97/13 44/0±63/3 14/0±58/14 ∑(n-6) 
a002/0  25/0-  16/0±15/1 74/0±73/1 10/0±20/1 04/0±28/1 02/0±27/1 05/0±92/0 11/0±14/1 ∑(n-3/n-6) 

a04/0  21/0  19/0±17/0 20/0±18/0 23/0±27/0 009/0±06/0 05/0±06/0 04/0±07/0 01/0±48/0 DHA/EPA 
b52/0  84/1  75/4±50/89 74/5±76/87 3/4±74/92 45/±27/880 96/0±90/88  57/1±26/84 18/1±58/96 FAME 

a-  درصد  5داراي اثر معني دار در سطح)p<0.05 (است. 

b -درصد  5دار در سطح  اثر معني)p>0.05 (وجود ندارد.  
  ).p <05/0(معني دار نبود  n3 كه اختالف بين دو فصل از نظر ) 5شكل(بيشتر بود ) 3امگا ( n3در هر دو جنس در فصل تابستان در مقايسه با فصل بهار مقدار 
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كه در ) 6و شكل 5شكل(د تحقيق، در فصل بهار بيشتر از فصل تابستان بود دو جنس مور  n6اسيد چرب غير اشباع سري n3 برخالف 

). p >05/0(اختالف در دو فصل معني دار بود   Limnephilus  جنس

  
دوآب  در رودخانه Hydropyche.sp, Limnephilus.spاز كل اسيد چرب در  3درصد اسيد چرب امگا : 5شكل

  )1388سال (تابستان  لرستان در فصول بهار و
  

  
دوآب  در رودخانه Hydropyche.sp, Limnephilus.spاز كل اسيد چرب در  6درصد اسيد چرب امگا  :6شكل

  )1388سال ( لرستان در فصول بهار و تابستان 
  

  .در فصل بهار بيشتر از فصل تابستان بود Limnephilusو Hydropsyche دو جنس ، EPAبه   DHAاز نظر نسبت 
 در فصل بهار در مقايسه با جنسHydropsyche نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه از نظر مقدار اسيد چرب اشباع جنس ،

Limnephilus در اين پارامتر بين . داراي بيشترين مقدار بود، Hydropsycheو Limnephilus اختالف معني دار بود .  
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  رودخانه دو آب لرستان ) Trichoptera(از راسته بال موي داران ) Hydropsyche sp.(و  ).Limnephilus sp( بررسي تركيب اسيدهاي چرب در 

بيشتر از جنس ديگر بوده كه در اين پارامتر نيز  Hydropsyche پيوند دوگانه در ،در فصل بهار مقدار اسيدهاي چرب غير اشباع با يك 
بيشتر از   Limnephilus ولي در فصل تابستان مقدار اين اسيد چرب در. اختالف معني دار بود Limnephilus وHydropsyche ،بين 

Hydropsyche و اختالف بين آنها معني دار گزارش شد.  
در مقايسه با  Hydropsyche  از نظر مقدار اسيدهاي چرب غير اشباع با چند پيوند دوگانه در فصل بهار و تابستان جنس 

Limnephilus در فصل . دو جنس مورد مطالعه در فصل بهار و تابستان از نظر اين اسيد چرب با هم اختالف معني داري نداشتند. بيشتر بود
مقدار اسيد . بيشتري بود كه بين دو جنس اختالف معني داري وجود نداشت n3اي مقدار اسيد چرب سري دار  Hydropsycheبهار جنس 
جدول (از اين نظر بين  اختالف معني داري گزارش نشد . بيشتر بود Limnephilusاز  Hydropsycheدر فصل تابستان در  n3چرب سري 

3.(  
ديده شد و از نظر اين نوع اسيد چرب بين تمام  Hydropsycheبستان در بين در فصل بهار و تا n6بيشترين مقدار اسيد چرب سري 

  . جنس ها در دو فصل اختالف معني داري گزارش شده است
در فصل  EPAبه  DHAنسبت . در فصل تابستان بيشتر بود Limnephilusدر فصل بهار و در  Hydropsyche  درn6 به n3نسبت 

  .برابر بود أيگر و در فصل تابستان تقريبجنس دبيشتر  Hydropsycheبهار در 
با ميانگين ) MUFA(مقداراسيدهاي چرب غيراشباع با يك پيوند دوگانه  Limnephilusدر مطالعه انجام گرفته در دو فصل، در جنس 

مقدار ميانگين . درصد از كل اسيد چرب باالتر بود 03/30با ميانگين   Hydropsycheدرصد از كل اسيد چرب در مقايسه با جنس  72/31
درصد از كل اسيد چرب  84/24درصد و  94/31به ترتيب  Limnephilus و Hydropsycheدر جنس هاي ) PUFA(اسيدهاي چرب اشباع 

ز كل اسيد چرب و در جنس درصد ا SFA (59/30(مقدار اسيد چرب اشباع  Hydropsycheدر دو فصل در جنس . گزارش گرديد
Limnephilus 69/29 با توجه به نتايج، . درصد از كل اسيد چرب بودPUFA  در جنسHydropsyche  وMUFA  در جنس
Limnephilus در دو فصل در بين اسيدهاي چرب با چند پيوند دوگانه در جنس. اسيدهاي چرب غالب مي باشند Hydropsyche اسيدهاي

C18:3n3 ،C18:2n6  وC20:4n6  درصد از كل اسيد چرب و در جنس  69/4و  2/8، 19/13به ترتيب با ميانگينLimnephilus 
در بين اسيدهاي  .باالترين مقدار را دارا مي باشند 13/2و  11/9 ،15/60به ترتيب با ميانگين   C20:5n3و  C18:2n6،C18:3n3اسيدهاي 

درصد از  17/19و  89/20به ترتيب با ميانگين  C18:1n9اسيد   Hydropsycheو  Limnephilus چرب با يك پيوند دوگانه در دو جنس
اسيدهاي   Hydropsycheو  Limnephilus دو جنسدر بين اسيدهاي چرب اشباع در دو جنس . بيشترين ميزان را دارند كل اسيد چرب

C16:0  طبق نتايج بدست آمده اثر فصل بر . برخوردارند از مقدار بيشتري درصد از كل اسيد چرب 15/21و  31/26به ترتيب با ميانگين
و بر روي ) p<0.05(معني دار بود  n6به  n3و نسبت  C14 ،C14:n5 ،C20 ،C22 ،C20:3n3 ،DHA/EPA روي اسيدهاي چرب 

اثر جنس بر ). p>0.05(اثر معني داري نداشت ) FAME(و مجموع اسيدهاي چرب  PUFA ،MUFA ،DHA ،ARA ،n6اسيدهاي چرب 
). p<0.05(و مجموع اسيدهاي چرب معني دار گزارش شد  n3/n6و نسبت  SFA ،PUFA ،n3 ،n6 ،DHA ،ARAروي اسيدهاي چرب 

  ).p>0.05(نداشت  n6به  n3و نسبت  DHA/EPAو نسبت  EPAنوع جنس اثر معني داري بر اسيدهاي چرب 
 n6به  n3و نسبت  C14 ،C14:n5 ،C20 ،C22 ،C20:3n3 ،DHA/EPA طبق نتايج بدست آمده اثر فصل بر روي اسيدهاي چرب 

اثر معني ) FAME(و مجموع اسيدهاي چرب  PUFA ،MUFA ،DHA ،ARA ،n6و بر روي اسيدهاي چرب ) p<0.05(معني دار بود 
اسيدهاي و مجموع  n3/n6و نسبت  SFA ،PUFA ،n3 ،n6 ،DHA ،ARAاثر جنس بر روي اسيدهاي چرب ). p>0.05(داري نداشت 

نداشت  n6به  n3و نسبت  DHA/EPAو نسبت  EPAنوع جنس اثر معني داري بر اسيدهاي چرب ). p<0.05(چرب معني دار گزارش شد 
)p>0.05) .( 4جدول .(  
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در رودخانه  Hydropyche.sp, Limnephilus.spاثر متقابل فصل و جنس بر روي تركيب اسيدهاي چرب : 4جدول 
  )1388سال (ستان دوآب لرستان در فصول بهار و تاب

 اسيد چرب اثر فصل  اثر جنس
a 008/0 032/0a C14:0 

b 99/0 00/0a C14:1n5 
a 00/0 32/0b C16:0 
b 052/0 26/0b C16:1n7 

a 00/0 31/0b C18:0 
a 04/0 078/0b C18:1n9 
a 00/0 70/0b C18:1n7 
a 01/0 84/0b C18:2n6cis 
a 00/0 93/0b C18:3n3 
b 80/0 00/0a C20:0 
b 40/0 71/0b C18:3n6 

- - 20:1n9 
b 83/0 83/0b C18:4n3 
a 025/0 04/0a C22:0 

b 18/0 002/0a C20:3n6 
b 27/0 087/0b C20:3n3 
a 00/0 43/0b C20:4n6 

b 1/0 002/0a C20:5n3 
b 82/0 37/0b C22:5n6 
a 021/0 1/0b C22:5n3 
a 006/0 16/0b C22:6n3 

b 35/0 52/0b ∑SFA 
b 22/0 73/0b ∑MUFA 
a 00/0 50/0b ∑PUFA 
a 00/0 57/0b ∑(n-3) 
a 01/0 04/0a ∑(n-6) 

b 3/0 002/0a ∑(n-3/n-6) 
b 058/0 04/0a DHA/EPA 
a 009/0 52/0b FAME 

a-  درصد  5داراي اثر معني دار در سطح)p<0.05 (است. 

b -درصد  5معني دار در سطح  اثر)p>0.05 (وجود ندارد.  
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  رودخانه دو آب لرستان ) Trichoptera(از راسته بال موي داران ) Hydropsyche sp.(و  ).Limnephilus sp( بررسي تركيب اسيدهاي چرب در 

  و نتيجه گيري بحث
طبق نتايج بدست آمده از اين تحقيق، جنس هاي مورد مطالعه داراي مقدار زيادي اسيدهاي چرب غير اشباع با زنجيره ي بلند از سري 

در فصل بهار و فصل تابستان داراي بيشترين مقدار اسيدهاي چرب  Hydropsycheمورد مطالعه  دو گروه در بين . بودند n6و   n3هاي 
در فصل  n3ميزان اسيد چرب غيراشباع سري ). درصد از كل اسيد چرب 83/17و  66/16به ترتيب (بودند  n3غيراشباع با زنجيره بلند سري 

دهاي چرب غيراشباع با چند پيوند دوگانه در از نظر ديناميك فصلي اسي. تابستان در مقايسه با فصل بهار در هر دو جنس بيشتر بود
به بيوماس مصرف كننده ) ميكرو جلبك هاي كف زي(از بيوماس توليد كننده  أن ماه بهار و اوايل تابستان اساساكوسيستم ليتورالي در چندي

  ).Sushchik et al., 2007(تغيير مي يابد ) بي مهرگان كف زي(اوليه 
كه اين  ه با فصل بهار افزايش پيدا نمودر جنس هاي مورد مطالعه در فصل تابستان در مقايسد n6به  n3نسبت اسيد چرب سري 

در  n6به  n3در مطالعه ي مشابه نسبت اسيد چرب سري . بود Hydropsycheبيشتر از جنس Limnephilusافزايش در جنس 
Gammarus   و شيرونوميد رودخانه ينيسي در اوايل تابستان افزايش يافت)Sushchik et al., 2006.( 

كه  چرب رژيم غذايي مي باشد، در حالي حيوانات آبزي غالباً وابسته به اسيد) TAG(در تري اسيل گليسرول ) FA(تركيب اسيد چرب 
 Napolitano and(ايي كه اساس ژنتيكي دارد، را بيان مي كند هبه طور زيادي بيوسنتز جنس ) PL(تركيب اسيد چرب در ليپيدهاي قطبي 

Achman, 1989  ؛Flak-pteresen et al., 2001 .( مقدار اسيد چربC14:0 در  3و  6كربنه سري  18و  16، اسيدهاي چرب غيراشباع
 3كربنه سري  18و  16اسيدهاي چرب غيراشباع . تريكوپترا ممكن است نشان دهنده ي فراواني جلبك هاي سبز در رژيم غذايي آنها باشد

  .جلبك هاي سبز مي باشند) بيوماركر(ر زيستي به عنوان نشانگ 6و 
درفسفوليپيدهاي گروه هاي بنتوزي به خصوص يك  C18:1n7، مقادير زيادي اسيدچرب )2003(و همكاران  Sushchikدر تحقيق 

ز اين يا امكان بيوسنت PLو  TAGبين ) acyl(اين نتيجه منعكس كننده مبادله گروه هاي آسيل . گزارش شد) Mayflies(روزه ها 
در حيوانات وجود ندارد  C18:1n7به  C18:0مدركي دال بر وجود تبديل كننده هاي اشباع زدا . اسيدچرب توسط بي مهرگان آبزي باشد

)Tocher et al., 1994.(  
بنابراين  .در مطالعه حاضر تقريباً همه اسيدهاي چرب ميانجي در بيوسنتز اسيدهاي چرب با چند پيوند دوگانه بلند زنجير مشاهده شد

ب پيشنهاد مي گردد كه وجود مقادير باالي اسيدهاي چرب غيراشباع با چند پيوند دوگانه بلند زنجير فعاليت باالتر بيوسنتز اين اسيدهاي چر
  .را بيان مي كند

تيب با به تر C20:4n6و  C18:3n3 ،C18:2n6در بين اسيدهاي چرب با چند پيوند دوگانه  اسيدهاي در اين تحقيق در دو جنس 
مشابه اين نتايج در تريكوپتراهاي رودخانه ينيسي نيز دو اسيد چرب . درصد بيشترين مقدار را دارا بودند 35/2و  67/9، 39/11ميانگين 

C18:3n3  وC18:2n6  درصد و اسيد چرب  7/3و  9/5به ترتيبC20:5n3  درصد از كل اسيد چرب مقادير باالتري داشتند  4/7با ميانگين
    .گزارش گرديد) درصد از كل اسيد چرب/ 9(كمتر  C20:4n6و برخالف نتايج اين مطالعه مقدار 

 بيان مي C20:5n3را در توانايي سنتز  Hydropsyche فعاليت  C20:5n3باالي  أو مقادير نسبت C18:4n3و  C18:3n3وجود مقادير 
را در توانايي سنتز  C20:4n6 Hydropsycheو مقادير نسبتا باالي  C18:2n6 ،C18:3n6 ،C20:3n6همچنين وجود مقادير . كند

C20:4n6 بيان مي كند .  
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