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 با استفاده از  (longspina Daphnia)بهبود ترکیب اسیدهای چرب دافنی 

 غنی سازی زیستی 

،   1،ذبیح اله پژند1 کوروش حدادی مقدم ،1نوروز فشخامی محمدرضا، 1 رمضانپور زهره، 1فروزان چوبیان

 1جلیل جلیل پور

 رشت، ایران (،AREEO)وزش و ترویج کشاورزی المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آمموسسه تحقیقات بین 1

 

 چکیده

های بومی غنی از اسیدهای چرب به منظور بهبوود ترکیوا اسویدهای    جلبکهدف از انجام این تحقیق جداسازی و کشت ریز  

جداسوازی و کشوت شودند. بورای ایون       Chlorella vulgarisو   Scenedesmus dimorphus هوای بود. جلبک چرب  دافنی

 هوای بوه ترتیوا بوا جلبوک     2و  1هوا در تیمارهوای   تكرار( در نظر گرفتوه شود. دافنوی    3و یک گروه شاهد )با  تیمار 2 تحقیق

 S. dimorphus و C. vulgaris هوا بورای   جلبک های گروه شاهد هیچ جلبكی دریافت نكردند. تراکم ریزتغذیه شدند و دافنی

ساعت انجام شد. طبق نتایج بدست آموده مقودار    22سازی به مدت ود. غنیلیتر بعدد سلول در میلی 5× 117غنی سازی دافنی

PUFA هایدرجلبک dimorphus  .S   وC. vulgaris  درصد بود. مقدار اسویدهای چورب غیور اشوبا       3/21و  11به ترتیا

C20:5   اکوزاپنتانوئیک اسید( و(C22:6   در )دوکوزاهگزانوئیوک اسوید( S. dimorphus    در صود بوود.     1/1 و 8/1بوه ترتیوا

مقودار   درصود بوود.   9/11و  1/8بوه ترتیوا    C. vulgaris( در C18:3( و لینولنیک )C18:2)یک ئمقدار اسیدهای چرب لینول

PUFA با غنی شده هایدافنیو  به ترتیا  در گروه شاهد  S. dimorphus غنوی شوده بوا    هوای  دافنیوC. vulgaris 1/15، 

های مورد نظر در بهبود ترکیا اسیدهای چورب  ها با جلبکیج کسا شده  غنی سازی دافنیطبق نتا. درصد بود 8/19و  1/17

 ها موثر بود. دافنی

 

 

 PUFA،، غنی سازی زیستیlongspina Daphniaریز جلبک، اسیدهای چرب،  کلمات کلیدی:

                                                            
 :نویسنده مسئول Fchubian_59@yahoo.com 
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 مقدمه
غذای زنده بخصوص دافنی در  تغذیه الرو تاسماهیان 

 هایهای آباز زئوپالنكتون نقش اساسی دارد. دافنی

 پوستان، ردهشاخه سختشیرین و متعلق به زیر 

پایان و راسته کالدوسرها است و در مقایسه با آبشش

به  است و تریها دارای چرای قویپاروپایان و روتیفر

همین دلیل از نرخ باالی افزایش جمعیت برخوردار است. 

غذایی زیاد و فیلتراسیون  دافنی به دلیل داشتن ارزش

ای پرورش الرو آبزیان بسیار سودمند است انتخابی برغیر

(Lavens and Sorgelos, 1996.) های در اکوسیستم

 Daphnia magna ،Daphniaهای گونه آب شیرین

pulex وlongspina  Daphnia از جمله فراوانترین 

باشند. اسیدهای چرب غیر اشبا  های دافنی میگونه
1

PUFA  صوص آنتن ها بخزئوپالنكتون برای پرورش انوا

  ;Nandini & Sarma, 2003)ها ضروری هستند منشعا

Pratoomyot et al, 2005.)  از آنجایی که میزان

2اسیدهای چرب ضروری 
DHA  وEPA

ها کم ر دافنید 3

هایی که بتواند سبا افزایش است لذا استفاده از تكنیک

میزان اسیدهای مذکور در آنها گردد بسیار مهم و ضروری 

 ,.Appelbaum et al., 1998; Girri et al) است

ها  را حائز یكی از مسایلی که استفاده از دافنی (.2002

سازی راحت با موادی نظیر سازد امكان غنیاهمیت می

ضروری و  اسیدهای چرب ضروری، اسیدهای آمینه

ها و باکتری سلولی،های تکاست. جلبک هاویتامین

ها به شمار دافنی رایپروتوزوآها منابع غذایی مناسبی ب

ها به عنوان منبعی سرشار از اسیدهای جلبکروند. ریزمی

 هایی نظیر بتاکاروتن و دیگراشبا ، رنگیزهچرب غیر

های غذایی و دارویی مورد توجه محققان زیستی متابولیت

ها به جلبک(. ریز1389هستند )فرامرزی و  همكاران، 

غذایی آبزیان نقش  اولیه زنجیره کنندگانعنوان تولید

کنند و پروری ایفاء میبسزایی را در توسعه صنعت آبزی

      آرتمیا، پودا،ها، کوپهبرای تغذیه روتیفرها، دافنی

 شوندپوستان و الرو ماهیان استفاده میسخت

                                                            
1 Polyunsuturated fatty acids  

2 Docosahexaenoic acid 
3 Ecosahexaenoic acd 

(Richmond, 2004.) ها ترکیبی از اسیدهای ریز جلبک

           تولید کربنه را  12الی  12اشبا  غیر  چرب اشبا  و

و  3های امگا ها متعلق به خانوادهکنند که برخی از آنمی

و به همین دلیل  (Mata et al,. 2010)هستند  1امگا 

ها در تهیه غذای انسان، غذای دام و جلبکاستفاده از ریز

 آبزیان در حال افزایش است. تاکنون مطالعات زیادی در

روتیفر آب شیرین سازی غذای زنده از جمله خصوص غنی

(،  تاثیر ویتامین 1392)روفچایی و همكاران، Cبا ویتامین 

C اشبا  بر روی الرو میگوی وانامی غیر و اسید چرب

سازی دافنی به کمک (، غنی1391)سیستانی و همكاران ،

-)لشكر Saccharomyces cerevisiae عصاره مخمر

ه از سازی دافنی با استفاد(، غنی1391بلوکی و همكاران،

 ،Chlorella vulgarisسه رژیم غذایی جلبكی 

Spirulina inbottal  وTetraselmis suecica  ذبیحی(

و  .Chlorella spهای (،  تاثیر جلبک1391و همكاران، 

Isochrysis galbana   بر روی رشد و تولید مثل الرو
Ostera  edulis (Sefa Acarh & Aynur Lok, 

 ,B (Fallahi et al ویتامینسازی دافنی با غنی ،(2011

سازی دافنی ماگنا با استفاده از روغن کانوال غنی و (2011

(Esmaeili Fereidouni et al, 2013) است.  انجام شده

ها به دلیل عدم سازگاری های وارداتی جلبکپرورش گونه

با شرایط محیطی کشورمان از کارآیی باالیی برخوردار 

های بومی جهت از گونه جداسازی و استفاده نیست لذا

ای است. از طرفی افزایش راندمان تولید دارای اهمیت ویژه

کننده موجودات فیلتر ها جهت تغذیههمه ریز جلبک

های مناسا بر اساس پتانسیل باشند و گونهمناسا نمی

 ای، اندازه سلول، قدرت هضم پذیری و ارزشکشت توده

باالی دافنی  سیلشوند. با توجه به پتانغذایی انتخاب می

در تغذیه الرو تاسماهیان ، مطالعه هر چه بیشتر این غذای 

 ضروری است، لذا این تحقیق با هدف زنده ارزشمند

های بومی غنی از اسیدهای جلبکجداسازی و کشت ریز

جهت  چرب دافنی چرب به منظور بهبود ترکیا اسیدهای

 تغذیه الرو تاسماهیان انجام شد.
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 امواد و روش ه

های برداری از اکوسیستمها، نمونهآوری جلبکجهت جمع

 25آبی طبیعی و با استفاده از تورپالنكتون با چشمه 

استفاده از  های جلبک بامیكرون انجام شد. نمونه

 و شناسایی گردیدندبررسی  2اینورت میكروسكوپ

(Prescott and Brown, 1969.) ها به مقدارجلبک 

مورد استفاده  محیط کشتند. نیمه انبوه پرورش یافت

(. Miller et al, 1978بود )  Z8ها جهت پرورش جلبک

-TES) نورسنجاستفاده از با  نور اتاق کشتسنجش 

1336A و )pH  محیط کشت باpH  (  مترpH 

523WTW )میزان پرورشدر تمامی مراحل . شد انجام 

 درجه  21 دما ،لوکس 3511±351 نور اتاق کشت

  بود. 2/7محیط کشت  pH وگراد سانتی

مرکز بازسازی و حفظ  از استخرهای پرورش هادافنی

 آوریجمع ذخایر ژنتیكی تاسماهیان شهید دکتر بهشتی

 2به ظروف شیشه ای استوانه ای شكل با حجم شدند و 

لیتر حاوی آب مقطر و مجهز به سیستم هوادهی انتقال 

شاهد و یک گروه  تیمار 2جهت انجام این آزمایش  یافتند.

ها در تیمار )هر یک با سه تكرار ( در نظر گرفته شد. دافنی

در تیمار دوم با جلبک  و S. dimorphusاول  با جلبک 

C. vulgaris ها در تیمار شاهد هیچ تغذیه شدند. دافنی

ها با استفاده از سازی دافنیجلبكی دریافت نكردند. غنی

فظیه، )حا شدساعت انجام  22به مدت  های مذکورجلبک

نوبت و در هر نوبت با  3ها روزانه در تغذیه دافنی(. 1388

 لیترسلول در میلی 5× 117با تراکم  لیتر جلبکمیلی 211

گرم  3صورت گرفت. جهت تعیین پروفیل اسیدهای چرب 

های مورد آزمایش تا زمان سنجش ها و دافنیاز ریزجلبک

استخراج داری شدند. گراد نگهسانتی درجه -22در فریزر 

اسیدهای چرب و همچنین تعیین پروفیل اسید چرب در 

پژوهشكده آرتمیا و جانوران آبزی ارومیه انجام شد. جهت 

بررسی پروفیل اسیدهای چرب از دستگاه کروماتوگرافی 

( استفاده گردید. به منظور Unicam 4600گازی )مدل 

 Shapiro-Wilkها از آزمون بررسی توزیع نرمال داده

ها از آزمون شد. به منظور مقایسه آماری بین تیمار استفاده

                                                            
4Inverted microscope 

های آماری آنالیز واریانس یكطرفه استفاده شد. کلیه آنالیز

 انجام شد. (21)ویرایش  SPSSبا استفاده از نرم افزار 

 

 نتایج

مقدار اسیدهای چرب تک بیشترین طبق نتایج کسا شده 

و   .dimorphus S در جلبوووک MUFA غیووور اشوووبا  

در  PUFAغیر اشبا   اسیدهای چرب چندمقدار  بیشترین

 (. 1برآورد گردید )جدول  C. vulgaris جلبک

 ( درC18:3) ( و اسوید لینولنیوک  C18:2) اسید لینولئیک

 دارای میوووزان بیشوووتری بوووود.   C. vulgaris جلبوووک

  S. dimorphus( در C20:2میزان اسوید اکوزادینوئیوک )  

درصود بوود. مقودار     1/1به ترتیا صفر و   C. vulgaris و

( و اسووید آراشوویدونیک  C20:3اسووید اکوزاترینوئیووک ) 

(C20:4در )S. dimorphus   درصد،  9/1و  7/1به ترتیا

( و اسوید  C20:5اسوید اکوزاپنتانوئیوک )  همچنین مقودار  

به ترتیوا   S. dimorphus( در C22:6دوکوزاهگزانوئیک )

 (. 1)شكل   گردید درصد برآورد 1/1و  8/1

 

هاي قدار اسيدهاي چرب غير اشباع جلبك: م1جدول 

 مورد استفاده )درصد از کل اسيد چرب(

PUFA MUFA جلبک 

11 2/32 S. dimorphus 

3/21 5/21 C. vulgaris 

 

 
در ريز  PUFAاسيد چرب غير اشباع  مقدار: 1شكل 

 جلبك هاي مورد بررسي )درصد از کل اسيدچرب( 
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در  PUFA و MUFAاسیدهای چورب غیور اشوبا      مقدار

های گروه شاهد کمتر از دو تیمار مورد بررسوی بوود   دافنی

هوا در  (. اسید مریستیک و اسید پالمیتیک دافنی2)جدول 

( در <15/1Pدار آماری بودند )دو تیمار فاقد اختالف معنی

حالیكه میزان اسیدهای مذکور نسبت به گروه شاهد دارای 

ید اسوتئاریک  (. اسو >15/1Pدار آماری بوود ) اختالف معنی

های تیمارهای مورد بررسی و گوروه شواهد دارای   در دافنی

(. اسوید آراشویدیک   >15/1Pدار آماری بود )اختالف معنی

( و میوزان  <15/1Pدار نبود )دو تیمار دارای اختالف معنی

اسووید مووذکور در گووروه شوواهد شناسووایی نشوود. اسووید    

 های تیمارهای موورد بررسوی و گوروه   اکسینیک در دافنیو

دار آماری برخوردار بوود و کمتورین   شاهد از اختالف معنی

(. اسوید  >15/1Pدر گروه شواهد مشواهده گردیود )    مقدار

و گوروه   1نسوبت بوه تیموار     2دوکوزاهگزانوئیک در تیمار 

(. اسوید  >15/1Pدار آماری بود )شاهد دارای اختالف معنی

هوای  مریستولئیک و اسید اکوزادینوئیوک فقوط در دافنوی   

دار شناسایی شدند که فاقد  اختالف معنی 2و  1ای تیماره

(. مقووادیر اسووید آراشوویدونیک در <15/1Pآموواری بودنوود )

داری بیشوتر از  به صورت معنی 2و  1های تیمارهای دافنی

(. مقودار اسوید ایكوزاپنتانوئیوک در    >15/1Pشاهد بودند )

دار تیمارهای مورد بررسوی و شواهد فاقود اخوتالف معنوی     

(. مقودار اسوید دوکوزاهگزانوئیوک در    <15/1P)آماری بود 

و گوروه   2داری بیشوتر از تیموار   به صورت معنوی  1تیمار 

  (.>15/1Pشاهد بود )

 ميانگين( اسيدهاي چرب دافني در تيمارهاي آزمايشي)درصد از کل اسيد چرب( ±: مقايسه ميانگين )خطاي استاندارد 2جدول 
 2تیمار 2 1تیمار 1 شاهد  اسید چرب

C14:0 اسید مریستیک  a12/1±31/2 b 11/1±1/1 b 15/1±9/1 

C16:0 اسید پالمیتیک a 23/1±1/28 b 52/1±1/22 b 29/1±1/25 
C18:0 اسید استئاریک c 23/1±1/21 b23 /1±3/13 a 11/1±2/15 

C20:0 اسید آراشیدیک nd* a 12/1±2/1 a 11/1±3/1 

C14:1 اسید مریستولئیک nd a 12/1±3/1 a 11/1±1/1 
C16:1 اسید پالمینولئیک a 22/1±3/3 a 17/1±2/2 a 12/1±2/3 
C18:1 اسید واکسینیک c 11/1±2/11 b 13/1±2/21 a 87/1±1/21 
C20:1 اسید ایكوسینوئیک a 11/1±9/2 b 13/1±2/1 b 113/1±1/1 
C22:1 اسید دوکوزنوئیک a 11/1±1/2 b 11/1±2/1 b 12/1±2/1 
C18:2 اسید لینولئیک a 28/1±9/3 a 11/1±9/2 a 12/1±1/2 
C18:3 اسید آلفا لینولنیک a 37/1±2/2 a 11/1±1/2 a 17/1±9/3 

C20:2 اسید اکوزادینوئیک nd a 11/1±2/1 a 13/1±2/1 
C20:3 اسید ایكوزاترینوئیک a 19/1±3/1 b 13/1±5/0 b 12/1±2/1 

C20:4 اسید آراشیدونیک b 12/1±1/2 a 11/1±1/2 a 11/1±2/2 
C20:5 اسید اکوزاپنتانوئیک a 18/1±8/2 a 19/1±5/3 a 11/1±1/3 

C22:6 اسید دوکوزاهگزانوئیک c 11/1±9/1 a 13/1±1/2 b 11/1±2/1 
3

MUFA3/32 5/25 2/22  جمع کل 
2

PUFA 8/19 1/17 1/15  جمع کل 

MUFA+ PUFA  5/39 1/23 1/52 
n-3 1/11 7/8 2/9  جمع کل 

n-6 2/9 9/8 9/5  جمع کل 

 Not detectable * دار آماری است               حروف غیر همنام کوچک در هر ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنی

 انجام شد. S. dimorphusها با جلبک : تغذیه دافنی 1تیمار 1

 انجام شد. C. vulgarisها با جلبک : تغذیه دافنی2تیمار 2
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 بحث و نتیجه گیری

به دست آمده از مطالعه حاضر تغذیه با توجه به نتایج 

های کلرال و سندسموس در بهبود ها از ریز جلبکدافنی

ترکیا اسیدهای چرب آنها موثر بودند به طوری که مقدار 

اسید آراشیدیک، اسید مریستولئیک و اسید اکوزادینوئیک 

های مورد بررسی نسبت های تغذیه شده با جلبکدر دافنی

بود. بر اساس نتایج بدست آمده به تیمار شاهد مشهود 

در جلبک  MUFAاسیدهای چرب تک غیر اشبا  

dimorphus S.   و اسیدهای چرب چند غیر اشبا

PUFA  در جلبکC. vulgaris  دارای بیشترین مقدار

ها بیانگر ارتقاء میزان اسیدهای چرب بودند که این یافته

 دافنی در تیمارهای آزمایشی بود. در بررسی انجام شده

 MUFA( مقدار اسیدهای چرب 2111) Makullaتوسط 

به ترتیا  Scenedesmus obliquus در جلبک PUFAو 

تحقیق  درصد گزارش شده است. در 31/23و  72/31

تجمع ( 1387) همكارانفرد و  احمدیانجام شده توسط 

 ی تغذیه شده با جلبکروتیفرهادر  PUFAاسید چرب 

Chlorella sp. .دارای افزایش بود Flores-Burgos  و

جلبک کلرال را از نظر دارا بودن پروتئین ( 2113همكاران )

و اسیدهای چرب قابل توجه بیان نمودند. طبق نتایج 

حاصل از تحقیق حاضر نیز بیشتر بودن مقدار اسید چرب 

PUFA  در جلبکC. vulgaris   نشان دهنده این موضو

رین های آب شیاست. میزان اسید لینولنیک در جلبک

های آب شور است و حشرات آب شیرین نیز بیش از جلبک

ای از اسید آراشیدونیک و اسید دارای مقدار قابل مالحظه

ایكوزاپنتانوئیک نسبت به اسید دوکوزاهگزانوئیک در چربی 

بدنشان هستند اما اسید دوکوزاهگزانوئیک اغلا بسیار 

 ,Halver and Hardyاندک است یا اصال ًوجود ندارد )

(. در تحقیق حاضر میزان اسید آراشیدونیک و اسید 2002

های گروه شاهد کمتر از دو تیمار ایكوزاپنتانوئیک در دافنی

آزمایشی دیگر بود که این موضو  حاکی از اهمیت استفاده 

های مورد بررسی در بهبود پروفیل اسیدهای از جلبک

( 1389چرب غیر اشبا  دافنی بود. فرامرزی و همكاران )

های جانوری قادر به بیوسنتز تمامی ان نمودند که سلولبی

های اسیدهای چرب غیر اشبا  نیستند، در حالی که سلول

ها قادرند سری کاملی از اسیدهای چرب گیاهی و جلبک

اشبا  را تولید نمایند. در تحقیق حاضر اسید غیر

مقدار بیشتری را به  2های تیمار آراشیدونیک در دافنی

خود اختصاص داد. با توجه به این که اسید آراشیدونیک 

گردد و عمدتا ً از اسید لینولئیک موجود در غذا تامین می

جلبک مذکور نیز دارای بیشترین مقدار اسید لینولئیک 

بود لذا این امر بیانگر اهمیت این جلبک در بهبود ترکیا 

و همكاران  Weersبق گزارش اسیدهای چرب است. ط

( کالدوسرها به ترتیا دارای توانایی تبدیل اسید 1997)

لینولئیک به اسید آراشیدونیک و همچنین اسیدلینولنیک 

به اسید اکوزاپنتانوئیک هستند، هر چند ممكن است نرخ 

تبدیل پایین باشد و تامین کننده تمامی نیازهای 

ه از تحقیق حاضر متابولیكی نباشد. طبق نتایج بدست آمد

مقدار اسید آراشیدونیک، اسید اکوزاپنتانوئیک و اسید 

دوکوزاهگزانویک در تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار 

دار آماری نیز مشاهده شاهد بیشتر بود و اختالف معنی

و   Sevasتحقیقگردید که با نتایج بدست آمده از 

در ( مغایرت داشت. زیرا در این تحقیق 2111همكاران )

 Scenedesmus acuminatusهای غنی شده با دافنی

نیز  DHAگزارش نشد و همچنین مقدار   EPAوجود

ها دارای بسیار ناچیز بود. از طرفی از آنجایی که دافنی

توانایی تبدیل اسید آلفا لینولنیک به اسید اکوزاپنتانوئیک 

رسد که در شرایط کمبود اسید هستند،لذا به نظر می

ئیک، اسید آلفا لینولنیک جایگزین مناسبی برای اکوزاپنتانو

ها سازی دافنی باشد اما با توجه به عدم توانایی دافنیغنی

در تبدیل اسید اکوزاپنتانوئیک به اسید آلفا لینولنیک، در 

شرایط کمبود اسید آلفا لینولئیک اسید چرب 

اکوزاپنتانوئیک جایگزین مناسبی جهت تامین اسید آلفا 

توان از اسید اکوزاپنتانوئیک به ست و نمیلینولئیک نی

 Von) سازی دافنی استفاده نمودتنهایی جهت غنی

Elert, 2002 گونه .)Daphnia galeata  نیز توانایی

 ( و اسیدهایDHAتبدیل اسید دکوزا هگزانوییک )

( را به اسید C18-PUFAsکربنه ) 18چرب غیر اشبا  

 (.Von Elert, 2002( دارا است )EPAاکوزاپنتانوییک )

Navarro ( بیان نمودند که1999و همكاران ) 
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Artemia fransiskana  وBrachionus plicatilis  نیز

تبدیل  EPAبه  راDHA د نتوانبه هنگام گرسنگی می

 اند که( بیان کرده2119و همكاران ) Dantagnanکنند. 

 علی رغم وجود چربی کم در جلبک دریایی

Microcystis pyrifera درصد از این  1ها با افزودن تن

توان سطح آال میجلبک به جیره غذایی ماهی قزل

آال را در ماهی قزل PUFAاشبا  اسیدهای چرب غیر

 افزایش داد. 

 

 توصیه ترویجی

ها افنیهای تكثیر و پرورش ماهیان خاویاری از ددر کارگاه

شود لذا ارتقای برای تغذیه الرو ماهیان مذکور استفاده می

استفاده از جمله بهبود پروفیل  های موردفیت دافنیکی

اسیدهای چرب غیر اشبا  آنها از اهمیت زیادی برخوردار 

است زیرا  اسیدهای چرب غیر اشبا  از طریق کنترل 

استرس، تكامل سیستم ایمنی و افزایش مقاومت در مقابل 

ها نقش مهمی را در افزایش بازماندگی الرو اکثر بیماری

نمایند. برای بهبود پروفیل اسیدهای چرب فاء میماهیان ای

ها استفاده توان از برخی از جلبکها میغیر اشبا  دافنی

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد استفاده از  نمود. 

های سندسموس و کلرال در ارتقای پروفیل جلبک

اسیدهای چرب غیر اشبا  دافنی ها موثر است.  با توجه به 

عت تكثیر، افزایش بازماندگی الروها بسیار اینكه در صن

حائز اهمیت است و نیز کیفیت مناسا الرو های پرورشی 

وری باالی بازگشت شیالتی  تواند بهرهماهیان خاویاری می

 شود از ها را بدنبال داشته باشد،  لذا توصیه میآن

های مورد تغذیه غنی سازی دافنی های مذکور جهتجلبک

ماهیان از جمله ماهیان خاویاری استفاده الروهای انوا  

 گردد.
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Abstract 

The purpose of this study was to isolate and cultivate of microalgae enrich of fatty acids in order 

to improve the composition of fatty acids in daphnia. Scenedesmus dimorphus and Chlorella vulgaris 

were isolated and cultivated.  For this study two treatment groups and one control group (with three 

replicates) were considered. Daphnia in treatments 1 and 2 were fed with S. dimorphus and  

C. vulgaris, respectively and control group didn’t feed any algae. The microalgae density to enrich of 

daphnia was 5×10
7
 cells/ml. Daphnia enrichment was carried out for 24 hours. On the basis of results, 

the amounts of PUFA in S. dimorphus and C. vulgaris were %16 and %26.3 respectively. The 

amounts of unsaturated fatty acids of Eicosapentaeonic acid (C20:5) and Docosahexaenoic acid 

(C22:6) in S. dimorphus, were %0.8 and %1.1 respectively. The amounts of the Linoleic acid (C18: 2) 

and Linolenic acid (C18:3) in C. vulgaris were %8.6 and %16.9 respectively. The PUFA amounts in 

control group, daphnia enriched with C. vulgaris and daphnia enriched with S. dimorphus were %15.1, 

%17.6 and %19.8 respectively. Enrichment of Daphnia with the mentioned algae was effective in 

improving fatty acids composition of daphnia. 
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