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چکیده
تحقیق حاضر به شناسایی و بررسی فراوانی انواع غذای زنده در استخرهای خاکی بچه تاس ماهیان ایرانی و محتویات معده  242قطعهه از
آنها پرداخت .چگونگی انتخاب غذای بچه ماهیان با توجه به شاخص انتخاب غذا برای هر ارگانیسهم غهذایی در شه

زمهان نمونههبهرداری در

استخرهای خاکی مورد مطالعه قرار گرفت .بدین منظور از زئوپالنکتون و بنتوز استخرها و محتویات معده بچه تاس ماهیان ایرانی نمونههبهرداری
شد .محدوده شاخص انتخاب غذا از  9تا  -9بود .بین غذاهای زنده مشاهده شده در استخرها ،روتیفر و دافنی با فراوانهی  922/6و ( 923/8عهدد
در متر مکعب) در ششمین زمان نمونهبرداری غالب شدند .الرو شهیرونومیده بیشهترین فراوانهی ( 42/22عهدد در متهر مربهع) را در سهومین زمهان
نمونهبرداری داشت .شاخص انتخاب مثبت باالترین میزان را از دافنی ( )2/83در زمان سوم نشان داد و باالترین میزان بهرای شهیرونومیده ()2/21
در زمان ششم بهدست آمد .به منظور بررسی ارتباط بین فراوانی ارگانیسمهای غذایی و شاخص انتخاب غذا از محاسهبه ضهریب همبسهتگی ()R
در آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .فراوانی دافنی استخرها و شاخص انتخاب غذا همبسهتگی مثبهت معنهیداری را در سهط 2/29
درصد داشت ( ،)R = -23131در حالی که بین فراوانی دافنی محتویات معهده و شهاخص انتخهاب غهذای ماهیهان همبسهتگی مثبهت معنهیداری
مشههاهده نشههد ( .)R = -23214بههین فراوانههی الرو شههیرونومیده اسههتخرها و شههاخص انتخههاب غههذا همبسههتگی مثبههت معنههیداری وجههود نداشههت
( ،)R = -23221در حالی که بین فراوانی شیرونومیده محتویات معده و شاخص انتخهاب غهذای ماهیهان همبسهتگی مثبهت معنهیداری در سهط
 2/22درصد مشاهده شد ( .)R = 23884نتایج مطالعه حاضر حاکی از این بود کهه ،در محتویهات معهده بچهه ماهیهان دافنهی و الرو شهیرونومیده
طعمههای غالب بودند و توسط بچه ماهیان انتخاب شده بودند ،روتیفر و ناپلی کوپه پودا ههم در محتویهات معهده بچهه ماهیهان مشهاهده نشهدند.
ترکیب رژیم غذایی بچه ماهیان در استخرها با باالترین نسبت در الرو شیرونومیده مشخص شده بود که با عادت بنتوزخهواری در ایهن گونهههها
مرتبط بود و با نتایج شاخص انتخاب غذا توجیه میشد.
کلمات کلیدی :غذای زنده ،تاس ماهی ایرانی ،انتخاب غذا ،ارگانیسم غذایی ،الرو شیرونومیده.

* عهدهدار مکاتبات (elaheomidvar@yahoo.com .)
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مقدمه

خاویاری به خصوص در تهاس مهاهی ایرانهی ،بهه تعیهین

شده در استخرهای با دمای کنترل شده آب که بیشتر در

معده بچه ماهیان ،شاخص انتخهاب غهذای زنهده توسهط

بهه

بچههه ماهیههان و تعیههین همبسههتگی و ارتبههاط بههین فراوانههی

سیستمهای مداربسته آب و استخرهای با آب خنه

عالوه در استخرهای قزلآال که غذای مصنوعی معمهول

غذاهای زنده و شاخص انتخاب غذا میپردازد.

اسهت پهرورش مهییابنهد ( ;Gordienko et al., 1970

 .)Reichle et al., 1991بقای و رشد مهاهی در مراحه

مواد و روشها

اولیه بهه کیفیهت آب و دسترسهی بهه غهذا بسهتگی دارد.

ایههن مطالعههه در ی ه

طههرم کههامالً تصههادفی در 4
زمههان

کمیت و کیفیهت غهذا و دسترسهی بهه غهذای طبیعهی در

اسههتخر خههاکی بهها مسههاحت  2هکتههاری در ش ه

اس هتخرها ،رشههد و بقههای مطلههوب مههاهی را در مراحهه

نمونهبهرداری در اسهتخرهای خهاکی بچهه ماهیهان تهاس

مختلههز زنههدگی فههراهم مههیکنههد .دسترسههی بههه غههذای

ماهی ایرانهی انجهام شهد .در دوره آزمهای

مناسب برای ماهیهان جهوان مخصوصها بهرای گونههههای

ماهی به صورت هفتهای جمعآوری میشدند و در طول

شهههکارچی مههههم اسهههت ( ;Szczerbowski, 1969

آزمای

به منظور بررسهی زئوپالنکتهونهها و بنتوزههای

 ،)Zaachowski, 1970بقهاء و رشهد مهاهی همچنهین بها

خههورده شههده از محتویههات معههده  242قطعههه بچههه تههاس

فعالیت کم تغذیهای در ماهی خاویاری سهیبری مشهاهده

مههاهی ایرانههی نمونهههبههرداری صههورت گرفههت .در طههول

مهیشهود ) .(Pyka and Kolman, 1999اصهوالً غهذای

نمونههههبهههرداری کیفیهههت ترکیهههب غهههذا و کمیهههت

زنههده بههرای تههالمین سههالمت و رشههد مناسههب بچههه مههاهی

(زئوپالنکتون ها و بنتوزهها) در اسهتخرها تعیهین گردیهد.

خاویاری تا رسیدن به مرحله انگشت قد و سهازگاری بهه

زئوپالنکتههونههها بهها اسههتفاده از تههور پالنکتههونگیههری از

غذای مصنوعی ضروری است (آذری تاکهامی.)9388 ،

اسههتخرها صههید شههدند .بههدین جهههت از دو ایسههتگاه

مرحله نهایی و اصلی پرورش تاسهماهیان در اسهتخرهای

نمونهبرداری به میهزان  632لیتهر از حجهم آب اسهتخر از

خاکی است که در این مح بچهه ماهیهان ماننهد شهرایط

سط تا کز فیلتر شد .تعداد ارگانیسمهای غذایی صید

طبیعی تغذیه کرده رشد مییابند و پس از اینکه قهادر بهه

شده به تعداد در متر مکعب محاسبه شد .سپس نمونهههها

حفظ خود و جستجوی غذا شدند به رودخانه رهاسهازی

جهت محاسبه فراوانی عددی و شناسایی زئوپالنکتونها

میشوند .این ماهیان در استخرهای پرورشی کهه از قبه

بههه آزمایشههگاه منتقه و بهها دقههت در زیههر لههو بررسههی

آماده شهده اسهت و غهذای زنهده بهه مقهدار زیهاد در آن

شدند .نمونهبرداری از بنتوزها هم با استفاده از بنتهوزگیر

وجود دارد معموالً کشت میشوند .با توجه به اینکه بچه

اکمن ( )Ekmanانجام شد .بنتوزها نیز جهت شناسایی و

ماهیان خاویاری صرفاً از غذای زنده تغذیه میکننهد لهذا

محاسبه فراوانی به آزمایشگاه منتقه شهدند .نمونههههای

پرورش آنها در استخر وابسهته بهه غهذای طبیعهی اسهت

بنتوز به تعداد در متر مربع بنتوزگیر اکمهن محاسهبه شهد.

(بهمنی و همکاران .)9384 ،در این راستا بررسی حاضهر

از

بهها توجههه بههه اهمیههت غههذای زنههده در پههرورش ماهیههان

نمونههههای

بچه تاس ماهیان ایرانی نیز با استفاده از ترال کوچه
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اسههتخرها صههید شههدند و بههه منظههور شناسههایی محتویههات

= درصد فراوانهی همهان ارگانیسهم غهذایی در محهیط

شناسههایی و معرفههی زئوپالنکتههونههها و بنتوزهههای
استخرها با اسهتفاده از کلیهدهای شناسهایی سیسهتماتی

نسبت به ک ارگانیسمهای دیگر ایولو (.)9169
تجزیه و تحلی دادهها با نرم افزار ) SPSS (V19و

آنها صورت گرفت .به منظور شناسهایی دافنهی ،نمونهه

وجههود اخههتال

آب استخرها و نمونه محتویات معده جداگانه در ظهر

آزمون واریانس یکطرفه و دانکن در سط  2/22درصد

پتری دی

معنههیدار بههین گههروههههای آزمایشههی از

ریخته و سپس بر اساس شک ظاهری بدن و

انجام شد .به منظور بررسی مقدار همبستگی بین فراوانی

لولهه گهوارش در زیهر لهو بها

ارگانیسههمهههای غههذایی و انتخههاب غههذا از رسههم نمههودار

پنس بررسی شد .سهیپریس ههم در زیهر لهو از

رگرسههیون خطههی بههین آن دو متغیههر و آزمههون ضههریب

بهدن و کاراپهاس مشهخص شهد.

همبسههتگی پیرسههون ( )Pearson Correlationدر نههرم

شناسایی روتیفر در زیر لهو بهر اسهاس شهک ظهاهری

افزار  SPSSبه منظور تعیهین ضهریب همبسهتگی و نشهان

بدن و مژکهای روی سر آنها صهورت گرفهت .نهاپلی

دادن همبستگی مثبت یا منفی بین دو متغییر استفاده شد.

عضو زیر شکم و رنه
کم

طریق کفه های بهزر

کوپههه پههودا و دیههاپتوموس کههه از راسههته کوپههه پههودا
(پاروپایان) هستند .ناپلی کوپه پودا بهر اسهاس کلیهدهای

نتایج

شناسایی در نمونهها تشخیص داده شد .دیهاپتوموس ههم

از زئوپالنکتونهها دافنهی ،دیهاپتوموس ،سهیپریس،

آنها مشهخص شهد.

روتیفر و ناپلی کوپه پودا و از ماکروزئوبنتوزهای غوطهه

پوسته سر شیرونومید کهه بهه دلیه داشهتن مهواد کیتینهی

ور تنها شیرونومیده در استخرهای پرورشی مشاهده شد.

هضم نشده بود ،شناسایی آنها را ممکن میساخت.

در محتویهههات معهههده بچهههه تهههاس ماهیهههان ایرانهههی از

بر اساس شاخ

ها و اندازه بزر

جهت بررسی رابطه زئوپالنکتهونههای موجهود در

زئوپالنکتههونههها دافنههی ،دیههاپتوموس و سههیپریس و از

استخرها و تغذیه بچه ماهیان از شاخص)9169( Ivelev

بنتوزههها الرو شههیرونومید مشههاهده شههد .دافنههی از راسههته

استفاده شد .محدوده این شاخص از  9تها  -9بهود 9 ،بهه

کالدوسرا و شیرونومیده از راسته دیپترا طعمههای غالب

انتخاب مثبت یا انتخاب فعهال بهرای ارگانیسهم غهذایی ،

محتویات معده بچه تاس ماهیان ایرانی بودند.

 -9اجتنههاب از ارگانیسههم غههذایی یهها عههدم دسترسههی بههه

بههر اسههاس نتههایج جههدول  ،9بههاالترین فراوانههی

ارگانیسم غذایی و صفر بهه انتخهاب تصهادفی ارگانیسهم

زئوپالنکتهونهها در اسهتخرها را بهه ترتیهب در روتیفههر و

غذایی اشاره میکرد.

دافنی با فراوانی  922/6و  923/8تعهداد در متهر مکعهب
ri  p i
ri  p i

E 

= شهههاخص انتخهههاب غهههذا = ،درصهههد فراوانهههی
ارگانیسم غذایی مورد نظر در محتویات معده نسهبت بهه

در ششمین تیمار زمانی و در بنتوزهها بها فراوانهی 42/22
تعداد در متر مربع در سومین تیمار زمانی در شیرونومیده
مشاهده گردید.
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ک ارگانیسمهای غهذایی مصهر
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جدول :9تغییرات فراوانی زئوپالنکتون و بنتوز استخرها
زمان

سوم

پنجم

فراوانی موجود در استخر
c

روتیفر

cd

ناپلی

2/22±2/22
93/21±26/9

29/42±1/2 d

دیاپتوموس
a

دافنی

991/84±41/6
b

سیپریس

ab

شیرونومیده

حرو

c
a

64328±98/6

2/22±2/22

ab

24/36±93/3

29/8±43/62

bc

34/92±22/8

22338±92/2 bc 62/32±93/2 ab
b

24/22±98/2

b

2/21±9/2

32/22±94/2

2/22±2/22

c

bc

a

2/22±2/22

31/22±99/28

b

99/99±1/2

b

2/22±2/22

a

42/22±6/14

مشابه در هر ردیز نشان دهنده عدم اختال

b

89334±12/3

a

62322±92/2

42/42±6/1 c

26/91±94/2 a

b

b

38/2±28/2

a
ab

ab

39/22±92/2

922/6±22382
d

2/22±2/22

92346±4/6 d
a

39/34±42/2

b

4/36±3/2

a

b

2/22±2/22

b

39/22±1/29

923/8±84/2
2/22±2/22
22/22±1/32

معنیدار در سط  P<2/22میباشد

با توجه به جدول  ،2باالترین میهزان فراوانهی دافنهی

استخرها ( 4عدد در متهر مکعهب) در تیمهار چههارم بهود

در محتویات معده بچه ماهیان در تیمهار دوم ( 42عهدد)

که ،با سهایر تیمارههای آزمایشهی تفهاوت معنهیداری را

بود اما تفاوت معنیداری را با سایر تیمارههای آزمایشهی

نشههان داد ( .)P>2/22فراوانههی سههیپریس در محتویههات

نشهههان نهههداد ( .)P<2/22بهههاالترین میهههزان فراوانهههی

معهههده بچهههه ماهیهههان در تیمارههههای مختلهههز تفهههاوت

دیاپتوموس استخرها ( 26عدد در متر مکعهب) در تیمهار

معنیداری را با هم نشهان نهداد ( .)P<2/22شهیرونومیده

پهههنجم تفهههاوت معنهههیداری را بههها تیمهههار دوم نداشهههت

محتویات معده باالترین میزان فراوانهی ( 22عهدد) را در

( )P<2/22ولی بها سهایر تیمارهها تفهاوت معنهیداری را

تیمههار ششههم داشههت کههه تفههاوت معنههیداری را بهها سههایر

نشان داد ( .)P>2/22باالترین فراوانهی دیهاپتوموس (92

تیمارههها نشههان داد ( .)P>2/22بههاالترین میههزان فراوانههی

عدد) در محتویات معده در تیمار پنجم مشاهده شد کهه

ناپلی کوپه پودا اسهتخرها ( 62عهدد در متهر مکعهب) در

فقط تفاوت معنیداری را بها تیمارههای اول و دوم نشهان

تیمار پنجم بود که تنها با تیمارههای دوم و سهوم تفهاوت

داد ( .)P>2/22بهههاالترین میهههزان فراوانهههی سهههیپریس

معنیداری را نشان نداد (.)P<2/22

جدول :2تغییرات فراوانی زئوپالنکتون و بنتوز در محتویات معده ماهیان
زمان
نمونهبرداری

دوم

اول

چهارم

سوم

ششم

پنجم

فراوانی موجود در معده
b

دیاپتوموس

a

دافنی

a

سیپریس

b

شیرونومیده
حرو

2/22±9/22
23/22±8/92
2/22±2/22
2/49±2/62

b
a

2/22±2/22

31/22±29/29

a
b

2/22±2/22
2/96±9/22

a
a
a
b

1/28±2/12
26/12±8386
2/22±2/22
4/24±9/16

مشابه در هر ردیز نشان دهنده عدم اختال

ab
a
a
b

2/49±2/14

96/66±9/26
9/22±2/22
6/32±4/46

a
a
a
b

92/32±2/24
28/24±8/29
2/22±2/22
9/22±2/22

معنیدار در سط  P<2/22میباشد

a
a

8/66±99323
31/24±21/22

a
a

9/22±2/82

22/22±92/22
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نمونهبرداری

دوم

چهارم

ششم
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تمام تیمارها مثبت بود باالترین میزان شاخص انتخاب از

معنهههیداری را نشهههان داد ( .)P>2/22بهههاالترین میهههزان

دافنههی ( )2/83در تیمههار سههوم مشههاهده شههد و بههرای

شاخص انتخاب از ناپلی کوپه پودا ( )2/2در تیمار ششم

شیرونومید باالترین میزان ( )2/21در تیمار ششم بهدست

بود کهه فقهط بها تیمهار اول تفهاوت معنهیداری نداشهت

آمد ،که فقط بها تیمهار اول تفهاوت معنهیداری را نشهان

( .)P<2/22بههههاالترین میههههزان شههههاخص انتخههههاب از

نداد ( .)P<2/22شاخص انتخهاب از روتیفهر در  3تیمهار

دیههاپتوموس در تیمههار پههنجم ( )2/22بههود کههه فقههط بهها

اول ( )2/2و در سایر تیمارها منفی بود و تیمهار ششهم بها

تیمارهههای اول و دوم تفههاوت معنههیداری را نشههان داد

سایر تیمارها تفاوت معنیداری را نشهان داد (.)P>2/22

(.)P>2/22

باالترین میزان شهاخص انتخهاب از سهیپریس ( )2/22در
جدول :3تغییرات شاخص انتخاب زئوپالنکتونها و بنتوزها
زمان

اول

نمونهبرداری

دوم

چهارم

سوم

ششم

پنجم

انتخابگری موجودات
a

روتیفر

a

ناپلی

b

دیاپتوموس

c

دافنی

ab

سیپریس

2/22±2/22
-2/22±2/22
-2/82±2/31
2/93±2/92
-2/22±2/22

ab

شیرونومیده
حرو

2/92±2339

a
b
b

2/22±2/22
-9/22±2/22
-9/22±2/22

ab
ab
bc

2/24±2/96
2/22±2/22

-2/23±2/42

a
b
a

2/22±2/22
-9/22±2/22
-2/91±2/23

a

2/83±2/93

ab
bc

مشابه در هر ردیز نشان دهنده عدم اختال

2/22±2/22

-2/31±2/92

a
b
a

-2/22±2/22
-2/22±2/22
-2/23±2/22

bc
b
bc

2/43±2/21

-2/36±2/22
-2/91±2/23

a

-2/22±2/22

b

-9322±2/22

a
ab
ab
c

2/22±2/98
2/26±2/91
2/22±2/22

-2/22±2/23

b
a
a
c
a
a

-9/22±2/22
2/22±2/22
-2/26±2/28
2/91±2/31
2/22±2/22
2/21±2/32

معنیدار در سط  P<2/22میباشد

عدد ایولو شاخص انتخاب غذاست امها اینکهه چنهد

در نتیجه در بررسی غذای زنده اسهتخرهای خهاکی

درصد این غذا مورد توجه قهرار مهیگیهرد بها ایهن عهدد

و محتویههات معههده بچههه تههاس ماهیههان ایرانههی بیشههترین

کامالٌ مشخص نمی شود .برخی مواقع ممکهن اسهت کهه

فراوانی عددی زئوپالنکتون استخرها در روتیفر و دافنهی

ی

طعمه در محیط یا معده غالب باشد اما این امر دلی

با فراوانی  922/6و  923/8در زمان ششهم مشهاهده شهد.

بههه انتخههاب مثبههت از آن طعمههه توسههط بچههه ماهیههان

در ماکروزئوبنتوزهههههای غوطههههه ور در اسههههتخرها الرو

نمیباشد .در انتخاب طعمه توسهط بچهه ماهیهان عهواملی

شیرونومیده ،بیشهترین فراوانهی  42/22را در زمهان سهوم

چون دسترسی شکارچی بهه غهذا ،انهدازه طعمهه ،انهدازه

داشت.

دهان شکارچی و اندازه خهالء دههان و مطبوعیهت یه
غذا برای شکارچی اثر گذار و قاب توجه میباشند.

نتایج آزمون همبستگی پیرسون ،بین فراوانی دافنهی
استخرها و شهاخص انتخهاب غهذای ماهیهان همبسهتگی
مثبههت معنههیداری را در سههط  2/29درصههد نشههان داد

Downloaded from aqudev.liau.ac.ir at 18:15 +0430 on Sunday September 20th 2020
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بین فراوانی دافنهی محتویهات معهده و شهاخص انتخهاب

مطالعهههه حاضهههر نشهههان داد دافنهههی و شهههیرونومیده

غذای ماهیان مشاهده نشد (.)R = -23214

طعمه های غالب در مجاری گوارشی بچهه تهاس ماهیهان

نتههایج آزمههون همبسههتگی پیرسههون ،بههین فراوانههی

ایرانی در طول پرورش بهود Pyka .و )2223( Kolman

شیرونومیده محتویهات معهده و شهاخص انتخهاب غهذای

نیز در مطالعه خود روی تغذیهه مهاهی خاویهاری سهیبری

ماهیههان همبسههتگی مثبههت معنههیداری در سههط 2/22

در اسههتخرهای خههاکی در مجههاری گوارشههی ماهیههان

درصد نشان داد ( .)R = 23884در حالیکه ،بین فراوانی

راستههای کالدوسرا ( ،)Cladoderaدیپتهرا (،) Diptera

شیرونومیده استخرها و شهاخص انتخهاب غهذای ماهیهان

کوپه پودا ( ،)Copepodaکولهه اپتهرا ( ) Coleopteraو

همبستگی مثبت معنیداری مشاهده نشد (.)R = -23221

هتروپترا ( ) Heteropteraمشهاهده کردنهد .از بنتوزههای

نتایج آزمون همبستگی پیرسون ،بین فراوانهی نهاپلی

عمهده را در غهذای ماهیهان

جانوری راسته دیپتهرا نقه

کوپه پودا اسهتخرها و شهاخص انتخهاب غهذا همبسهتگی

خاویههاری داشههت و در تمههام نمونهههههها یافههت شههد .از

مثبههت معنههیداری در سههط  2/29درصههد نشههان داد

زئوپالنکتون ها نیز ،کالدوسرا توسط گونههای شهاخص

(.)R = -23122

دافنهههی ماگنههها ( )Daphnia magnaو دافنهههی موینههها

نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین فراوانی روتیفهر

( )Daphnia moinaغالب بودند که با نتایج این مطاالعه

استخرها و شاخص انتخهاب غهذای ماهیهان  ،همبسهتگی

مطابقت داشت .نتایج حاص از مطالعات آقایی مقهدم و

مثبههت معنههیداری را در سههط  2/29درصههد نشههان داد

همکههاران ( )9389نشههان داد کههه بهها افههزای

بیومههاس

(.)R = -23112

شههیرونومیده در بسههتر اسههتخرها ،تمایه بچههه ماهیههان بههه

بین فراوانی دیاپتوموس استخرها و شاخص انتخهاب

تغذیهه از ایهن موجههودات افهزای

یافتههه و بهه تههدریج از

غهههذا همبسهههتگی مثبهههت معنهههیداری مشهههاهده نشهههد

مصههر

( .)R=-23122در حههالیکههه ،بههین فراوانههی دیههاپتوموس

سهیکلوپس هههم کههامالً مشههود بههود و فقههط در صههورتی

محتویات معده و شاخص انتخاب غذا همبسهتگی مثبهت

تغذیه با شدت بیشتری صورت مهیگرفهت کهه بیومهاس

معنهههیداری در سهههط  2/29درصهههد مشهههاهده شهههد

شیرونومیده و دافنی در استخرها کاه

مییافت و بچهه

(.)R=23148

ماهیان آن را جایگزین غذای اصلی خود قرار میدادند،

بین فراوانی سهیپریس اسهتخرها و شهاخص انتخهاب

دافنههیههها کاسههته شههده بههود .تغذیههه ضههعیز از

که با نتهایج پهزوه

حاضهر مشهابهت داشهت کهه بچهه

غهههذا همبسهههتگی مثبهههت معنهههیداری مشهههاهده نشهههد

ماهیههان در اوایه دوره پههرورش از دافنههی و بهها رفههتن بههه

( .)R=-23682در حههالیکههه ،بههین فراوانههی سههیپریس

سمت انتهای دوره پرورش از شیرونومیده تغذیه کردند.

محتویات معده و شاخص انتخهاب غهذا نیهز همبسهتگی

شههیرونومیده بهها وجههود کههاه

فراوانههی در اواخههر دوره

مثبت معنیداری مشاهده نشد (.)R = 23338

پرورش بیشتر مورد تغذیه بچه ماهیهان قهرار گرفهت کهه
حاکی از تغییر رژیم غذایی بچه ماهیهان از زئوپالنکتهون
خواری به بنتوزخواری بود .مطالعهه عهادت غهذایی بچهه
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فراوانی و انتخاب غذای زنده توسط بچه تاسماهی ایرانی ...

سهن

( )9389نیز با آنالیز محتویات معده تاس ماهی ایرانهی از

بچه ماهیان از میزان الرو شیرونومیده مصرفی کاسته شد

مرحله بچه ماهی نهورس تها انگشهت قهد در اسهتخرهای

و بچه ماهیهان از بنتوزخهواری بهه زئوپالنکتهون خهواری

خههاکی مشههاهده کردنههد کههه کالدوسههرا و کوپههه پههودا

روی آوردند که دلیه آن شهرایط متفهاوت اسهتخرهای

بیشترین درصد فراوانی را داشتند .از طرفهی کالدوسهرا،

پرورش و الروها برای تغذیه از انهواع مختلهز طعمهه و

کوپههه پههودا و شههیرونومید طعمههههههای اصههلی بچههه تههاس

کردجزی و عبدلی ( )9389نشان داد که ،با افزای

نیز طول دوره پرورش بود که با پژوه

حاضر مغایرت

ماهیان ایرانی را تشکی میدادند کهه بها نتهایج پهژوه

داشت .نتایج حاصه از مطالعهات یوسهفیان و همکهاران

حاضر مشابه بود .در مطالعهه حهدادی مقهدم و همکهاران

( )9382روی غذای مصرفی در طول دوره پرورش بچهه

( )9382با بررسی زئوپالنکتونهای موثر در تغذیهه بچهه

تهههاس مهههاهی ایرانهههی در اسهههتخرهای خهههاکی طهههی

ماهیان ازون برون در استخرهای خاکی عمهده تولیهدات

نمونهبرداری ها بیشترین فراوانی را در کالدوسهرا نسهبت

زئوپالنکتههونی را از انههواع مختلههز دافنههی (نظیههر دافنههی

به سهایر گونهههها نشهان داد و بچهه ماهیهان ،دافنهی را بهه

ماگنا) ،سیکلوپس و ناپلیوس آن مشاهده کردند.

مههیکننههد هههر چنههد کههه

نتایج حاص از شهاخص انتخهاب غهذا توسهط بچهه

عنههوان غههذای اصههلی مصههر

مهمی در تغذیه آنها داشتند.

ماهیان در تحقیق حاضر ،نشان دهنده انتخاب مثبت برای

در مطالعه تغذیه ماهی خاویهاری اسهترلیاد ( Acipenser

دافنی در تمام تیمارهای زمانی بود .شاخص مثبت بیانگر

میههانی رودخانههه دانههوب توسههط

تغذیه فعال از طعمه توسط بچهه ماهیهان اسهت در نتیجهه

 Fieszelو همکهاران ( )2299در آنههالیز ترکیهب غههذایی

بچه ماهیان فعاالنه از دافنی تغذیهه کهرده بودنهد ،کهه بها

 82ماهی الرو حشره ،تریکوپترا ( ،)Trichopteraآمفهی

نتایج مطالعات آقایی مقدم و اصالن پرویز ( )9382روی

پهههودا ( ،)Amphipodaدوکفههههایهههها و شهههیرونومیده

تغذیه بچه تاس ماهیان ایرانی در استخرهای خهاکی کهه

نظر از اندازه بدن ماهیان استرلیاد،

کالدوسرا و الرو شیرونومیده فعاالنه صید شدند وکوپهه

کهرده بودنهد .نهرم تنهان دو

پودا در صید آنهها از اهمیهت کمتهری برخهوردار بهود،

استثناء بودند که رژیهم غهذایی قابه توجهه

مشههابه بههود .شههاخص انتخههاب بههرای کالدوسههرا مثبههت

بزرگترین اندازههای ماهیان استرلیاد را تشکی میدادند.

بهدست آمد و این موجود جزء غذای ترجیحی نهوزادان

در مطالعهههه رژیهههم غهههذایی مهههاهی خاویهههاری سهههیبری

تاس ماهی ایرانی بود ولی در مورد کوپهه پهودا شهاخص

( )Acipenser baeriiدر اسههتخرهای پرورشههی توسههط

منفی بهدست آمد.

موجودات بنتی

نیز نق

 )ruthenusدر بخهه

مشاهده شدند .صر

آنها از شیرونومیده مصر
کفه ای ی

 Adamekو همکاران ( )2222الرو سیکلوپوئید و دافنی

در مطالعه حاضهر بها وجهود فراوانهی بهاالی روتیفهر

در  98مهههههورد زئوپالنکتهههههون غالهههههب بودنهههههد .در

استخرها ،شاخص انتخاب برای روتیفر در سه تیمهار اول

ماکروزئوبنتوزهای مشاهده شده الرو شهیرونومید بیشهتر

تصادفی و در سایر تیمارها منفی بهدست آمهد و حهاکی

غالب شده بود،که با یافتههای ایهن مطالعهه کهه دافنهی و

از اجتناب بچه ماهیان از مصر

ایهن ارگانیسهم غهذایی

الرو شیرونومید طعمه های غالب در محتویات معده بچه

بود ،کهه نشهان مهیدههد فراوانهی بهاالی یه

طعمهه در
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ماهیان تاس ماهی ایرانهی در اسهتخرهای خهاکی توسهط
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ماهیههان نیسههت .نههاپلی کوپههه پههودا و دیههاپتوموس هههم از

شههد ،کههه در دوره اول رشههد شههیرونومید غالههب بههود و

طعمههایی بودند که بهدلی اندازه کوچکشهان و شهرایط

ماهیههان بههه آسههانی روی کالدوسههراهای پالنکتههونی هههم

پرورش توسط بچه ماهیان اجتناب شده بودنهد .شهاخص

تغذیه میکردند ،در مرحلهه آخهر رشهد ،ماهیهان عمهدتاً

انتخاب از سیپریس در برخی تیمارها مثبهت و در برخهی

محتوی استراکودا و الرو زودمیران بها فراوانهی زیهاد در

منفی بود .شهاخص انتخهاب از شهیرونومیده ههم بهه جهز

استخرها بودنهد .سهخت پوسهتان پالنکتهونی کوچه

و

تیماهای اول و ششم در سایر تیمارها منفی بهود .در ایهن

بوسمینا نیز با وجود فراوانی در استخر توسط بچه ماهیان

مطالعههه بهها نتههایج حاصه از آزمههون ضههریب همبسههتگی
پیرسههون نیههز مشههاهده شههد کههه فراوانههی یه

مصر

ارگانیسههم

نشدند.
پههژوه

حاضههر ،بهها توجههه بههه فراوانههی طعمهههههها،

غذایی در محتویات معده و استخرها لزوماٌ نشهان دهنهده

مصر

همبستگی مثبهت معنهیدار آن بها شهاخص انتخهاب غهذا

و از طرفههی بههه تفسههیر اعههداد شههاخص انتخههاب غههذا

نیست .نتایج نهایی نشان داد که دافنهی و شهیرونومیده از

پرداخت.

طعمههایی بودند که بهه طهور فعهال توسهط بچهه ماهیهان
انتخاب شده بودند.

طعمههای خاص توسط بچه ماهیان را نشهان داد

بهها توجههه بههه شههرایط تغذیههه ای متفههاوت بچههه تههاس
ماهیان ایرانی در استخرهای خهاکی بهر اسهاس تغییهرات

در مطالعههههه  Qinو  )2222( Hillerبههههر شههههاخص

فون بنتی

و زئوپالنکتهونهها ،قابلیهت انتخهابگری غهذا

انتخاب از سه غذای زنده روتیفر ،نهاپلی آرتمیها و کوپهه

توسههط ایههن مههاهی نیههز ،در زمههانهههای نمونهههبههرداری

پودا در الرو  )Pagrus auratus( Snapperمشاهده شد

تفاوت هایی را نشهان داد .طعمههههای دافنهی ،سهیپریس،

از روتیفهر و نهاپلی

دیاپتوموس و الرو شیرونومیده نیز از طعمههای مشهاهده

آرتمیا تغذیه کردند شاخص انتخاب برای کوپه پهودا در

شده در مجاری گهوارش بچهه ماهیهان بودنهد و دافنهی و

تمام دوره  -9بهدسهت آمهد چهون بهرای تغذیهه الروهها

الرو شیرونومیده طعمههای غالب را تشهکی مهیدادنهد.

بودند و توسط آنهها اجتنهاب شهدند .در مطالعهه

بههاالترین میههزان شههاخص انتخههابگری مثبههت از دافنههی

حاضههر نیههز نههاپلی کوپههه پههودا از ارگانیسههمهههای غههذایی

( )2/83در تیمههار سههوم مشههاهده شههد ،در حههالیکهههه

اجتناب شده توسهط بچهه ماهیهان بهود .فهاکتور محهدود

شههیرونومیده بههاالترین میههزان ( )2/21را در تیمههار ششههم

کننده برای فهرو بهردن غهذا توسهط الروههای Snapper

نشههان داد .بچههه تههاس ماهیههان ایرانههی در ابتههدای دوره

اندازه پهنای دهان و سهپس انهدازه خهالء دههان بهود .در

پرورش زئوپالنکتون خهوار بودنهد و بها رفهتن بهه سهمت

بررسی انتخاب غذای زنده بچه ماهیان خاویاری سیبری

انتهههای دوره پههرورش بههه بنتوزخههواری روی آوردنههد.

( )Acipenser baeriدر اسهتخرهای خهاکی کهه توسهط

ترکیب رژیم غذایی بچهه تهاس ماهیهان ایرانهی بها نتهایج

Pykaو  Kolmanدر سههال  9111صههورت گرفههت ،در

شاخص انتخابگری توجیه میشد ،به طهوری کهه بعهد از

غههذای ایههن بچههه ماهیههان ،چنههد گونههه از دافنههی ،الرو

دوره ی

انتخهاب مثبهت بهرای

شیرونومیده ،افمروپتهرا ( ،)Ephemeropteraاسهتراکودا

شیرونومیده و کاه

که الروها در ابتهدای دوره آزمهای

بزر

ماهه پهرورش ،افهزای

انتخاب برای دافنهی مشهاهده شهد.
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اسهتخر حهاکی از انتخهاب مثبهت آن طعمهه توسهط بچهه

( )OStrocodaو سهیپریس ( ) Cypris puberaمشهاهده
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فراوانی و انتخاب غذای زنده توسط بچه تاسماهی ایرانی ...

شهایانی را در

امینههی ،ک .9389 ،.بررسههی تغذیههه تههاس مههاهی ایرانههی

جهههت تکمیهه رفتههار بنتوزخههواری آنههها بنمایههد ،تهها

 )Acipenserدر

چنانچه زمان دوره پرورش اولیه این ماهیهان ،بهه بهی
یه

مهاه افهزای

یابهد مهیتوانهد کمه

اندازه های انگشت قهد ایهن مهاهی پهس از رهاسهازی بهه
محیط طبیعی (رودخانه یا دریها) بها مشهک تغذیههای رو
برو نشوند و بهتر به جستجوی غذا پرداخته و بها اطمینهان
بیشههتری از جههانوران مختلههز کفههزی تغذیههه نمههوده و
سازگاری غذایی آنها کام گردد.

(1897

Borodine

persicus

استخرهای خاکی از مرحله بچه ماهی نورس تا انگشت
ملهی  -منطقههای ماهیهان خاویهاری،

قد .دومین همای
رشت 4-6 ،آبان.

 .6حههدادی مقههدم ،ک ،.احمههدی ،م ،.کیههوان ،ا.9382 ،.
بررسی زئوپالنکتون ههای مهوثر در تغذیهه بچهه ماهیهان
ازون بهههرون ( )Acipenser stellatusدر اسهههتخرهای
خاکی .مجله علمی شیالت ایران.9-94 ،)2(92 ،

سپاسگزاری

 .2کردجههزی،

 ،.عبههدلی ،ا .9389 ،.بررسههی عههادات

در اینجا بر خود الزم میدانیم که از زحمهات تمهام

غذایی بچه ماهیان قره برون ( )Acipenser persicusدر

کسههانی کههه مهها را در انجههام ایههن تحقیههق یههاری نمودنههد

اسههتخرهای خههاکی شهههید مرجههانی گرگههان .دومههین

سپاسگزاری نماییم.

همای
آبان.
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