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در سنین  Rutilus frissi kutum (Kamensky 1902)بررسی رژیم غذائی ماهی سفید 

 مختلف در سواحل جنوبی دریای خزر
 

 1جانباز، علی اصغر 1، عبدا.. سلیمانی رودی1*محمد علی افرائی بندپی

 

 مازندران ،، ساری931ی خزر، خزر آباد، ص.پ. پژوهشکده اکولوژی دريا1

 mafraei@yahoo.comنويسنده مسئول: 

 

 چكیده:
و صید  1380-83اری زمان با فصل صید تجصورت ماهانه در سواحل جنوبی دريای خزر در استان مازندران همهنمونه برداری از ماهیان ب 

در  3(GSIساله قرار داشتند. بیشترين شدت تغذيه )  8و  3،  3،  0،  4،  3،  2،  1گروه سنی  8. ماهیان در استهآزمايشی صورت پذيرفت

  بترتیهاسفند ب و کمترين شدت تغذيه در ماده ها و نرها در 30/305 ± 3/153و  83/313± 9/30ترتیب هماده ها و نرها در مهر ب

           های مختلف وجود داشتداری بین شدت تغذيه در نرها و ماده ها در ماهابود. اختالف معن 53/144± 54/80 و ±42/119 21/90

) 5,50 P< (ANOVA,. 

و   .Theodoxus spعنیوان طعمیه اصیلی و هبی  Cerastoderma lamarkiفراوانی طعمه خورده شده در ماهیان بالغ نشان داد کیه 

Balanus improvisus  خرچنیگ گیرد عنوان طعمه فرعی وهب (Rhithropapnepeus harrisii) ،  Hypanis sp.  گیاو میاهی،

(Neogobious sp. ،)  سیانتی متیر بیشیتر از  15جلبک ها و تخم ماهی بعنوان طعمه اتفاقی بودند. بچه ماهیان  با گروه طولی کمتر از

و   Diatoma هیای زئوپالنکتیونی شیاملو از گیروه Exuviaella cordata  ،Nitzschia distansگروههای فیتوپالنکتونی شیامل 

Nematoda  .بر اساس شاخص  تغذيه نمودندISI4  گونهC. lamarki   ماهی سیفید میی  یعنوان شاخص گونه های غالب در معدههب

و کمترين آن در  29/1± 13/5فروردين با میانگین  های مختلف نشان داد که بیشترين میزان درباشد. بررسی وضعیت ضريب چاقی در ماه

اينکیه میاهی سیفید  در نتیجه(. P >50/5)داری را نشان می دهد  اهای مختلف اختالف معنبود. اين میزان در ماه 13/1± 2/5شهريور با 

 تغذيه می نمايد. (Myside)رژيم غذائی گوشتخواری خود را از گروه سنی يکساله شرو  می کند و در اين گروه بیشتر از میزيده 

 کلمات کلیدی: رژیم غذائی،  روههای سنی، ماهی سفید، دریای خزر

                                                           

3-Gastrosomatic index
  

4-Important species index 
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 مقدمه:

عنیوان اصیلی تیرين صیید ماهییان هبی ماهی سفید   

جز کیلکا ماهیان( دريای خزر، هر سیاله هاستخوانی )ب

درصیید از  85درصیید از صییید و بیییش از  35بیییش از 

 Afraei) دهیدیخود اختصاص مهدرآمد صیادان را ب

Bandpei et al 2010)متعیددی غیذايی . منیابع 

-نکتون کفزيان، ها،ها، زئوپالنکتونفیتوپالنکتون مانند

 دارند قرار اختیار ماهیان در گیاهان عالی و دتريت ها،

 انجام نگهداری، جهت آنها، از مصرف حاصله انرژی و

 و غییره و هیا بافیت حییاتی، سیاخت هیای واکینش

 نیز  معدنی( و عناصر ها ويتامین ( ها تمیکرونوترين

رونید  کیار میی بیه متابولیسیم جهیت کمی میزان به

Wootton, 1990) .) توجه با نیز ماهیان های گونه 

امکیان  و آنهیا زيسیتگاه در موجیود غیذايی اقیالم بیه

 بوده غذايی تنو  دارای سال، طی در آنها به دسترسی

باشید،  می تفاوت دارای سال فصول طی در امر و اين

و  میاهی گونیه يیک غذايی طیف به بردن پی بنابراين

مصرفی  غذايی اقالم تغییرات نیز و آنها مصرف اولويت

نظیر  از میاهی مختلیف سنین و سال فصول در ماهی

 يیک اکولوژيک های داده تحلیل ويژه به شناسی بوم

 ,Biswas) اسیت اهمییت حیايز بسییار  اکوسیستم

1993). 

و تکثیر مصنوعی آن می توانید پرورش ماهی سفید    

يکی از مهمترين و با ارزش ترين برنامه هیا در زمینیه 

جلوگیری از انقرا  جانوران مفید دريا از جمله ماهی 

سفید باشد و مطالعه غیذای طبیعیی حیوانیات بیويژه 

ماهی سفید می توانید راه گشیای جیالبی در پیرورش 

مصیینوعی ايیین مییاهی باشیید )تجلییی پییور و اکبرنییژاد 

(. ماهی سفید از نظر رژيم غذائی جیزا 1303ادگله، آز

ماهیان همه چیز خوار بوده ولی برخالف ساير ماهیان 

همه چیز خوار به دلیل کوتاه بودن  طیول روده دارای 

طیف غذايی محدودی می باشد. اين ماهی بیه عنیوان 

غذای آغازين از انوا  پالنکتون های گیاهی و جیانوری 

نموده ولی پس از رسییدن بیه و الرو حشرات استفاده 

 وزن باالتر و در مراحل پس از مهاجرت به دريا عمیدتاً 

 Valipour) دفهای دو کفه ای تغذيه می نمايداز ص

& Khanipour, 2006). 

در   مطالعات انجام شده در مورد تغذيه ماهی سفید   

سواحل غربی دريای خزر نشان می دهد که اين ماهی 

یتیالستر(، خرچنیگ ، جلبیک و از نرمتنان کارديوم، م

 Razayev and) میییاهی تغذيیییه میییی نمايییید

Zarbaliyeva,1970 ) . همچنییین بررسییی انجییام

شده در سواحل جنیوبی دريیای خیزر نشیان داد کیه 

تنان تغديه می کند ماهی سفید بیش از هر چیز از نرم

تنان و سخت پوسیتان و ماهیان کوچک از کرمینه نرم

های کامیل و سیخت صدفکوچک و ماهیان بزرگ از 

پوستان بزرگ تغذيه می کنند )تجلی پیور و اکبرنیژاد 

با توجه به اينکیه اکوسیسیتم دريیای (. 1303آزادگله،

خزر در سالهای اخیر دستخوش تغییراتی شیده اسیت 

بخصوص تغییرات اکولوژيک آن در سیواحل جنیوبی ، 

در  Mnemiopsis leidyiبیدلیل ح،یور شیانه دار 

(.  1338)اسماعیلی و همکاران   می باشد 1338سال 

سبب تغییر رژيم غیذائی   M. leidyiح،ور شانه دار 

 Alosaدر برخییییی از گونییییه هییییا از جملییییه 

braschnikowii   خیزر در سواحل جنیوبی دريیای

 . (Afraei Bandpei et al., 2012)  شد

در حیال  همچنین، بدلیل تغییرات اکولیوژيکی کیه   

د ايین اطالعیات میی دهیحاضر در دريای خزر رخ می

توانند بسیار مهم باشند. بنابراين، ايین اطالعیات پايیه 

ای در زمینه ساختار جمعیتی و پارامترهای بیولوژيک 

ماهی سفید می توانند در تصمیم گیری های مديريت 

ماهیگیری مفید باشند. بیرای دانسیتن ايین اطالعیات 

نیاز به تحقیق و بررسی در راستای اهداف شیالتی می 

شد. هدف از اين تحقیق تعیین رژيیم غیذايی میاهی با

سفید در ماهها و گروههای سینی  مختلیف، وضیعیت 

 ضريب چاقی و نیز مقايسه بین آنها می باشد.
 

 مواد و روشها:

 دريیای خیزر هیای ايرانییاين پژوهش در سواحل آا

 صییید ماهیییان)مازنییدران( همزمییان بییا شییرو  فصییل 
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تیا شیهريور سیال  آغاز و 1380استخوانی از مهر سال 

 (.  1ادامه داشت )نمودار  1383

نمونه برداری از ماهیان بصورت ماهانیه انجیام شید.    

روش صیید بوسییله تیور  2نمونه برداری با استفاده از 

پره شرکت های تعاونی صیادی و تور پره چشیمه ريیز 

 1255صورت گرفت . مشخصات تور پره شامل: طیول 

چشمه در کیسیه تیور متر و اندازه  15-10متر، عر  

میلیمتر می باشد. جهت نمونه بیرداری از ماهییان  33

در کالسه های طولی پائین از يک پره چشمه ريیز بیا 

متیر اسیتفاده  35میلی متری بطیول  8اندازه چشمه 

شد )اين نمونه برداری بعد از پايان فصل صید تجیاری 

از ارديبهشت تا شهريور صیورت گرفیت(. طیول کیل ، 

و طول اسیتاندارد میاهی بیا دقیت يیک طول چنگالی 

گیرم انیدازه گییری شید .  1سانتی متر و وزن با دقت 

 .  شییید از فلیییس اسیییتفاده بیییرای تعییییین سییین

(Chugonova, 1959)  ،جهت بررسی وضعیت سن

ابتدا فلس را از ناحیه پشت سر بین خط جانبی و بالیه 

شیو و  پشتی جدا و سپس آن را با آا صیابون شسیت

ای روی آن تمیز شود و بیرای شیفاف داده تا چربی ه

 0( KOHشدن حلقیه هیای سینی آن را بیا پتیاس )

درصد شستشو نمیوده و بیرای شیمارش حلقیه هیای 

.استفاده گرديد 15×45یاندازه چشمسالیانه از لوپ با 

 

 
 مازندران(-بهای ایرانی دریای خزر )رنگ سبزآ: نقشه نمونه برداری از ماهیان در سواحل 1نمودار 

 

جهت بررسی رژيم غذايی ماهیان با طول بیشیتر از    

سانتی متر ، دسیتگاه گیوارش را تیوزين نمیوده و  15

و پنس روده را باز نمیوده و  سپس با استفاده از قیچی

هیايی را کییه میورد تغذيیه قییرار گرفتیه بودنیید طعمیه

جداسازی وپس از شتشو در آزمايشگاه بیا اسیتفاده از 

د و بیرای ماهییان بیا لوپ مورد شناسايی قیرار گرفتنی

سانتی متر ابتدا يک سوم از دستگاه  15طول کمتر از 

درصد فیکس سپس بعید  4گوارش درمحلول فرمالین 

سیی سیی در زيیر  0شو با استفاده از محفظیه ساز شت

محتويات  25و  15میکروسکوپ اينورت با بزرگنمائی 

روده میییورد شناسیییائی و شیییمارش قیییرار گرفیییت 

(Sourina,1978نو  ط .) عمه ، تعداد و  درصید هیر

 يک از آنها ثبت شد . 

، فرعی و اتفاقی از فرمول های اصلیبرای تعیین طعمه

100
1


N

N
F P

P اسیتفاده شید (Euzen, 1987). 
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 N= فراوانییی  Np = فراوانیی طعمییه، Fp طوريکییهبیه

= تعییداد روده  1Nاسییت و  Pروده کییه دارای طعمییه 

نیید. کییه اگییر بررسییی شییده کییه دارای طعمییه بود

%05Fp> ، 05 و اگییر طعمیه اصیلی اسیت% Fp< 

باشید طعمیه  > Fp %15 اگیر باشد طعمه فرعیی و

 .شودمحسوا میاتفاقی 

 :از فرمول برای برآورد شدت تغذيه

 ×  = Index of fullness شد استفاده.  

1W 2= وزن محتويات معده به گیرم وW وزن بیدن =

 .(Biswas, 1993) باشد به گرم می

هیییای پراهمییییت بیییرای تعییییین شیییاخص گونیییه

(Important Species Index در تغذيیه میاهی )

 ISI= (fi) × (Di)                  سفید از فرمول :

. (Rushforth and Brock, 1991)اسیتفاده شید 

= مییانگین  Di، و  iدرصد فراوانی گونیه =   fiجائیکه

جهت مشخص نمیودن  می باشد. iنسبی ح،ور گونه 

  از  (Condition factors)چیاقی میاهیضیريب

100فرمول 
3


L

W
CF جائیکیه  ،استفاده شدW   =

گیالی بیه سیانتیمتر میی = طیول چن Lوزن به گرم و 

. بیرای تجزيییه و تحلیییل (Bagenal, 1978) باشید

 Excelو  SPSSداده هییا از برنامییه نییرم افیییزاری 

 استفاده شد.

 نتایج:

 طول و وزن ماهی: 
عییدد از مییاهی سییفید مییورد  339در مجمییو  تعییداد 

 138ماده و  از آنها 241بررسی قرار گرفتند که تعداد 

عدد نیر بودنید. مییانگین طیول و وزن ماهییان میورد 

     سییانتی متییر و 3/38 ±13/33ترتیییب هبررسییی بیی

گرم بود. پراکندگی طول چنگالی با  8/381 ± 3/433

نشان داده شیده  2وزن بدن در ماهی سفید در نمودار 

است. همبستگی مثبت بین طول چنگالی و وزن بیدن 

 :دست آمدهبزير  معادله برای کل جمعیت بر اساس

 1248/3 FL 4-15×38 =W (1248/3 =b ،339  =n ،

9333./ =2r 3(. میزانb> دهید کیه میاهی میی نشان

سییفید در سییواحل جنییوبی دريییای خییزر دارای رشیید 

 ايزومتريک مثبت می باشد.

W = 0.0078FL
3.1248

R
2
 = 0.9376
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 1323-26ی خزر در سال در سواحل جنوبی دریا(n=379): رابطه  طولی چنگالی با وزن بدن  ماهی سفید   8نمودار 

 

 :(Index of fullness)شدت تغذيه 

    هییای شییدت تغذيییه مییاهی سییفید در مییاه بررسییی

هیا داد که میانگین شیدت تغذيیه میاده مختلف نشان

 از نرهییییا مراتییییب بیشییییتره( بیییی9/153±2/231)

بر اساس آزمون تیی تسیت  .باشدمی (3/154±3/233)

رهیا و میاده اختالف معنی داری بین شدت تغذيه در ن

در  (.P > 50/5ها در ماههای مختلف وجیود داشیت )

-همهیر بی ماده ها  و نرها بیشترين شیدت تغذيیه  در

 3/305±3/153و  8/313±9/30 ترتیییب بییا میییانگین

بیا  ترتییبه ب در فروردين شدت تغذيهو کمترين  بود

 )جیداولبیود  1/142±3/80و  4/119±2/09میانگین

هییای تغذيییه در مییاهشییدت تغییییرات ماهانییه  .(2و 1



                                   ...                               غذائي ماهي سفيدبررسي رژيم 

 و همكاران افرائي بندپي

 

51 

مختلف نشان می دهد که  مییزان آن در میاده هیا از 

مهر تا آذر دارای يک روند افزايشی و در مهر ماه کمی 

کاهش و سپس در بهمن افزايش می يابد. در اسفند و 

فروردين میزان آن کیاهش میی يابید کیه مربیوط بیه 

در نرهیا  شد.باتولید مثلی آن می نزديک شده به دوره

روند مشابه ماده ها بوده با اين تفاوت که بنظر  نیز اين

می رسد نرها برای بقا در زمان زمستان گیذرانی )دی 

میاده هیا کسیب میی  به  ماه( انرژی کمتری را نسبت

 کنند.

 

 (:  Frequency of preyفراوانی طعمه )

بررسی فراوانی طعمیه خیورده شیده توسیط میاهی    

هیییای مختلیییف نشیییان داد کیییه سیییفید در میییاه

Cerastoderma lamarki  عنوان طعمه اصیلی هب

در سییواحل جنییوبی دريییای خییزر مییی باشیید. از 

Gastropoda )تئودوکسییوس گونییه )گاسییتروپودا 

Theodoxous sp. بییییاالنوس و Balanus 

improvisus  هیا عنوان طعمه فرعی و ساير طعمههب

 گیییردخرچنیییگ ،(Eggs)تخیییم میییاهی  :شیییامل

(Rhithropanopeus harrisii)، هیییا جلبیییک

(Algae)گامییییییاروس ، (Gammarus sp.) ،

 و گییاو مییاهی   (.Hypanis sp) هیپییانیس 

(Neogobius sp.)  عنیوان طعمیه اتفیاقی بودنید هبی

 (. 3)جدول

 رژيم غذائی در سنین مختلف:

بررسی رژيم غذائی میاهی سیفید در سینین مختلیف 

نشییان داد کییه بچییه ماهیییان بیشییتر از گروههییای 

 Exuviaella)اال  اگیزاوی خصییوصهپالنکتیونی بیی

(cordata  و نیتزچیا(Nitzchia distans)   تغذيه

(. نتايج نشان داد که میاهی سیفید 3می کنند )نمودار

خییواری خییود را از گییروه سیینی رژيییم غییذائی گوشییت

يکساله شرو  می کند و در اين گروه بیشتر از میزيده 

تغذيه می نمايید، و در گیروه سینی  Mysidae))ها  

و    (.Gammarus sp)گامیاروسبیشیتر از سیاله 2

 ،(Rhithropanepeous harrisii)خرچنگ گیرد 

سیاله بیشیتر از  3درصد، گیروه سینی  33هر کدام با 

درصید،  3/32بیا  (C. lamarki)صدف دوکفیه ای  

 Theodoxus ) ساله بیشتر از گاستروپودا4گروه سنی 

 sp. بییود. آيییتم غییذائی      درصیید 8/48( بییاC. 

lamarki   0بیشترين فراوانی را در گروههای سینی  

 1/95سیاله بیا  3درصید، گیروه سینی  0/81ساله بیا 

درصد و گروه سنی  2/88ساله با  3درصد، گروه سنی 

(.  4درصد تغذيه نموده است ) جدول  3/80ساله با  8

اختالف معنی داری بین طیول بیدن و مییزان طعمیه 

اس (.  بیر اسی >P 50/5خورده شیده وجیود داشیت )

، نتییايج نشییان داد کییه سراسییتودرما  ISIآزمییون 

(C.lamarki)  بعنوان گونه غالیب در روده  38/33با

 . (0باشد )جدول هی سفید میما

 

   (Condition factors) :ضريب چاقی

فربهیی در میاهی  يیا بررسی وضعیت ضريب چیاقی   

سفید و در کل جمعیت نشیان داد کیه ايین میاهی از 

طوريکه حیداکثر هردار است، بضريب رشد خوبی برخو

طور مییانگین هو ب 04/5و  03/2ترتیب هو حداقل آن ب

متغیر بود. بررسی وضعیت ضريب فربهی  14/5±29/1

های مختلف نشان داد کیه بیشیترين مییزان در در ماه

و کمتیرين آن در  29/1 ± 13/5 فروردين با مییانگین

در (. ايین مییزان 4بود )نمیودار 13/1±2/5شهريور با 

داری را نشان میی دهید  اهای مختلف اختالف معنماه

(50/5< P در ماده ها و نرها مییزان ضیريب چیاقی .)

توسیعه  درفروردين افزايش يافت که مربوط به رشید و

گنادها در دوره تولید مثلی می باشید. مییزان ضیريب 

چاقی از ارديبهشت تیا  شیهريور دارای نوسیاناتی بیود 

یان صید شده با پره چشمه جائیکه مربوط به بچه ماه

ريز می باشند که بعد از تعطیلی صید ماهیان تجیاری 

 صید شدند.

 

 بحث:

گونیه و  123در دريای خزر و حوضه آبريز آن حیدود 

خیانواده  13جنس و  03زير گونه ماهی که مربوط به 
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می باشید زيسیت میی نماينید. خیانواده کپورماهییان 

خیود هبی درصید از ماهییان دريیای خیزر را 45حدود 

(. بیا توجیه بیه 1981اختصاص می دهند )کیازانچف ،

اينکه اطالعات در زمینه شناسیايی و زيسیت شناسیی 

 .(Coad, 1995)ناچیز است  گونه های ماهیان ايران

خی از ماهیان در سیواحل جنیوبی راين مسئله برای ب 

دريای خزر از جملیه میاهی سیفید صیدق میی کنید. 

ژيییک، نیازهییا و روابییط غییذايی شییرايط مختلییف اکولو

بییا محیییط زيسییت  هیاموجیودات و سییازگاری هییای آن

،میزان تراکم و پراکنش گونه های مختلف را مشخص 

ايیین موضییو  در  . (Sheldon, 1968)مییی کنیید 

سییواحل جنییوبی دريییای خییزر قابییل بررسییی اسییت و 

پراکنش اغلب گونه ها تابع شرايط اکولوژيیک منطقیه 

 است .
گیزارش  1303برنیژاد آزادگلیه در سیال تجلی پور و اک   

کردند که ماهی سفید دارای تنو  غذائی زيیادی بیوده و از 

در روده میاهی سیفید  گونیه 25گروه نرمتنان بیا بییش از 

 Ceratodermaطوريکییههبیی، مشییاهده شییده اسییت

umbonatume  ،Mytilaster linaetus ،Abra 

ovata  ،Dereissena elata ،C. lamarki 

lamarki ا در روده میاهی ترتییب بیشیترين غالبییت رهب

 Abeskunus و گونییییه سییییفید تشییییکیل دادنیییید

akbarnegeadi  برای اولیین بیار در روده میاهی سیفید

شناسايی گرديد که با برخی از نتايج بدسیت آمیده در 

تنو  گونیه ای  یپژوهش حاضر مطابقت دارد. مقايسه

در روده ماهی سفید در طی حدود سه دهه نشان میی 

دلیل عیدم میديريت هدهد که اکوسیستم دريای خزر ب

صییحی  از نظییر زيسییت محیطییی، توسییعه روز افییزون 

هییای صیینايع، اسییتخراج نفییت و گییاز، ورود فاضییالا

هیای ی و روستايی و ورود برخی از گونهصنعتی، شهر

مهاجم سبب شده است تیا تنیو  موجیودات بنتیکیی 

 طوريکیه برخیی ازهدستخوش تغییرات زيادی شود بی

های کفزی آن بشدت کاهش و يا منقیر  شیده گونه

جنیوبی  یشمسیی، در منطقیه 85اند.  در اوايل دهه 

های پرتار به نیام دريای خزر يک موجود جديد از کرم

Streblospio spp.  شناسییايی شیید )طییاهری و

بییه  .Streblospio spp(. گونییه  1382همکییاران، 

نوان گان کف زی به عهسرعت توانست در بین بی مهر

موجود غالب معرفی و عالوه بر آن در رده هیای ديگیر 

طوريکیه از رده هکفزيان هم تغییراتیی بوجیود آورد بی

             ای در ان، میییییزان تنییییو  گونییییهسییییخت پوسییییت

( و کوماسیه Amphipodaهیای ناجورپايیان )راسیته

(Cumaceaکییاهش و میییزان فراوانییی و زي ) تییوده

نییز تقلییل يابید  (Bivalviaای )های دو کفیهصدف

(. همچنین کاتونین 1395)سلیمانی رودی و همکاران 

گیزارش نمودنید کیه تعیداد  1333و پورغالم در سال 

گونه  04ماکروبنتوزهای شناسايی شده در دريای خزر 

می باشد در حالیکه در منطقیه جنیوبی دريیای خیزر 

گونیه کیاهش يافتیه اسیت  32تعداد ماکروبنتوزها به 

 (.1395همکاران  )سلیمانی رودی و

میتیی السیتر ماهی سفید از گاماروس ، دوکفیه ای    

(Mytilaster( کییارديوم ،)Cardium و خرچنییگ )

(Crab در سواحل غربی دريای خزر تغذيه می کنید )

(. مطالعات انجام شیده در سیواحل 1981)کازانچیف ،

جنوبی دريای خزر بر روی تغذيه ماهیان جوان میاهی 

       از تیور تیرال در اعمیاق کمتیر سفید کیه بیا اسیتفاده 

       نشییان داد کییه ايیین  ،متییر صییید شییده انیید 15از 

( 3/19%) بیشتر از موجودات جیانوری شیامل ماهیان

Cerastoderma lamarki ،Mytilaster  

(%0/48( ،)%8/31)Gastropoda   ( 50/5%و )

Balanus تغذيه نموده است 
   (Afraei bandpei et al., 2008) الیکیه درح

سییاله بیشییتر از در مطالعییه حاضییر ماهیییان يییک

Mysidae  دلییل هتوانید بیتغذيه نمودند که اين می

نو  روش صید، مکان و زمیان نمونیه بیرداری میرتبط 

باشد. میاهی سیفید در دوران جیوانی از تنیو  غیذائی 

بااليی برخوردار است و در سواحل غربی دريیای خیزر 

سیانتی  15تیر از های طیولی کمبچه ماهیان در گروه

، Exuviaellهای فیتوپالنکتونی بیشتر از متر از گروه
 Nitzschia،Synedra ،Diatoma  و از گییییییروه

زئوپالنکتونی بیشتر از کوپه پودا و الملی برانشیا و بعد 

از اين مرحله تبديل به مرحله اصلی تغذيه خود يعنی 
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کفزی خیواری روی میی آورنید )عباسیی و همکیاران 

ن موضیو   بیا پیژوهش اخییر در بررسیی (. اي1384،

تغذيه بچه ماهیان در صید آزمايشیی مطابقیت دارد و 

بچیییه ماهییییان از گیییروه فیتوپالنکتیییونی بیشیییتر از 

Exuviaella cordata  ،Nitzschia distans  و
 Diatomaاز گییییروه زئوپالنکتییییونی بیشییییتر از 

تغذيه نمودنید. بیر اسیاس مطالعیات   Nematodaو

ن کرد که بچه ماهیان با طول کمتر حاضر می توان بیا

های پالنکتونی و بعید سانتی متر بیشتر از گروه 15از 

هیای جیانوری را آغیاز از اين مرحلیه تغذيیه بیا گیروه

 .خواهند کرد

گزارش  1303تجلی پور و اکبرنژاد آزادگله در سال    

زيادی بیوده  يیدند که ماهی سفید دارای تنو  غذاکر

گونییه، بطوريکییه   25بیییش از  و از گییروه نرمتنییان بییا

Ceratoderma umbonatume  ،Mytilaster 

linaetus ،Abra ovata  ،Dereissena elata  ، 

C. lamarki ترتیب بیشیترين غالبییت را در روده هب

 Abeskunus میاهی سیفید تشیکیل دادنید و گونیه

akbarnegeadi  بییرای اولییین بییار در روده مییاهی

 يافت شد.سفید 

مییده ی مییاهی سییفید بییالغ را بطییور عغییذای اصییل   

، آمفییی پییودا و میگییو تشییکیل میدهنیید نرمتنییان

(. غذای میاهی سیفید بسییار 1932)عبدالرحمان اف، 

متنییو  و متعییدد  بییوده و دارای رژيییم غییذايی همییه 

چیزخواری است، اين گونه در سواحل جنوبی دريیای 

، Astacus leptodactylusخزر از سخت پوستانی مثل 

Balanus improvisus  وRhithropanopeus harrisii 

  A.leptodactylusتغذيییه نمییوده بطوريکییه گونییه  

بیشییترين غالبیییت را در تغذيییه مییاهی سییفید داشییت 

(. درسییواحل 1303زادگلییه، آ)تجلییی پییور و اکبرنییژاد 

غربی خزر میانی ماهی سفید از خرچنیگ هیای گیرد 

(Crabتغذيه می )(. همچنیین 1981)کازانچیف،  کند

صلی ( نشان داد که اولويت ا1330) رش زرين کمرگزا

ای کییارديوم غییذائی مییاهی سییفید شییامل دو کفییه

(Cerastoderma lamarki،)(Balanusباالنوس ) 

پیا تنیان شیکمبودنید و نیرم (Crabو خرچنگ گرد ) 

(Gastropoda دو کفیییییه ،)  ای هیییییایAbra  و

Hypanisپوستان، سختGammarus وCumacea  

، Mysidae ائی و سیخت پوسیتان اولويت فرعی غیذ

و مواد پوسیده   Niphargoides گاماريده از جنس 

و جانوری دتريتیوس اولويیت تصیادفی میاهی  گیاهی

سفید را در سواحل غربی دريای خزر در محدوده بندر 

انزلی تشکیل دادند. اين موضو  با نتايج پژوهش اخیر 

در سواحل جنوبی دريای خزر مطابقت دارد و بررسیی 

راوانی طعمه خیورده شیده توسیط میاهی سیفید در ف

 Cerastodermaماههییای مختلییف نشییان داد کییه

lamarki  بعنیوان طعمیه اصیلی، نرمتنیان شیکمپا 

(Gastropod) ( و بیییاالنوسBalanus بعنیییوان )

،  Crab،Algaeطعمه فرعی و ساير طعمه هیا شیامل

Gammarus ,Hypanis ،Rhithropanopeus 

harrisii  ،فلییس و گییاو مییاهی  و تخییم  مییاهی

Neogobius sp.)   .بعنوان طعمیه اتفیاقی بودنید )

مطالعات انجام شده بیر روی تغذيیه میاهی سیفید در 

سواحل جنوبی دريای خیزر نشیان داد کیه گروههیای 

سانتی متر از گروههای پالنکتونی ،  15طولی کمتر از 

سییانتی متییر بیشییتر از  25تییا  15گروههییای طییولی 

Mytilaster سیانتی  25طولی بیشتر از  و گروههای

 Afraei)تغذيه می نمايد  C.lamarkiمتر بیشتر از 

Bandpei et al., 2008) که با نتايج بدست آمیده ،

 در پژوهش حاضر مطابقت دارد.

تغذيه ماهی سفید برحسب سن بطور منظم صورت    

نمی گییرد بطوريکیه میاهی سیفید دو سیاله بییش از 

ف میی خورنید و ماهیان سه، چهار و پینج سیاله صید

ماهی هفت ساله از ديگر ماهیان صدف خوارتر هستند 

و همچنین از نظر سخت پوست خیواری نییز ماهییان 

چهار ساله بیشتر از سیاير گروههیای سینی از سیخت 

پوسییتان تغذيییه مییی نماينیید )تجلییی پییور و اکبرنییژاد 

(. مطالعه حاضر بیر روی بررسیی رژيیم 1303ازادگله، 

ن مختلیف نشیان داد کیه غذائی ماهی سفید در سینی

،  (Mysidae)گروه سنی يکساله بیشیتر از میسییده 
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 ، سیه سیاله سراسیتودرما (Crab)دو ساله خرچنگ 

(C. lamarki)   چهیییار سیییاله گاسیییتروپودا ،

(Gastropoda)  پنج، شش، هفیت و هشیت سیاله ،

تغذيییه مییی  (C. lamarki)بیشییتر از سراسییتودرما 

سیط تجلیی پیور و نمايند که با مطالعه انجام شیده تو

مطابقت دارد. در حیال  1303اکبرنژادآزادگله در سال 

حاضر، اين موضو  می تواند بدلیل مناسب بودن تنو  

به سبب ح،ور شانه  اقالم غذائی موجود در بستر دريا

و افزايش فعالیت های  (Mnemiopsis leidyi)دار 

بیولوژيکی و نیز تغییر رژيیم غیذائی از پالنکتیونی بیه 

 >واری از سن يک سالگی )گروههای طیولی خگوشت

 .سانتی متر( باشد 15
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سانتی متری )باال(و ماهیان  10خورده شده در روده بچه ماهی سفید در  روههای طولی کمتر از  ی: درصد فراوانی طعمه 3نمودار 

 1323 -26یكساله )پائین(در سواحل جنوبی دریای خزر سال 

 



 1931، زمستان 1سال اول، شماره           نشريه علوم آبزي پروري
 

56 
 

 
Nasrollahzadeh et al. 2008  وNasrollahzadeh 

et al. 2008a  اکوسیستم دريای خزر گزارش کردند که

از سط  تروفیکی الیگوتروف در دوره قبل از ورود شیانه 

-هيوتروف در بعد از ورود شیانه دار بی -دار به حالت مزو

 ترش  موکوس و افزايش فعالیت هیای بیولیوژيکیدلیل 

 تغییر کرده است. 

زارش کردنیید کییه ( گیی1384اران )عباسییی و همکیی   

بچیه ماهییان در سیواحل غربیی  میانگین شدت تغذيیه

طییور میییانگین هدريییای خییزر و در محییدوده انزلییی بیی

میباشد. در پژوهش اخیر میانگین شیدت  1/13±3/133

دسیت آمیده در سیواحل جنیوبی دريیای خیزر هتغذيه ب

بررسی شدت تغذيه ماهی سیفید در  بود. 3/09±2/303

لف نشان داد کیه مییانگین  شیدت تغذيیه ماههای مخت

مراتیب بیشیتراز نرهیا ه( بی13/231±98/153ماده هیا )

ر می رسید کیه ظنه( بود. بنابراين، ب33/154±34/233)

دلیل افزايش فعالییت هاين موضو  درماده ها می تواند ب

برای بدست آوردن شکار جهت رشد و توسیعه تخمیدان 

 اشد.منظور افزايش تعداد تخم مرتبط بهب

  ( Afraei Bandpei  et al. 2010)  گزارش کردند

که ماهیان ماده برای رشد و توسعه گناد نیاز بیه انیرژی 

ش حاضر، در ماده هبیشتری نسبت به نرها دارند. در پژو

ترتییب بیا هب ماه ها و نرها بیشترين شدت تغذيه در مهر

و  بیود 30/305±33/153و  83/313±99/30مییانگین 

ترتییب بیا هبی میاه تغذيیه در فیروردينکمترين شیدت 

بیییود.  53/142±33/80و  42/119±21/09میییانگین

میزان شدت تغذيه در ماده ها و نرها در دی ماه نسیبت 

آذر( کاهش را نشان می دهید کیه -های قبل )مهربه ماه

دلیل ورود به فصل زمستان ، کیاهش دمیا و همی تواند ب

عمیاق باشید. شرو  دوره زمستان گذرانی و مهاجرت به ا

(Valipour & Khanipour, 2006 ) گزارش کردند

متیر  155که ماهی سفید در فصیل زمسیتان تیا عمیق 

نمايید. مطالعیات جهت زمستان گیذرانی مهیاجرت میی

 یه ماهی سفید نشان داد با فرضییهحاضر در مورد تغذي

ماهیان در زمان تولیید مثلیی فعالییت تغذيیه ای آنهیا "

دلیل اين کیه در ايین هب. اردمطابقت د "کاهش می يابد

دلیل فشاری که هزمان گنادها در حال توسعه هستند و ب

بر روی روده ها وارد می شود امکان عمل ه،م و جذا 

می دهد. بنابراين هر چه از  غذا را توسط روده ها کاهش

مهر به فروردين پیش می رويم با توجه به نزديک شدن 

تغذيه آنهیا نییز  شدت ،به دوره تولید مثلی ماهی سفید

کییاهش مییی يابیید. گزارشییات قابییل دسییترس شییامل 

(Geetha et al., 1990  ،Dadzie 2007)  بیییان

نمودند که افزايش معده هیای خیالی ماهییان در فصیل 

دلیل کاهش فعالیت تغذيیه ای میی باشید، همثلی بدتولی
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کیه گنادهیای رسییده ف،یای زيیادی را درناحییه زمانی

ادی به معده وارد می کننید شکمی می گیرند و فشار زي

 و اين موضو  فعالیت تغذيه ای را دچار مشکل می کند. 

درخاتمه می توان نتیجه گیری کرد که بچیه ماهییان    

سانتی متر بیشیتر از  15سفید با گروههای طولی کمتر 

 Exuviaela( گروههای پالنکتیونی شیامل )اگزاويلیوال

cordata )و )نیتزچیییا Nitzchia distance غذيییه ت

می نمايد. ماهی سفید از يکسالگی تغذيیه گوشیتخواری 

عنیوان هبی lamarki  .Cرا شرو  میی کنید بطوريکیه 

علیت نبیودن هطعمه اصلی میاهی سیفید میی باشید. بی

اطالعات کافی در زمینه اولويیت غیذائی نمیی تیوان در 

کاهش آن بعد از ورود شیانه  مورد تغییر رژيم غذائی و يا

ديگیر اظهیار نظیر نمیود. بنیابراين  يا ساير عوامیل دار و

گردد تحقیق بیشیتری روی تغذيیه و سیاير پیشنهاد می

موارد بیولوژيک آن بعید از فصیل صیید )ارديبهشیت تیا 

 .صیادی صورت پذيرد ییت چند تور پرهمهر( با فعال

 

 تشكر و قدردانی:

-83455اين تحقیق قسمتی از پروژه مصوا به شیماره 

باشیید کییه توسییط مییی  8351-52-255555-532-2

موسسه تحقیقات شیالت ابالغ گرديید. بدينوسییله الزم 

می دانم از همکاری صمیمانه موسسه تحقیقات شییالت 

دلییل فیراهم هايران و  پژوهشکده اکولوژی دريای خزر ب

نمودن امکانات الزم در اجرای اين تحقیق تشکر نمیايم. 

گنجییان، رسیتمیان بیه  همچنین از آقايیان هاشیمیان،

همکییاری در شناسییائی موجییودات تغذيییه ای و جهییت 

آقايان مالئی، طالشیان، باقرزاده به جهت نمونه بیرداری 

 از ماهیان سپاسگزاری می نمايم.
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 1323-26: شاخص اقالم غذائی پر اهمین در روده ماهی سفید در سال 3جدول 

 اقالم غذائی
Fi di Di ISI 

Cerastoderm lamarkia 
155 330/4 338/5 383/33 

Balanus improvises 4/31 332/5 59/5 448/3 

Hypanis sp. 
3/14 528/5 554/5 508/5 

Rhithropanepeus harrisii 
1/03 431/5 532/5 02/3 

Gammarus sp. 
3/14 283/5 541/5 083/5 

Theodoxus sp. 
3/14 0/5 531/5 52/1 

Algae 
1/03 33/5 543/5 390/2 

Fish 
3/14 509/5 558/5 12/5 

Egg 
3/14 509/5 558/5 12/5 

 

 

 
 : میانگین ضریب چاقی ماهی سفید در ماههای مختلف در سواحل جنوبی دریای خزر4نمودار 

 

 منابع: 

اسماعیلی ، .، خدابنده، ص.، ابطحی، ا.، سیف آبادی،       

. گیزارش اولیین میورد از شیانه داران 1338ج.، و ارشاد، ه.، 

له پژوهشی علوم و تکنولوژی . مج1338دريای خزر در سال 

محیط زيست. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقیات . 

 . 15ص 

. بررسی سن، رشد، رژيم غذائی 1384افرائی بندپی،م.        

 و رسییییدگی جنسیییی شیییگ میییاهی براشییینی کیییووی

 (Alosa braschnikowii  در آبهییای ايرانییی دريییای  )
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ارشناسی ارشد . دانشگاه خزر) آبهای مازندران(. پايان نامه ک

 صفحه. 82آزاد اسالمی  واحد تهران شمال. 

. بررسی غذای 1303تجلی پور، م. اکبرنژاد آزادگله، ر.        

. 34طبیعی ماهی سیفید. نامیه دانشیکده دامپزشیکی. دوره 

 صفحه 10. 2شماره 

. مییاهی سییفید. موسسییه  1334رضییوی صیییاد،ا. .      

 فحه.ص 130تحقیقات شیالت ايران. 

.بررسییی فیزيولییوژيکی تغذيییه   1330زريیین کمییر، ح.      

وعادات غذائی ماهی سفید در محیدوده بنیدر انزلیی. پايیان 

 صفحه. 105نامه کارشناسی ارشد.

سلیمانی رودی،  . هاشمیان،  . ساالروند، غ. نصرا..زاده،     

تییوده . بررسییی تنییو ، پییراکنش ، فراوانییی و زی 1395ح.  

ر منطقییه جنییوبی دريییای خییزر. موسسییه ماکروبنتوزهییا د

 صفحه )در دست انتشار( 113تحقیقات شیالت ايران. 

طییاهری، م. سیییف آبییادی، س.ج. ابطحییی، ا. يزدانییی       

  گییزارش اولییین مشییاهده خییانواده . 1382فشییتمی، م. 

Spionidae  کرم پرتار( در سواحل شهرستان نور )جنیوا(

ايیران، بهییار و دريیای خییزر(. مجلیه علییوم و فنیون دريییايی 

 1382تابستان 

عباسی ،ک. و فیدائی ،ا.،سیبک آرا ،ج.،میومن نییا ،م.       

. بررسی رژيم غذايی بچیه میاهی سیفید در سیواحل  1384

استان گییالن . نخسیتین همیايش ملیی شییالت و توسیعه 

 . 143پايدار.دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر.صفحه 

.ترجمیه: عیادلی ،ی.  . دريای خزر 1332قاسم اف،س.       

 صفحه. 03مرکز تحقیقات شیالتی انزلی .

. ماهیان دريای خزر و حوزه  1981.ان.  کازانچیف ،ای       

.شرکت سیهامی شییالت  1332آبريز آن.ترجمه :شريعتی ،ا.

 صفحه. 131ايران.

. هییییدرولوژی و  1333پیییورغالم، ر.   .کیییاتونین ،آ       
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Abstract 

 The feeding habits of Kutum, Rutilus frisii kutum (Kamensky 1901), in the southern Caspian 

Sea (waters Mazandaran) were investigated by examining the stomach contents of fish 

collected monthly from the commercial and experiment catch from early October 2006 to 

September 2007. Their diet consisted different prey. Age determination, based on scale 

readings, showed that the population was composed of eight age- groups comprise to 

1,2,3,4,5,6,7 and 8 years. The highest Index of Fullnes (IOF) was occurred in October for 

female (av.±SD) 313.86±65.9and 350.75 ±103.7 for male. The minimum IOF obtained in 

March, 119.42±59.21 and 144.07± 85.04 percent for female and male, respectively which 

coincided to spawning period. The significant different was between IOF and sex (at the female 

and male) in various months (ANOVA, P<0.05). Based on frequency of prey Cerastoderma 

lamarki was the main prey, Theodoxus sp. and Balanus improvisus as subordinate prey, and 

Rhithropanepeous harrisii, Hypanis sp., Neogobius sp., algae, scale and fish eggs as random 

prey in stomach contents of Kutum. The stomach contents of fingerling of Kutum with length 

groups <10cm were found Exuviaella cordata and Nitzchia distance of phytoplankton and 

Diatoma, and Nematoda of zooplankton groups. Based on Important Species Indices (ISI) 

C.lamarki was the important species in stomach content of Kutum which confirm frequency of 

prey analysis. The highest values condition factors (CF) were observed in April with 1.29±0.16 

and lowest in September with 1.16±0.2. There is significant different between CF and various 

months (P<0.05). Consequently, the Kutum is a carnivorous species and commence feeding 

activity of animals from one-year old with Mysidae.  
  

Key words: Feeding regime, age groups, Rutilus frisii kutum, Caspian Sea, Iran       

 

 

 

 


