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  Alburnoides eichwaldii  (De Filippi, 1863)بررسی رژیم غذایی ماهی خیاطه

 در رودخانه تجن، استان مازندران

 
 کشاورزی و منابع دانشگاه علوم  گروه شیالت، دانشکده علوم دامی و شیالت،   *:پورپودهسعید اسماعیل

 875طبیعی ساری، صندوق پستی: 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه شیالت، دانشکده علوم دامی و شیالت، : حسین رحمانی

 875صندوق پستی: 

 دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، شیالتگروه  :رسول قربانی

 41935-98731پستی: گرگان، صندوق 

 

 
 9312 اسفندپذیرش: تاریخ                9312 آذرتاریخ دریافت: 

 چکیده

در رودخانه تجن )محدوده سد شهید رجایی تا دوراهی  Alburnoides eichwaldiiجهت بررسی رژیم غذایی ماهی خیاطه 

های ماهی با دستگاه انجام شد. به این منظور نمونهبرداری صورت ماهانه در سه ایستگاه نمونهبه 1931کیاسر( در طی سال 

ها جهت تعیین سنجی اولیه و جداسازی فلسکمک سوربر سمپلر صید گردید. پس از زیستمهرگان کفزی بهالکتروشوکر و بزرگ بی

در دو جنس نر و ماده  سن، طول و وزن دستگاه گوارش ماهی ها از بدن ماهی خارج گردید. میزان شاخص خالی بودن معده در این ماهی

باشد. میانگین عددی طول نسبی روده در دو جنس نر و در فصول و سنین مختلف نشان داده که این گونه در رودخانه تجن پرخور می

 ( که حاکی از تمایل این گونه به P<06/0دست آمد )هب 66/0و  66/0ماده در فصول مختلف و در سنین مختلف به ترتیب 

دهنده وضعیت نامطلوب غذایی . بررسی شاخص پر بودن معده در دو جنس نر و ماده در فصول مختلف سال، نشانخواری استگوشت

 در این ماهیان بود. بررسی همین شاخص در سنین مختلف نشان داد که با افزایش سن میزان این شاخص کاهش محسوسی دارد

(06/0>Pبررسی شاخص ارجحیت غذایی در هر دو جنس نر و ما .)چنین در سنین مختلف نشان داد که ده در فصول مختلف و هم

راسته تریکوپترا غذای اصلی این ماهی بود. شاخص فراوانی کمی موجودات بلعیده شده حاکی از فراوانی باالی راسته تریکوپترا در روده 

تر داد که میزان آن در جنس ماده بیشماهی خیاطه در همه فصول و همه سنین بود. بررسی شاخص وضعیت در دو جنس نر و ماده نشان 

(. نتایج این تحقیق نشان داد که ماده غذایی تریکوپترا در فصول و سنین مختلف برای ماهی خیاطه غذای P<06/0از جنس نر بود )

 غالب و عمومی بوده است.
 

 رژیم غذایی، ماهی خیاطه، محتویات روده، رودخانه تجن : کلمات کلیدی:

 Esmaeilpoorsaeid@yahoo.comپست الکترونیکی نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه

های مختلف آبزیان در یک اکوسیستم مطالعه زیستی گونه       

غذایی شناختی زنجیرهشناخت و تجزیه و تحلیل بوم به آبی منجر

گردد، که این امر در اعمال مدیریت صحیح اکوسیستم می

(. موادغذایی Kazanchoeev ،9119باشد )مهم می شیالتی بسیار

خورده شده پیش شرطی اساسی برای رشد، توسعه و بقای تمام 

ها آن مهمی در مهاجرت، رشد و تولیدمثل ها بوده که نقشماهی

کند. ماهیت مواد مغذی تا حدود زیادی به ماهیت ایفا می

طور قابل توجهی از نظر محیط زیست بستگی داشته که به

(. رژیم 6002 و همکاران، Bhuiyan) باشدمحیطی مهم میزیست

های مختلف ماهیان با یکدیگر متفاوت بوده و از غذایی گونه

افراد یک گونه نیز کنند، حتی مواد غذایی خاصی تغذیه می

ممکن است در سنین و یا فصول مختلف از مواد غذایی متفاوتی 

تغذیه نمایند. مشاهده مستقیم عادات غذایی ماهیان در محیط 

های طبیعی غیرممکن بوده، بنابراین یکی از بهترین روش

مطالعه رژیم غذایی یک ماهی، بررسی محتویات دستگاه گوارش 

  (.Biswas ،9113باشد )می

خام جهت رشد ماهیان بوده و یکی از  عنوان مادهغذا به       

عالوه موجودیت غذا کیفیت زیستگاه است. به کنندهتعیین عوامل

هایی که حاوی مواد صورت درصدی از معدهدر یک منطقه به

 (.6002و همکاران،  Haleyکند )غذایی هستند انعکاس پیدا می
مواد غذایی از نیازهای اساسی تالش در جهت تامین        

ماهیان محسوب شده و نقش پارامترهای محیطی بر رشد و 

 ؛Webb ،9111) هضم و جذب غذا بسیار حائز اهمیت است

Backiel ،9119)ًآبزیان تا حدودی به تغییرات منبع  . عموما

غذایی سازگاری نشان داده و اگر غذای کافی در دسترس نباشد، 

نژاد و رجبیی خود را افزایش دهند )تمایل دارند طیف غذای

 (.9311تاکامی، آذری

از  Alburnoides eichwaldiiماهی خیاطه با نام علمی        

، بنتوپالژیک و از ماهیان رودرو، ساکن آب Cyprinidaeخانواده 

های این ماهی در اروپا و آسیا،  شور است. زیستگاهشیرین و لب

حوضه دریای سیاه، دریای خزر، دریای آرال، دریای بالتیک، 

، Bogtskaya ؛Coad ،6002) دریای شمال و خلیج بیسکای بوده

پذیر ای آسیبهای آبی اروپا گونه( و در اکثر اکوسیستم9111

پراکندگی این جنس در  (.6002و همکاران،  Haley)باشد می

های حوزه دریای خزر، حوزه آبریز دریاچه ایران، در رودخانه

های کرج و جاجرود، زاینده رود و شور رود ارومیه، رودخانه

اصفهان، رود کر، حوزه دجله و فرات و حوزه آبریز قره قوم 

؛ 9111و همکاران،  Kiabi؛ Coad ،6002) گزارش شده است

Costello ،9110اما این گونه فقط در حوزه 9311ی، ؛ عبدل )

 (.Coad ،6002)شود دریای خزر یافت می

در گروه حداقل نگرانی  IUCNبندی این گونه در طبقه       

ای در مناطق صورت گستردههکه بدلیل اینهقرار گرفته است، ب

اما در  (Freyhof ،6001و  Kottelatپراکنش خود حضور دارند )

های ای و آلودگیرودخانه جریانات دلیلهاروپا ب هایاز آب بسیاری

 دهندرا در گروه در معرض خطر و یا تهدید قرار میآلی آن

(Lusk  ،؛ 9112و همکارانLelek ،9111 .)این گونه حال،ینبا ا 

 گروه در IUCN یبندطبقهدر خزر  یایدر یدر حوزه جنوب

و همکارن،  Kiabi) شودیم گرفته نظر در "یحداقل نگران"

 یتجار یبرداربهرهو عدم آن  یباال یفراوان دلیلهکه ب(، 9111

 .باشدها میاز آن

های با توجه به عدم ارزش اقتصادی این گونه در آب       

مطالعات کمی بر روی بسیاری از خصوصیات زیستی و  ،داخلی

شناختی این گونه انجام شده است ولی این گونه از نظر بوم

های داخلی ایران، طعمه برای زیستی ماهیان آب حفظ تنوع

شناسی دارای اهمیت ورزشی و ارزش زیبایی لحاظ صیدو به صید

در . (Bogtskaya ،9111؛ 9311عبدلی، ) باشدسزایی میبه

های غذایی ایران نیز تاکنون مطالعات اندکی در خصوص عادت

 توان به مطالعهصورت گرفته که می A. eichwaldiiگونه 

Abbasi  ( در نهرهای کبودوال، شیرآباد و 6000)و همکاران

و همکاران  Treerآباد و در خارج از کشور به مطالعه تیل

لذا با توجه به ( اشاره نمود. 6002و همکاران ) Piria( و 6002)

در بسیاری از منابع آبی از جمله خیاطه اهمیت زیستی گونه 

ماهه مورد  96یک دوره  رودخانه تجن، رژیم غذایی این گونه در

 بررسی قرار گرفت.

 

 هاشمواد و رو
این بررسی در رودخانه تجن )در محدوده سد شهیدرجایی        

های حوزه جنوبی ترین رودخانهو دو راهی تاکام( که از مهم

رود، انجام شد. این رودخانه به طول شمار میدریای خزر به

کیلومتر مربع  6000کیلومتر و مساحت حوزه آبریز حدود  920

دقیقه عرض  66درجه و  32درجه تا  32باشد که در فاصله می

دقیقه طول  61درجه و  23دقیقه تا  3درجه و  23شمالی و 

سه ایستگاه  تعداد (.9311 همکاران، و )مسعودیان دارد ادامه شرقی

شناختی نظیر در محدوده فوق براساس برخی خصوصیات بوم

 چنینو هم A. eichwaldiiعمق و اطمینان از صید گونه خیاطه 
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 (.9)شکل نددسترسی به رودخانه در این منطقه، انتخاب شد

 

 

 
 برداری در رودخانه تجنهای نمونه: موقعیت ایستگاه1شکل 

 

کمک دستگاه الکتروشوکر با ها بهبرداری از ماهینمونه       

مدت هطور ماهانه بهآمپر ب 2/9ولت و فرکانس  900-600ولتاژ 

های ( در ایستگاه9319)فروردین تا اسفند سال  سالیک

های صید شده در ظروف حاوی مطالعاتی انجام شد. نمونه

آزمایشگاه گروه  تثبیت و برای مطالعات بعدی به %90فرمالین 

شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری منتقل 

گیری اندازه ماهیان، سنجیزیست هایشاخص آزمایشگاه شدند. در

های شد. تعدادی فلس از بین خط جانبی و باله پشتی ماهی

های جداگانه با ذکر مشخصات صید شده برداشته و در پاکت

تا در زمان مناسب تعیین سن شوند. جنسیت  ،داریماهی نگه

ها با بررسی ظاهری تعیین شده و طول دستگاه گوارش ماهی

صورت پر و خالی توزین شد و سپس هگیری و وزن آن باندازه

زیر لوپ کل مواد غذایی خورده شده براساس راسته شناسایی و 

 شمارش شدند. 

های زیر فرمولبرای تجزیه و تحلیل اطالعات حاصله از        

 استفاده گردید:

 :(Vacuity Indexدرصد خالی بودن لوله گوارش )       

CV =
Es

Ts
∗ 100 

هاست. تعداد کل معده Tsهای خالی و تعداد معده Esکه در آن 

 ماهی نسبتاً CV>60<00ماهی پرخور، اگر  CV>0<60اگر 

 CV>20<10تغذیه متوسط، اگر  CV>00<20پرخور، اگر 

، Euzenباشد )خور میکم CV>10≤900و اگر  خورکم نسبتاً

9111.) 

 :(Relative Length of Gutطول نسبی روده )       

RLG = GL/TL 
طول کل بدن است. اگر  TLطول لوله گوارش و  GLکه در آن 

9>RLG 9خوارند، اگر گوشت ماهی<RLG خواری تمایل به گیاه

 (.Biswas ،9113) چیزخوارنددارند و حد واسط بین این دو همه

 Index ofشدت تغذیه یا میزان پر بودن لوله گوارش )       

Fullness): 

IF =
w

W
∗ 104 

وزن ماهی هر دو به گرم  Wوزن محتویات روده و  wکه در آن 

باشد تغذیه ماهی  100تا  000بین  IFاست. اگر مقدار عددی 

تغذیه تر از این محدوده باشد تر و یا کممناسب است و اگر بیش

 (.Biswas ،9113ماهی نامطلوب خواهد بود )

 Frequency) غذایی )ارجحیت( اولویت تعیین       

Percentage): 

FP =
Ni

Ns
∗ 100 

هایی تعداد معده Niفراوانی مشاهده غذای خاص،  FPکه در آن 

های محتوی تعداد معده Nsها دیده شده و که این طعمه در آن

 FP>90<20غذای تصادفی است، اگر  FP<90غذاست. اگر 

عنوان غذای باشد این طعمه به FP>20غذای فرعی است و اگر 

 (.Hile ،9132آید )حساب میاصلی ماهی به
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 :فراوانی موجودات بلعیده شده

P =
np

Np
∗ 100 

تعداد کل  Npتعداد هر موجود بلعیده شده و  npکه در آن 

 (.Coad، 6002) باشدموجودات بلعیده شده می

 :شاخص وضعیت       

K = W ∗ 100/Lb 
متر سانتی کل بدن به طول L وزن بدن برحسب گرم، w آن که در

 (.Hile ،9132) باشدو وزن می طول بین رگرسیونی شیب خط b و

 :(Ipشاخص غالبیت )       

Ip = AiFi/ ∑ Ai Fi 

ترتیب درصدهای شمارشی )فراوانی( و احتمالی به Fiو  Aiکه 

شده هستند. این شاخص، یک روش نموداری غذاهای مصرف 

ای صیادی براساس درصد برای تجزیه و تحلیل استراتژی تغذیه

کند. در روش مذکور احتمالی و درصد فراوانی پیشنهاد می

درصد احتمالی در مقابل درصد شمارشی رسم و سپس هر 

، Costelloشود )می تفسیر نمودار درون توجه به موقعیت منطقه با

9110.) 

 : تعیین شاخص انتخاب غذا )نمایه ایولو(       
E = (ri − pi) (ri + pi)⁄ 

کننده ارتباط بین فراوانی ماده غذایی در شاخص ایولو بیان

باشد که مقدار عددی دستگاه گوارش و محیط زیست آن می

دست آمده ه+ است که مقدار عددی ب9تا  -9این شاخص بین 

غذایی و عدد منفی حاکی از مثبت باشد نشان از تمایل به قلم 

 (.Ivlev ،9129پرهیز از قلم غذایی است )

  :وینر-شاخص شانون       

= - ∑Pi    

صورت براساس این شاخص فرض بر این است که افراد به

برداری شوند و تصادفی از بین یک جامعه بسیار بزرگ نمونه

ای در جامعه هستند. این شاخص دارای نمایندهها تمامی گونه

 باشد و صورت توام میها بهکننده کیفیت و کمیت گونهبیان

 (.6000و همکاران،  Lydyمتغیر باشد ) 9-2تواند بین می

 

 نتایج
نمونه ماهی خیاطه از سه ایستگاه  100در مجموع تعداد        

 630نمونه نر،  306مورد مطالعه صید شد که از این تعداد، 

نمونه نیز قابل شناسایی نبود و  920نمونه ماده و جنسیت 

(. χ2، 02/0>P=2/1) باشدمی 61/9به  9به ماده  نر جنسی نسبت

ساله (، یک% 61/36دارای چهار گروه سنی صفرساله ) مجموعاً

( بودند که % 16/6( و سه ساله )% 12/02(، دو ساله )% 92/91)

 (. 6گروه سنی دو ساله غالب بود )شکل 

 

 
1931های صید شده در رودخانه تجن در سال : فراوانی سنی خیاطه2شکل   

 
( در دو جنس نر و CVشاخص خالی بودن معده )بررسی        

ماده در فصول مختلف و هم در سنین مختلف حاکی از پرخوری 

میانگین عددی طول  (.6و  9ماهی خیاطه بوده است )جداول 

( در هر دو جنس نر و ماده و در سنین RLGنسبی روده )

 دست آمد که تمایل این ماهیانهب 22/0و 22/0ترتیب مختلف به

( و تفاوت 6و  9ول ادهد )جدخواری را نشان میشتبه گو

 (.P>02/0داری در سنین مختلف مشاهده نشد )معنی

( در دو جنس نر و ماده IFبررسی شاخص پر بودن معده )       

دهنده وضعیت نامطلوب این ماهی در فصول مختلف سال نشان

 (. 9از لحاظ غذایی بود )جدول 
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های سنی مختلف نشان داد گروهبررسی این شاخص در        

که با افزایش سن از صفر سالگی تا سه سالگی، میزان این 

شاخص کاهش محسوسی داشته و به لحاظ آماری در همه 

 (.6( )جدول P<02/0دار بودند )سنین دارای اختالف معنی

  

 1931در فصول مختلف رودخانه تجن در سال  A. echwaldii ای مربوط به دو جنس نر و ماده ماهیهای تغذیه: شاخص1 جدول

 شاخص
 ماده نر

 زمستان پاییز تابستان بهار زمستان پاییز تابستان بهار

CV 11/9 00/1 10/6 92/93 20/2 10/1 32/0 12/1 

RLG 23/0 22/0 21/0 22/0 21/0 21/0 22/0 21/0 

IF 33/321 90/323 03/362 33/393 03/310 60/300 31/396 29/361 

 22/66 26/99 10/91 12/90 62/61 61/96 63/60 91/92 درصد فراوانی افمروپترا

 63/10 62/19 12/21 13/21 22/23 02/23 31/19 91/11 درصد فراوانی تریکوپترا

 23/0 11/1 91/99 96/1 21/3 21/92 00/2 20/2 درصد فراوانی شیرونومید

 01/6 33/1 60/9 0 20/0 21/1 30/63 0 درصد فراوانی سیمولیده

 0009/0 - - - 09/0 - - - درصد فراوانی خرچنگ

         

 1931در سال در رودخانه تجن  A. echwaldiiهای سنی مختلف ماهی ای مربوط به گروههای تغذیه: شاخص2جدول 

 سه ساله دو ساله سالهیک صفر ساله شاخص

CV 11/3 61/1 11/1 11/92 

RLG 23/0 22/0 22/0 22/0 

IF 62/032 36/311 22/392 99/601 

 92/60 92/91 10/91 29/96 درصد فراوانی افمروپترا

 26/21 90/21 11/10 12/12 درصد فراوانی تریکوپترا

 02/92 31/1 20/2 12/1 درصد فراوانی شیرونومیده

 90/0 19/3 21/6 11/6 درصد فراوانی سیمولیده

 01/9 90/0 - - خرچنگ  درصد فراوانی

K 30/9 66/9 61/9 33/9 

     

( در دو جنس نر و FPبررسی شاخص ارجحیت غذایی )       

 فصول مختلف سال نشان داد که راسته تریکوپتراماده در 

(Trichoptera)  در هر دو جنس و همه فصول، غذای اصلی این

در  (Ephemeroptera) آید. راسته افمروپتراحساب میماهی به

هر دو جنس در فصل تابستان و زمستان غذای اصلی و در فصل 

 بهار و پاییز غذای فرعی بوده است. خانواده شیرونومیده

(Chironomidae)  در همه فصول و هر دو جنس غذای فرعی

در هر دو جنس  (Simuliidae) این گونه بود. خانواده سیمولیده

در فصل تابستان غذای تصادفی و در فصول پاییز و زمستان 

 (. 3غذای فرعی بود )جدول 

 

 1931در رودخانه تجن در فصول مختلف سال  A. echwaldiiهی : وضعیت شاخص ارجحیت غذایی ما9جدول 

 شاخص
 ماده نر

 زمستان پاییز تابستان بهار زمستان پاییز تابستان بهار

31/00 افمروپترا  21 0/03  02/20  26/01  00/21  30/30  16/20  

30/16 تریکوپترا  11 2/11  39/12  01/10  10/12  06/16  01/12  

1/00 61 62 شیرونومیده  12/91  21/61  30/31  19/39  31/91  

1/61 1 0 سیمولیده  26/92  0 31/2  12/62  13/1  

21/0 - - - خرچنگ  - - - 61/6  
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چنین بررسی این شاخص در سنین مختلف نشان داد هم       

های سنی غذای اصلی بود، که راسته تریکوپترا در همه گروه

ها غذای فرعی و در سالهها و یکافمروپترا در صفر سالهراسته 

ها غذای اصلی بود. خانواده شیرونومید در ها و سه سالهسالهدو

ها سنین صفر، یک و دو ساله غذای فرعی ولی در سه ساله

ها سالهغذای اصلی بود. خانواده سیمولیده نیز در صفر و سه

ذای فرعی بود )جدول ها غساله غذایی تصادفی و در دو و سه

0.) 

 
 1931در رودخانه تجن در سال  A. echwaldiiهای سنی مختلف : وضعیت شاخص ارجحیت غذایی در گروه4جدول 

سالهیک صفر ساله شاخص  سه ساله دوساله 

09/30 افمروپترا  13/01  90/29  00/29  

06/13 تریکوپترا  91/13  21/10  900 

00/60 شیرونومیده  69/60  10/61  20/26  

23/1 سیمولیده  12/1  10/93  62 

91/9 - - خرچنگ  2/96  

( نشان Pمحاسبه شاخص فراوانی موجودات بلعیده شده )       

داد که راسته تریکوپترا در هر دو جنس نر و ماده در فصول 

فراوانی را در دستگاه گوارش این ماهی ترین مختلف سال بیش

(. 9ترین میزان را دارا بود )جدول داشته و خانواده سیمولیده کم

بررسی این شاخص در سنین مختلف هم نشان داد که در همه 

ترین و خانواده سیمولیده های سنی راسته تریکوپترا بیشگروه

ند. اترین میزان را در دستگاه گوارش ماهی خیاطه داشتهکم

ذکر است در فصل زمستان و در سن دو و سه ساله البته الزم به

 (.6تعدادی خرچنگ نیز مشاهده شد )جدول 

ماهی خیاطه  در بررسی اهمیت طعمه و استراتژی تغذیه       

(Ip)  با استفاده از  تجن رودخانهاز الرو و شفیره حشرات در

مشاهده های فراوانی شمارشی، در مقابل درصد احتمالی درصد

از نظر درصد شمارشی، در همه فصول تریکوپترا  گردید که

ها مثل افمروپترا، و عمومی بود و سایر طعمه ای غالبطعمه

 ایطعمه زمستان( فصل در )فقط خرچنگ و سیمولیده شیرونومیده،

چنین بررسی این شاخص در سنین نادر اما عمومی بود. هم

همه سنین غذای غالب و مختلف نیز نشان داد که تریکوپترا در 

ها مثل افمروپترا، شیرونومید، عمومی بود و سایر طعمه

ای نادر ها( طعمهسیمولیده و خرچنگ )فقط در دو و سه ساله

 (.3ولی عمومی بودند )شکل 
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شاخص غالبیتبا استفاده از نمودار  ماهی خیاطه رودخانه تجنای اهمیت طعمه و استراتژی تغذیه: 9شکل   

 

محاسبه فاکتور وضعیت در سنین مختلف نشان داد که        

ها و سالهترتیب در یکحداقل و حداکثر مقدار این شاخص به

های مختلف بررسی این شاخص در جنسها بوده است. سه ساله

 36/9ترتیب نشان داد که شاخص وضعیت در جنس نر و ماده به

 (. 6( )جدول P<02/0باشد )می 31/9و 

( در ماهی خیاطه Eتعیین شاخص انتخابی ماده غذایی )       
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در فصول مختلف سال نشان داد که در همه فصول، میزان این 

تریکوپترا مثبت بوده که حاکی از تمایل این  شاخص برای طعمه

چنین میزان این ماهی برای تغذیه از این طعمه است. هم

افمروپترا در فصل بهار و زمستان مثبت که  شاخص برای طعمه

حاکی از تمایل ماهی خیاطه به افمروپترا در این فصول بود. 

نفی افمرپترا م در فصول تابستان و پاییز برای طعمه Eمیزان 

بوده که نشان از عدم تمایل آن به افمروپترا در این فصول بود. 

شیرونومیده در همه فصول منفی  برای طعمه Eمیزان شاخص 

بود که حاکی از پرهیز از این طعمه بود. میزان این شاخص برای 

غیر از زمستان عددی منفی فصول به طعمه سیمولیده در همه

گ که فقط در فصل زمستان خرچن بود. این شاخص برای طعمه

 نشان خیاطه قرار گرفت نیز عددی مثبت بوده که مورد تغذیه

 (.2)جدول  باشدمی خرچنگ دهنده تمایل این گونه به طعمه

 

 1931( در ماهی خیاطه در فصول مختلف در سال E: شاخص انتخابی غذا )5جدول 

 زمستان پاییز تابستان بهار E  شاخص
Ephemeroptera 02/0+ 91/0- 29/0- 01/0+ 

Trichoptera 11/0+ 12/0+ 26/0+ 11/0+ 
Chironomidae 10/0- 22/0- 92/0- 21/0- 

Simuliidae 9- 36/0- 91/0- 21/0+ 
Crab 9 ـ ـ ـ+ 

مهرگان کفزی در بی ای بزرگروند تغییرات تنوع گونه       

دستگاه گوارش و محیط مشابه هم بوده و در تمام فصول مقدار 

 (.0تر از دستگاه گوارش بوده است )شکل آن بیش
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مهرگان کفزی در محیط و دستگاه گوارش ماهی ای بزرگ بیتنوع گونه 4شکل 

 1931تجن در سال  در رودخانه A. eichwaldiiخیاطه 

 

 بحث
ای، غذای های تغذیهدر مطالعه حاضر، با توجه به شاخص       

اصلی ماهی خیاطه در رودخانه تجن راسته تریکوپترا بود و در 

)شیرونومیده  افمروپترا قرار دارد. راسته دیپترا بعدی راسته درجه

غذاهای فرعی بودند. در فصل زمستان در عنوان و سیمولیده( به

ماهیان دیده  روده در تصادفی عنوان غذایبه خرچنگ ،بالغ ماهیان

 های ایولو مشخص شد. با توجه به نتایج حاصل از شاخص

شود که ماهی خیاطه طعمه تریکوپترا را هر چند نسبت به می

عنوان غذای اصلی خود تری دارند، بهسایر طعمه حضور کم

 کند.خاب میانت

نهر کبودوال،  3تغذبه ماهی خیاطه در  ایمطالعهدر        

مشاهده شد که مورد بررسی قرار گرفت و ، آبادشیرآباد و تیل

راسته از حشرات آبزی )افمروپترا و  6 در نهر کبودوال این ماهی
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عنوان را به تریکوپتراو راسته  اصلیعنوان غذای هپترا( را بدی

و  سیمولیده، کلئوپتراهای کند. راستهاستفاده می فرعیغذای 

عنوان غذای اتفاقی در طیف غذایی این ماهی به خرچنگ

عنوان غذای هدر نهر شیرآباد راسته دیپترا بشد. مشاهده می

عنوان غذای فرعی هاصلی و دو راسته افمروپترا و تریکوپترا ب

مولیده، های سیگردد و راستهتوسط ماهی خیاطه استفاده می

عنوان غذای اتفاقی در طیف غذایی این هکلئوپترا و ادوناتا ب

راسته افمروپترا، دیپترا و  3آباد ماهی مشاهده شد. در نهر تیل

تریکوپترا در دسته غذای فرعی ماهی خیاطه قرار گرفته و 

عنوان غذای اتفاقی ماهیان این نهر شناخته شدند هها بگاماورس

(Abbasi  ،6093و همکاران). در ارتباط با طیف  ایمطالعه

غذایی ماهی خیاطه در رودخانه ساوا در کروواسی نشان داد که 

 مهرگانوبی بوده ماهی این اصلی غذای از کلروفیتا و باسیالروفیتا

 Treer) شوندعنوان طعمه ثانویه و اتفاقی محسوب میکفزی به

 (.6002و همکاران، 

با نتایج دیگران نشان داده که  مقایسه نتایج مطالعه حاضر       

های تنوع زیادی در طعمه اصلی ماهی خیاطه در اکوسیستم

زیستی زیستگاه  دلیل خصوصیاتبه تواندمی که دارد وجود مختلف

مهرگان کفزی و زمان از نظر سفره غذایی، چرخه زندگی بی

 بررسی این مطالعات مرتبط باشد.

های غذایی و طول نسبی بررسی نشان داده که بین عادت       

روده ماهیان همبستگی باالیی وجود دارد و در افراد یک گونه 

 نژاد و آذریرجبینیز در مراحل مختلف زندگی متغیر است )

(. در این مطالعه میانگین عددی طول نسبی 9311تاکامی، 

دست آمد که نشان از تمایل این ماهی به رژیم هب 22/0روده 

د. در تحقیقی در مورد رژیم غذایی خواری دارغذایی گوشت

چیزخوار معرفی کردند و ها را ماهیانی همهماهی خیاطه، آن

که تحت فشار و استرس قرار نگیرند از بیان داشتند تا زمانی

و همکاران،  Piriaکنند )رژیم غذایی بنتوزخواری استفاده می

6002.) 

نده ده( در این ماهی نشانIFبررسی شاخص پر بودن )       

وضعیت نامناسب غذایی در هر دو جنس نر و ماده است. از 

 یابد. طرف دیگر با افزایش سن میزان این شاخص کاهش می

 رسد باال بودن شدت تغذیه در ماهی خیاطه نابالغ نظر میبه

دلیل تامین انرژی الزم برای سوخت و ساز بدن و رشد باشد و هب

ریزی از و زمان تخمبا افزایش سن و رسیدن به مرحله بلوغ 

که رشد ماهی متاثر از جائیشود. از آنشدت تغذیه کاسته می

چون کیفیت و کمیت غذا، میزان جذب غذا و دمای عواملی هم

باشد، لذا دمای آب بر میزان متابولیسم و مصرف انرژی آب می

(. بنابراین در Bromage ،9110و  Shepherdگذارد )تاثیر می

تابستان شدت تغذیه با افزایش تولیدات محیط فصول گرم یعنی 

آبی و نیز افزایش فعالیت موجودات غذایی زنده، افزایش یافته 

گردد ولی با آغاز فصل سرما در پاییز از مقدار آن کاسته می

(. افزایش پرخوری ماهی خیاطه در فصل 9312پور، ولی)

شدن  دلیل ورود مواد غذایی بعد از بازتوان بهتابستان را می

چنین بعد از دوره تولیدمثل این دریچه سد شهیدرجایی و هم

 گونه در رودخانه تجن نسبت داد.

فاکتور وضعیت در هر دو جنس نر و ماده در زمان تغذیه و        

تولیدمثل و یا با افزایش سن، افزایش یافته، الگوی افزایش و 

 (.6000و همکاران،  Turkmen) ها مشابه هم استکاهش آن

محاسبه فاکتور وضعیت در سنین مختلف نشان داد که میزان 

ترین ها بیشترین و در سه سالهها کمسالهاین شاخص در یک

های مختلف نشان چنین محاسبه این شاخص در جنسبود. هم

تر از جنس مراتب بیشداد که شاخص وضعیت در جنس نر به

 تودهعلت زیبهتواند ماده بود. مقادیر متفاوت فاکتور وضعیت می

متفاوت کفزیان، نامتجانس بودن غذا و فصول مختلف صید 

( که با نتایج مطالعه حاضر Savenkova ،9110مرتبط باشد )

ست که در مطالعه این ماهیان در امطابقت دارد. این در حالی

خیاطه آباد شاخص وضعیت ماهیشیرآباد و تیل کبودوال، نهرهای

ترین میزان را دارا ها بیشدر سه ساله ترین وها کمدر صفر ساله

 .(6093و همکاران،  Abbasi)بود 

( ماهی خیاطه در CVبررسی شاخص خالی بودن معده )       

دو جنس نر و ماده در فصول مختلف، نشان داد که در هر دو 

چنین در ترین میزان را دارد. همجنس در فصل زمستان بیش

ترین میزان را داشت. ها بیشسالهترین و در سه ها کمصفر ساله

باشد، آبزی مورد نظر پرخور  60و  0بین  CVاگر مقدار عددی 

خورد که مقدارکمی میباشد، یعنی طعمه را همیشه و بهمی

، Euzenباشد ) طعمه به همیشگی دسترسی تواندمی آن اصلی دلیل

9111.) 

آباد کبودوال، تیلهای انجام شده در نهر با توجه به مطالعه       

گر ترتیب بیانهو شیرآباد شاخص خالی بودن در ماهی خیاطه ب

و  Abbasi)پرخور بود  خور، نسبتاًکم تغذیه متوسط، نسبتاً

 .(6093همکاران، 

انتخاب هر ذره غذایی توسط موجود در محیط، با فراوانی        

عوامل باشد. عالوه بر این نرخ تغذیه بهآن در محیط مرتبط می

ای، فصل، دمای آب، الگوی پراکنش متعددی مانند بستر تغذیه

(. Nikolsky ،9123و تراکم موجودات مورد تغذیه بستگی دارد )

خیاطه ماهی ( درEتعیین شاخص انتخابی ماده غذایی )
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در فصول مختلف سال نشان داد که در همه فصول، میزان این 

که حاکی از  شاخص برای طعمه ترکوپترا عددی مثبت بوده

تمایل این ماهی برای تغذیه از این طعمه است. برای افمروپترا 

در فصول بهار و زمستان عددی مثبت و تابستان و پاییز عددی 

منفی را نشان داد که حاکی از تمایل این ماهی به افمروپترا در 

فصول بهار و تابستان و عدم تمایل به آن در فصول تابستان و 

شیرونومیده در همه فصول عددی منفی و  طعمهپاییز بود. برای 

غیر از فصل زمستان عددی منفی را برای طعمه سیمولیده به

 نشان داد. 

( در Pمحاسبه شاخص فراوانی موجودات بلعیده شده )       

خیاطه نشان داد که راسته تریکوپترا در هر دو جنس نر و ماهی

ا در دستگاه ترین فراوانی رماده در فصول مختلف سال بیش

افمروپترا و سپس  گوارش این ماهی داشته و پس از آن طعمه

ترین میزان را شیرونومیده قرار دارند و خانواده سیمولیده کم

دارا بود. بررسی این شاخص در سنین مختلف هم نشان داد که 

ترین و خانواده های سنی راسته تریکوپترا بیشدر همه گروه

خیاطه را در دستگاه گوارش ماهیترین میزان سیمولیده کم

ذکر است در فصل زمستان و در سن دو و اند. البته الزم بهداشته

 (.6و  9سه ساله تعدادی خرچنگ نیز مشاهده شد )جدول 

( در فصول مختلف نشان داد Ipبررسی شاخص غالبیت )       

شود که تریکوپترا در همه فصول توسط اکثر ماهیان خورده می

تر از سایر فصول بود. در این طعمه در فصل بهار بیش اما تعداد

مقایسه این شاخص در سنین مختلف نیز راسته تریکوپترا در 

ها وجود داشت اما تعداد این طعمه در گروه سنی اکثر روده

تر از سایر سنین بوده و با افزایش سن کاهش صفرساله بیش

در نهر کبودال خیاطه یافت. در مطالعه این شاخص در ماهی

ای از نظر درصد شمارشی، طعمه دیپترا و افمروپتراکه نشان داد 

از نظر ، کلئوپترا، سیمولیده و خرچنگ تریکوپترابودند. غالب 

با  شیرآباددر نهر  شوند.محسوب می ای نادرشمارشی طعمه

در مقابل درصد احتمالی  های فراوانی شمارشی،استفاده از درصد

از نظر درصد دیپترا ، افمروپتراو تریکوپترا  مشاهده گردید که

و اختصاصی بودند. ادوناتا، کلئوپترا و  ای غالبشمارشی، طعمه

در  شوند ومحسوب می ای نادراز نظر شمارشی طعمهسیمولیده 

های فراوانی شمارشی، در مقابل با استفاده از درصد آبادتیلنهر 

 و تریکوپترا فمروپترادیپترا ، ادرصد احتمالی مشاهده گردید که 

و اختصاصی بودند.  ای غالباز نظر درصد شمارشی، طعمه

 ای نادراز نظر شمارشی طعمهادوناتا، کلئوپترا و سیمولیده 

 .(6093و همکاران،  Abbasi)شوند محسوب می

توان بیان داشت که براساس عنوان یک نتیجه کلی میبه       

های خانواده کپورماهیان یک از گونهتحقیقات انجام شده هیچ

کنند، اما بسیاری ممکن از یک نوع غذای خاص تغذیه نمی صرفاً

عنوان غذا مصرف کنند است گروه خاصی از موجودات زنده را به

(Winfield  وNelson ،9119 بدیهی است که وفور طعمه در .)

عنوان طعمه اصلی، ها بهای در تخصیص آنمحیط نقش عمده

بنابراین  (.9311تاکامی، نژاد و آذریرجبی)دارد فرعی و اتفاقی 

با توجه به نتایج محققان مختلف در بررسی رژیم غذایی ماهی 

رسد با توجه به وفور یک طعمه در محیط نظر میخیاطه، به

های مختلف متفاوت زیست این گونه، غذای اصلی آن در محیط

 است.
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