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  هاي حویق، شفارود، تنکابن و الر در رودخانه
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  ي، انزلی، ایرانکشاورز یجو ترو آموزش یقات،سازمان تحق

  کشور،  یالتیعلوم  ش یقاتآبزي پروري آبهاي داخلی، موسسه تحقپژوهشکده کارشناس 2
 ي، انزلی، ایرانکشاورز یجو ترو آموزش یقات،سازمان تحق

 ، تالش، تالش، ایرانواحد تالش یدانشگاه آزاد اسالم یار گروه شیالت،استاد2
 ی، انزلی، ایرانواحد بندرانزل یآزاد اسالم دانشگاه یار گروه شیالت،استاد 3

 ، ایران، تهرانيکشاورز یج، آموزش و تروتیقاسازمان تحق کشور، یالتیعلوم  ش یقاتموسسه تحقاستادیار 5
  یعی، گنبد کاووس، ایرانو منابع طب يارشد دانشگاه گنبدکاووس، دانشکده کشاورز یکارشناس جويدانش6

  

  9/5/96یرش: پذیخ تار؛  16/2/96یخ ارسال: تار
  

  1چکیده
) آسیب پذیر از آزادماهیان بوده و در باالدست برخی آبهاي شیرین حوضه S. truttaماهی (قرمز  آالي خال قزل

 1388هاي حویق، شفارود، تنکابن و الر انتشار دارد. این بررسی از زمستان  ایرانی دریاي خزر از جمله رودخانه
ها، طول سال و اندازه  رودخانهاي این ماهی و تغییرات آن در  ، با هدف آشنایی با عادت تغذیه1389تا پاییز 

ماهی صورت گرفت. جهت صید ماهیان از تور پرتابی (ماشک)، قالب دستی و دستگاه الکتروشوکر استفاده شد. 
) مورد بررسی قرار گرفتند. ماهیان مذکور داراي S. truttaقرمز ( خال  آالي  قطعه از ماهیان قزل 411جمعاً تعداد 

متر و  ) میلی00/161 ±94/64(میانگین  462تا  46) گرم، طول کل 40/71±80/89 (میانگین 9/893تا  87/1وزن 
، پري لوله IF (07/327± 16/344هاي شدت تغذیه ( هاي شاخص ها غالب) بودند. میانگین ساله 3( 7تا + 0سن +

 برآورد گردید. شاخص تهی بودن RLG (10/0 ±89/0و طول نسبی لوله گوارش GSI (58/5±17/7 )گوارش (
خانواده از  56قرمز مناطق مطالعاتی  خال آالي ) تعیین گردید. در لوله گوارش قزل0) نیز صفر (CVلوله گوارش (

                                                   
  salavatian_2002@yahoo.comنویسنده مسئول:*
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، قاب باالن،  جورپایان،  ناجورپایان،  تار کم ، کرمهاي زالوها، ایها دوکفه، پایان شکمراسته جانوري شامل  20
، بال موداران، ها بهاره، جورباالن، سنجاقکها، مگالوپترا، ها انهپرون، باال، پرده  نباال ، نیم ها ، یکروزه ندوباال

ترتیب با  ن و بال موداران به، کلیسرداران و آزادماهی شکالن مشاهده شد که دوباالن، قاب باالآبی هايعنکبوت
قرمز دارا بودند. نتایج بررسی نشان داد  آالي خال خانواده بیشترین تنوع را در محتویات غذایی قزل 6و  7، 12

طوري که  باشد. به که تغییرات اولویت غذایی برحسب ایستگاه، فصل، سن و جنسیت ماهیان اندك می
رودخانه  3در  Heptageniidaeها،  در تمامی رودخانه Baetidaeو  Chironomidae ،Simuliidaeهاي  خانواده

عنوان طعمه اصلی بودند. همچنین  در رودخانه شفارود به Tipulidaeهاي حویق، شفارود و تنکابن) و  (رودخانه
و  Simulidae، در فصول بهار، تابستان و پائیز Chironomidaeفصل،  4در  Baetidaeخانواده 

Hydropsychidae  فصل (تابستان و پائیز) و  2درHeptageniidae  وTipulidae  (فصل پائیز) در یک فصل
هاي سنی مورد مطالعه و  در تمامی گروه Baetidaeو  Chironomidaeهاي  سال غذاي ترجیحی بودند. خانواده

باشند و  عنوان غذاي اصلی می هر کدام در دو گروه سنی به Simuliidaeو  Heptageniidaeهاي  خانواده
  تفاوتی بین دو جنس نر و ماده از این نظر مشاهده نشد.

  
  ، تغذیه، رودخانه حویق، شفارود، تنکابن، الر S. trutta: یديکل هاي واژه

  
  مقدمه

دریـاي خـزر در حوضه ایرانی دریاي خزر در حال حاضر سه گونه از آزادماهیـان شـامل مـاهی آزاد 
)Salmo caspius) ماهی آزاد سفید ،(Stenodus leucichthysکمان (آالي رنگین) و قزلOncorhyncus 

mykissباشد  ) وجود دارند که دو گونه نخست از ماهیان بومی و گونه سوم از ماهیان غیر بومی کشور می
 ;Abdoli, 2000اند ( آبی دیگـر شـدهها و منابع  که از طریق مزارع پرورش ماهیان سردآبی وارد رودخانه

Coad, 2011; Froese and Pauly, 2011مجزا با نام  هاي حوضه البرز گونهقرمز رودخانه آالي خال ). قزل
شود. هرچند که بسیاري بر این باورنـد کـه ایـن در شناخته می Salmo trutta Linnaeus, 1758علمی 

  ).Esmaeili et al., 2018باشد (مجزا می  S. truttaایران از گونه 
نماینـد و از حشـرات آبـزي و سـایر  هاي سرد و شفاف با اکسیژن بـاال زیسـت می آزادماهیان در آب

آالي  ). مـاهی قـزلFroese and Pauly, 2011نماینـد ( داران تغذیـه میمهرگان، ماهیان و سایر مهـره بی
هـایی کـه داراي اکسـیژن فـراوان،  ر آبهاي مرتفـع و د ها و دریاچه قرمز در قسمت علیاي رودخانه خال

عمق   ریزي این زیرگونه در فصل پاییز و در نقاط کمنماید. تخم شیب تند و غذاي کافی باشد، زیست می
قرمز از  آالي خـال ). ماهی قزلVosughi and Mostajir, 2005گیرد ( هاي مناسب صورت می و در جریان

د الر، پلور، کرج، هراز، تنکابن، سـفیدرود، شـفارود و حویـق هایی مانن ماهیان با ارزش حفاظتی رودخانه
علت ضـریب رشـد کـم، پـرورش  ). این زیرگونه داراي گوشت لذیذ بوده ولی بهAbdoli, 2000باشد ( می

). Emadi, 1989صورت تفریحی و صید با قالب مورد توجه است ( گیرد و بیشتر به تجارتی آن انجام نمی
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اولـین قـدم در بررسـی  باشـد. آبی قبل از هر چیز بررسی ماهیان ضروري میهاي  در مطالعه اکوسیستم
  ). Bagenal, 1978باشد ( ها، شناخت فیزیولوژیک و دانستن رژیم غذایی گونه مورد مطالعه می گونه

قرمز نشان داد در خارج از کشـور مطالعـات  آالي خال بررسی سوابق مطالعاتی روي رژیم غذایی قزل
 ,.Cavalli et al., 1998; Papageorgiou et alي تغذیه این ماهی صورت گرفته اسـت (نسبتاً زیادي رو

1984; Sagar and Glova, 1995) در ایران نیـز، عراقـی .(Araqi, 1998پـور ( ) و علیAlipour, 1998 (
صلواتیان ) و Modabber, 1997غذایی این ماهی را در رودخانه نور، مدبر ( اي و رژیم ترتیب رفتار تغذیه به

قرمز را در رودخانـه الر، مسـلمی  آالي خـال ) نحـوه تغذیـه قـزلSalavatian et al., 2011و همکـاران (
)Moslemi, 1998) و وطن دوست و همکاران (Vatandoost et al., 2008غذایی آن را در  ترتیب رژیم ) به

،  خـارا  و )Fakharzadeh et al., 2008هاي تنکـابن و اشـکرود تجـن، فخـارزاده و همکـاران ( رودخانـه
) و عباسـی و صـیادرحیم Abbasi et al., 2004) و عباسـی و همکـاران (Khara et al., 2009همکاران (

)Abbasi and Sayyadrahim, 2004رود  ، خرمـاکرج هايرودخانه ی را دراین ماه غذایی رژیمترتیب  ) به
هدف از انجام این مطالعـه، شـناخت بیشـتر ایـن اند.  و غرب استان گیالن مورد مطالعه قرار دادهلنگرود 

اي  هاي تغذیـه غذایی و شاخص غذایی و تغییرات اولویت  ویژه ترکیب اي به ماهی از نظر خصوصیات تغذیه
هاي مورد بررسی (حویق و شـفارود اسـتان گـیالن و تنکـابن و الر اسـتان  تغذیه در رودخانه نظیر شدت

باشـد. از آنجـایی کـه  اهیان سنین مختلف و جنسـیت مـاهی میمازندران) و نیز برحسب فصول سال، م
هاي مذکور قبالً انجام نشده از ایـن  ) رودخانهS. truttaقرمز ( آالي خال مقایسه اولویت غذایی ماهی قزل

رو ضرورت بر آن احساس گردید، لذا این بررسی با هدف شناخت بیشتر اقالم غذایی خورده شده توسط 
  ت.ماهی مذکور صورت گرف

  
  ها مواد و روش

هاي  قرمز در رودخانـه آالي خـال هاي اولیه مبنی بر وضـعیت فراوانـی مـاهی قـزل با توجه به بررسی
دلیل وضـعیت نسـبی بهتـر از  هاي حویق، شفارود، تنکابن و الر به هاي گیالن و مازندران، رودخانه استان

برداري مـاهی شـد  آنهـا اقـدام بـه نمونـهنظر ذخایر این ماهی انتخاب و از چند نقطه واقع در باالدسـت 
طوریکه در رودخانه حویق ناحیه شاخابه باش چاي و شاخه اصلی بین زیر آبشـار حویـق تـا  ) به1(شکل 

نزدیک محل تالقی شاخه باش چـاي، در رودخانـه شـفارود در ناحیـه پارگـام، در رودخانـه تنکـابن در 
برداري مـاهی در باالدسـت رودخانـه در الر نمونهو در رودخانه  2000باالدست شاخابه چشمه کیله در 

هاي دلیچاي، آب سفید، الر و  الرم و بـا اسـتفاده از دسـتگاه  هاي دریاچه سد الر شامل رودخانه شاخابه
صـورت گرفـت.  1389تا پاییز  1388و قالب ماهیگیري و در فصول زمستان پرتابی  تور ، صید الکتریکی
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مواد غذایی داخل لوله گـوارش (معـده و روده)، شـکاف کـوچکی  ها جهت حفظ سپس در طرفین نمونه
  درصد قرار گرفته و به آزمایشگاه منتقل گردید. 10ها بالفاصله در ظروف فرمالین  ایجاد شد و نمونه

  شـمالی  عرض 38˚ 12´ تا  38 ˚ 8´ و  شرقی  طول 48˚ 54´ تا 48˚ 38´  در محدودهرودخانه حویق 
  کیلـومتري 40 و در ناحیـه  گرفته سرچشمهو پوشیده از جنگل   تالش  هاي کوه  عاتو از ارتفا  قرار داشته

  کیلومتر مربـع 25/116  رودخانه  آبریز این  هضحو  شود. سطح خزر وارد می  دریاي  آستارا به  -تالش  جاده
 10´  الـی 48˚ 50´  شـفارود در محـدوده. رودخانه باشد کیلومتر می 25/22  رودخانهمسیر اصلی   و طول

  جنـوب  متـري 2000  از ارتفاعـات و  داشته قرار  شمالی  عرض  37˚ 32´ الی 37˚ 28´ و  شرقی  طول 49˚
  جـاده  کیلـومتري 35در در منطقـه پونـل شفارود   اصلی  شاخهو   گرفته  سرچشمه تالش  هاي کوه  شرقی
  طـول ، مربـع کیلـومتر 68/414  رودخانـه  ینحوضه آبریز ا  ریزد. سطح خزر می  دریاي بهآستارا   به  انزلی

متـر مکعـب در ثانیـه  9/5و میزان متوسـط آبـدهی آن حـدود کیلومتر  48حدود  رودخانهمسیر اصلی 
،  سـاحلی  منـاطق  بـه، هـا نـاهمواري  و تیـپ  زمـین  از نظر شـکلهاي حویق و شفارود  . رودخانهرسد می

هاي بـزرگ غـرب  یکـی از رودخانـهرودخانه تنکـابن . گردد می  تقسیم  و کوهستانی  اي ، کوهپایه اي جلگه
، نشـتارود و غیـره دارد. نمـک آبـرود، چشمه کیلـههاي متعددي مانند  استان مازندران بوده و سرچشمه

تخـت  المـوت و هـاي ز ارتفاعات کوهبوده و ارودخانه تنکابن شاخابه ترین  آب بزرگترین و پرچشمه کیله 
هاي طویـل اسـتان مازنـدران بـوده و  گیرد. رودخانه الر یکی از رودخانه میسلیمان و کندوان سرچشمه 

کیلـومتري شـمال روسـتاي پلـور بـر روي آن  7کیلومتري شمال شرقی تهران و  55دریاچه سد الر در 
، الر و الـرم هاي دلیچـاي، آب سـفید احداث شده است. این رودخانه در باالدست سد الر داراي سرشاخه

  ).Elmi, 2004باشد ( می
گرم توزین و طول کـل آنهـا بـا اسـتفاده از  1/0نمونه ماهیان با استفاده از ترازوي دیجیتال با دقت 

هاي تیـره و  ها، شـمارش حلقـه گیري شد. جهت تعیین سـن نمونـه متر اندازهمیلی 1/0کولیس با دقت 
). براي تعیین رژیم غذایی ماهیـان، Biswas,1993(روشن روي سنگریزه شنوایی (اتولیت) صورت گرفت 

ها ابتدا جنسیت ماهیان تعیین و سپس لوله گـوارش (معـده و روده) برداشـت و بـا  پس از تشریح نمونه
گرم توزین گردید. پس از آن محتویات لوله گوارش به آرامی خـارج و وارد ظـروف  01/0ترازوي با دقت 

دسـت آمـد.  ی توزین گردید و از این طریق وزن کلـی محتویـات بهپتري شده و مجدداً لوله گوارش خال
برابـر و در مـواردي بـا  70تـا  10بررسـی محتویـات لولـه گـوارش بـا اسـتفاده از لـوپ بـا بزرگنمـایی 

  برابر صورت گرفت. 100و  40میکروسکوپ نوري با بزرگنمایی 
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 Salmo(قرمز  آالي خال قزل یماه ییغذا یتاولو یبررسهاي مورد مطالعه  موقعیت تقریبی رودخانه -1شکل 
trutta) نگارندگان) در بخش جنوبی دریاي خزر(  

       

 Ahmadi and Nafisi, 2003; Bershtein etهاي مصرفی از منـابع مربوطـه ( جهت شناسایی طعمه

al., 1968; Abdoli, 2000; Merritt et al., 2008 .یا شاخص تهی  معدهخالی بودن  درصد) استفاده شد
شاخص  CVدر آن  که) Euzen, 1987تعیین شد ( CV= Es / Ts * 100معادله از  با استفاده معدهبودن 

اسـت. بررسی شده هاي  معدهتعداد کل  TSو  خالی بررسی شدههاي  معدهتعداد   ESمعده، خالی بودن 
 گردیـد محاسـبه =RLGشگـوارکل بدن / طول لولـه  طول استفاده از فرمول با لوله گوارشنسبی  طول

)Al-Hussainy, 1949) جهت تعیین شاخص پري لوله گوارش .(GSI وزن لوله گوارش پر به وزن بـدن (
ــدد  ــ   دتـشــ شــاخص .)Biswas, 1993ضــرب شــد ( 100مــاهی تقســیم و در ع ــ ذیهـتغ   ادلهـاز مع

IF= (w/W)*10000 دیبه گردـمحاس )Shorygin, 1952(  کهIF شدت تغذیه ،w  روده به  محتویاتوزن
محاسـبه  FP= Ni / Ns * 100یا مشاهده از معادلـه  باشد. فراوانی وقوع می وزن ماهی به گرم Wو گرم 

هایی اسـت کـه ایـن لوله گوارش تعداد ،Ni،  فراوانی مشاهده غذاي خاص به درصد FP نآدر گردید که 
 ،باشـد  F.P<10 اگـرباشـد. حـال  یهاي محتوي غذا ملوله گوارشتعداد  ،Nsطعمه در آنها دیده شده و 

عنوان یک غـذاي دسـته دوم  طعمه خورده شده به ،باشد >F.P <50 10 اگر، تصادفی شدهطعمه خورده 
جهـت تفـاوت  گـردد. مـی محسـوب غذاي اصلی ماهی شدهطعمه خورده ، باشد F.P>50 اگرو یا فرعی 

هاي طول نسبی لوله گوارش، پري لوله گوارش و شدت تغذیه بـین  آماري وزن بدن، طول کل و شاخص
 ,Zarدرصـد اسـتفاده شـد ( 5والیس در سطح اطمینـان -هاي مورد بررسی از آزمون کروسکال رودخانه

1984.(  
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  نتایج
گرم،  9/893تا  87/1داراي اوزان هاي مطالعاتی  نمونه) در رودخانه 411نمونه ماهیان مورد بررسی (

ارائه شـده  1بودند و میانگین طول و وزن بدن در جدول  7تا + 0متر و سن + میلی 462تا  46طول کل 
) و نیز X2=288.9, p<0.01ها از نظر وزن بدن ( والیس بین رودخانه-است. با استفاده از آزمون کروسکال

دار مشـاهده گردیـد. شـاخص طـول نسـبی لولـه  نی) اختالف آماري معX2=296.7, p<0.01طول کل (
) تفـاوت 1ها (جدول تعیین شد  که بین رودخانه 12/1تا  74/0) در ماهیان مورد بررسی RLGگوارش (

 32/29تـا  GSI (78/0). همچنین شاخص پري لوله گوارش (X2=34.9, p<0.01دار مشاهده شد ( معنی
شـاخص  ).X2=77.0, p<0.01ار مشـاهده شـد (د ) تفـاوت معنـی1هـا (جـدول بوده کـه بـین رودخانـه

ها  برآورد گردید که بین رودخانه 3/1932تا  8/10آالهاي مورد بررسی بین ) نیز در قزلIFتغذیه ( شدت
  ).X2=68.4, p<0.01) اختالف آماري مشاهده شد (1(جدول

  
  قرمز  آالي خال قزل یماههاي پري معده و شدت تغذیه مشخصات طول، وزن، طول روده و شاخص - 1جدول 

)S. truttaدر مناطق مطالعاتی (  

  رودخانه
  کل  طول
  متر)(میلی

  وزن بدن 
  (گرم)

طول نسبی 
  روده

  پري 
  معده

  شدت 
  تغذیه

  حویق
  شفارود
  تنکابن

  الر

67/29±09/118  
82/21±43/128  
85/17±83/100  
68/50±66/216  

58/20±78/21  
70/14±56/26  
38/8±46/14  

26/102±45/131  

11/0±86/0  
10/0±85/0  
09/0±92/0  
09/0±90/0  

76/4±39/6  
07/4±27/6  
49/3±00/10  

55/6±36/6  

5/347±18/306  
3/172±91/204  
5/288±9/511  
8/336±3/314  

  

) صـفر CVها غذا وجود داشت و لذا شاخص تهی بـودن لولـه گـوارش ( در لوله گوارش تمامی نمونه     
خـانواده  56هـاي مـورد بررسـی تعـداد  قرمـز رودخانـه خال آالي ) تعیین گردید. در لوله گوارش قزل0(

) و Gastropodaهـاي شـکم پایـان ( راسته( Molluskaهاي نرمتنان راسته جانوري از رده 20مختلف از 
تـار  هاي کـم) و کرمHirudineaهاي زالوها ( راسته( Oligochaetaتار  )، کرمهاي کمBivalviaایها ( دوکفه

)Opistoporaــخت ــ )، س ــته( Crustaceaeتان پوس ــان ( راس ــاي ناجورپای ــان Amphipodaه ) و جورپای
)Isopoda( حشـرات ،Insecta )بـاالن ( هــاي قـاب راسـتهColeoptera) دوبــاالن ،(Dipteraهــا  )، یکـروزه
)Ephemeropteraــیم ــاالن ( )، ن ــردهHemipteraب ــاالن ( )، پ ــهHemipteraب ــا ( )، پروان )، Lepidopteraه

) و Plecopteraهـا ( )، بهـارهOrthoptera)، جورباالن (Odonataها ()، سنجاقکMegalopteraمگالوپترا (
) و ماهیان شعاعی باله Myriapoda)، کلیسرداران (Acarinaعنکبوتیان (از  و )Trichopteraموداران (بال

)Actinopterygii ( جدول تنها یک تاکسون) 2شناسایی گردید(.  
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هاي مـورد  قرمز به تفکیـک رودخانـه آالي خال ي موجود در لوله گوارش قزلهابررسی حضور طعمه     
 3/59( Baetidaeدرصد)،  Chironomidae )3/75بررسی نشان داد که در رودخانه حویق، چهار خانواده 

خانواده از  5،  عنوان غذاي اصلی درصد) به 1/53( Simuliidaeدرصد) و  3/54( Heptageniidaeدرصد)، 
). در 2اند (جـدول  صورت تصادفی مصـرف شـده خانواده دیگر به 25عنوان غذاي فرعی و  ان بهگ مهره بی

ـــه شـــفارود، چهـــار خـــانواده  درصـــد)،  8/68( Tipulidaeدرصـــد)،  Chironomidae )1/77رودخان
Heptageniidae )3/58  و (درصــدSimuliidae )2/54 خــانواده از  16عنوان غــذاي اصــلی،  درصــد) بــه

). در 3اند (شـکل  صورت تصـادفی مصـرف شـده خانواده دیگر به 14عنوان غذاي فرعی و  بهگان  مهره بی
 Simuliidaeدرصـد)،  5/56( Heptageniidaeدرصـد)،  Baetidae )2/65رودخانه تنکابن، چهار خانواده 

گــان  مهره خــانواده از بی 13عنوان غــذاي اصــلی،  درصــد) بــه 1/50( Chironomidaeدرصــد) و  2/52(
  ). 2اند (جدول  صورت تصادفی مصرف شده خانواده دیگر به 9وان غذاي فرعی و عن به
  

  

  در مناطق مورد بررسی )S. trutta(قرمز  آالي خال هاي موجود در لوله گوارش قزل طعمه - 2جدول 
 ردیف  راسته خانواده ردیف  راسته خانواده
Baetidae Ephemeroptera 29 Limnaeidae Gastropoda  1 
Ephemeridae " 30 Physidae " 2 
Heptageniidae " 31 Sphaeriidae Bivalvia 3 
Aphididae Hemiptera 32 Hirudinea  Hirudinea 4 
Cicadidae " 33 Lumbricidae Opistopora 5 
Corixidae " 34 Lumbriculidae " 6 
Unknown " 35 Unknown " 7 
Formicidae Hemiptera 36 Gammaridae  Amphipoda 8 
Ichneumonidae " 37 Asellidae  Isopoda 9 
Lepidoptera Lepidoptera 38 Cerambycidae Coleoptera 10 
Pyralidae " 39  Dytiscidae " 11 
Sialidae Megaloptera 40 Elateridae " 12 
Agrionidae Odonata 41 Elmidae " 13 
Suborder Caelifera Orthoptera 42 Hydrophilidae " 14 
Leucteridae Plecoptera 43 Tenebrionidae " 15 
Nemouridae " 44 Unknown " 16 
Perlidae " 45 Athericidae Diptera 17 
Taeniopterygidae " 46 Blephariceridae " 18 
Unknown " 47 Ceratopogonidae " 19 
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Hydropsychidae  Trichoptera 48 Chaoboridae " 20 
Lepidostomatidae " 49  Chironomidae " 21 
Limnephilidae " 50 Empididae " 22 
Philopotamidae " 51  Muscidae " 23 
Rhyacophilidae " 52  Simuliidae " 24 
Unknown " 53 Stratiomyidae " 25 
Hygrobatidae Hydracarina 54 Tabanidae " 26 
Myriapoda ? Myriapoda 55 Tipulidae " 27 
Salmonidae Salmoniformes 56 Unknown " 28 

  
) در S. trutta(قرمـز   آالي خـال  قـزل  یماههاي موجود در لوله گوارش  درصد فراوانی حضور طعمه -3جدول 

  مناطق مورد بررسی
 ها نام طعمه  حویق  شفارود  تنکابن الر ها نام طعمه  حویق  شفارود  تنکابن الر

63.7 65.2 45.8 59.3 Baetidae 2.1 - - - Limnaeidae 

1.6 - 4.2 1.2 Ephemeridae 6.3 - - - Physidae 

6.3 56.5 58.3 54.3 Heptageniidae 0.5 - - - Sphaeriidae 

14.2 - - 2.5 Aphididae 0.5 - - - Hirudinea 

5.8 - - - Cicadidae 5.8 35.9 20.8 9.9 Lumbricidae 

27.9 - - - Corixidae - - 2.1 1.2 Lumbriculidae 

- - 8.3 7.4 Unknown Ephem. 0.5 - - - Unknown Vorms 

31.6 - 31.3 4.9 Formicidae 21.1 25.0 14.6 7.4 Gammaridae 

5.8 - - - Ichneumonidae - 1.1 10.4 - Asellidae 

7.4 - - - Lepidoptera 8.9 - - - Cerambycidae 

0.5 - - - Pyralidae 16.8 40.2 10.4 6.2  Dytiscidae 

- 1.1 10.4 4.9 Sialidae 0.5 - - - Elateridae  
1.6 1.1 2.1 - Agrionidae 24.7 10.9 4.2 6.2 Elmidae  
4.7 - - - Suborder Caelifera 3.7 - - - Hydrophilidae 

- - 39.6 11.1 Leucteridae 2.6 - - 1.2 Tenebrionidae 

- - 33.3 4.9 Nemouridae 1.1 23.9 2.1 4.9 Unknown Col. 

- 2.2 4.2 2.5 Perlidae - - - 1.2 Athericidae 

- - 10.4 - Taeniopterygidae - 7.6 16.7 17.3 Blephariceridae 

- 12.0 2.1 1.2 Unknown Plecop.  - - - 2.5 Ceratopogonidae 

35.8 47.8 22.9 24.7 Hydropsychidae 0.5 - - - Chaoboridae  
1.1 - 2.1 - Lepidostomatidae 90.0 50.0 77.1 75.3 Chironomidae 

16.8 20.7 43.8 8.6 Limnephilidae 5.3 23.9 8.3 8.6 Empididae 

19.5 1.1 2.1 - Philopotamidae 10.5 - - 2.5 Muscidae 
- 12.0 10.4 16.0 Rhyacophilidae 53.7 52.2 54.2 53.1 Simuliidae 
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- 16.3 2.1 - Unknown Trichop. 1.6 1.1 12.5 3.7 Stratiomyidae 

6.8 - 8.3 6.2 Hygrobatidae 1.6 13.0 14.6 8.6 Tabanidae 

- 1.1 4.2 4.9 Myriapoda ? 38.9 28.3 68.8 19.8 Tipulidae 

1.1 1.1 - 1.2 Salmonidae 2.1 - - - Unknown Dip. 

  
ـــانواده  ـــه خ ـــه الر، س ـــد)،  Chironomidae )0/90در رودخان ـــد) و  Baetidae )7/63درص درص

Simuliidae )7/53 27عنوان غـذاي فرعـی و  گان به مهره خانواده از بی 11عنوان غذاي اصلی،  درصد) به 
  ).3صورت تصادفی مورد مصرف این ماهی قرار گرفته است (جدول  خانواده دیگر به

قرمز به تفکیک فصل نشان داد که در  آالي خال لهاي موجود در لوله گوارش قز بررسی حضور طعمه
درصـــد) و  2/74( Baetidaeدرصـــد)،  Heptageniidae )3/90فصـــل زمســـتان، ســـه خـــانواده 

Hydropsychidae )0/71 عنوان غذاي فرعـی و  گان به مهره خانواده از بی 8عنوان غذاي اصلی،  درصد) به
 Chironomidae )0/62ر فصل بهـار، سـه خـانواده اند. د صورت تصادفی مصرف شده خانواده دیگر به 14

خـانواده  13عنوان غذاي اصلی،  درصد) به 5/56( Baetidaeدرصد) و  3/59( Hydropsychidaeدرصد)، 
خـانواده  22عنوان غذاي فرعـی و  به Simuliidaeو  Dytiscidae ،Heptageniidaeویژه  گان به مهره از بی

 ).3(جدول  اند صورت تصادفی مصرف شده دیگر به
درصــد)،  2/74( Simuliidaeدرصــد)،  Chironomidae )5/86در فصــل تابســتان، چهــار خــانواده 

Baetidae )3/57  و (درصدTipulidae )1/55 گـان  مهره خـانواده از بی 17عنوان غذاي اصلی،  درصد) به
اده دیگــر خــانو 29عنوان غــذاي فرعــی و  بــه Hydropsychidaeو  Elmidae ،Heptageniidaeازجملــه 

 4/63( Baetidaeدرصـد)،  Chironomidae )9/86تصادفی مصرف شدند. در فصل پـاییز، سـه خـانواده 
 Tipulidaeویژه  گان به مهره خانواده از بی 11،  عنوان غذاي اصلی درصد) به 7/60( Simuliidaeدرصد) و 

). 3اند (جـدول  رف شدهصورت تصادفی مص خانواده دیگر به 33عنوان غذاي فرعی و  به Gammaridaeو 
قرمز به تفکیک گروه سنی ماهیان نشـان  آالي خال هاي موجود در لوله گوارش قزل بررسی حضور طعمه

 Chironomidaeدرصـد)،  9/76( Heptageniidae)، سـه خـانواده 0+( 1داد که در ماهیان گـروه سـنی 
عنوان غـذاي  گان به مهره اده از بیخانو 7،  عنوان غذاي اصلی درصد) به 5/61( Baetidaeدرصد) و  2/69(

)، 1سـاله و + 1( 2اند. در ماهیـان گـروه سـنی صورت تصادفی مصرف شده خانواده دیگر به 25فرعی و 
درصـد) و  6/59(  Baetidaeدرصد)،  6/60( Chironomidaeدرصد)،  Simuliidae )7/61چهار خانواده 

Heptageniidae  )3/54 عنوان غـذاي فرعـی  گان به مهره خانواده از بی 10عنوان غذاي اصلی ،  درصد) به
)، 2+ساله و  2( 3). در ماهیان گروه سنی 3اند (جدول  صورت تصادفی مصرف شده خانواده دیگر به 14و 

درصـد)  1/59( Simuliidaeدرصـد) و  4/62( Baetidaeدرصـد)،  Chironomidae )3/75سه خـانواده 
صـورت  خـانواده دیگـر به 30عنوان غـذاي فرعـی و  گـان بـه مهره خانواده از بی 7عنوان غذاي اصلی ،  به
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 Chironomidae)، دو خـانواده 7+سـاله تـا  3اند و در ماهیان گـروه سـنی بـاالتر ( تصادفی مصرف شده
عنوان  گـان بـه مهره ه از بیخـانواد 14عنوان غـذاي اصـلی،  درصد) بـه 1/61( Baetidaeدرصد) و  8/84(

ی قـرار گرفتـه صورت تصادفی یا اتفاقی مورد مصرف این ماه خانواده دیگر به 40غذاي ثانویه یا فرعی و 
  . )3است (جدول و شکل 

قرمز بـه تفکیـک جنسـیت ماهیـان  آالي خـال هاي موجود در لوله گوارش قزل بررسی حضور طعمه
درصـد) و  1/63( Baetidaeدرصـد)،  Chironomidae )4/76 نشان داد که در ماهیان نـر، سـه خـانواده

Simuliidae )9/54 درصـد و  2/59درصـد،  1/78ها بـا حضـور در  ها نیز همین طعمه درصد) و در ماده
خـانواده و در  12باشند. همچنین در ماهیان نر  عنوان غذاي اصلی می درصد تعداد ماهیان ماده به 3/53

نـوع طعمـه  36عنوان غذاي فرعی یـا ثانویـه مصـرف شـده و  گان به مهره بیخانواده از  11ماهیان ماده 
صورت اتفاقی یا تصادفی مصـرف  نوع طعمه در ماهیان ماده به 39گان ) در ماهیان نر و  مهره (خانواده بی

آالي  هاي داخـل لولـه گـوارش قـزل ). بررسی فراوانی کیفی (مشاهدات) طعمه3اند (جدول و شکل  شده
ــه خانوادهقرمز د خــال ــاتی نشــان داد ک ــه مطالع ــل منطق ــاي  ر ک درصــد) و  Chironomidae )6/76ه

Simuliidae )3/53  از حشرات دوبـال و خـانواده (درصدBaetidae )1/61  درصـد) از حشـرات یکـروزه
 3/36بـا  Tipulidaeهـاي  گـان شـامل خانواده مهره خـانواده از بی 11عنوان غذاي اصلی (ترجیحی) و  به

 2/19بـا  Limnephilidaeدرصـد،  1/33بـا  Heptageniidaeدرصد،  8/34با  Hydropsychidaeدرصد، 
درصــد،  5/18بـا  Gammaridaeدرصــد،  2/19بـا  Dytiscidaeدرصــد ،  2/19بـا  Formicidaeدرصـد، 

Elmidae  درصد،  6/15باLumbricidae  درصد،  1/15باCorixidae  درصـد و  9/12بـاEmpididae  بـا
هاي ناشـناخته)  گروه دیگر (خانواده و طعمـه 42عنوان غذاي ثانویه (فرعی) و  اهدات بهدرصد مش 5/10
  ).3قرمز رسیده است (جدول و شکل  آالي خال مصرف قزل صورت اتفاقی به به

فصـل  3در  Chironomidaeفصل سال، خـانواده  4در  Baetidaeکه مشاهده شد، خانواده  همچنان
و  Heptageniidaeهـاي  فصل سـال و خانواده 2در  Hydropsychidaeو  Simuliidaeهاي  سال، خانواده

Tipulidae عنوان غذاي اصلی یا ترجیحـی بـوده و در فصـولی کـه غـذاي  تنها در یکی از فصول سال به
قرمز داشـتند  آالي خال عنوان غذاي ثانویه یا فرعی حضور خوبی را در لوله گوارش قزل اند به اصلی نبوده

اند در فصول مختلف گاهی تغییـرات زیـادي را  عنوان غذاي ثانویه مصرف شده ها که به ولی برخی طعمه
). همچنین در هر چهار رودخانـه مـورد بررسـی در حوضـه Lumbricidaeهاي  اند (مانند کرم نشان داده

عنوان غـذاي اصـلی بـوده و  به Baetidaeو  Chironomidae ،Simuliidaeخانواده  3جنوبی دریاي خزر 
Heptageniidae  رودخانه و  3درTipulidae  عنوان طعمـه اصـلی بـوده و  فقط در رودخانه شـفارود بـه

در تمـامی  Baetidaeو  Chironomidaeهـاي  هاي ثانویه تا حدي زیاد اسـت. خانواده تغییرات در طعمه
گروه سنی به  هر کدام در دو Simuliidaeو  Heptageniidaeهاي  هاي سنی مورد مطالعه و خانواده گروه
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 Hydropsychidaeباشند. خـانواده  عنوان غذاي ثانویه می هاي سنی دیگر به عنوان غذاي اصلی و در گروه
درصـد  2/46تـا  6/22هاي سنی مـورد بررسـی بـین  باشند ولی در تمامی گروه هرچند غذاي ثانویه می

هـا  گردد و سایر خانواده ده مینیز مشاه Tipulidaeاند که چنین روندي در خانواده  دفعات مشاهده شده
  .)3و  2 هاي شکلو  3دهند (جدول  نوسانات بیشتري از خود نشان می

  
  

  
تفکیک گروه سنیه ب) S. trutta(قرمز  آالي خال قزل یها در لوله گوارش ماه فراوانی مشاهدات طعمه -2شکل 

  
  تفکیک گروه سنیه ب) S. trutta(قرمز  آالي خال قزل یها در لوله گوارش ماه فراوانی مشاهدات طعمه - 3شکل  
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  یريگ یجهنت و بحث
هاي مختلف ماهیان در یک اکوسیستم آبی سـبب  شناسی گونه شناسی و بوم شناخت، بررسی زیست

ها،  ). اولین قـدم در بررسـی گونـهVosughi and Mostajir, 2005شود ( حفظ و بازسازي ذخایر آنها می
) و آنالیز محتویات Bagenal, 1978و دانستن رژیم غذایی گونه مورد مطالعه بوده ( شناخت فیزیولوژیک

). لذا با Houlihan et al., 2002معده راه مناسبی براي مطالعه ترکیب رژیم غذایی ماهیان وحشی است (
عنوان بخشـی مهـم از مطالعـات  عنایت به ضرورت بررسی رژیم غـذایی ایـن مـاهی، مطالعـه حاضـر بـه

هاي  هاي حویـق و شـفارود اسـتان گـیالن و رودخانـه شناختی و اکولوژي این ماهی در رودخانـه زیست
 1389و  1388تنکابن و حوضه دریاچه سد الر استان مازندران در قالب یک طـرح تحقیقـاتی در سـال 

آن  هاي این ماهی را شناسـایی و در بازسـازي و مـدیریت ذخـایر اجراء شد تا بتواند قسمتی از ناشناخته
) تعیـین گردیـد کـه 0شاخص تهی بودن لوله گوارش صـفر ( مورد استفاده قرار گیرد. در بررسی کنونی
هاي غرب گیالن عباسـی و  ) و قبالً در رودخانهEuzen, 1987نشانگر کامالً پرخور بودن این ماهی بوده (

 ,.Salavatian et al) و حوضه دریاچه سـد الر صـلواتیان و همکـاران (Abbasi et al., 2004همکاران (

 ,.Khara et alدست آمده و در رودخانه خرمـا لنگـرود خـارا و همکـاران ( طور مشابهی به ) نیز به2011

نظر  دست آمده است که بازهم نشانگر کامالً پرخور بودن ایـن مـاهی اسـت و بـه درصد به 5/15)  2009
ها در طـی سـال باشـد. ایـن  طعمه دلیل فراهم بودن همیشگی رسد مسئله پرخوري در این ماهی به می

 Abbasi andکمــان رودخانــه شــفارود نیــز کـامالً شــبیه اســت ( آالي رنگین شـاخص در مــاهی قــزل

Sayyadrahim, 2004 .( ،تعیین  89/0±10/0اخص طول نسبی لوله گوارش شمیانگین در بررسی حاضر
هاي دریاچـه سـد الر  در نمونـه )Salavatian et al., 2011گردید که قبالً توسط صلواتیان و همکـاران (

) نشـانه گوشـتخواري ایـن مـاهی Biswas, 1993تعیین شده و با توجه به نظر بیسـواس ( 10/0±86/0
همچنـین در بررسـی هاي مصرفی نیـز ایـن مسـئله را کـامالً نشـان داد.  اي طعمه است که ترکیب گونه

توسط  3/186±2/162دریاچه سد الر ، قبالً در 16/344±07/327میانگین شاخص شدت تغذیه  کنونی
، در رودخانـه خرمـا لنگـرود توسـط خـارا و همکـاران )Salavatian et al., 2011صلواتیان و همکاران (

)Khara et al., 2009 (1/285 ترتیب  هاي غرب گیالن به کمان رودخانه قرمز و رنگین آالي خال و در قزل
تعیین گردیـد. لـذا  )Abbasi et al., 2004همکاران (توسط عباسی و  6/289±5/261و  2/260±9/214

مقدار این شاخص در بررسی کنونی بیش از سایر منابع بوده و احتماالً این تفاوت به تغییـرات جمعیـت 
ها در سال بررسی، تفاوت اندازه ماهیان در مناطق مختلف، تراکم ماهیان بنتوزخوار و حتـی روش  طعمه

 گردد.   صید و بررسی برمی
راسـته جـانوري مشـاهده  20خـانواده از  56قرمز  آالي خـال بررسی کنونی در لوله گوارش قـزل در
) و Euryphagousخوار ( این ماهی در منطقه مطالعاتی گونه وسیعدهد که  مسئله نشان میو این گردید 
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 Abbasi et al., 2004; Abbasi andگردد. طبـق مطالعـه عباسـی و همکـاران ( گوشتخوار محسوب می

Sayyadrahim, 2004طعمـه (در حـد  22کمـان هـر دو از  آالي رنگین قرمز و نیـز قـزل آالي خال ) قزل
 Khara etدرصد تنوع طعمه مشترك هستند. خارا و همکاران ( 80اند که در حدود  راسته) تغذیه نموده

al., 2009 تغذیـه نمـوده گـروه جـانوري  23) گزارش کردند که این ماهی در رودخانه خرما لنگـرود از
خانواده در بررسی کنونی از داخل لوله گوارش این مـاهی در ارتبـاط  56است، لذا شاید دلیل شناسایی 

) و وثـوقی و مسـتجیر Abdoli, 2000نظر عبـدلی ( هاي متعدد باشد. بنا به هاي بیشتر و رودخانه با نمونه
)Vosughi and Mostajir, 2005هـا، دوبـاالن،  مـوداران، بهاره بـالن ماهی از حشرات مختلف ماننـد ) ای

 آالي قـزل همچنـین مـاهینماینـد.  پوستان (نظیر ناجورپایان) مصرف می باالن و سخت ها، قاب سنجاقک
 ) از هیدروپسـیچیده، بتـیس،Papageorgiou et al., 1984( آسپروپوتاموس یونـان رودخانه قرمز در خال

 ,Sagar and Glova( رودخانه نیوزیلند سه در فیلوس، و لیمنه یوتیپوس آگري سیمولیوم، ایکدیونوروس،

 سـیحان ترکیـه رودخانـه هاي سرشـاخه در دیپتـرا و و کـوپترا تـري افمروپترا، پوستان، سخت ) از1995
الرو  ا، دیپتـر آرانیده، ماالکوسترا، پلیکوپترا، ازکولئوپترا، تریکوپترا، و در رودخانه فرات ترکیه از افمروپترا،

 ;Cooper et al., 1992نمایـد (  مـی تغذیـه و هتروپتـرا ماهی آکاریدیده، گاستروپودا، ي،آکار سنجاقک،

Froese and Pauly, 2011 که نشانگر تغذیه وسـیع ایـن مـاهی از جـانوران ماکروسـکوپی موجـود در ،(
هاي فوق بلکه طیف وسیعی از جانوران مشاهده شـدند و  در این بررسی نه تنها طعمه باشد. زیستگاه می

هاي مورد بررسی در منطقه وسـیعی از حوضـه  خاطر پراکنش رودخانه تواند به همچنان که اشاره شد می
ها و شـاید  جنوبی دریاي خزر، تعداد نمونه مورد بررسی بیشتر، روش صید تعقیبی و فیکس سریع نمونه

 ت خاص در شناسایی اقالم غذایی باشد. دق
هـایی  طبق بررسی کنونی، در کل سال و نیز اغلب مناطق، فصول و سنین ماهی، با نوساناتی خانواده

اند. طبـق  عنوان غذاي اصلی) برتري داشته موداران از نظر کیفی (به ها و بال هاي دوباالن، یکروزه از راسته
ترتیب از  قرمز در رودخانـه نـور مازنـدران عمـدتاً بـه آالي خـال  زلقـ) Alipour, 1998پـور ( مطالعه علی

) Afrahi et al., 2002موداران و طبـق مطالعـه افرایـی و همکـاران ( هـا و بـال هـا، بهاره دوباالن، یکروزه
ها بیشترین کمیت غذاي این ماهی را در رودخانه تنکابن تشـکیل داده اسـت.  ها و یکروزه دوباالن، بهاره

و همکـاران  صـلواتیان) و Modabber, 1997) در رودخانـه نـور، مـدبر (Araqi, 1998ت عراقـی (مطالعـا
)Salavatian et al., 2011ه رودخانه الر و فخارزاده و همکاران () در حوضFakharzadeh et al., 2008 (

معـده را موداران بیشـترین درصـد محتویـات  هاي دوبـاالن و بـال در رودخانه کرج نشان داد که راسـته
) نیـز از نظـر Moslemi, 1998اند که شباهت باالیی با نتایج بررسی کنونی دارند. مسـلمی ( تشکیل داده

) را در طی سال در رودخانه تنکابن غالب دانسته Simuliidaeها و دوباالن ( کیفی، حشرات یکروزه، بهاره
 ,.Abbasi et alعباسـی و همکـاران (است که شباهت نسبتاً باالیی با نتایج کنونی دارد. مطابق مطالعه 
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2004; Abbasi and Sayyadrahim, 2004ــزل ) بیشــترین طعمــه قرمز و  آالي خــال هاي مصــرفی ق
، Chironomidae ،Simuliidaeهــاي  ویژه خانواده هــا بــه هاي دوبــاالن و یکروزه کمــان را راســته رنگــین

Baetidae  وHeptageniidae دوست و همکـاران ( اند و طبق بررسی وطن تشکیل دادهVatandoost et 

al., 2008قرمز در شـاخابه اشـکرود  آالي خال ها و دوباالن طعمه غالب و عمومی قزل هاي یکروزه ) راسته
نیز راسته دوباالن ارجحیت غذایی دارنـد کـه در ماهیـان  3و + 2، + 1رودخانه تجن بوده و در ماهیان +

ها نیز جـزء غـذاي اصـلی هسـتند کـه ایـن تغییـر  ته یکروزهبررسی حاضر، عالوه بر راسته دوباالن، راس
ها نیز در زیستگاه مورد بررسی مربـوط باشـد. خـارا و همکـاران  تواند به جمعیت خوب راسته یکروزه می

)Khara et al., 2009 ،گزارش نمودند کـه در رودخانـه خرمـا لنگـرود (Hydropsychidae  و پلیکـوپترا
درصد بیشترین مشاهدات را لوله گوارش این مـاهی داشـته  6/57با  Baetidaeدرصد و  2/68مشترکا با 

معموالً در آبهاي جاري که شرایط زیستی مناسب و محیط غیر آشفته دارند شاهد فراوانی متـوازن و اند. 
باشـیم. بایـد توجـه  هـا) می بـاالن و یکروزه موداران ، باف گروه مهم حشرات (دوباالن ، بـال 4متناسب از 

اشت که تغذیه در این ماهی کامالً انتخابی بوده و در برابـر انـواع اقـالم موجـود در محـیط، دسـت بـه د
کنـد  ها بیشتر مصـرف می هاي آشکارتر و فراوانتر را نسبت به سایر طعمه زند و در واقع طعمه انتخاب می

 ;Afrahi et al., 2002هاي فوق الذکر که توسط منابع مختلف ( که مشاهده شد در رودخانهزیرا همچنان
Abbasi et al., 2004; Abbasi and Sayyadrahim, 2004; Fakharzadeh et al., 2008; Modabber, 

1997; Moslemi, 1998; Vatandoost et al., 2008; Salavatian et al., 2011 مـورد مطالعـه قـرار (
وسـاناتی بیشـترین تکـرار و کمیـت را دارا موداران با ن ها و بال اند، همواره حشرات دوباالن، یکروزه گرفته

 اند.      بوده
در  قرمز خـال آالي ل قـز توسـط مـاهی غـذایی) ها (رژیـم در نتایج مشاهده شد میزان انتخاب طعمه

هاي مختلف، فصول سال و برحسب اندازه بدن ماهی (سن) متفاوت بود. دلیل آن تغییر فراوانـی  رودخانه
 Sarre et al., 2000; Tewson etباشد که منـابع زیـادي ( مختلف میها در فصول سال و مناطق  طعمه

al., 2016; Lek et al., 2011; Espinoza and Bertrand, 2014; Fakharzadeh et al., 2008; 
Vatandoost et al., 2008; Afrahi et al., 2002; Salavatian et al., 2011 اند. عامل  ) به آن اشاره کرده

هاي آنها، تغییـر زمـانی و مکـانی عوامـل زیسـتی  جمعیت آبزیان ازجمله ماهیان و طعمهاصلی تغییرات 
) و غیر زیستی (مانند دماي آب، سرعت اي گونه اي و بین گونه رقابت درون ها، (مانند چرخه زندگی طعمه

 ;Espinoza and Bertrand, 2014; Lek et al., 2011باشـد ( جریان، جنس بسـتر، کـدورت و نـور) می

Stoner, 2004 .(آال مشـاهده شـد کـه  همچنین در این بررسی تغییرات غذایی بر اساس سن ماهی قزل
ها دارد و معمـوالً بـا افـزایش انـدازه بـدن، طیـف  بستگی به توانمندي آنها در بلع، هضم و جذب طعمـه

 ;Espinoza and Bertrand, 2014; Platell et al., 2007گـردد کـه منـابع زیـادي ( تر می غذایی وسیع

Eloranta et al., 2010هاي مصـرفی عمومـاً کمتـر در  اند. تفاوت جنسـی در طعمـه ) به آن اشاره نموده
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 Castriota et al., 2005; Roşca andنـدرت در ماهیـان گـزارش شـده اسـت ( ماهیان وجـود دارد و به

Arteni, 2010; Karachle and Stergiou, 2008 .( 
خوار  طلب و طعمهاي موفق، فرصت قرمز گونه آالي خال که ماهی قزل توان بیان نمود بنابراین می

ها،  عمومی بوده و تمرکز خاصی روي طبقات غذایی خاصی ندارد بلکه باتوجه به تغییرات فراوانی طعمه
هاي پایه، رشد  ها تغذیه نموده و انرژي حاصله را براي فعالیت ترین طعمه ترین و مناسب معموالً از فراوان

 نماید. و توسعه گنادي استفاده می بدنی
گردد مطالعات دیگر این ماهی نظیر تولید مثل، جمعیت، بیماري و غیره در  در پایان پیشنهاد می

بندي  ویژه مناطق مهمتر تعیین گردد تا بتوان با استفاده از نتایج حاصله و جمع مناطق انتشار آن به
  در صورت لزوم به صید ورزشی آن همت گماشت.شرایط مختلف مرتبط، از نظر مدیریتی در حفظ و 

  
 تشکر و قدردانی

از ریاست و معاونین محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تالش و همچنین از پرسنل پژوهشکده آبـزي 
ویژه آقایـان خداپرسـت، میرزاجـانی، نـوروزي، صـیادرحیم، نهـرور،  پروري آبهاي داخلی (بندر انزلی) به

 گردد. ست صمیمانه تشکر میدومرادي چافی و محمدي
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