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چكيده
قزلآالي خال قرمز جمعيتي آسيبپذیر از ماهي آزاد دریاي خزر بوده ولي در اغلب آبهاي شيرین حوزه ایراني دریاي خزر
انتشار دارد و در رودخانه شفارود نيز ،این ماهي داراي فراواني مناسبي در مناطق باالدست است .این بررسي با هدف آشنایي
از خصوصيات زیست شناختي تغذیه قزل آالي خال قرمز و از زمستان  1388تا پایيز  1389انجام و از دستگاه الكتروشوكر و
تور پرتابي جهت صيد ماهيان استفاده شد .ماهيان مورد بررسي داراي اوزان  7/54تا  )26/56±14/7( 78/4گرم ،طول كل
 89تا ( 192ميانگين  )128/43 ±21/8ميليمتر و سن  0+تا ( 4+ميانگين  2/15±0/8سال) بودند .ميانگينهاي شاخص طول
نسبي لوله گوارش ( ،0/85±0/10 )RLGشاخص پري لوله گوارش ( 6/08±3/5 )GSIو شاخص شدت تغذیه ( )IFدر آنها
 )195/45±157/4برآورد و شاخص تهي بودن لوله گوارش ( )CVصفر ( )0تعيين گردید .در لوله گوارش قزل آالي خال
قرمز شفارود  31خانواده از  14راسته شامل كرمهاي كم تار ( Lambricidaeو  ،)Lumbriculidaeناجورپایان
( ،)Gammaridaeجورپایان ( ،)Asellidaeعنكبوتهاي آبي ( ،)Hygrobatidaeهزارپایان (،)Myriapoda
حشرات قاب بال ( Dytiscidaeو  ،)Elmidaeدوباالن (،Chironomidae ،Blephariceridae
 Tabanidae ،Stratiomyidae ،Simuliidae ،Empididaeو  ،)Tipulidaeیكروزه ها (، Baetidae
 Ephemeridaeو ،)Heptagenidae

پرده باالن ( ،)Formicidaeمگالوپترا ( ،)Sialidaeسنجاقكها

( ،)Agrionidaeبهاره ها ( Perlidae ، Nemouridae ، Leucteridaeو  ،)Taeniopterygidaeبال موداران
(،Hydropsychidae

،Lepidostomatidae

،Limnephilidae

Philopotamidae

و

 )Rhyacophilidaeو نيم باالن جداسازي گردید و لذا این ماهي در منطقه مطالعاتي ،گونهاي وسيعخوار و گوشتخوار
محسوب ميگردد .بررسي فراواني مشاهدات طعمهها نشان داد كه در لوله گوارش قزلآالي خال قرمز در زمستان دوباالن و
یكروزه ها ،در بهار  ،دوباالن  ،یكروزه ها و بال موداران ،در تابستان ،دوباالن ،یكروزهها ،بال موداران ،بهارهها و پردهباالن و
در پایيز ،دوباالن و یكروزهها بعنوان غذاي اصلي مصرفشده كه در سنين مختلف نيز تغييرات دیده ميشود و در كل،
دوباالن ( 97/9درصد) ،یكروزهها ( 83/3درصد) ،بهاره ها ( 52/1درصد) و بال موداران ( 52/1درصد) بعنوان غذاي اصلي و
سایر اقالم غذایي بعنوان غذاي ثانویه (فرعي) یا اتفاقي (تصادفي) مصرف شدهاند.
کليد واژه :قزل آالي خال قرمز  ، (Salmo trutta fario( ،رژیم غذایي ،شفارود ،گيالن ،ایران.
 .*1مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  ،پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلی کشور ،بندرانزلی(نویسنده مسؤول)
Salavatian_2002@yahoo.com
 .2استادیارگروه شیالت ،واحد تالش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تالش ،ایران
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 -1مقدمه
آزاد ماهيان ( )Salmonidaeدر حوزه ایراني دریاي خزر در حال حاضر داراي دو گونه ماهي آزاد
سفيد ( )Stenodus leucichthysو ماهي آزاد دریاي خزر ( )Salmo trutta caspiusمي باشند كه
ماهي مورد بررسي جمعيتي از زیرگونه اخير بوده و توسط برخي ماهيشناسان زیرگونه جدایي بحساب
ميآید .آزاد ماهيان در آبهاي سرد و شفاف با اكسيژن باال زیست مينمایند و از حشرات آبزي و سایر بي-
مهرگان ،ماهيان و سایر مهرهداران تغذیه مينمایند .ماهي آزاد دریاي خزر جزو ماهيان مهاجر آنادروموس
بوده و براي تخمریزي از دریاي خزر وارد آب تعدادي از رودخانهها نظير تنكابن ،چالوس ،حویق،
آستاراچاي و شفارود ميشوند ولي ماهي آزاد سفيد به رودخانه هاي غير ایراني این دریا وارد و تخمریزي
مينماید .ماهي قزلآالي قرمز در قسمت علياي رودخانه ها و دریاچههاي مرتفع و در آبهایي كه داراي
اكسيژن فراوان ،شيب تند و غذاي كافي باشد ،زیست مينماید .تخمریزي این زیرگونه در فصل پایيز و در
نقاط كم عمق و در جریانهاي مناسب صورت مي گيرد (وثوقي و مستجير .)1384 ،ماهي قزلآالي خال
قرمز از ماهيان با ارزش حفاظتي رودخانههایي مانند الر ،پلور ،كرج ،هراز ،حویق و شفارود ميباشد .این
زیرگونه داراي گوشت لذیذ بوده ولي بعلت ضریب رشد كم ،پرورش تجارتي آن انجام نميگيرد و بيشتر
بصورت تفریحي و صيد با قالب مورد توجه است (عمادي  .)1367 ،شناخت ،بررسي زیست شناسي و بوم-
شناسي گونههاي مختلف ماهيان در یک اكوسيستم آبي سبب حفظ و بازسازي ذخایر آنها ميشود (وثوقي
و مستجير .)1384 ،در مطالعه اكوسيستمهاي آبي قبل از هر چيز بررسي ماهيان ضروري ميباشد .اولين
قدم در بررسي گونه ها ،شناخت فيزیولوژیک و دانستن رژیم غذایي گونه مورد مطالعه مي باشد
( .)Bagenal,1978بررسي سوابق مطالعاتي روي رژیم غذایي قزل آالي خال قرمز در ایران نشان داد كه
عراقي ( )1375رفتار تغذیهاي این ماهي را در رودخانه نور ،مسلمي ( )1376رژیم غذایي آن را در رودخانه
تنكابن ،مدبر ( )1376و صلواتيان و همكاران ( )1388نحوه تغذیه قزلآالي خال قرمز را در رودخانه الر،
فخارزاده و همكاران ( )1387رژیم غذایي آن را در رودخانه كرج و وطن دوست و همكاران ( )1385تغذیه
این ماهي را در رودخانه اشكرود ساري مورد مطالعه قرار دادهاند .هدف این مطالعه ،شناخت بيشتر این
ماهي از نظر خصوصيات تغذیه اي در رودخانه شفارود ميباشد .رودخانه شفارود در محدوده  48درجه و
 50دقيقه الي  49درجه و  10دقيقه طول شرقي و  37درجه و  28دقيقه الي  37درجه و  32دقيقه عرض
شمالي قرار داشته و از ارتفاعات كوههاي تالش سرچشمه ميگيرد .شاخه اصلي شفارود در  35كيلومتري
جاده انزلي به آستارا به دریاي خزر ميریزد .طول مسير اصلي رودخانه حدود  48كيلومتر و ميزان متوسط
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آبدهي آن حدود  5/9متر مكعب در ثانيه ميرسد.
 -2مواد و روش کار
با توجه به فراواني متوسط ماهي قزلآالي خال قرمز در رودخانه شفارود در غرب استان گيالن ،اقدام
به نمونه برداري ماهيان از چند نقطه مختلف در باالدست آن (ناحيه پارگام) با استفاده از دستگاه صيد
الكتریكي ،تور پرتابي و قالب ماهيگيري شد و نمونهها بالفاصله در فرمالين  10درصد تثبيت و به
آزمایشگاه منتقل گردیدند .سپس این نمونهها با آب معمولي شستشو و توسط كاغذ صافي آب اضافي
سطح بدنشان جذب شد و سپس با ترازوي دیجيتال با دقت  0/01گرم توزین و با استفاده از كوليس با
دقت  0/1ميليمتر طول كل آنها اندازه گيري شد .سن نمونه ماهيان نيز از طریق شمارش حلقه هاي تيره
و روشن اتوليت انجام شد .براي تعيين رژیم غذایي ماهيان ،پس از شكم زدن نمونهها و خارج نمودن لوله
گوارش ،بررسي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي محتویات آن صورت گرفت .شناسایي طعمه هاي مصرفي با
استفاده از منابع مربوطه (احمدي و نفيسي )Merritt et al., 2008 ،1380 ،انجام شد .جهت محاسبه
شاخصهاي تغذیه اي از معادالت زیر استفاده شد :درصد خالي بودن معده یا شاخص تهي بودن معده از
طریق معادله  CV=Es/Ts × 100محاسبه ميگردد )  ( Euzen, 1987كه در آن  C.Vشاخص خالي
بودن معده ES ،تعداد معده هاي خالي بررسي شده و  TSتعداد كل معدههاي بررسيشده است.
طول نسبي لوله گوارش با استفاده از فرمول طول كل بدن /طول لوله گوارش=  RLGمحاسبه
گردید )  ( Al Hussainy, 1949اگر  RLGكوچكتر از عدد  1باشد ،ماهي گوشتخوار و اگر خيلي بيشتر
از  1باشد ،متمایل به گياهخواري و اگر حد متوسط بين این دو باشد نشان دهنده رژیم همه چيزخواري
است (بيسواس.)1993،
شاخص شـدت تغـذیه از معـادله  IF=(w/W) × 10000محاسـبه گردید )  ( Shorygin, 1952كه
 IFشدت تغذیه w ،وزن محتویات روده به گرم و  Wوزن ماهي به گرم ميباشد .جهت تعيين شاخص
پري لوله گوارش ،وزن لوله گوارش پر ماهي به وزن ماهي تقسيم گردید .فراواني وقوع یا مشاهده از
معادله  FP=Ni/Ns × 100محاسبه گردید كه در آن  FPفراواني مشاهده غذاي خاص به درصد = Ni ،
تعداد لوله گوارشهایي كه این طعمه در آنها دیده شده و  = Nsتعداد لوله گوارشهاي محتوي غذا ميباشد.
حال اگر  F.P<10باشـد ،طعمــه خورده شده تصـادفي ،اگر  10< F.P<50باشــد ،طعـمه خورده شده
به عنوان یک غذاي دسته دوم یا فرعي و اگر  F.P>50باشد ،طعمه خورده شده غذاي اصلي ماهي
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محسوب ميگردد.
 -3نتایج
نمونه ماهيان مورد بررسي داراي اوزان  7/54تا  )26/56±14/7( 78/4گرم ،طول كل  89تا 192
(ميانگين  )128/43 ±21/8ميليمتر و سن  0+تا ( 4+ميانگين  2/15±0/8سال) بودند .شاخص طول
نسبي لوله گوارش ( )RLGدر آنها  0/75تا ( 1/11ميانگين  ، )0/85± 0/10شاخص پري لوله گوارش
( 0/8 )GSIتا ( 13/3ميانگين  )6/08±3/5و شاخص شدت تغذیه ( )IFدر آنها بين  31/8تا 803/9
(ميانگين  )195/45 ±157/4برآورد گردید ،همچنين در لوله گوارش تمامي نمونه ها غذا وجود داشت و لذا
شاخص تهي بودن لوله گوارش ( )CVصفر ( )0تعيين گردید .در لوله گوارش قزلآالي خال قرمز شفارود
 40تاكسون (جنس و باالتر) از جانوران متعلق به  31خانواده از  14راسته مشاهده گردید بطوریكه از
كرمهاي كم تار ،خانواده هاي  Lambricidaeو  ،Lumbriculidaeاز راسته ناجورپایان ،خانواده
 ،Gammaridaeاز راسته جورپایان ،خانواده  ،Asellidaeاز راسته عنكبوتهاي آبي ،خانواده
 Hygrobatidaeو یک خانواده از هزارپایان یا كليسرداران ( )Myriapodaشناسایي شد اما این ماهي
تغذیه اصلي را بر روي حشرات ( 24خانواده) انجام داده است بطوریكه از راسته قاب باالن ،خانواده هاي
 Dytiscidaeو  ،Elmidaeاز راسته دوباالن ،خانواده هاي ،Chironomidae ،Blephariceridae
 Tabanidae ،Stratiomyidae ،Simuliidae ،Empididaeو  ،Tipulidaeاز راسته یكروزه ها ،تيره-
هاي  Ephemeridae ،Baetidaeو  ،Heptagenidaeاز راسته پرده باالن خانواده  ،Formicidaeاز
راسته مگالوپترا ،خانواده  ،Sialidaeاز راسته سنجاقکها ،خانواده  ،Agrionidaeاز راسته بهاره ها،
خانوادههاي  Perlidae ، Nemouridae ، Leucteridaeو  ،Taeniopterygidaeاز راسته بال موداران
( ،)Trichopteraتيرههاي

،Hydropsychidae

،Lepidostomatidae

،Limnephilidae

 Philopotamidaeو  Rhyacophilidaeو یک خانواده از راسته نيمباالن از محتویات غذایي قزل آالي
خال قرمز جداسازي و شناسایي گردید.
بررسي فراواني مشاهدات (اولویتبندي غذایي) طعمههاي مصرفي موجود در لوله گوارش قزلآالي
خال قرمز بر حسب فصول سال نشان داد كه در زمستان  1388راسته هاي دوباالن و یكروزه ها ازحشرات
بعنوان غذاي اصلي و راستههاي ( Opistoporaكرمهاي كمتار) ،جورپایان ،عنكبوتهاي آبي و حشرات
راسته هاي قاب باالن ،نيم باالن ،مگالوپترا و بال موداران بعنوان غذاي ثانویه ،در بهار  ،1389راسته هاي
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دوباالن  ،یكروزه ها و بال موداران از حشرات بعنوان غذاي اصلي و راستههاي  ،Opistoporaجورپایان،
عنكبوتهاي آبي ،كليسرداران (هزارپایان) و حشرات راسته هاي نيم باالن و بهارهها ( )Plecopteraبعنوان
غذاي ثانویه ،در تابستان  ،1389راسته هاي دوباالن ،یكروزه ها ،بال موداران ،بهاره ها و پرده باالن از
حشرات بعنوان غذاي اصلي و راسته هاي  ،Opistoporaجورپایان ،قاب باالن ،نيم باالن و مگالوپترا
بعنوان غذاي ثانویه و در پایيز  ،1389راسته هاي دوباالن و یكروزه ها از حشرات بعنوان غذاي اصلي و
راسته هاي ناجورپایان ،پرده باالن  ،بهاره ها و بال موداران بعنوان غذاي ثانویه یا فرعي مورد استفاده قزل
آالي خال قرمز قرار گرفته و سایر راسته ها در صورت مشاهده بصورت اتفاقي یا تصادفي مصرف شده اند
(شكل  .) 1بررسي فراواني مشاهدات طعمه هاي مصرفي موجود در لوله گوارش قزل آالي خال قرمز بر
حسب سن ماهيان نشان داد كه در ماهيان یک ساله ،راستههاي دوباالن ،یكروزه ها ،بهاره ها ،بال
موداران و پرده باالن از حشرات بعنوان غذاي اصلي و راستههاي  ،Opistoporaقاب باالن ،نيم باالن،
عنكبوتهاي آبي و هزارپایان بعنوان غذاي ثانویه ،در ماهيان  2ساله ،راسته هاي دوباالن و یكروزه ها از
حشرات بعنوان غذاي اصلي و راستههاي  ،Opistoporaناجورپایان ،جورپایان ،عنكبوتهاي آبي ،قابباالن،
بهاره ها و بال موداران بعنوان غذاي ثانویه و در ماهيان  3و  4ساله ،راستههاي دوباالن ،یكروزه ها ،بهاره
ها ،بال موداران و پرده باالن از حشرات بعنوان غذاي اصلي و راسته هاي  ،Opistoporaناجورپایان،
جورپایان ،قاب باالن و مگالوپترا بعنوان غذاي ثانویه یا فرعي مورد استفاده قزل آالي خال قرمز قرار
گرفته و سایر راستهها در صورت مشاهده بصورت اتفاقي یا تصادفي مصرف شده اند (شكل .)2
فراوانی مشاهدات (درصد)
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شكل  .1اولویت غذایی ماهی قزل آالی خال قرمز رودخانه شفارود بتفكيک فصول
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شكل  .2اولویت غذایی ماهی قزل آالی خال قرمز رودخانه شفارود بتفكيک سن ماهيان

بررسي فراواني مشاهدات طعمههاي مصرفي موجود در لوله گوارش قزلآالي خال قرمز در طي سال
در رودخانه شفارود استان گيالن نشان داد كه راستههاي دوباالن ( 97/9درصد) ،یكروزهها ( 83/3درصد)،
بهاره ها ( 52/1درصد) و بال موداران ( 52/1درصد) و همگي از حشرات بعنوان غذاي اصلي و راسته هاي
پرده باالن ( 31/3درصد) ،كرمهاي كم تار  20/8( Opistoporaدرصد) ،ناجورپایان ( 14/6درصد) ،قاب
باالن ( 14/6درصد) ،جورپایان ( 10/4درصد) و مگالوپترا ( 10/4درصد) بعنوان غذاي ثانویه یا فرعي و
راسته هاي عنكبوتهاي آبي ( 8/3درصد) ،نيم باالن ( 8/3درصد) ،كليسرداران ( 4/2درصد) و سنجاقكها
( 2/1درصد) بعنوان غذاي اتفاقي یا تصادفي مورد استفاده قزل آالي خال قرمز قرار گرفته است.
 -4بحث
اولين قدم در بررسي گونهها ،شناخت فيزیولوژیک و دانستن رژیم غذایي گونه مورد مطالعه بوده
( ) Bagenal,1978و آناليز محتویات معده راه مناسبي براي مطالعه تركيب رژیم غذایي ماهيان وحشي
است ( .)Houlihan,2002با اینكه قزل آالي خال قرمز از ماهيان آسيب پذیر در ایران است متاسفانه
تاكنون اقداماتي راجع به حفظ نسل آن در ایران نشده است .در بررسي كنوني شاخص تهي بودن لوله
گوارش صفر ( )0تعيين گردید كه نشانگر كامال پرخور بودن این ماهي است ( .)Euzen, 1987این
شاخص قبال نيز در رودخانه هاي غرب گيالن (عباسي و همكاران )1383 ،و در حوزه دریاچه سد الر
(صلواتيان و همكاران )1388 ،همين مقدار ارایه شده است كه دليل آن شاید در دسترس بودن طعمه ها
در طي سال باشد .در بررسي حاضر ،ميانگين شاخص طول نسبي لوله گوارش 0/85±0/10تعيين گردید
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و در دریاچه سد الر ( 0/86±0/10صلواتيان و همكاران )1388 ،تعيين شد ه است و از آنجایي كه مقدار
این شاخص كمتر از عدد یک ميباشد لذا نشانه گوشتخواربودن این ماهي است(بيسواس )1993 ،كه
تركيب گونه اي طعمه هاي مصرفي نيز این مسأله را نشان داد .همچنين در بررسي كنوني ميانگين
شاخص شدت تغذیه  ،195/45±157/4در دریاچه سد الر ( 186/3 ±162/2صلواتيان و همكاران)1388 ،
و در قزل آالي خال قرمز و رنگين كمان رودخانه هاي غرب گيالن بترتيب  214/9±260/2و
 289/6±261/5تعيين گردید كه مشابه هستند (عباسي و صيادرحيم.)1383 ،
در بررسي كنوني در لوله گوارش قزل آالي خال قرمز شفارود  40تاكسون جانوري متعلق به 31
خانواده از  14راسته مشاهده گردید و این مسأله نشان ميدهد كه این ماهي در منطقه مطالعاتي گونهاي
وسيع خوار ( )Euryphagousو گوشتخوار ( )Carnivoreمحسوب ميگردد .بنا بنظر عبدلي ( )1378و
وثوقي و مستجير ( ) 1384این ماهي از حشرات مختلف مانند تریكوپتراها ،پلكوپتراها ،دیپتراها ،ادوناتاها،
كولپتراها و سخت پوس تان راسته آمفي پودا و غيره مصرف مينمایند كه در این بررسي نه تنها طعمههاي
فوق بلكه طيف وسيعتري از اقالم غذایي مشاهده شدند .طبق بررسي كنوني ،در اغلب فصول سال ،با
نوساناتي راسته هاي دوباالن ،یكروزه ها و بال موداران و در برخي فصول نيز بهارهها و پردهباالن غذاي
اصلي ميباشند كه در سنين مختلف نيز چنين تغييراتي مشاهده شد .در طي سال نيز راسته هاي دوباالن،
یكروزه ها ،بهاره ها و بال موداران غذاي اصلي بوده و پرده باالن ،كرمهاي كم تار ،ناجورپایان ،جورپایان،
قاب باالن و مگالوپترا بعنوان غذاي ثانویه یا فرعي و عنكبوتهاي آبي ،كليسرداران ،نيم باالن و سنجاقكها
بعنوان غذاي اتفاقي یا تصادفي مورد استفاده قزل آالي خال قرمز قرار گرفته است .طبق مطالعه علي پور
( ) 1377قزل آالي خال قرمز در رودخانه نور مازندران عمدتا بترتيب از دوباالن ،یكروزه ها ،بهاره ها و بال
موداران و طبق مطالعه افرایي و همكاران ( )1379دوباالن ،بهاره ها و یكروزه ها بيشترین كميت غذاي
این ماهي را در رودخانه تنكابن تشكيل داده است .همچنين طبق مطالعه عباسي و همكاران ( )1383قزل
آالي خال قرمز در رودخانه هاي غرب گيالن از شيرونوميده ( 66/7درصد) بعنوان غذاي اصلي ،از حشرات
خانواده هاي  38/9( Simulidaeدرصد) 25/0( Betidae ،درصد) 22/2( Belfarusidae ،درصد)،
 16/7( Heptagenidaeدرصد) و  13/9( Hydropsideدرصد) بعنوان غذاي ثانویه مصرف نموده است.
مطالعات عراقي ( )1375در رودخانه نور ،افرایي و همكاران ( )1379در رودخانه تنكابن ،مدبر ( )1376و
صلواتيان و همكاران ( )1388در حوزه رودخانه الر و فخارزاده و همكاران ( )1387در رودخانه كرج نشان
داد كه راسته هاي دو باالن و بال موداران بيشترین درصد محتویات معده را تشكيل دادهاند .معموال در
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آبهاي جاري كه شرایط زیستي مناسب و محيط غير آشفته دارند شاهد فراواني متوازن و متناسب از 4
گروه مهم حشرات (دو باالن  ،بال موداران  ،باف باالن و یكروزه ها) مي باشيم .در ماهي قزل آالي خال
قرمز در رودخانه اشكرود ساري ،طعمه ارجح ماهيان زیر یكسال دوباالن و در ماهيان  2و  3ساله طعمه
غالب و اختصاصي موجود نبوده و راسته هاي بال موداران و یكروزه ها صيد غالب و عمومي بوده است
(وطندوست و همكاران .)1385 ،باید توجه داشت كه تغذیه در این ماهي كامال انتخابي بوده و در برابر
انواع اقالم موجود در محيط ،دست به انتخاب مي زند و در واقع طعمههاي آشكارتر و فراوانتر را نسبت به
سایر طعمهها بيشتر مصرف مي كند.
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