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The Feeding Strategy of Rainbow Trout Escaped from Sea 
Cages on the Coast of Mazandaran

[1] The biodiversity of south Caspian Sea basin fishes [2] The enrichment of a mesotrophic 
lake by carbon, phosphorus and nitrogen from the cage aquaculture of rainbow trout, Salmo 
gairdneri [3] Foraging behaviour changes of Arctic charr during smolt migration in northern 
Norway [4] Exotic fish species in the fresh waters of Iran [5] Method for assessment of fish 
production in freshwater [6] Minute tubercles on the skin surface of larvae in the Korean 
endemic bitterling, Rhodeus pseudosericeus (Pisces, Cyprinidae) [7] Freshwater fishes of 
the USSR and adjacent countries [8] Invertebrate atlas of the Caspian Sea [9] Feeding and 
nutritional interrelations of fish in the Caspian Sea [10] Predator feeding strategy and prey 
importance: A new graphical analysis [11] Aquatic fauna of Laar reservoir [12] Practical 
nonparametric statistics [13] Exotic organisms: A dilemma for conservation biology [14] 
Ecology [15] Iranian inland waters [16] Feeding behavior of brown trout, Salmo trutta fario, 
during spawning season in four rivers of Lar National Park, Iran [17] When do environment-
recruitment correlations work? [18] The feeding strategy of Rutilus frisii kutum Kamensky 
1901 [19] Servey feeding habits of Kutum in Bandar Anzali coastal [20] Food and feeding 
habits of the Caspian kutum, Rutilus frisii kutum (Cyprinidae) in Iranian waters of the 
Caspian Sea [21] Feeding habits of the Lessepsian migrant Siganus luridus in the eastern 
Mediterranean, its new environment [22] On the food and feeding habits of Puntius vittatus 
(day) [23] Food and feeding habits of the black pomfret, Parastromateus niger (Carangidae) 
in the Kuwaiti waters of the Arabian Gulf [24] Ecology of fishes [25] The role of the 
Macrobenthic invertebrates in feeding some bony fishes-the economic in the southeast 
coast of the Caspian Sea [26] Manual of methods in fish biology [27] Update on the 
environmental and economic costs associated with alien-invasive species in the United 
States 

Aims The present study was conducted to determine the exotic fish food strategy of rainbow 
trout escaped from cultivating cages located in the coast of Mazandaran.
Materials & Methods A total of 90 specimens of this species were collected during the period 
from September 2017 to May 2018 from bony fish from west to central coast of Mazandaran. 
Samples were biomediated and the age was determined by scales.
Findings The relative frequency of food items were Balanus glandula, Clupeonella cultriventris, 
Cerastoderma lamarcki, Neogobius fluviatilis, Atherina caspia, Chelon saliens, Chinavia hilaris, 
Taxiphyllum barbieri, Rutilus kutum, Cumacea, Syngnathus caspius and Gasterosreus aculeatus, 
respectively. The result showed that a wide range of food was more central than the west, 
the fullness index in the female was more than male and in age groups older than 2 and 3 is 
more than 1 (p>0.05). The fullness index, especially in the spring, increased significantly, the 
presence of B. glandula more than C. cultriventris, but its relative importance was less than C. 
cultriventris (p> 0.05).
Conclusion This fish has a carnivorous behavior and uses a wide range of foods, so it is 
possible to compete with many species of Caspian Sea fish such as Salmo caspius. The effects of 
the adaptations and behavioral, physiological and ecological mechanisms, C. cultriventri and B. 
glandula were more important in fish feeding.
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 چکیده

آالی منظور تعیین استراتژی غذایی ماهی غیر بومی قزلمطالعه حاضر به اهداف:

 های دریایی مستقر در سواحل مازندران انجام شد.کمان فرارکرده از قفسرنگین

تا  1396عدد نمونه از این گونه در فاصله زمانی مهر  90 ها:مواد و روش

و مرکزی سواحل های صیادی ماهیان استخوانی غرب از پره 1397اردیبهشت 
سنجی و با استفاده از فلس تعیین سن های زیستآوری شد. نمونهمازندران جمع

 .شدند

، Balanus glandulaبه ترتیب فراوانی نسبی اقالم غذایی شامل  ها:یافته

Clupeonella cultriventri، Cerastoderma lamarcki، Neogobius 

fluviatilis، caspia Atherina ،Chelon saliens،hilaris  Chinavia، 

Taxiphyllum barbieri ،Rutilus kutum ،Cumacea، caspius 
Syngnathus و Gasterosreus aculeatus  بودند. نتایج نشان داد که طیف

غذایی این گونه در بخش مرکزی بیشتر از غرب، شاخص سیری در جنس ماده 
سال بیشتر از گروه سنی باالی یک  3و  2های سنی باالی بیشتر از نر و در گروه

درصد  . شاخص سیری خصوصاً در بهار شدیداً افزایش پیدا کرد.(<05/0p)سال بود 
کمتری  بود، ولی اهمیت نسبی C. cultriventris بیشتر از B. glandulaفراوانی 

 .(<05/0p) داشت C. cultriventrisنسبت به 

خواری برخوردار است و از طیف گسترده این ماهی از رفتار گوشت گیری:نتیجه

های کند. بنابراین امکان رقابت غذایی آن با بسیاری از گونهغذایی استفاده می
ها و وجود دارد. تحت تاثیر سازگاری Salmo caspiusماهیان دریای خزر نظیر 

 B. glandulaو  C. cultriventri شناختیهای رفتاری، فیزیولوژیک و بوممکانیزم
 در تغذیه ماهی اهمیت بیشتری داشتند.

 کمان، دریای خزر، ایرانآالی رنگیناستراتژی غذایی، قزل ها:کلیدواژه

 
 23/01/1398 تاریخ دریافت:
 23/10/1398 تاریخ پذیرش:

 naderi_j@yahoo.comنویسنده مسئول: *

 مقدمه
 ازهای داخلی ایران، اکوسیستم حوضه جنوبی دریای خزر بین آب

ماهیان های انحصاری، ای ماهیان، حضور گونهلحاظ تنوع گونه
المللی و ملی برخوردار شور از اهمیت باالی بینخاویاری و آب لب

های اخیر برای توسعه پرورش بومی در سال فراوانی ماهیان غیر است.
های پرورشی با احداث کانال ماهی و یا تصادفی به همراه سایر گونه

 17%و حدود  استافزایش یافته حوضه جنوبی دریای خزر ولگا دن در 
های ورود گونه. ]1[اندهای این منطقه را به خود اختصاص دادهگونه

از دیگر عوامل مهم و تاثیرگذار  غیر بومی به این حوضه و توسعه آنها
سایر آبزیان این منطقه است. در حال حاضر  بر ماهیان و احتماالً

های غذایی مین نیازامهمترین استراتژی شیالت ایران در پاسخ به ت
کمان در دریای خزر به آالی رنگینکشور، پرورش ماهی قزلاین 

ت ایران نامه آماری شیالروش پرورش در قفس است. براساس سال
های دریایی در سواحل کمان در قفسآالی رنگینمیزان تولید قزل

به ترتیب بیش از  1397و  1396های جنوبی دریای خزر در سال
. شدگرم گزارش 900تن با متوسط وزن هر عدد ماهی 580تن و 450

کمان تولیدشده در آالی رنگینبدین ترتیب تعداد ماهیان قزل
عدد  644000حل جنوبی دریای خزر بیش از های دریایی در سواقفس

تن از ماهیان پرورشی 4-1در یک دریاچه آب شیرین لهستان، است. 
در یک مطالعه دیگر گزارش . ]2[ها فرار کردندطی یک سال از قفس

های پرورش کمان از قفسآالی رنگینقزل %2/1-9/1کردند که 
تم دریای خزر از بنابراین در صورتی که اکوسیس. ]3[ماهی فرار کردند

پتانسیل ثابت قابل قبولی بدین منظور برخوردار باشد، با توجه به فرار 
ها، انجام کمان از قفسآالی رنگینای از ماهیان قزلقابل توجه

محیطی و ات زیستظها باید با درنظرگرفتن مالحگونه فعالیتاین
 شود.سازگار با اکوسیستم آن انجام 

کمان گونه غیر بومی برای دریای خزر آالی رنگیناز آنجایی که قزل
و ورود ماهیان غیر بومی به مناطق آبی است و حوضه آبریز آن 

های ماهیان بومی حوضه جنوبی تاثیرات مختلفی بر جمعیت توانندمی
از تاثیرات ماهیان غیر بومی نظیر  و همچنین دریای خزر داشته باشند

 است،کمان، رقابت آن با ماهیان بومی بر سر غذا آالی رنگینقزل
های ماهیان بدین ترتیب بر پویایی جمعیت و ساختار جمعیت گونه

در راستای  . بنابراین]4[دریای خزر تاثیرات جدی خواهد داشت
آالی برداری پایدار مطالعات مستمر روی رژیم غذایی ماهی قزلبهره

ماهیان های مختلف گونهایی و های دریکمان فرارکرده از قفسرنگین
 این حوضه ضروری است.

 هامواد و روش
انجام حاضر در سواحل جنوبی دریای خزر در استان مازندران  مطالعه

آالی قزل انهای دریایی و پراکنش ماهی. با درنظرگرفتن قفسشد
ها در سواحل جنوبی دریای خزر، کمان فرارکرده از قفسرنگین
صورت ماهانه از های صید ماهیان استخوانی، بهپرهبرداری از نمونه

و در انجام شد ( 1397تا اواخر فروردین سال بعد ) 1396اوایل مهر 
شد آوری عدد ماهی صید و جمع 90ها مجموع طی دوره فعالیت پره

 (.1 )شکل
 برایهای ماهیان صیدشده، بالفاصله به آزمایشگاه نمونه

 %10ها در فرمالین رخی از نمونه. بندسنجی انتقال داده شدزیست
ها در آزمایشگاه نمونه. ]5 ,6[ندو بعداً به آزمایشگاه انتقال داده شد تثبیت

با ماهیان طول کل . سنجی شدندبا استفاده از تخته بیومتری زیست
گیری شد. سپس گرم اندازه1/0با دقت آنها متر و وزن کل میلی1دقت 

ی تعیین سن آنها از فلس استفاده ماهیان تعیین جنسیت شدند و برا
 .شد

شده، هر ماهی از مخرج تا مری برای شناسایی مواد غذایی مصرف
شکافته و دستگاه گوارش )روده و معده( خارج شد. پس از توزین امعا 

. برای تخلیه کامل محتویات، معده شدندو احشا، محتویات آنها خارج 
 شناسایی موجودات                . ]5[شو داده شدوو روده با آب شست
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انجام  [8	,7]شده پس از جداسازی با استفاده از كلید شناساییمصرف
گرم وزن ٠٠١/٠وسیله ترازوی دیجیتال با دقت ه و پس از شمارش ب

بودن حجم اطالعات، دلیل هزینه و کمهدر این مطالعه ب. [5]شد
 سال وجود نداشت. ۴های باالی نمونهبرای ای امکان بررسی تغذیه
رآورد گونه ب شاخص سیری، شدت تغذیه اینزیر  با استفاده از فرمول

  :[9]شد
  

شاخص گاستروسوماتیک (GaSI)= شده در معدهوزن کل غذای خورده×١٠٠٠٠
  

  

	
  برداری از ماهیانهای نمونهموقعیت ایستگاه )۱شکل 

  
	وزن ماهی

 [10]ستلوکابرای تعیین استراتژی غذایی این گونه از تفسیر نموداری 
با استفاده از این روش، اطالعات مربوط به  .)۱(نمودار  استفاده شد

ای مورد بررسی قرار گرفت. بدین اهمیت طعمه و استراتژی تغذیه
و فراوانی وزنی یا  )١(معادله  فراوانی نسبیدرصد  ترتیب ابتدا

ها طوری که آنالیزهب ،محاسبه شدند )٢(معادله  اهمیت نسبی طعمه
و فراوانی وزنی انواع فراوانی طعمه خاص درصد  بر پایه دووجهی

مختلف طعمه در رژیم غذایی است. بنابراین براساس این دو پارامتر 
عنوان طعمه نادر، طعمه اختصاصی، طعمه غالب و مختصات آن به

  .شدطعمه عمومی تعیین 
  )١معادله (

	)%F( فراوانی نسبی=درصد  100˟	
  

Ni برابر تعداد شکارچی با طعمه i  ،در معدهN  برابر تعداد کل
، F%<۱۰ ،۵۰F<%<۵۰ مقادیر، شکارچیان با محتویات معده

۵۰F>%  عنوان غذای نشانگر نقش طعمه مورد نظر بهبه ترتیب
  .[11]تصادفی، فرعی و یا اصلی در رژیم غذایی ماهی است

  )٢معادله (
∑

∑
  )%P(=درصد فراوانی وزنی  100˟	

	

Si  برابر محتویات معده شامل طعمهi  (حجم، وزن یا تعداد) وSti 
را در  iبرابر با محتویات کلی معده در تنها شکارچیانی که طعمه 

  .[11]، استمعده خود دارند
ن بی، به این صورت که از سازی شدآمده نرمالدستههای بابتدا داده
 -وگروفو با روش کولم شداستفاده  Logهای مختلف از روش روش

زار افبا نرم هااسمیرنوف مورد آزمون قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده
. انجام شد طرفهو با استفاده از آنالیز واریانس یک 18	SPSSآماری 

 )p=٠٥/٠( %٥ها از آزمون دانکن در سطح برای مقایسه میانگین
های ها و ترسیم نمودارها با بستهو محاسبه داده [12]استفاده شد

  انجام شد. 9	Systatو  2010	Excelافزاری نرم
  

   
از نقش مواد غذایی خاص در غذاهای  کاستلوشده تفسیر نموداری اصالح )۱نمودار 

  مصرفی ماهی

  

  هایافته
های کمان از بخشآالی رنگینعدد ماهی قزل ٩٠ مطالعهدر این 

 ٤٦آوری شد. از این تعداد مرکزی و غرب سواحل مازندران جمع
نمونه متعلق به جنس ماده بود  ٤٤نمونه متعلق به جنس نر و 

است که با استفاده از  ٠٤/١نسبت جنسی نر به ماده  ).١(جدول 
داری بین جنس اختالف معنیمشخص شد که آزمون آماری دانکن 
بین میانگین طول کل جنس نر و ). <٠٥/٠p( ردنر و ماده وجود ندا

، در حالی که بین )<٠٥/٠p(داری وجود نداشت اختالف معنی ماده
 شتداری وجود دامیانگین وزن کل جنس نر و ماده اختالف معنی

)٠٥/٠p<ها تا های جنسی ماهیان، برخی نمونه). در بررسی گناد
های رسیدگی جنسی رسیده بودند و آماده مهاجرت ٤مرحله 

  ).٢ها بودند (شکل تولیدمثلی به رودخانه
 یآالقزل ماهی غذایی اقالم برای کاستلو نموداری تفسیر ٢ نمودار
این تفسیر  ٣ و نمودار مختلف هایدوره و سال کل را در کمانرنگین

  دهد.مختلف نشان می مناطق و سنی هایگروه ها،جنسیت در را
های دریایی، آالی فرارکرده از قفسدر جمعیت کل ماهیان قزل

بود و  سال باالی یکبیشترین فراوانی سنی متعلق به گروه سنی 
  ).۴داد (نمودار ها را تشکیل مینمونه %۳۰بیش از 

های آالی فرارکرده از قفسبا بررسی محتویات گوارش ماهی قزل
راسته  ۱۲ون متعلق به ستاک ۱۲دریایی در سواحل جنوبی دریای خزر، 

های اقالم غذایی موجود ). گروه۳و شکل  ۲شناسایی شدند (جدول 
 در محتویات دستگاه گوارش این گونه به ترتیب فراوانی نسبی شامل

	Balanus)چسب کشتی glandula)، کیلکای معمولی 
(Clupeonella	cultriventris) ،هاایدوکفه (Cerastoderma	

lamarcki) گاوماهی ،(Neogobius	 fluviatilis)ماهی ، شیشه
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(Atherina	 caspia) کفال پوزه باریک ،(Chelon	 saliens) ،
Chinavia	 hilaris، Taxiphyllum	 barbieri ماهی سفید ،

	Rutilus)دریای خزر  kutum) ،Cumaceaماهی ، سوزن
(Syngnathus  caspius) خار و ماهی سه(Syngnathus	

caspius)  مهرگان که همچنین برخی از بی). ۲بودند (جدول
ناشناخته بودند، در کنار پالستیک و چوب در دستگاه گوارش 

  .های ماهیان مورد بررسی مشاهده شدندنمونه
ال، س یکدر محتویات دستگاه گوارش ماهیانی با گروه سنی باالی 

بود، ضمن  glandula	B.بیشترین فراوانی نسبی مربوط به طعمه 
فقط در این گروه سنی مشاهده شد  barbieri	T.طعمه  نکهای

	.B سال عالوه بر ۲). در ماهیانی با گروه سنی باالی ۵(نمودار 

glandula،  طعمهC.	 lamarcki  از بیشترین فراوانی نسبی
سال طعمه  ۳برخوردار بود، اما برای ماهیانی با گروه سنی باالی 

caspia	Atherina ۶(نمودار  اهمیت بیشتری داشت.(  

ای ماهی منظور برآورد شدت تغذیهمیانگین شاخص سیری به
) و مقدار آن ۵بود ( نمودار  ٣٩/٢٢٩±٣٣/٢٥کمان آالی رنگینقزل

 ٥٩/٢٩٦±٢٥/٢٦و  ٠١/٣٠٢±٩٩/٤٠در جنس ماده و نر به ترتیب 
  ).<٠٥/٠p( داری نبودکه این اختالف معنی گزارش شد

 هایسال با سایر گروه باالی یکهای سنی در گروهشاخص سیری 
طوری که ، به)<٠٥/٠p(دهد داری را نشان نمیسنی اختالف معنی

بود  ۹/۲۷۷سال  و باالی یک ۶/۳۳۷در گروه طولی باالی دو سال 
برداری های مختلف نمونهناهمچنین این شاخص در زم). ۵(نمودار 

د خو نشان داد که شدت تغذیه در پاییز کاهش یافته و به حداقل
. شدت تغذیه در فصل بهار از حداکثر مقدار )٥(نمودار ه است رسید

داری با فصل پاییز است یبرخوردار بود و دارای اختالف معن
)٠٥/٠p< شدت تغذیه در منطقه مرکزی بیشتر از غرب بود (نمودار .(
داری را نشان های مختلف اختالف معنینا) و این شاخص در مک٥

  ).<٠٥/٠p(نداد 
  

	کمان صیدشدهآالی رنگینهای قزلنمونه (TW)و وزن کل  (TL)تعداد، نسبت جنسی و میانگین آماری طول کل  )۱جدول 
  کل  ماده  نر  متغیر

  ٩٠  ۴۴  ٤٦  تعداد نمونه
  ٨٢/٣١±٠٣/١  ٤٢٥/٣٠±٧٨/١  ١٧/٣٣±٠٥/١  میانگین طول کل
  ٥٦-١٣  ٥٦-١٣  ٤٨-١٩  کمینه و بیشینه
  ٠٥/٥٤٦±٠٢/٤٤  ٦٧/٦٠٤±٢١/٧٩  ٩٧/٤٨٩±٢٧/٤٠  میانگین وزن کل
  ۲۲۳۰-۱۵۶  ۲۲۳۰-۱۵۶  ١١٠٠-٢٠٠  کمینه و بیشینه

  

  
  های ماهیان ماده مورد بررسیمراحل رشد رسیدگی گنادهای جنسی در تعدادی از نمونه )۲شکل 

  

	 	

  های مختلفکمان در کل سال و در دورهآالی رنگینبرای اقالم غذایی ماهی قزل کاستلوتفسیر نموداری  )۲نمودار 
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  های سنی و مناطق مختلفها، گروهکمان در جنسیتآالی رنگینبرای اقالم غذایی ماهی قزل کاستلوتفسیر نموداری  )۳نمودار 

  

 
  کمانآالی رنگینهای سنی مختلف جمعیت قزلترکیب فراوانی در گروه )۴نمودار 
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  کمانآالی رنگینشده و درصد فراوانی نسبی آنها در محتویات دستگاه گوارش ماهی قزلاقالم غذایی شناسایی )۲جدول 
)%(فراوانی  گونه جنس خانواده راسته رده  اقالم غذایی  

Chordata	Actinopterygii	Mugiliformes	Mugilidae	Choleon C.	saliens ٥ 

Mollusca	Bivalvia	Veneroida	Cardiidae	Cerastoderma	C.	lamarcki ٥/٧  

Chordata	Actinopterygii	Clupeiformes	Clupeidae	Clupeonella	C.	cultriventris ٨ 

Chordata	Actinopterygii	Gobiiformes	Gobiidae	Neogobius	N.	fluviatilis ٥/٧  

Arthropoda	Malacostraca	Cumacea	‐	‐	‐ ٥/٢  

Arthropoda	Hexanauplia	Sessilia	Balanidae	Balanus B.	glandula ٥/١٣  

Chordata	Actinopterygii	Syngnathidformes	Syngnathidae	Syngnathus	S.	caspius ٥/٢  

Chordata	Actinopterygii	Gasterosteiformes	Gasterosteidae	Gasterosteus	G.	aculeatus ٥/٢  

Plant	Bryopsida	Hypnales	Hypnaceae	Taxiphyllum	T.	barbieri ٥/٢  

Chordata	Actinopterygii	Atheriniformes	Atherinidae	Atherina	A.	caspia ٦ 

Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Pentatomidae	Chinavia	C.	hilaris ٥ 

Chordata	Actinopterygii	Cypriniformes	Cyprinidae	Rutilus	R.	kutum ٥/٢  
مهرگانبی  ‐	‐	‐	‐	‐ ٥/٢  

٥/١٧ ‐	‐	‐	‐	‐	چوب  
 ١٥ ‐	‐	‐	‐	‐	پالستیک

  

	 	 	
	

	

 )؛ طعمه۱کرده است ( تغذیه  معمولی کیلکای طعمه از که گوارشی ماهیان؛ دستگاههای شده در محتویات دستگاه گوارش نمونههای شناساییتعدادی از طعمه )۳شکل 
Chinavia	hilaris )۲؛ طعمه( Clupeonella	cultriventris )۳؛ طعمه(های Neogobius	fluviatilis و Clupeonella	cultriventris )۴(	

  

	
	

	
 

  و مناطق مختلف  ، فصولهای سنیگروه، هاکمان در جنسیتآالی رنگینمیانگین شاخص سیری ماهی قزل )۵نمودار 
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  کمانآالی رنگینهای سنی مختلف ماهی قزلها در محتویات دستگاه گوارش گروهفراوانی نسبی طعمه )۶نمودار 

  
 cultriventris	C.و  glandula	B.که  نتایج بررسی حاضر نشان داد

 وهستند کمان آالی رنگینمهمترین مواد غذایی مصرفی ماهی قزل
	.B). فراوانی نسبی ۲(شکل  ندرا دار بیشترین فراوانی نسبی 

glandula  بیشتر ازC.	 cultriventris ولی اهمیت نسبی آن ،
استراتژی تغذیه .)>٠٥/٠p؛ ٣شکل ( بود cultriventris	C.کمتر از 

 داشت یدار این گونه در فصل بهار با سایر فصول تفاوت معنی
)٠٥/٠p<(طوری که ه، بC.	cultriventris  وT.	barbieri  در فصل

شد، ولی سایر اقالم غذایی در بهار غذای عمومی آن محسوب می
  .)۲ شکل(بودند ی نادر برای این گونه یفصول غذاتمامی 

 ،)۳شکل تغذیه کردند ( glandula	B.ماهیان ماده کمتر از نرها از 
در جنس نر و ماده دارای  glandula	B.فراوانی نسبی طوری که هب

	.Cطعمه . )>٠٥/٠p(داری بود اختالف معنی cultriventris  در
 یکجنس ماده طعمه عمومی محسوب شد، ولی برای جنس نر 

  د.مآحساب میه طعمه نادر ب
 

کمان در منطقه مرکزی حوضه جنوبی دریای خزر آالی رنگینقزل
 barbieri	T.و  glandula	B.در غرب بیشتر از و بیشتر از ماهیان 

برای این  cultriventris	C.در منطقه مرکزی  ).۳شکل ( کردتغذیه 
شد و از بیشترین اهمیت نسبی گونه، طعمه اختصاصی محسوب می

عنوان غذای عمومی و به glandula	B.برخوردار بود، ولی در غرب 
T.	barbieri ایبود. طیف تغذیهاختصاصی برای این گونه  طعمه 

 داری نداشتدر منطقه مرکزی بیشتر از غرب بود ولی اختالف معنی
)٠٥/٠p>.(  

 

سال  یکسال و باالی  ۲ای بین گروه سنی باالی استراتژی تغذیه
ی خوار سال بیشتر رفتار غذایی گوشت ۲متفاوت بود و ماهیان باالی 

 یکبرای گروه سنی باالی  barbieri	T.طوری که هب ،ندکردپیدا 
عنوان غذای عمومی محسوب شد ولی سایر اقالم غذایی سال به

سال مواد غذایی  ۲االی . برای گروه سنی ببه شمار آمدندطعمه نادر 
  ).۳شکل ( نداز اهمیت کمتری برخوردار بود (barbieri	T.) گیاهی

  

  بحث
کند ای که خارج از زیستگاه یا پراکنش طبیعی خود زندگی میگونه

های غیر بومی که دارای گونه. [13]شودگونه غیر بومی نامیده می
اال، سازگاری بتوان  ، قدرت پراکنش زیاد،باالرشد سریع، تولیدمثل 

استفاده از طیف گسترده غذایی را  و تحمل شرایط سخت محیطی
آالی شدن به گونه مهاجم را دارند و قزلداشته باشند پتانسیل تبدیل

 . بنابراین[14]گونه مهاجم دنیا است ۱۰۰کمان هم یکی از رنگین
ب محیطی آسیت زیستظاپرورش این گونه بدون درنظرگرفتن مالح

ناپذیری بر اکوسیستم دریای خزر و فون ماهیان آن وارد جبران
  کند.می

های اقالم غذایی موجود در نتایج مطالعه حاضر نشان داد که گروه
بی فراوانی نس درصد محتویات دستگاه گوارش این گونه به ترتیب

	Balanusهای غذایی گونه sp. ،Clupeonella	 cultriventri، 
Cerastoderma	lamarcki، Neogobius	fluviatilis ،caspia 

Atherina، Chelon	 saliens، hilaris Chinavia، 
Taxiphyllum	 barbieri ،Rutilus	 kutum، Cumacea، 
Syngnathus	caspius و Gasterosreus	aculeatus .ه ب بودند

ای توسط این گونه در دریای خزر ین ترتیب از طیف غذایی گستردها
مهرگان تا انواع موجودات شامل بیاز طوری که هب استفاده شد،

زیان (نظیر گاوماهیان و های مختلف کفماهیان و از گروه
د. ماهیان) هستنکیلکاماهیان و شیشهمانند ها) و پالژیک (ایدوکفه

آالی بومی قزل ماهی غیر بنابراین همسو با مطالعات سایر محققین
 کندمیتی تغذیه های گوشکمان در دریای خزر، بیشتر از غذارنگین

  .15	,1]‐[17خوار استو گوشت
های ماهیان، حاضر نشان داد که غذاهای گوشتی نظیر گونه مطالعه
کمان فرارکرده از آالی رنگینها در تغذیه قزلایمهرگان و دوکفهبی

های سنی باالتر اهمیت ویژه ماهیانی با گروهههای دریایی بقفس
. 18]‐[20مطابقت دارد مطالعات متعددی ، این نتایج با)۶(نمودار  دارد
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ک های رفتاری، فیزیولوژیها و مکانیزمتحت تاثیر سازگاریبنابراین 
شناختی، غذاهای گوشتی در تغذیه این گونه اهمیت بیشتری و بوم
های نتایج بررسی حاضر نشان داد که طیف غذایی گروه. [14]دارد

همچنین  است.ال س یکسنی باالی بیشتر از گروه سال  ۲باالی 
دارای فراوانی باالیی در دستگاه گوارش این  .glandula B گونه

آالی های سنی بود که با توجه به فرم دهان قزلدسته از گروه
 این گونه تغذیه مستقیم از کمان و رفتار غذایی آن احتماالً رنگین

glandula B. حاضر با نتایج باال طور کلی مطالعهبه .نداشته است 
  مطابقت دارد.

نتایج یک مطالعه نشان داد که شدت تغذیه (شاخص سیری) 
شاخص . در مطالعه حاضر [18]تر بیشتر استماهیان در سنین پایین

 های سنیسال کمتر از گروه شدت تغذیه در گروه سنی باالی یک
به  توجه . با)<٠٥/٠p( دار نبودباالتر بود، ولی این اختالف معنی

های مورد بررسی تعداد نمونه های سنی کم و احتماالً تعداد گروه
(حجم اطالعات)، نتایج مطالعه حاضر نتوانست این موضوع را 

ری نیاز ترسد به بررسی کاملنظر میه تر به اثبات برساند و بدقیق
  شته باشد.دا

مطالعات متعدد نشان داده شد که شدت تغذیه در ماهیان دارای در 
و در زمان تولیدمثل و با کاهش دما، کاهش است رات زمانی تغیی
نتایج مطالعه حاضر نیز نشان داد که شدت تغذیه . 21	,20]‐[23یابدمی

در پاییز کاهش یافت و به حداقل خود رسید. شدت تغذیه در فصل 
ز داری با فصل پاییو اختالف معنی بهار از حداکثر مقدار برخوردار بود

حاضر در تمامی موارد مطالعه ین ترتیب نتایج ه اب). >٠٥/٠p(داشت 
 هایمطابقت دارد. از آنجایی که فعالیت ربا نتایج مطالعات دیگ

اد های بزرگتر بود (تعدهای کوچکتر بیشتر از ماهیمی ماهیز متابولی
نیاز به بررسی  های سنی در مطالعه حاضر محدود بود و احتماالً گروه

ها فعالیتاین )، کاهش دما نیز روی های بیشتری استتعداد نمونه
دلیل تغییرات ههمچنین هنگام تولیدمثل ب .تاثیر داشت

الب غروی شدت تغذیه بر فیزیولوژیک و رفتاری اثرات تمامی موارد 
  .24]‐[26شدیید اتوسط محققین ت انماهی

آالی خواربودن قزلگزارشات دیگر در مورد گوشتنتایج 
نتایج این مطالعه بود. اما نتایج این همسو با  [18]کمانرنگین

کمان از آالی رنگینمطالعه در مورد تغذیه بیشتر جنس نر قزل
غذاهای گوشتی و پرانرژی نسبت به جنس ماده این گونه با نتایج 

 رحاضمطالعه ین ترتیب که در ه امطالعه حاضر مطابقت نداشت. ب
	.Cطعمه  cultriventris ی برای جنس ماده یک طعمه عموم

 به هر حال. بودطعمه نادر محسوب شد، ولی برای جنس نر یک 
کمان آالی رنگینقزل دو جنس برای هر cultriventris	C.طعمه 

از دسته اقالم غذایی اختصاصی یا  های دریاییفرارکرده از قفس
تواند به میزان فراوانی طعمه مورد نظر در می غالب نبود و احتماالً 
  بستگی داشته باشد.منطقه مورد مطالعه 

خطر  های درگونه %۸۰در سراسر دنیا تخمین زده شده است که 
نج م ر ـهای مهاجهـکار توسط گونـت یا شـوانند از رقابـتقراض میـان

های مندان سیستمترین زیستهای مهاجم جدیگونه. [27]ببرند
های کاهش کیفیت های ملی آمریکا هستند. در حالی که اثرپارک

یح ها تصحتواند طی سالمی آنشدن و آلودگی قطعهزیستگاه، قطعه
به . با توجه [13]پذیر نیستهای مهاجم امکاناما حذف گونه ،شود
 ،کمانآالی رنگینبودن قزلمهاجم، همچنین حاضرمطالعه  نتایج

	Salmo)ماهی دریای خزر  آزادرقابت غذایی شدید این گونه با 

)caspius  1]دریااین خوار های ماهیان گوشتگونهو سایر,	 4]، 
یک مطالعه جامع  های ماهیان،حفظ تنوع زیستی گونهمنظور به

های دریایی در سواحل ارزیابی ریسک پرورش این گونه در قفسبرای 
  رسد.نظر میه جنوبی دریای خزر ضرروی ب

  

  گیرینتیجه
کمان فرارکرده از قفس توانایی تغذیه از آالی رنگینماهی قزل

موجودات مختلف اکوسیستم دریای خزر را دارد و با توجه به ساختار 
دریا و رشد گنادهای جنسی این جمعیتی این گونه غیر بومی در 

ین دارد. ارا فرد هآن، امکان زندگی و بقا در این اکوسیستم منحصرب
و از طیف گسترده است خواری برخوردار غذایی گوشتگونه از رفتار 

یاری با بسآن امکان رقابت غذایی بنابراین  .کندغذایی استفاده می
های ماهیان دریای خزر وجود دارد. از آنجایی که این گونه از گونه
و در راس هرم اکولوژیک ماهیان است  یخوار بسیار حریصگوشت

هایی نظیر آزادماهی دریای خزر که گیرد، با گونهدریای خزر قرار می
شدت در معرض هو باین اکوسیستم است های انحصاری از گونه

آالی اثرات قزل. داردخطر انقراض قرار دارد رقابت غذایی نزدیکی 
عنوان گونه مهاجم شکارچی و بسیار حریص فقط به کمان بهرنگین

و  نیستمحدود ها از جمله ماهی آزاد دریای خزر برخی از گونه
های دریای خزر گونهاز بسیاری  بههای رفتاری آن، دلیل ویژگیهب

  کند.میوارد آسیب جدی 
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