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 پژوهشی:  –مقاله علمی  

  (Rutilus frisii  Nordmann, 1840) ديماهيان سففصلی بچه  ییعادت غذا  یبررس 
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 تهران، ایران.   ، یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یکشور، سازمان تحق یالتیعلوم ش قاتیسه تحقموس-1

آموزش و   قات،یکشور، سازمان تحق ی التیعلوم ش قاتیموسسه تحق ،یداخل یهاآب یپرور  یوهشکده آبز پژ-2

رانی ا ،یبندرانزل ،یکشاورز  ج یترو  
 

 1401آذر   تاریخ پذیرش:                     1400بهمن  تاریخ دریافت:  

 
 چکيده

 Rutilus)  د یسف  ی آنها ماه  نیترشوند که مهم یم  د یص  گیالن  استان  ییا یدر آبهای در  یاقتصادماهی  گونه    30هر ساله حدود  

frisii)  تعاست با هدف  این بررسی  قالب پروژه های غالب بچه ماهای غذایی، طیف غذایی و طعمهشاخص  نیی.  هی سفید در 
ماهیان غذایی  عادات  گیالن  در  ماهیان  کفال  و    دی سف  بررسی  نمونهسواحل  گرفت.  چشمه  با    انیماه  ی بردارصورت  با    6پره 

بچه    برنتایج بررسی    صورت گرفت.سواحل تالش، انزلی، کیاشهر و چابکسر  در    1400پاییز    لغایت  1399زمستان  از    مترمیلی
سال   1+  الی  0متر و سن +( میلی 3/68±0/19)  3/34-120( گرم، طول کل  64/3±8/2)  31/0-5/14ی وزن بدن  ماهیان سفید دارا

روده در فصول بهار تا زمستان و    بودن. شاخص تهیاست(  78/0±10/0)  59/0-16/1میانگین طول نسبی روده برابر    ،نشان داد
به تمیانگین    و  درصد  1و    0،  5،  0،  0ترتیب  کل سال  به  هیذغشدت  تا زمستان و کل سال  بهار  فصول  ،  372±267ترتیب  در 
)  2/356±302و    689±581،  173±230،  151±360 داشت  وجود  آماری  تفاوت  آنها  بین  که  شد  (  F=9.10, P<0.05تعیین 

(05/0>p  10/9=F.)    رودهدر  ( سفید  ماهیان  رشته  176بچه  جلبک  دتریت،  ف  26ای،  نمونه(،  نوع    2ی،  توپالنکتونیجنس 
نیز ب تخم و الرو ماهی شناسایی  13  ،زئوپالنکتون درصد    2و    86،  5،  62،  73،  10حدود  در  ترتیب  بهشد که    نوع کفزی و 

درصد و    47و    52،  60ترتیب در  ها بهاز فیتوپالنکتون   Nitzschiaو    Cyclotella  ،Naviculaهای  ماهیان مشاهده شدند. جنس
ها و ترکیب و غالبیت  با توجه به شاخص  ،کلی  طور  درصد ماهیان حضور داشتند. به  68  در بین کفزیان، خانواده گاماریده در

 خوار با شدت تغذیه خوب در سواحل گیالن بود. خوار و متنوعی کفزیاگونهغذایی، بچه ماهی سفید 
 

 دریای خزر، شدت تغذیه، طیف غذایی، غالبیت غذا، ماهی سفید  :لغات کليدی
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 مقدمه 
گونه   100حدود    النیگاستان    نیریو ش  ییایآبهای در  در

  ، دریا  یاقتصاد  انیماه  نی از ب  کهاست  گزارش شده    یماه 
در  10حدود   وازیگونه  ماه   15حدود    ی  مانند    یگونه 

-93سال    طی (.  1396  ، ی)عباس  هستندمهاجر    دیسف
تن    16-18ساالنه حدود    1388 در   یاستخوانماهی  هزار 

  ی ولشده    د یص  النیاز جمله گ  خزر  ی ایدر  یسواحل جنوب
کاهش  دیص  زانیم  1393-98سال    طی و ساالنه  بوده    ی 

غنی    و  )عبدالملكی  برآورد شده استهزار تن    4-5حدود  
ش؛  1394نژاد،   کل   ؛1396  ران،یا  التیسازمان  اداره 

بررس1400  الن،یگاستان    التیش نشان    دیص  بیترک  ی(. 
به همراه در  50از    شیب  دیسف  ی ماه  کهاست  داده   و  صد 

ماه ب  ان، یکفال    دیصمیزان    از  درصد  85از    شیساالنه 
ادر  را    یاستخوان  انیماه اختصاصبه  رانیسواحل   خود 

میبهدهد.  یم صید    ، رسدنظر  همچون  زیادی  عوامل 
رودخانهبی و  دریا  در  آلودگیرویه  افزایش  کاهش  ها،  ها، 

رهاسا ماهیان  بچه  کیفیت  و  کمیت  و  غذا  زی  احتمالی 
ی  روسیو   یهایماریابتالء به ب  ، یعیطب  ریکاهش تكثشده،  

ماهیان   ذخایر  شدید  کاهش  به  منجر  اقلیمی  تغییرات  و 
اخیر   دهه  در  کفال  و  مقاله    اندشدهسفید  این  در  که 

ترکیب   تغذیه،  شدت  مانند  سفید  ماهی  غذایی  وضعیت 
طعمه کمی  فراوانی  و  مورد  غذایی  گیالن  سواحل  در  ها 

 می گیرد. بررسی قرار 
  ک،یمتابول  یرشد، شنا، گرما  صرف  هیحاصل از تغذ  یانرژ
پ   ندایفر   سایرتعادل نمک و    ،یعصب  یهاامیهضم، تنفس، 

)گردیم  انیماه  یات یح  یهاتیفعال  Craig andد 

Helfrich, 2009.) شاخص تغذ تعیین  در   یاهیهای 
ماهیان مهم بوده و بررسی تغذیه   ی شناس  ستیمطالعات ز

ب مهمه  آنها  حلقه  برای   یعنوان  آبها  در  غذایی  شبكه  از 
کنش برهم  بهتر  گونهدرك  درون  گونه های  بین  و  ای ای 

دارد  Biswas, 1993; Layman and)  ضرورت 

Silliman, 2002.) در    ان یماه  یی غذا  میرژ  زیآنال
 ی زیحاصلخ  ، یآنها، درك رشد، فراوان  یعیطب  ی هاستگاهیز

 King andد )ده یم   شیافزاو پراکنش موجودات زنده را  

Akpan, 1998.)   بر عالوه  ماهیان  غذایی  رژیم  مطالعات 
همپوشانی، سطح و عادت غذایی، رفتار    طیف غذایی، پهنا،

 گیرد. را دربرمی ... شناسی تغذیه و  ای، بومتغذیه

سفید  یک   (Rutilus frisii Nordmann, 1840)  ماهی 
خانوا از  مهاجر(  نیمه  )یا  مهاجر   خانوادهده  ماهی 

)عروس  Froese and)  است(  Leuciscidaeماهیان 

Pauly, 2022  های  خرداد در رودخانه  لغایت( و در اسفند
نماید )عبدلی و  ریزی میمنتهی به دریای خزر تخمایرانی  
(.  1396؛ عباسی،  1395؛ کیوانی و همكاران،  1387نادری،  

گونه، این  طبیعی  تكثیر  در  عدیده  مشكالت  دلیل    به 
از سال   ایران  -300تاکنون ساالنه    1361سازمان شیالت 

ماهیان حاصل از تكثیر مصنوعی را در میلیون از بچه   100
رودخانه دهانه  تاالبنزدیک  و  دریا  ها  به  متصل  های 

می )رهاسازی  شنماید  اما  1396  ران،یا  التیسازمان   )
اطالعات کافی راجع به سرنوشت آنها در سال اول زندگی  

 ندارد. وجود
در سواحل   سفیدماهی  غذایی  رژیم    برمطالعات انجام شده  

تاکنون رژیم    خزرجنوبی دریای   بچه  غذایی  نشان داد که 
  عباسی)  درودیدست سفنیی پا  و  النیسواحل گ  ماهی سفید
(، ماهی سفید در حال رشد و 1394و    1384و همكاران،  

)  بالغ انزلی  و1375،  کمر  نیزرساحل  جنوبی    (  سواحل 
صیادرحیم،  )  خزرای  دری و  و    یی افرا؛  1386عباسی 

همكاران،  1391و    1389،  همكاران و  نادری  ؛  1398؛ 
Afraei Bandpei et al., 2009 قرار پژوهش  مورد   )

آنگرفته از  ماهیان  جاییاند.  بچه  غذایی  عادت  بررسی  که 
سفید در سواحل گیالن در دو دهه اخیر انجام نشده بود و  

راجع   کمی  اول  اطالعات  سال  در  ماهی  سرنوشت  به 
دارد   وجود  همچنین  رهاسازی  ماهیان و  تغذیه    بررسی 

سفید،  خصوصبهاقتصادی   شیالتی  موضوع    ماهی  مهم 
  دارد کاربرد و پرورش  ریو تكث  ریحفظ ذخا د، یدر ص است و

در ماهیان  غذایی  تغییرات  رشد  و  با  فصل،    ،ارتباط 
وضع  تیجنس  ستگاه،یز  Link and)  استبلوغ    تیو 

Burnett, 2001; Nye et al., 2011).  پژوهش  این    ، لذا
زمستان   فصول  هدف    1400پاییز    لغایت  1399در  با 

ها و فراوانی آنها  طعمه   های غذایی و ترکیبتعیین شاخص
این   نقش  تا  انجام شد  دریای خزر  غربی  در بخش جنوب 

معلوم گردد که  نیز  و    شدهماهی در شبكه غذایی مشخص  
سفید نسبت به گذشته دچار کاهش تنوع  آیا بچه ماهیان  

نیز  و  تغذیه  شدت  و  دفعات  کاهش  غذایی،  تغییر  غذایی، 
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شده چاقی  خیرضریب  یا  برا  یراهكارهاتا    اند   یمناسب 
 .ه گرددئمشكالت احتمالی آنها ارابرون رفت از 

 
 مواد و روش کار 

گیالن،   احلوس  دیسف  انی ماهبچه    ییغذا  میرژ  برای تعیین
نزدحلی  سا  ستگاهیا  4 کی انزل  تالش،  یك یدر  و    اشهری ، 

شدچابكسر   ماهیان  نمونه(.  1)جدول    انتخاب  در  برداری 
از   از تورهامتر    3این سواحل در عمق کمتر    ی با استفاده 

ارتفاع    50طول    ،متریلیم  8چشمه  با  (  )پره  یامحاصره و 
و بهار، تابستان و پاییز   1399و در فصول زمستان  متر 5/4

 م شد. انجا 1400
 
 

 : مختصات جغرافیایی ایستگاه های نمونه برداری ماهی سفید در سواحل گیالن 1جدول 
Table 1: Geographical position of stations for sampling kutum fish in the south west Caspian Sea 

 ساحل چابکسر  ساحل کیاشهر ساحل انزلی ساحل تالش ساحل عامل/

 37˚ 01˝ 37˚ 28˝ 37˚ 29˝ 38˚ 11˝ عرض شمالی 

 50˚ 34˝ 49˚ 57˝ 49˚ 29˝ 48˚ 53˝ طول شرقی 

 
شدن با محلول   هوشیپس از بماهیان صید شده بالفاصله  

درصد قرار   5  نیفرمال  یدر داخل ظروف دارا   خک،یگل م
آبز  گرفتند پژوهشكده  به  داخل  یپروریو  )بندر   یآبهای 

  یهانمونه،  شناسیدر آزمایشگاه ماهی.  ند فتای( انتقال  یانزل
مقدارابتدا    ینیفرمال معمول  یبا  سپس   یآب  و  شستشو 
ترازو  ها نمونه   نیتوز دقت    تالیجید  یبا    و گرم    01/0با 

انجام  متر  یل یم  1/0با دقت    سیبا کول  طول کل  یریگاندازه
تعداد   آن،  از  پس  ب  3-5شد.  پشت  نیفلس  خط    یباله  و 

سن    یجانب تعیین  )پرافبرای  شد    (. 1387كنده،  برداشت 
از منفذ دفعی تا نزدیک حلق  ها با قیچی  شكم نمونه  سپس

و  و  باز   شد  خارج  کولروده  از  استفاده  با  آن    س یطول 
وزن    یریگاندازه آن  و  داخل  از  با  غذای    یترازواستفاده 

تع01/0-001/0)  قیدق بررسی    .دیگرد  نیی(  برای  اما 
روده ترکیب غذایی، تنها غذای بخش اول )یک سوم اول(  

با استفاده از   غذا  اتیمحتوبرای این کار، ابتدا    استفاده شد.
دوچشم دتریت،    یلوپ  ماسه،  و  شن  و  گرفت  صورت 

جلبک رشته، کفزیان ریز و درشت و سایر موجودات بزرگ 
آنها   عددی  فراوانی  و  شناسایی  نتایج  و  شدند  بررسی 

نمونه مجدداً  و  شد  مخصوص  یادداشت  ظروف  در  ها 
قشماره گرفتدار  منتقل    ندرار  پالنكتون  آزمایشگاه  به  و 
ی معمولی و وارونه  نور  كروسكوپیماز    و با استفاده   شدند

به )اینورت و (،  زئوپالنكتون  انواع  شناسایی  ترتیب 
آن فراوانی  و  انجام  در    تعیین  هافیتوپالنكتون  نتایج  و  شد 

ثبت  پالنكتون های  فرم نتایج    شدهشناسی  نهایت،  در  و 

پالنكتونهای  بررسی و  اکسل کفزیان  افزار  نرم  وارد  ها 
 . گردید
جلبک پالنكتون شناسایی  برای   و  رشته ها  از های  ای 
)سبک  مكارمی  و  از    ( 1394آرا  کفزیان  شناسایی  برای 

 1968Merritt etبیرشتین و همكاران،  کلیدهای معتبر )

al., 2008; برای شناسایی ماهیان از کیوانی و همكاران ،)
طبقه  و(  1395) سایت  برای  از  غذایی  موجودات  بندی 

( نهایت  WoRMSمعتبر  در  شد.  استفاده  و  (  ترکیب 
 .تعیین شدلوله گوارش ماهیان در ها طعمهغالبیت 

تهی گوارشدرصد  لوله  معادله    1بودن  از  استفاده  با 
(VI=Es/Ts * 100( شد  تعیین   )Euzen, 1987  در  .)

معادله   روده  Esاین    Tsو  (  غذا  فاقد )   خالی  های تعداد 
  VI. در صورتی که  است  بررسیمورد    هایروده  تعداد کل 

از  کوچک  بزرگ  80-60،  60-40،  40-20،  20تر  از و  تر 
تغذیه ی،  نسبتاً پرخور  ی،پرخورترتیب نشانگر  باشد، به  80

 .است یخورکمو  یخورکمنسبتاً  ،متوسط
)  2طول نسبی روده از معادله  استفاده  (  RLG=IL/ TLبا 

(. در Al-Hussainy, 1949; Biswas, 1993تعیین شد )
  اگر،  استطول کل ماهی    :TLطول روده و   :ILاین معادله  

ماهی    ،اشد ب  1عدد    از  تر( کوچکRLGطول نسبی روده )
اگر  گوشت  و  چیزخوار  ،باشد  3و    1بین  خوار  اگر و    همه 

 
1 Vacuity index 
2 Relative length of gut 
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)بون و  خواری است  رژیم گیاه  دهندهنشان  ،باشد  3بیش از  
 . (1996مكاران، ه

تغذیه )  1شدت  معادله  از  استفاده   *IF =(w/ W)با 

10000( شد  تعیین   )Biswas, 1993  :Shorygin, 

این  1952 در  و   :w  معادله،(  گوارش  لوله  محتویات  وزن 
W:    جهت  استمطلوب    400و مقادیر بیشتر از وزن ماهی .

های جانوری از رده تا گونه و بررسی ترکیب غذایی، طعمه
 ها تا حد جنس شناسایی شدند. النكتون فیتوپ 

 * Fp=ni/nsنیز طبق معادله )درصد حضور اقالم غذایی  

100( شد  تعیین   )Hyslop, 1980  معادله این  در   .)Fp  :
غذای    دارایتعداد ماهیان   ni: خاص،  طعمهفراوانی حضور  

و ماهیان   ns: خاص  فراوانی  .  ستغذا  دارایتعداد 
اس نیمه کمی   ,.Willis et alت )مشاهدات یک تخمین 

تر و بزرگ  10-50،  10تر از  کم  Fpدر صورتی که    (.2013
به  50از   باشد،  غذایدرصد  نشانگر  یا    ترتیب  تصادفی 

 ,Euzenغذای اصلی است )  اتفاقی، غذا فرعی یا ثانویه و 

1987). 
اهمیت غذایی   بر روش فراوانی  برای بررسی  ماهیان عالوه 

وزنی   عددی،  روش  سه  مورد مشاهدات،  نیز  حجمی  و 
( است  بوده  پژوهشگران  که  Hyslop, 1980استفاده   )

هرکدام مزایا و معایبی دارند که در نهایت در این مطالعه،  
 از روش عددی استفاده شد. 

آماریبرای   ابتدا کلیه  ،آنالیز  افزارهای    نرم  وارد  هاداده  در 
ورژن    SPSSو    2010نسخه    Excel  آماری مناسب شامل

سپشد  13   تغذیه  هایشاخص  آماری  هایتفاوتس  ند. 
طول) و  مانند  تعیین(  تغذیه  شدت  روده  فصول  شد.   بین 

  با   ها بودن دادهبررسی نرمال  ها، ابتدا برای تعیین نوع آزمون
-شاپیرو  یا   و  اسمیرنوف-کولموگروف  آزمون  از  استفاده

ها  بودن داده  نرمال  صورت  در  سپس  و  گرفت  صورت  ویلک
نبودن    نرمال  صورت  در  و (  ANOVA)  نسواریا  آنالیز  از

شد  Kruskal-Wallisاز    آن محاسبه  ب  .استفاده  رای 
و   مانند  ایتغذیه  مهم  عوامل  بینهمبستگی   روده  طول 

سن  تغذیه  شدت کل،  طول  و  و   با  آب   ارتباط  نیز  دمای 
و یا اسپیرمن پیرسون    آزمون  از  هم  با  دیگر  مرتبط  عوامل

 (. 1369 : اهدایی، Zar, 2010شد )استفاده 

 
1 Intensity of fullness 

 نتایج 

)نمونه  بررسی  مورد  دارای   261های  سفید  ماهی  نمونه( 
-120( گرم و طول کل 64/3±8/2) 31/0-5/14وزن بدن 

میلی0/19±3/68)  3/34  )+ آنها  سن  و  بوده  و    0متر 
تعیین شد. همچنین میانگین طول کل ماهیان    1ندرت +به

بهار   فصول  به  لغایتدر  ، 8/61±5/26ترتیب  زمستان 
تعیین  میلی  4/76±9/7و    82/ 7/12±4،  3/9±8/62 متر 

 شد. 
 

و شاخص روده  نسبی  طول  روده،  بودن  تهی  های 
 شدت تغذیه

سفید   ماهی  روده  بودن  تهی  تعیین   8/0شاخص  درصد 
روده فاقد غذا بودند. همچنین   261نمونه از    2شد، یعنی  

پاییز   در  در    5این شاخص  بود سایر  و  فصول صفر درصد 
( و  p  ,55/3=F<05/0تفاوت مشاهده شد )که بین فصول  

بقیه  از  پاییز  در  شاخص  این  که  داد  نشان  توکی  آزمون 
بین  پیرسون  همبستگی  بررسی  نتایج  است.  متفاوت 
پارامترهای مرتبط با این شاخص نشان داد که این شاخص  

معنی و  مثبت  همبستگی  آب  دمای  با  دارد  فقط  داری 
 ناچیزی داشت.+( و با طول و وزن بدن ارتباط 13/0)

 59/0-16/1تا    59/0میانگین طول نسبی روده، طی سال  
بهار 10/0±78/0) فصول  در  شاخص  این  شد.  تعیین   )

به  لغایت ، 79/0±11/0،  75/0±0/ 09ترتیب  زمستان 
آنالیز   77/0±06/0و    0/ 08/0±81 طبق  که  شد  تعیین 

( داشت  وجود  آماری  تفاوت  آنها  بین    p<05/0واریانس 
,51/5=Fآزمو در  (.  شاخص  این  که  داد  نشان  توکی  ن 

تفاوت   پاییز  با  بهار  ندارند.    داردفصول  تفاوتی  بقیه  ولی 
نتایج بررسی همبستگی پیرسون بین پارامترهای مرتبط با  
بدن   وزن  با  روده  نسبی  طول  که  داد  نشان  شاخص  این 

(24/0( کل  طول  و  معنی  28/0(  و  مثبت  همبستگی   )
 ط ناچیزی داشت.اما با فصل سال ارتبا ،داری دارد

سال   طی  تغذیه  در    و(  2/356±302)  0-1863شدت 
بهار   به  لغایت فصول  ،  372±267ترتیب  زمستان 

تعیین شد که طبق    581± 689و    173±230،  151±360
داشت  وجود  آماری  تفاوت  آنها  بین  واریانس  آنالیز 

(05/0>p  ,10/9=F  این که  داد  نشان  توکی  آزمون   .)
از   متفاوت  زمستان  در  فصول  شاخص  نتایج  استسایر   .
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این   با  مرتبط  پارامترهای  بین  پیرسون  بررسی همبستگی 
شاخص نشان داد که شدت تغذیه با وزن بدن، طول کل، 

دار داشت و معنی  10/0همبستگی کمتر از    ... دمای آب و  
 نبود.

 
 ترکیب غذایی بچه ماهیان سفید

بچه روده  جلبک در  دتریت،  ماسه،  و  شن  سفید،  ماهیان 
ماهی  اه رشت و  زئوپالنكتون  بنتوز،  انواع  فیتوپالنكتون،  و  ی 

کفزیان   از  شد.  گردید    13مشاهده  شناسایی  که  تاکسون 
دارای  تاکسون،    4و    6ترتیب با  پوستان به حشرات و سخت 

تنوع  بیش نیز  بودند ترین  ماهیان  از  روده    2،  در  تاکسون 
نمونه اغلب  بررسی  شد.  جلبک یافت  و  دتریت  دارای    های 

پالنكتون آزمایشگاه  که  در  داد  نشان  جنس    26شناسی 
شاخه   فیتوپالنكتون به  ، Ochrophytaهای  مربوط 

Chlorophyta  ،Cyanobacteria    وMyzozoa   در روده
که   داشت  وجود  سفید  ماهیان    18با    Ochrophytaبچه 

تنوع  بیش دارای  جنس   از  3)جدول    بودترین   .)
ناپلی  زئوپالنكتون  نیز  بندپایان    Balanusها  شاخه  از 

از شاخه نرمتنان شناسایی    هایادوکفهپوست و الرو  سخت 
شد. 

 ها در روده بچه ماهیان سفیدحضور طعمه
، جلبک 10، دتریت در  3شن و ماسه در    ، بررسی نشان داد

، زئوپالنكتون 86، کفزیان در  62، فیتوپالنكتون در  73در  
در    5در   ماهی  الرو  و  تخم  بچه    2و  ماهیان وجود  درصد 

  Gammaridaeداشت. در بین کفزیان، ناجورپایان خانواده 
صدف  68در   نوزاد  دوکفهدرصد،  )خانواده های  ای 

Mytilidae  در از   11(  کمتر  در  ها  طعمه  سایر  و  درصد 
درصد ماهیان مشاهده شدند. بررسی فصلی نشان داد    10

خانواده   تابستان  و  بهار  در  حضور    Gammaridaeکه 
)به  باالیی در  داشت  سایر    78و    64ترتیب  و  درصد( 
از  طعمه  کمتر  در  در    10ها  شدند،  دیده  ماهیان  درصد 

  32در    Gammaridae( و  Mytilidaeها )ایپاییز دوکفه
سایر   از  طعمهو  کمتر  در  مشاهده    10ها  ماهیان  درصد 

ها  در روده تمام نمونه  Gammaridaeشدند و در زمستان  
طعمه سایر  از  هاما  کمتر  در  مشاهده    10ا  ماهیان  درصد 
  لغایتمجموع، کفزیان در فصول بهار    (. در2شدند )جدول  

به حدود  زمستان  روده  در    100و    78،  95،  71ترتیب 
 درصد ماهیان مشاهده گردید. 

 
 

 

 برحسب فصل  : درصد حضور و فراوانی کفزیان و ماهیان در روده بچه ماهیان سفید سواحل گیالن2جدول  
Table 2: Seasonal frequency of presence and abundance of benthos and fish in the gut of kutum fish in the south west 

Caspian Sea 

 طبقه باالیی
حد 

 شناسایی

 کل سال  زمستان پاییز تابستان بهار

 حضور 

 )درصد(

 فراوانی 

 )درصد(

 حضور 

 )درصد(

 فراوانی 

 )درصد(

حضور)د 

 رصد(

 فراوانی 

 )درصد(

 حضور 

 )درصد(

 فراوانی 

 )درصد(

 حضور 

 )درصد(

 فراوانی 

 )درصد(

 1روزنداران
Foraminifera - - - - 4 /5 56 /5 - - 1 /1 19 /0 

Cardiidae - - 2 /9 08 /93 - - - - 0 /4 54 /85 
            

Mytilida Mytilaster 8 /4 86 /11 9 /7 64 /0 4 /32 73 /58 - - 4 /11 94 /2 

Tubificida Tubifex 4 /2 69 /1 3 /1 - - - - - 1 /1 05 /0 
            

 2حشرات دوبال

Chironomidae 8 /4 24 /4 - 69 /1 - - 8 /4 69 /1 7 /5 71 /1 

Simulidae - - - 03 /0 - - - - 6 /0 03 /0 

Tipulidae - - - - - - 8 /4 69 /1 6 /0 03 /0 
            

 Baetidae - - 3 /1 03 /0 4 /5 76 /4 - - 7 /1 19 /0 3حشرات یكروزه 

 حشرات  

 4بالپرده 
Formicidae - - 3 /1 03 /0 4 /5 17 /3 - - 7 /1 13 /0 

 Trichoptera - - - - - - 8 /4 69 /1 6 /0 03 /0 5حشرات بالپوش

Balanomorpha Balanus 4 /2 85 /0 3 /5 64 /0 - - - - 8 /2 61 /0 

 Gammaridae 3 /64 34 /70 6 /77 58 /3 4 /32 40 /25 0 /100 92 /94 6 /67 86 /7 6ناجورپایان
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 طبقه باالیی
حد 

 شناسایی

 کل سال  زمستان پاییز تابستان بهار

 حضور 

 )درصد(

 فراوانی 

 )درصد(

 حضور 

 )درصد(

 فراوانی 

 )درصد(

حضور)د 

 رصد(

 فراوانی 

 )درصد(

 حضور 

 )درصد(

 فراوانی 

 )درصد(

 حضور 

 )درصد(

 فراوانی 

 )درصد(

 Palaemon sp. -  3 /1 29 /0 - - - - 6 /0 27 /0 7ده پایان
            

 ماهیان 
Fish Eggs 1 /7 02 /11 9 /3 - - - - - 4 /3 35 /0 

Fish Larvae - - - - 1 /8 38 /2 - - 7 /1 08 /0 
            

 0/100 4/86 0/100 0/100 0/100 4/78 0/100 7/94 0/100 4/71 - جمع کل 

1- Foraminifera, 2- Diptera, 3- Ephmeroptera, 4- Hymenoptera, 5- Trichoptera, 6- Amphipoda, 7- Decapoda 

 
ماهیان  ها در روده بچهبررسی وضعیت حضور فیتوپالنكتون

که جنس  داد  نشان  ، Cyclotella  ،Naviculaهای  سفید 
Nitzschia،  Diatoma  و  Synedra  52،  60ترتیب در  به  ،

و    26و    28،  47 ، Cymbellaجنس    6درصد 
Gomphonema  ،Rhoicosphenia  ،Thalassiosira ،

Mougeotia    وMerismopedia  15-10    درصد
ماهیان مورد بررسی پالنكتونی مشاهده شدند. بررسی  بچه 

طعمه این  جنسفصلی  بهار  در  که  داد  نشان  های  ها 
Cyclotella  وNavicula صد  در 40و  42ترتیب حدود به

دیگر    6و   جنس  10-31جنس  تابستان  در  های  درصد، 
Cyclotella  ،Navicula  ،Nitzschia  ،Diatoma    و

Synedra 7درصد و  52و  58، 86،  91، 100ترتیب در به  
جنس  14-30جنس   پاییز  در  ، Cyclotella  هایدرصد، 

Navicula  وNitzschia  32و  38، 41ترتیب در حدود به  
درصد و در زمستان   13و    11در    درصد و دو جنس دیگر

درصد و    50در    Exuviaellaو    Cyclotellaنیز دو جنس  
بررسی    10-30جنس    7 مورد  سفید  ماهیان  بچه  درصد 

)جدول   گردیدند  مشاهده  نیز 3پالنكتونی  مجموع  در   .)
ترتیب در  زمستان به  لغایتها در فصول بهار  فیتوپالنكتون 

ماهیان مورد بررسی درصد بچه   50و    46،  100،  42روده  
 مشاهده گردید. 

بچه روده  محتویات  زئوپالنكتونی  سفید  بررسی  ماهیان 
نوزاد   که  داد  ناپلی    1/5در    ها یادوکفهنشان  و  درصد 

Balanus    درصد ماهیان مورد بررسی    7/0از بندپایان در
زئوپالنكتونی مشاهده شدند و در بین فصول مختلف، فقط  

درصد    3/2و    3/16ترتیب در  بهدر تابستان مشاهده شدند )
ماهیان(. 

 ماهیان سفیدها در روده بچهفراوانی طعمه
فراوانی طعمه  بچهبررسی  استفاده  ماهیان سفید  های مورد 

نرم کفزیان،  بین  در  که  داد  و   Cardiidaeتنان  نشان 
به  Gammaridaeپوستان  سخت  تعداد  نظر  با  از  ترتیب 

بو  9/7و    5/85 غالب  این  درصد،  فصلی  بررسی  دند. 
بهار  طعمه  در  که  داد  نشان  و   Gammaridae  3/70ها 

تابستان    9/11  تناننرم در   Cardiidae  1/93درصد، 
پاییز   در  و   Mytilidae  7/58درصد،  درصد 

Gammaridae  4/25    نیز زمستان  در  و  درصد 
Gammaridae  9/94  طعمه تعداد  را درصد  کفزی  های 

)جدول   دادند  د2تشكیل  گروه(.  بین  داخل ر  کفزی  های 
بچه نرمروده  نیز،  سفید  بندپایان    6/88تنان  ماهیان  و 

درصد تعداد را تشكیل داده و    1/9جز حشرات( حدود  ه)ب
ترتیب تنان بهغالب بودند. همچنین در بهار بندپایان و نرم

درصد، در    7/93تنان  درصد، در تابستان نرم  9/11و    2/82
نرم بهتنان  پاییز  بندپایان  و    8/27و    7/58ترتیب  و  درصد 

تنان با  و نرم  9/62در زمستان )بر عكس پاییز(، بندپایان با  
 (. 1درصد تعداد کفزیان را تشكیل دادند )شكل  7/33

فیتوپالنكتون فراوانی  بچهبررسی  روده  در  سفید  ها  ماهیان 
جنس که  داد  ، Navicula  ،Nitzschiaهای  نشان 

Rhoicosphenia  ،Diatoma  و  Cyclotella  ترتیب به
تشكیل    4/6و    6/8،  9/11،  5/25،  1/34 را  تعداد  درصد 

جنس بهار،  در  همچنین  ، Naviculaهای  دادند. 
Nitzschia  و  Rhoicosphenia  و   23/ 9،  7/23ترتیب  به

جنس6/26 تابستان  در    و   Nitzschia،Naviculaهای  ، 
Diatoma   د6/12و    8/25،  3/32ترتیب  به پاییز ،  ر 

و   9/70ترتیب  به   Nitzschia  و  Navicula  هایجنس
جنس   2/16 زمستان  در  و    Exuviaellaهای  و 

Cyclotella   سلول   0/28و    9/42ترتیب  به درصد 
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(. در  3فیتوپالنكتونی را تشكیل داده و غالب بودند )جدول  
درصد    97با حدود    Ochrophytaها نیز، شاخه  بین گروه

ون غالب بود. همچنین این شاخه در بهار،  تعداد فیتوپالنكت
درصد تعداد    9/95و    98/ 7،  8/95ترتیب  تابستان و پاییز به

ولی   دادند، ماهیان سفید را تشكیل فیتوپالنكتون روده بچه 
زمستان   و   Ochrophyta  (2 /45شاخه    2در  درصد( 

Chlorophyta  (9/42    هم به  نزدیک  جمعیت  درصد( 
 (. 2داشتند )شكل 

 
 ماهیان سفید سواحل گیالن برحسب فصل های فیتوپالنکتونی در روده بچه: درصد حضور و فراوانی جنس3 جدول

Table 2: Seasonal frequency of presence and abundance of phytoplankton genera in the gut of kutum fish in the south 

west Caspian Sea 

 جنس  شاخه

 کل سال  تان زمس پاییز  تابستان بهار

 حضور 

 )درصد(
 فراوانی 

 )درصد(
 حضور 

 )درصد(
 فراوانی 

 )درصد(
 حضور 

 )درصد(
 فراوانی 

 )درصد(
 حضور 

 )درصد(
 فراوانی 

 )درصد(
 حضور 

 )درصد(
 فراوانی 

 )درصد(

Ochrophyta 

Achnanthes 1/2 52/0 0/14 80/0 7/2 52/0 - - 8/5 63/0 

Caloneis 1/2 002/0 7/4 08/0 - - - - 2/2 03/0 

Cocconeis 1/2 01/0 7/4 14/0 - - 0/10 19/1 9/2 06/0 

Coscinodiscus 1/2 001/0 3/2 - - - 0/10 60/0 2/2 001/0 

Cymbella 6/14 93/1 6/25 33/0 4/5 02/0 - - 5/14 93/0 

Cyclotella 7/41 11/4 0/100 25/9 5/40 65/5 0/50 98/27 1/60 41/6 

Diatoma 8/18 81/8 1/58 61/12 4/5 53/0 0/30 17/4 3/28 57/8 

Diploneis 3/6 27/0 0/7 - - - - - 3/4 11/0 

Gomphonema 3/8 94/1 2/30 19/1 7/2 01/0 - - 0/13 26/1 

Navicula 6/39 73/23 7/90 78/25 8/37 93/70 - - 2/52 14/34 

Nitzschia 3/31 89/23 0/86 34/32 4/32 15/16 0/10 19/1 1/47 54/24 

Rhizosolenia - - - - - - 0/10 19/1 7/0 001/0 

Surirella 2/4 01/0 7/4 - - - - - 9/2 01/0 

Melosira 2/4 45/0 7/4 - - - 0/20 55/6 3/4 19/0 

Rhoicosphenia 4/10 36/26 3/23 75/2 - - - - 9/10 89/11 

Synedra 8/18 48/3 2/51 84/7 8/10 8/1 0/10 38/2 1/26 83/4 

Thalassiosira 5/12 33/0 3/16 19/0 7/2 21/0 - - 1/10 25/0 

Thalassionema - - 7/4 36/5 - - - - 4/1 06/2 
            

Myzozoa Exuviaella - - - - 7/2 08/0 0/50 86/42 3/4 04/0 
            

Chlorophyta 

Binuclearia 1/2 01/0 3/2 - 7/2 01/0 - - 2/2 01/0 

Cosmarium 1/2 06/0 7/4 33/0 - - - - 2/2 15/0 

Mougeotia 7/16 43/3 9/20 33/0 - - - - 3/12 54/1 

Spirogyra 2/4 21/0 7/4 - - - - - 9/2 09/0 

Zygnema 1/2 01/0 3/2 - - - - - 4/1 01/0 
            

Cyanobacteria 
Merismopedia - - 0/14 67/0 5/13 00/4 0/40 90/11 9/10 08/1 

Oscillatoria 1/2 43/0 3/2 - - - - - 4/1 18/0 
            

 0/100 6/61 0/100 0/50 0/100 9/45 0/100 0/100 0/100 7/41 - جمع کل 
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 سواحل گیالن بر حسب فصل  ماهی سفیدهای کفزیان در روده بچهگروه  فراوانیدرصد : 1شکل 

Figure 1: Seasonal abundance of benthose groups in the gut of kutum fish in the south west Caspian Sea 

 

 
 سواحل گیالن بر حسب فصل  در روده بچه ماهی سفید  فیتوپالنکتونی یهاشاخه فراوانیدرصد : 2شکل 

Figure 2: Seasonal abundance of phytoplankton phyla in the gut of kutum fish in the south west Caspian Sea 

 
زئوپالنكتون  فراوانی  بچهبررسی  روده  سفید  های  ماهیان 

درصد و ناپلی    3/99ها حدود  ایاد که نوزاد دوکفهنشان د
Balanus    بندپایان داده   7/0از  تشكیل  را  تعداد  درصد 

زئوپالنكتون  بودند   فصول،  بین  در  در    هاتن و  تابستان  در 
 ماهیان مشاهده شدند. روده بچه

 
 بحث

ماهیان سفید بررسی حاضر  بچهبودن روده در  شاخص تهی
و در سه فصل سال صفر و در پاییز    1نزدیک به  در مجموع

ماهیان سفید سواحل درصد تعیین شد. مقدار آن در بچه   5
  ( و 1384صفر )عباسی و همكاران،    1373گیالن در سال  

سفدر   )  درودیمصب  درصد  صفر  همكاران  یعباسنیز  ،  و 
بچه(  1394 داد  نشان  که  شد  بتعیین  سفید  طور  ه  ماهی 

تغذیه   نظر    کنند میمستمر  از  )و  علمی   ,Euzenمنابع 

است.  1987 پرخوری  نشانگر  ماهیان  (،  در  شاخص  این 
زرین بررسی  در  )بزرگ  بررسی  36(  1375کمر  در   ،

Afraei Bandpei  ( در پاییز  2009و همكاران )و در    35
حدود   صیادرحیم    53زمستان  و  عباسی  بررسی  در  و 

به    17(  1386) شدید  نیاز  نشانگر  که  شد  تعیین  درصد 
تر ماهیان در مقایسه با ماهیان بزرگی رشد بچه انرژی برا

 .است
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بچه  در  روده  نسبی  حاضر  طول  بررسی  سفید  ماهیان 
میانگین    16/1-59/0 طور  به  در    80/0و  آن  میانگین  و 

بهار   طول   75/0-81/0زمستان    لغایت فصول  شد.  تعیین 
بچه روده  پیشنسبی  سفید  گیالن  ماهیان  سواحل  در  تر 

و    76/0 سفیدرود  1384همكاران،  )عباسی  مصب  در  و   )
همكاران،    76/0نیز   و  ماهیان  1394)عباسی  در  و   )

و  1375کمر،  )زرین   90/0تر  بزرگ و    93/0(  )عباسی 
است.  ید نتایج حاضر  ؤ( تعیین شد که م1386صیادرحیم،  

( همكاران  و  بون  نظر  روده    (1996طبق  نسبی  طول 
تواند نتایج  که می  استی  گوشتخوار، نشانگر  1  از  کوچكتر

درصد لوله گوارش   50یید نماید، اگرچه حدود  أرا ت  مذکور
  که  رسد نظر میهبچه ماهی سفید جلبک وجود داشت، اما ب

مستقر   جانوران  مصرف  یا  گوارش  لوله  پرکردن   بربرای 
 جلبک یا پریفیتون باشد. 

و   356حاضر  ماهی سفید بررسی  میانگین شدت تغذیه بچه
تعیین    581و    230،  360،  372مستان  در فصول بهار تا ز

 ماهیان سفید سواحل گیالن قبالً شد. این شاخص در بچه
همكاران،    164حدود   و  مصب 1384)عباسی  در  و   )

حدود   همكاران،    175سفیدرود  و  در  1394)عباسی  و   )
نرها   در  انزلی  این گونه در ساحل  بزرگ  در    6/77افراد  و 

ماز1375کمر،  )زرین  5/68ها  ماده سواحل  در  در  (،  ندران 
ماده  242نرها   همكاران،    256ها  و  و  و  1389)افرایی   )

جنوبی   صیادرحیم،    153  خزرسواحل  و  (  1386)عباسی 
بیش مقادیر  که  شد  به تعیین  نسبت  را  حاضر  نتایج  تر 

بزرگ به  را  ماهیان  بچه  و  میگذشته  نشان  که  ترها  دهد 
ماهیابیان بیشتر  ولع  به  کننده  رسیدن  برای  کوچكتر  ن 

بوده   بلوغ جنسی  و  بیشتر  تاالب  است  طول  ماهیان  در  و 
همكاران،   و  )عباسی  شد.  1400انزلی  مشاهده  نیز   )

ماهیان غذایی  عادات  در  رشدشناختی  پدیده  ،  تغییرات 
( است   Schafer et al., 2002; Craig andعمومی 

Helfrich, 2009 .) 
( منابع  با  مقایسه  باالی  Biswas, 1993در  مقادیر  که   )

می  400 خوب  شدت  بررسی  را  طی  شاخص  این  داند، 
بچه در  گیالن  حاضر  سواحل  سفید  خوب    نسبتاًماهی 

و   )عباسی  گذشته  مطالعات  در  و  باالتر(  به  )متوسط 
می  نسبتاً(  1394و    1384همكاران،   که  است  تواند  بد 

تولیدات  احتماالً شرایط  بهبود  دلیل  کاهش    ،طبیعی  به 

در    ...کاهش رقبای غذایی آنها و    و  ماهیان سفیدبچه  تراکم
بررسی حاضر باشد. طی بررسی حاضر تغییر شدت تغذیه  

پاییز منطقی بوده   اما دلیل افزایش  است  در فصول بهار تا 
وضعیت خوب دریا    دلیلآن در زمستان به احتمال زیاد به  

و نیز تراکم کم این گونه و ماهیان رقیب در ساعات صید  
از    خصوصبه آنها  خوب  نسبی  مصرف  وزن  که  گاماریده 

دارند،   در  استبیشتری  تغذیه  شدت  فصلی  تغییرات   .
(  1400  بسیاری از ماهیان تاالب انزلی )عباسی و همكاران،

)  و ماهی  شیشه  در  سواحل  Atherina caspiaنیز  در   )
همكاران،   و  صاحبی  )امری  خزر  دریای  شرقی  جنوب 

طو1394 به  است.  شده  گزارش  کلی(  تغییرات   ، ر 
تغذیهشاخص میهای  ماهیان  در  با  ای  ارتباط  در  تواند 

( بدن  اندازه  منطقه،   ;Lucena et al., 2000فصل، 

Hajisamaea et al., 2003; Nye et al., 2011 و  )
باشد.  سایر   ب  یدماعوامل    بررا    ریتاث  نیشتریآب، 
ه  مز  ز یتما  بر  یفیاثر ظر  نیز  و اکتوترم    انیوساز ماهسوخت 
متابول  برو    دارد غذاها   تخل  کینرخ  گوارش   هیو  دستگاه 

)تقر  ان یماه ماه  بایاکتوترم  تاثانیهمه    گذاردیم  ری( 
(Stoner, 2004 .) 

حاضر بررسی  سواحل   ،طی  سفید  ماهی  بچه  روده  در 
مورد،    یکفزنوع    13گیالن   چند  در  تخمو  و  ماهی    الرو 

از    یكتونتوپالنیجنس ف  26  ،عالوه )اتفاقی( مشاهده شد. به
 Balanus  ی دو جنس ناپل  زیها ناز زئوپالنكتون  و   شاخه  4

مالحظه   ، بنابراین  شد.   ییدر روده شناسا  ها ی او الرو دوکفه
انگشتمی ماهیان  بچه  که  عمدتاً گردد  و  کفزی  قد  خوار 
 خوار هستند. ندرت زئوپالنكتون به

بچه  قبالً روده  گیالن،  در  سواحل  سفید  جنس   58ماهی 
نوع کفزی   2نوع زئوپالنكتون و حداقل    16نكتونی،  فیتوپال

( که از نظر فیتو و  1384گزارش شد )عباسی و همكاران،  
زئوپالنكتونی بیش از و از نظر تنوع کفزیان، کمتر از مقدار  

حاضر   بچهاستنتایج  روده  در  همچنین  سفید  .  ماهیان 
همكاران،   و  )عباسی  سفیدرود  جنس   52(  1394دهانه 

نوع کفزی گزارش   8نوع زئوپالنكتون و    15ونی،  فیتوپالنكت
بررسی حاضر   شد که تنوع خوب فیتوپالنكتونی و کفزیان 

ت کامالً  کند، مییید  أ را  زئوپالنكتونی  تنوع  از   ولی  بیشتر 
های  بررسی حاضر بوده که یكی از دالیل آن، بررسی نمونه

 ماهیان در دهانه و مصب سفیدرود است.
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ماهیان سف بچه  روده  مازندران  در  غذا    10ید سواحل  نوع 
جنس فیتوپالنكتونی، نماتودا، تخم و فلس ماهیان   7شامل 

همكاران،   و  متعاقباً 1389)افرایی  و  شكم  (  پایان،  روتیفرا، 
ای و های متیالستر و سراستودرما و جلبک رشتهای دوکفه
همكاران،    15  جمعاً و  )افرایی  شد  مشاهده  تاکسون 

عبا1391 نظر  طبق  از  ماهیبچه    (1396)  سی (.  سفید 
بعد زئو و  صدف  ها پالنكتون  سختاز  کرمها،  و  پوستان،  ها 

کسایرین،   نظر  )  یوانیطبق  همكاران  ماهی1395و   ،)  
بچگ  دیسف پالنكتون   یدر  جلبکاز  و  نظر ،  هاها  طبق 

نادر  یعبدل تغذ1387)  یو  مراحل   دیسف  یماه   ه ی(  در 
ف  یالرو ازتوپالنكتون یاز  سپس  الرو  زئوپالنكتون   ها،  ها، 

آبزسایر  و    ده،یرونومیش گاماروسنرم  ،یحشرات  ،  تنان، 
پرتار   کرم  و  نظر  خرچنگ  طبق  )سایر  و   Froeseمنابع 

and Pauly, 2022  سفید ماهی  نورس  افراد  و  الروها   )
آبزی  R. frisii)گونه   حشرات  و  جلبک  زئوپالنكتون،  از   )

 ررسی کنونی است.ید نتایج بؤنمایند که همگی متغذیه می
طی بررسی حاضر، از نظر وضعیت حضور کفزیان در روده 

  11، صدف متیلیده در  68ماهیان سفید، گاماریده در  بچه 
از   کمتر  در  سایرین  طبق   10و  که  مشاهده شدند  درصد 

( علمی  منابع  بهEuzen, 1987نظر  اصلی،  (  غذای  ترتیب 
می که  هستند  )تصادفی(  اتفاقی  و  )فرعی(  بهثانویه    تواند 

فصول مختلف   ها در مناطق ودلیل تغییرات فراوانی طعمه 
طعمه اندازه  نیز  تمام  و  در  گاماریده  همچنین  باشد.  ها 

درصد و کل کفزیان در بهار    50جز پاییز در باالی هفصول ب
به  لغایت روده  زمستان  در    100و    78،  95،  71ترتیب 

 ,Euzen)  ماهیان مشاهده شد که غذای اصلی درصد بچه

به 1987 نشان میحساب می(  و  بچهآیند  این  ماهیان  دهد 
ی،  و نادر  یعبدل)  (خواریکفزی)  به رژیم غذایی اصلی خود

منتقل    ، (1396عباسی،  ؛1395،  و همكاران  یوانیک  ؛1387
 اند. شده

 Cyclotellaهای فیتوپالنكتونی  طی بررسی حاضر، جنس
-50جنس    9صد و  در  52و    60ترتیب در  به  Naviculaو  

زیر  درصد و سایر جنس  10 درصد بچه ماهیان    10ها در 
 ,Euzenسفید مشاهده شدند که طبق نظر منابع علمی )

به 1987 طعمه (  تصادفی  ترتیب  و  فرعی  اصلی،  های 
میبه نوع حساب  و  تعداد  در  فصلی  تغییرات  و  آیند 

مجموعطعمه  در  شد.  مشاهده  فرعی  و  اصلی    ،های 

ترتیب در  زمستان به  لغایتها در فصول بهار  ون فیتوپالنكت
درصد ماهیان مشاهده گردید که   50و  46، 100، 42روده 

جلبکمی مصرف  گفت  همراه  توان  به  بیشتر  احتماالً  ها 
شكم   پرکردن  برای  یا  زئوپالنكتون  و  کفزیان  حشرات، 
همكاران  و  عباسی  مطالعه  طبق  است.  گرفته  صورت 

بچه1384) روده  در  گونه    ماهیان(    ی هاجنساین 
Navicula  ،Exuviaella  ،Nitzschia  ،Synedra ،

Rhizosolina    وDiatoma  ی  هاشاخه و    تكرار  نیشتریب
اصلی   طعمه  )مایزوزوآ(  پیروفیتا  و  )اکروفیتا(  کریزوفیتا 

های  تواند نتایج بررسی حاضر را از نظر جنسبودند که می
نظر از  و  متوسط  حد  تا  حد  شاخه   فیتوپالنكتونی  تا  ها، 

سفیدرود   مصب  در  نماید.  تایید  های  جنسزیادی 
Nitzschia  ،Cyclotella  ،Navicula  ،Synedra ،
Cymbella    وDiploneis    جنس غذای    24غذای اصلی و
بچه شاخه فرعی  همچنین  و  بودند  سفید  ماهیان 

بودند   اصلی  غذای  کلروفیتا  و  سیانوفیتا  باسیالریوفیتا، 
 (.1394ن، )عباسی و همكارا

زئوپالنكتون   دو  هر  حاضر،  بررسی  بچه طی  روده  داخل 
درصد افراد وجود داشت که    10ماهیان سفید در کمتر از  

دهد که این  آید و این نشان میحساب میغذای اتفاقی به
پالنكتون  دوره  کردماهیان  طی  را  کفزی  ندخواری  خوار  و 

روده   ( در1384هستند. طبق مطالعه عباسی و همكاران )
بچه ماهیان این گونه در گذشته حضور زئوپالنكتون خیلی 

که می بود  ت کم  تا حدی  را  بررسی حاضر  نتایج  یید  أ تواند 
ماهیان سفید مصب سفیدرود  نماید. همچنین در روده بچه

ها  ( همه زئوپالنكتون 1394در مطالعه عباسی و همكاران )
 5/26ون در  زئوپالنكت  ،درصد و به طور کلی  10در کمتر از  

الروهای   نیز  کفزیان  بین  در  و  یافت شدند  ماهیان  درصد 
و کل کفزیان    درصد   36و گاماریده در    43شیرونومید در  

بچه   70در   گردیدنددرصد  مشاهده  نشانگر    ،لذا  .ماهیان 
بکفزی  آنها  به  هخواری  وزنی  و  طولی  اندازه  این  از  تدریج 

می که  بود  حاضباالتر  بررسی  نتایج  بر تواند  مبنی  ر 
 یید نماید. أخواری ماهی را تکفزی 

طی بررسی حاضر در بین کفزیان داخل روده بچه ماهیان  
و    5/85های کاردیده با  ایسفید، در کل غالبیت با دوکفه

با   بود  9/7گاماریده  تعداد  گاماریده    هدرصد  بهار  در  و 
(3/70  ( کاردیده  تابستان  در  در    1/93درصد(،  درصد(، 
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متیل )پاییز  )  7/58یده  گاماریده  و  در  %4/25درصد(  و   )
( گاماریده  بودند  9/94زمستان  غالب  این  که    درصد( 

آنها در فصول  میتغییرات فصلی   تولید  با  ارتباط  در  تواند 
های کفزی  . در بین گروهمختلف در محیط آب بوده باشد 

درصد تعداد غالب    6/88تنان با  نیز در کل سال، شاخه نرم
ماهی  بررسی  بود.   بچه  گوارش  لوله  در  کفزیان  فراوانی 

الروهای   که  داد  نشان  سفیدرود  دهانه  در  سفید 
درصد غالب بوده    2/11و گاماریده با    7/83شیرونومیده با  

شد   مشاهده  تغییر  حدی  تا  نیز  مختلف  فصول  در  و 
 .(1394عباسی و همكاران، )

حاضر   بررسی  بچهطی  روده  سفید،  در  ماهیان 
، Navicula  ،Nitzschia  ایهفیتوپالنكتون 

Rhoicosphenia  ،Diatoma  و  Cyclotella   با  به ترتیب 
درصد تعداد غالب بودند و    4/6و    6/8،  9/11،  5/25،  1/34

طعمه  فراوانی  در  نیز  فصلی  مشاهده  تغییرات  غالب  های 
بچهشد.   روده  سال  در  در  گیالن  سواحل  سفید  ماهی 
،  Naviculaی  توپالنكتونیف  هایجنس  1373

Exuviaella  ،Nitzschia  ،Synedra  ،Rhizosolina   و
Diatoma  در که    (1384عباسی و همكاران،  )  غالب بودند

نتایج حاضر هم با  متوسطی  داردحد  در  .  خوانی  همچنین 
بچه سفید  روده  سفیدرود،  ماهیان    ی هاجنسدهانه 
Nitzschia    8/45با،Navicula    و    0/18باSynedra   با

تعداد    0/16 شاخه درصد  بین  در  باسیالریوفیتا  و  نیز،  ها 
با   )  4/95)اکروفیتا(  بودند  غالب  تعداد  و  درصد  عباسی 

کمی را از نظر جنس    نسبتاًکه تغییرات  (  1394همكاران،  
نشان    و حاضر  بررسی  نتایج  با  فیتوپالنكتونی  غالب  شاخه 

بچهدهد.  می روده  مازندران در  سواحل  سفید  ماهیان 
 ،Exuviaella  ،Nitzschia  ،Oscillatoriaهای  جنس

Diatoma  و  Navicula  7و    8،  17،  17،  25ترتیب با  به  
طعمه تعداد  همكاران،  درصد  و  )افرایی  بودند  غالب  ها 

شباهت  1389 که  و   نسبتاً(  حاضر  بررسی  نتایج  با  خوبی 
 ( دارد.1394و  1384عباسی و همكاران )

بچه  روده  در  حاضر  بررسی  الرطی  سفید،  و  ماهیان 
حدود  ای دوکفه داخل    3/99ها  زئوپالنكتون  تعداد  درصد 

بچه زئوپالنكتون روده  و  دادند  تشكیل  را  سفید  ها  ماهی 
در  ماهی مشاهده شدند.  در تابستان در روده این بچه  هاتن

بچه  روده  در  گیالن،  گذشته  سواحل  سفید  الرو ماهی 

بودند  55با    ها ی ادوکفه غالب  تعداد  و  عباس)   درصد  ی 
می  (1384همكاران،   حاضر  نتایج  مشابه  در    باشد که  اما 

،  3/34روده بچه ماهیان سفید مصب سفیدرود، روتیفرا با  
با   با    9/21ریزوپودا  کالدوسرا  تعداد    2/21و  درصد 

غذایی   تنوع  سفیدرود  مصب  در  بودند.  غالب  زئوپالنكتون 
سی  عبازیاد بود )   نسبتاًکفزی، فیتوپالنكتون و زئوپالنكتون  

( اما در بررسی حاضر فقط تنوع کفزیان  1394و همكاران،  
  . ماهی سفید مناسب بودو فیتوپالنكتون در داخل روده بچه

میهب بیشتر   ،رسدنظر  دریا  سواحل  در  سفید  ماهیان  بچه 
  نمودهخواری را کسب  اصلی خود یعنی کفزیعادت غذایی  

جلبک بیوتكتون و  مصرف  طریق  از  چسبیده  ها  به  های 
شدهجلبک  روده  وارد  گاماریده  مانند  کلیاند.  ها  طور    ،به 

شاخص  تغذیهتغییرات  میهای  ماهیان  در  در  ای  تواند 
 ,.Lucena et al)  ... ارتباط با فصل، منطقه، اندازه بدن و  

2000; Hajisamaea et al., 2003; Nye et al., 

 ( باشد. 2011
ه و شدت تغذیه  توان گفت که دفعات تغذیمی  ،در مجموع

بررسی حاضر در سواحل گیالن   بچه ماهی سفید طی  در 
نوع   26نوع کفزی،    13مطلوب بود و از نظر طیف غذایی )

و    جلبک مناسب   2)فیتوپالنكتون(  نیز  زئوپالنكتون(  نوع 
سال  هبود با  مقایسه  در  و و  بیشتر  کفزیان  از  های گذشته 

نظر  به ، لذا ند. ودمحدودتر استفاده نم های کامالً زئوپالنكتون 
دریا می سواحل  در  آن  اصلی  غذایی  عادت  که   رسد 

می(خواریکفزی) پیشنهاد  باشد.  شده  تثبیت  هر  ،  گردد، 
های مهم غذایی بچه ماهیان سفید در  ساله بررسی شاخص

ماهیان  رودخانه بچه  رهاسازی  اصلی  مناطق  و  مهم  های 
اساس بر  تا  گیرد  صورت  ذخایر  بازسازی  جهت    سفید 

رهاسازی   ماهیان  میزان  آن،  تغذیه  شدت  و  پری  درصد 
هر   همچنین  گردد.  مشخص  این    5بعدی  یكبار،  سال 

 ها پایش گردند. شاخص
 

 تشکر و قدردانی 
آبزی  پژوهشكده  محترم  مسئوالن  داخلی  از  آبهای  پروری 

ویژه آقایان دکتر صیادبورانی و دکتر قاسمی و اداره کل  به
یگا و  گیالن  استان  آن  شیالت  آبزیان  منابع  حفاظت  ن 

مهندس  به ایلدرم،  مهندس  مدبری،  مهندس  آقایان  ویژه 
همكاران پروژه  سایر درویشی و سرهنگ زحمتكش و نیز از 
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صیادرحیم،    انآقای ویژه  به نژاد،  عسگری  دوست،  محمدی 
تنیک در  که  نوروزی  و  ترابری،  أ پور  اعتبار،  مین 
بررسینمونه  آزمایشگاهیبرداری،  آماری   و  های  کارهای 

 . گرددمی یقدردان مانهیاند، صمنمودهمساعدت  
 

 منابع

گیالن،   استان  شیالت  کل  نامه1400اداره  آمار  های  . 
صید ماهیان استخوانی استان گیالن. انتشارات معاونت 

تهران.   صید.  اقتصاد  و  آمار  تولید  اداره   170صید. 
 صفحه. 

ف.  کیمرام،  ش.،  عبدالملکی،  ع.،  م.  ، افرایی، 
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  صفحه. 240ایران، تهران، 
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پراکنش، صید   استخوانی دریای خزر )زیست شناسی، 
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  ی برخ  هیمهرگان کفزی در تغذ  ینقش بزرگ ب .  1398
 خزر   –گهرباران    منطقه  اقتصادی  ،یاستخوان  ان یماه

نشریه شناسی های پژوهش جنوبی.  کاربردی،   ماهی 
7(3 :)92-77 . 

Afraei Bandpei, M.A., Mashhor, M., 

Abdolmalaki, S. and Elsayad, M.A.F., 

2009. Food and feeding habits of the 

Caspian Kutum, Rutilus frisii kutum, 

(Cyprinidae) in Iranian waters of Caspian 

Sea. Cybium, 33(31): 193-198.   

Al-Hussainy, A.H., 1949. On the functional 

morphology on the alimentary track of 

some fishes in relation to difference in their 

feedind habits. Quarterly Journal of 

Microscopical Sciences, 90(2): 109-139.   

Biswas, S.P., 1993. Manual of methods in fish 

biology. South Asian publishers put Ltd. 36 

Nejati subhosh mary. Daryagam, New 

Delhi, India, 157 P.   

Craig, S. and Helfrich, L.A., 2009. 

Understanding Fish Nutrition, Feeds, and 

feeding. Virginia Cooperative Extension 

Publibcation, …, 4 P.   

Euzen, O., 1987. Food habits and diet 

composition of some fish of Kuwait. 

Kuwait Bulletin ofMarine Science, 9: 58-

65.   

Froese, R. and Pauly, D., 2022. FishBase. 

World Wide Web electronic publication. 

www.fishbase.org, Version (10/2022).   

https://www.fishbase.de/summary/Rutilus-

frisii.html 

Hajisamaea, S., Choua, L.M. and Ibrahim, 

S., 2003. Feeding habits and trophic 

organization of the fish community in 

shallow waters of an impacted tropical 

habitat. Estuarine, Coastal and Shelf 

Science, 58: 89–98. Doi:10.1016/S0272-

7714(03)00062-3 

Hyslop. E.J., 1980. Stomach contents analysis 

review of methods and their applications. 

Journal of Fish Biology, 17: 411-429.   

King R.P. and Akpan I.J., 1998. Diet 

spectrum of the mugilid fish taxocene in 

Qua Iboe estuary, Nigeria. In: King, R.P. 

and Moses, B.S. (eds). Fish and Fisheries of 

Southeastern, Uyo – Nigeria, pp. 56-65.   

Layman, C. and Silliman, B., 2002. 

Preliminary survey and diet analysis of 

juvenile fishes of an estuarine creek on 

Andros Island, Bahamas. Bulletin of 

Marine Science, 70(1):199-210.   

Link, J.S. and Burnett, J., 2001. The 

relationship between stomach contents and 

maturity state for major northwest Atlantic 

fishes: new paradigms? Journal of Fish 

Biology, 59: 783–794. Doi: 

10.1006/jfbi.2001.1687. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
61

35
4.

14
01

.3
1.

5.
4.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

fj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 15

http://www.fishbase.org/
http://dx.doi.org/10.1016/S0272-7714\(03\)00062-3
http://dx.doi.org/10.1016/S0272-7714\(03\)00062-3
https://dorl.net/dor/20.1001.1.10261354.1401.31.5.4.4
http://isfj.ir/article-1-2581-en.html


   ...  ماهیان سفیدبررسی عادت غذایی فصلی بجه                                                                             و همکارانسرپناه  

52 

Lucena, F.M., Vaska, T., Ellis, J.R. and 

Brien, C.M., 2000. Seasonal variation in 

the diets of bluefish, Pomatomus saltatrix 

(Pomatomidae) and striped weakfish, 

Cynoscion guatucupa (Sciaenidae) in 

southern Brazil: implications of food 

partitioning. Environmental Biology of 

Fish, 57: 423–434. Doi: 

10.1023/A:1007604424423 

Merritt, R.W., Commins, K.W. and Berg, 

M.B., 2008. An introduction to the aquatic 

insects of North America. Kendall/Hunt 

Publishing Company, Iowa, USA,1003 p.   
Nye, J.A., Loewensteiner, D.L. and Miller, 

T.J., 2011. Annual, seasonal and regional 

variability in diet of Atlantic croaker 

(Micropogonias undulatus) in Chesapeake 

Bay. Estuaries and Coasts 34, 691–700. 

Doi: 10.1007/s12237-010-9348-4. 

Schafer, L.N., Platell, M.E., Valesinni, F.J. 

and Potter, I.C., 2002. Comparisons 

between the influence of habitat type, 

season and body size on the dietary 

compositions of fish species in nearshore 

marine waters. Journal of Experimental 

Marine Biology and Ecology, 278: 67–92. 

Doi: 10.1016/S0022-0981(02)00337-4. 

Shorygin, A.A., 1952. Feeding and nutritional 

interrelations of fish in the Caspian Sea. 

Pishchepromizdat. Moscow. 268 p. 

Stoner, W., 2004. Effects of environmental 

variables on fish feeding ecology: 

implications for the performance of baited 

fishing gear and stock assessment. Journal 

of Fish Biology, 65: 1445–1471. 

Doi:10.1111/j.1095-8649.2004.00593.x.  
Willis, T.V., Wilson, K.A., Alexander, K.E. 

and Leavenworth, W.B., 2013.Tracking 

cod diet preference over a century in the 

northern Gulf of Maine: historic data and 

modern analysis. Marine Ecology Progress 

Series, 474: 263–276. 

Doi:10.3354/meps10068.  

Zar, J.H., 2010. Biostatistical analysis. 4th 

edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, 

New Jersey, 946 P. 
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
61

35
4.

14
01

.3
1.

5.
4.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

fj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            14 / 15

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10261354.1401.31.5.4.4
http://isfj.ir/article-1-2581-en.html


Iranian Scientific Fisheries Journal                                                                                                      Vol.  31,  No. 5 

 

Study of seasonal feeding habit in kutum (Rutilus frisii Nordmann, 1840) fingerling in 

seawaters of Guilan Province 

 

Sarpanah A.1*; Abbasi K.2; Khatib S.2; Bagheri S.2; Zahmatkesh Y.2; Sabkara J.2; Moradi M.2; 

Madadi F.2 

 

*Sarpanah_5050@gmail.com 

 

1-Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and 

Extension Organization, Tehran, Iran. 

2-Inland Waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, 

Agricultural Research, Education and Extension Organization, Bandar Anzali, Iran. 

 

Abstract 

About 30 species of commercial fish have been caught in the seawater of Guilan province annually 

and the most important species is Kutum (Rutilus frisii). The aim of this study was to determine the 

feeding indices, food spectrum, and dominant food items of fingerlings kutum under the investigation 

of feeding habits of kutum and grey mullets on the coasts of Guilan province. The fish were captured 

with a seine net with 6 mm mesh size from winter 2020 to autumn 2021 in the coastal areas of Talesh, 

Anzali, Kiashahr, and Chaboksar. The results on R. frisii with body weight 0.31-14.5 (3.64±2.8)g, 

total length 34.3-120 (68.3±19.0) mm and ages 0+ and 1+ years showed that the relative length of 

intestine is 0.59-1.16 (0.78±0.10). Vacuity index was calculated at 0, 0, 5, 0 and 1% in spring, 

summer, autumn, and winter seasons and the total of the year, respectively, and the mean fullness 

intensity was 372±267, 360±151, 230±173, 581±689 and 365±302 in spring until winter and total of 

the year, respectively, which showed significant differences (F=9.10, p<0.05). Detritus, filamentous 

algae, 26 genera of phytoplankton, 2 types of zooplankton and 13 types of benthic animals and as well 

as eggs and larvae of fish were observed in the gastrointestinal tract of kutum fingerlings with a 

frequency of presence 10, 73, 62, 5, 86 and 2 percent of all studied specimens, respectively. The 

phytoplanktonic genera of Cyclotella, Navicula and Nitzschia were observed in 60%, 52%, and 47% 

respectively, and gammaridae among the benthic animals had the most frequency in 68% of the fish. 

In general, according to the feeding indices, feed diversity, and dominance of feed items, kutum 

fingerlings are a benthic feeders and euryphagous with a good fullness intensity on Guilan coasts. 
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