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 چکیده

ماهیان  به های آبی نقش مهمی در تغذیه و انتقال انرژیعنوان قسمتی از زنجیره غذایی زیستگاهبه)ماکروبنتوزها( مهرگان کفزی درشت بی

در فصل تکثیر )اواخر زمستان و اوایل بهار(، مولدین صید  .است ترین ماهیان استخوانی دریای خزریکی از مهم ماهی سفیدکنند. ایفا می

های تکثیر و پرورش منتقل شده و بچه ماهیان پس از طی دوره الروی و انگشت قدی در داخل استخرهای خاکی شده از دریا به کارگاه

رجایی  رش شهیدکارگاه تکثیر و پرو تخرجهت پایش غذای زنده، نمونه برداری ماکروبنتوزها از دو اسگردند. به دریا رهاسازی می

موجودات متعلق به دو رده  حضورهای ماکروبنتوز بیانگر انجام شد. بررسی نمونه، 1911 در بهاردو استخر ساحلی و روستای سمسکنده 

یشترین فراوانی را استخرهای کارگاه شهید رجایی نشان داد که بدر  بررسی بوده است. ایندر این استخرها  تار و حشراتهای کمکرم

در حالی  .ثبت شد)شیرونومیده(  Chironomidaeخانواده  و در رتبه دوم بیشترین فراوانی درسیده( ی)لومبر Lumbricidaeخانواده 

تواند به جنس رسوبات مشاهده شد که این امر می درصد 111با فراوانی  شیرونومیدهکه در هر دو استخرساحلی دریای خزر، خانواده 

غذای مورد نیاز  استخرهای خاکی مورد بررسی، توان تولید بخشی ازدر مجموع ها مرتبط باشد. اندازه ذرات و چرخه زندگی آن بستر،

نقش مهمی در صرفه اقتصادی فرآیند تولید و لذا با کاهش هزینه غذای کمکی،  نشان دادند.ماهیان سفید را از طریق تولید طبیعی بچه

 ارد.ه ماهیان سفید دچب تکثیر

 ماکروبنتوزاستخر، غذای زنده، ماهی سفید، رها سازی، : کلیدیواژگان 
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 بیان مسئله

ها در زنجیره غذایی است، تنها بخاطر حضور آننه کفزیانای دارد. اهمیت های آبی جایگاه ویژهاکوسیستم درجمعیت کفزیان 

نقش مهم (. 1911نده کیفیت آب است )شاپوری و همکاران، های کفزی نشان دهگونه بلکه وجود یا عدم وجود برخی از

همزمان با فصل تکثیر (. 1911)صلواتیان،  استبخوبی شناخته شده ماهیان به مهرگان کفزی در تغذیه و انتقال انرژیدرشت بی

رش از جمله کارگاه اواخر زمستان و اوایل بهار، صید مولدین از دریا صورت گرفته و در مراکز تکثیر و پرو ماهی سفید در

بازسازی ماهیان استخوانی  استان گلستان، کارگاه تکثیر و ن استخوانی سیجوال در بندرترکمنتکثیر و بازسازی ذخایر ماهیا

تکثیرآن صورت گرفته و بچه  ،کارگاه تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی شهید انصاری رشت شهید رجایی ساری و

هکتار در داخل  تا یک میلیون قطعه بچه ماهی در هرهزار  011روی و انگشت قدی با تراکم تقریبی ماهیان پس از طی دوره ال

ضعیت و( 1916فارابی و همکاران )(. 1911و همکاران،  شموشکی )محمدنژاد گردنداستخرهای خاکی به دریا رهاسازی می

 نقش مهمدلیل به مورد مطالعه قرار دادند.زر در حوزه جنوبی دریای خرا تکثیر مولدین و رهاسازی بچه ماهیان سفید 

رابطه و حساسیتی که  و نیز (1916 ، همکاران صلواتیان و) چرخش موادآلی و تامین منابع غذایی آبزیان بنتوزها درماکرو

وجود  .ایران و خارج از کشور انجام شده استاین زمینه در مختلفی در  کفزیان نسبت به شرایط زیستی خود دارند، مطالعات

ا امری بسیار هراهکارهای مدیریتی الزم جهت کوتاه نمودن دوره پرورش و رسیدن به اندازه مناسب رهاسازی و کاهش هزینه

 است. مهم و اجتناب ناپذیر

 

 دستاورد یا راهکار

ع در کارگاه استخر واق 2دریای خزر در بچه ماهیان سفید جهت رهاسازی در  ها در تغذیهتوده آنزیو نوع موجودات کفزی 

جهت بررسی میزان غذای زنده بستر استخرهای خاکی  استخر ساحلی دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت. 2شهید رجایی و 

ماهیان رهاسازی بچه کر است کهد به شایان انجام شد. 1911 تا خرداد برداری از فروردینماهیان، نمونهدر روند رشد بچه

)فارابی و همکاران،  گرفتهای تیر و مرداد صورت بیشترین حجم رهاسازی در ماهکه بطوری ،یافتهپس از آن نیز ادامه سفید 

ترتیب استخرهای برداری ماکروبنتوزها از دو استخر کارگاه تکثیر و پرورش شهید رجایی روستای سمسکنده )بهنمونه(. 1916

متر مربع( سانتیVan Veen Grab( )15×15ن وین گرب )وسیله وبار بهروز یک 15مرحله و به فاصله هر  5( طی 2و  1شماره 

( و 0/9/1911(، مرحله چهارم ) 22/2/1911(، مرحله سوم )0/2/1911مرحله دوم )  ،(11/1/1911)مرحله اول ) بهار فصل در

( 4و 9ره ترتیب استخرهای شما)بهنه رودخانه تجن و پره شهید کارگر ( و از استخرهای ساحلی دها25/9/1911مرحله پنجم )

( 0/9/1911(، مرحله سوم ) 22/2/1911(، مرحله دوم )0/2/1911ار، )مرحله اول ) بروز یک 15مرحله و به فاصله  4در طی 

 ( انجام شد. 25/9/1911و مرحله چهارم )

 (، میدهشیرونو)  Chironomidae، (لومبریسیده) Lumbricidaeخانواده شامل  4 تعداد در مجموع، ماکروبنتوزها بررسی طی

Tubificidae (وتوبیفیسیده )Baetidae (باتیده) های مختلف ماکروبنتوزها در استخرهای بررسی پراکنش خانواده. شناسایی شد

جز )به برداری هر دو استخرمراحل نمونه در همه (تارانیا کم هااز الیگوکیت)لومبریسیده کارگاه شهید رجایی نشان داد که 

(. 1شکل) دثبت گردی 2برداری استخر شماره شد و بیشترین تعداد آن در آخرین مرحله نمونه یده( د1استخر مرحله چهارم

 میزان کم( شناسایی)به 1فقط در مرحله سوم استخر شماره باتیده مرحله اول هر دو استخر مشاهده شد. در فقط  توبیفیسیده

صورت که به تار بودای کمهاز کرم لومبریسیدهبه توده متعلق زی ، بیشترین تراکم واستخرمجموع در هر دو . در شد

توده ثبت زیتراکم و  رتبه دومیندر  حشرات()از  هشیرونومیدچشمگیری بیشتر از سایر موجودات مشاهده شد. و بعد از آن، 
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 19/4ب ترتیبه 1توده شیرونومیده در استخر شماره زیتراکم و ( خطای استاندارد±نتایج نشان داد که میانگین ) .شد

 12/26±25/2در مترمربع و تعداد  121±11/11ترتیب گرم در مترمربع و لومبریسیده به 59/1±19/1تعداد در مترمربع و ±199

-به 2توده شیرونومیده در استخر شماره تراکم و زی خطای استاندارد(±) میانگین. (A 1شکل) گرم در مترمربع را نشان داد

تعداد در مترمربع  1419±91/51ترتیب مربع و لومبریسیده بهگرم در متر 20/9±96/1 ربع وتعداد در مترم 451±10/51ترتیب 

های درصد حضور گروهشهید رجایی کارگاه در  ترتیباینبه (.B 1شکل) گرم در مترمربع را نشان داد 51/66±26/2و

 2در استخر شماره و  9%و باتیده  0% یسیدهتوبیف، 1% شیرونومیده،  11% لومبریسیده صورت،به 1استخرشماره ماکروبنتوز در 

 مشاهده نشد. باتیده، 2الزم به ذکر است که در استخر شماره . استودهب 5% توبیفیسیده، 15% شیرونومیده،  11% لومبریسیده

 

 

 
 1911در بهار  های ماکروبنتوز در استخرهای کارگاه شهید رجاییتوده خانواده. تغییرات تراکم و زی1شکل

 

حضور داشت.  شیرونومیده در هر دو استخر فقطنشان داد که  دریای خزر ررسی پراکنش ماکروبنتوز در استخرهای ساحلیب

تعداد در  4411±11ترتیب به )دهانه تجن( 9توده شیرونومیده در استخر شماره زیخطای استاندارد( تراکم و ±میانگین )
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تعداد  4110±14/161ترتیب به )پره شهید کارگر( 4در استخر شماره و  (A2 شکل) مربعگرم در متر 66/25±09/1و مترمربع 

 .(B 2شکل) گرم در مترمربع را نشان داد 11/11±11/1در مترمربع و 

 

 

در  (Bو پره شهید کارگر  Aتجن  در استخرهای ساحلی دریای خزر )دهانه *توده شیرونومیدهتغییرات تراکم و زی .2شکل

 1911بهار 

 ه تنها نماینده ماکروبنتوز در این استخرها بود.*شیرونومید
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 ( مشاهده شده در استخرهای خاکیB( و لومبریسیده )A. شیرونومیده )9شکل 

 

 ت زیادی در شوند اما با توجه به رشد سریع و تولید در زمان کوتاه، اهمیمهرگان سهم  بسیار اندکی از تولیدات را شامل میبی

 مهرگان (. در مطالعه حاضر، بیشترین میزان فراوانی بی1919زاد و همکاران، یک دریاچه دارند )یوسفتوده تولیدات و زی

برداری کفزی در استخرهای کارگاه شهید رجائی، از خانواده لومبریسیده و در مرتبه بعدی، شیرونومیده در تمام مراحل نمونه

 .یافت ها کاهشتوده آنتدریج زیاما به (،9)شکل  مشاهده شد

های غالب شیرونومیده و پروری در سد گالبر زنجان، گروهجهت آبزیکفزی حققین در بررسی توان تولید موجودات م 

و همچنین، در تاالب انزلی با  (1919زاد و همکاران، گرم در مترمربع را گزارش کردند )یوسف 41/1توده سیده با زییفیتوب

. (1912)خداپرست،  گزارش شده است درصد 5/2با یان زکفدرصد شیرونومیده و سایر  25سیده، یدرصد توبیف 5/02

ترین و ها فراوانشیرونومیدهبرداری از کارگاه شهید رجایی حضور داشتند. اکثر مراحل نمونه درلومبریسیده و شیرونومیده 

عنوان گروه غالب در بین حشرات آبزی در بوم سامانه آب مهرگان کفزی هستند و اغلب بهز درشت بیترین گروه امتنوع

ها دارای باشند. خانواده شیرونومیده متعلق به راسته دوباالن، از رده حشرات هستند که چرخه زندگی آنشیرین مطرح می

های ه مرحله اول آن آبزی و در مرحله بلوغ به شکل پشهدگردیسی کامل با چهار مرحله تخم، الرو، شفیره و بالغ است و س

مهرگان غالب در الرو شیرونومیده جزء بی(. 1910طاول کتری و علیزاده ثابت، کنند )هوازی در خارج از آب زندگی می

چرخه ثر از امختلف سال متای ههمانوسانات فراوانی شیرونومیده در رسوبات بستر در  های آب شیرین است.اکوسیستم

ها در اواخر بهار مربوط به رشد و تکامل الروها در اثر افزایش دما و مهاجرت عمودی ش تراکم آنکاهو هاستزیستی آن

صلواتیان و همکاران، الروها از رسوبات بستر و تغییر شکل یافتن و تبدیل شدن به حشره بالغ و خارج شدن از آب است )

در تمام مراحل نمونه برداری درصد شیرونومیده  111حلی دریای خزر، فراوانی در مطالعه حاضر، در استخرهای سا(. 1916

شیرونومیده بعد از لومبریسیده دارای بیشترین  ،شدب رودخانه آبگیری میآشهید رجایی که از  هایدر استخر و مشاهده شد

 میرزاجانی و همکاران. ها باشدآنلیل تاثیر کیفیت آب و جنس رسوبات بستر در چرخه زیستی دهتواند بکه می تراکم بود

A 
 

B 
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زیان را درصد از کف 11در فصل بهار، شیرونومیده ی منتهی به دریا گزارش کردند که ها( در بررسی مصب رودخانه1914)

ای پرورش بچه ماهیان ( در بررسی تغذیه1912) مقدم و اصالن پرویزآقایی  دست آمده مطابقت دارد.شامل شد که با نتایج به

شیرونومیده در بستر  تودهزیرون در استخرهای پرورش کارگاه شهید رجایی گزارش کردند که با افزایش تدریجی ب قره

ها کاسته شد. طبق مطالعه تدریج از مصرف دافنیاستخرها، تمایل بچه ماهیان به مصرف این ماکروبنتوز افزایش یافته و به

گرم شروع به میلی 411شد، بچه ماهیان از وزن  ستان گلستان انجامدیگری که در استخرهای خاکی کارگاه شهید مرجانی ا

ز در تحقیقی دیگر در همین کارگاه، محققین مشاهده کردند که با افزایش وزن بچه ماهیان، ا ود تغذیه از الرو شیرونومیده کردن

آقایی مقدم و اصالن پرویز، ) یافت ها افزایشطور منظم کاسته شد و تمایل به مصرف دافنیمیزان مصرف الرو شیرونومیده به

وان مکمل غذایی مورد عنتوانند بهغنی از پروتئین، چربی، مواد معدنی و ویتامین هستند و میالروهای شیرونومیده (. 1912

ترین غذاهای زنده در تغذیه ترین و باارزشهای خونی یکی از مهمکرم (.1916گیرند )صلواتیان و همکاران،  استفاده قرار

آنالیز ترکیبات شیمیایی شیرونومیده و رسد ها در آزمایشگاه به بیش از نیم قرن میشوند و سابقه پرورش آنآبزیان محسوب می

ای آهن در صنعت تکثیر ها، منبع تغذیهو همچنین وجود هموگلوبین در سیستم گردش خون آندهنده ارزش غذایی باال نشان

 (.1911پور و همکاران، یآید )رجبشمار میو پروش آبزیان به

 ترویجی توصیه

پتانسیل دارای بور زاستخرهای خاکی مآماده سازی بچه ماهیان در آب شیرین قبل از ورود به آب دریا روشی مرسوم است. 

 چنینهم تولید طبیعی تامین کنند.طریق از توانند بخشی از غذای زنده مورد نیاز ماهیان را و میبوده پروری برای آبزی مناسب

ای و توزیع فراوانی است که عوامل متعددی در ترکیب گونهالزم به ذکر این روش از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است. 

شود که میزان توان تولید بر اساس غذای زنده محاسبه می اجتماعات کفزیان در فصول مختلف سال دخالت دارند لذا توصیه

 کمکی استفاده شود.  گردد و در صورت نیاز از غذای دستی

 منابع

ای بچه ماهیان خاویاری قره برون در ها در مناسبات تغذیه. نقش زئوپالنکتون1912 ،آقایی مقدم، ع. و اصالن پرویز، ح.-

 :61، (. پژوهش و سازندگی. امور دام و آبزیان1901استخرهای پرورش مرکز تکثیر و پرورش ماهی شهید رجایی ساری )

19-00. 

. مطالعه جامع شیالتی تاالب انزلی. اداره کل شیالت استان گیالن. معاونت تکثیر و پرورش آبزیان. 1912 ،ح. خداپرست،-

 صفحه. 214 ،مرکز تحقیقات شیالت استان گیالن

. دستیابی به 1911 ،پور، ف.، مشائی، نسرین.، سرسنگی، ح.، عسکری، م.، بیطرف، ا.، محمدی، م. و صحراگرد، ا.رجبی-

منظور استفاده در تکثیر و پرورش آبزیان. گزارش نهایی. موسسه تحقیقات ( غذای زنده بهChironomidaeتولید ) بیوتکنیک

 صفحه. 51 ،شیالت ایران استان یزد

های زیستی. . ارزیابی سریع کیفیت آب رودخانه گرگانرود بر پایه شاخص1911شاپوری، م.، ذوالریاستین، ن. و آذرباد، ح.، -

 .115-121 (:9) 5م و فنون منابع طبیعی، وفصلنامه عل

های ورودی به دریاچه سد الر. مجله علوم زیستی ای ماکروبنتوزهای رودخانه. شناسایی گونه1911صلواتیان، س.م.، -

 صفحه. 61(، 4) 5، دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان
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تولید طبیعی شیرونومیده در استخرهای پرورش ماهی با . افزایش 1916،نژاد، ر.صلواتیان، س.م.، عینی دیوشلی، ح. و رجبی-

 .59-62(:1)1، پروری پیشرفتهاستفاده از نور و دستکاری بستر. فصلنامه علوم آبزی

( در مصب Chironomidae. معرفی و پراکنش الروهای خانواده شیرونومیده )1910 ،علیزاده ثابت، ح.ر. و طاول کتری، م.-

 .151-169(: 6) 20)حوضه جنوبی دریای خزر(. مجله علمی شیالت ایران،  رودخانه چشمه کیله تنکابن

فارابی، م. و.، خوشباور رستمی، ح.، قانعی تهرانی، م.، قیاسی، م.، آذری، ع.، بهروزی، ش.، موسوی، ه.، فیروزکندیان، ش.، - 

بررسی وضعیت تکثیر مولدین . 1916،. حبیبی، ف.، زاهدی طبرستانی، آ.، مالئی، ح.، مهدوی، ا.، عقلمندی، ف. و بینایی، م

، (. مجله پژوهش و سازندگی. امور دام و آبزیان1919و رهاسازی بچه ماهیان سفید در حوزه دریای خزر) استان مازندران، 

04 :166-156. 

های رشد و های مختلف بر شاخص. بررسی تراکم1911 ،م.، کاربخش راوری، ع. و مازینی، م. محمد نژاد شموشکی،-

(. مجله علمی پژوهشی  زیست شناسی دریا دانشگاه آزاد Rutilus frisii kutumبچه ماهی سفید دریای خزر) بازماندگی

 صفحه. 12(،16) 4، اسالمی اهواز

. شناسایی و 1914 ،کش، ی.، زعفرانی، ق.ق. و صدیقی سوادکوهی، ا.ا.، صیاد رحیم، م.، زحمت میرزاجانی، ع.، یوسف زاد،-

 .1-11(:9) 24، های منتهی به دریا در استان گیالن. مجله علمی شیالت ایرانان مصب رودخانهفراوانی کفزی

. بررسی توان تولید موجودات کفزی جهت آبزی پروری در 1919 ،یوسف زاد، ا.، نظامی، ش.، خ، ح. و میرزاجانی، ع.-

 .19-19 (:1) 1، پروریدریاچه گالبر زنجان. نشریه توسعه آبزی

 


