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  چکیده

سال است که برای کنترل جلبک به دریاچه  5ماهی فیلترکننده پالنکتون بوده و  ای نقرهماهی کپور 

این ماهی روی  تأثیرمیزان  یبا هدف بررسدریاچه چیتگر مطالعه در این . چیتگر تهران وارد شده است

 یتورها با ها نمونه. صورت گرفت 7951 سال یطی این دریاچه در فصول مختلف ها پالنکتونفیتو

و  319تا  777نمونه این ماهی با طول کل  97ی بر روی بررس جینتا. شدند دیص یپرتاب و پره ،گیر گوش

نشان داد که شاخص تهی بوده روده صفر درصد، میانگین طول نسبی  متر میلی 8/929±6/793میانگین 

که به ترتیب نشانگر پرخوری،  باشد می 3/628±1/213و میانگین شدت تغذیه  57/9±69/7روده 

زئوپالنکتون  77فیتوپالنکتون و  92از  ای نقرهکپور . باشد می گونه نیاو شدت تغذیه خوب  خواری گیاه

. درصد افراد مشاهده شد 88و  711فیتوپالنکتون و زئوپالنکتون به ترتیب در روده  تغذیه نمود و

و  8/79، 2/22، 1/91به ترتیب با  Cyclotellaو  Synedra ،Navicula ،Staurastrum های جنس

درصد  2/1و  1/83به ترتیب با  Alonaو  Bosmina های جنسجمعیت فیتوپالنکتون و  درصد 7/72

 ها طعمهتغییرات فصلی در شدت تغذیه مشاهده نشد اما در غالبیت  .تعداد زئوپالنکتون غالب بودند

 711تا  91هزار نمونه  91تا  21جهت بهبود کیفیت آب دریاچه چیتگر، رهاسازی ساالنه . مشاهده گردید

 .گردد میگرمی آن پیشنهاد 
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، این مسئله باشد میفنی  های کاری دست، گاهی نیاز به ها آنحفاظت ی مختلف، عالوه بر منابع آببهینه از  برداری بهرهدر 

درون  های دریاچه، استخرهای پرورش ماهیان، ها آنبند  آبپشت سدها،  های دریاچهمانند  ساخت انساندر منابع آبی  خصوصاً
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کم، بار مواد مغذی خوب و دمای آب  اًنسبتراکدی که دارای عمق  های آبدر . ت بیشتری دارداهمی ها تاالبشهری و حتی 

آبی که سمی نیز هستند، رخ داده -سبز های جلبک خصوصاًمناسب برای تکثیر جلبک هستند، اغلب شکوفایی جلبکی 

(Mirzajani et al., 2009 ) کند میو مشکالتی را برای آبزیان ایجاد. 

 ها پالنکتونزئوهم از و  ها پالنکتونتویاز فهم Valenciennes( molitrix Hypophthalmichthys ) ,1844() ای قرهنکپور ی ماه

 های گونه ییکاهش شکوفا خصوصاً ؛یجلبک ییشکوفا کنترل ی، براها دریاچه کیولوژیب کاری دستو در مطالعات د کن می هیتغذ

خوار بزرگ وجود  توپالنکتونیف یها پالنکتونکه زئو یهنگام، وتروفی های هدریاچدر  تایانوفیمانند س یتوپالنکتونیدرشت ف

از موارد  یکی انیماه یعیطب هیتغذ یبررس (.Radke and Kahl, 2002; Zhang et al., 2006)استفاده شود  تواند میندارند، 

ه ب یو جانور یاهیجوامع گ راتییاز تغ یمناسب لیتحل توان می رایز آید میحساب ه ب ماهیان شناسی زیستمهم مطالعات 

مانند  بوم ستیز کی ییغذا رهیتعادل زنج یجهت برقرار انیماه یعیطب هیمطالعه تغذ یداشت و از طرف انیماه یعنوان غذا

 .ردیمورد توجه قرار گ تواند میموفق آن  تیریتگر و مدیچ اچهیدر

دریاچه مصنوعی کشور و  ترین بزرگ ،متر 9تا  9عمق و  هکتار 791 با مساحت ،(چیتگر) شهدای خلیج فارسدریاچه 

 ,.Bagheri et al)پایان یافت پارك جنگلی چیتگر  دردر شمال غرب تهران  7952 در سالآن  سیتأس و بودهخاورمیانه 

و همه ( ;Ramin et al., 2016 Bagheri et al., 2016)گونه ماهی از این دریاچه گزارش شده است  21تاکنون بیش از (. 2016

زئوپالنکتون خوار  انیماه شاملدوم  کنندگان مصرف ،( ای نقرهکپور  مانند)خوار  توپالنکتونیف انیماهسطوح از ماهیان شامل 

در این  (یاردك ماهمانند )نهایی  کنندگان مصرف و (ی و تیزکولیمانند کپور معمول) زخواریچ همه ای( مانند کپور سرگنده)

در درجه  دریاچه چیتگر،آب  تیفیو حفظ ک یطیمح ستیجنبه زاز آنجایی که (. Abbasi et al., 2020)جود دارند ودریاچه 

، بدین گرفت میو حفظ سطوح مختلف غذایی، مد نظر قرار  اچهیدرباید مدیریت اکولوژیک این  نیبنابراقرار دارد،  تیاول اهم

همچنین اردك ماهی  ؛باشد مؤثر ها پالنکتونل طی سه بار صورت گرفت تا در کنتر ای نقرهمنظور رهاسازی بچه ماهیان کپور 

به این دریاچه وارد شد تا بتواند ماهیان غیربومی غیر اقتصادی دریاچه مانند تیزکولی، آمورنما و کپورچه  7959در اواخر سال 

 (. Abbasi et al., 2020)را کنترل نماید و توازنی در شبکه غذای ایجاد نماید 

به  ایدر دنتغییرات غذایی در یک گونه بر حسب اندازه بدن، فصل سال، مناطق و اعماق مختلف  و انیماهیی غذارژیم  یبررس

بیان شده است  ها آنغذایی ماهیان و نیز تغییرات مکانی و فصلی غذا در  های گروهو صورت گرفته  یادیز اًنسبت زانیم

(Stergiou and Karpouzi, 2002; Beer and Wing, 2013). در  ای نقرهندان زیادی راجع به رژیم غذایی کپور مطالعات نه چ

ریخت  غیرفعالعمل مکانیکی و عملکرد  ای نقرهبررسی نشان داد که انتخاب ذرات در ماهی کپور . دنیا انجام شده است

و  Jancˇulaو ( 2113)و همکاران  Gavelمطالعات انجام شده توسط (. Smith, 1989) باشد میشناختی خارهای آبششی 

کم  سازی ذخیره. باشد میکم  در روده این ماهی، Microcystis coloniesنشان داد که هضم پذیری جلبک ( 2118)اران همک

 سازی ذخیرهد اما یبزرگ گرد یو کاهش کالدوسرها توپالنکتونیکوفیپ شیمنجر به افزا ،ها دریاچهدر  ای نقرهکپور  ادیز ای

آب  تیشفاف یادیز ررا کاهش داد و به مقدا نیستیکروسیم یو محتو النکتونتوپیکوفیپ س،یستیکروسیم توده زی، آنمتعادل 

 (.Zhang et al., 2006) دیرا بهبود بخش

Zahmatkesh Komleh (7559 )گیالن،  این ماهی را در استخرهای پرورش ماهی ییغذا میرژMohammadi Arani  و همکاران

رژیم غذایی ( 2175)و همکاران  Abbasiو Tavakoli Sani (2006 ) هضم پذیری برخی غذاها را در روده این ماهی، (2119)

رژیم غذایی بچه ماهیان Tahami (2175 )و  (2171) و همکاران Tahami، (2173)و همکاران  Ramzaniی، در تاالب انزلآن را 

 قبالً  تهران تگریچ اچهیدر در ای عهمطال نیچن نکهیا به توجه با. اند دادهرا در استان مازندران مورد مطالعه قرار  ای نقرهکپور 
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 نقش با ارتباط در هیو شدت تغذ ییغذا تیغالب خصوصاً یماه نای  تغذیه تیوضع از اطالعات کسب به ازین و بود نشده انجام

در فصول  ها طعمهغالبیت  خصوصاًبررسی با هدف تعیین ترکیب غذایی  نیا لذا بود، اچهیدر یجلبک کنترل در آن کیولوژیب

 .صورت گرفت 7951در دریاچه شهری چیتگر تهران در سال  ای نقرهدر روده کپور  ها طعمهلف و نیز میزان هضم پذیری مخت

 

  ها روشمواد و 

 711 تا 79 های چشمه و متر 91 تا 21 طول متر، 3 تا 2 ارتفاع با گیر گوش هایتوربا ماهی در دریاچه چیتگر  برداری نمونه

اردیبهشت، شهریور،  های ماه)صورت فصلی به ( گره به گره مجاور) متر میلی 6متر و چشمه  91طول  بهساحلی پره  و متر میلی

ترازوی وزن بدن با و منتقل پارك چیتگر موجود در  آزمایشگاه بالفاصله بهماهیان صورت گرفت و  (7951 آبان و اسفند

فلس بین  9 حداقلتعداد سپس . شد گیری اندازه متر میلی 7با کولیس با دقت  کل طولتعیین و  17/1 یا 7دیجیتال با دقت 

لوله گوارش و  شده حیتشر انیسپس ماه. (Biswas, 1993)د یتعیین گرد ها آنو سن  هبرداشتماهیان باله پشتی و خط جانبی 

و  دیدگرتعیین  گرم 17/1و وزن محتویات غذا با ترازوی  گیری اندازهماهی جدا و طول آن با کولیس یا خط کش ( روده)

پژوهشکده در  ها آنبررسی رژیم غذایی و ( Khelifi et al., 2017) شددرصد  9محتویات روده وارد ظروف حاوی فرمالین 

 .گرفتصورت ( بندر انزلی)داخلی  های آب پروری آبزی

ضور پالنکتون، حظر از ن برابر 31 ییبزرگنما با کونین محتویات روده با استفاده از لوپ دوچشمیبررسی  ابتدادر آزمایشگاه، 

 .ی غیرپالنکتونی با کلیدهای شناسایی انجام شدها نمونهانجام گرفت و شناسایی دتریت، کفزیان، گیاهان و جانوران دیگر 

 مقطر آب با غذا، غلظت حسب بری تغذیه برای بررسی پالنکتون به آزمایشگاه پالنکتون شناسی منتقل گردید و ها نمونهسپس 

برداشت و در محفظه شمارش فیتوپالنکتونی  لیتری میلی 9محلول، یک نمونه  یساز همگنپس از  و شدند رسانده حجم به

 Ma)با استفاده از میکروسکوپ اینورت صورت گرفت  ها پالنکتونریخته شد و پس از رسوب پالنکتون، شناسایی و شمارش فیتو

et al., 2010; Sabkara and Makaremi, 2015 .)نیز با استفاده از محفظه بوگاروف صورت گرفت ها پالنکتونبررسی زئو .

 ;Birshtein et al., 1968; Sorina, 1981; Lee, 2008)کلیدهای شناسایی معتبر  بر اساس مهرگان بیو  پالنکتونشناسایی 

Sabkara and Makaremi, 2015 ) معتبر منابع نظر طبق زین ها شاخه یعلم یاسام وصورت گرفت (WoRMS, 2021a, b, c, 

d; Guiry and Guiry, 2021 )تعیین شد ها نمونهدر  ها طعمهفراوانی ترکیب و  تیدر نها. دیگرد یروزرسان به. 

 که ( Euzen, 1987) استفاده شد VI = Es / Ts × 100 از معادله (Vacuity Index)شاخص درصد تهی بودن روده جهت تعیین 

Es   فاقد غذا و های رودهتعداد Ts  نسبی روده طول شاخص .باشد میبررسی شده  های هرودتعداد کل (Relative Length of 

Gut) با استفاده از معادله RLG = IL / TL د ش نییتع(Al-Hussainy, 1949) که IL   وطول رودهTL   و هر دو طول کل ماهی

د ش نییتع  IF = (w / W) × 10000 لهبا استفاده از معاد Intensity of Fullness))ه تغذی شدت .باشد می متر سانتیپارامتر به 

(Shorygin, 1952) که w و( گرم) وزن محتویات رودهW   ییحضور اقالم غذا ایمشاهده  درصد .باشد می( گرم)وزن ماهی 

(Frequency of Presence)  با استفاده از معادله Fp= ni×100 / ns  شد نییتع (Hylops, 1980) که ni  تعداد ماهیان واجد

 نییتع  FA=Nu/Nt با استفاده از معادله (Food Abundance)ا غذ فراوانی .باشد میتعداد ماهیان واجد غذا  ns اص وخ یغذا

   (Hylops, 1980) .باشد میتعداد کل موجودات غذایی  Nt تعداد هر موجود غذایی و Nu شد که

آماری انجام تفاوت  یبرا. حاسبات الزم انجام شدمشده و   (EXCEL 2014, SPSS 18) مناسب افزارهای نرم وارد ها داده کلیه

ابتدا  ،روده یو طول نسب هیشدت تغذمانند  ای تغذیه های شاخصهمچنین  ،در فصول مختلف ها نمونهوزن  و طول نیانگیمبین 
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 لکیو -رویشاپ ایو ( Kolmogorov-Smirnov) رنوفاسمی  - کولموگروف آزمون از استفاده با هانرمال بودن داده یبررس

(Shapiro-Wilk ) در صورت ) سیوال -کروسکال ای( در صورت نرمال بودن)سپس با استفاده از آنالیز واریانس  .گرفتصورت

تفاوت  و فتگرانجام ( وویتنی ی -و من یتوک بیترته ب) یآمار هایبه تبع آن آزمون و انجام شد ها داده، تجزیه (نرمال نبودن

 (.Zar, 2010) شد استفاده رسونیپ یهمبستگ بیعوامل مختلف از ضر نیب یحاسبه همبستگبرای مشد و  نییتع ها گروه نیب

 

 ج ـنتای

گرم، ( انحراف معیار ±میانگین) 1/957±1/333با میانگین  7297تا  7/71دارای وزن بدن ( نمونه 97)ماهیان مورد بررسی 

 ها آنو در کل، شاخص تهی بودن روده  ندسال بود 1تا  7 و سن متر میلی 8/929±6/793با میانگین  319تا  777طول کل 

تعیین ( 3/628±1/213) 3/7975تا  1 ها آنو شدت تغذیه در ( 57/9±69/7) 99/8تا  92/2صفر درصد، طول نسبی روده 

 . شد

این شاخص در کل سال بین دو (. F=0.56, P>0.05)تفاوت نشان نداد ( 7جدول )ماهی بر حسب فصل سال  نیا هیتغذشدت 

-311و  711-211طولی  های گروهو نیز بین ( F=12.64, P<0.01)ساله دارای تفاوت آماری  1تا  3ساله با  2و  7وه سنی گر

r)ضریب همبستگی پیرسون . بود( F=13.51, P<0.01)دارای تفاوت آماری  متر میلی 211
بین شدت تغذیه و دمای آب، سن ( 2

 .بود دار معنیتعیین گردید که تنها ارتباط شدت تغذیه با سن و طول  -398/1و  -316/1، 729/1و طول کل ماهی به ترتیب 

زئوپالنکتون استفاده نموده  77فیتوپالنکتون و  92بررسی ترکیب غذایی نشان داد که این گونه در طی سال در این دریاچه از 

بررسی (. 9و  2جداول )عیین شد نوع ت 92و  28، 22، 92و تعداد طعمه مصرفی در فصول بهار تا زمستان نیز به ترتیب 

جنس فیتوپالنکتونی و یک جنس  72که ( 9و  2جداول )ها در روده این ماهی در طی سال نشان داد  وضعیت حضور طعمه

جنس  3جنس فیتوپالنکتونی و  71، (غذای اصلی)درصد دفعات حضور داشتند  91در بیش از ( Bosmina)زئوپالنکتونی 

درصد دفعات  71ها در کمتر از  و سایر طعمه( غذای ثانویه یا فرعی)درصد دفعات حضور داشته  91تا  71زئوپالنکتونی بین 

گردد بسته به  شده و مشاهده می ارائه 9و  2ها در فصول مختلف در جداول  فراوانی حضور طعمه(. غذای اتفاقی)وجود داشتند 

برای مثال در فصول بهار تا . این ماهی وجود دارد ها توسط نوع طعمه، تفاوت کم تا متوسط در دفعات مصرف این طعمه

و  29، 61، 57 به ترتیب در حدود Oocystisدرصد، جنس  1و  29، 91، 87 به ترتیب در حدود Cosmariumزمستان، جنس 

به طور کلی، . درصد دفعات مشاهده شدند 1و  91، 31، 73به ترتیب در حدود  Chroococcusدرصد و جنس  99

درصد افراد مورد بررسی این ماهی  88در روده همه افراد مورد بررسی مشاهده شد اما زئوپالنکتون در حدود  فیتوپالنکتون

 .مشاهده شد
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 در دریاچه چیتگر ای نقرهمیانگین وزن و طول ماهی کپور و  ای تغذیه های شاخص .1جدول 

مقدار  زمستان زـپایی تابستان بهار 

F 

مقدار 

P تعداد عامل S.D±تعداد نگینمیا S.D±تعداد میانگین S.D±تعداد میانگین S.D±میانگین 

تهی بودن 

 روده
27 1 77 1 3 1 79 1 - - 

وزن بدن 

(g) 
27 3/312±5/993 77 5/975±1/932 3 3/712±2/592 79 756±8/7115 19/76 111/1 

طول کل 

(mm) 
27 9/799±7/296 77 9/728±2/268 3 5/21±9/398 79 9/91±8/399 86/71 111/1 

طول نسبی 

 روده
27 13/7±95/9 77 58/7±96/9 3 16/1±17/6 79 13/7±65/6 91/2 117/1 

 639/1 96/1 1/963±9/17 79 9/197±9/798 3 3/691±7/328 77 6/635±9/288 27 شدت تغذیه

 

 در دریاچه چیتگر ای نقرهماهی کپور فیتوپالنکتونی در  های جنسدرصد مشاهدات . 2جدول 

 کل زمستان پاییز تابستان بهار جنس   شاخه ردیف

1 Ochrophyta Achnanthes 2/59 1/711 1/711 1/711 1/58 

2 " Caloneis 9/99     1/66 1/93 

3 " Cocconeis 8/3 1/21     1/6 

4 " Cymbella 7/98     1/31 1/28 

5 " Cyclotella 1/711 1/711 1/711 1/711 1/711 

6 " Diatoma 1/89 1/91 1/711 1/711 1/81 

7 " Gomphonema 9/5 1/21 1/29   1/71 

8 " Navicula 1/89 1/81 1/711 1/711 1/51 

9 " Nitzschia 1/711 1/81 1/711 1/66 1/86 

11 " Melosira 8/3       1/2 

11 " Synedra 1/711 1/91 1/711 1/711 1/86 

12 " Dinobryon 1/711       1/32 

13 Chlorophyta Ankistrodesmus   1/71   1/81 1/26 

14 " Cosmarium 1/87 1/91 1/29 1/6 1/33 

15 " Dictyosphaerium 6/28       1/72 

16 " Mougeotia 2/16   1/19 1/66 1/98 

17 " Oocystis 9/51 1/61 1/29 9/99 1/68 

18 " Pediastrum 6/28   1/29 1/26 1/22 

19 " Scenedesmus 9/73 1/91   9/79 1/76 

21 " Tetraedron 3/92 1/31 1/29 1/31 1/33 

21 " Staurastrum 9/73   1/711 1/711 1/33 

22 Cyanobacteria Chroococcus 9/73 1/31 1/91   1/78 
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 کل زمستان پاییز تابستان بهار جنس  شاخه  ردیف

23 " Gomphoshaeria 1/87 1/91   9/99 1/61 

24 " Lyngbya 9/73       1/6 

25 " Microcystis 1/711 1/711 1/711 1/711 1/711 

26 " Oscillatoria 1/711 1/91 1/711 1/711 1/51 

27 " Phormidium   1/71   9/99 1/72 

28 Myzozoa Gymnodinium 7/98 1/21 1/19 1/26 1/93 

29 " Peridinium 1/711 1/711 1/19 1/711 1/58 

31 Euglenozoa Euglena   1/71   1/31 1/73 

31 " Peranema   1/61     1/72 

32 " Trachelomonas 9/5 1/61 1/19 1/81 1/36 

 

 در دریاچه چیتگر ای نقرهماهی کپور زئوپالنکتونی در روده  های جنسدرصد مشاهدات . 3جدول 

 کل زمستان پاییز تابستان بهار جنس  شاخه  ردیف

1 Amoebozoa Centropyxis     1/29   1/2 

2 " Difflugia   1/71     1/2 

3 " Euglypha   1/71   9/79 1/6 

4 Rotifera Brachionus       1/6 1/2 

5 " Keratella       9/79 1/3 

6 " Lecane 1/75     9/79 1/72 

7 " Lepadella 9/5     1/21 1/71 

8 " Monostyla   1/71   1/86 1/28 

9 " Trichocerca   1/71     1/2 

11 Arthropoda Alona 1/66   1/91 1/6 1/93 

11 " Bosmina 1/711 1/11 1/91 1/31 1/12 

 

شاخه  ها پالنکتونشاخه فیتوپالنکتونی و از زئو 9ی پالنکتونی در روده این ماهی نشان داد که ها شاخهبررسی میزان حضور 

Arthropoda  (.7شکل )درصد اوقات مشاهده شده و غذای اصلی بودند  91بیش از 
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 در دریاچه چیتگر ای نقرهدر روده ماهی کپور  ی پالنکتونیها شاخهدرصد حضور و فراوانی . 1شکل 

 

، Synedra های جنسکه  ( 9و  3جداول )ی مختلف در روده این ماهی در طی سال نشان داد ها طعمهبررسی فراوانی 

Navicula ،Staurastrum  وCyclotella  های جنسجمعیت فیتوپالنکتون و  درصد 7/72و  8/79، 2/22، 1/91به ترتیب حدود 

Bosmina  وAlona  ی ها طعمهفراوانی . درصد تعداد زئوپالنکتون را تشکیل داده و غالب بودند 2/1و  1/83به ترتیب حدود

بسته به نوع طعمه، تفاوت کم تا  گردد میشده و مشاهده  ارائه 9و  3غالب در فصول مختلف در روده این ماهی در جداول 

، 8/71به ترتیب حدود  Cyclotellaمثال در فصول بهار تا زمستان، جنس  برای. وجود دارد ها طعمهمتوسط در فراوانی این 

، 8/97به ترتیب حدود  Synedra درصد و جنس 3/6و  9/11، 3/9، 1/3به ترتیب حدود  Naviculaدرصد،  6/9و  3/2، 6/36

درصد،  1/98و  1 ،7/3، 1به ترتیب حدود  Monostylaو جنس ( 3 جدول)درصد جمعیت فیتوپالنکتون  1/92و  1/7، 2/1

 7/21و  8/91، 9/81، 1/57به ترتیب حدود  Bosminaدرصد و جنس  9/7و  2/28، 1، 1/1به ترتیب حدود  Alonaجنس 

 .را تشکیل دادند( 9 جدول)درصد تعداد زئوپالنکتون 

 

 در دریاچه چیتگر ای نقرهماهی کپور فیتوپالنکتونی در روده  های جنسدرصد فراوانی . 4جدول 

 میانگین زمستان پاییز تابستان بهار جنس  شاخه 

Ochrophyta Achnanthes 39/9 28/9 72/7 69/7 91/2 

" Caloneis 39/1 11/1 11/1 77/1 73/1 

" Cocconeis 17/1 16/1 11/1 11/1 12/1 

" Cymbella 98/1 11/1 11/1 16/1 76/1 

" Cyclotella 89/71 61/36 33/2 98/9 67/71 

" Diatoma 75/7 75/1 89/7 51/7 28/7 

" Gomphonema 72/1 79/1 19/1 11/1 11/1 

" Navicula 59/9 31/9 25/11 96/6 19/22 

" Nitzschia 89/72 15/2 91/7 66/1 21/3 

" Melosira 27/1 11/1 11/1 11/1 19/1 

" Synedra 83/97 75/1 59/1 51/97 23/76 
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 گینمیان زمستان پاییز تابستان بهار جنس  شاخه 

" Dinobryon 12/3 11/1 11/1 11/1 11/7 

Chlorophyta Ankistrodesmus 11/1 19/1 11/1 38/1 79/1 

" Cosmarium 62/1 23/1 77/1 11/1 26/1 

" Dictyosphaerium 99/1 11/1 11/1 11/1 73/1 

" Mougeotia 72/2 11/1 67/1 25/1 16/1 

" Oocystis 89/2 96/1 19/1 18/1 88/1 

" Pediastrum 28/1 11/1 12/1 19/1 18/1 

" Scenedesmus 62/1 93/1 11/1 19/1 29/1 

" Tetraedron 67/1 21/1 17/1 19/1 22/1 

" Staurastrum 18/1 11/1 61/1 12/91 33/73 

Cyanobacteria Chroococcus 79/1 32/1 22/1 11/1 21/1 

" Gomphoshaeria 71/2 19/1 11/1 72/1 13/1 

" Lyngbya 12/1 11/1 11/1 11/1 17/1 

" Microcystis 76/6 72/78 87/9 39/1 79/1 

" Oscillatoria 99/9 97/1 18/1 96/1 99/7 

" Phormidium 11/1 19/1 11/1 15/1 19/1 

Myzozoa Gymnodinium 77/1 77/1 36/1 13/1 78/1 

" Peridinium 66/9 96/9 19/1 22/7 25/2 

Euglenozoa Euglena 11/1 73/1 11/1 19/1 19/1 

" Peranema 11/1 35/7 11/1 11/1 91/1 

" Trachelomonas 18/1 95/71 99/1 73/1 93/3 

 

 در دریاچه چیتگر ای نقرهماهی کپور زئوپالنکتونی در روده  های جنسدرصد فراوانی . 5جدول 

 میانگین زمستان پاییز تابستان بهار جنس  شاخه 

Amoebozoa Centropyxis 11/1 11/1 19/37 11/1 26/71 

" Difflugia 11/1 25/71 11/1 11/1 91/2 

" Euglypha 11/1 91/2 11/1 89/9 61/7 

Rotifera Brachionus 11/1 11/1 11/1 97/7 99/1 

" Keratella 11/1 11/1 11/1 65/9 32/7 

" Lecane 18/7 11/1 11/1 96/9 67/7 

" Lepadella 28/1 11/1 11/1 98/3 76/7 

" Monostyla 11/1 72/3 11/1 55/91 99/79 

" Trichocerca 11/1 91/2 11/1 11/1 63/1 

Arthropoda Alona 61/1 11/1 27/28 97/7 91/5 

" Bosmina 56/51 39/81 11/91 79/21 98/99 
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درصد و در  2/89و  5/99، 9/12در سه فصل بهار تا پاییز به ترتیب با  Ochrophyta، شاخه ها پالنکتونهمچنین در بین فیتو

، شاخه ها پالنکتوندر بین زئو. بود( درصد 9/36و  7/97به ترتیب ) Ochrophytaو  Chlorophytaی ها شاخهزمستان غالبیت با 

Arthropoda درصد و در زمستان  1/95و  9/81، 6/58ز به ترتیب با حدود در سه فصل بهار تا پاییRotifera  1/13با فراوانی 

 .، غالب بودندها پالنکتوندرصد تعداد زئو

 ای نقرهنمونه ماهی کپور  5روده تعداد ( hind-gut)و انتهایی ( pre-gut)ی غالب در دو بخش جلویی ها طعمهبررسی فراوانی 

به  Naviculaدرصد، جنس  2/39و  9/21به ترتیب   Staurastrumتدا و انتهای روده، جنس که در اب( 6جدول )نشان داد 

 ؛را تشکیل داده است ها پالنکتوندرصد تعداد فیتو 2/29و  5/29به ترتیب  Synedraدرصد و جنس  9/3و  1/29ترتیب 

 کامالً Bosminaه داشتند، اگرچه جنس جنس زئوپالنکتونی در ابتدای روده فراوانی بیشتری نسبت به انتهای رود 6همچنین 

در مجموع، . را تشکیل داد ها پالنکتوندرصد تعداد زئو 8/53و  6/18و به ترتیب ( 1جدول )در هر دو قسمت روده غالب بود 

به ترتیب  Chlorophytaدرصد و شاخه  87/39و  11/69در ابتدا و انتهای روده به ترتیب  Ochrophytaشاخه فیتوپالنکتونی 

در اول و آخر  ها آنشاخه دیگر بسیار کم و میزان  3و سهم  داد میرا تشکیل  ها پالنکتوندرصد جمعیت فیتو 25/31و  97/28

درصد  58و  83در دو بخش اول و آخر روده به ترتیب حدود  Arthropodaی زئوپالنکتونی، ها شاخهدر بین . روده مشابه بود

در ابتدای  Rotiferaفقط در ابتدای روده مشاهده شد و سهم شاخه  Amoebozoaه شاخ .را تشکیل داد ها پالنکتونتعداد زئو

 .روده بیشتر بود

 

 در دریاچه چیتگر ای نقرهکپور فیتوپالنکتونی در ابتدا و انتهای روده  های جنسدرصد فراوانی . 6جدول 

 جنس
 درصد فراوانی

 جنس
 درصد فراوانی

 آخر اول آخر اول

Achnanthes 89/7 19/7 Pediastrum - 17/1 

Caloneis 91/1 75/1 Scenedesmus 12/1 - 

Cymbella 16/1 37/1 Tetraedron 19/1 91/1 

Cyclotella 33/1 16/5 Staurastrum 29/21 22/39 

Diatoma 92/2 97/7 Chroococcus 18/1 21/1 

Gomphonema 13/1 - Gomphoshaeria 21/1 11/1 

Navicula 19/29 28/3 Microcystis 12/2 19/7 

Nitzschia 52/9 19/2 Oscillatoria 88/1 18/1 

Synedra 81/29 21/29 Phormidium 17/1 18/1 

Dinobryon 13/1 11/7 Gymnodinium 77/1 72/1 

Ankistrodesmus 11/1 27/1 Peridinium 77/2 18/2 

Cosmarium 97/1 98/1 Euglena 17/1 19/1 

Mougeotia 95/1 59/2 Trachelomonas 78/1 77/1 

Oocystis 33/1 23/1 1/711 1/711 جمع 
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 در دریاچه چیتگر ای نقرهکپور در ابتدا و انتهای روده  ها پالنکتوندرصد فراوانی زئو. 7جدول 

 درصد فراوانی جنس شاخه

 آخر روده اول روده

Amoebozoa Centropyxis 96/9 - 

" Euglypha 31/7 - 

Rotifera Lecane 31/7 - 

" Lepadella 96/1 - 

" Monostyla 61/1 18/2 

Arthropoda Naupli copepoda - 99/1 

" Alona 73/9 11/2 

" Bosmina 99/18 81/53 

 

 بحث

نشانگر پرخوری ماهی است صفر درصد تعیین شد که  ای نقرهطبق نتایج بررسی حاضر، شاخص تهی بودن روده در ماهی کپور 

(Euzen, 1987.) ز آنجایی که این ماهی، یک ماهی پالنکتون خوار استا (Froese and Pauly, 2021; Keivany et al., 2016) ؛

این شاخص در استخرهای پرورش ماهی صفر درصد . بنابراین تغذیه مستمر و در نتیجه پرخوری آن قابل انتظار بود

(Zahmatkesh Komleh, 1995 ) درصد  9/1در تاالب انزلی و(Tavakoli Sani, 2006 ) درصد  9/8و(Abbasi et al., 2019 )

 .دهد میماهی را نشان پرخوری این تعیین شد که 

نشانگر  9از  تر بزرگ، مقادیر (7556)و همکاران  Boneطبق نظر . تعیین شد 57/9بررسی حاضر میانگین طول نسبی روده در 

و ( Tavakoli Sani, 2006) 9/1این شاخص در تاالب انزلی  .باشد مینتایج بررسی کنونی  دکنندهییتأکه  است خواری گیاه

از نظر این شاخص با طیف غذایی این ماهی در دریاچه چیتگر و تاالب انزلی، که (. Abbasi et al., 2019)تعیین گردید  31/9

 .مطابقت داردفیتوپالنکتون و مقدار کمی زئوپالنکتون بودند،  عمدتاًحجمی 

تعیین شد که نشانگر شدت تغذیه خوب این ماهی در دریاچه چیتگر  3/628بررسی حاضر طی ونه گ نیا هیتغذمیانگین شدت 

تعیین ( Abbasi et al., 2020) 715و ( Tavakoli Sani, 2006) 972این شاخص در تاالب انزلی  (.Biswas, 1993) باشد می

 ,.Abbasi et al)ماهی، در این دریاچه  نیاز جمله ا خوار پالنکتونفراوانی کم ماهیان  تواند مییکی از دالیل مهم آن . شد

تغذیه  تواند میتعیین شد که  969و  197، 691، 691ماهی در فصول بهار تا زمستان به ترتیب  نیا هیتغذشدت . باشد( 2020

ان به ترتیب این شاخص در تاالب انزلی در بهار، تابستان و زمست. و نقش کنترلی آن را روی پالنکتون نشان دهد خوبمستمر 

دارد  خونسردماهیان  ساز و سوخترا روی  تأثیردمای آب، بیشترین (. Abbasi et al., 2019)تعیین شد  66و  91، 719

(Stoner, 2004.)  و این منجر به افزایش حداکثری رشد در  ابدی یمدما افزایش  نهیبهدر بیشتر موارد مصرف غذا با افزایش

اما اگر شرایط محیطی از حد  یابد میبا افزایش دما، شدت تغذیه ماهیان نیز افزایش ، (Jobling, 1997) گردد میماهیان 

. چنانچه در تابستان مقدار آن اندکی کمتر از بهار و پاییز بود ؛گردد میمنجر به کاهش این شاخص  احتماالًمطلوب خارج شود، 

 ;Lucena et al., 2000)ط با فصل، منطقه و اندازه بدن باشد در ارتبا تواند میماهیان  ای تغذیه های شاخصتغییرات  یطورکل به

Hajisamaea et al., 2003; Nye et al., 2011 .) 



 ...کپور ماهی ییغذا تغییرات فصلی رژیم و همکاران عباسی

 

245 

بچه  روده در. است هزئوپالنکتون استفاده نمود 77فیتوپالنکتون و  92این ماهی در دریاچه چیتگر از ، طی مطالعه حاضر

در  و( Zahmatkesh Komleh, 1995)جنس فیتوپالنکتونی  35 ماهیان انگشت قد این ماهی در استخرهای پرورش ماهی

گونه  76همچنین (. Tahami et al., 2017) ه استجنس فیتوپالنکتونی گزارش شد 67استخرهای پرورش ماهی مازندران 

نتایج بررسی  دیمؤکه ( Tahami et al., 2017)فیتوپالنکتون در آب استخر وجود داشتند ولی در روده بچه ماهیان دیده نشدند 

جنس  91این ماهی در تاالب انزلی از . باشد می ها پالنکتونخاصی از  های اندازهحاضر و در واقع استفاده این ماهی از 

 هزئوپالنکتون تغذیه نمود 6جنس فیتوپالنکتونی و  95و ( Tavakoli Sani, 2006)جنس زئوپالنکتونی  72فیتوپالنکتونی و 

که از نظر فیتوپالنکتونی بیشتر و از نظر زئوپالنکتونی، برابر یا کمتر از نتایج بررسی حاضر ( Abbasi et al., 2019)است 

اندازه بدن  زین و آن یپالنکتون بودن یغنو  زیست بومتعداد نمونه، فاصله زمانی مطالعه، نوع  تواند میکه دالیل آن  باشد می

 . ماهیان باشد

است  زخواریچ همهخواری شبیه به فیلترخوار  ر غالب هستند، فیتوپالنکتونی ریز در استخها پالنکتوندر زمانی که زئو

(Bitterlich and Gnaiger, 1984)این گیرد میزئوپالنکتون نیز مورد مصرف قرار  ،، بدین معنی که همراه با فیتوپالنکتون ،

مجموع این ماهی از نظر نوع غذا یک  در. جنس زئوپالنکتونی را در دریاچه چیتگر توجیه نماید 77مصرف از  تواند میمسئله 

خوار و از نظر جایگاه تغذیه هم در دریاچه چیتگر، هم  وسیع اًنسبتگونه  ،، از نظر طیف غذاخوار گیاه ترجیحاًگونه همه چیزخوار 

، (Ramzani et al., 2014; Tahami et al., 2017; Tahami, 2019)و هم استخرها ( Abbasi et al., 2019)در تاالب انزلی 

 .باشد میپالنکتون خوار 

که در بهار و ( ;Keivany et al., 2016 Froese and Pauly, 2021 )شده است  گزارشیک ماهی پالنکتون خوار  گونهاین 

ن الروها و ماهیان جوا، همچنین نماید میتغذیه  ها پالنکتوناز زئو عمدتاًو در پاییز و زمستان  ها پالنکتوناز فیتو عمدتاًتابستان 

 ای نقرهغذای اصلی ماهی کپور جلبکاگرچه(. Kottelat and Freyhof, 2007) نمایند میکوچک از زئوپالنکتون تغذیه 

، موجودات کفزی و دتریت از منابع غذایی دیگری هستند که به صورت ها باکتریولی زئوپالنکتون،  شود میمحسوب 

 وارد یدهان حفره کردن پمپ قیطر از غذا یماه نیا در(. Froese and Pauly, 2021) شوند میتوسط ماهی خورده  یرانتخابیغ

 Domaizon and) آید می حساب به توپالنکتونیف رفعالیغ چراکننده و زئوپالنکتون رفعالیغ یشکارچ  جهینت در و شده روده

Devaux, 1999.) د که دلیل اصلی آن طبق بررسی حاضر، تعداد طعمه مصرفی از بهار تا زمستان تفاوت ناچیزی نشان دا

 (. Keivany et al., 2016; Abbasi, 2017)به خاطر خارهای آبششی زیاد این ماهی باشد  گونه روش فیلترخواری این تواند می

و  Staurastrumو  Navicula ،Cyclotella، Synedraفیتوپالنکتونی  های جنسدر دریاچه چیتگر  ای نقرهدر روده کپور 

، شاخه ها پالنکتونهمچنین در بین فیتو. غالب بودند Centropyxisو  Bosmina ،Monostylaزئوپالنکتونی  های جنس

Ochrophyta  شاخه ها پالنکتوندر سه فصل و در بین زئو ،Arthropoda همچنین در . در سه فصل بیشترین فراوانی را داشتند

از  Synedraو  Staurastrum های جنسدر زمستان و  Nitzschia و Synedra  ،Cyclotella های جنسروده این ماهی در بهار 

 .غالب بودند Rotiferaو در زمستان  Arthropoda، در بهار شاخه ها پالنکتونو در بین زئو ها پالنکتونفیتو

 Synedra و  Melosira های جنس و، درصد 9/18 با،   Ochrophytaشاخه  ای نقره کپورروده  داخلدر تاالب انزلی در گذشته، 

درصد تعداد  1/26و  1/92، 1/93به ترتیب حدود   Amoebozoaو Rotifera ،Ciliophoraغالب بودند، همچنین شاخه 

 Tavakoli)غالب بودند  Cyclopsو  Keratella ،Tintinnopsis ،Centropyxis  های جنس ودادند  میرا تشکیل  ها پالنکتونزئو

Sani, 2006) . های شاخهاین ماهی زلی در روده اخیر نیز در تاالب ان های سالدر Ochrophyta   وCyanobacteria   به ترتیب با
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درصد تعداد  1/79، 7/76، 6/96به ترتیب  Melosira و Synedra  ،Oscillatoria های جنس ودرصد غالب بودند  8/28و  9/69

 Abbasi)درصد جمعیت غالب بودند  51بیش از با   Rotiferaنیز، شاخه ها در بین زئوپالنکتون .دادند لیتشکرا  ها فیتوپالنکتون

et al., 2019 .) در مجموع، شاخهOchrophyta  یت زئوپالنکتونی و ر تاالب انزلی غالب بوده اما غالبر دریاچه چیتگر و هم دهم د

ای توانست  در تیمار آزمایشی، ماهی کپور نقره .های فیتوپالنکتونی در این دو محیط تا حدی متفاوت است جنس

 ,Perschbacher)کاهش دهد  درصد 19و  52، 59را به ترتیب به مقدار  Rotiferaو  Cladocera ،Copepodaهای  زئوپالنکتون

 .نمایدخواری بررسی کنونی را تایید میها توسط این ماهی بوده و رفتار زئوپالنکتون که نشانگر مصرف زئوپالنکتون( 2018

نام ) Bacillariophyta ،( Cyanobacteria دینام جد) Cyanophytaی ها شاخهتابستان در استخرهای پرورش ماهی مازندران در 

ی آب و در روده کپور ها پالنکتوندرصد جمعیت فیتو 22و  71،  66به ترتیب حدود  Chlorophytaو  (Ochrophyta دیجد

 2که فراوانی  گردد میمشاهده  و( Tahami, 2019)درصد جمعیت را تشکیل دادند  23و  96، 75به ترتیب حدود  ای نقره

دلیل اصلی آن، صید انتخابی  رسد میبه نظر . در محیط آب همخوانی ندارد ها آندر روده ماهی با فراوانی  نخست شاخه

، شاخه Zahmatkesh Komleh ()طی بررسی انجام شده توسط . از نظر ابعاد فیتوپالنکتون توسط ماهی باشد ها طعمه

Chlorophyta درصد و در  91و  91، 17، 39خرداد تا شهریور به ترتیب حدود  های ماهدر ستخرهای پرورش ماهی گیالن در ا

درصد جمعیت فیتوپالنکتونی را تشکیل دادند که هم با نتایج بررسی حاضر و  38و  39، 26، 99روده ماهی به ترتیب حدود 

 . تا حد زیادی متفاوت بود( 2171)و همکاران   Tahamiهم بررسی 

به ترتیب با  Naviculaو  Cyclotellaفیتوپالنکتونی  های جنسبررسی پالنکتونی آب دریاچه چیتگر نشان داد که در بهار 

درصد و در  1/72و  1/17به ترتیب با فراوانی  Synedraو  Staurastrum های جنسدرصد و در زمستان  9/6و  6/68فراوانی 

به ترتیب با فراوانی   Ochrophytaو  Chlorophytaی ها شاخهدرصد و در زمستان  7/85با   Ochrophyta، در بهار ها شاخهبین 

در . زیاد دارد اًنسبتدرصد غالب بودند که با نتایج بررسی حاضر در بهار همخوانی کم ولی در زمستان همخوانی  1/75و  6/15

درصد و  7/33و  3/39به ترتیب با فراوانی  Arthropodaو   Rotiferaی ها شاخهی آب دریاچه چیتگر در بهار ها پالنکتونبین زئو

زیادی با نتایج بررسی حاضر  اًنسبتدرصد تعداد زئوپالنکتون غالب بود که همخوانی  1/51با فراوانی   Rotiferaدر زمستان شاخه

 88ون در روده حدود طی بررسی حاضر در این ماهی، با توجه به اینکه فیتوپالنکتون در روده همه افراد و زئوپالنکت. دارد

 .نمود تأیید مجدداًفیلترخواری این ماهی را  توان میدرصد افراد مورد بررسی این ماهی مشاهده شد، لذا 

در روده این ماهی، چه در بررسی حاضر و چه در تاالب انزلی، در فصول مختلف تغییر داشت که دلیل آن  ها طعمهفراوانی 

مختلف، وجود میزان رقبای غذایی متفاوت در دو محیط مختلف  های محیطدر فصول و  ها هطعمتفاوت در فراوانی این  تواند می

حتی در عادت غذایی مشاهده شد به  یفصل راتییتغ، (Salvelinus alpinus)شار قطب شمال  یدر ماه. و عوامل دیگر باشد

بیان شده در آن فصل  ها پالنکتون تیغالب عمدتاًعلت آن که  تغییر وضعیت داد یبه پالنکتون خوار یخوار یاز کفز طوری که

مشاهده  یفصل راتییتغ نیچ یایکروکر زرد کوچک در در یدر ماه نیز ییغذا بیترکاز نظر  (.Eloranta et al., 2010) است

نشان دادند که  ها بررسی (.Xue et al., 2005)داشت  یهمخوان یاصل یها طعمهی فصل رییبا تغ راتییتغ نیکه ا دیگرد

میکرون  21تا  9ی ها پالنکتونفیلتر نشده و بخشی از فیتو ای نقرهتوسط کپور  تقریباًمیکرون  9از  تر کوچکی ها پالنکتونفیتو

فیلتر گردند و مصرف  کامالًند توان می Microcystisمیکرون مانند  21از  تر بزرگی ها پالنکتونند فیلتر شوند اما فیتوتوان می

نام جدید )، انتخاب اگلنوفیتا یپ یس یس یمنشان داد در رودخانه ( 2175)و همکاران  Ochsسی برر(. Ma et al., 2010)شوند 
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Euglenozoa  ) یا رشتهها مثبت یا منفی و انتخاب سیانوباکترهای جلبکی و دیاتومه های کلنیتوسط این ماهی مثبت، انتخاب 

 .باشد میو تاژکدار، منفی 

طی بررسی حاضر نشان داد که شاخه  ای نقرهدر بخش جلویی و انتهایی روده کپور  ی مختلفها طعمهبررسی وضعیت فراوانی 

Ochrophyta   هضم پذیری بیشتری نسبت به شاخهChlorophyta طبق بررسی . داشته استTahami  ( 2171)و همکاران

نام ) Cyanophytaدرصد و شاخه  21و  96در ابتدا و انتهای روده به ترتیب (  Ochrophytaنام جدید ) Bacillariophytaشاخه 

درصد جمعیت فیتوپالنکتونی را تشکیل داد که همانند نتایج  92و  75در ابتدا و انتهای روده به ترتیب ( Cyanobacteriaجدید 

نشان داد در ( 2173)و همکاران  Ramzaniبررسی . دهد میرا نشان   Ochrophytaبررسی حاضر، هضم پذیری بیشتر شاخه 

و ( Cyanobacteriaنام جدید ) Cyanophyta، (Ochrophytaنام جدید ) Bacillariophytaی ها شاخهه این ماهیان ابتدای رود

Chlorophyta  درصد تعداد سلول را  5/93و  9/97، 9/21درصد و در انتهای روده به ترتیب  2/95و  9/23، 3/25به ترتیب

را نشان   Cyanobacteriaو هضم ناچیز   Ochrophytaو  Chlorophytaهضم و جذب کم شاخه  تواند میکه  اند دادهتشکیل 

مورد هضم  ای نقرهانتهای روده کپوردرفیتوپالنکتونهای گونهنیز نشان داد که اکثرAkbari Lalemarzi (2013 )بررسی . دهد

و همکاران  Tahamiو  (2173)همکاران وRamzani طبق بررسی . هضم کمتری داشت Chlorophytaقرار گرفتند، اما شاخه 

هضم و جذب کمی توسط ( Myzozoaنام جدید ) Pyrrophytaو ( Euglenozoaنام جدید ) Euglenophytaی ها شاخه( 2171)

 . داشتند ای نقرهکپور 

در ( Cyanobacteria نام جدید) Cyanophytaمبنی بر عدم هضم مکانیکی  ای اولیه سی آزمایشگاهی نشان داد که مداركبرر

در وسط روده  ها آنشد فراوانی  مشخص، همچنین دهد میرا کاهش  ها آنوجود داشته و مواد صفراوی رشد  ای نقرهکپور روده 

(. Šetlíková et al., 2020) باشد میاما کمتر از ابتدای روده  یابد میافزایش  ها آندر انتهای روده فراوانی  مجدداًکمتر شده و 

 .Zeng et al)دارد  وجود( Cyanobacteriaنام جدید ) Cyanophytaروی رشد  ای نقرهپور ک تأثیرهمچنین گزارشاتی مبنی بر 

2014; Wang et al. 2016 .) شاخهBacillariophyta (نام جدید Ochrophyta )،به عنوان گروه خوش خوراكCyanophyta  (نام 

داشتند  ای نقرهظر میزان هضم و جذب در کپور رتبه سوم را از ن  Chlorophytaدر درجه بعدی و شاخه( Cyanobacteria جدید

(Tahami et al., 2017; Tahami, 2019 .) بر اساس مطالعهMohammadi Arani  به  ای نقره، غذای کپور (2119)و همکاران

 .سبز گزارش شد های جلبکها و  ، دیاتومهها جلبکترتیب اهمیت مصرف دتریتوس، تک یاختگان، سایر 

 ها اتومهید و انوباکترهایس جذب و هضم به قادر گونه نیا قد انگشت انیماه بچه( 7585) مکارانه و Herodek نظر طبق

شاخه عبور  تأثیربررسی  .باشند میCyanophyta ( نام جدیدCyanobacteria ) و کپور سرگنده نشان داد  ای نقرهاز روده کپور

این ماهیان (. Zeng et al., 2014)برابر شد  9تا  2و کپور سرگنده  ای نقرهفیتوپالنکتون پس از عبور از روده کپور  توده زیکه 

و  Chlorophyta، (Cyanobacteria نام جدید) Cyanophytaی ها شاخهی متعلق به ها پالنکتونبرای هضم بسیاری از فیتو

Euglenophyta (نام جدید Euglenozoa ) که دارای دیواره کیتینی هستند با مشکل روبروبودهو یاقادربههضمها آن 

کم بوده و برگشت  ای نقره، هضم شاخه سیانوفیتا توسط کپور (2111)و همکاران  Kolarطبق نظر (. WHO,1999)نیستند 

 . بندان داشته باشدفراوانی در افزایش سیانوفیتا در محیط آب تأثیر تواند میبه آب  ها آن

در بررسی کنونی و  ای نقرهدر روده کپور  اگرچه، باشد میماهیان  های گونهبرای  ها طعمهآنچه که اهمیت دارد ارزش غذایی 

جنس جلبکی  91بیش از ( Froese and Pauly, 2021)و منابع جهانی Zahmatkesh Komleh (1995 )مطالعات متعدد نظیر 
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هستند که در پرورش  هضم رقابلیغدارای هضم متوسط تا کم و برخی نیز دیرهضم و یا  ها طعمهاما برخی  مشاهده شد؛

و همکاران  Jancˇulaو ( 2113)و همکاران  Gavelکه توسط  ای مطالعهدر . ماهیان گوشتی و زینتی باید مورد توجه قرار گیرد

پس از مصرف توسط ماهی، مورد هضم چندانی  Microcystis coloniesانجام شد، مشخص گردید که گونه جلبکی ( 2118)

اردیبهشت  های ماهنشان داد در ( 2173)و همکاران  Ramzaniبررسی . نماید همانندسازی تواند میقرار نگرفته و پس از دفع 

گونه و در یک سوم آخر روده به ترتیب  22و  22، 23، 76، 75به ترتیب  ای نقرهدر یک سوم اول روده کپور  7952تا شهریور 

 .هضم شدند ها جنسدرصد  99میانگین حدود  گونه فیتوپالنکتونی وجود داشته و به طور 78و  71، 73، 73، 71

درشت فیتوپالنکتونی مانند سیانوفیتا، در  های گونهزیستی کاهش شکوفایی  کاری دستبرای  ای نقرهنتایج نشان داد که کپور 

 ,.Zhang et al)استفاده شود  تواند میی بزرگ فیتوپالنکتون خوار وجود ندارند، ها پالنکتونیوتروف، هنگامی که زئو های دریاچه

با تراکم کم یا زیاد، منجر به افزایش پیکوفیتوپالنکتون و کاهش کالدوسرهای  ای دریاچهدر  ای نقرهکپور  سازی ذخیره(. 2006

میکروسیستیس، پیکوفیتوپالنکتون و  توده زی، (گرم در مترمکعب 99) ای نقرهمتعادل کپور  سازی ذخیرهاما  گردد میبزرگ 

از این رو (. Zhang et al., 2006)کاهش داده و به مقدار زیادی شفافیت آب را بهبود بخشید  محتوی میکروسیستین را

که برای حفظ کیفیت آب و کاهش هزینه فعالیت مستمر تصفیه خانه آب دریاچه چیتگر، رهاسازی منطقی  گردد میپیشنهاد 

ن رهاسازی با میزان تولید پالنکتونی همخوانی داشته هر ساله در این دریاچه صورت گیرد، یعنی میزا ای نقرهبچه ماهیان کپور 

نیز به فعالیت خود ادامه دهد تا شاهد شکوفایی جلبکی و کاهش کیفیت آب  خانه هیتصف ها ماهآن در برخی  کنار درباشد و 

.نشویم



 تشکر و قدردانی 

محمودی بابت  وندس عفت منش آقایان مه خصوصاًاز مسئولین و کارشناسان شهرداری تهران مستقر در پارك چیتگر 

داخلی  های آب پروری آبزیپژوهشکده و کارشناسان ، اسکان و کارهای آزمایشگاهی و نیز مسئولین برداری نمونه های هماهنگی

ها مکارمی و مددی بابت انجام برخی و سرکار خانم ها برداری نمونهآقایان احمدی و محمدی دوست بابت مساعدت در  خصوصاً

 فارس جیخل یشهدااعتبار انجام این مطالعه در قالب اجرای پروژه پایش دریاچه  .نماییم می یقدردان آزمایشگاهی  هایبررسی

 .گردد میقدردانی  ها آنشده که در اینجا از  تأمیناز طرف شهرداری تهران ( تگریچ)
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