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 ايکتيوفتيروس مولتي فيليسکليبرچاي،  رژيم غذايي، ماهي خياطه، کلیدی:ت غال

 

رودخانه کلیبرچاي از رودخانه هاي دائمي استان 
 ،آذربايجان شرقي مي باشد که از ارتفاعات هشته سر

سرچشمه گرفته و پس از گذر از شهرستان کلیبر وارد 
ايي تحلیل نوع عادت غذ و تجزيه رودخانه ارس مي گردد.

روابط صید و صیادي، جهت کسب اطالعات در زمینه 
 ماهیان اهمیت دارد رقابت و پويايي در زنجیره غذايي

Amundsen et al., 1996)).  ماهي خیاطه از گونه هاي
بومي رودخانه کلیبرچاي مي باشد که اهمیت زيادي از 
لحاظ اکولوژيك دارد. به طور کلي مواد غذايي اين ماهي را 

ها و حشرات آبزي تشكیل مي دهند )وثوقي و پالنكتون 
 ،به لحاظ مصرف خوراکي (. اين ماهي1381مستجیر، 

ولي از لحاظ زيبايي شناختي به  ردارزش اقتصادي ندا
دلیل رنگ زيباي باله ها و اندازه کوچكش مي تواند به 

(. 1378عنوان ماهي زينتي مورد توجه قرار گیرد )عبدلي، 
از شايعترين بیماريهاي ماهیان  ،گليانگل ها و بیماريهاي ان

که با ايجاد اختالل در تغذيه و تنفس ماهي و  هستند
همچنین آسیب هاي فیزيولوژيك و مكانیكي نقش مهمي 

(. 1395در کاهش رشد ايفا مي کند )خلجي و همكاران، 
خطرناک ترين انگل خارجي  ايكتیوفتیريوس مولتي فیلیس

د رنگي بر روي سطح ماهیان بوده که به صورت نقاط سفی

و باعث بیماري لكه سفید مي  ودشمي  ظاهربدن ماهي 
سفیدک نیز  و، که به نامهاي ايكتیوفتريوزيس، ايك دگرد

خوانده مي شود. اين انگل باعث سوراخ شدن پوست و از 
و در  مي شودبین رفتن سلول هاي پوششي سطح بدن 

صورت آلودگي آبشش، ماهي دچار اختالالت تنفسي مي 
. ماهي هاي آلوده، بدن خود را به اشیاء موجود در دردگ

مي آکواريوم، ديواره ي استخرها و صخره هاي رودخانه ها 
 بروز عفونتهاي ثانويهو در نتیجه آن، زمینه براي  ندمال

 پژوهشهاي(. در ايران 1380)سلطاني، میكنندفراهم 
محدودي در زمینه میزان آلودگي تك ياخته 

در ماهیان مختلف انجام  تي فیلیسايكتیوفتیريوس مول
 ؛ بحري و همكاران،1395گرفته است )رسولي و پورقاسم، 

؛ تقوي و همكاران، 1391 راهدار و همكاران، ؛1391
باتوجه به اينكه اين ماهي میتواند به عنوان ماهي  (.1391

از اين نظر که بروز عفونت  ،زينتي مورد استفاده قرار گیرد
و نمي باشد هیان زينتي قابل کنترل انگلي به راحتي در ما

ماهیان آلوده میتوانند منبع آلودگي براي ساير ماهیان 
مطالعه میزان آلودگي اين ماهي به  بنابراين تلقي شوند،
ضروري به نظر  ايكتیو فتیريوس مولتي فیلیستك ياخته 
اين تحقیق که براي اولین بار در منطقه به  درمي رسد. 
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بررسي رژيم غذايي ماهي خیاطه،  عالوه بر ،اجرا درآمد
شاخص هاي شدت تغذيه، ضريب چاقي و اولويت غذايي 

ايكتیوفتیريوس میزان آلودگي به تك ياخته  اين ماهي،
  .مورد بررسي قرار گرفت نیز مولتي فیلیس

نمونه برداري در طول چهار فصل پائیز، زمستان، بهار و 
بوسیله صورت پذيرفت. نمونه برداري  1395-96تابستان 

تورهاي پرتابي ماهیگیري صورت گرفت. ماهیان صید شده 
در هر مرحله در ظرف هاي مخصوص به صورت زنده 
بالفاصله به آزمايشگاه منتقل و تعیین رژيم غذايي و ساير 

انگلي پوست، باله ها و آلودگي شاخص ها و نیز میزان 
آبشش آنها مورد بررسي قرار گرفت. براي جمع آوري تك 

مورد مطالعه از روي پوست بدن و يا روي باله ها و ياخته 
آبششها با استفاده از المل از سطح پوست ماهي نمونه 

و در زير  شد و بر روي الم قرار داده گرديدبرداري 
( با استفاده از 100×، 4× میكروسكوپ نوري )با بزرگنمايي

تك  ،(2008)و همكاران  Abdoli کلید هاي تشخیصي
تشخیص داده شد.  روس مولتي فیلیسايكتیوفتیياخته 

تعیین سن،  ست سنجي نمونه ها، برداشت فلس وسپس زي
کالبدگشايي، خارج نمودن دستگاه گوارش و محتويات 

 ،توزين انواع مواد غذايي خورده شده و شناسايي و غذايي
(. جهت تجزيه و تحلیل 1380 صورت پذيرفت )سلطاني،

   تفاده گرديدتغذيه اي اس روابطاطالعات حاصله از 

.(Biswas, 1993)  از نرم افزار اکسل جهت تجزيه و
و براي ارزيابي شاخصهاي تحلیل داده ها و رسم نمودارها 

( ANOVAمختلف در فصول مختلف از آنالیز واريانس )
 .استفاده گرديد SPSS16.2 يك طرفه نرم افزار

ماهي خیاطه به طور تصادفي از  ،عدد 53 تحقیقدر اين 
هاي مختلف در فصول متفاوت جهت بررسي هاي ايستگاه

تغذيه اي و آلودگي انگلي صید و مورد مطالعه قرار گرفتند. 
ماهي هاي خیاطه صید شده در دامنه طولي، وزني و سني 

 3تا + 1گرم و + 2/3-23/7میلي متر،  38-97بترتیب 
 5/60سال بودند. میانگین طولي و وزني آنها نیز به ترتیب 

گرم بود. نتايج  اين تحقیق نشان داد که  91/4میلي متر و 
ايكتیوفتیريوس میزان آلودگي ماهیان خیاطه صید شده به 

درصد و بیشترين آلودگي انگلي  98/16 مولتي فیلیس
درصد( بود و در فصل  85/42مربوط به فصل تابستان )

زمستان آلودگي ديده نشد. نتايج حاصله نشان مي دهد که 
و میانگین شدت تغذيه در  82/4 دهمیانگین طول نسبي رو
و شدت تغذيه در زمستان  321طي فصول مختلف 

بیشترين و در بهار کمترين مقدار بود. میانگین ضريب 
 16/2و در تابستان با  98/1چاقي در فصول مختلف 
کمترين میزان را داشته  80/1بیشترين و در زمستان با 

داراي  است. به طور کلي ماهي خیاطه در اين رودخانه
رژيم غذايي کفزي خواري بود ولي از مقدار زيادي مواد در 

 و حال پوسیده و منابع گیاهي نیز تغذيه مي کرد
زئوپالنكتون ها نقشي در تغذيه اين ماهي نداشتند. به طور 

درصد در روده ماهي  63میانگین کفزيان با اولويت غذايي 
 Ephemeroptera . از بنتوزها گروهندخیاطه وجود داشت

درصد کفزيان تغذيه شده را تشكیل مي داد  72به تنهايي 
   Chironomidae درصد اقالم غذايي آنها را 24و 

 تشكیل میداد. از نظر فصل نیز موجودات کفزي در بهار
درصد( بیشترين نقش را در  56) درصد( و تابستان 63)

درصد( 12) تغذيه ماهي خیاطه داشتند. اما در فصول پائیز
درصد( کمترين نقش را داشتند. مواد  8) و زمستان

درصد از ماهي هاي خیاطه  68دتريتي در رژيم غذايي 
مورد بررسي، مشاهده شد. بیشترين میزان تغذيه از مواد 

درصد( و در فصول 100دتريتي در فصول پائیز و زمستان )
درصد ماهیان يافت  32و  54 در بهار و تابستان به ترتیب

ان گفت که مواد دتريتي در تمام مي تو ،شد. بنابراين
فصول جزء اقالم غذايي اصلي ماهي خیاطه به شمار مي 

درصد روده ماهیان وجود داشت که  46روند. سنگريزه در 
جنبه غذايي نداشته بلكه همراه با ساير مواد غذايي و 
پوسیده در هنگام تغذيه از کف وارد لوله گوارشي شده 

 .است

کلیبر که منابع غذايي رودخانه  نتايج اين تحقیق نشان داد
، منابع گیاهي و فسادعموماً شامل مواد در حال چاي 

کفزيان مي باشد. اين رودخانه به لحاظ گیاهان آبزي فقیر 
و جوامع گیاهي آن محدود به علف هاي حاشیه رودخانه 
است. از لحاظ منابع غذايي کفزيان، سه 

 ، Oligochaeta ،Chironomidaeگروه
Ephemeroptera  .در طول مسیر رودخانه فراوان بودند

 (RLG) با اينكه داده هاي حاصله از طول نسبي روده
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  نمايانگر رژيم غذايي گیاهخواري ماهي خیاطه است

(Biswas, 1993) اما اطالعات بدست آمده از مواد غذايي
خورده شده حاکي از آن است که اين ماهي از طیف 

شدت تغذيه  پژوهش،اين . در وسیعي از مواد تغذيه میكند
در زمستان بسیار باال ولي در بهار پايین ترين مقدار را 
نشان مي داد. از آنجائیكه رشد ماهي متأثر از عواملي مانند 
کیفیت و کمیت غذا، میزان جذب غذا و دماي آب مي 

لذا دماي آب در میزان متابولیسم و مصرف انرژي  ،باشد
در فصل گرم يعني   (Bromage, 1990) مي گذاردتأثیر 

تابستان شدت تغذيه با افزايش تولیدات محیط آبي و نیز 
ولي  مي يابدافزايش فعالیت موجودات غذايي زنده افزايش 

با شروع فصل سرما در پائیز از مقدار آن کاسته مي شود 
(. در زمستان به رغم آنكه تصور مي شود 1375)ولي پور، 

یاطه کاسته مي بايست از میزان شدت تغذيه ماهي خ
زيرا در اين فصل تقريباً تمامي  ؛ولي افزايش مي يابد ،شود

و نیز  مي کنندماهیان از مواد دتريتي به حد زياد تغذيه 
سرعت هضم و جذب آنها به دلیل کاهش دما تقلیل مي 

و موجبات انباشتگي روده را   (Bromage, 1990) يابد
شده فراهم مي کند. به طوري که اکثر ماهیان بررسي 

که اصالً هضم نشده ند داراي روده پر از مواد دتريتي بود
بود. پايین بودن ضريب چاقي در زمستان نیز مويد اين امر 
مي باشد. بیشترين ضريب چاقي در تابستان بود که باال 
بودن دما و باال بودن سرعت هضم و جذب مواد غذايي مي 
تواند دلیل خوبي براي اين امر باشد. عدم مشاهده 
زئوپالنكتون در روده ماهیان مورد بررسي مي تواند دلیل 
عدم تغذيه آنها از اين منابع غذايي و همچنین پايین بودن 

 و راسته ذخائر زئوپالنكتوني درکلیبر چاي باشد. کفزيان
نقش مهمي در تغذيه ماهي خیاطه  "تقريباتريكوپترا 

داشتند. کفزياني مانند شیرونومیده، کم تاران و يك روزه 
)اسماعیل پور پوده  ها به وفور در رودخانه يافت مي شدند

. بنابراين در روده هاي مورد بررسي (1394و همكاران، 
بودند. در مطالعه  داده بیشترين سهم را به خود اختصاص

لودگي ماهیان خیاطه صید شده به تك حاضر میزان آ
درصد بود که 98/16 ايكتیوفتیروس مولتي فیلیسياخته 

 (1391)گرفته توسط تقوي و همكاران ام جانبا مطالعات 
ت پوست ـبافهمخواني داشت. آنها آلودگي اين انگل را در 

 رهسه خاماهي بافت پوست و طاليي ل کفاماهيبشش و آ
درصد  52/10و  5/12رتیب بت مازندران يدر رودخانه زرد

در مطالعه  (1391) تعیین کردند. بحري و همكاران
آلودگي انگلي ماهي قرمز حوض بومي ايران، میزان آلودگي 

و در بررسي آلودگي کپور  گزارش نمودند درصد 4را 
غربي  ماهیان رودخانه زرينه رود در استان آذربايجان

 65گي میزان آلود ،(1395بوسیله رسولي و پورقاسم )
میزان آلودگي اين  ،(1391درصد بود. راهدار و همكاران )

رئیسي و همكاران درصد و  5انگل را در ماهي بني 
درصد نشان  5 ان زينتي استان اصفهاندر ماهی (1394)

بیشترين آلودگي اين انگل در ماهیان آفانیوس در دادند. 
رودخانه بهشت آباد استان چهار محال بختیاري با درصد 

( 1394درصد توسط کیواني و همكاران ) 15/96دگي آلو
حاضر درصد آلودگي اين تك  تحقیقدر گزارش گرديد. 

 69/7درصد، در پايیز  85/42ياخته در فصل تابستان 
درصد بود و در فصل زمستان  07/23 درصد، در فصل بهار

آلودگي ديده نشد. اين حاکي از آن است که میزان آلودگي 
با گرم شدن هوا زياد مي شود که با در فصول مختلف سال 

 ،(1395مطالعات انجام گرفته توسط رسولي و پورقاسم )
( در بررسي 1391جاللي و همكاران )همخواني داشت. 

هاي ماهیان تاالب حنا، سمیرم در استان اصفهان  انگل
را در فصل  ايكتروفتیروس مولتي فلیسمیزان آلودگي 

درصد و  72د، بهار درص 3/14درصد، زمستان  6/28پايیز 
با توجه به شرايط آب  .درصد تعیین کردند 85در تابستان 

و هوايي منطقه مورد مطالعه و به تبع آن درجه حرارت آب 
باعث شده است که میزان آلودگي در تابستان بیش از 

نگل ا ،اي ماهييزربیماي نگل هاابین ساير فصول باشد. در 
ه اي شناخته شد تك ياخته مولتي فیلیسس يكتیوفتیريوا
ر کشوي ستانهااهمچنین و نیا ط دساير نقادر ست که ا

با توجه به نتايج اين تحقیق، استفاده از . دمي شوه مشاهد
خطري جدي براي  ،ماهي به عنوان يك ماهي زينتياين 

مي شود، ساير ماهیان اکواريومي محسوب  انگلي آلودگي
ري و روشهاي پیشگیبراي جلوگیري از آن که مي بايست 

  اتخاذ کرد. درمان موثري
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اسماعیل پورپوده، س.، رحمانی، ح. و قربانی، 
 بررسي رژيم غذايي ماهي خیاطه. 1394ر.،

(Alburnoides eichwaldii De Filippi, 1863 )
فصلنامه علمي . در رودخانه تجن، استان مازندران

 .115-124: 7(2، )پژوهشي محیط زيست جانوري

اسدزاده منجیلی،  و ر، ب.، خوشخو، ژ.بحری، ا.، مخی
بررسي آلودگیهاي انگلي ماهي قرمز حوض  .1391 ،ع.

بومي ايران غیر وارداتي در اکواريوم ها در فصل بهار در 
 .1-7 :(11)3استان تهران. مجله آبزيان و شیالت، 

 .101-108: 4(25بختیاري، )

 ،ه. موسوی، و تقوی، م.، مخیر، ب.، سعیدی، ع.
ودگي انگلي ماهیهاي تیزکولي، کفال طاليي، آل .1391

وسه خاره در رودخانه زردي مازندران. مجله علمي 
  .151-156 :(4)21، ايران شیالت

جاللي، ب.، محبوبي صوفیاني، ن.، اسداله، س.، برزگر، م.، 
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Abstract  

Kaleybar Chay is one of the most important watersheds of the Aras River. For the first time, in 

order to identify the biology of Alburnoides bipunctatus and the level of infection by 

Ichthyophthirius multifilis in this river. Totally 53 Spirlin fish have been caught by hand nets in the 

specified station since fall 2016 to summer 2017. The all of them were caught alive and transferred 

to the laboratory in the specific containers and anesthetized via hitting their head and the type of 

fish was determined and the biometry indices were studied using identification keys. Microscopic 

examinations were conducted on the samples taken from the skin, fins and gills. The parasites were 

identified by diagnostic keys. Mean longitude and weight were 67±30 mm and 5.23±2 g 

respectively. The results of this study indicated the highest and lowest amount of feeding level were 

in winter and spring and the highest (42.85%) and the lowest (7.96%) infestation percent were seen 

in summer and autumn respectively. There was no infestation with parasites in winter. Of total of 53 

specimens, 9 fish (16.98%) were infected with Ichthyophthirius multifilis. According to the 

findings, Spirlin fish was a benthivorous, detrivorous. Zooplanktons were not detected in the gut of 

Spirlin fish due to the small size of them and low planktonic resources. Therefore, zooplankton did 

not play a role in feeding of this fish. 
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