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Mnemiopsis leidyiدار شانهی یغذااي و ارجحیت بررسی رفتار تغذیه

النکتون در شرایط آزمایشگاهیپهاي زئواز گونهدریاي خزر
دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال:*زاده کالنتريرامین عبداهللا
دریایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمالدانشکده علوم و فنون:پریسا نجات خواه معنوي
961: پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر، ساري صندوق پستی:ابولقاسم روحی
961: پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر، ساري صندوق پستی:رضا پورغالم

1389شهریور :تاریخ پذیرش1389فروردین : تاریخ دریافت

چکیده
1388النکتونهاي حوضه جنوبی دریاي خزر در سال پاز زئوMnemiopsis leidyiدار قیق با هدف بررسی تغذیه شانهاین تح

با تور هاي سطحی آب حوزه جنوبی دریاي خزر در منطقه خزر آباد دار از الیههاي شانهنمونهآوري جمعبدین منظور . انجام گرفت
آکواریوم 14درجه سانتیگراد و در 25- 22و 18- 22، >18ی یشات درسه تیمار دمازمایآ.صورت گرفت) میکرون500(پالنکتون 

در این تحقیق . انجام شدروز با شرایط شوري آب دریاي خزر 70بمدت ) چهار گروه زئوپالنکتون(اي زئوپالنکتون اساس تنوع گونهبر
کشتی چسب و Acartia tonsa(پوستان سختمل از زئوپالنکتون شاگروهچهار leidyiMnemiopsisدار براي تغذیه شانه
Balanus sp.(،روتیفر)Branchionus sp.( کالدوسرا ،)Podon polyphemoides ( و الرو زئوبنتوزHypania sp. و

Nereis sp.میزان تغذیهبررسی .عدد در لیتر زئوپالنکتون  بود7000- 9000ساعت و به تعداد 8دهی هر غذا. خاب گردیدانت
در بین نتایج نشان دادند که.و کمی انجام شددهی بصورت کیفی ها قبل و بعد از غذادار از زئوپالنکتون در تمامی آکواریومشانه

درجه سانتیگراد بود که 22- 25در درجه حرارت بطور متوسط بیشترین میزان مصرف غذا ،دارغذاهاي زئوپالنکتونی داده شده به شانه
ه صورت گرفت) درصد90(و پاروپایان ) درصد95(ا، روتیفره)درصد1/98(ها پوستان یعنی کشتی چسبتبترتیب از گروه سخ

بودند ابنتوزه، نوزادان آنها و زئودار از زئوپالنکتون در محیطی که داراي غذاي زئوپالنکتونی گروه پاروپایانی شانهیارجحیت غذا. است
Nereisوپایان و دار از گروه پارنسبت هضم غذا توسط شانه sp. ی یها نشان داد که گرایش غذاداده. بوددرصد27و 34- 38بترتیب

Nereisالرو مثبت بود در حالیکه  گرایش به A. tonsaها به مرحله بالغ زندگی و نوزاد دار بعد از نوزاد کشتی چسبشانه sp. منفی
.باشدمی

خزردریاي ،زئوپالنکتون،شاخص اهمیت نسبی غذاایی، یت غذحارج، leidyiMnemiopsis:کلمات کلیدي

ramin_ecologist@yahoo.com *پست الکترونیکی نویسندة مسئول:
www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

...دار دریاي خزر ازاي و ارجحیت غذایی شانهزاده کالنتري و همکاران                                      بررسی رفتار تغذیهعبداهللا

١٠

مقدمه
و Ctenophoraبه شاخه Mnemiopsis leidyiدار شانه

شکارچی اي گونهleidyi.Mدارشانه.ردتعلق داLobataراسته 
این ) .25و11(کند است و عمدتا ٌاز زئوپالنکتون تغذیه می

مریکاي شمالی و آر بومی سواحل اقیانوس اطلس واقع دجانور 
درجه شمالی تا 40ی یجنوبی با دامنه پراکنشی از عرض جغرافیا

این گونه ابتدا  از طریق آب توازون ). 18(درجه جنوبی است 40
مریکا به دریاي آها از سواحل شمال شرقی ایاالت متحده کشتی
و 21(گردیدلمنتقمازندران و سپس به دریاي ) 36و40(سیاه 

2(.
دنیادر زیاديمحققینتوسط M. leidyiغذاییرژیم

در سال Mutluآنها تریناز جمله معروف. بررسی شده است
و سیاهدریايدر 2001در سال همکارانو Purcellو 1999

آب دمايدر ه است،نشان دادهابررسی.بودنداقیانوس اطلس
ساعت 24دار، طیشانهدستگاه گوارش سانتیگراد، درجه 20

آنتن منشعبان (اعدد کالدوسره24، پاروپاعدد 24هضم واناییت
عدد الرو Molluscs( ،4(عدد الرو نرمتن12، )Cladoceraیا 

در .موجودات زنده را داردسایرعدد Fish larvae( ،12(ماهی
دارتوسط شانهمصرفیزئوپالنکتونهايها بیشترینبررسیاین

، Copepods( ،Appendicles،Amphipods(پاروپایان
هاايالرو دوکفه، Polychaetes( ،Cladocera(پرتاران

)Bivalves( شکم پایانو)Gastropods( بود)وبررسی). 13
جنوبی دریاي خزر حوضهM. leidyiمعدهمحتویاتشناسایی
پوستان از سختاغلب مهرگانبیایناصلیتغذیهکهنشان داد

در ). 6(دباشمیCalanoidaتهاسرر زیوCopepodaراسته
32در حوزه جنوبی دریاي خزر تعداد )1380-85(سالهاي اخیر 

که شامل زئوپالنکتون دائمی گونه از زئوپالنکتون
)Holozooplankton ( و موقتی)Meroplankton (دنباشمی،

8شامل وگونه 17تعداد زئوپالنکتون دائمی . کنندزیست می
داران گونه از مژه4، نپاروپایاگونه از Rotatoria ،4گونه از 

)Cilliophora ( گونه از آنتن منشعبان 1و)Cladocera(
اساس مصالعات قبلی تعدادي از برتحقیق در این).5(باشدمی

و Acartia tonsa(پوستان  سختشامل موجودات زئوپالنکتونی
Balanusکشتی چسب  sp.( روتیفرا ،)Branchionus sp.( ،

و الرو زئوبنتوز ) Podon polyphemoides(الدوسرا ک
Hypania sp. وNereis sp. ی ایحیت غذارجو انتخاب شد

- 22،>18و در شرایط حرارتیدار در محیط آزمایشگاهیشانه

. مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتدرجه سانتیگراد25-22و 18

مواد و روشها
Mnemiopsis leidyiآوري شانه دارجمع-

مهمترین و نخستین مرحله براي نگهداري طوالنی مدت 
آن پذیر آسیببسیار ظریف و ساختار فیزیکی به لحاظدارشانه

تور پالنکتون و مانندبرداري بدون استفاده از ابزارهاي رایج نمونه
انجام گرفتتنها با استفاده از ظروف و برداشت مستقیم با دست 

در آزمایشگاه آداپتاسیون 1388سال این تحقیق در .)41و 31(
دار پژوهشکده اکولوژي دریاي خزرـ ساري طی و تکثیر شانه

پالستیکی ابتداً ظروف .روز انجام شد70فصل تابستان بمدت 
و شد فرو برده به قسمتهاي زیرین آب لیتر 3مدور به حجم 

ها با دست و با سپس به آرامی به سطح آب هدایت گردید و نمونه
آوري شده هاي جمعنمونه.ندآوري گردیدل استرس جمعحداق

آب و در سریعترین زمان لیتر 20پالستیکی با حجم در ظروف 
دماي. ندشدبه آزمایشگاه منتقل ) کمتر از یک ساعت(ممکن 

25-22و 18-22،>18محیط آزمایشگاه طی مطالعات تقریباً
. درجه سانتیگراد نگه داشته شد

با زئوپالنکتونMnemiopsis leidyiدارتغذیه شانه- 
پوستان سختچهار گروه تغذیه موجوداتبراي

)Copepoda, Acartia tonsa(ها و کشتی چسب)Balanidae,

Balanus sp.( ،)Rotifera, Branchionus sp.( ، آنتن
,Cladocera(منشعبان Podon polyphemoides ( و زئوبنتوز

Hypania sp. وNereis sp.انتخاب این چهار .گردیدانتخاب
و نیز اوان آنها در زمان اجراي آزمایش حضور فربدلیلگروه 

گروههاي .دار فوق از این گروهها بوده شانهدتغذیه عم
100از دریاي خزر با تور پالنکتون ذکر شدهزئوپالنکتون 

و هریک از شدآوري سانتیمتر جمع36و قطر دهان مترمیکرو
طی .سب بصورت انبوه نگهداري گردیدندگروهها در ظروف منا

لیتر زئوپالنکتون شامل مراحل نوزادي و بالغین 9آزمایش
Acartia ،Branchionus sp. وHypania sp. به تعداد

جهت تغذیه )سه وعده(عدد در لیتر روزانه9000-7000
گروه = الف:گروههاي زئوپالنکتونی شامل.نداستفاده گردید

.؛Nereisب پاروپایان، نوزادان آنها و الروی داراي ترکییغذا
ی داراي ترکیب پاروپایان، نوزادان آنها و الرو یگروه غذا= ب
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١١

Nereis وHypaniaو
ی داراي ترکیب پاروپایان، نوزادان آنها و ناپلیوسیگروه غذا= ج

.بودکشتی چسب و روتیفر
نکتونزئوپالدار از ضمن براي بررسی شدت تغذیه شانهدر 

هاي ، نمونه)روزانه سه تکرار(هاي فوقعالوه بر تیمارها و تکرار
در آکواریوم وشاهد از هر گروه از تیمارها نیز در نظر گرفته شد 

. هاي زئوپالنکتون وارد گردیدشاهد تنها نمونه
شمارش و شناسایی زئوپالنکتون - 

براي شمارش زئوپالنکتون در ظروف نگهداري انبوه و نیز 
ها از دار در آکواریوممیزان تغذیه زئوپالنکتونی شانهشمارش 
و) 2000(و همکاران Postel، )Newell)1977روشهاي 

Harris ی یهمچنین شناسا.استفاده شد) 2000(و همکاران
مهرگان دریاي اساس کتاب اطلس بیهاي زئوپالنکتون برنمونه

. )8(خزر  صورت گرفت
دار شانهی یغذایت ارجحشاخص اهمیت نسبی و بررسی - 

در M. leidyiدار ی شانهایبراي بررسی ارجحیت غذ
ها با در آکواریوم) ppt5/12شوري(آزمایشگاه با آب دریاي خزر

غذاي اصلی با استفاده از اابتد،دهیب و هواسیستم گردش آ
:فرمول 

RII= (N×B)/ Σ (N×B) (Pinkas et al., 1971)

:ل در این فرمو.استفاده گردید 
RII =Relative Index of Importance

N= تریلدرداده شدهيغذاتعداد
B= تعداد غذاي مصرف شده در لیتر

N×B =غذاي داده شده و مصرف شدهبحاصل ضر
بدست آمده بیش از ) RII(در این محاسبه چنانچه شاخص 

دار مورد ی شانهیباشد براي برآورد ارجحیت غذادرصد15
شاخص (ی یمحاسبه ارجحیت غذا. واهد گرفتاستفاده قرار خ

:بصورت ذیل است) گزینش
E= (ri-pi)/ (ri+pi) (Ivlev, 1961)

E =Electivity index=ی ایارجحیت غذ
ri= دار توسط شانهداده شدهيغذادرصد
pi =دار درصد مصرف شده توسط شانه

متغیر است، لذا + 1و -1بین Eدر این محاسبات میزان 
برآورد صورت گرفته اعداد منفی را نشان دهند بیانگر چنانچه 

هدهنددار، اعداد مثبت نشانی توسط شانهایعدم ترجیح غذ

خورده يی و عدد صفر بیانگر تصادفی بودن غذایارجحیت غذا
). 42(باشد دار میشده توسط شانه

نتایج
Mnemiopsisدار ی شانهایبررسی رژیم غذ leidyi در محیط

نشان داد که در بین غذاهاي زئوپالنکتونی داده شده آزمایشگاه
بطور متوسط بیشترین میزان ،)F=غذاي داده شده(داربه شانه

بترتیب از گروه )B=غذاي مصرف شده(نسبی مصرف غذا
ا، روتیفره)درصد1/98(ها پوستان یعنی کشتی چسبسخت

ضمن در . صورت گرفت) درصد90(و پاروپایان ) درصد95(
درصد 25دار از گروه کالدوسرها نیز تنها ن نسبی تغذیه شانهمیزا

در ) عدد4(نمونه کالدوسرها تعداد کمرا نشان داد که ناشی از 
). 1جدول(هنگام مطالعه بود 

دار در دماهاي مختلف نشان داد که در بررسی تغذیه شانه
درجه سانتیگراد میزان هضم بشدت کاهش 18دماي کمتر از 

در .  نمایدقریباً از زئوپالنکتون بطور یکسان تغذیه مییافته و ت
این مطالعات در دماي فوق بیشترین میزان تغذیه و هضم 

و ) درصد64(، نوزادان آنها )درصد67(دار از گروه پاروپایان شانه
) درصد39-56(و الرو زئوبنتوزها ) درصد51(اسپس روتیفره

).ـالف2جدول (بود 
) درجه سانتیگراد18-22(افزایش دما در این مطالعه با 

دار افزایش یافت و میزان آن بین هضم زئوپالنکتون توسط شانه
بیشترین میزان هضم غذا توسط . درصد تعیین گردید80-62

و Acartia tonsaپوستان یعنی دار از گروه سختشانه
Balanus sp.)80(نوزادان پاروپایان . بود) درصدNaupli

Acartia  tonsa ( درجه سانتیگراد تقریباً 18-22نیز در دماي
Hypaniaو زئوبنتوز درصد74 sp. وBranchious sp. نیز

دار مورد تغذیه و هضم قرار درصد توسط شانه40و 57بترتیب 
). ـب2جدول (گرفتند 

میزان مصرف و هضم درجه سانتیگراد 22ز در دماي بیش ا
Balanusپوست ریکه سختدار بشدت افزایش یافت بطوشانه

sp.درصد 98ترین غذاي زئوپالنکتونی با بیش از جزء مناسب
در این مرحله از آزمایش اروتیفره. دار قرار گرفتمورد هضم شانه

96دار را با بعد از گروه فوق بیشترین میزان تغذیه و هضم شانه
ان گروه پاروپایان که شامل بالغین و نوزاد. انددرصد تشکیل داده

درصد 90- 93باشد در این دوره دمایی از مطالعات بین آنها می
).ـج2جدول(دار را شامل شد رژیم غذایی شانه

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

...دار دریاي خزر ازاي و ارجحیت غذایی شانهزاده کالنتري و همکاران                                      بررسی رفتار تغذیهعبداهللا

١٢

در محیط آزمایشگاهاز زئوپالنکتونMnemiopsis leidyiدار درصد تغذیه شانه:1جدول 

تغذیهدرصد نسبی F±SDB±SDزئوپالنکتون

Acartia  tonsa47698342994912/90
Balanus sp.100 ----98409/98
Podon polyphemoides4 ----1 ----00/25
Hypania sp.15945313942765/87
Acartia  tonsa (Naupli)12414211613562/93
Nereis sp.882407419800/84
Branchious sp.4905813037469171258564/95

5000947774جمع

F = تعداد در لیتر(تراکم (،غذاي زئوپالنکتون داده شدهB = تراکم)غذاي زئوپالنکتون مصرف شده) تعداد در لیتر،±SD = انحراف
معیار

، )الف(درجه سانتیگراد 18کمتر از ییدامنه دمادر از زئوپالنکتونMnemiopsis leidyiدار متوسط  درصد هضم  شانه:2جدول 
)ج(درجه سانتیگراد 22- 25و  ) ب(جه سانتیگراد در18- 22

ترکیب غذایی الف 

تغذیهدرصد نسبی F±SDB±SDزئوپالنکتون

Acartia  tonsa47698332014430/67
Balanus sp.100 ----25400/25
Podon polyphemoides ---- ---- ---- ---- ----
Hypania sp.159453905170/56
Acartia  tonsa (Naupli)124142802440/64
Nereis sp.88240351280/39
Branchious sp.490581303725011952800/51

500092556147774جمع
ترکیب غذایی ب 

تغذیهدرصد نسبی F±SDB±SDزئوپالنکتون

Acartia  tonsa47698338540290/89
Balanus sp.100 ----801400/80
Podon polyphemoides ---- ---- ---- ---- ----
Hypania sp.15945311019830/69
Acartia  tonsa (Naupli)1241429510140/76
Nereis sp.88240553850/62
Branchious sp.4905813037332502520080/67

4905833975جمع
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ج ترکیب غذایی

تغذیهدرصد نسبی F±SDB±SDزئوپالنکتون

Acartia  tonsa47698345997812/90
Balanus sp.100 ----968909/98
Podon polyphemoides ---- ----1 ----00/25
Hypania sp.15945314512765/87
Acartia  tonsa (Naupli)1241421109962/93
Nereis sp.88240746900/84
Branchious sp.4905813037457804825164/95

4905846917جمع
Nereisی داراي ترکیب پاروپایان ، نوزادان آنها و الرو ایگروه غذ= الف
Hypaniaو Nereisی داراي ترکیب پاروپایان ، نوزادان آنها و الرو ایگروه غذ= ب
کشتی چسب و روتیفراوپایان ، نوزادان آنها و ناپلیوسی داراي ترکیب پارایگروه غذ= ج
F = تعداد در لیتر(تراکم (    غذاي زئوپالنکتون داده شدهB = تراکم)غذاي زئوپالنکتون مصرف شده       ) تعداد در لیتر±SD =انحراف معیار

مورد تغذیه دار از زئوپالنکتونی شانهیذارسی ارجحیت غبر
هاي مختلف داراي هبا اندازM. leidyiدار نشان داد که شانه

بطوریکه در محیطی که داراي . ی متفاوتی استیارجحیت غذا
اغذاي زئوپالنکتونی گروه پاروپایان، نوزادان آنها و  زئوبنتوزه

Nereisدار از گروه پاروپایان و بودند نسبت هضم غذا توسط شانه

sp. بیانگر و ) ـالف3جدول (بود درصد27و 34- 38بترتیب
دار از گروه پاروپایان نسبت به زئو بنتوزها درصد هضم بیشتر شانه

Nereisو A. tonsaهمچنین . است sp. داراي میزانی بیش از
شوند در دار محسوب میو بعنوان غذاي اصلی شانهبوددرصد15

. دار نبوده استحالیکه نوزادان پاروپان جزء غذاي اصلی شانه
دار نسبت به مرحله بالغ ی شانهیگرایش غذاها نشان داد که داده

Nereisگرایش به الرو ومثبت A. tonsaزندگی و نوزاد sp.

دار نتوز توسط شانهب، اگرچه میزان مصرف الرو این زئو بودمنفی 
در مجموع در . یعنی نرخ چراي آن بیشتر از گروه پاروپایان است

وزادان آنها از غذاهاي و نA. tonsaی زئوپالنکتون یاین تیمار غذا
بررسی نرخ چرا در این .  شوددار محسوب میترجیحی شانه

عدد در 5/41-6/47آکواریوم نیز نشان داد که میزان آن بین 
دار از  بیشترین میزان چراي شانه. لیتر در ساعت متغیر است

Nereis sp.،،ن و سپس بالغین  یانوزادن پاروپاA. tonsa بود
).ـالف3جدول (

آنها ندر تیمار دوم که با غذاهایی از  گروه پاروپایان و نوزادا
Nereisو دو گونه از زئوبنتوز  sp. وHypania sp. صورت

گروه در دار شانهتوسط غذا درصد هضم) ب-3جدول (گرفت 
بود درصد85- 91و در گروه زئوبنتوزها درصد83- 93پاروپایان 

وزادان آنها از درصد هضم بیشتري خصوص نبکه گروه پاروپایان و 
این نوع تیمار )  RII(ی یهاي غذابررسی داده. برخوردار بودند

Hypaniaو A. tonsaنشان داد که تنها   sp. داراي میزانی
دار محسوب و بعنوان غذاي اصلی شانهبود درصد15بیش از 

Nereisن  و یاشوند در حالیکه نوزادان پاروپامی sp. جزء غذاي
شود که اگرچه در این تیمار مشاهده می. هستنددار صلی شانها

دار ی اصلی شانهیالذکر که جزء غذادو دسته از موجودات فوق
.Aزندگی ینیپادار نسبت به مرحله ولی  گرایش شانههستند

tonsa وHypania sp. 0.001و0.002-(منفی بود -=E ( و
Nereisنسبت به الرو  sp.در . دبوایان مثبت و نوزاد پاروپ

از غذاهاي A. tonsaنی نوزاداایمجموع در این تیمار غذ
).ـب3جدول (شود دار محسوب میترجیحی شانه

در تیمار نوع سوم که با تراکم انبوه گروه روتیفرها و گونه 
Branchionus sp.)39433 و وجود ) درصد97عدد در لیتر و
Balanusگونه کشتی چسب  sp.ودات بالغ و نوزاد و نیز موجA.

tonsa صورت گرفت، نشان داد که نوزادBalanus sp. از درصد
هاي نسبت به سایر گروه) درصد26(بیشتري ) تغذیه(هضم 

بررسی نتایج میزان تغذیه ). ج-3جدول (ی برخوردار است یغذا
Branchionusدار نشان داد که روتیفر زئوپالنکتون توسط شانه

sp.ان تغذیه در شاخص اهمیت نسبی غذا در محاسبه میز)RII (
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دار اصلی شانهبود و بعنوان غذاي درصد15داراي میزانی بیش از 
97گروهاینهمچنین ). =0/1RIIدرصد(شوند میمحسوب 

دار را تشکیل داد، در غذاي مصرف شده توسط شانهدرصد
3(حالیکه سایر گروههاي زئوپالنکتون کمترین میزان تغذیه 

در بین  غذاهاي . دار تشکیل دادندی شانهیرا در رژیم غذا) درصد
Balanusدار به الرومختلف، گرایش شانه sp.  ،Branchionus

sp. و نوزادانA. tonsaدار به مثبت بود در حالیکه گرایش شانه
خ چرا در این تیمار نر. باشدمنفی میA. tonsaموجودات بالغ 

عدد در لیتر متغیر بود و بیشترین میزان چرا 3/43تا 7/41بین 
جدول (صورت گرفت A. tonsaدر این تیمار از موجودات بالغ

).1نمودار وـج3

در محیط آزمایشگاهMnemiopsis leidyiداردرصد هضم، غذاي اصلی، غذاي ترجیحی و نرخ چرا توسط  شانه: 3جدول 

ترکیب غذایی الف
درصد درصدBدرصدنوع غذا

هضم
درصد 

نسبت غذا
RIIECR

Acartia tonsa10667/4710603/545/996/3867/007/05/41
Acartia tonsa Naupli3904/173446/172/882/3408/001/06/43
Nereis sp.7809/345470/281/702/2725/011/0-6/47

ب غذایی بترکی
Acartia tonsa11555/459683/538/837/2374/001/0-5/44
Hypania sp.6223/295302/293/851/2422/0002/0-2/44
Acartia tonsa Naupli1773/81661/97/935/2602/004/06/42
Nereis sp.1679/71524/84/918/2502/003/00/43

جترکیب غذایی
Acartia tonsa8902/27951/23/896/230005/003/0-3/43
Balanus sp.1002/0983/01/980/2600001/002/07/41
Branchionus sp.394330/97374321/979/491/2500/1001/03/42
Acartia tonsa
(Naupli)2406/02306/07/953/2500004/0004/02/42

Nereisگروه داراي ترکیب غذایی پاروپایان، نوزادان آنها و الرو = فال

Hypaniaو Nereisگروه داراي ترکیب غذایی پاروپایان، نوزادان آنها و الرو = ب

گروه داراي ترکیب غذایی پاروپایان، نوزادان آنها و ناپلیوس کشتی چسب و روتیفرا= ج
F = تعداد در لیتر(تراکم (ون داده شده    غذاي زئوپالنکتB = تراکم)غذاي زئوپالنکتون مصرف شده   ) تعداد در لیتر

RII =Relative Index of Importance)شاخص اهمیت غذایی   (E =Electivity Index)شاخص ارجحیت غذایی (
CR =Clearance Rate)نرخ چرا، تعداد در لیتر در ساعت(
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Nereis شامل  پاروپایان ، نوزادان آنھا و الرو گروه اول
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Acartia tonsa Naupli Acartia tonsa Nereis sp.
ترکیب غذا

غذای داده شده غذای خورده شده

Hypania ƳNereis شامل  پاروپایان ، نوزادان آنھا و الرو گروه دوم
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شامل   پاروپایان ، نوزادان آنھا و ناپلیوس  کشتی چسب و روتیفرا گروه سوم
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Acartia tonsa Balanus sp. Branchionus sp. Naupli Acartia
tonsa

ترکیب غذا

غذای داده شده غذای خورده شده

در سه تیمار در محیط آزمایشگاهMnemiopsis leidyiدار ترکیب غذا، غذاي داده شده و غذاي خورده شده توسط  شانه: 1نمودار 
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بحث 
ی مختلف را صید و یترکیبات غذاMnemiopsisدار شانه
ی و میزان هضم آنها ایکند که درخصوص نوع رژیم غذهضم می

Sullivanس اطلس مطالعات مختلفی در اقیانو & Gifford
(2004) ،Baker & Reeve  (1974) ،Kremer (1994) ،

Sergeeva et al. (1990) ،Bishop (1967)  ،Costello et
al. (1999) ،Larson (1987) ،Reeve et al. (1989) ،

Burrell & Van Engel -Tzikhonدریاي سیاه ؛(1976)
Lukanina & Reznichenko (1991) ،Shiganova &

Bulgakova (2000)،Finenko et al. (1995,2006) ،
Finenko et al. (2001) ،Gesamp, 1997 ،Mutlu, 1999 و

، )1382(روشن طبري و همکاران، ؛ )1380(دریاي خزر اسماعیلی
Roohi، )1383(باقري و همکاران  et al. (2008,2010)و

Finenko et al. . صورت گرفت(2006)
نشان دار در سواحل اقیانوس اطلس رژیم غذایی شانهبررسی 

: گروههاي زئوپالنکتون شاملازM. leidyiدار داد که شانه
Cilliata ،Cirripedia وCopepodaکندتغذیه می)Kremer

et al.,  1986 .(دار در دریاي ی شانهیها از رژیم غذااولین بررسی
ت ، بطوریکه در این صورت گرف)  1380(خزر  توسط اسماعیلی  

دار  پر از مواد محتویات معده شانهدرصد80مطالعات نزدیک به 
ها خالی معدهدرصد10ها پر و نیمی از معدهدرصد10ی ویغذا

و گروه Acartia tonsaها زئوپالنکتون در این بررسی. بودند
Calanoidaبررسی و . بیش از سایرین مشاهده شده بودند

دریاي خزر نشان Mnemiopsisدار معده شانهی محتوايیشناسا
پوستان راسته داد که تغذیه اصلی این آبزي از سخت

Copepoda)بوده و اکثرا متعلق به زیر راسته ) پاروپایان
Calanoidaتواند به علت زیاد بودن باشند که این امر میمی

، روشن طبري(ان در دریاي خزر باشد پوستتراکم این سخت
دار که توسط باقري و سبک آرا طالعات تغذیه شانهم. )1378

صورت انزلی بندرناحیهدر 1381از مرداد تا آبان ) 1381(
Copepodaراسته ، M. leidyiدر معدهگرفت نیز نشان داد که 

گروه و بیشترین میزان تغذیه درصد 66میزانبا Acartiaگونه 
حداقل صد در75/0میزان با )  Cladocera(آنتن منشعبان 

. دار را شامل شدندتغذیه شانه
هاي محققین مختلف در خصوص بنابراین، با توجه به یافته

بایست مشخص گردید که میM. leidyiدار  ی شانهایرژیم غذ
نیز از فراوانترین غذاهاي موجود در مورد نظردر آزمایشات 

گردند، دار میاکوسیستم که مورد تغذیه، هضم و رشد شانه
که با حاضرهايهاي آزمایشدادهاز اینرو، در. فاده نموداست

هاي مختلف صورت گرفت از گروه پاروپایان گونه تیمارها و تکرار
Acartia tonsa نارس یا (اپودپهومرحله ک4که شامل مراحل

و نیز از نوزادان پاروپایان ) رسیده(و دو مرحله بالغ ) غنابال

)Naupli Acartia tonsa (باشد، ل سه مرحله میکه شام
ی آزمایشات اخیر که یهمچنین در تیمارهاي غذا. استفاده شد

روز بطول انجامید از سایر گروههاي زئوپالنکتونی 70بمدت 
گونه (Cladoceraگروه آنتن منشعبان یا مانندمازندراندریاي 

Podon polyphemoides( گروه گردتنان یا ،Rotifera) گونه
Branchious sp. (،ها یا الرو کشتی چسبBalanidae) گونه

Balanus sp.( و الرو زئو بنتوزهايHypania sp.وNereis
sp.2و 1جدول (دار استفاده گردید نیز در تغذیه شانه .(

و همکاران Finenkoبررسی آزمایشات صورت گرفته توسط 
نشان داد که سه عامل درجه حرارت، اندازه بدن و نوع )2006(

مقایسه . اهمیت دارنددار ر میزان هضم غذا توسط شانهغذا د
نشان داد ) 2006(و همکاران Finenkoهاي نتایج اخیر با داده

درجه سانتیگراد میزان تغذیه به حداکثر 22-25که در دماي 
سانتیگراد دو برابر 18نسبت به دماي کمتر از رسیده و تقریباٌ

و Hanssonهاياساس یافتهبرضمندر . یابدافزایش می
نوع و اندازه ) 2006(و همکاران Finenkoو) 2001(همکاران 
این پژوهشنتایج. کندی در دماهاي مختلف فرق مییرژیم غذا

ین از یدار جهت تغذیه در دماهاي پاکه شانهنیز نشان داد
و در دماهاي باالتر از ) نوزادان پاروپایانانندم(موجودات کوچکتر 

. کنداروپایان بیشتر تغذیه میموجودات بالغ پ
آمده 1نمودارو 2و 1جداولبدست آمده که در هاي داده

نشان داد که در بین گروههاي مختلف زئوپالنکتون که در است
ها و پاروپایان و دار قرار گرفت، گروه کشتی چسبمعرض شانه

محسوب دار حتی نوزادان آنها بعنوان غذاي ترجیحی شانه
در نیزرچه ممکن است الرو زئو بنتوزها و روتیفرا ، اگشوندمی

رسد که بنظر می. دار وجود داشته باشدی شانهیمحتویات غذا
هاي شناوري ودار براي کسب انرژي مورد نیاز براي فعالیتشانه

ها و پاروپایان را که انرژي ذخیره گروه کشتی چسبد،خوغیره 
.دهدمیترجیح ،بیشتري دارند

دار از زئوپالنکتونهاي مورد تغذیه در ی شانهیغذابررسی رژیم
براي M. leidyiدارهاي مورد آزمایش نشان داد که شانهآکواریوم

اي غذاهایی با بررسی مقایسه. کندتغذیه بطور انتخابی رفتار می
هاي مختلف در تیمارها و تکرار متفاوت نشان داد که اندازه
از غذاهایی با ترجیحاٌرسد که نظر میبهاي مختلف داران در اندازهشانه

ی یبنابراین ارجحیت غذا).  3جدول (نمایند اندازه بزرگتر تغذیه می
هاي مورد آزمایش با گروه پاروپایان و داران در کلیه تیمارها و تکرارشانه
باشد میA. tonsaزندگی Vi -Ivهاي بزرگتر آنها در مراحل اندازه

). 3جدول(

منابع 
و Mnemiopsis leidyiدارتهاجم شانه.1380. یلی، عاسماع- 1
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. ـ تهرانانتشارات نقش مهر.آینده دریاي خزر
.ج آبادي،سیف،.ب، ابطحی ،.ص، خدابنده،.اسماعیلی، ع- 2

ان ردااز شانهد رگزارش مشاهده اولین مو. 1378،.ه، ارشادو
ي علوم و تکنولوژپژوهشی مجله .1378دریاي خزر در سال 

.69تا 63، صفحات13شماره،محیط زیست
معده اتیمحتویررسب.1381،.سبک آرا، جو.باقري، س- 3

التیشیمجله علم،خزريایدریرانیدار در سواحل اشانه
.14تا 1سال دوازدهم، صفحات . رانیا
، روحی ، .، کدیش ، ا.، کیابی ، ب.میرزاجانی ، ع،.باقري ، س- 4

، نگارستان ، .، محمد جانی ، ط.سبک آراء ، ج، .، مکارمی ، م.ا
، یوسف زاد، .، صیاد رحیم ، م .، قاسمی ، ش.،  پرافکنده ، ف.ح
بررسی فراوانی و . 1383. ملک شمالی ، مو.، زحمتکش ، ي .ا

موسسه ). آبهاي استان گیالن(دار در دریاي خزر پراکنش شانه
تخوانی تحقیقات شیالت ایران، مرکز تحقیقات ماهیان اس

.خزر، بندر انزلیدریاي 
، .ف،، واحدي.م،نادري، .ع،، هاشمیان.ب،کیابی، .ا،روحی- 5

. 1385.م،رستمیانو.س،، باقري.م،افرائی، .ش،قاسمی
دار در حوزه جنوبی دریاي پراکنش و فراوانی شانهبررسی 

.تهرانخزر، موسسه تحقیقات شیالت ایران،
بررسی .1382،.ت حخداپرسو.ن م، رستمیا.روشن طبري م-6

Mnemiopsisمحتویات معده کیلکاماهیـان و مقایسـه آن بـا    
leidyiموسسه تحقیقات شـیالت  در حوزه جنوبی دریاي خزر ،
. تهرانایران، 

بررسی زئوپالنکتون حوضـه جنـوبی   .1378، .روشن طبري م-٧
پایـان نامـه کارشناسـی    .دانشگاه تربیت مـدرس  .دریاي خزر 

.نوردانشگاه تربیت مدرس .دارش
، )1379(.نظري،  فو. دلیناد، لترجمه ( .آي،بیرشتین- 8
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