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 Introduction: Neor Lake in Ardabil Province was ecologically degraded recently and the 

invasive fish Prussian carp (Carassius gibelio) has been dominated. In 2017, the biological 

study of this species carried out in order to control of its population in the lake.  

Materials & Methods: Fish samples were caught by different equipment; Gill-net, Cast-net 

and purse seine. 

Result: The average weight of fish was seasonally varied between 59.76±36.25, 54.72±42.85, 

102.66±26.32 g while the average length of fish was ranged between 146.20±36.51, 

133.40±38.20, 174.41±13.04 mm. The age of fishes was about 2 or 6 years. Intestine length 

was varied between 2.8±0.28, 2.88±0.34, 3.19±0.34 mm and the condition factor was 

calculated 1.67±0.28, 1.85±0.16, 1.90±0.15. Feeding intensity was calculated 250.34±136.91, 

165.11±64.11, 163.45±86.99. The Prussian carp feed mostly on detritus. Six phytoplankton and 

four zooplankton phylum were identified in their guts which Bacillariophyta and Rotatoria 

were dominant respectively. From their gut contents were identified 44 phytoplankton genus 

and 10 zooplankton genus that Synedra and Rotaria were dominant respectively.  

Conclusion: The range of length and weight of C. gibelio showed the unfavorable 

environmental conditions for feeding and living of this fish in Neor Lake.  
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غالب  Carassius gibelioوگونه ماهی مهاجم کاراس  هوجود آمدطی سالیان اخیر تغییرات وسیع اکولوژیک در دریاچه نئور به :مقدمه

 در دریاچه نئور مورد بررسی قرار گرفت. 1395کنترل جمعیت این گونه، وضعیت بیولوژی آن در سال  گردید. در راستای

ها پس از ثبت مشخصات ظاهری ند. نمونهشد تورپره ساحلی صید و ماهیان با استفاده از ادوات صید تور گوشگیرثابت ها:روشمواد و 

 ها در آزمایشگاه شناسایی و شمارش شدند. ای آنوزن بدن، طول کل و جنسیت، کالبدشکافی و محتویات روده

، 76/59±25/36ترتیب دارای میانگین وزنی  های قرارگرفتند، بمورد بررسی تغذیهفصول بهار، تابستان و پاییز ماهیانی که در   نتایج:

متر میلی 41/174±04/13و  40/133±20/38 ،20/146±51/36گرم، میانگین طولی 66/102±32/26و 85/42±72/54

 میانگین ضریب چاقی ،19/3±34/0و  88/2±34/0 ،82/2±28/0 ترتیبهب داشتند. از لحاظ طول نسبی روده ماهیان، میانگین

 و 11/165±11/64 ،34/250±91/136 ماهیان تغذیه شدت میانگین و 90/1±15/0 و 16/0±85/1 ،28/0±67/1

لحاظ تغذیه از  تر از دتریت تغذیه نمود. ازصول بهار تا پاییز متغیر بود. این ماهی در دریاچه نئور بیشدر ف 99/86±45/163

چنین مختلف از شاخه باسیالریوفیتا بود. هم فصول ترین میزان درکه بیش کرده فیتوپالنکتونی مصرفشاخه  6تا  4ازها، فیتوپالنکتون

شاخه زئوپالنکتونی  4تا  2از لحاظ تغذیه زئوپالنکتونی  از غالب بود. Synedraفیتوپالنکتونی تغذیه کرده جنس  جنس 44تا  36از 

 .جنس زئوپالنکتونی تغذیه کرد 10تا  2از عالوه بهترین میزان از شاخه روتاتوریا بود. که بیش مصرف کرده

نئور  زیست این ماهی در دریاچه محیطی برای تغذیه و کاراس، نشان از شرایط نامطلوبدامنه طول و وزن ماهی :گیری و بحثنتیجه

 .شتدا

بررسی رژیم غذایی ماهی کاراس Carassius gibelio در دریاچه نئور استان اردبیل 
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 قدمهم

ترین دریاچه طبیعی و آب شیرین استان دریاچه نئور که بزرگ       

های باختری رشته کوه باغرو )تالش( بر باشد، در بلندیاردبیل می

ائوسن باالیی ایجاد شده است. در سال   -روی ولکانیت پرفیرآندزیتی 

های کشاورزی سدی در تنها منظور ذخیره آب جهت استفادهبه 1366

برداری قرار گرفت. خروجی دریاچه )قانلی دره( احداث و مورد بهره

های فراوان سبب پایداری وضعیت شمهبارندگی مناسب و وجود چ

که هوای مطبوع منطقه زمینه بسیار مناسبی دریاچه شده ضمن آن

در اوقات گرم سال را فراهم کرده است.  برای جذب گردشگر خصوصاً

دلیل ضوابط خاص موجود بر این منطقه به محدوده دریاچه نئور، به

سازمان عنوان یک منطقه حفاظت شده زیست محیطی تحت نظارت 

حفاظت محیط زیست قرار دارد لذا شکار هرگونه پرنده آبزی در این 

وحش حیات طبیعی و انسانی ممنوع بوده درنتیجه عوامل خاص دریاچه

های چنین این دریاچه دارای ارزشکند هماین منطقه را تهدید نمی

باشد کشاورزی و دامداری می -زنبورداری -اکوتوریستی -زیستگاهی

(Wikipedia، 2017از .) های راکد ترین مطالعات زیستی منابع آبمهم

 جوامع تولیدات و ترکیب گیاهی، هایپوشش وجود توانمی

ها را ها و جلبکفیتوپالنکتونی، زئوپالنکتونی، کفزیان، ماهیان، باکتری

ای ماهیان، نام برد. از نظر مطالعه ماهیان یک دریاچه، شناسایی گونه

ها در مناطق مختلف دریاچه، بررسی پراکنش آنتعیین فراوانی و 

خصوصیات مورفولوژیک، بیومتریک )طول، وزن، سن، رشد و غیره(، 

های انگلی ریزی، عادات غذایی، ارزیابی ذخایر و نیز بیماریزمان تخم

باشند. موضوعاتی هستند که دارای اهمیت می ها، ازو غیر انگلی آن

از اهمیت  ماهیان شناسیزیست لعاتدر مطا ایتغذیه هایشاخص تعیین

عنوان حلقه مهمی از ها بهباالیی برخوردار بوده و بررسی تغذیه آن

ای های درون گونهها برای درک بهتر برهم کنششبکه غذایی در آب

 ،Sillimanو  Layman؛ 1993 ای ضرورت دارد )بیسواس،و بین گونه

اندازه،  با ارتباط در جانور غذایی یک ترکیب بینیپیش (.2002

شناسی و رفتاری آن و نیز منابع غذایی در دسترس خصوصیات ریخت

 باشدها میعنوان هدف عمومی از بررسی عادات غذایی آنموجود به

(Scharf ،بدون داشتن آگاهی از ارتباط غذایی 2000 و همکاران .)

توان استنتاج منطقی راجع به ساختار جمعیت بین موجودات، نمی

ای همه موجودات ا داشت و پیشنهاد شده بررسی روابط تغذیههآن

ای در (. تغییرات دامنهSilliman، 2002و  Laymanزنده انجام شود )

( و در Gilliam، 1984و  Wernerماهیان مختلف طی مراحل رشد )

 ،Winemiller؛ Wing، 2013و  Beerفصول سال و مناطق مختلف )

، Carassius gibelio. زیستگاه ماهی کاراس ( گزارش شده است1996

ها، های پائین رودخانهشور، قسمتهای شیرین و تا حدی لبآب

دهد. نسبت به تغییرات ها، مناطق گرم را ترجیح میها و دریاچهتاالب

ها، مقاوم است. از زئوپالنکتون شوری، گل آلودگی، دمای آب و اکسیژن

 عبدلی،کند )پوستان تغذیه میسختها، حشرات آبزی، فیتوپالنکتون

دتریت، زئوپالنکتون،  خوار بوده و ازچیزگونه همه ماهی یک این (.1378

 ؛Kokes، 1981و  Penazنماید )زئوبنتوز وگیاهان عالی تغذیه می

Specziar تولیدمثل آن درفصل بهار در دمای 1997 ،و همکاران .)

باشد روش بکرزایی میهگراد و دارای تولیدمثل بدرجه سانتی 22-18

های بررسی درصد نمونه 90همین دلیل در برخی از مناطق بیش از به

 عبدلی،سالگی است ) 2-4اند. سن بلوغ آن شده، جنسیت ماده داشته

(. این Pauly ،2015و  Froese ؛1395 ،کیوانی و همکاران ؛1378

را به ماهی در حال حاضر مقدار زیادی از صید ماهیان تاالب انزلی 

که خود اختصاص داده است، اما ارزش اقتصادی زیادی ندارد، ضمن آن

عنوان یک گونه غیربومی آثار منفی بر روی گونه های بومی از طریق هب

رقابت غذایی و استفاده از اسپرم سایر ماهیان جهت تولیدمثل دارد 

خصوص (. پراکنش این ماهی در حوضه دریای خزر به1378 عبدلی،)

بندها، حوضه دریاچه ارومیه، حوضه هامون سیستان نزلی و آبتاالب ا

ترین رایج از یکی کاراس ماهی (.1378 عبدلی،) باشدمی کارون و رودخانه

 ،و همکاران Özuluğچنین ترکیه است )های اروپا و همماهیان در آب

چنین گسترش سریع، فراوانی باالی کاراس در ترکیه و (. هم2004

 و  Ozdilekاروپا،  مشکالتی را ایجاد نموده است )های بعضی قسمت

Jones، 2014  بررسی سابقه ماهی شناسی در استان اردبیل نشان .)

( ماهیان دریاچه شورابیل را مورد 1386داد که عباسی و همکاران )

توان اند و بررسی بر روی موجودات دریاچه نئور نیز میقرار داده بررسی

وجودات ماکروبنتوز این دریاچه توسط به بررسی ساختار جمعیت م

( 2011و همکاران ) Mirzajani( و 1390ندوشن و همکاران )موسوی

های پالنکتون زیستی تنوع روی بر (،1398) همکاران و نمود. فالحی اشاره

(، کیفیت آب این دریاچه را از 1398) این دریاچه، فئید و همکاران

نمودند. میرهاشمی  بررسی فیزیکوشیمیایی میکروبی و پارامترهای لحاظ

های انگلی این ماهی را در دریاچه ( آلودگی1399) نسب و همکاران

خصوص های زیستی بهژگینئور بررسی کردند. از لحاظ بررسی وی

توان به بررسی این ماهی در مصب رودخانه رژیم غذایی این ماهی می

غذایی این ماهی  ژیمر(، بررسی 1389)گرگان توسط باقری و همکاران 

( و  2014) Jonesو Ozdilek ، (1389)جمالپور در سد دز توسط 

Erdogan ( در منابع آبی کشور ترکیه اشاره نمود. 2015و همکاران )

در راستای کنترل جمعیت ماهی کاراس، وضعیت بیولوژی آن به 

خصوص بررسی ترکیب غذایی و نیز تغییرات شدت تغذیه در فصول 

 مورد بررسی قرار گرفت.  1395مختلف در دریاچه نئور در سال 
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 هامواد وروش

دریاچه نئور واقع در استان اردبیل به : منطقه مورد مطالعه      

عنوان یک منطقه حفاظت شده زیست محیطی، تحت نظارت سازمان 

 370حفاظت محیط زیست قرار دارد. مساحت تقریبی این دریاچه 

کم عمق  دریاچه نئور، (.1390ندوشن و همکاران، هکتار است )موسوی

متر است.  9/0متر و حداقل  5/5متر، حداکثر عمق  7/1با میانگین 

های متعدد کف منابع اصلی تامین آب این دریاچه شامل چشمه

باشند )مددی و ها و بارش میهای اطراف، روان آبدریاچه و چشمه

سه ایستگاه برداری ماهیان، در این پروژه در (. نمونه1383همکاران، 

، (285896مالی و عرض ش 4206928شرقی  ، طول1)ایستگاه  جنوبی

( 285874و عرض شمالی  4207418، طول شرقی 2ستگاه )ای مرکزی

( 286193شمالی  و عرض 4209359شرقی  ، طول3)ایستگاه و شمالی

این مطالعه در سه فصل بهار،  گرفت. انجام (1)شکل دریاچه نئور 

تابستان و پاییز انجام شد و با توجه به سرما و برودت هوا و یخ بستن 

برداری از ماهیان در فصل زمستان نمونه زمستان، عمالً در فصل دریاچه

ای قرار مقدور نگردید. در این گزارش ماهیانی که مورد بررسی تغذیه

 . گرددها بیان میصورت فصلی مشخصات آنهگرفته اند به تفصیل و ب
 

 

 (google mapازهای مطالعاتی آن )برگرفته اردبیل و ایستگاه دریاچه نئور : موقعیت 1شکل 

جهت صید ماهیان داخل : برداری و آنالیز آزمایشگاهینمونه       

و  مترمیلی 60تا  20های )دام( با چشمه تورهای گوشگیر دریاچه از

کار صید ماهیان مطابق نظر های کلیه روش .استفاده شد پره ساحلی

(. در Sabir، 1992 ؛1993 بیسواس،) منابع علمی معتبر بوده است

صورت تصادفی برداشته شد و پس از ههر فصل تعدادی از ماهیان ب

ها شناسی، نمونهصد، در آزمایشگاه ماهیدر 10ن تثبیت در فرمالی

سنجی قرار گرفتند. وزن ماهیان بزرگ در آزمایشگاه مورد زیست

گرم و طول  1 صحرایی کنار دریاچه نئور با ترازوی دیجیتال با دقت

گیری شد. وزن ماهیان کوچک ها با استفاده از تخته بیومتری اندازهآن

ها با استفاده از گرم و طول آن 01/0 نیز با ترازوی دیجیتال با دقت

جهت تعیین سن  گیری شد.متر اندازهمیلی 1/0کولیس با دقت 

ه فلس از بین باله پشتی و خط جانبی برداشت 5تا  3، تعداد ماهیان

های تیره و روشن روی فلس، سن ماهیان تعیین شد و با شمارش حلقه

غذایی ماهیان،  رژیم تعیین برای .(1387 ،پرافکنده ؛1993 بیسواس،) شد

ها تعیین و طول ها، جنسیت آنپس از بیومتری و شکم زدن نمونه

ها (. پس از آن نمونه1993 بیسواس،گیری شد )لوله گوارش اندازه

وزن ماهی  ها خارج و مجدداًشده و امعاء و احشاء آنکالبدشکافی 

. وزن لوله گوارش گردیدگرم تعیین  01/0شکم خالی با ترازوی دقت 

گیری و از این گرم اندازه 001/0وسیله ترازوی با دقت هپر و خالی ب

وزن محتویات لوله گوارش )روده( تعیین شد. سپس محتویات  طریق

د )بیرشتین موجوماکروسکوپی با استفاده از لوپ و کلیدهای شناسایی 

( تعیین و موجودات ریز لوله Mellenby، 1963 ؛1968 ،و همکاران

د قرار درص 4ن های حاوی فرمالیگوارش هر نمونه ماهی در محفظه

شناسی مورد بررسی قرار اه پالنکتونداده شده و سپس در آزمایشگ

گرفتند. با توجه به غلظت غذاهای پالنکتونی ماهیان، محتویات لوله 

گوارش با استفاده از آب مقطر به حجم مناسب رسانده شده و پس از 

ها با استفاده آن سی برداشت و شناساییسی میزان یک آن، سازیهمگن

 ؛Presscot، 1970 ؛1394 ،آرا و مکارمیاز کلیدهای شناسایی )سبک

Ruttner–Kolisko، 1974)  انجام و سپس تعداد هر موجود ثبت

گردید. برای شناسایی و نیز تعیین فراوانی اقالم غذایی مختلف شامل 

ها و اجزای دیگر از طریق روش عددی  ها، فیتوپالنکتونزئوپالنکتون

و با استفاده از میکروسکوپ اینورت انجام و در نهایت تعداد هر موجود 
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نسبی  طول(. 1993 بیسواس،در حجم کل محاسبه و ثبت گردید )

 محاسبه( از طریق تقسیم طول روده بر طول کل ماهی RLG) روده

و  1عدد  از ترکوچک RLG گر( که اAl-Hussainy، 1949) گردید

ماهی خواری و گیاه یخوارگوشتترتیب نشانگر هب ،باشد 1تر از بزرگ

از معادله تغذیه  شدتبرای تعیین شاخص  .(1993 بیسواس،باشد )می

10000 IF=(w/W)* ( محاسبه شدShorygin، 1952 که )IF  شدت

وزن  Wو روده به گرم  محتویاتوزن  Index of Fullness) ،)w تغذیه

 قرار 400-900 مقادیر بین IFکه صورتیدرباشد. می ماهی به گرم

باشد. جهت تعیین فراوانی ماهی مینشانگر تغذیه خوب  ،گیرد

استفاده که  *P=(nP/NP) 100 ( از فرمولPموجودات بلعیده شده )

nP  تعداد هر موجود مصرفی وNP  تعداد کل موجودات مصرف شده

( از FPت غذایی یا فراوانی حضور طعمه )باشد. جهت تعیین اولویمی

تعداد لوله گوارش دارای  Niکه در آن  *100FP=(Ni/Ns)فرمول 

 بیسواس،) باشد، استفاده گردیدهای پر میتعداد رودهNs و  iطعمه 

چنین فاکتور وضعیت یا ضریب چاقی براساس فرمول ذیل . هم(1993

= ضریب K=(100*W)/L^ ،K 3  :(1993 بیسواس،تعیین گردید )

)گرم(. در نهایت  = وزن ماهیWمتر( و  )سانتی = طول کلLچاقی، 

شده و کارهای  )اکسل( صفحه گسترده بانک اطالعاتی خام وارد هایداده

 ها صورت گرفت و نمودارهای الزم رسم گردید. آماری مناسب روی آن

 برای آنالیز آماری، در ابتدا بررسی نرمال بودن: روش آماری       

اسمیرنوف صورت گرفت و -ها با استفاده از آزمون کولموگروفداده

های الزمه در صورت نرمال بودن از آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل

(ANOVA و درصورت لزوم از آزمون توکی یا دانکن استفاده شد، در )

-Kruskalوالیس ) -ها نرمال نبودند از آزمون کروسکالکه دادهصورتی

wallisیو استفاده گردید )اهداییویتنیصورت لزوم از آزمون من( و در، 

افزاری ها از برنامه نرم(. جهت تجزیه و تحلیل دادهZar، 2010؛ 1369

22 SPSS  .استفاده شد  

 

 نتایج
ماهیان کاراس مورد بررسی تغذیه در بهار دارای میانگین وزن        

متر و میلی 20/146±51/36گرم و میانگین طول  25/36±76/59

سال بودند. میانگین شدت تغذیه این  00/3±65/0میانگین سن 

 میانگین، 34/250±91/136 ،هیان در دریاچه نئور در فصل بهارما

و میانگین ضریب چاقی ماهیان   28/0±82/2( RLGطول نسبی روده )

 (.1دست آمد )جدول هب 28/0±67/1

 

 ای در فصل بهار مشخصات ماهیان کاراس مورد بررسی تغذیه :1 جدول

   )گرم( وزن متر()میلی طول )سال( سن ضریب چاقی طول نسبی روده شدت تغذیه

25 25 25 25 25 25  تعداد

100 38/2 86/0 2 76 8  حداقل

5/687 26/3 29/2 4 187 136  حداکثر

34/250 82/2 67/1 00/3 20/146 76/59  میانگین 

91/136 28/0 28/0 65/0 51/36 25/36  انحراف معیار
 

خواری تر رژیم گیاهماهیان کاراس صید شده در فصل بهار، بیش       

یه وضعیت مطلوبی لحاظ شدت تغذ ( داشته و از82/2 روده نسبی )طول

مواد بنتیکی طیف غذایی این ماهی نشان داد تنها نداشتند. بررسی 

زی دیگری مشاهده گونه موجود کفدر روده ماهی، دتریت بوده و هیچ

شاخه فیتوپالنکتونی  6 ماهی از این پالنکتونی، لحاظ تغذیه اما از نگردید.

جنس(، کلروفیتا 1) جنس(، کریزوفیتا 22) هاباسیالریوفیتا یا دیاتومه

جنس( 3وفیتا )جنس(، اوگلن1) پیروفیتا جنس(،1) سیانوفیتا جنس(،8)

 90عدد فیتوپالنکتون حدود  90722000استفاده کردکه از مجموع 

ها بوده و دوشاخه کریزوفیتا و پیروفیتا درصد مربوط به شاخه دیاتومه

. از (2شکلترین میزان را دارا بودند )درصد( کم04/0عدد )40000با 

ترین میزان مصرف مربوط به جنس جنس فیتوپالنکتونی بیش 36

Synedra  درصد( 95/42عدد ) 38965000از شاخه باسیالریوفیتا با

از  Pediastrum و Actinastrumهایترین میزان مربوط به جنسو کم

از لحاظ  چنین( بودند. همدرصد02/0عدد )20000شاخه کلروفیتا با 

 ,sterionella, Cyclotella, Melosiraهای (، جنسFpفراوانی حضور )
Navicula, Nitzschia, Pinnularia, Synedra, ها و از شاخه دیاتومه

از کلروفیتا و جنس  Ankistrodesmus  ,Scenedesmusهای جنس

Oscillatoria  ها مشاهده شدند. از درصد نمونه100از سیانوفیتا در

شاخه زئوپالنکتونی  4از  بهار فصل در ماهی این زئوپالنکتونی، تغذیه لحاظ

 جنس(، روتاتوریا1جنس (، ریزوپودا )1نماتودا )جنس(، 1سیلیوفورا )

ترتیب شاخه روتاتوریا عدد به 9630که از مجموع  نمود تغذیه جنس(3)

ترین میزان مصرف سپس دو شاخه درصد( بیش 99/88عدد )8570با 

 80شاخه سیلیوفورا با  درصد( و 09/5عدد ) 490ریزوپودا و نماتودا با 

 6چنین از مصرف را داشتند. هم ترین میزاندرصد( کم83/0عدد )
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ترین جنس مربوط جنس زئوپالنکتونی مصرف شده در این فصل، بیش

درصد( و  84عدد ) 8090از شاخه روتاتوریا با  Rotariaبه جنس 

ترین میزان بودند. درصد( کم 83/0عدد ) 80با  Tintinnopsisجنس 

ها نمونه درصد 100در  Rotaria، جنس (Fpاز لحاظ فراوانی حضور )

 وجود داشت.  
 

 
های فیتوپالنکتونی مصرف شده توسط ماهی کاراس : شاخه 2شکل 

1395در بهار   
 

ماهیان مورد بررسی در فصل تابستان، دارای دامنه وزنی بین        

گرم، دامنه طول ماهیان  72/54±85/42با میانگین  14/134تا  2/11

متر و دامنه سنی میلی  40/133±20/38با میانگین  193تا  86بین 

چنین سال بودند. هم 00/3±83/0با میانگین  4تا  2ماهیان بین 

، میانگین 11/165±11/64 گین شدت تغذیه ماهیان مورد بررسیمیان

 88/2 ±34/0و میانگین طول نسبی روده  85/1±16/0ضریب چاقی 

، ماهیان کاراس صید شده در فصل تابستان(. 2محاسبه شد )جدول 

( داشته و از لحاظ 88/2 خواری )طول نسبی رودهتر رژیم گیاهبیش

ای این ماهی شدت تغذیه وضعیت مطلوبی نداشتند. در بررسی تغذیه

مورد قطعاتی از حشرات که به احتمال زیاد متعلق به  10تنها در 

مقدار کم در روده کاراس مشاهده شد. بنابراین این دوباالن بودند، به

خواری دریاچه در فصل تابستان، تغذیه با سیستم کف گونه در این

خواری( را در پیش گرفته و در هرحال در کنار آن، از )دتریت

مقدار کمی مصرف نمودند. از هها نیز بزئوپالنکتون ها وفیتوپالنکتون

شاخه باسیالریوفیتا  4لحاظ تغذیه از فیتوپالنکتونی این ماهی از 

ها(، کلروفیتا، سیانوفیتا و اوگلنوفیتا تغذیه کرده است. از )دیاتومه

ترین میلیون عدد فیتوپالنکتون مصرف شده بیش 5مجموع حدود 

 44/90میلیون عدد ) 7/4مقدار مربوط به شاخه باسیالریوفیتا با حدود 

درصد( مربوط به 19/1عدد ) 61622ترین مقدار یعنی درصد( و کم

جنس فیتوپالنکتونی  36(. این ماهی از 3ل)شک شاخه اوگلنوفیتا بود

جنس از شاخه  13ها، جنس از شاخه دیاتومه 17تغذیه کرده است، 

جنس  3های سیانوفیتا و اوگلنوفیتا کلروفیتا و از هر کدام از شاخه

با  Synedraترین جنس مصرف کرده جنس مصرف کرده است. بیش

این  (Fp)له گوارش درصد بوده و از لحاظ فراوانی حضور در لو 25/43

ها از شاخه دیاتومه Melosiraو Cyclotellaهای جنس به همراه جنس

 ها مشاهده شدند. درصد نمونه 100در 
       

 ای در فصل تابستانمشخصات ماهیان کاراس مورد بررسی تغذیه : 2جدول 

  )گرم( وزن متر()میلی طول )سال( سن ضریب چاقی طول نسبی روده شدت تغذیه

30 30 30 30 30 30  تعداد

76/59 37/2 56/1 2 86 2/11  حداقل

01/323 8/3 37/2 4 193 14/134  حداکثر

11/165 88/2 85/1 00/3 4/133 72/54  میانگین

11/64 34/0 16/0 83/0 2/38 85/42  انحراف معیار

شاخه زئوپالنکتونی ریزوپودا،  4این ماهی در فصل تابستان از        

عدد  519نماتودا، روتاتوریا و آرتروپودا تغذیه کرده که از مجموع 

 22/52عدد ) 271ترین میزان یعنی زئوپالنکتون مصرف کرده بیش

عدد  25ترین میزان یعنی شاخه روتاتوریا و کممربوط به  درصد(،

جنس  10چنین از همبود.  درصد( مربوط به شاخه ریزوپودا 82/4)

جنس از شاخه  3جنس از شاخه روتاتوریا،  5زئوپالنکتون مصرفی 

های ریزوپودا و نماتودا از هر کدام از شاخه آرتروپودا و یک جنس

از شاخه  Rotariaترین میزان مصرف مربوط به جنس بودند. بیش

ترین میزان مربوط و کم درصد(71/25عدد ) 133میزان روتاتوریا به

بود. درصد( 03/1عدد ) 5از شاخه آرتروپودا با  Cladoceraبه جنس 

 Rotariaدرصد مربوط به جنس  80 ( باFpترین میزان حضور )بیش

ای در فصل پاییز، دارای دامنه وزنی ماهیان مورد بررسی تغذیه. بود

، دامنه طول گرم66/102±32/26با میانگین  26/176تا  06/70بین 

 متر ومیلی 41/174±04/13با میانگین  205تا 153ماهیان بین 

سال بودند.  41/4±80/0با میانگین  6تا  3دامنه سنی ماهیان بین 

، 45/163±99/86بررسی میانگین شدت تغذیه ماهیان مورد  چنینهم

 و میانگین طول نسبی روده 90/1±15/0 میانگین ضریب چاقی

 (. 3)جدول ه شد حاسبم 34/0±19/3
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 ای در فصل پاییز:  مشخصات ماهیان کاراس مورد بررسی تغذیه 3جدول 

  )گرم( وزن متر()میلی طول )سال( سن ضریب چاقی طول نسبی روده شدت تغذیه

17 17 17 17 17 17  تعداد

13/1 57/2 65/1 3 153 06/70  حداقل

96/324 69/3 21/2 6 205 26/176  حداکثر

45/163 19/3 9/1 41/4 41/174 66/102  میانگین

99/86 34/0 15/0 80/0 04/13 32/26  انحراف معیار

ماهیان کاراس صید شده در فصل پاییز نیز همانند فصول قبل،        

از لحاظ شدت  ( داشته و19/3 خواری )طول نسبی رودهرژیم گیاه

تغذیه وضعیت مطلوبی نداشتند. بررسی  طیف غذایی این ماهی نشان 

گونه موجود داد تنها مواد بنتیکی در روده ماهی، دتریت بوده و هیچ

زی دیگری مشاهده نگردید. از لحاظ تغذیه از فیتوپالنکتونی این کف

ها(، کلروفیتا، سیانوفیتا و شاخه باسیالریوفیتا )دیاتومه 4از ماهی 

 فیتوپالنکتون عدد میلیون 190 حدود مجموع از است. کرده تغذیه اوگلنوفیتا

حدود ترین مقدار مربوط به شاخه باسیالریوفیتا با مصرف شده بیش

عدد  231250ترین مقدار یعنی درصد( و کم 61میلیون عدد ) 116

 44 چنین ازهم(. 4ل)شک ( مربوط به شاخه اوگلنوفیتا بوددرصد12/0)

ها، مربوط به شاخه دیاتوم جنس 18کرده،  جنس فیتوپالنکتونی تغذیه

مربوط به سیانوفیتا و دو جنس  جنس 7جنس از شاخه کلروفیتا،  17

ترین جنس مصرف شده مربوط مربوط به شاخه  اوگلنوفیتا بود. بیش

میلیون عدد  51ها با حدود از شاخه دیاتومه Melosiraبه جنس 

و  Amphoraهای ترین میزان مربوط به جنسکم (، ودرصد92/26)

Surirella ( بود. از درصد01/0عدد ) 28125ها با از شاخه دیاتومه

، Melosira جنس نیز (Fp) فیتوپالنکتونی هایجنس حضور فراوانی لحاظ
Nitzschia و Synedra ها و جنس از دیاتومهMougeotia  از کلروفیتا

ها مشاهده شدند. اما از لحاظ تغذیه زئوپالنکتونی نمونه درصد 100در 

در فصل پاییز، این ماهی تنها از دو شاخه ریزوپودا و آرتروپودا مصرف 

ها نیز از یک جنس بوده است. از کرده که از هر کدام از این شاخه

از  Cyclopsدد زئوپالنکتون مصرف شده جنس ع 3031 مجموع

از  Arcellaدرصد( و جنس 72/90) عدد 2750زان میتروپودا بهآر

بوده است. از لحاظ فراوانی  د(درص 28/9عدد ) 281میزان ریزوپودا به

ها و جنس درصد نمونه 25در  Cyclops( نیز جنس Fpحضور )

Arcella  ها وجود داشت.  نمونهدرصد  25/6در 
 

 گیری شده ماهی کاراس در فصول مورد بررسی: میانگین فاکتورهای اندازه4جدول 

 شدت تغذیه طول نسبی روده ضریب چاقی متر()میلی طول )گرم( وزن فصل

 a  25/36 ± 76/59 a 51/36 ± 20/146 a  28/0 ± 67/1 a  28/0 ± 82/2 a 91/136 ± 34/250 بهار

 a  85/42 ± 72/54 a 20/38 ± 40/133 b  16/0 ± 85/1 a  34/0 ± 88/2 b 11/64 ± 11/165 تابستان

 b  32/26 ± 66/102 b 04/13 ± 41/174 b  15/0 ± 90/1 b  34/0 ± 19/3 b 99/86 ± 45/163 پاییز

 

 

 
 1395 ماهی کاراس در پاییزتوسط های فیتوپالنکتونی مصرف شده شاخه:  4شکل  1395 تابستان ماهی کاراس درتوسط های فیتوپالنکتونی مصرف شده شاخه: 3شکل
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از لحاظ وزن ماهیان کاراس در دریاچه نئور بین فصول مورد        

دار آماری بررسی، براساس آزمون کروسکال والیس اختالف معنی

(. با توجه به آزمون sig ،2=df، 102/13=2χ=001/0)  مشاهده گردید

من ویتنی مشخص گردید که فصل پاییز با فصول بهار و تابستان از 

دار دارند. از لحاظ طول کل ماهیان نظر فاکتور وزن اختالف معنی

کاراس در دریاچه نئور بین فصول مورد بررسی، با توجه به آزمون 

، =002/0sigدار آماری مشاهده شد ) کروسکال والیس اختالف معنی

2=df، 38/12=2χ.) گردید  ویتنی مشخصچنین براساس آزمون منهم

که فصل پاییز با فصول بهار و تابستان از نظر فاکتور طول کل اختالف 

دار دارند. از لحاظ شدت تغذیه  ماهیان کاراس دریاچه نئور بین معنی

فصول مورد بررسی، با توجه به آزمون کروسکال والیس اختالف 

 (.sig ،2=df، 241/7=2χ=027/0ی مشاهده گردید )دار آمارمعنی

چنین براساس آزمون من ویتنی مشخص گردید که فصل بهار با هم

دار از نظر فاکتور شدت تغذیه اختالف معنی فصول تابستان و پاییز

بین  ،دارند. از لحاظ طول نسبی روده ماهیان کاراس دریاچه نئور

وسکال والیس اختالف فصول مورد بررسی، با توجه به آزمون کر

(. با sig ،2=df، 76/11=2χ=003/0دار آماری مشاهده گردید )معنی

توجه به آزمون من ویتنی مشخص گردید که فصل پاییز با فصول بهار 

دار دارند. از و تابستان از نظر فاکتور طول نسبی روده اختالف معنی

بین فصول مورد  ،لحاظ ضریب چاقی ماهیان کاراس دریاچه نئور

دار طرفه  اختالف معنیبررسی، با توجه به آزمون آنالیز واریانس یک

(. با توجه به آزمون  F)2,69(=sig ،99/7=001/0) آماری مشاهده گردید

توکی مشخص گردید که بین فصل بهار با فصول تابستان و پاییز از 

  دار وجود دارد.نظر ضریب چاقی اختالف معنی
 

  حثب
علت هبرداری از ماهیان دریاچه نئور بطورکه ذکر شد نمونههمان       

سرمای شدید و یخبندان سطح دریاچه در فصل زمستان، در سه فصل 

، 76/59بهار، تابستان و پاییز صورت گرفت. میانگین وزن ماهیان از 

 و 2/146،4/133 گرم و میانگین طول ماهیان از 66/102 و 72/54

متغیر بود  تابستان و پاییزبهار، ترتیب در فصول هتر بممیلی 41/174

دار آمار داشت. دلیل این که فصل پاییز با دو فصل دیگر تفاوت معنی

تر در فصل پاییز های بزرگهای گوشگیر با چشمهتفاوت انتخاب دام

گیری طول و وزن باالتری صید و اندازه بوده که در نتیجه ماهیان با

(، که برروی ماهیان کاراس تاالب 1380) و همکارانشدند. صیادبورانی 

گرم و میانگین  8/196وزن این ماهیان را  نمودند میانگین انزلی مطالعه

دست آوردند، دامنه طول و وزن متر بهمیلی 195طول چنگالی را 

تر کاراس باالتر از دریاچه نئور بود که نشان از شرایط زیستی مناسب

(، پس از 1396نئور دارد. قجقی و همکاران )تاالب انزلی نسبت به 

ماهیان استخوانی  تکثیر و پرورش هایبنداندرآب کاراس ماهیان بررسی

ترتیب سیجوال بندر ترکمن میانگین طول در جنس ماده و نر را به

ها و نرها به چنین میانگین وزن در مادهمتر هممیلی 4/125و  6/136

  Ergüden ای کهآوردند. در مطالعه دستگرم به 50/35و 61/57 ترتیب

 در یکی از منابع آبی ترکیه انجام داد حداقل و حداکثر طول (2015)

 450و  26حداقل و حداکثر وزن را  چنینمتر، همسانتی 31و  71/10

نمونه کاراس در مصب  128گرم برای کاراس گزارش کرد. از مجموع 

بررسی شد، دامنه  İnnal (2012)ترکیه که توسط  Aksoرودخانه 

گرم وزن  607تا  25متر طول کل، از میلی 305تا  103اندازه بدن از 

 Balıkگیری شد. نتایج مشابه بین این تحقیق و مطالعات قبلی )اندازه

و همکاران،  Sari ؛2008و همکاران،  Leonardos  ؛2004و همکاران، 

کاراس ( بود. دامنه طول و وزن 2012و همکاران،  Tarkan ؛2008

ها وجود دارد. این تفاوت دهد که تنوع زیادی بین زیستگاهنشان می

جمعیت، شرایط  تغذیه، تراکم هایبرداری، زیستگاهنمونه از تفاوت ناشی

چنین تفاوت در ها، سن بلوغ جنسی و هماکولوژیکی، وجود انگل

 (.İnnal ،2012باشد )ها میزیستگاه

ترتیب در فصول هب)ضریب وضعیت( ماهی کاراس  ضریب چاقی       

بود. این فاکتور در فصل بهار   9/1و  85/1، 67/1 تابستان و پاییزبهار، 

دلیل دار داشت و این بهتر از دو فصل دیگر بوده و اختالف معنیکم

ماهه ماهی از شرایط سرما و  5کم تحرکی، عدم تغذیه و گرسنگی 

یجه الغرتر بودن کاراس در فصل بهار یخبندان دریاچه نئور و در نت

(، 1396) های اکولوژیکی(. قجقی و همکارانباشد )محدودیتمی

یان کاراس را در فصل بهار باالترین مقدار میانگین فاکتور وضعیت ماه

( ثبت کردند. باقری و همکاران 98/2های خرداد و اردیبهشت )در ماه

مصب رودخانه گرگان  (، فاکتور وضعیت را در ماهیان کاراس 1389)

دست آوردندکه دلیل پایین بودن آن را فصل پاییز و شرایط به 06/1

دامنه ضریب وضعیت را  İnnal (2012)نامساعد جوی عنوان نمودند. 

ترکیه  Aksoدر مصب رودخانه  96/1با میانگین  68/2تا  43/1از 

 خاطربه ها در ضریب وضعیت )چاقی( احتماالًمحاسبه نمود. تفاوت

باشد تنوع شوری، درجه حرارت، اختالفات ممکن در عادات غذایی می

(İnnal ،2012هم .) ،چنین تفاوت در مقدار ضریب وضعیت به سن

ریزی و سایر شرایط محیطی نیز ای، دوره تخمفصل، شرایط تغذیه

 بستگی دارد.  

شاخص مفیدی است که در ارتباط با ( RLG)طول نسبی روده        

نسبی روده ماهی کاراس  طول .شودبرده می کارهیعت غذای بنوع یا طب

و  88/2، 82/2ترتیب دریاچه نئور در فصول بهار، تابستان و پاییز به

خواری این ماهی دارد. همحاسبه گردید که نشان از رژیم گیا 19/3

 57/2(، میانگین طول نسبی روده را عدد 1389باقری و همکاران )
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باشد. خواری میکننده رژیم غذایی گیاهمنعکسمحاسبه نمودند که 

چنین کاراس در دریاچه نئور از لحاظ شدت تغذیه در فصول نمونه هم

برداری، شرایط مطلوبی نداشته و در بهترین حالت در فصل بهار شدت 

بود و این درحالی است که میانگین شدت تغذیه  34/250تغذیه برابر 

بوده که  45/163و  11/165رتیب تدر دو فصل تابستان و پاییز به

دهنده شرایط نامطلوب محیطی برای تغذیه و زیست این ماهی نشان

ای ماهیان کاراس در دریاچه باشد. بررسی تغذیهدر دریاچه نئور می

شاخه از  6تا  4ها، از نئور نشان داد از لحاظ تغذیه از فیتوپالنکتون

ن در هر سه فصل از شاخه ترین میزاها تغذیه نمود. بیشفیتوپالنکتون

 جنس 44تا  36چنین از همها بوده است. باسیالریوفیتا یا دیاتومه

از باسیالریوفیتا در دوفصل  Synedraفیتوپالنکتونی تغذیه کرده جنس 

)به  های غالب بودغالب بوده و در پاییز نیز جزء جنسبهار و تابستان 

فصل(. از لحاظ فراونی در سه  51/23و95/42،25/43ترتیب با فراوانی 

درصد  100( نیز این جنس در Fpحضور طعمه در لوله گوارش ماهی)

از شاخه سیانوفیتا که  Oscillatoriaجنس ها حضور داشت. اما نمونه

ترتیب برداری در آب دریاچه جنس غالب بود بهدر هر سه فصل نمونه

نکتون درصد فیتوپال 1/2و  8/1، 6/4پاییز  در فصل بهار، تابستان و

لحاظ فراونی حضور طعمه در لوله مصرف شده ماهی کاراس بود اما از 

ها درصد نمونه 75/93 و 100،90ترتیب در ( بهFpگوارش ماهی)

ها از تنوع خوبی طورکلی در آب دریاچه نئور،کلروفیتهبحضور داشت. 

ها برخوردار بودند و لیکن شاخه سیانوفیتا از نظر تراکم بر سایر شاخه

ری داشته است )حتی در زمستان و شرایط یخبندان(. در مطالعات برت

از آن  Oscillatoriaحاضر سیانوفیتا هستند که غالب بوده و جنس 

 ها یا باسیالها داشت. از شاخه دیاتومهتراکمی بیش از سایر جنس

 طورهغالب بود. ب Synedra ،Nitzschia ،Melosira ریوفیتا نیز جنس

چنین تراکم فیتوپالنکتونی از نظر مواد مغذی و همکلی دریاچه نئور 

های یوتروفی آن غالبیت سه که از نشانهطوریهسوپریوتروف بوده ب

    باشد. آبی می -های سبز و سبزها، جلبکشاخه فیتوپالنکتونی دیاتومه

شاخه زئوپالنکتونی  4تا  2ماهی کاراس از لحاظ تغذیه زئوپالنکتونی از 

ر دو فصل بهار و تابستان شاخه روتاتوریا و در پاییز مصرف کرده که د

جنس زئوپالنکتونی مصرف  10تا  2چنین از آرتروپودا غالب بود. هم

های طورکلی نتایج بررسیهب غالب بود. Rotariaتر جنس کرده بیش

در منطقه  زئوپالنکتونی تراکم باالی دهندهنشان دریاچه آب زئوپالنکتونی

است. یکی از نکات حائز اهمیت در این مطالعات حذف کالدوسرها 

باشد. مطالعات می( 2011و همکاران )  Mirzajaniنسبت به مطالعات 

 2011این محققین نشان داد که تراکم خوبی از کالدوسرها در سال 

در دریاچه یافت شده است ولیکن در شرایط کنونی اثری از این گروه 

باشند یافت نشده است. یکی از جهت تغذیه ماهیان میکه مناسب 

 هادالیل از بین رفتن این گروه افزایش مواد مغذی، افزایش سیانوفیت

 ها مناسب نیستند. ست که برای تغذیه آنا

تر تغذیه ازکفزیان ماهی کاراس در دریاچه نئور، بیشاز لحاظ        

استفاده نمود. تنها در  زیاناز دتریت تغذیه نموده و خیلی کم از کف

کرده است  متعلق به دوباالن استفاده تابستان از تعداد اندکی از حشرات

های در بررسی ها کهزیان دریاچه حتی از توبیفیسیدهو از دیگر کف

چنین در سه فصل هم دریاچه مشاهده شده بود نیز تغذیه نکرد. بنتوزی

ه در کف دریاچه و بررسی تغذیه این ماهی هیچ اثری از گاماروس چ

  های انجام شده ازبراساس بررسیچه در روده ماهی نبوده است. 

های گذشته زیان، دریاچه نئور از لحاظ کمی وکیفی نسبت به سالکف

درصد از  67در مطالعه رژیم غذایی ماهی کاراس سد دز ضعیف بود. 

درصد را بافت گیاهی تشکیل داد که  حاکی از رژیم  33کوپه پودا و 

در دریاچه باالتون  چیزخواری کاراس سد دز را دارد. کاراسغذایی همه

تغذیه نموده و تنوع  درصد( و زئوپالنکتون5/43از دتریت ) ترکیه عمدتاً

نشان Jones (2014 )و  Ozdilekغذایی کمی داشت. نتایج تحقیق 

ای از محتویات ای و دتریت بخش قابل مالحظههای رشتهداد جلبک

 و  Ozdilekماهی را در یک رودخانه در ترکیه تشکیل داد )روده این 

Jones، 2014تر تر و وسیع(. جایگاه اکولوژیک این گونه مهاجم بزرگ

غذایی قابل انعطاف و زیاد کاراس و موقعیت  بومی بود. رژیم هایاز گونه

تواند به موفقیت پایین سطح تروفی، از دیگر اعضا جمعیت ماهی، می

مثل (. تولیدJones، 2014 و  Ozdilekجم کمک نماید )این ماهی مها

زایی و تحمل نوسانات زیاد اکولوژیکی شامل مقاومت به جنسی و ماده

های ترین گونه مهاجم در آبشرایط نامساعد منتج به شکل موفق

چنین ترکیه ( و هم2010،و همکاران  Luskova )مرکز و شرق اروپا 

 Bergاساس مطالعات (. بر2014 ،و همکاران Erdogan)نموده است 

( ماهی کاراس دارای 1371هولچیک ) ( و1956) (، چرفاس1949)

تواند در ای در محیط زندگی بوده و میقدرت تحمل قابل مالحظه

آبگیرهایی که گیاهان آبزی زیاد، کاهش شدید اکسیژن و آلودگی 

برابر  باالیی را داراست زندگی نماید. قدرت تحمل قابل توجه در نسبتاً

و نیز طیف غذایی گسترده و ویژگی  pHکاهش اکسیژن و افزایش 

تاز زایی )ژینوژنز( این ماهی را قادر ساخته تا یکهصورت مادههتکثیر ب

دریاچه نئور تا چند سال  (.1373 تاالب انزلی شود )کریمپور و حقیقی،

عنوان یک دریاچه الیگوتروف، با آبی شفاف، زالل و منحصرد پیش به

آن به  کمانآالی رنگینفرد شهرت داشت از طرف دیگر ماهی قزلهب

های دریاچه، دارای گوشتی قرمز رنگ خاطر تغذیه طبیعی از گاماروس

افزود. اما چند سالی است که لذیذ بود که بر شهرت دریاچه نئور می و

بخاطر تغییرات آب و هوایی منطقه و کشور، آب این دریاچه  احتماالً

کیفیت مناسب خود را ازدست داده و به یک دریاچه یوتروف تبدیل 

های این دریاچه به گشته که این امر باعث شده جمعیت گاماروس
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د. از طرف دیگر ورود ای رو به نابودی پیش روتدریج کاهش و تا اندازه

کاراس روند نابودی گاماروس دریاچه را  بومی به نامیک ماهی غیر

 تسریع بخشیده است.

توان اذعان نمود که تنها ماهی موجود در در نهایت چنین می       

دریاچه نئور، کاراس بوده و توانسته است بر تمام شرایط نامساعد و 

سخت دریاچه نئور فائق آمده و با وجود دوران پنج ماهه یخبندان، 

و تکثیر  ساله زادآوری و نیز اکسیژن پایین آب، هر چهدریا یوتروفی وجود

خواری  متمایل به گیاهای نماید. ماهی کاراس در دریاچه نئور، گونه

چنین از تمام سطوح آب تر از دتریت تغذیه نمود. همبوده و بیش

های دریاچه جهت تغذیه استفاده کرده است. این ماهی از پالنکتون

تنها  در کف دریاچه نیز تغذیه کرده و موجود در آب و رسوب کرده

زی استفاده نمود. در فصل تابستان به تعداد اندک از موجودات کف

دامنه طول و وزن ماهی کاراس، نشان از شرایط نامطلوب محیطی 

 برای تغذیه و زیست این ماهی در دریاچه نئور دارد. 

 

 تشکر و قدردانی 
پروژه یاری نمودند تشکر  از کلیه عزیزانی که در اجرای این       

 از همکاران بخش اکولوژی منابع آبی پژوهشکده خصوصاً  گردد.می

مقدم، آقای دکتر علیرضا میرزاجانی، آقای مهندس اکبر پورغالمی

طول اجرای  در های مالی، اداری، پشتیبانی و ترابری کهبخشهمکاران 

ریاست اداره چنین از . همدیاری رساندند، کمال قدردانی را دار ،کار

شان در پاسگاه مستقر در کل محیط زیست استان اردبیل و همکاران

خصوص آقای نوروزی که همواره یاور این بررسی بودند، دریاچه نئور به

  آید.عمل میبه سپاسگزاری
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