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 چکیده

ت کلریدکلسیم غلظ 4و %(  5/1و  8/1، 0، 01)غلظت ساکارز  4در این مطالعه ترجیح چشایی بچه تاسماهیان ایرانی نسبت به 

با )گروه وزنی کوچک  3ماهیان مورد استفاده به . های رفتاری مورد شناسایی قرار گرفتبه کمک آزمون%(  0/1و  5/1، 0، 01)

نتایج مطبوعیت چشایی داخل و خارج  .تقسیم شدند( گرم 03-08)و بزرگ ( گرم 05-01)، متوسط (گرم 7 -01میانگین وزن 

گروه وزنی  3چنین مشاهده شد که کلرید کلسیم در هر هم(. P > 15/1)دار نبود گروه وزنی معنی 3میان دهانی نشان داد که اختالف 

عبارت دیگر، با افزایش غلظت، شاخص مطبوعیت چشایی خارج به(. P > 15/1)برگیرندگی چشایی خارج دهانی تاثیر مثبت داشت 

و برای گروه %  0اثر کلریدکلسیم نیز برای گروه وزنی کوچک در غلظت  ترین میزان شاخص داخل دهانی دربیش. دهانی افزایش یافت

ها برای گروه وزنی بزرگ و اثر منفی در بلعیدن اما، ساکارز اثر منفی در دریافت گرانول. دست آمدهب%  01وزنی متوسط و بزرگ در غلظت 

اهیان کلریدکلسیم در جیره غذایی بچه تاسم% 5/1-0 ت افزودنوان گفتبنابراین نتایج، می. داشته استگروه وزنی  3ها برای هر گرانول

 .تواند وضعیت تغذیه را در این گونه بهبود بخشدایرانی می

 

 تاسماهی ایرانی، مطبوعیت چشایی، ساکارز و کلریدکلسیم :کلمات کلیدی
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 مقدمه
  ماهیان خاویاري از جمله منابع زیستی ارزشمند ملی،

هستند و براي کشورمان حائز المللی اي و بینمنطقه

تاسماهی ایرانی از جایگاه   در این میان، .باشنداهمیت می

ترین ماهیان دریاي از با ارزش اي برخوردار است کهویژه

مخصوص سواحل جنوبی دریاچه خزر بوده و در  خزر است،

غالب شدن . شودهاي شمالی آن به ندرت یافت میقسمت

شانس این گونه جهت  هاي اخیر واین ماهی طی سال

؛ 4731والنتینا، )عنوان ماهی پرورشی شدن به معرفی 

دلیل ارزش به .افزایدنیز بر اهمیت آن می( 4734جرجانی، 

ها در غذایی این ماهیان از یک سو و میزان ذخایر آن

هاي طبیعی از سوي دیگر، تکثیر و پرورش این زیستگاه

قی و کاربردي جهت عنوان یک راهکار علمی، منطماهیان، به

ها پیش مورد توجه قرار ها از سالجلوگیري از انقراض آن

 تواندمی که این عمل نه تنها(. 4737ی، ابراهیم)گرفته است 

تواند چنین مینیاز بازار را تأمین کند، بلکه هم ماهی مورد

 Li) ابزاري جهت کاهش فشار صید به ذخایر طبیعی گردد

ی از مسائل اصلی در صنعت اما یک .(9002و همکاران، 

 باشدمیپرورش مصنوعی ماهیان، نیاز به بهبود کیفیت غذا 

(Kasumyan و Sidorov ،4221 .)ویژه در پرورش به

این گونه از غذاي دستی در ماهی قره برون که عدم تغذیه 

  .تر مشهود استهاي کوچکاندازه

 پروري حائزاي ماهیان در آبزيشناخت رفتار تغذیه

توانند به هاي تغذیه میغذا و فناوري. ت فراوان استاهمی

شوند که ضمن تحریک مصرف غذا، رشد و اي طراحی گونه

 موجودعالوه براین، رفتارهاي . بازماندگی را نیز افزایش دهند

توان محصول ارتباط فیزیولوژي و اکولوژي و زنده را می

هاي دستگاه عصبی نتیجه قابل سنجش اعمال و فعالیت

رکزي و محیطی، فرایندهاي ژنتیکی و بیوشیمیایی م

کند دانست، که بر اهمیت مطالعات رفتارشناسی داللت می

(Kane   ،9001و همکاران).  

هاي حسی اي ماهی سیستمدر بروز رفتارهاي تغذیه

ها در مراحل کنند که نقش و اهمیت آنزیادي شرکت می

،  Doving و  Kasumyan) مختلف تغذیه متفاوت است

 سیستم حسی چشایی  ها، یکی از این سیستم. (9007

 هاي خارج دهانی هاي داخل دهانی و گیرندهشامل گیرنده

ها در تغذیه ماهی نقش ، که هر دو گروه از گیرندهاست

مرحله ( ویژه چشایی داخل دهانبه)حس چشایی  .دارند

اي، یعنی گرفتن، ارزیابی کردن و سپس نهایی رفتار تغذیه

و  kuzmin) کنددن یا پس زدن غذا را کنترل میبلعی

 . (4222همکاران، 

هاي هاي مختلف پاسخمواد شیمیایی مختلف در گونه

و  Kasumyan) آورندوجود میرفتاري چشایی متفاوتی به

Marusov ،9007).  مزه  1مواد چشایی کالسیک یا همان

گروهی از مواد  (شیرینی، تلخی و شوري ترشی، )اصلی 

برخی . د که در تحریک چشایی ماهی مطرح هستندهستن

توانند رفتار جستجوي غذا را تحریک ها میاز این طعم

 .کرده و نقش جاذب داشته باشند

به توازن جیره  هاي مرتبط با غذاي آبزیان در پژوهش

 هاياندامغذایی براي  جاذبه ولیشده، توجه  آن مغذي موادو 

تر مورد توجه چشایی کم گیرنده شیمیایی اعم از بویایی و

 درحالی  ،(Marusov ،9007و  Kasumyan) گیردقرار می

هاي موجود حاکی از آنند که ماهی غذاهاي حاوي  که یافته

تري مواد جاذب چشایی و بویایی را بهتر و با میل بیش

 چنینهم. (Aema ،4223 ؛Caprio ،4239) کند می مصرف

توسط ماهی ذبه چشایی مشخص شده که غذاهاي با جا

نیز زمان تغذیه الرو ماهیان و انتقال  و شودبهتر هضم می

دهد  ها از تغذیه طبیعی به تغذیه دستی را کاهش میآن

(Kasumyan  و Doving  ،9007). 

اي و با هدف بررسی تحقیق حاضر بر پایه رفتار تغذیه

هاي چشایی بچه تاسماهی ایرانی نسبت به طعم پاسخ

ز یافتن محرک چشایی مناسب به شیرینی و تلخی و نی

 . منظور بهبود کیفیت غذاي مصنوعی، صورت گرفت

 

 هامواد وروش
قطعاه بچاه    4000به منظور انجام این آزماایش تعاداد   

از مرکااز تکثیاار و  32تاساماهی ایراناای در خردادماااه ساال   

 11پاارورش ماهیااان خاوریاااري شااهید مرجااانی واقااع در  

پاروري دانشاگاه   ز آبزيکیلومتر شمال شرقی گرگان به مرک

 هااي حوضچهانتقال و در  گرگان طبیعیو منابع  کشاورزيعلوم 

. تا با شارایط جدیاد ساازگار شاوند     ذخیره نگهداري شدند

 3-93دامنه وزنی ماهیان مورد استفاده در تحقیق حاضر با 

منظاور  باه  بودناد کاه   متار سانتی 3-43گرم و دامنه طولی 

اندازه ماهیان در هر  تالف درتر و عدم وجود اخمطالعه دقیق

 7باه  ، (ساکارز، کلرید کلسایم، شااهد و شایرونومید   )تیمار 

 ، متوسااط (گاارم 3-40)گااروه وزناای کوچااک  
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هار   تقسیم شادند و ( گرم 97-93)و بزرگ ( گرم 90-41)

هر یک از تیمارهاا   .تکرار انجام شدند  40یک از تیمارها در 

فاده در هر تکرار تکرار انجام شدند و ماهیان مورد است 40در 

 . شدندبراي تکرار بعدي تعویض می

ماهی به آکواریاوم آزماایش باا     7براي اجراي آزمایش، 

وم توسط صفحه جدا کنناده  طول آکواری) 70×10×30ابعاد 

تار کااهش داده شاد تاا واحاد      هاي سایزي کوچکدر گروه

با آب ساکن و ارتفاع ( گروه سایزي یکسان باشد 7سطح در 

متر و همراه با هوادهی، در هار تکارار تیمارهاا،    سانتی 3آب 

هاا باا شارایط    زمان سازگاري بچاه مااهی  . شدندمنتقل می

پاس از آن در بخاش   . دقیقه بود 90-91آکواریوم آزمایشی 

اندازه ساخته شده از ژل آگاار  گرانول هم 10میانی آکواریوم 

هاي متفاوت از هر یک از ماواد محارک،   و حاوي غلظت% 9

هاا جهات قابال    هماه گراناول  . شدظه ریخته میدر یک لح

د کاروم  مشاهده بودن و تسهیل شمارش با استفاده از اکسای 

این رنگ همراه باا هار   . آمدنددرصد به رنگ سبز در می7/0

هاي مورد استفاده به ژل آگار در زماان تهیاه   یک از محرک

هاا باا اساتفاده از پیپات     برش و تهیه گراناول . شداضافه می

طاول و  . گرفات الفاصله قبل از تکرارها صورت مای پاستور، ب

هاا  ماهی و انادازه دهاان آن  ها متناسب با اندازه قطر گرانول

و  Kasumyan؛ Kasumyan ،4222) شااادتهیاااه مااای 

Morsy ،4221 ؛Kasumyan  وSidorov ،4221).  ژل

به  گراد ودرجه سانتی 1آگار حاوي مواد کالسیک در دماي 

پاس از وارد کاردن    .شاد ري مای روز نگهدا 3مدت حداکثر 

دقیقه با مشاهده مستقیم تعداد  1ها به آکواریوم طی گرانول

باا  ) شاد ماهیان ثبات مای  ن گرانول توسط بچهحرکت گرفت

پاس از زماان یااد شاده، ماهیاان از      (. عنوان تعاداد تاالش  

ماناده در کاف   هااي بااقی  آکواریوم خاارج و تعاداد گراناول   

ند و با تفریق تعداد گراناول  شددقت شمارش میآکواریوم به

دسات  هگرانول اولیه، تعداد خورده شده ب 10خورده شده از 

تغذیه ماهیان . (Doving  ،9007 و  Kasumyan) آمدمی

لات  بار در روز، بعد از انجام آزمایش، با استفاده از غاذاي پ  4

 .گرفتشده ساخت شرکت بیومار صورت می

مقدماتی غذا جایی که ماهی بعد از ارزیابی از آن

هاي چشایی موجود بر روي سبیلک اقدام به توسط جوانه

ها مشخص کند، تعداد تالش یا قاپیدن پلت قاپیدن غذا می

هاي تعداد پلت. کننده ترجیح چشایی خارج دهانی است

خورده شده نیز براي محاسبه ترجیح چشایی داخل دهانی 

 .مورد استفاده قرار گرفت

داخل دهانی و )چشایی براي محاسبه کمی ترجیح 

 استفاده شد( pal I) از شاخص مطبوعیت ( خارج دهانی

(Kasumyan  وMorsy  ،4223)  : 

pal   = [(R-C) / (R+C)] 100 I 

R  =هاي مصرف شده حاوي ماده محرکپلت 

C  =(شاهد)ک هاي مصرف شده بدون ماده محرپلت 

که تکرار اول همه تیمارها انجام شد، پس از این

به اجراء در ( هاي واجد ماده محرکپلت)آزمایش شاهد 

هاي پایه ها درمرحله اول بر اساس غلظتآزمایش. آمد

انجام گرفت و در مراحل بعدي  4مشخص شده در جدول 

غلظت این مواد بر اساس چگونگی تحریک چشایی کم یا 

 .زیاد شدند

ها، تعداد ماهی در هر آکواریوم، ارتفاع در تمام آزمایش

شکل  واندازه ها، تعداد پلت  مساحت کف آکواریوم،  آب،

 .ها ثابت بودپلت

نسخه  spss افزارها با استفاده از نرمآنالیز آماري داده

با استفاده از ها ابتدا نرمال بودن داده .انجام گردید 43

نوف و شاپیروویلک مورد اسمیر-هاي کلموگروفآزمون

ها با استفاده یز آماري دادهآنال. فتقرار گرنرمالیتی  ارزیابی

هاي مربوط به نسبت خورده به براي داده)تست  tاز آزمون 

هاي براي داده)ناپارامتري من ویتنی ، آزمون (تالش

و ضریب ( مطبوعیت چشایی داخل و خارج دهانی

 .همبستگی اسپیرمن انجام گردید

 

 

 كه موردآزمایش قرارگرفتها مواد مورد نياز وغلظت پایه آن :1دولج

 (درصد)غلظت پایه مورد آزمایش، مول مواد

 %(40) 92/0 ساکارز

 %(40) 2/0 کلرید کلسیم
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 نتایج

ها پس از گذشت چند ماهیطبق مشاهدات، رفتار بچه

خاود  یوم آزمایش، حالات عاادي باه   دقیقه از ورود به آکوار

ها به آکواریوم ترس یاا تحریاک   ریختن گرانول گرفت ومی

نتاای   . کارد هاا ایجااد نمای   یا تغییار باارزي در رفتاار آن   

دهاد  نشان می( 9جدول )مطبوعیت چشایی خارج دهانی 

هااي   گروه وزنی بار گیرناده   7که، کلریدکلسیم نیز در هر 

عباارت  باه . چشایی خارج دهانی تائید مثبت داشاته اسات  

ظت، شاخص مطبوعیت چشایی خاارج  دیگر، با افزایش غل

% 4و  40دهانی افزایش یافت، گرچه اختالف میان غلظت 

 (.p<01/0)دار نبود براي گروه وزنی کوچک معنی

 

 )%(اكنش به ساكارز و كلرید كلسيمدر و تاسماهی ایرانی شاخص مطبوعيت چشایی خارج دهانی :2جدول 

 )%(غلظت  تیمار
 گروه سایزي

 )%(بزرگ  )%(متوسط  )%(کوچک 

 ساکارز

40 44/9bcd 13/3 
bc 03/1- 

cd 

4 27/93a 21/40 
b 13/9 

bcd 

3/0 32/40b - - 

1/0 11/49-de 94/99- 
e 14/40- 

de 

 کلسیمکلرید

40 22/13 
ab 71/30 

a 79/13 
ab 

4 29/13 
ab 24/10 

bc 97/11 
c 

1/0 47/73 
d 03/70 

d 47/71 
d 

4/0 19/3 
e 20/1 

e 73/3 
e 

 (.p<01/0)د باشدار میحروف مشابه نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی                        

 

دهد که نتاای  مطبوعیات چشاایی    نشان می 7جدول 

داخل دهانی اندکی متفاوت باا نتاای  مطبوعیات چشاایی     

میزان این شاخص باراي کلریدکلسایم   . خارج دهانی است

، در گاروه  %0/ 1و  4ي هادر گروه وزنی کوچک در غلظت

نی بزرگ و در گروه وز 4و  40هاي وزنی متوسط در غلظت

تار  ها بیشداري از سایر غلظتطور معنیبه 1/0در غلظت 

چنین مشاهده شد که کااهش غلظات   هم(. >01/0P)بود 

در گاروه وزنای کوچاک،     ٪ 4باه   40کلریدکلسیم تنها از 

اهش در گاروه وزنای متوساط و کا     ٪4/0باه   4کاهش از 

تواناد  در گاروه وزنای بازرگ، مای     ٪ 4/0به  1/0غلظت از 

داري در میاازان ایاان شاااخص ایجاااد کنااد تفاااوت معناای

(01/0P<.) 

 

 )%(اكنش به ساكارز و كلرید كلسيمدر و تاسماهی ایرانی شاخص مطبوعيت چشایی داخل دهانی :3جدول 

 )%(غلظت  تیمار
 گروه سایزي

 )%(بزرگ  )%(متوسط  )%(کوچک 

 ساکارز

40 17/92- 
c 17/92- 

c 93/41-c 

4 13/41 
ab 11/72 

a 3/7 
ab 

3/0 13/41 
ab - - 

1/0 00/00b 00/00b 13/41- 
c 

 کلریدکلسیم

40 01/43 
def 73/19 

bcd 49/10bcd 

4 32/17 
ab 43/11 

ab 11/11 
abc 

1/0 13/11 
ab 13/41 

def 77/37 
a 

4/0 13/41 
def 00/00e 13/41- 

f 

 (p<01/0)د باشدار میحروف مشابه نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی                 

  



 

دهد که غلظت نشان می 7و  9هاي هاي جدولداده

ها اثر منفی در دریافت و بلع گرانول( %40)باالي ساکارز 

ترین حساسیت ماهیان به ساکارز هم گذاشته است و بیش

 انی و هم درخصوص مطبوعیت چشایی خارج ده در

مشاهده  %4خصوص مطبوعیت داخل دهانی در غلظت 

 . گردید

هاي خورده شده به ترین میزان نسبت گرانولبیش

 40در غلظت ( 1جدول )تعداد تالش در واکنش به ساکارز 

 4در غلظت ( 1جدول)درصد و در واکنش به کلریدکلسیم 

هاي مربوط به میزان نسبت داده. درصد مشاهده گردید

چنین بیانگر هاي خورده شده به تعداد تالش، همولگران

دار در اکثر تیمارهاي مورد عدم وجود اختالف معنی

دار با گروه شاهد و وجود اختالف معنیآزمایش در مقایسه 

 .در اکثر تیمارها در مقایسه با تیمار شیرونومید بوده است

 

 در تاسماهی ایرانی در واكنش به ساكارز( %)های خورده شده به تعداد تالش نسبت گرانول :4جدول 

 شیرونومید شاهد تیمار گروه وزنی (%)غلظت 

40 

44113113 کوچک //   71146324 //   3055519 //   

95111810 متوسط //   2884215 //   3078614 //   

567167 بزرگ //   8990415 //   **// 5694722   

4 

709997 کوچک //   529116 //   4022110 //   

44102422 متوسط //   1687312 //   4756821 //   

± 43/1 بزرگ  31/1  357634 //   ***// 6267919   

3/0 084671 کوچک  //   00/00  ***// 0152325   

1/0  

00/00 کوچک  00/00  ***// 7764426   

168333 متوسط //   534581 //   ***// 5948533   
00/00 بزرگ  413391 //   ***// 5325640   

 004/0دار با شاهد در سطح تفاوت معنی***   04/0دار با شاهد در سطح تفاوت معنی**  01/0دار با شاهد در سطح تفاوت معنی*                       

 

 لریدكلسيمتاسماهی ایرانی در واكنش به ك)% ( های خورده شده به تعداد تالش نسبت گرانول :5جدول 

 شیرونومید شاهد تیمار گروه وزنی (%)غلظت 

40 

163506 کوچک //   **// 71146324   
***// 3055519   

134068 متوسط //   2884215 //   *// 3078614   

834567 بزرگ //   8990415 //   ***// 5694722   

4 

815407 کوچک //   529116 //   4022110 //   

7260311 متوسط //   1687312 //   *// 4756821   

395418 بزرگ //   198946 //   **// 6267919   

1/0  

996317 کوچک //   0000/  ***// 0152325   

205544 متوسط //   465523 //   ***// 3652635   

712985 بزرگ //   *// 713511   ***// 6187140   

4/0  

15082 کوچک //   0000/  ***// 7764426   

544851 متوسط //   544851 //   ***// 5948533   
/0000 بزرگ  403391 //   ***// 5325640   

 004/0دار با شاهد در سطح تفاوت معنی***  04/0دار با شاهد در سطح تفاوت معنی**  0/ 01در سطح دار با شاهد تفاوت معنی*                        
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هاي چشایی خارج دهانی و داخل مقایسه واکنش

دهانی تاسماهی ایرانی در واکنش به ساکارز و کلرید 

کلسیم نشان داد که ضریب همبستگی اسپیرمن میان این 

بررسی نتای  . استrs=   (04/0>p ) 193/0سامانه  9

دهد که، در هاي رفتاري نشان میهمبستگی میان شاخص

واکنش به ساکارز همبستگی میان شاخص مطبوعیت 

یان سایر و در م 01/0داخل و خارج دهانی در سطح 

باشند دار میمعنی 04/0هاي رفتاري در سطح پارامتر

براي کلریدکلسیم نیز ضریب همبستگی میان (. 1جدول )

باشد دار میمعنی 04/0امترهاي رفتاري در سطح پار تمام

 (.3جدول )

 

 های رفتاری با یكدیگر در تاسماهی ایرانی در واكنش به ساكارزارتباط شاخص :6جدول

 متغیرها
شاخص مطبوعیت چشایی 

 خارج دهانی

شاخص مطبوعیت چشایی 

 داخل دهانی
 درصد خورده به تالش

شاخص مطبوعیت چشایی داخل 

 دهانی
*/2510   

 2970/** درصد خورده به تالش
**/ 4460  

 .باشددار میمعنی 04/0همبستگی در سطح **                    .باشددار میمعنی 01/0همبستگی در سطح * 

 
 

 اكنش به كلریدكلسيمهای رفتاری با یكدیگر در تاسماهی ایرانی در وارتباط شاخص :7جدول 

 متغیرها
شاخص مطبوعیت 

 چشایی خارج دهانی

شاخص مطبوعیت 

 چشایی داخل دهانی

درصد خورده 

 به تالش

شاخص مطبوعیت چشایی 

 داخل دهانی
**/ 3450   

/** درصد خورده به تالش 4370 
**/ 6950  

 .معنی دار می باشد 04/0همبستگی در سطح **                 .دار می باشد معنی 01/0همبستگی در سطح * 

 

 بحث
ماهیان خاویاري الگوي مناسبی براي مطالعات 

اي و گیرندگی شیمیایی رفتارشناسی از جمله رفتار تغذیه

تاسماهیان از جمله . (4230و همکاران،  Pavlov) هستند

در . کنندزي تغذیه میتاسماهی ایرانی، غالباً از جانوران کف

ها و تعداد آنحس چشایی هاي ها گیرندهاین نوع ماهی

مانند بسیاري دیگر از ماهیان، این . موید این امر است

ها به دو گروه بزرگ، چشایی خارج دهانی و چشایی گیرنده

شوند که شامل تعداد زیادي جوانه داخل دهانی، تقسیم می

ها و ناحیه ها، سبیلکدر دهان و محوطه آبششی، اطراف لب

 پذیريریکتحها از نظر ظاهري و این گیرنده. شکمی هستند

ساختار . هایی با یکدیگر دارندبه عوامل شیمیایی تفاوت

ماهیان خاویاري همانند دیگر هاي چشایی در عمومی جوانه

 هايجوانه .(Sidorov ،4221و  Kasumyan) است دارانمهره

این . شوندمختلف یافت می( تیپ)چشایی در چند شکل 

شناسی کالسیک و اشکال به کمک مطالعات بافت

و  Kapoor) میکروسکوپ الکترونی قابل شناسایی هستند

Finger ،9003 ؛Reutter  وHansen ،9001 ؛Witt  و

 . (9001همکاران، 

اي ماهیان خاویاري، ذیهطبق مشاهدات رفتار تغ

تماس سبیلک  گرفتن غذا توسط این ماهیان فقط پس از

 ،kazhlaevو  Kasumyan) گیردها با غذا صورت میآن

a,b4227 ؛Bastikov  ،در اپیتلیوم . (4234و همکاران

هاي تاسماهیان تعداد زیادي جوانه چشایی قرار سبیلک

 وسیلههبه ، ک(Kazhlaev ،4229 و Devitsina) است گرفته

ها ارزیابی حسی اولیه مواد غذایی صورت گرفته و اگر آن

هاي خارجی چشایی ماده، مطلوب براي گیرنده
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کیفیت ماده تماس اگر . شودباشد، به دهان گرفته می

به حد کافی نبوده یا تأثیر منفی داشته یافته با سبیلک 

 ارزیابی نهایی. دهداي به آن نشان نمیباشد، ماهی عالقه

کیفیت قطعه یا غذاي گرفته شده در ماهیان خاویاري 

هاي چشایی داخل وسیله گیرندهمانند همه ماهیان دیگر به

هاي متنوع حفره دهانی و فضاي دهانی که در بخش

؛ Kasumyan، 9044) پذیرندمی صورت اندآبشش قرار گرفته

Boglione  ،9001و همکاران) . 

خل و خارج دهانی هاي مطبوعیت چشایی دانتای  داده

دهد که تاسماهی در واکنش به مواد کالسیک نشان می

هاي وزنی کوچک، متوسط و بزرگ اختالف میان گروه

جایی که ماهیان مورد استفاده در از آن. دار نبوده استمعنی

ماه بودند، عدم اختالف  7تر از این تحقیق همگی بزرگ

وت میان دلیل عدم تفاگروه شاید به 7دار میان معنی

گروه و یا نزدیک بودن وزن  7هاي چشایی ساختار گیرنده

 .گروه به یکدیگر باشد 7ها در ماهی

هاي دهد که پاسخبررسی منابع مختلف نشان می

هاي مختلف، متفاوت چشایی به مواد کالسیک بین گونه

گونه ماهی که توسط محققین مختلف  71در بین . است

 41هده شد که، ساکارز در مورد آزمایش قرار گرفتند مشا

گونه  43ها نقش محرک چشایی داشته و براي گونه از آن

اثر شناخته شد و تنها در یک گونه، ماهی پوفر ماده بی

(Hidaka  ،4233و همکاران)اثر بازدارنده داشته است ، 

(Kasumyan  وDoving ،9007 .) طعم مطلوب ساکارز

چنین براي ماهیان خوار و همبراي بسیاري از ماهیان گیاه

ها را جلبک تشکیل عمده غذاي آنکه بخش  چیزخواريهمه

دهد، مثل کلمه، گوپی، مولی سیاه و پالتی، ثابت شده می

و   Kasumyan؛ 9002و همکاران،  Kasumyan) است

Nikolaeva، 9009؛4223 ؛ Kasumyan، 4223 ؛Andriashev ،

خوار نیز تچیزخوار و گوشاما بعضی از ماهیان همه (.4211

 به ساکارز یا انواع دیگر قندها پاسخ چشایی مثبت نشان 

 آاليقزلو  (Jones ،4220) کمانرنگین آاليقزل مثل  ،دهندمی

 به هر. (4223؛ Sidorov ،9001و Kasumyan) جویباري

، ساکارز خوارگوشتو  چیزخوارهمهتر ماهیان حال، براي بیش

اما نتای  تحقیق . ته شداثر شناخعنوان ماده چشایی بیبه

که در چنان. هاي قبلی متفاوت استحاضر با نتای  یافته

بخش نتای  مشاهده شد ساکارز، حداقل در غلظت 

درصد، بازدارنده چشایی داخل دهانی براي تاسماهی 40

تر اگرچه، چشایی خارج دهانی این گونه کم. ایرانی است

 .گیردتحت تاثیر ساکارز قرار می

م اگرچه براي اکثر ماهیان بازدارنده قوي کلریدکلسی

هاي شود، ولی براي برخی از گونهچشایی محسوب می

اي که در اي و چار دریاچهآالي قهوهماهیان از قبیل قزل

کنند، محرک اواخر بهار و تابستان از حشرات تغذیه می

؛ Kasumyan ،4223) شودچشایی محسوب می

Kasumyan  وSidorov ،a4227) .کلریدکلسیموعیت بمط 

لیل نقش حشرات در تغذیه این دها شاید بهبراي این گونه

ها از قبیل اگرچه، برخی گونه. ها باشدگونه

Oncorhynchus keta کنند اما نیز از حشرات تغذیه می

 دهدپاسخ چشایی مثبتی به کلریدکلسیم نشان نمی

(Kasumyan  وSidorov،b 4227) . عالوه، براي کپور به

مولی و الي ماهی نیز کلرید کلسیم یک جاذب غذایی به مع

ها از حشرات تغذیه آید، درحالی که این گونهحساب می

به هرحال مواد جاذب و . (Harborne ،4227) کنندنمی

 دافع طبیعی موجود در حشرات هنوز ناشناخته مانده است

(Kasumyan  وDoving ،9007) . تحقیق حاضر نشان داد

ی ایرانی، که از حشرات تغذیه م براي تاسماهکه کلریدکلسی

 40شود و غلظت کند، نیز جاذب غذایی محسوب مینمی

تواند سبب افزایش شاخص مطبوعیت درصدي آن می

تر در و افزایش به میزان کم% 30چشایی خارج دهانی تا 

 .شاخص مطبوعیت چشایی داخل دهانی شود

 هايگیرنده بیان شد، درمیان نتای  شبخکه در  طورهمان

هاي داخل دهانی تاسماهیان در خارج دهانی و گیرنده

 دارمعنی، همبستگی مثبت و لریدکلسیمکواکنش به ساکارز و 

نتای  این تحقیق با (. 04/0P> ،193/0=rs)مشاهده شد 

هاي حاصل از بررسی همبستگی میان گیرندگی یافته

به چشایی داخل و خارج دهانی تاسماهی ایرانی در واکنش 

خوانی هم (9003و همکاران،  Jafari) اسیدهاي آمینه

 هايگیرندهمشاهده شده بین  همبستگین اگرچه میزا. داشت

تر از میزان داخل و خارج دهانی در مورد مواد کالسیک کم

 ،>004/0P)این همبستگی در مورد اسیدهاي آمینه 

34/0=rs )تر تواند جذابیت بیشعلت این اختالف می. بود

هاي آمینه، براي تاسماهی ایرانی، نسبت به ساکارز و اسید

 .کلریدکلسیم باشد

هاي نزدیک به تر موارد مشاهده شده که گونهبیش در

خانواده نسبت به مواد  هم، معموالً از یک جنس و یک

 هاییمثال. دهندچشایی مشابهی نشان می هايپاسخمشخص 
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هم نیز ههاي نزدیک بهاي چشایی مشابه در گونهاز پاسخ

سیک آشکارتر از وجود دارد که این پدیده در مورد مواد کال

ماده کالسیک  1براي مثال هر باشد، اسیدهاي آمینه می

برون سیبري و ازون تاسماهیچشایی مشابهی براي  هايپاسخ

ساکارز . (Doving ،9007 و Kasumyan) ایجاد کردند

ذب غذایی عنوان جاگونه از خانواده پوئسیلیده به 7براي 

خاره کلرید  2خاره و  7چنین، براي ماهی هم. شناخته شد

و  Kasumyan) کلسیم بازدارنده قوي چشایی معرفی شد

Mikhailov ،9040 ؛Mikhailov  ،اما . (9001و همکاران

این مطلب همیشه صادق نیست، مثالً کلریدکلسیم جاذب 

در آید اما حساب میور معمولی و الي ماهی بهغذایی در کپ

 Kasumyan) شودغذایی محسوب می دافع وحشی، لدفیشگ

هاي حالی است که تمام گونهاین در(. Sidorov ،b4227و 

ای  تحقیق نت. باشندر شده از خانواده کپورماهیان میذک

که براي خوانی دارد، چنانهمحاضر نیز با این مطلب 

ن، ساکارز و کلریدکلسیم در تاسماهی سیبري و ازون برو

ه قوي چشایی داخل دهانی محسوب هاي پایه بازدارندغلظت

شوند، ولی براي تاسماهی ایرانی کلریدکسیم سبب می

اخص مطبوعیت چشایی داخل دهانی افزایش قابل توجه ش

تر از یرانی کمبازدارندگی ساکارز نیز در تاسماهی ا. شوندمی

گونه  7این درحالی است که، هر . باشدگونه ذکر شده می 9

این نتای  نشانگر . باشندنسریده میق به خانواده آسیپمتعل

تفاوت بارزي در ترجیح چشایی ماهیان خاویاري محسوب 

خاره ماهیان  7چون ها را از ماهیانی همگردد که آنمی

شاید عدم تطابق طیف چشایی در ماهیان . کندمتمایز می

خاویاري و شباهت آن در سایر ماهیان نزدیک به هم با 

 . ها مرتبط باشدتکاملی متفاوت آنسابقه 

 

 تشکر و قدردانی
وسیله از همکاري صمیمانه مدیریت محترم بدین

شیالت استان گلستان، ریاست و پرسنل محترم مجتمع 

تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري شهید مرجانی گرگان و 

پروري دانشگاه علوم کشاورزي و مسئول محترم مرکز آبزي

 .آیدمیعمل بهدانی هایت تشکر و قدرطبیعی گرگان نبعمنا
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Abstract 

In this study, taste preference of juveniles of Persian sturgeon were identified to 4 

concentrations of sucrose (10, 1, 0.8 and 0.5) and 4 concentrations of calcium chloride (10, 1, 

0.5 and 0.1) by using behavioral assay method. The fish used were divided into 3 weight 

groups: small group (average weight was 7-10 g), medium group (15-20 g) and large group 

(23-28 g). The results of index of palatability, for both intra-oral and extra-oral receptions, 

revealed that the differences among 3 weight groups were not significant generally (p> 0.05). 

It is also found that calcium chloride had positive effect on extra-oral taste reception in all 3 

weight groups. In other words, the index of extra-oral palatability increased by increasing 

concentration. The maximum levels of index of intra-oral palatability for calcium chloride 

were observed at concentrations of 1% (for small group) and 10% (for medium and large 

group).  But sucrose had negative effect on number of catching acts, just for large group, and 

it had also negative effect on consumption of granules for all 3 weight groups. Based on these 

results, we can say addition of 0.5-1 % calcium chloride in juveniles of Persian sturgeon diet 

can improve feeding status in this species. 
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