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 درتکثیر طبیعی ماهی سفید دریای خزر به روش شیل گذاری اهمیت پالنکتون

 9، محمد علی افرایی بندپی9، ابوالقاسم روحی9سید فاطمه السادات تهامی، 9، مژگان روشن طبری9*مهدی نادری جلودار

 ترویج کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و  -موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور -پژوهشکده اکولوژی دریای خزر -9

 *نویسنده مسئول

 چکیده

تکثیر طبیعی ماهی سفید دریای خزر به روش شیل گذاری در رودخانه های نسارود و کاظم رود استان مازندران از اسفند ماه 

عدد به نسبت نر  565و  353انجام شد. تعداد مولدین رهاسازی شده به رودخانه های نسارود و کاظم رود به ترتیب 9313سال 

در پایین دست و باال دست ایستگاه تعیین شده  3، در پالنکتونی به صورت ماهانهنمونه برداری  بودند. 9به  5/9ه ماده حدود ب

از شاخه های   گونه فیتوپالنکنون 55در مجموع در رودخانه های مورد مطالعه صورت گرفت. شیل و در محدوده شیل 

Bacillariophyta ، Chlorophyta ،Cyanophyta ، Euglenophyta  وPyrrophyta  گونه  95شناسایی شد که

و  Euglenophytaگونه به  Cyanophyta  ،5 گونه به Chlorophyta ،9گونه به Bacillariophyta،3مربوط به شاخه 

 خود به را گونه تعداد بیشترین Bacillariophyta  شاخه ها نمونه کلیه در.داشتند تعلق Pyrrophytaگونه نیز به  9

 یها گونه. بودند برخوردار تنوع نیشتریب از که بوده خوراک خوش انیماه بچه یبرا Bacillariophyta شاخه. داد اختصاص

 ،Cyclotella caspica، Cymbella tuamide ،Navicula simplex از عبارتند مطالعه نیا خوراک خوش

Gyrosigma variabile, Chlorella sp..وOscillatoria limosa  نیشتریب( لیش محدوده) 5 ستگاهیا در یهمگ که 

 و ها راسته به متعلقزوپالنکتون گونه 94 مجموع در. افتندی کاهش( لیش دست باال)9 ستگاهیا در سپس و داشتند را تراکم

 گروه از Chironomidae و Nematoda گروه 5 و  Copepoda، Cladocera، Rotatoria، Protozoa یها شاخه

 باال در مترمکعب در عدد9191 تعداد به رود، نسا در زوپالنکتون تراکم ترین بیش ماه بهشتیارد در. دندش مشاهده زوبنتوز

 مشاهده لیش محدوده در مترمکعب در عدد 95511 تعداد به رود، کاظم در زوپالنکتون تراکم ترین بیش و رودخانه دست

 انیماه بچه تعداد. بودند عدد 4511111 و 5111111 بیترت به رود کاظم و رود نسا یها رودخانه در شده هچ الرو تعداد.شد

 نشان ها یماه بچه وزن راتییتغ دامنه.بودند عدد 9311111 و عدد9911111 بیترت به رود کاظم و رود نسا یها رودخانه در

 گونه از بسیاری سلن حفظ برای. است نداشته وجود دیسف یماه یها الرو یبرا منظم رشد امکان ییغذا رقابت جادیا با که داد

 را، حوضه این های رودخانه از تعدادی حداقل ستین یا چاره سیستم، اکو این نجات بهتر عبارت به و خزر دریای ماهیان های

 . میینما حفاظت خزر اکوسیستم بقاء یبرا ها آن از معقول استفاده ضمن

 یعی ، بازسازی، پالنکتونکاظم رود، نساء رود، ماهی سفید، شیل ، تکثیر طب :های كلیدی واژه
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 مقدمه

رودخانه های جنوب دریای خزر نسبت به بسیاری از رودخانه های این دریا ویژگی خاصی دارند و آن نزدیکی رشته کوه البرز 

به دریا و در نتیجه کوتاه بودن این رودخانه ها )فاصله کم سرچشمه از مصب رودخانه( و نزدیکی محل های تولید مثل بسیاری 

گونه های ماهیان مهاجر از دریا به رودخانه می باشد. به عنوان مثال در حالی که بسیاری از گونه های ماهیان مهاجر از دریا از 

به رودخانه مانند ماهیان خاویاری، دهان گرد دریای خزر و آزاد ماهی دریای خزر برای رسیدن به محل تولید مثل در رودخانه 

ومتر مهاجرت نمایند، اما همین گونه ها در رودخانه های جنوب دریای خزر پس از طی مسافتی ولگا باید بیش از یك هزار کیل

لحاظ شرایط دمایی و جنس بستر رودخانه می رسند و خوشبختانه تعداد این  به کیلومتر، به محل تخم ریزی 911تا  91بین 

لف که یکی از دالیل اصلی آن توسعه کشت برنج می رودخانه ها نیز کم نیست. اما متاسفانه در سال های اخیر به دالیل مخت

سدهای متعدد مخزنی و انحرافی، ضمن خشك نمودن رودخانه ها حداقل در دوره ای از سال موانع متعددی  احداثباشد، با 

نموده در مسیر مهاجرت ماهیان ایجاد نموده اند. ضمن آنکه رها سازی ماهیان حاصل از تکثیر مصنوعی را با مشکالتی همراه 

برای حفظ نسل . اند )در دوره ای از سال در رودخانه ها، آب برای رها سازی الروماهیان حاصل از تکثیر مصنوعی وجود ندارد( 

حداقل تعدادی از رودخانه های  ضروری استبسیاری از گونه های ماهیان دریای خزر و به عبارت بهتر نجات این اکو سیستم، 

آن، بتوانیم هر چه سریع تر  موجودات زندهید اینکه با شناخت این اکوسیستم ارزشمند و . به امشونداین حوضه حفاظت 

رودخانه های نسارود و کاظم رود دو رودخانه در غرب استان مازندران بوده که برای  نسبت به بازسازی آن اقدام نماییم.

مریزی مولدین ماهی سفید، در محیط محصور در این مطالعه تخعملیات شیل گذاری از مطلوبیت نسبی برخوردار می باشند.

شده توسط شیل صورت گرفت. تکثیر طبیعی این گونه)در زیستگاه اصلی محل تولید مثل آن( می تواند در بازسازی ذخایر 

ماهی سفید دریای خزر نقش بسیار مهمی داشته باشد. مطالعه حاضر برای ارزیابی توان تکثیر طبیعی ماهی سفید در محدوده 

در محل تولید مثل این گونه مورد بررسی  ماهیانهمین منظور مجامع زیستی آن شامل پالنکتون و صورت گرفته که به شیل 

و ماهیان در زوپالنکتونبه همین دالیل مطالعه حاضر با اهداف شناسایی و تعیین میزان فراوانی فیتوپالنکتون ،  .ندقرار گرفت

تکثیر طبیعی ماهی سفید در رودخانه های مورد حاصل از  بچه ماهی و و هچ شدهتعداد الرایستگاه های تعیین شده وتعیین 

 نظر صورت گرفت.

   كار روش و مواد

کیلومتری مصب رودخانه ها  9کیلومتری و در نسا رود حدود  3محل شیل گذاری در رودخانه های کاظم رود در فاصله حدود 

ایستگاه در باال و پایین دست و محدوده شیل  3متر بوده و  951 -511صورت گرفت. طول محدوده شیل در هر دو رودخانه 

در  پایین دست  3در محدوده شیل وایستگاه  5در باال دست شیل، ایستگاه  9تعیین شدند.ایستگاه به منظور نمونه برداری 



 9316بهار/ 4شماره  سال اول/                                                         مجله آبزیان دریای خزر          

21 

 

ال مولدین به محل شیل نزدیکترین مسیر برای انتقبا در نظر گرفتن  9313از اسفند ماه انتقال مولدین شیل انتخاب شدند.

ابتدا مولدین به آرامی از طریق شیلنگ مخصوص تخلیه به حوضچه آرامش های مورد مطالعه صورت گرفت.  گذاری در رودخانه

و کاهش استرس به آرامی از حوضچه  سازگاریولدین بعد از کردند. مکه درکنار رودخانه )شیل گذاری( تعبیه شده انتقال پیدا 

عدد با  565تعداد مولدین انتقال یافته به محل شیل گذاری در رودخانه کاظم رود  ند.یددخانه هدایت گردآرامش به داخل رو

عدد با نسبت نر به  353و تعداد مولدین انتقال یافته به محل شیل گذاری در رودخانه نسا رود  9به  4/9نسبت نر به ماده  

 .(4الی 9عدد بودند)شکل های 9به  6/9ماده  

 

 نحوه انتقال مولدین به محدوده شیل در رودخانه ها -9شکل

 

 نحوه انتقال مولدین به حوضچه آرامش -5شکل

  

 محل شیل گذاری در رودخانه نساء رود -4شکل محل شیل گذاری در رودخانه کاظم رود -3شکل

و با   آوری  ا در ظروف نمونه برداری جمعمورد نظر ر  از ایستگاه های  آب  سی  سی 511 ،  فیتوپالنکنون برای نمونه برداری از

های  بررسی های کمی و کیفی نمونه .(Sourina, 1987گردیدند )  منتقل  آزمایشگاه  به  و   تثبیتدرصد  4ن به نسبت فرمالی

  روز در تاریکی 91  مدت  در این روش نمونه ها به (.APHA, 2005)صورت گرفت استاندارد متدفیتوپالنکتون مطابق روش 

 5  مدت  به  در چند مرحله  نمونه  و مابقی  آن را تخلیه  رویی  آب  مخصوصی  با سیفون  دهند. سپس  شده تا کامالً رسوب  نگهداری

لیتر برسد.سپس در آزمایشگاه   میلی 55 - 51  ها به نمونه  سانتریفوژ شدند تا حجم  دور در دقیقه 3111  با سرعت  دقیقه

 51و  X 91  با بزرگنمایی  متر و میکروسکوپ  میلی 54×  54 سد و یك  توسط  کمی  مرحله  و یك  کیفی  ها در دو مرحله نمونه
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X  41و X  شدند   و بررسی  شمارش(Vollenweider, 1974; APHA,2005.) توسط تور زوپالنکتوننمونه برداری

و در ظرف شیشه  هیتر آب توسط  تور فیلتر شدل 911صورت گرفت. در هر یك از ایستگاه ها  51مخروطی پالنکتون با چشمه 

 نمونه کردن همگن از پس درآزمایشگاه. (Wetzel and linkens, 1991)درصد تثبیت شدند  4به نسبت  ای با فرمالین

 شدند شمارش و گرفتند قرار Bogarovشمارش الم روی و شده برداشته Stample پت پی توسط مدرج، ظرف كی هادر¬

(Postel et al.,2000; Newel, 1977. 

 951طول تعیین شده به  ترانسکتدر  ،آمپر 1/9با  Electro fishingبا استفاده از سالیك، تور پره و از ماهیان نمونه برداری 

جهت جمع آوری ماهیان  (.Bagenal, 1978; Ludwig and Reynolds, 1988)ها صورت گرفتمتر در کنار رودخانه 

میلی متر نیز استفاده  6میلی متر، از تور پره با چشمه  6چوک دستگاه الکتروشوکر با چشمه تور دچار شوک شده، عالوه بر سا

عالوه بر این روش ها برای برآورد جمعیت بچه ماهی سفید پالتی در هر ایستگاه با استفاده از تور (. Sheldon, 1968شد)

نمونه ها پس از صید در .لوکرن برآورد جمعیت صورت گرفت چشمه ریز در نظر گرفته شد و با استفاده از الکترو شوکر با روش

تثبیت شده و جهت بررسی به )برای ماهیان بزرگتر( درصد  91درصد )برای الرو و بچه ماهیان( و  4به نسبت  فرمالین

داد تع Nبه ترتیب صید های اول و دوم بوده و   C2و  C1در این روش (.Bagenal, 1978آزمایشگاه انتقال داده شدند)

 ماهیان برآورد شده در محدوده صید می باشد.

 

 و بحث نتایج

،  Bacillariophyta  ،Chlorophyta ،Cyanophytaاز شاخه های  گونه فیتوپالنکنون 55در مجموع 

Euglenophyta  وPyrrophyta  گونه مربوط به شاخه  95شناسایی شد کهBacillariophyta،3  گونه

. داشتند تعلق Pyrrophyta به نیز گونه 9 و Euglenophyta به گونه Cyanophyta ، 2گونه به Chlorophyta ،9به

 .داد اختصاص خود به را گونه تعداد بیشترین Bacillariophyta شاخه ها نمونه کلیه در
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 ( شاخه های فیتوپالنکتونی مشاهده شده در رودخانه نسا رود 914تراکم )تعداد در متر مکعب *  -5شکل 
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 شده در رودخانه کاظم رود ( شاخه های فیتوپالنکتونی مشاهده 914تراکم )تعداد در متر مکعب *  -6شکل 
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 شده در رودخانه نسا رود زی توده )میلی گرم در متر مکعب ( شاخه های فیتوپالنکتونی مشاهده -1شکل 
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 شده در رودخانه کاظم رود مشاهده زی توده )میلی گرم در متر مکعب ( شاخه های فیتوپالنکتونی -5شکل 

 و  Copepoda ،Cladocera ،Rotatoria ،Protozoaمتعلق به راسته ها و شاخه های زوپالنکتونگونه  94در مجموع 

 در  بیش ترین تراکم زوپالنکتوندر اردیبهشت ماه مشاهده شدند. از گروه زوبنتوز Chironomodaeو  Nematodaگروه  5

در کاظم رود، به تعداد بیش ترین تراکم زوپالنکتون و ر مترمکعب در باال دست رودخانه عدد د9191نسا رود، به تعداد 

.تراکم مکانی و زمانی زوپالنکتون نشان می دهد که بیشترین تراکم شیل مشاهده شد محدودهعدد در مترمکعب در  95511

عدد در متر  1111وده شیل تراکم زوپالنکتون زوپالنکتون در رودخانه نسارود در فروردین ماه بوده است. در فروردین در محد

 1و  Bosminacoregoniدر صد زی توده تحت تاثیر گونه  51میلی گرم در متر مکعب بود، که  55/919مکعب و زی توده 
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تعلق داشت. در اردیبهشت ماه تراکم و زی توده  Mesocyclops leuckartii گونه Copepodaدر صد به راسته 

میلی گرم در متر مکعب  55/4عدد در متر مکعب و  111رودخانه به شدت کاهش داشت و به ترتیب با  زوپالنکتون در این

بار کمتر از فروردین و حدود  5میلی گرم بوده است که  51/91مشاهده شد. در خرداد در محدوده شیل زی توده زوپالنکتون 

رود بیش ترین میزان تراکم و زی توده زوپالنکتون در (. در رودخانه کاظم 91و  1برابر اردیبهشت بوده است)شکل های  5

برابر خرداد بود.  5/3قرار داشت. با این تفاوت که در اردیبهشت تراکم موجودات  Rotatoriaمحدوده شیل بود که تحت تاثیر 

تا  941رداد بین ، در خ111تا  451، در اردیبهشت بین  611تا  61تغییرات زوبنتوز  فروردین ماه در رودخانه نسارود بین 

عدد در متر مکعب نوسان  361تا  911و در خرداد بین  141تا  351و در رودخانه کاظم رود در اردیبهشت بین  911

 Nematodaقرار داشت و گروه  Chironomidaeو Nematoda(. جمعیت زوبنتوز تحت تاثیر دو گروه 99داشت)شکل 

 جمعیت بیتتری داشت. 

 

 و زمانی تراکم زوپالنکتون در رودخانه های نسارود و کاظم رودتغییرات مکانی   -1شکل

 

 تغییرات مکانی و زمانی زی توده زوپالنکتون در رودخانه های نسارود و کاظم رود  -91شکل
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 تغییرات مکانی و زمانی تراکم زوبنتوز در رودخانه های نسارود و کاظم رود  -99شکل

. مولدین در (9)جدول بوده است 9به 5/9ماده مورد استفاده برای تکثیر در دو رودخانه فوق الذکر حدوداً نسبت مولدین نر به 

در . (9)جدول شیل  منتقل گردیدند ،در محدودهبه رودخانه های مذکورماه فروردین  از اواخر اسفند ماه تا اوایل چند مرحله 

ه بر مشخص کردن سطح مشخصی از رودخانه در چند نقطه در محدوده ارزیابی میزان الروهای حاصل از تکثیر طبیعی، عالو

شیل )محل تکثیر ماهی سفید( و شمارش الروها در سطوح تعیین شده ، از نرماتیو تکثیر نیمه مصنوعی ماهی سفید دریای 

وجود ندارد و با طبیعی های حاصل از تکثیر محاسبه الرو برآورد و زیرا در شرایط طبیعی امکان دقیق خزر نیز استفاده گردید)

عدد  و  515گرم در این بررسی هرقابل ذکر است که تعدا تخم در (. درصد می باشد 11هر گونه بررسی میزان خطا بیش از 

درصد و  61درصد وزن بدن ماهیان مولد در نظر گرفته شد. درصد لقاح به میزان  95همچنین میزان وزن تخمدان حدود 

درصد در هر کلنی بوده  11نظر گرفته شد. هر چند در این بررسی تخم های لقاح یافته بیش از  درصد در 51درصد هچ برابر 

است. اما قابل ذکر است که در محیط های تکثیر طبیعی تخم های لقاح نیافته عمدتاً شناور شده و محیط را ترک می کنند. 

بدلیل مقارن شدن زمان تکثیر ماهیان مهاجر دریای خزر نتایج نشان داد . تنظیم گردید9لذا بر اساس موارد فوق الذکر جدول 

 Alburnoide)، ماهی لپك (Capoeta capoeta) و ماهیان ساکن در رودخانه نظیر: سیاه ماهی ) ماهی سفید(

sechwaldi.رقابت غذایی بین آن ها وجود دارد. از آنجایی که میزان غذای رودخانه طبق بررسی بعمل آمده تکافوی (، و...

این ماهیان را نمی کند، لذا با ایجاد رقابت غذایی امکان رشد منظم برای الرو های ماهی سفید وجود نداشته است. در  همه

، بطوری که در نمونه برداری ها در برخوردار بودنمونه برداری ها مشخص گردید که الروهای ماهی سفید از روند افزایش وزن 
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گرم )در محدوده شیل و باال  9میلی گرم )معموالً در پایین دست( تا اوزان حدود  951هر دورودخانه نسارود و کاظم رود از 

 . (9)جدول  دست( دیده شدند

 ماهی سفید رودخانه های نسارود و کاظم رود، بچه ماهیو الرو هچ شده  ،مولدین تعداد -9جدول

 رودخانه نسارود رودخانه کاظم رود شرح

 595 511 تعداد مولدین نر

 935 365 مولدین مادهتعداد 

 954535±95135 946531±53135 خطای استاندارد )گرم( ±میانگین وزنی مولدین ماده

خطای استاندارد )سانتی  ±میانگین طولی مولدین ماده

 متر(
531±4135 534±4535 

 5111111 4511111 تعداد الرو هچ شده

 9911111 9311111 تعداد بچه ماهی

 وزن بچه ماهی)میلی گرم(

 روزه( 41-51)حدود 
9959-951 9531-951 

 

تا در مطالعه حاضر این نسبت  گرفته وماهی نر قرار  3-4رودخانه در کنار هر ماهی ماده معموالً  بهدر مهاجرت ماهیان سفید 

مولدین که شده، بطوری سالگی بالغ  4تا  3سالگی و ماده ها در  3تا  5در  نر سفید انماهی .رعایت شد هادر رودخانه حدودی 

تخمهای  . (Berg, 1949گرم می باشند. ) 511گرم و ماده دارای وزن حداقل  411نر در زمان تکثیر دارای وزن حداقل 

رسیدگی جنسی بوده که طی مدت  4ماهیان سفید در بدو ورود به محدوده شیل رودخانه های مورد بررسی در اواخر مرحله 

 . شدندکامل شده و آماده تخم ریزی زمان کوتاهی پس از ورود ، رسیدگی جنسی 

ها از نظر  فیتوپالنکتون . رودخانه های حوضه جنوبی دریای خزر در بر گیرنده گونه های مختلفی از فیتوپالنکتون می باشند

بدلیل  کهبه همراه جریان آب وارد آب دریا شده  وها برخوردارند  پالنکتونزودر آب شیرین از تنوع بیشتری نسبت به  حضور

در حالیکه بتدریج با  .های مناطق شور وجود دارد های شیرین و لب شور بیشتر از نمونه شوری پایین این مناطق، عمدتاً گونه

 .(Plotnikov, 2006)گردد های دریایی و لب شور بیشتر می افزایش شوری در مناطق دور از ورودی رودخانه ها، گونه
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توان از آنها نام برد و پس از  خوراک می در بچه ماهیان دارند و به عنوان گروه خوشگروه باسیالریوفیتا بیشترین درصد جذب را 

ای در رتبه سوم   آن سیانوفیتا بیشترین درصد جذب را دارند البته در صورتی که گونه سمی نباشند و  کلروفیتا از نظر تغذیه

و  (Bacillariophyta)ه باسیالریوفیتا نیز از هضم و جذب دو گرو 9151و همکاران در سال Herodek قرار دارند.

کند.الرو بسیاری از ماهیان برای رشد و نمو نیاز به غذای مقوی ویژه دارند و به خاطر  صحبت می (Cyanophyta)سیانوفیتا 

ی جثه و دهان کوچکشان قادر به تغذیه هر نوع غذایی نیستند و به همین دلیل برای تغذیه از موجودات بسیار ریز میکروسکوپ

 خزر دریای جنوبی حوضه های رودخانه مصب در شده مشاهده های اکثرفیتوپالنکتوناند  استفاده می شود. مطالعات نشان داده

 در ای عمده نقش که شده تشکیل Chlorophyta وCyanophyta و Pyrrophyta ،(دیاتومه) Bacillariophyta از

.در مراحل الروی تغذیه آن از است محیطی شرایط از متاثر هک داشته خزر دریای های رودخانه ورودی اولیه تولیدات

( الرو حشرات Chironomidaeپالنکتون ها، الرو شیرونومید )زو فیتوپالنکتون ها، بعد از آن همراه با رشد بدن به ترتیب از

ماهی سفید از نرم آبزی، نرم تنان، سخت پوستان )گاماروس و خرچنگ پهن( و کرم پرتار است. در دوران بلوغ غذای اصلی 

نتایج مطالعه حاضر  .(9351)عبدلی و نادری جلودار،  تنان می باشد. در زمان مهاجرت به رودخانه تغذیه آن متوقف می شود

روز مطلوب بوده و تعداد قابل توجه ای بچه ماهی از الروهای  41-51نیز نشان داد که رشد الرو و بچه ماهیان سفید در مدت 

 که بیان کننده تغذیه فعال آنها از برخی گروه های  پالنکتونی رودخانه های مورد بررسی می باشد.هچ شده تولید شده 

گرم به سمت دریا مهاجرت می نمایند، تا دوره رشد خود را  5-3روز و رسیدن به وزن 55-35الروهای حاصله معموالً پس از 

 .سپری کنندبا تغذیه از انواع غذاهای طبیعی در مناطق کم عمق دریای خزر 

نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به این که تعداد مولدین در کاظم رود بیشتر از نساءرود بوده ، تعداد الرو های هچ شده 

بیشتر بود. اما میزان رشد و بچه ماهیان تولید شده در نساء رود بیشتر بوده که نشان دهنده شرایط مطلوب تر این رودخانه  نیز

یه ای، شفافیت آب، عمق آب، اکسیژن و سایر شرایط زیستگاهی می باشد. نتایج بدست آمده توسط مطالعات به لحاظ تعذ

نتایج این مطالعه .(; 9351Khanipour, 2005;Buentello, 2000عبدلی و نادری جلودار، ) متعددی تأیید می شود

نساءرود بوده ، تعداد الرو های هچ شده نیز بیشتر بود. اما نشان داد که با توجه به این که تعداد مولدین در کاظم رود بیشتر از 

میزان رشد و بچه ماهیان تولید شده در نساء رود بیشتر بوده که نشان دهنده شرایط مطلوب تر این رودخانه به لحاظ تعذیه 

 متعددی تأیید  ای، شفافیت آب، عمق آب، اکسیژن و سایر شرایط زیستگاهی می باشد. نتایج بدست آمده توسط مطالعات

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که (; 9351Khanipour, 2005;Buentello, 2000عبدلی و نادری جلودار، ) می شود

تکثیر طبیعی ماهی سفید به روش شیل گذاری در رودخانه نسا رود مطلوب تر از کاظم رود بود، لذا در صورت استفاده از این 

ی گردد رودخانه ای انتخاب گردد که در گذشته سابقه تولید مثل طبیعی ماهی سفید روش به صورت گسترده تر، پیشنهاد م

در آن بیشتر صورت می گرفت. در ضمن میزان فراهم بودن غذا نقش مهمی در میزان رشد و تولید بچه ماهیان داشته لذا الزم 
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گیرد تا با مشخص شدن برخی شاخص است که رژیم غذایی بچه ماهیان حاصل از روش شیل گذاری مورد بررسی دقیق قرار 

های غذایی هم بتوان توان محدوده تعیین شده در رودخانه را برای میزان مشخصی از تولید الرو و بچه ماهیان تعیین نمود و 

 هم   بتوان به باز سازی گروه های خاص غذایی نظیر گروه های خاص پالنکتونی در رودخانه کمك نمود.
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توان از آنها نام برد و پس از  خوراک می الریوفیتا بیشترین درصد جذب را در بچه ماهیان دارند و به عنوان گروه خوشگروه باسی

ای در رتبه سوم   آن سیانوفیتا بیشترین درصد جذب را دارند البته در صورتی که گونه سمی نباشند و  کلروفیتا از نظر تغذیه

 ، Cyclotella caspica، Cymbella tuamide  مطالعه  عبارتند از قرار دارند. گونه های خوش خوراک این

Navicula simplex، Gyrosigma variabile, Chlorella sp..وOscillatoria limosa   5که همگی در ایستگاه 

ت معنی دار )باال دست شیل( کاهش یافتند. این مطالعه تغییرا9)محدوده شیل( بیشترین تراکم را داشتند و سپس در ایستگاه 

نشان داد و به عبارت ( 3تراکم فیتوپالنکتون را بین ایستگاه های  باال دست شیل ، محدوده شیل و پایین دست شیل )ایستگاه 

 گرفت.دیگر تغییرات معنی دار در تراکم فیتوپالنکتون در آبهای گذران از نواحی شیل گذاری صورت 
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