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غلظت کلرید کلسیم  4و %(  5/1و  8/1، 0، 01)غلظت ساکارز  4العه ترجیح چشایی بچه تاس ماهیان ایرانی نسبت به در این مط

با )گروه وزنی کوچک  3ماهیان مورد استفاده به . به کمک آزمون های رفتاری مورد شناسایی قرار گرفت%(  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  3همچنین مشاهده شد که کلرید کلسیم در هر (. P > 1015)گروه وزنی معنی دار نبود  3دهانی نشان داد که اختالف میان 

افزایش غلظت، شاخص مطبوعیت چشایی به عبارت دیگر، با (. P > 1015)وزنی بر گیرندگی چشایی خارج دهانی تاثیر مثبت داشت 

و برای %  0بیشترین میزان شاخص داخل دهانی در اثر کلرید کلسیم نیز برای گروه وزنی کوچک در غلظت . خارج دهانی افزایش یافت

اثر منفی  اما، ساکارز اثر منفی در دریافت گرانول ها برای گروه وزنی بزرگ و. بدست آمد%  01گروه وزنی متوسط و بزرگ در غلظت 

کلرید کلسیم در جیره غذایی %  5/1-0بنابر این نتایج، می توان گفت افزودن  . گروه وزنی داشته است 3در بلعیدن گرانول ها برای هر 

 .بچه تاس ماهیان ایرانی می تواند وضعیت تغذیه را در این گونه بهبود بخشد
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 مقدمه
  ماهيان خاوياري از جمله منابع زيستي ارزشمند ملي،      

منطقه اي و بين المللي هستند و براي کشورمان حائز اهميت 

تاس ماهي ايراني از جايگاه ويژه اي   در اين ميان، .مي باشند

برخوردار است که از با ارزش ترين ماهيان درياي خزر است، 

جنوبي درياچه خزر بوده و در قسمت هاي مخصوص سواحل 

غالب شدن اين ماهي طي . شمالي آن به ندرت يافت مي شود

شدن به عنوان  سال هاي اخير و شانس اين گونه جهت معرفي 

نيز بر اهميت ( 4734؛ جرجاني،  4731والنتينا، )ماهي پرورشي 

به دليل ارزش غذايي اين ماهيان از يک سو و . آن مي افزايد

ن ذخاير آنها در زيستگاه هاي طبيعي از سوي ديگر، تکثير ميزا

و پرورش اين ماهيان، به عنوان يک راهکار علمي، منطقي و 

کاربردي جهت جلوگيري از انقراض آنها از سالها پيش مورد 

که اين عمل نه تنها (. 4737ابراهيمي، )توجه قرار گرفته است 

د، بلکه همچنين مي مي تواند ماهي موردنياز بازار را تأمين کن

 Li)تواند ابزاري جهت کاهش فشار صيد به ذخاير طبيعي گردد 

et al., 2009 .) اما يکي از مسائل اصلي در صنعت پرورش

مصنوعي ماهيان، نياز به بهبود کيفيت غذا مي باشد 

(Kasumyan & Sidorov, 1995 .)ويژه در پرورش ماهي  به

ذاي دستي در اندازه هاي قره برون که عدم تغذيه اين گونه از غ

 . کوچکتر مشهود است

شناخت رفتار تغذيه اي ماهيان در آبزي پروري حائز 

غذا و فناوري هاي تغذيه مي توانند به گونه . اهميت فراوان است

اي طراحي مي شوند که ضمن تحريک مصرف غذا، رشد و 

عالوه بر اين، رفتارهاي موجود . بازماندگي را نيز افزايش دهند

ه را مي توان محصول ارتباط فيزيولوژي و اکولوژي و نتيجه زند

قابل سنجش اعمال و فعاليت هاي دستگاه عصبي مرکزي و 

محيطي، فرايندهاي ژنتيکي و بيوشيميايي دانست، که بر 

 ,.Kane et al)اهميت مطالعات رفتارشناسي داللت مي کند 

2004 .) 

سي در بروز رفتارهاي تغذيه اي ماهي سيستم هاي ح 

زيادي شرکت مي کنند که نقش و اهميت آنها در مراحل 

 ,Kasumyan & Doving)مختلف تغذيه متفاوت است 

سيستم حسي چشايي است  يکي از اين سيستم ها، (. 2003

هاي خارج دهاني، که  گيرنده هاي داخل دهاني و گيرنده: شامل

حس  .هر دو گروه از گيرنده ها در تغذيه ماهي نقش دارند

مرحله نهايي رفتار تغذيه ( به ويژه چشايي داخل دهان) چشايي

اي، يعني گرفتن، ارزيابي کردن و سپس بلعيدن يا پس زدن 

 (. kuzmin et al., 1999)غذا را کنترل مي کند 

مواد شيميايي مختلف در گونه هاي مختلف پاسخ هاي 

 & Kasumyan)رفتاري چشايي متفاوتي به وجود مي آورند 

Marusov, 2003.)  مزه اصلي  1مواد چشايي کالسيک يا همان

گروهي از مواد هستند که در  (شيريني، تلخي و شوري ترشي، )

برخي از اين طعم ها مي . تحريک چشايي ماهي مطرح هستند

توانند رفتار جستجوي غذا را تحريک کرده و نقش جاذب داشته 

 .باشند

يره و به توازن ج در پژوهش هاي مرتبط با غذاي آبزيان    

مواد مغذي آن توجه شده، ولي جاذبه غذايي براي اندام هاي 

گيرنده شيميايي اعم از بويايي و چشايي کمتر مورد توجه قرار 

در حالي که   ،(Kasumyan & Marusov, 2003)مي گيرد 

هاي موجود حاکي از آنند که ماهي غذاهاي حاوي مواد  يافته

کند  بيشتري مصرف ميجاذب چشايي و بويايي را بهتر و با ميل 

(Aema, 1997; Caprio,1982 .) همچنين مشخص شده که

ونيز  غذاهاي با جاذبه چشايي توسط ماهي بهتر هضم مي شود

زمان تغذيه الرو ماهيان و انتقال آنها از تغذيه طبيعي به تغذيه 

 (.Kasumyan & Doving, 2003)دهد  دستي را کاهش مي

اي و با هدف بررسي پاسخ  تحقيق حاضر بر پايه رفتار تغذيه

هاي چشايي بچه تاس ماهي ايراني نسبت به طعم شيريني و 

تلخي و نيز يافتن محرک چشايي مناسب به منظور بهبود 

 . کيفيت غذاي مصنوعي، صورت گرفت

 هامواد و روش

قطعه بچه تاس  4111به منظور انجام اين آزمايش تعداد 

ز تکثير و پرورش ماهيان از مرک 38ماهي ايراني در خردادماه سال 

کيلومتر شمال شرقي گرگان  14خاورياري شهيد مرجاني واقع در 

به مرکز آبزي پروري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي 

تا با  گرگان انتقال و در حوضچه هاي ذخيره نگهداري شدند
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ماهيان مورد استفاده در تحقيق . شرايط جديد سازگار شوند

 سانتي متر 3-43گرم و دامنه طولي  3-83ي دامنه وزنحاضر با 

اندازه  به منظور مطالعه دقيق تر و عدم وجود اختالف در بودند که

، (ساکارز، کلريد کلسيم، شاهد و شيرونوميد)ماهيان در هر تيمار 

و ( گرم 44-81)، متوسط (گرم 3-41)گروه وزني کوچک  7به 

 41ها در هر يک از تيمار تقسيم شدند و( گرم 87-83)بزرگ 

تکرار انجام شدند و  41هر يک از تيمارها در  .تکرار انجام شدند 

ماهيان مورد استفاده در هر تکرار براي تکرار بعدي تعويض مي 

 . شدند

با ابعاد  يآزمايش ماهي به آکواريوم 7براي اجراي آزمايش ،  

طول آکواريوم توسط صفحه جدا کننده در گروه ) 71*11*31

گروه  7تر کاهش داده شد تا واحد سطح در  هاي سايزي کوچک

سانتي متر و  3با آب ساکن  و ارتفاع آب ( سايزي يکسان باشد

زمان . همراه با هوادهي، در هر تکرار تيمارها، منتقل مي شدند

دقيقه  81-84سازگاري بچه ماهي ها با شرايط آکواريوم آزمايشي 

هم اندازه  گرانول 41پس از آن در بخش مياني آکواريوم . بود

و حاوي غلظت هاي متفاوت از هر يک % 8ساخته شده از ژل آگار 

همه گرانول ها . از مواد محرک، در يک لحظه ريخته مي شد

جهت قابل مشاهده بودن و تسهيل شمارش با استفاده از اکسيد 

اين رنگ همراه با هر . درصد به رنگ سبز در مي آمدند7/1کروم 

ده به ژل آگار در زمان تهيه اضافه يک از محرک هاي مورد استفا

برش و تهيه گرانول ها با استفاده از پيپت پاستور، . مي شد

طول و قطر گرانول ها . بالفاصله قبل از تکرارها صورت مي گرفت

متناسب با اندازه ماهي و اندازه دهان آنها تهيه مي 

 & Kasumyan & Sidorov, 1994; Kasumyan)شد

Morsy, 1996; Kasumyan, 1999).  ژل آگار حاوي مواد

روز  3درجه سانتي گراد و به مدت حداکثر 4کالسيک در دماي 

 .نگهداري مي شد

دقيقه با  4پس از وارد کردن گرانول ها به آکواريوم طي 

مشاهده مستقيم تعداد حرکت گرفتن گرانول توسط بچه ماهيان 

هيان پس از زمان ياد شده، ما(. با عنوان تعداد تالش)ثبت مي شد

از آکواريوم خارج و تعداد گرانول هاي باقي مانده در کف آکواريوم 

به دقت شمارش مي شدند و به اين وسيله با تفريق تعداد گرانول 

گرانول اوليه، تعداد خورده شده بدست مي  41خورده شده از 

بار در  4تغذيه ماهيان . (Kasumyan & Doving, 2003).آمد

، با استفاده از غذاي پلت شده ساخت روز، بعد از انجام آزمايش

 .شرکت بيومار صورت مي گرفت

از آنجايي که ماهي بعد از ارزيابي مقدماتي غذا توسط جوانه 

هاي چشايي موجود بر روي سبيلک اقدام به قاپيدن غذا 

کند، تعداد تالش يا قاپيدن پلت ها مشخص کننده ترجيح  مي

رده شده نيز براي تعداد پلت هاي خو. چشايي خارج دهاني است

 .محاسبه ترجيح چشايي داخل دهاني مورد استفاده قرار گرفت

داخل دهاني و خارج )براي محاسبه کمي ترجيح چشايي 

استفاده شد ( pal I) از شاخص مطبوعيت ( دهاني

(Kasumyan & Morsy, 1997 : ) 

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

R  =پلت هاي مصرف شده حاوي ماده محرک 

C  = (شاهد)پلت هاي مصرف شده بدون ماده محرک 

پس از اينکه تکرار اول همه تيمارها انجام شد، آزمايش  

آزمايش ها . به اجراء در آمد( پلت هاي واجد ماده محرک) شاهد

ر جدول درمرحله اول بر اساس غلظت هاي پايه مشخص شده د

انجام گرفت و در مراحل بعدي غلظت اين مواد بر اساس  4

 .چگونگي تحريک چشايي کم يا زياد شدند

  در تمام آزمايش ها، تعداد ماهي در هر آکواريوم، ارتفاع آب،

سايز وشکل پلت ها ثابت  تعداد پلت ها،   مساحت کف آکواريوم،

 .بود

انجام  43نسخه  spssار آناليز آماري داده ها با استفاده از نرم افز

هاي با استفاده از آزمونها ابتدا نرمال بودن داده .گرديد

قرار نرماليتي  اسميرنوف و شاپيروويلک مورد ارزيابي-کلموگروف

براي )تست  tآناليز آماري داده ها با استفاده از آزمون . فتگر

، آزمون نا پارامتري (داده هاي مربوط به نسبت خورده به تالش

براي داده هاي مطبوعيت چشايي داخل و خارج )يتني من و

  و ضريب همبستگي اسپيرمن انجام گرديد( دهاني
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 مواد مورد نياز وغلظت پایه آن ها كه موردآزمایش قرارگرفت:  1جدول

 (درصد)غلظت پايه مورد آزمايش، مول مواد

 %(41) 88/1 ساکارز

 %(41) 8/1 کلريد کلسيم

 

 نتایج 
ت، رفتار بچه ماهي ها پسس از گذشست چنسد    طبق مشاهدا

دقيقه از ورود به آکواريوم آزمايش، حالت عسادي بسه خسود مسي     

گرفت و ريختن گرانول ها به آکواريوم ترس يا تحريک يا تغييسر  

نتساي  مطبوعيست چشسايي    . بارزي در رفتار آنها ايجاد نمي کسرد 

 نشان مي دهد که، کلريد کلسيم نيز در( 8جدول )خارج دهاني 

هاي چشايي خارج دهاني تائيد مثبت  گروه وزني بر گيرنده 7هر 

بسسه عبسسارت ديگسسر، بسسا افسسزايش غلظسست، شسساخص . داشسسته اسسست

مطبوعيت چشايي خارج دهاني افزايش يافست، گرچسه اخستالف    

براي گروه ه وزني کوچک کوچک معنسي  % 4و  41ميان غلظت 

دهسد کسه نتساي     نشسان مسي    7جدول  (. P/050)دار نبود 

مطبوعيسست چشسسايي داخسسل دهسساني انسسدکي متفسساوت بسسا نتسساي   

ميزان اين شساخص بسراي   . مطبوعيت چشايي خارج دهاني است

، %1/ 4و  4کلريد کلسيم در گروه وزني کوچک در غلظت هساي  

و در گسروه وزنسي    4و  41در گروه وزني متوسط در غلظت هاي 

ر غلظست هسا   به طسور معنسي داري از سساي    4/1بزرگ در غلظت 

همچنسين مشساهده شسد کسه کساهش      (.  >P 14/1)بيشتر بسود  

در گروه وزنسي کوچسک،    ٪ 4به  41غلظت کلريد کلسيم تنها از

 در گروه وزني متوسط و کاهش غلظت از  ٪4/1به  4کاهش از 

در گروه وزني بزرگ، مي تواند تفاوت معنسي داري   ٪ 4/1به  4/1

 (. >P 14/1)در ميزان اين شاخص ايجاد کند 

نشان مي دهد که غلظت  7و  8داده هاي جدول هاي 

اثر منفي در دريافت و بلع گرانول ها ( ٪41)باالي ساکارز 

گذاشته است و بيشترين حساسيت ماهيان به ساکارز هم 

درخصوص مطبوعيت چشايي خارج دهاني و هم درخصوص 

 . مشاهده گرديد ٪ 4مطبوعيت داخل دهاني در غلظت 

بت گرانول هاي خورده شده به تعداد بيشترين ميزان نس

درصد و  41در غلظت ( 1جدول )تالش در واکنش به ساکارز 

درصد  4در غلظت ( 4جدول)در واکنش به کلريد کلسيم 

داداه هاي مربوط به ميزان نسبت گرانول هاي . مشاهده گرديد

خورده شده به تعداد تالش، همچنين بيانگر عدم وجود اختالف 

ر تيمار هاي مورد آزمايش در مقايسه با گروه معني دار در اکث

شاهد و وجود اختالف معني دار در اکثر تيمار ها در مقايسه با 

 .تيمار شيرونوميد بوده است

مقايسه واکنش هاي چشايي خارج دهاني و داخل دهاني 

تاس ماهي ايراني در واکنش به ساکارز و کلريد کلسيم نشان 

 183/1سامانه  8يان اين داد که ضريب همبستگي اسپيرمن م

rs=   (14/1>p )بررسي نتاي  همبستگي ميان شاخص . است

هاي رفتاري نشان مي دهد که، در واکنش به ساکارز همبستگي 

و  14/1ميان شاخص مطبوعيت داخل و خارج دهاني در سطح 

معني دار مي  14/1در ميان ساير پارامتر هاي رفتاري در سطح 

ريد کلسيم نيز ضريب همبستگي براي کل(. 6جدول )باشند 

معني دار مي  14/1ميان تمام پارامترهاي رفتاري در سطح 

 (.3جدول )باشد 
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 )%(اكنش به ساكارز و كلرید كلسيمشاخص مطبوعيت چشایی خارج دهانی تاس ماهی ایرانی در و -2جدول 

 . >p)14/1)د جود اختالف معني دار مي باشحروف مشابه نشان دهنده عدم و

 

 

 

 )%(اكنش به ساكارز و كلرید كلسيمشاخص مطبوعيت چشایی داخل دهانی تاس ماهی ایرانی در و : 3جدول 

 . >p)14/1)د حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود اختالف معني دار مي باش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)%(گروه سايزي  
)%(غلظت   تيمار 

 کوچک متوسط بزرگ

13/1-  
cd 13/3  

bc 44/8 bcd 41  

 

 ساکارز

 
 

43/8  
bcd 84/41  

b 87/83 a 4 

- - 38/41 b 3/1  

64/41-  
de 84/88-  

e 14/48- de 4/1  

78/63  
ab 76/31  

a 88/63  
ab 41 

 کلريد کلسيم
87/46  

c 84/61  
bc 88/63  

ab 4 

47/76  
d 13/71  

d 47/73  
d 4/1  

73/3  
e 81/4  

e 18/3  
e 4/1  

)%(گروه سايزي  
)%(غلظت   تيمار 

 کوچک متوسط بزرگ

83/41- c 67/88-  
c 67/88-  

c 41  

 

 ساکارز

 
 

3/7  
ab 11/78  

a 63/46  
ab 4 

- - 63/46  
ab 3/1  

63/46-  
c 11/11 b 11/11 b 4/1  

48/11 bcd 73/18  
bcd 11/43  

def 41 

 کلريد کلسيم
11/11  

abc 43/44  
ab 38/67  

ab 4 

77/37  
a 63/46  

def 63/66  
ab 4/1  

63/46-  
f 11/11 e 63/46  

def 4/1  
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 در تاس ماهی ایرانی در واكنش به ساكارز( ٪)نسبت گرانول های خورده شده به تعداد تالش :  4جدول 

( ٪)  غلظت   شيرونوميد شاهد تيمار گروه وزني 

41 

44113113 کوچک //   71146324 //   3055519 //   

95111810 متوسط //   2884215 //   3078614 //   

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

    

4 

709997 کوچک //   529116 //   4022110 //   

44102422 متوسط //   1687312 //   4756821 //   

845174 بزرگ //   357634 //   ***// 6267919   

    

3/1  
084671 کوچک //   11/11  ***// 0152325   

    

4/1  

11/11 کوچک  11/11  ***// 7764426   

168333 متوسط //   534581 //   ***// 5948533   

11/11 بزرگ  413391 //   ***// 5325640   

 114/8تفاوت معني دار با شاهد در سطح ***      14/1تفاوت معني دار با شاهد در سطح **      14/1تفاوت معني دار با شاهد در سطح * 
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 تاس ماهی ایرانی در واكنش به كلرید كلسيم)% ( نسبت گرانول های خورده شده به تعداد تالش   :5جدول 

( ٪)  غلظت   شيرونوميد شاهد تيمار گروه وزنی 

41 

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   

    

4/1  

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

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

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

    

4/1  

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

544851 متوسط //   544851 //   ***// 5948533   

/0000 بزرگ  403391 //   ***// 5325640   

 114/1تفاوت معني دار با شاهد در سطح ***       14/1تفاوت معني دار با شاهد در سطح **    1/ 14تفاوت معني دار با شاهد در سطح * 
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ه ساكارزارتباط شاخص های رفتاری با یكدیگر در تاس ماهی ایرانی در واكنش ب : 6جدول  

 متغيرها
شاخص مطبوعيت چشايي 

 خارج دهاني

شاخص مطبوعيت 

 چشايي داخل دهاني

درصد خورده به 

 تالش

شاخص مطبوعيت چشايي داخل 

 دهاني
*/2510    

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

.شدمعني دار مي با 14/1همبستگي در سطح *  .معني دار مي باشد 14/1همبستگي در سطح **                      

 

 

 ارتباط شاخص های رفتاری با یكدیگر در تاس ماهی ایرانی در واكنش به كلرید كلسيم : 7جدول 

 متغيرها
شاخص مطبوعيت چشايي 

 خارج دهاني

شاخص مطبوعيت چشايي 

 داخل دهاني
 درصد خورده به تالش

داخل  شاخص مطبوعيت چشايي

 دهاني
**/ 3450    

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

                 .معني دار مي باشد 14/1همبستگي در سطح * 

 

 

 

 

 بحث

ماهيان خاوياري الگوي مناسبي براي مطالعات رفتار 

شيميايي هستند شناسي از جمله رفتار تغذيه اي و گيرندگي 

(Pavlov et al., 1970 .) تاس ماهيان از جمله تاس ماهي

در اين نوع ماهي . ايراني، غالباً از جانوران کفزي تغذيه مي کنند

ها حس چشايي گيرنده هاي اين حس و تعداد آنها مويد اين امر 

مانند بسياري ديگر از ماهيان، اين گيرنده ها به دو گروه . است

رج دهاني و چشايي داخل دهاني، تقسيم مي بزرگ، چشايي خا

شوند که شامل تعداد زيادي جوانه در دهان و محوطه آبششي، 

يرنده ها اين گ. اطراف لب ها، سبيلک ها و ناحيه شکمي هستند

از نظر ظاهري و تحريک پذيري به عوامل شيميايي تفاوت هايي 

ساختار عمومي جوانه هاي چشايي در ماهيان . با يکديگر دارند

 & Kasumyan)خاوياري همانند ديگر مهره داران است 

Sidorov, 1995.)  ( تيپ)جوانه هاي چشايي در چند شکل

لعات بافت اين اشکال به کمک مطا. مختلف يافت مي شوند

 شناسي کالسيک و ميکروسکوپ الکتروني قابل شناسايي هستند 

 (Witt et al, 2004; Reutter & Hansen, 2005  & 

Kapoor & Finger, 2007) . 

طبق مشاهدات رفتار تغذيه اي ماهيان خاوياري، گرفتن 

غذا توسط اين ماهيان فقط پس از تماس سبيلک آنها با غذا 

 Bastikov et al., 1981; Kasumyan)صورت مي گيرد 
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& kazhlaev, 1993 a,b .) در اپيتليوم سبيلک هاي تاس

ماهيان تعداد زيادي جوانه چشايي قرار گرفته است 

(Devitsina & Kazhlaev, 1992) که بوسيله آنها ارزيابي ،

حسي اوليه مواد غذايي صورت گرفته و اگر ماده، مطلوب براي 

اگر . د، به دهان گرفته مي شودگيرنده هاي خارجي چشايي باش

کيفيت ماده تماس يافته با سبيلک  به حد کافي نبوده يا تأثير 

. منفي داشته باشد ، ماهي عالقه اي به آن نشان نمي دهد

ارزيابي نهايي کيفيت قطعه يا غذاي گرفته شده در ماهيان 

خاوياري مانند همه ماهيان ديگر به وسيله گيرنده هاي چشايي 

ني که در بخشهاي متنوع حفره دهاني و فضاي آبشش داخل دها

 ;Boglione et al., 2006)قرار گرفته اند صورت مي پذيرند 

Kasumyan, 2011 .) 

نتاي  داده هاي مطبوعيت چشايي داخل و خارج دهاني تاس 

ماهي در واکنش به مواد کالسيک نشان مي دهد که اختالف 

معني دار نبوده  ميان گروه هاي وزني کوچک، متوسط و بزرگ

از آنجايي که ماهيان مورد استفاده در اين تحقيق همگي . است

گروه شايد  7ماه بودند، عدم اختالف معني دار ميان  7بزرگتر از 

گروه و  7به دليل عدم تفاوت ميان ساختار گيرنده هاي چشايي 

 .گروه به يکديگر باشد 7يا نزديک بودن وزن ماهي ها در 

لف نشان مي دهد که پاسخ هاي چشايي بررسي منابع مخت 

در بين . به مواد کالسيک بين گونه هاي مختلف، متفاوت است

گونه ماهي که توسط محققين مختلف مورد آزمايش قرار  76

گونه از آنها نقش محرک  44گرفتند مشاهده شد که، ساکارز در 

گونه ماده بي اثر شناخته شد و تنها در  43چشايي داشته و براي 

، اثر بازدارنده (Hidaka et al., 1978)گونه، ماهي پوفر يک 

طعم (. Kasumyan & Doving, 2003)داشته است 

مطلوب ساکارز براي بسياري از ماهيان گياهخوار و همچنين براي 

ماهيان همه چيز خواري که بخش عمده غذاي آنها را جلبک 

 تشکيل مي دهد، مثل کلمه، گوپي، مولي سياه و پالتي، ثابت

 ;Andriashev, 1944; Kasumyan, 1997)شده است 

Kasumyan & Nikolaeva, 1997,2002; Kasumyan 

et al, 2009) . اما بعضي از ماهيان همه چيزخوار و گوشت خوار

نيز به ساکارز يا انواع ديگر قندها پاسخ چشايي مثبت نشان مي 

و قزل آالي ( Jones, 1990)دهند، مثل قزل آالي رنگين کمان 

به (. Kasumyan & Sidorov, 1998, 2005)جويباري 

هرحال، براي بيشتر ماهيان همه چيزخوار و گوشت خوار، ساکارز 

اما نتاي  تحقيق حاضر . به عنوان ماده چشايي بي اثر شناخته شد

چنانکه در بخش نتاي  . با نتاي  يافته هاي قبلي متفاوت است

بازدارنده چشايي  درصد،41مشاهده شد ساکارز، حداقل در غلظت 

اگرچه، چشايي خارج . داخل دهاني براي تاس ماهي ايراني است

 .دهاني اين گونه کمتر تحت تاثير ساکارز قرار مي گيرد

کلريد کلسيم اگرچه براي اکثر ماهيان بازدارنده قوي  

چشايي محسوب مي شود، ولي براي برخي از گونه هاي ماهيان از 

ر درياچه اي که در اواخر بهار و قبيل، قزل آالي قهوه اي و چا

تابستان از حشرات تغذيه مي کنند، محرک چشايي محسوب مي 

 ,Kasumyan & Sidorov, 1993a; Kasumyan)شود 

مطبوعيت کلريد کلسيم براي اين گونه ها شايد به دليل (. 1997

اگرچه، برخي گونه ها . نقش حشرات در تغذيه اين گونه ها باشد

نيز از حشرات تغذيه مي کنند  Oncorhynchus ketaاز قبيل 

اما پاسخ چشايي مثبتي به کلريد کلسيم نشان نمي دهد 

(Kasumyan & Sidorov, 1993b .) به عالوه، براي کپور

معمولي و الي ماهي نيز کلريد کلسيم يک جاذب غذايي به 

حساب مي آيد، در حالي که اين گونه ها از حشرات تغذيه نمي 

به هرحال مواد جاذب و دافع (. Harborne, 1993)کنند 

طبيعي موجود در حشرات هنوز ناشناخته مانده 

تحقيق حاضر نشان . (Kasumyan & Doving, 2003)است

داد که کلريد کلسيم براي تاس ماهي ايراني، که از حشرات تغذيه 

 41نمي کنند، نيز جاذب غذايي محسوب مي شود و غلظت 

شاخص مطبوعيت چشايي درصدي آن مي تواند سبب افزايش 

و افزايش به ميزان کمتر در شاخص % 31خارج دهاني تا 

 .مطبوعيت چشايي داخل دهاني شود

همانطور که در بخش نتاي  بيان شد، در ميان گيرنده هاي 

س ماهيان در واکنش خارج دهاني و گيرنده هاي داخل دهاني تا

اهده ، همبستگي مثبت و معني دار مشبه ساکارز و کلريد کلسيم

نتاي  اين تحقيق با يافته هاي حاصل (. 14/1P> ،183/1=rs)شد 

از بررسي همبستگي ميان گيرندگي چشايي داخل و خارج دهاني 

 ,.Jafari et al)تاس ماهي ايراني در واکنش به اسيدهاي آمينه 
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اگرچه ميزان همبستگي مشاهده شده . همخواني داشت (2008

ي در مورد مواد کالسيک بين گيرنده هاي داخل و خارج دهان

کمتر از ميزان اين همبستگي در مورد اسيدهاي آمينه 

(114/1P< ،34/1=rs )علت اين اختالف مي تواند جذابيت . بود

ساکارز و بيشتر اسيدهاي آمينه، براي تاس ماهي ايراني، نسبت به 

 .باشد کلريد کلسيم

در بيشتر موارد مشاهده شده که گونه هاي نزديک به هم، 

موالً از يک جنس و يک خانواده نسبت به مواد مشخص پاسخ مع

مثالهايي از پاسخ هاي . هاي چشايي مشابهي نشان مي دهند

چشايي مشابه در گونه هاي نزديک به هم نيز وجود دارد که اين 

پديده در مورد مواد کالسيک آشکارتر از اسيدهاي آمينه مي 

چشايي مشابهي  ماده کالسيک پاسخ هاي 1باشد، براي مثال هر 

 Kasumyan)براي تاس ماهي سيبري و ازون برون ايجاد کردند

& Doving, 2003) . گونه از خانواده پوئسيليده  7ساکارز براي

خاره  7همچنين، براي ماهي . به عنوان جاذب غذايي شناخته شد

خاره کلريد کلسيم بازدارنده قوي چشايي معرفي شد  8و 

(Mikhailova et al., 2006; Kasumyan & 

Mikhailov, 2010  .) ،اما اين مطلب هميشه صادق نيست

به  مثالً کلريد کلسيم جاذب غذايي در کپور معمولي و الي ماهي

 دافع غذايي محسوب مي، اما در گلدفيش وحشي حساب مي آيد

اين در حالي (. Kasumyan & Sidorov, 1993b) شود

پور ماهيان مي است که تمام گونه هاي ذکر شده از خانواده ک

ب  همخواني دارد، لنتاي  تحقيق حاضر نيز با اين مط. باشند

چنانکه براي تاس ماهي سيبري و ازون برون، ساکارز و کلريد 

کلسيم در غلظت هاي پايه بازدارنده قوي چشايي داخل دهاني 

محسوب مي شوند، ولي براي تاس ماهي ايراني کلريد کسيم 

طبوعيت چشايي داخل دهاني سبب افزايش قابل توجه شاخص م

 8بازدارندگي ساکارز نيز در تاس ماهي ايراني کمتر از . مي شوند

گونه متعلق  7اين در حالي است که، هر . گونه ذکر شده مي باشد

اين نتاي  نشانگر تفاوت بارزي . به خانواده آسيپنسريده مي باشند

ا در ترجيح چشايي ماهيان خاوياري محسوب مي گردد که آنها ر

شايد عدم . خاره ماهيان متمايز مي کند 7از ماهياني همچون 

تطابق طيف چشايي در ماهيان خاوياري و شباهت آن در ساير 

 . ها مرتبط باشد ماهيان نزديک به هم با سابقه تکاملي متفاوت آن

 

 تشکر و قدردانی

بدين وسيله از همکاري صميمانه مديريت محترم شيالت 

پرسنل محترم مجتمع تکثير و پرورش  استان گلستان، رياست و

ماهيان خاوياري شهيد مرجاني گرگان و مسئول محترم مرکز 

آبزي پروري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان 

 .نهايت تشکر و قدر داني مي گردد
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