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 چكيده:

ماه در سواحل استان هرمزگان جمع آوري شدند  12به مدت  Scartelaos tenuisي از گونهخورك عدد ماهي گل 150 تعداد
در اين  ها با استفاده از روش شمارشي مورد بررسي قرار گرفت.رار گرفت. تركيبات معده نمونهو تغذيه آنها مورد بررسي ق

درصد احتمالي و دند. محاسبه ش FPراستا درصد خالي بودن دستگاه گوارش، شاخص غالبيت طعمه غذايي و شاخص 
فراواني نوع طعمه، درصد خالي بودن و غالبيت طعمه در فصول مختلف مطالعه شد. نتايج نشان دادند كه طعمه پاروپا صيد 
غالب و اختصاصي بوده است. تغييرات فصلي محسوسي در رژيم غذايي اين ماهي مشاهده نگرديد. درصد خالي بودن معده 

شاخص خالي  بوده است. فصول ديگرنسبت به  مقداركمترين  71/10باالترين و در پاييز با مقدار  36/47در زمستان با مقدار 
ي ماهيان با تغذيه دهد اين ماهي در زمره% بدست آمد كه نشان مي45از فصل و به طور كلي عدد  نظر صرفبودن معده 
ي بر رژيم غذايي همه چيزخواري گونه يدييتأتواند بدست آمد كه مي 27/1شاخص نسبي طول روده عدد  باشد.متوسط مي
S.tenuis .باشد 

 
 ، استان هرمزگانScartelaos tenuis، ييغذا: عادات كلمات كليدي
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 مقدمه

ها ماهيان از اهميتي ويژه و قابل توجه درياها آبزيان هستند. از ميان آنها و ارزشمند و تجديد شونده اقيانوسر از ذخاييكي 

از آنجا كه ). Royce,1992هاي جهان شناخته شده است (ونه ماهي در آبگ 21000تاكنون در حدود برخوردار هستند و 

اي هاي درون گونهذيه آنها براي درك بهتر بر همكنشهاي آبي هستند بررسي تغي مهمي از شبكه غذايي در محيطاجزان ماهيا

هاي هاي ارتباطي در ميان گونهزنجيرهاي مهم است. مطالعات درباره عادات غذايي ماهيان براي بهتر درك كردن و بين گونه

اهيان بسيار ماهيان دريايي مهم بوده و بدست آوردن اطالعات در مورد عادات غذايي ماهيان در يافتن ارتباطات شكارگري م

هاي مختلف آبزيان در يك العه بيولوژيكي و اكولوژيكي گونهمط).  Lopez and Arcila, 2002باشد (مهم و حائز اهميت مي

گردد كه اين امر در اعمال مديريت صحيح لوژيكي زنجيره غذايي اكوسيستم مياكوسيستم آبي منجر به شناخت و تحليل اكو

و ، صحرايي و تجزيه گاهي). بررسي عادت غذايي نياز به مطالعات آزمايشKazancheev, 1981شيالتي كاربرد فراوان دارد (

در  ).Biswas, 1993توان به عنوان غذا در نظر گرفت (شود را نمياي كه در روده يافت ميتحليل آماري دارد چرا كه هر ماده

شامل اساس محتويات معده وجود دارد كه ر پارامتر اندازه گيري عادات غذايي ب دوبررسي رژيم غذايي ماهيان در اغلب موارد 

در روش  1990). كاستلو Amundsen et al, 1996باشد (در معده ميهاي غذايي مختلف احتمالي و نسبي طعمه يفراوان

ها از رده ماهيان استخواني و خانواده گاو . گل خوركاي ماهيان پرداخته استبه تجزيه و تحليل استراتژي تغذيهنموداري 

گونه  40داراي  Oxudercinae). در حال حاضر زير خانواده Murdy.1989باشند ( مي Oxudercinaeماهيان و زير خانواده 

در مناطق گرمسيري  اًاين ماهيان عمدت .شوندها نسبت داده ميبه گل خوركجنس  4گونه با  32باشد كه تنها جنس مي 10و 

) Indo-Pacificاقيانوس آرام ( –فريقا و نواحي هند آو نيمه گرمسيري در سواحل جزر و مدي با بستري نرم در غرب 

كه است ) Indo- Malayanمالزي ( –هاي بومي در نواحي هند اي و بيشترين شمار گونهباالترين غناي گونه اند.پراكنده شده

 ). پراكنش گونه مذكور از خليج فارس تا پاكستان گزارش شده است.Murdy,1989اصلي اين گروه نيز باشد ( ءشايد منشا

احل خليج فارس در ايران هاي گلي در سواهيان در مناطق جزر و مدي و پهنهاز خانواده گاوم Scartelaos tenuisماهي 

تر مورد توجه و بهره برداري م). اين ماهيان داراي ارزش اقتصادي نيستند و به همين دليل كMurdy,1989كند (زندگي مي

در استان بوشهر كه  S.tenuis  توان به بررسي عادات غذايي گونهمي ات انجام شده درباره اين گونه. از مطالعاند گرفتهقرار 

وار معرفي ) گزارش شده است اشاره نمود. عبدلي در پژوهش خود اين گونه را همه چيز خ1390توسط عبدلي و همكاران (

؛ لذا وجود نداردذكور ثبت شده ديگري در داخل يا خارج از كشور درباره تغذيه گونه م يمطالعهنموده است. در حال حاضر 
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هاي اكولوژيك اساس روش نموداري كاستلو و روشر بتالش شده است با توجه به امكانات موجود  ردر پژوهش حاض

 لي استان هرمزگان ترسيم گردد.حهاي سااي، تصويري از عادات غذايي اين ماهي در آبتغذيه

 

 هامواد و روش

هايي كه از سواحل شمالي خليج فارس در محدوده استان بر روي نمونهسال ك ه مدت يب 1386ر تحقيق حاضر از بها

تور توسط دست و يا  اًماهيان عمدت انجام گرفته است. صيد) صيد شده بودند،  E 56° 24' 58"و  27N° 11' 28"هرمزگان (

-دستگاه گوارش نمونهز آن محتويات % تثبيت شدند و پس ا10ها پس از صيد در فرمالين ساچوك صورت گرفته است. نمونه

 گرديد. شاخص پر بودن معده از طريق معادلهم ها با استفاده از روش شمارشي تعيين و به سه دسته خالي، نيمه پر و پر تقسي

 ).Dadzie et al., 2000( محاسبه شدزير 

𝐹𝐼 =
𝑁𝑓𝑠
𝑁𝑡

× 100 

 CVباشند. شاخص خالي بودن معده  بررسي مي هاي مورد= تعداد كل معدهNtهاي پر، = تعداد معده Nsfكه در اين فرمول  

كند كه تخميني از پرخوري ماهي را مشخص مي .)Euzen, 1987بدست آمد ( زير از معادله

 

درصد احتمالي  هاي مورد بررسي است.تعداد كل معده TSتعداد معده خالي و  ESشاخص خالي بودن معده،  CVكه در آن  

)F%) و درصد فراواني (A% هاي زير محاسبه گرديد (معادله لهيبه وس) نوع صيدAmundsen et al., 1990( . 

 
  
 

Ni تعداد ماهياني كه در دستگاه گوارش آنها صيد =i  .وجود داردN .تعداد كل ماهيان با محتويات دستگاه گوارش =Si =

  ها.ها در تمام نمونهتعداد كل محتويات معده تمام معده= i .Stصيد  لهيبه وسمحتويات معده (شمارشي) تشكيل شده 

شي و تشكيل نمودار، با توضيح نقاط در ردادن درصد احتمالي در مقابل درصد شمار ) با قرا1990با استفاده از روش كاستلو (

 هاي صيد شده توسط صياد بررسي گرديد.قطرها و محورهاي آن، اهميت طعمه طول

= درصد Fpكه در اين فرمول  استفاده شد.                             درصد فراواني طعمه جهت تعيين نوع رژيم غذايي از رابطه 

 هاي بررسي شده.= تعداد معدهNiوجود دارد.  Pهايي كه در آنها طعمه = تعداد معدهP .Npفراواني طعمه 
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 غذاي اصلي غذاي فرعي غذاي اتفاقي

 

 SYSTAT 9و  SPSS 11.5ثبت شده و تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزارهاي  Excel 2003افزار نرمها در داده

 صورت گرفته است.

 

 نتايج

عادات مورد بررسي محتويات معده قرار گرفتند. در بررسي  S.tenuisي عدد ماهي از گونه 150ضر تعداد ادر پژوهش ح

ها تركيبات غذايي در معده پايان و خرچنگها، شكمايداران، دوكفههاي پاروپايان، روزنهغذايي اين گونه مشاهده گرديد طعمه

از روش كاستلو،  ستفادهدادند. درصد احتمالي و فراواني هر طعمه غذايي محاسبه و با اهاي مورد بررسي را تشكيل مينمونه

 پايانخورك پارونتايج نشان دادند در اين گونه از گلهاي غذايي محاسبه گرديد. موقعيت و ترتيب اهميت قرار گرفتن طعمه

-ايصيد غالب و عمومي و دوكفهدر رديف داران صيد غالب و اختصاصي، روزنهدر رده ن درصد احتمالي و فراواني التريابا ب

و . همچنين با تغييرات فصل ب) 1شكل و  1(جدول  دندبندي شهاي كمياب دستهها به عنوان طعمهنگپايان و خرچشكمها، 

اي نشان نداده درصدهاي فراواني و احتمالي صيدها، تركيب غذايي گونه تفاوت قابل مالحظهبا توجه به تغييرات دمايي اندك 

قابل مشاهده  3ل شكاي و نتايج آن نيز در نمودارهاي دايرهها در فصول مختلف جايگاه خود را تغيير نداده و هر يك از طعمه

شود در تمام فصول پاروپايان باالترين درصد حضور را در محتويات گوارشي است. با توجه به اين نمودارها مشخص مي

حذف تنها تفاوت مشاهده شده  .ميت كمتري نسبت به آن قرار دارندهاي غذايي از اهو ساير آيتم دارا بودند S.tenuisي گونه

باشد. هاي پاييز و زمستان و افزايش درصد احتمالي حضور پاروپايان در رژيم غذايي اين گونه ميخرچنگ در فصل طعمه

برداري هاي نمونهلي مورد مطالعه در فصمعده گونه غذايي در هايطعمهنتايج حاصل از محاسبه شاخص احتمالي و فراواني 

 خالصه شده است. 1در جدول 

-نشان مي FPنتايج حاصل از محاسبه شاخص گردد. ) طعمه اصلي محسوب مي1 طعمه پاروپا (جدول ،FPمطابق با شاخص 

در رديف  هاها و خرچنگايپايان و دوكفهداران غذاي فرعي و شكمي غذاي اصلي، روزنه) پاروپايان در زمره1دهد (جدول 

حضور بقاياي گياهان قابل چشم پوشي  S. tenuisي در بررسي عادات غذايي گونه هاي غذايي اتفاقي قرار گرفتند.طعمه
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هايي متفاوت تغذيه نموده است و با توجه به هاي غذايي گياهي و جانوري به نسبتنيست و در تمام فصول ماهي از طعمه

چيزخوار توان اين ماهي را در گروه ماهيان همهآمده است و طول نسبتاً بلند روده ميبدست  27/1طول نسبي روده كه عدد 

 قرار داد.

خالصه شده است.  2 آن در جدول نتايجبرداري محاسبه و نتايج حاصل از شاخص خالي بودن معده در فصول مختلف نمونه

-درصد در فصل زمستان و پايين 36/47ده با مقدار هاي جدول مشخص است باالترين ميزان خالي بودن معكه از دادههمانطور

هاي مورد بررسي مشخص هاي نمونهدر بررسي پر يا خالي بودن معده درصد در فصل پاييز بوده است. 71/10ترين با مقدار 

ي خالي و هايها داراي معدهدرصد از نمونه 27/25هايي پر از غذا، درصد از ماهيان داراي معده 44/65گرديد كه در مجموع 

ميزان سه فاكتور پر، نيمه پر و خالي بودن معده در فصول مختلف قابل  2در شكل  پر بودند.هايي نيمهدرصد داراي معده 41/9

  مشاهده و مقايسه است.

هاي استان به تفكيك فصل در آب S.tenuisهاي غذايي در معده گونه و فراواني هر يك از طعمه يحتمالشاخص ا -1جدول 

 هرمزگان

 خرچنگ شكم پايان روزنه داران دوكفه ايها پاروپايان طعمه

 FP فراواني%  احتمالي% FP فراواني%  احتمالي% FP فراواني%  احتمالي% FP فراواني%  احتمالي% FP فراواني%  احتمالي% فصل

 03/3 15/1 76/4 27/27 08/13 86/42 52/51 54/26 95/80 27/27 38/20 86/42 58/57 85/38 48/90 بهار
 13/5 31/0 25/6 08/23 58/15 13/28 10/64 10/27 13/78 21/28 31/19 38/34 49/79 69/37 88/96 تابستان

 0 0 0 43/46 53/6 52 86/67 10/18 76 50 76/12 56 29/89 61/62 100 پاييز
 0 0 0 05/21 53/5 40 11/42 88/24 80 58/31 75/14 60 74/44 84/54 85 زمستان

 

 

 

 هرمزگان هاي استانبه تفكيك فصل در آب  S.tenuisشاخص خالي بودن معده گونه  -2جدول 

 

 

 

 درصد شاخص خالي بودن معده فصل (تعداد نمونه مورد بررسي)
 36/36 )33بهار ( 

 94/17 )39تابستان (
 71/10 )28پاييز (

 37/43 )38زمستان (
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 (الف) راهنماي تفسير روش نموداري كاستلو. (ب) گونه -هاي غذايي صيد شده در نمودار كاستلوطعمهموقعيت  -1شكل 

 S. tenuis هرمزگان هاي استاندر آب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هرمزگانهاي استان به تفكيك فصل در آب S.tenuis هاي پر، نيمه پر و خالي در گونهفراواني معده  -2كل ش
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 هرمزگانهاي استان به تفكيك فصل در آب S.tenuis درصد فراواني مواد غذايي در دستگاه گوارش گونه -3شكل 

 

 بحث

ل مباشد. عالوه بر اين نرخ تغذيه به عوادر محيط مرتبط مي انتخاب هر ذره غذايي توسط موجود در محيط، با فراواني آن

 .)Nikolsky, 1999( موجودات بستگي دارداي، فصل، دماي آب، الگوي پراكنش و تراكم متعددي مانند بستر تغذيه

 ,Colombini et al(دهند ر تغذيه خود را انجام ميها عمدتاً هنگامي كه بيرون از آب هستند و در موقع جزخوركگل

1996.( 

 گيرد.ماكروبنتوزهايي است كه در هر جزر و مد در دسترس آنها قرار ميبه همين دليل تغذيه آنها وابسته به 

پايان تغذيه داران و شكمها، روزنهاياز خرچنگ، پاروپايان، دوكفه S. tenuisي نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه گونه

اي در درجه نخست بر كه رقابت تغذيه داد نشان A , Fهاي به نمودار كاستلو و محاسبه شاخص همچنين با توجه نمايد.مي

دوكفه ايها 20/38

روزنه داران 
26/54

پاروپايان 38/85

خرچنگ 1/15
شكمپايان13/08

روزنه داران 27/10

دوكفه ايها 19/31

پاروپايان 37/69

خرچنگ 0/31
شكمپايان 15/58

دوكفه ايها 12/76پاروپايان 62/61

روزنه داران 18/10

شكمپايان 6/53

دوكفه ايها 14/75

پاروپايان 54/84

روزنه داران 24/88

شكمپايان 5/53

 تابستان بهار

 زمستان پاييز



 نهرمزگا استان هايدر آب Scartelaos tenuis (Day, 1876)ي غذايي ماه ميبررسي رژ 4شماره  1فصلنامه بوم شناسي آبزيان دوره 

 

٥۰ 
 

-ها، روزنهايهاي پاروپايان، دوكفههاي بوشهر طعمهدر آب داران بوده است.اروپايان و بعد از آن مصرف روزنهروي مصرف پ

 است (عبدلي و همكاران،پايان، پرتاران، ماهي و خرچنگ در محتويات دستگاه گوارش اين گونه شناسايي شده داران، شكم

باشد، اما به دليل هاي صيد شده توسط اين گونه در دو استان ميو ماهي نقطه تفاوت طعمه ر). كه وجود دو طعمه پرتا1390

با اين  توان به تصادفي خورده شدن آنها اشاره نمودجايگاه غذاي نادر و كمياب ميگيري دو طعمه در نمودار كاستلو در يجا

. در پژوهش است هدر استان بوشهر بود S. tenuisتر بودن طيف غذايي ماهي ه وسيعدهندحال وجود دو طعمه مذكور نشان

حاضر طعمه غذايي پاروپا با باالترين درصد فراواني و احتمالي در تمام فصول به عنوان غذاي غالب و اختصاصي در رژيم 

-در سواحل بوشهر ماده غذايي دوكفه دارد.مطابقت  1390غذايي اين گونه قرار گرفته است كه اين نتيجه با مشاهدات عبدلي 

در فصول  FPشاخص  يبررس. در )1390اي با افزايش درصد احتمالي در زمره مواد غذايي عمومي قرارگرفته است (عبدلي، 

-ودرصد در رتبه دوم و د 33/83داران با مقدار درصد در رتبه اول و روزنه 67/91با ميزان مختلف در استان بوشهر، پاروپايان 

) در پژوهش حاضر با 1390درصد در رتبه سوم به عنوان غذاي اصلي درنظر گرفته شدند (عبدلي، 75ر ها با مقداايكفه

داران با درصد در رديف غذاي اصلي و روزنه 85/51در تمام فصول مشخص شد پاروپايان با مقدار  FPمحاسبه شاخص 

) قرار FPها در گروه غذاهاي كمياب از نظر درصد فراواني طعمه (ي غذاي فرعي و ساير طعمهدرصد در زمره 59/42مقدار 

اختالف در فراواني نوع ماده غذايي در معده را به علت فراواني آن در محيط اطراف مرتبط ) Nikolsky )1999 .گرفتند

(سراجي،  باشندايران ميهاي ساحلي خليج فارس در هاي جانوري در آبپالنكتون نيتر فراواناز  پاروپاياندانسته است. 

هاي ترين گروه از پالنكتوندهد كه پاروپايان عمدههاي استان هرمزگان نشان ميبها در محدوده آ. بررسي پالنكتون)1379

هاي مختلف سال با تراكم متفاوت حضور دارند. پاروپايان در فصل بهار و پاييز باشند كه در ماهمنطقه مي يها در آبجانوري 

ه ). كه نتايج مذكور تا حد بسيار زيادي منطبق بر نتايج بدست آمد1374سراجي و نادري اند (حداكثر تراكم مشاهده شدهبا 

باشد. بررسي عادت غذايي اين ماهي نشان داد كه پاروپايان در فصل پاييز باالترين درصد حضور هش حاضر ميوحاصل از پژ

تواند به فراواني بيشتر اين طعمه غذايي در پاييز بستگي داشته باشد. در اين ئله ميدر رژيم غذايي اين ماهي را داشته و اين مس

نيز به وجود گياه در معده  1390گوارشي اين ماهي ناديده گرفت. عبدلي  ياتميان نبايد حضور بقاياي گياهان را در محتو

اي نسبتاً پرخور معرفي شده است ر به عنوان گونهاين گونه در استان بوشه. رد بررسي خود اشاره نموده استب ردهاي مونمونه

هاي خالي در باالترين درصد معده نمودها مشخص نتايج حاصل از بررسي پر يا خالي بودن معده). 1390(عبدلي و همكاران، 

درصد در  32مقدار هاي خالي با هاي بوشهر نيز باالترين درصد معدهكه در نمونه ترين در پاييز بوده است.زمستان و پايين
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در توجيه اين نكته و نتايج مشابه دو  ).1390(عبدلي،  درصد در پاييز گزارش شده است 10ر زمستان و كمترين آن با مقدا

وده ب يي مورد بررسي داراي رخوت زمستانها و از جمله گونهخوركتوان به نكاتي اشاره نمود. گلپژوهش صورت گرفته مي

ها و همچنين سوخت و ساز بدن را به شدت كاهش داده و به طبع از آن از دچار شده و ساير فعاليتن آكه با كاهش دما به 

تغذيه كمتر در زمستان و  دليل. به )Sayar and Reader, 1996., Cooke, et al 2003نمايند (مواد غذايي كمتري استفاده مي

هاي خالي در پاييز مشاهده شده درصد معده نيتر نييپاكه طوريتغذيه بسيار شديدتر در فصل پاييز و ذخيره انرژي در بدن به 

ي هاي كره اشاره نمود كه گونهدر آب S. gigasي در بررسي گونه )2008و همكاران ( Park .باشداست دور از انتظار نمي

از  كاهش سوخت و ساز بدنع نموده و با رود و تقريباً تغذيه خود را قطدرجه به خواب زمستان مي 10مذكور در دماي حدود 

توان باشد. از ديگر داليلي كه ميبر نتايج پژوهش حاضر مي يدييتأنمايد لذا نتيجه بدست آمده انرژي ذخيره شده استفاده مي

آنها  يينايباشد كه باعث كاهش بشان ميهايبه تغذيه كمتر آنها در زمستان اشاره نمود، ساكن شدن آنها در زمستان در النه

تري برخوردار هايشان از بينايي پاييندر النه ها براي ديد در هوا سازگار شده و در آب و ياخورككه بينايي گلا شود چر مي

 ).Stebbins and Kalk, 1961 ،Colombini et al, 1996 ،Nieder, 2001( هستند

 ,Wootton( ا دن آن به عنوان غذبايستي متذكر شد كه حضور يك موجود در رژيم غذايي ماهي به قابليت در دسترس بو

بستگي دارد. بنابراين با توجه به محتويات  )Cavetivier., 1987( ) و به نوسانات فصلي و فاكتورهاي هيدرولوژيك1992

 ي ن نتيجه گيري نمود گونهتواو نتايج گزارش شده درباره اين گونه در بوشهر ميدستگاه گوارش و طول نسبي روده 

S. tenuis كه غذاي اصلي آن در سواحل شمالي خليج فارس از بوشهر تا هرمزگان پاروپايان و  باشدچيزخوار مياي همهگونه

 باشند.داران ميدر طيف محدودتر روزنه
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