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 چكيده

ي مهم شيالتي خليج فارس با مقبوليت خوراكي باال در بين ها گونهيكي از  Lethrinus lentjanگوش قرمز ماهي شهري 
به وسيله گرگور از  1391قطعه ماهي شهري گوش قرمز در تابستان  90باشد. در مطالعه حاضر، تعداد  يمساحل نشينان 

وزن، شاخص وضعيت و عادات غذايي آنها بر اساس روابط استاندارد بررسي شد  -سواحل بندرعباس صيد شده و رابطه طول
ورد استفاده قرار گيرد. بر اساس نتايج به دست آمده، رابطه ي مديريت صيادي و بهره برداري پايدار از ذخاير مها برنامهتا در 

y= 0.044xوزن بدن در ماهي شهري گوش قرمز به صورت  -طول استاندارد P

2.874
P  محاسبه  852/0و با ضريب همبستگي

وزن، نوع رشد اين گونه در آبهاي ساحلي استان هرمزگان همگون (ايزومتريك)  -در رابطه طول bگرديد. با توجه به مقدار 
در آبهاي ساحلي استان هرمزگان برآورد گرديد كه بيانگر رشد  01/3اين گونه  باشد. عالوه بر اين، ميزان شاخص وضعيت يم

هري گوش قرمز در آبهاي ساحلي استان هرمزگان باشد. همچنين شاخص خالي بودن معده براي ماهي ش يممناسب اين گونه 
دهد. بررسي و طبقه بندي محتويات غذايي ماهي  يمكم خور قرار  نسبتاًمحاسبه شد كه اين ماهي را در گروه آبزيان  66/66

 4/34باشد و بعد از آن خرچنگ  يمدرصد  3/66شهري گوش قرمز نيز نشان داد كه ترجيح غذايي اين گونه، ماهيان كوچك با 
درصد از تركيب غذايي اين گونه را در آبهاي ساحلي استان هرمزگان تشكيل  4/3 ها صدفدرصد و  9/6درصد، اسكوييد 

 دهند. يم
 Lethrinus lentjanشاخص وضعيت، عادات غذايي، خليج فارس، ماهي شهري گوش قرمز  : كلمات كليدي
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 مقدمه

و راسته سوف  Lethrinidaeاز خانواده  Lethrinus lentjan) با نام علمي Pink ear emperorماهي شهري گوش قرمز (

 25درجه شمالي و  32در مناطق گرمسيري بين عرض جغرافيايي ي است غير مهاجر كه ا گونه) Perciformesماهي شكالن (

). ماهي شهري 1(شكل دارد غرب اقيانوس آرام، درياي سرخ، خليج فارس و شرق آفريقا پراكنش از هند تا درجه جنوبي 

شود. اين ماهي در  يمگوش قرمز در تمام سواحل جنوبي ايران از جمله استان هرمزگان در خليج فارس و درياي عمان ديده 

باشد. محل  يمي گوشگير و ترال نيز قابل صيد تورهاشود هر چند توسط گرگور،  يمي توسط رشته قالب صيد ا صخرهمناطق 

جوان و ماهيان . باشد يآبهاي ساحلي، الگون هاي عميق و نزديك سواحل مرجاني م يا ي ماسهدر بسترهازيست اين گونه 

در حاليكه بالغين  شوند يحرا و مناطق ساحلي كم عمق يافت م يها بالغين كوچك معموالً در بسترهاي علفي، اطراف جنگل

 .شوند يديده م تر يقكوچك در آبهاي عم يها اغلب تنها يا در گله

 

 

 

 

 

 Lethrinus lentjanماهي شهري گوش قرمز  -1شكل 

ماهي شهري مقبوليت زيادي در بين ساحل نشينان از نظر استفاده خوراكي دارد و با توجه به اينكه داراي گوشت لذيذي 

در  .استي مختلف آن بسيار باال ها گونهباشد در كشورهاي حاشيه خليج فارس از بازار خوبي برخوردار بوده و ميزان صيد  يم

ي خوش خوراك بوده و داراي ميزان صيد بااليي است هرچند نسبت به ها گونهاستان هرمزگان نيز ماهي شهري گوش قرمز از 

تن در چهار استان جنوبي كشور  1480مجموع ميزان صيد شهري  1386ي شهري، فراواني كمتري دارد. در سال ها گونهساير 

 تن، باالترين ميزان صيد اين گونه را به خود اختصاص داده است. 1089ان با مجموع بوده است كه از اين ميان استان هرمزگ

 اصلي و مهم گامي عنوان به ها گونهي رشد ها شاخص بررسي و وزن -سنجي و روابط طول  ريخت اطالعات آوردن بدست

به منظور بهره برداري پايدار به ي مختلف صيد و صيادي ها جنبهآبزيان و ارزيابي  شناسي بوم و شناسي زيست جهت مطالعات

رود. كيفيت و كميت غذا نيز در ميان مهمترين عوامل خارجي هستند كه مستقيماً رشد و به طور غير مستقيم بلوغ و  يمشمار 



  دانشگاه هرمزگان
 

۳ 
 

دهند. به طور كلي داشتن اطالعات در مورد كيفيت و كميت غذاي مصرف شده به  يمير قرار تأثمرگ و مير در ماهيان را تحت 

آيد. تعيين ترجيح غذايي ماهيان به لحاظ كيفي و كمي در  يمه ماهي از طريق مطالعات تعيين ترجيح غذايي به دست وسيل

 برخوردار خاصي اهميت از جمله توسعه آبزي پروري از شيالتي يها برنامه تدوين و محيط زيست طبيعي آنها براي طرح

و فهم موقعيت آنها در ساختار زنجيره غذايي  ها گونهاين گونه مطالعات همچنين در ارزيابي نقش اكولوژيكي  .است

). مطالعه عادات غذايي ماهيان دريايي براي Pauly and Sa-a, 2000اكوسيستم و تخمين سطوح تروفي ضروري هستند (

). عالوه بر اين تعيين Ara et al., 2009سيستم نيز كاربرد دارد (ارزيابي ذخاير آبزيان و پويايي جمعيت آنها و مدل سازي اكو

هاي طبيعي در مطالعات مربوط به تقسيم بندي منابع اكولوژيكي  يطمحعادات غذايي ماهيان و شناسايي تركيب غذايي آنها در 

اط بين توزيع و پراكنش عادات ي بين صياد و طعمه، ارتبا اندازهي، انتخاب طعمه و ارتباط ا گونهي داخل و بين ها رقابتو 

 ,.Pauly and Sa-a, 2000; Scharf et alاي با عرض جغرافيايي و انتخاب زيستگاه اهميت اساسي دارد ( يهتغذمختلف 

2000.(  

اي ماهي شهري گوش قرمز در خليج فارس كمتر مورد توجه قرار  يهتغذهاي رشد و  يژگيو كه تاكنون مطالعه و بررسي آنجا از

خورد لذا در تحقيق حاضر تصميم به انجام اين مهم گرفته شد  ينمي در اين زمينه به چشم ا شدهاست و اطالعات منتشر گرفته 

تر در خصوص مديريت صيادي  ياصولاي اين گونه كمتر شناخته شده، هر چه بهتر و  يهتغذتا بتوان عالوه بر درك بهتر سيستم 

تواند عالوه بر توليد اطالعات در  يمگيري و اقدام نمود. نتايج حاصل از اين مطالعه و بهره برداري پايدار از ذخاير آن تصميم 

اي ماهي شهري گوش قرمز، به عنوان يكي از ابزارهاي مهم در رابطه با مديريت  يهتغذي رشد و عادات ها مشخصهرابطه با 

 يران شيالتي استان هرمزگان و كشور ايران قرار گيرد.صيادي و بهره برداري پايدار از ذخاير آن مورد استفاده برنامه ريزان و مد

 

 هامواد و روش

 نمونه برداري از ماهيان

به وسيله گرگور صيد  1391قطعه ماهي شهري گوش قرمز از سواحل بندر عباس به صورت تصادفي در تابستان  90تعداد 

به آزمايشگاه انتقال داده شدند. در مرحله بعد با  هاي حاوي پودر يخ شدند. ماهيان نمونه برداري شده بعد از صيد در يخدان

استفاده از تخته زيست سنجي، كوليس با دقت ميليمتر و ترازوي ديجيتال با دقت گرم طول استاندارد و وزن بدن اندازه گيري 

 شدند.
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 وزن و شاخص وضعيت -تعيين رابطه طول 

هري گوش قرمز محاسبه شد. براي تعيين ارتباط بين طول وزن بدن براي ماهي ش -در تحقيق حاضر رابطه طول استاندارد 

W= aLPاستاندارد و وزن بدن از رابطه نمايي  

b
P )aXP

b
P=y) استفاده شد (King, 1995 .( 

مقدار ثابت كه وابسته به فرم بدن  : aطول استاندارد ماهي بر حسب سانتي متر، :Lوزن ماهي بر حسب گرم،  :Wدر اين رابطه 

نماي معادله تواني كه مقدار آن نوع رشد بدن ماهي يعني همگون يا ناهمگون بودن (رشد ايزومتريك يا آلومتريك) را  :bاست، 

 .دهد يمنشان 

شود  يماستفاده  LnW = Lna + bLnLاز فرم لگاريتمي رابطه طول و وزن  aو مقدار ثابت  bبراي به دست آوردن نماي 

)King, 1995 :( 

شيب خط منحني  bضريب شكست منحني و  Lnaلگاريتم طبيعي طول،   LnLلگاريتم طبيعي وزن،  LnW در رابطه فوق 

rPاست. همچنين از ضريب تعيين پيرسون (

2
P براي تشخيص كيفيت رگرسيون خطي استفاده شد. اگر عدد بدست آمده براي (b 

 اختالف معني داري نداشته باشد ماهي داراي رشد همگون است. 3با عدد 

 ,Paulyشود ( يماستفاده  t = [(s.dx)/(s.dy)]*[(lb-3l)/(√(1-r2))]*[√(n-2)]سنجش اين اختالف از رابطه  به منظور

1983.( 

rP ، شيب خط  b،انحراف معيار لگاريتم طبيعي وزن s.dy، انحراف معيار لگاريتم طبيعي طول s.dxدر اين رابطه 

2
Pضريب تعيين 

 ه است.نمون تعداد nو 

K=10Pشاخص وضعيت ماهي شهري گوش قرمز نيز با بهره گيري از رابطه 

3
P (w/LP

b
P) ) برآورد شدFroese, 2006 .( 

و  ها معدهجدا شدند. درصد پر و خالي بودن  ها معدهوزن و شاخص وضعيت، ماهيان تشريح شده و  -پس از تعيين رابطه طول

اي ماهيان شامل  يهتغذي ها شاخصشدند. سپس برخي گرم سنجش  01/0وزن محتويات معده پس از شناسايي با دقت 

 مورد محاسبه قرار گرفتند.    تعيين ترجيح غذايي در محيط طبيعيشاخص خالي بودن معده و شاخص 

 شاخص خالي بودن معده 

گردند. شاخص خالي بودن معده از رابطه   يمي مورد بررسي به سه دسته خالي، نيمه پر و پر تقسيم ها معده

CV=ES÷TS×100  آيد ( يمبدستEuzen, 1987 در اين رابطه .(CV: ؛ شاخص خالي بودن معدهES: معده خالي تعداد 

)Empty Stomachs ؛(TS: مورد بررسي يها كل معده تعداد )Total Stomachs.( 
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 حيط طبيعير متعيين ترجيح غذايي د

رابطه  براي تعيين نوع غذاي اين ماهي ازنيز مورد بررسي قرار گرفت تا نوع تغذيه آن مشخص گردد.  ها معدهمحتواي 

100×Nsj/Ns=FP  گرديد. در اين رابطه: استفادهFP )Food Preference:(  ترجيح غذايي؛Nsj: هايي كه شكار  معده تعداد

 .)Euzen, 1987( باشند يكه محتوي غذا م ييها معده تعداد :Ns؛ را دارند jمشخص 

 

 نتايج

 وزن و شاخص وضعيت   -رابطه طول 

وزن بدن در تحقيق حاضر براي ماهيان نمونه برداري شده مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس نتايج به  -رابطه طول استاندارد

y= 0.044xPوزن بدن در ماهي شهري گوش قرمز به صورت  -دست آمده رابطه طول استاندارد 

2.874  
Pيب همبستگي و با ضر

 در آبهاي استان هرمزگان برآورد شد. 01/3). ميزان شاخص وضعيت نيز براي اين گونه 2محاسبه گرديد (شكل  852/0

 عادات غذايي

بر اساس نتايج به دست آمده از اين تحقيق شاخص عددي خالي بودن معده براي ماهي شهري گوش قرمز در آبهاي ساحلي 

مد. بررسي و طبقه بندي محتويات غذايي معده اين ماهي و تعيين شاخص ترجيح غذايي در به دست آ 66/66استان هرمزگان 

 3/66درصد و ماهيان كوچك  4/34درصد، خرچنگ  9/6درصد، اسكوييد  4/3 ها صدفدهد كه  يممحيط طبيعي نيز نشان 

 دهند. يمدرصد از تركيب غذايي اين گونه را در سواحل استان هرمزگان تشكيل 

 

 بحث

و مشخص  95/0در سطح  3به دست آمده با عدد   bمقداربر اساس محاسبات انجام شده براي بررسي معني دار بودن اختالف 

نمودن نوع رشد اين ماهي، روند رشد ماهي شهري گوش قرمز در آبهاي ساحلي استان هرمزگان به صورت رشد ايزومتريك 

نمايند در  شد همگون هستند يعني در تمام ابعاد بدن خود يكسان رشد مييا رشد همگون تعيين گرديد. در ماهياني كه داراي ر

توان نتيجه گرفت كه در  )، لذا ميKing, 1995برابر خواهد شد ( 8برابر شود، وزن به تبعيت از آن  2صورتي كه طول بدن 

 باشد. 3بايد برابر  bالذكر مقدار  ماهيان فوق
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 Lethrinus lentjanوزن بدن در ماهي شهري گوش قرمز   -رابطه طول استاندارد -2شكل 

 
نخواهد بود و بسته به گونه  3مساوي  bدر صورتي كه رشد ناهمگون باشد (رشد در تمام ابعاد به طور مساوي نباشد) مقدار 

پائولي اختالف معني داري را  t) باشد. در تحقيق حاضر آزمون b>3منفي ( ) ياb<3ماهي ممكن است رشد ناهمگون مثبت ( 

) كه بيانگر آن <05/0Pدرصد نشان نداد ( 95در سطح  3) و عدد 874/2بر اساس طول استاندارد ( bبين مقدار محاسبه شده 

اهي شهري براي م bكند. در خصوص تعيين مقدار  است كه ماهي شهري گوش قرمز از الگوي رشد ايزومتريك تبعيت مي

،  2010در سال  Lethrinus nebulosusگوش قرمز تاكنون گزارش مستندي منتشر نشده است اما در ماهي شهري معمولي 

Taghavi Motlagh  و همكاران مقدارb  722/2را در سواحل هرمزگان عدد، Grandcourt  در  2006و همكاران در سال

و همكاران در سال  Sandersو  01/3در آبهاي كويت عدد  1987ل در سا Baddar، 88/2سواحل جنوبي خليج فارس عدد 

هاي دريايي مناطق گرمسيري با  بر اساس طول چنگالي گزارش نمودند. در مورد ساير گونه 970/2در خليج عدن عدد  1984

باله در آبهاي  وزن ماهي شانك زرد -در بررسي روابط طول 1391پتانسيل تكثير و پرورش، پناهي بزاز و همكاران در سال 

 bمقدار  Samuelو  Mathews، 1991بر اساس طول چنگالي اعالم نمودند. در سال  86/2را  bغرب استان هرمزگان مقدار 

و   Hussainبر اساس طول استاندارد تعيين نمودند. همچنين  79/2را براي ماهي شانك زرد باله در سواحل كويت 

Abdullah  مقدار  1997در سالb بر اساس طول استاندارد محاسبه  85/2ماهي شانك زرد باله در سواحل كويت  را براي

 76/2در جنس نر و  98/2را براي ماهي شانك زرد باله در آبهاي بوشهر  bمقدار  1382كردند. حسيني و سواري نيز در سال 

 در بلكه هاي متفاوت، نه تنها در گونه bو  aمقادير  وزن، طول رابطه در جنس ماده بر اساس طول استاندارد گزارش دادند. در

 محيطي، پارامترهاي زيست فصلي، نوسانات به توان مي را اختالف اين علت .دارند تفاوت يكديگر با نيز يكسان هاي گونه

). از Biswas, 1993داد ( نسبت ماهي باروري مراحل و تغذيه جنسيت، آوري نمونه، جمع زمان در ماهي فيزيولوژيكي شرايط
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توان با بهره گيري از رابطه نمايي طول و وزن،  ديگر وجود همبستگي باال بين طول و وزن ماهي بيانگر آن است كه مي طرف

پس از اندازه گيري طول، وزن ماهي را محاسبه كرد و بر عكس. شاخص وضعيت يا ضريب چاقي براي مقايسه كيفيت ماهي 

اهياني كه شاخص وضعيت يا ضريب چاقي در آنها باالست نسبت به از نظر وضعيت چاقي يا تناسب ماهي كاربرد دارد. م

طولشان ماهيان سنگيني هستند و بالعكس ماهياني كه شاخص وضعيت يا ضريب چاقي در آنها پايين است، نسبت به طولشان 

آورد شد. در در آبهاي استان هرمزگان بر 01/3). ميزان ضريب چاقي براي اين گونه Biswas, 1993ماهيان سبكي هستند (

در آبهاي  28/3تا  30/1از خانواده شهري ماهيان  Lethrinus nebulosus، ضريب چاقي گونه شهري معمولي 2011سال 

). با توجه به نتايج تحقيق حاضر و مقايسه با شهري معمولي Raeisi et al., 2011استان بوشهر در طول يكسال گزارش شد (

 به مناسب بودن وضعيت رشد ماهي شهري گوش قرمز در آبهاي استان هرمزگان اذعان داشت. توان يم

 باشد CV≤0 >20اگربه اين صورت است كه  Euzen, 1987بر اساس  CVدر مورد شاخص خالي بودن معده، تفسير مقدار 

مورد نظر  آبزي كه است آن منطقي نتيجه باشد CV ≤20 >40اگر ، باشد يم پرخور مورد نظر آبزي كه است آن منطقي نتيجه

 CV >80اگر مورد نظر تغذيه متوسطي دارد،  آبزي كه است آن منطقي باشد نتيجه CV ≤40 >60اگر ، باشد يم پرخور نسبتاً

 كه است آن منطقي نتيجه باشد CV ≤80 >100اگر ، كم خور است نسبتاًمورد نظر  آبزي كه است آن منطقي باشد نتيجه 60≥

نتيجه گيري نمود كه ماهي  توان يمبدست آمده در تحقيق حاضر  CV. با توجه به مقدار باشد يكم خور ممورد نظر  آبزي

 . رديگ يمكم خور قرار  نسبتاًشهري گوش قرمز در سواحل استان هرمزگان در گروه آبزيان 

يعني  باشد، FP>10اگر به اين صورت است كه  FPمقادير حاصل از در خصوص شاخص ترجيح غذايي در محيط طبيعي نيز 

 jخورده شده ر باشد، يعني شكا FP≤10>50اگر  .شود يغذاي آبزي محسوب نم ابداً شكار خورده شده تصادفي بوده است و

باشد،  FP≤50اگر  دسترس نباشد. كه غذاي اصلي در شود يدر صورتي مصرف م غذا اين .باشد ييك غذاي در اولويت دوم م

). با توجه به نتايج به دست آمده از تعيين شاخص ترجيح غذايي، ماهي Euzen, 1987باشد ( يي اصلي ماهي م، غذاغذاعني ي

 باشد.  يمغذاي اصلي اين گونه و خرچنگ غذاي در اولويت دوم گونه شهري گوش قرمز در سواحل استان هرمزگان 

باشد. با توجه به وجود  يمي پروري در مناطق ساحلي مطرح هاي مهم آبز يلپتانسماهي شهري گوش قرمز به عنوان يكي از 

هاي غذايي مورد نياز اين گونه در  يتمآاي اين ماهي در شناسايي  يهتغذهاي  يژگيواين گونه در آبهاي خليج فارس، مطالعه 

، فهم موقعيت ها نهگوهاي پرورشي داراي اهميت فراوان است. اين گونه مطالعات همچنين در ارزيابي نقش اكولوژيكي  يطمح
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آنها در ساختار زنجيره غذايي اكوسيستم و تخمين سطوح تروفي، ارزيابي ذخاير آبزيان و پويايي جمعيت آنها و مدل سازي 

 ). Pauly and Sa-a, 2000; Ara et al., 2009اكوسيستم نيز ضروري است (

سخت پوستان، نرمتنان، خارپوستان، پرتاران و  و همكاران تغذيه ماهي شهري گوش قرمز را از Carpenter، 1989در سال 

، ماهي شهري گوش قرمز اي يهتغذبا بررسي سطح و همكاران  Salini، 1994سال اعالم نمودند. در تحقيق ديگري در  ماهيان

با  2005و همكاران در سال  Kulbickiهمچنين  .ها گزارش دادندنكتون از استراليا سواحل را در  اين گونهاصلي  تغذيه

تشكيل غذاي اصلي آن را  هازئوبنتوزسواحل اسكاتلند اعالم نمودند در ماهي شهري گوش قرمز  اي يهتغذبررسي سطح 

 .دهند يم

در جمع بندي نهايي، بر اساس نتايج تحقيق حاضر ماهي شهري گوش قرمز در آبهاي ساحلي استان هرمزگان داراي رشد 

 نسبتاًباشد. اين گونه در آبهاي ساحلي استان هرمزگان در گروه آبزيان  يمهمگون (ايزومتريك) و با شاخص وضعيت مناسب 

 دهند. يمگيرد و غذاي عمده آن را ماهيان كوچك و خرچنگ تشكيل  يمكم خور قرار 

 

 تشكر و قدرداني

 به تحقيق ايندر پيشبرد كه پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان  محترم كارشناسان و اساتيد تمامي از بدينوسيله

 .آيد يم به عمل قدرداني اند رسانده ياري نويسندگان
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