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 ایرشته دم گوازیم های دینامیک و سطوح غذایی ماهیبررسی شاخص

Nemipterus japonicus (Bloch, 1791) های شمال دریای عماندر آب 
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 1397 اسفندتاریخ پذیرش:            1397 ذرآ تاریخ دریافت:

 چکیده

صورت فصلی در دریای عمان مورد ، به1396-97، در دوره زمانی (Nemipterus japonicus)ای عادات غذایی ماهی گوازیم دم رشته

عدد نر( مورد بررسی قرار گرفت.  119عدد ماده و  91ای )عدد ماهی گوازیم دم رشته 210ر این تحقیق محتویات معده بررسی قرار گرفت. د

درصد(، میانگین سطح غذایی  80/43شاخص خالی بودن معده )  درصد(، 60/2)  ها مانند شاخص شدت تغذیهدر این مطالعه برخی از شاخص

گونه شناسایی و وزن رده تاکسونومیک عمده در محتویات معده این 4  در مجموع  سال( محاسبه گردید.در  00/9( و نرخ غذای مصرفی )08/4)

درصد  75/55های دریایی بودند. بندپایان با جلبک و استخوانی پوستان(، سرپایان، ماهیانپایان )سختهای شناسایی شده شامل بندشد. گروه

 Portunidae خانواده هایخرچنگ  داد که ای بود. نتایج شاخص حضور شکار نشانده گوازیم دم رشتهترین اقالم غذایی یافت شده در معفراوان

 عنوانترتیب بهبه درصد( 89/20و ماهیان استخوانی هضم شده ) درصدSquilla mantis (35/28 )عقربک  عنوان غذای اصلی،درصد( به 19/61)

دست هب  درصد( 20/35) ترین آن در پاییزدرصد( و کم 77/50زمستان )  ین میزان شدت تغذیه درتربندی شدند بیشاتفاقی تقسیم  و  غذای فرعی

و   درصد( 00/3که در فصل زمستان ) باشدمی  خواری همای همنوعخوار بودن دارای رفتار تغذیهای، عالوه بر گوشتآمد. ماهی گوازیم دم رشته

خوار بودن و براساس شاخص شدت شاخص درصد حضور شکار به گوشت تحقیق حاضر بر مبنای درصد( مشاهده گردید. نتایج 00/6فصل بهار )

 . نمایدای داللت میبودن نرخ غذای مصرفی برای ماهی گوازیم دم رشته  متوسط  تغذیه به

 واری، شمال دریای عماننوع خ، سطح غذایی، نرخ غذای مصرفی، هم(Nemipterus japonicus)ای ماهی گوازیم دم رشته کلیدی: کلمات
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 مقدمه

های نعمت آبزیان یکی از ارزشمند لحاظ وجود ذخایر عمان از دریای       

ای آبزیان شود. تنوع گونهمهم طبیعی برای کشور ایران محسوب می

 مهاجرت .بسیار باالست آزاد هایآب به یابیراه دلیلدریای عمان به

گیرد می صورت دائمی طورعمان به یدریا به اقیانوس هند از آبزیان انواع

 در موجود فراوان و غنی ذخایر ازجمله .(1392نسب و همکاران، )ولی

 دارای گونه تنها و Nemipteridaeماهیان  نواده گوازیماخ دریا، این

 دم گوازیم گونه خانواده این در برداریبهره و قابل اقتصادی ارزش

 هایآب کفزی ماهیان ازجمله هک است (Nemipterus japonicus) ایرشته

و عمدتاً توسط شناورهای مجهز  باشدخلیج فارس و دریای عمان می

ای در رشته (. گوازیم دم1386شود )خورشیدی، به تور ترال صید می

بسترهای گلی  روی گرمسیریمناطق گرمسیری و نیمه های ساحلیآب

های آب در (.Randal ،1995) نمایدای زیست میصورت گلهو شنی و به

های دور از ساحل تا عمق عمق مناطق مرجانی نواحی حاره و آبکم

این ماهیان  (.Heemstra ،1986و  Smith) شوندمی هم یافت متری 100

ها ریزی کرده و از تخمزی هستند. روی بستر تخمجز ماهیان کرانه

نمایند حداکثر سن این ماهی هشت سال گزارش شده محافظت نمی

 سواحل و سرخ دریای از گونه این (. پراکنش1378نسب، )ولی است

 و خلیج سرخ دریای جنوب در چنینژاپن، هم و فیلیپین تا شرق آفریقا

(. این ماهی معموالً 2007و همکاران،  Gulatiسوئز گزارش شده است )

نماید. اما در فصل مونسون به متری زیست می 100تا  75در اعماق 

نماید. پدیده مونسون روی صید تری مهاجرت میم 40تا  35اعماق 

 صورت فصلی و ساالنههای هندوستان تاثیرات زیادی بهآب در ماهی این

اوج رسیدگی جنسی این ماهی در خلیج  (.1996همکاران،  و Nair) دارد

و  Kerdgariدست آمده است )های فروردین و شهریور بهفارس در ماه

ها تنان و ماهیپوستان، نرمها، سختم(. تغذیه از کر2009همکاران، 

دهند پوستان کوچک را ترجیح میجوان، سخت گیرد و انواعصورت می

(، الگوی پراکنش 2017و همکاران )  Monjezi Veysi(.1390)صادقی،

گوازیم ماهیان را در دریای عمان تعیین نمودند  خانواده CPUA و میزان

ای را در رشتهی گوازیم دمماه CPUAترین میزان پراکنش و و بیش

عمان منطقه کنارک تا چابهار های دریایمتری آّب 50تا  30اعماق

(، نشان داد خانواده 1394زاده )برآورد نمودند. نتایج بررسی محمود

توده زی ترینسوم بیش درصد، با رتبه 30/11 گوازیم ماهیان با میانگین

اند. در بررسی اص دادهخود اختصرا در میان ماهیان دریای عمان به

 بوده خوارماهی گوشت این که شد مشخص گونه این محتویات معده

(. 1994و همکاران،  Acharyaپردازد )می بستر از تغذیه به عمدتاً و

 صورت هرمزگان استان هایآب در که دیگری مطالعه در چنینهم

تغذیه  با ماهیان طبقه در را ماهی این معده، بودن شاخص خالی گرفت،

غذا و رفتار غذایی یک  (.1389 همکاران، و نسب)ولی داد قرار متوسط

ماهی شاخصی از رفتارهای اجتماعی، زیستگاه، قابل در دسترس بودن 

طور جنبه گاه و همینک زیستی ان، مکان و جایگاه اکولوژیک دردر زم

دی برداری و مدیریت آگاهانه از صید و صیاهمطالعات برای بهر مهمی از

(. تاکنون مطالعات مختلفی در 1994و همکاران،  Acharyaاست )

ای انجام شده است مورد خصوصیات بیولوژیک ماهی گوازیم دم رشته

 خصوصیات ریخت (،1385)فاضلی،  های تولیدمثلیبه جنبه توانمی که

(، برآورد ذخایر و 1391پناهی و همکاران، سنجی و شمارشی )صادق

خصوصیات زیستی  تعیین (،1386نسب و نوروزی، )ولی تعیین پراکنش

( اشاره نمود. اما اطالعات در 1387و پویایی جمعیت )کردگاری، 

ای ناچیز است. با زمینه رفتار و رژیم غذایی ماهی گوازیم دم رشته

های خلیج فارس و ای در آبتوجه به اهمیت ماهی گوازیم دم رشته

اید نقش اکولوژیک آن در دریای عمان از حیث تجاری و اقتصادی ب

ای ماهی گوازیم دم رشته ساالنه میزان صید زنجیره غذایی تعیین گردد.

تن برآورد گردیده است )سازمان  1284های شمال دریای عمان آب در

جاکه تجزیه و تحلیل عادات غذایی اهمیت (. از آن1393شیالت ایران، 

غذایی و رقابت  زیادی در دستیابی به روابط صید و صیادی، زنجیره

 Ammundsenای، زیستگاه و رفتار اجتماعی ماهیان دارد )درون گونه

یابی به تغذیه ماهیان بررسی ( و تنها راه دست1996و همکاران، 

ها است، این مطالعه با هدف بررسی رژیم غذایی و محتوای معده آن

ر ای برای اولین بار دتعیین نرخ و سطح غذایی ماهی گوازیم دم رشته

 های شمال دریای عمان صورت گرفت. آب
 

 هامواد و روش

ای صید عدد ماهی گوازیم دم رشته 210در این پژوهش تعداد        

های استان سیستان )آب عمان دریای شمال هایهای آبایستگاه شده از

( با 1و بلوچستان( از طریق صید تجاری و تحقیقاتی )کشتی فردوس 

تا  50و 50تا  30،30تا  20،20تا  10ه عمقیالی 4تور ترال کف در 

 1)مختصات جغرافیایی هریک از مراکز تخلیه صید در جدول  100

تا تابستان )مرداد ماه(  1396( نشان داده شده است( از پاییز )آبان ماه

آوری و برای صورت فصلی جمعگیری تصادفی بهاز طریق نمونه 1397

تحقیقات شیالتی  شناسی مرکزاهیبه آزمایشگاه م آزمایشگاهی کارهای

طول  (.1های دور واقع در شهرستان چابهار منتقل گردید )شکل آب

متر( میلی 1 دقت )با سنجیتخته زیست چنگالی با استفاده از کل و طول

گیری ارتفاع باله دمی، طول باله دمی، گیری شد. پس از آن اندازهاندازه

های درون معده ات و وزن طعمهوزن کل، وزن معده و روده با محتوی

گرم(  001/0صورت جداگانه با استفاده از ترازوی دیجیتالی )با دقت به

های پر، نیمه پر و خالی پس از تعیین جنسیت، تعداد معده انجام شد.
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درصد تثبیت  70مشخص شد. مواد غذایی موجود در معده با الکل 

با استفاده از  گردید و محتویات ماکروسکوپی و میکروسکوپی معده

(. با Berg ،1979لوپ و میکروسکوپ جداسازی و شناسایی شدند )

 (،1997و همکاران ) Carpenterاستفاده از کلیدهای شناسایی معتبر 

Jereb وRoper  (2005( اسدی و دهقانی ،)1380(، صادقی )1375 )

های هضم نشده و یا تا حدودی هضم شده (، نمونه1390) الدینو قطب

یی شدند. برای بررسی محتویات معده از دو روش شمارشی شناسا

روش شمارشی براساس شمارش مواد  .)عددی( و وزنی استفاده شد

چنین با دهنده در محتویات دستگاه گوارش است. همغذایی تشکیل

وقوع شکار  های تهی بودن معده و شاخصروش شاخص استفاده از این

 (.Hyslop ،1980بررسی گردید )
 

های استان های عمده در آب: مختصات جغرافیایی صیدگاه1ول جد

 سیستان و بلوچستان

منطقه مورد 

 بررسی

 هایصیدگاه

 عمده در منطقه
 خاتمه شروع

A 59   25´ °58   50´ میدانی و گالک° 

B 59 °  55´ °59   25´ تنگ، کالت 

C 60 °  25´ 59 °  55´ پزم و کنارک 

D 60 ° 55´ 60 °  25´ چابهار و رمین 

E 61 °  25´ °60   55´ بریس، پسابندر و گواتر 
 

تخمینی  ،شاخص این (:Vacuity Index) معده بودن تهی شاخص       

   :(Hyslop،1980) نمایداز پرخوری ماهی شکارچی را محاسبه می

100 CV= (ES/TS) × 

های خالی تعداد معده=  ES شاخص تهی بودن معده، = CV که در آن

(Empty Stomach) ،TS = های مورد مطالعه )تعداد کل معدهTotal 

Stomach .)شود:شاخص موردنظر طبق شرایط زیر تفسیر می 

20><VI40پرخور،  :صفر>VI≥20:  ،60نسبتاً پرخور>VI≥40: 

 خور. کم :VI≥80<100خور، بتاً کمنس :VI≥60<80 متوسط،

این شاخص نشانگر درصد  :(Fullness Index) معده پری شاخص       

 (:Biswas ،1993های پر در هر فصل است )معده

FI= ها با درجه پر بودن مشابه(های مورد بررسی/تعداد معده)تعداد کل معده  ×100 

ای در انتخاب آن بدیهی است که وفور طعمه در محیط نقش عمده 

رو شاخص فراوانی از این عنوان طعمه اصلی، فرعی و اتفاقی دارد.به

محاسبه گردید  زیر رابطه از (:Prey Occurrence Indexوقوع شکار )

(Hyslop،1980:)                                 100 FP= (NSJ/NS) × 

های تعداد معده: JNs : شاخص فراوانی وقوع شکار،FPکه در این رابطه 

مقادیر  های دارای شکار است.: تعداد کل معدهNs، (J)دارای طعمه 

، دارای مشخصات زیر FPحاصل از این فرمول بسته به تغییرات مقدار 

 باشد:می

تصادفی بوده و اصالً  (J)باشد، یعنی شکار خورده شده   > 10FPاگر 

یعنی شکار باشد،  FP  ≥ 10< 50اگر  شود.غذای آبزی محسوب نمی

باشد، یعنی شکار  FP ≥ 50اگر  باشد.، غذای فرعی می (J)خورده شده

(J) باشد.غذای اصلی آبزی می 

شاخص  (یاIndex of Feeding Intensity) تغذیه شدت شاخص       

صورت نسبتی از مقدار غذای مصرفی است و به (:GaSI) بدنی -معدی

ن بدن ماهی )شکارچی( محتویات دستگاه گوارش تقسیم بر وز کل وزن

(. برای تعیین شدت تغذیه ماهی از Hyslop ،1980شود )محاسبه می

   (:Biswas ،1993گردد )این شاخص طبق رابطه زیر استفاده می

GaSI= )[ وزن معده ماهی/ وزن کل بدن ماهی)  ×100 

که وزن طوریاست. به روش وزنیروش دوم بررسی محتویات معده 

عنوان شود، معموالً بهر روش وزنی تخمین زده میهر ماده غذایی د

 ،Hyslop) آیددست میدرصد وزن طعمه به وزن محتویات کل معده به

1980):                                              WI= Wi / ΣWi                     

 باشد می iوزن طعمه  Wiکه در این رابطه 

در تحقیق حاضر رابطه  عیین نوع رشد:رابطه طول و وزن و ت       

ای وزن بدن جهت تعیین نوع رشد برای ماهی گوازیم دم رشته -طول

 محاسبه شد. برای تعیین ارتباط بین طول و وزن بدن از رابطه نمایی

 bW=aL ( استفاده گردیدKing ،1995.) 

طول چنگالی ماهی  L= وزن ماهی بر حسب گرم،W= در این رابطه:

  مقدار ثابت که وابسته به فرم بدن است،a=  متر،نتیبر حسب سا

=b معادله توانی که مقدار آن نوع رشد بدن ماهی یعنی همگون نمای

(Isometric( یا ناهمگون )Allometricبودن را نشان می ) دهد. برای

از فرم لگاریتمی رابطه طول و  a و مقدار ثابت b دست آوردن نمایبه

 LnW= Lna +bLnL             (:King ،1995)شود وزن استفاده می

 
برداری در شمال دریای عماننقشه مناطق تورریزی ترال جهت نمونه: 1شکل   
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: لگاریتم طبیعی LnL : لگاریتم طبیعی وزن،LnW ،در رابطه فوق

 شیب خط منحنی است.  b= : ضریب شکست منحنی،Lna طول،

برای تشخیص کیفیت رگرسیون  2R ضریب تعیین پیرسون چنین ازهم

اختالف  3با عدد  bدست آمده برای هخطی استفاده شد. اگر عدد ب

منظور سنجش است. به همگون رشد دارای ماهی باشد نداشته داریمعنی

 (:Pauly ،1983شود )استفاده می tاین اختالف از آزمون 
    )]2-(n[√ )] ×  2r-1])/ (√ (3-t = [s.d(L)/ (s.d(W)] × [(lb 

: انحراف از معیار sd(W)ها، انحراف از معیار طولsd(L): در این معادله 

( در L: توان طول)b: ضریب همبستگی بین طول و وزن،  r،هاوزن

 : تعداد نمونه. nوزن و  -رابطه طول

حداکثر وزنی که یک ماهی در طول عمر خود  نهایت:وزن بی       

عبارتی وزن پیرترین ماهی از یک گونه خاص، به آن خواهد رسید. به

وزن  -طول در رابطه نهایتطول بی که از رابطه طول و وزن با قرار دادن

 (. Venema ،1998و  Sparreگردد )محاسبه می

ای برای تعیین از بررسی ترکیب غذایی ماهی گوازیم دم رشته       

سطح غذایی آن استفاده گردید. سطوح غذایی بیانگر جایگاه موجودات 

(. سطح غذایی Christensen ،2000و  Paulyدر شبکه غذایی است )

ای از ترکیب عادات غذایی این گونه و با استفاده شتهماهی گوازیم دم ر

( طراحی شده 2000و همکاران ) Paulyکه توسط  Trophlabاز برنامه 

( ماهی TROPHغذایی ) سطوح Trophlabبرنامه  شد.است محاسبه می

ها مورد نظر را با وارد کردن سطوح غذایی شکار و درصد وزنی آن

 نماید: ابطه زیر تبعیت میزند. این برنامه از رتخمین می
       TROPHi = 1 +∑ DCij

𝐺
j=1 × TROPHj 

 ،iدر ترکیب غذای شکارچی  j: کسری از طعمه  DCijکه در آن؛

 TROPH j سطح غذاییj   وG شده از طعمه شناسایی  هایتعداد رده

 5خواران/ دتریتوس خواران تا برای گیاه 2از  Trophدامنه باشد. می

بسیار  5باشد. اگرچه دامنه می خواران متنوعخواران/ ماهیای گوشتبر

آید دست میها بهبزرگ نظیر کوسه نادر است و تنها برای ماهیان بسیار

(Pauly سطح غذایی گونه1998، و همکاران .) های خورده شده از

 استخراج شدند. Fishbaseپایگاه اطالعاتی 

نده یا میزان غذای مصرفی نسبت مصرف به وزن توده ز       

(Consumption Per Biomass:) گیری ضریب برای اندازه شاخص این

گیرد، و میزان بازدهی اکولوژیکی غذای مصرفی مورد استفاده قرار می

عبارت دیگر این شاخص ضریب بازدهی اکولوژیک غذای مصرفی را به

دهد. نرخ غذای مصرفی، نسبت غذایی است که توسط نشان می

 :شودها در یک دوره زمانی خاص خورده میهای گونهمعیتج

 
s/2Ar = h 

: Tو  است Aspect ratioیا  Arنهایت و : وزن بی∞W که در این رابطه:

 /T= 1000 میانگین درجه حرارت ساالنه آب است که از طریق رابطه

Kelvin (Kelvin = °C + 273.15) شود )محاسبه میKe و همکاران ،

نهایت از نتایج ر تحقیق حاضر اطالعات مربوط به وزن بی(. د2007

   سایر گزارشات محاسبه شد و در فرمول مربوط جایگزین شد.

ای ( ماهی گوازیم دم رشته∞W) نهایتوزن بی (1388) کردگاری       

گرم گزارش نمود. میانگین ساالنه  41/738های خلیج فارسرا در آب

گراد گزارش درجه سانتی 5/26عمان  آب در دریای حرارت ستون درجه

برای  Arاستفاده از شاخص  (.1392شده است )ابراهیمی و همکاران، 

که در  ارتباط با متابولیسم است ماهی و در شدن سطح فعالیت مشخص

خواران در گیاه hباشد. مساحت ناحیه دمی می sارتفاع باله دمی و  h آن

 dباشد.خواران برابر با صفر میگوشتخواران و در دتریتوس و با یک برابر

خواران برابر خواران و گوشتخواران برابر با یک و در گیاهدر دتریتوس

افزار نرم از استفاده با هاداده (.Palomares، 1999 و Pauly) باشدصفر می با

SPSS  .مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند 

 

 نتایج 
های ای در اندازهعدد ماهی گوازیم دم رشته 210 طور کلیبه       

صورت فصلی مورد بررسی به 1397تا مرداد  1396مختلف از آبان 

ترین و عدد نر بودند. کوچک 119عدد ماده و  91قرار گرفتند که 

 161ترتیب دارای طول چنگالی سنجی شده بهنمونه زیست ترینبزرگ

، رابطه میان 2شکل بودند. گرم  387و  79متر و وزن میلی 314و 

و ضریب  9225/0طول چنگالی و وزن ماهی را با ضریب تشخیص 

نشان  976214/2L 00082/0 =Wرا در قالب معادله 96/0بستگی هم

به محاسباتی در رابطه نمایی تغییرات طول و وزن   bدهد. میزانمی

ئولی پا tدست آمده از این رابطه از طریق آزمون هدست آمد، با عدد ب

 3( و عدد 976214/2داری را بین مقدار محاسبه شده )اختالف معنی

 (P>05/0)درصد نشان نداد  95( در سطح b=3فولتون ) b با احتساب

)ایزومتریک منفی( رشد در ماهیان مورد بودن  همگون دهندهکه نشان

وزن بدن نیز افزایش  طول، ، با افزایش2 توجه به شکل باشد. بامی بررسی

گیری طور چشممحتویات معده نیز با افزایش طول به نانگیمی ابد.ییم

تری تر محتویات معده بیشیابد و ماهیان با طول بیشافزایش می

عدد  74%(،  12/16معده پر ) 34شده، تعداد دارند. در بررسی انجام 

بودند. شاخص  %( 88/43) خالی معده عدد 92%( و  00/40) پر معده نیمه

ترتیب سال به( برای هر جنس نر و ماده طی یکCVن )بود خالی

دست آمد. تغییرات فصلی شاخص درصد به 65/40درصد و  21/46

نشان داده شده  3، در شکل تفکیک جنس(بدنی)کل و به -معدی

بین دو جنس نر  GaSIاست. برای سنجش وجود اختالف در شاخص 
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نتایج این آزمون  و ماده از آزمون من ویتنی استفاده شد که براساس

برای سنجش  (.<05/0P) جنس مشاهده نشد بین دو داریمعنی اختالف

فصول مختلف، از آزمون کروسکال  بین GaSI وجود اختالف در شاخص

والیس استفاده و براساس نتایج این آزمون بین فصول مختلف اختالف 

 (.>05/0Pدار مشاهده شد )معنی

ر مقایسه شاخص خالی بودن معده در جنس نر و ماده در چها       

ها است و ها بیش از مادهدهد که این شاخص در نرفصل نشان می

با تغییر  چنین(. هم4باشند )شکل ها پرخورتر از نرها میاحتماالً ماده

 GaSIفصل درصد خالی بودن معده متفاوت بود. مقایسه نتایج شاخص 

اسمیرنوف  -بین دو جنس نر و ماده با استفاده از آزمون کولموگروف

فصول  دار میان دو جنس نر و ماده بینوجود اختالف معنی بیانگر عدم

 (.P>05/0مختلف است )

معده این گونه محتویات  رده تاکسونومیک عمده در 4در مجموع        

پوستان(، )سخت های شناسایی شده شامل بندپایانگروه شناسایی شد.

ترین ماده فراوان های دریایی بود.سرپایان، ماهیان استخوانی و علف

غذایی یافت شده در معده براساس شاخص عددی، بندپایان با فراوانی 

ی ( و شاخص عددFP )درصد فراوانی حضور 3 درصد بود. جدول 75/55

های مختلف مصرف شده توسط ماهی گوازیم ها و گونه( گروه N)درصد

ای محاسبه تغذیه شاخص دهد.سال را نشان میطول یک ای دررشته دم

ای در شده برای هر ماده غذایی نشان داد که ماهی گوازیم دم رشته

تنان و پوستان، ماهیان استخوانی، نرمطور عمده از سختطول سال به

(. با توجه به شاخص حضور 2نماید )جدول دریایی تغذیه میهای علف

عنوان غذای درصد( به 19/61) Portunidaeخانواده  هایخرچنگ شکار،

درصد( و ماهیان استخوانی هضم شده  35/28) Squilla mantisاصلی، 

بندی عنوان غذای فرعی و اتفاقی تقسیمترتیب بهدرصد( به 89/20)

دهد، ها نشان مینگین درصد وزنی طعمهمیا 2 شدند. طبق جدول

درصد و  27/12درصد، ماهی حسون معمولی با  81/14عقربک با 

ترین درصد بیش 94/10( با درصد Portunidaeها از خانواده )خرچنگ

 باشند.میانگین درصد وزنی را دارا می

 

 
 

 

 

   

 

 

 

کل و به تفکیک جنس نر و ماده(  بدنی ) -: روند تغییرات فصلی شاخص معدی3شکل   های دریای عمانای در آبالی و وزن ماهی گوازیم دم رشتهرابطه طول چنگ :2شکل 

 خطوط عمودی: خطای معیار ،(1396 -1397ای )ماهی گوازیم دم رشته
   

 

 
روند تغییرات فصلی شاخص شدت تغذیه ) کل و تفکیک جنس نر و ماده(  :4شکل 

 مودی: خطای معیارخطوط ع ،(1396 -1397ای )ماهی گوازیم دم رشته
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 (N( و )درصدFPحضور )درصد  فرکانس ای به همراه: ترکیب رژیم غذایی ماهی گوازیم دم رشته2جدول 

 ای در فصول مختلفماهی گوازیم دم رشته های غذایی مصرف شده توسط: شاخص فراوانی وقوع شکار برای گروه3ل جدو

 ماده غذایی 96زمستان  96پاییز  97تابستان  97بهار 

7 - - 3 Calappidae 

24 32 53 23 Portunidae 

11 6 14 9 Matutidae 

21 14 3 3 Squilla mantis 
- 11 - 8 Photopectoralis bindus 
- - - 6 Trichiurus lepturus 
4 9 3 8 Upeneus sulphureus 
- 5 6 3 Carangidae 

4 14 3 3 Saurida tumbil 
6 - - 3 Nemipterus japonicus 
4 7 6 16 Digested bone fish 
- 2 - 6 Uroteuthis (photololigo) duvaucelii  

19 - - 3 Sepia pharaonis 
- - - 6 Octopus 

- - 12 - Sea weeds 

دهد، می مختلف نشان فصول در را غذایی هایگروه حضور 3 جدول       

 Calappidae (00/7های های خانوادهدر بهار غذای اصلی، خرچنگ

، درصدMatutidae(00/11 ) درصد( و  00/24) Portunidaeدرصد(،

 00/4درصد(، بقایای ماهیان استخوانی هضم شده ) 00/21عقربک )

 00/6ای )د( و ماهی گوازیم رشتهدرص 00/19درصد(، ماهی مرکب )

درصد(، در  00/4درصد( و حسون معمولی ) 00/4اری )درصد(، پنجز

  Portunidaeهایهای خانوادهفصل تابستان غذای اصلی، خرچنگ

درصد(،  00/14) درصد(، عقربک 00/6) Matutidaeدرصد( و  00/32)

 ندرصد(، گیش ماهیا 00/7بقایای ماهیان استخوانی هضم شده )

 00/9) درصد(، پنجزاری 00/14) ماهی حسون معمولی درصد(، 00/5)

درصد(، در فصل پاییز غذای اصلی  00/11) درصد(، بز ماهی زرد جامه

 Matutidaeدرصد( و  00/53) Portunidaeهای های خانوادهخرچنگ

 ماده غذایی درصد فراوانی عددی درصد شاخص حضور شکار درصد وزنی

97/0 97/5 25/2 Calappidae  

94/10 19/61 25/33 Portunidae  

10/5 37/25 00/10 Matutidae  

81/14 35/28 25/10 Squilla mantis عقربک 

80/6 94/11 75/4 Photopectoralis bindus اریی پنجزماه 
60/9 98/2 50/1 Trichiurus lepturus یال اسبی سر بزرگ 
23/6 92/14 00/6 Upeneus sulphureus بز ماهی زرد جامه 
51/7 44/10 50/3 Carangidae گیش ماهیان 

27/12 43/13 00/6 Saurida tumbil حسون معمولی 
02/4 98/2 25/2 Nemipterus japonicas ایگوازیم دم رشته 
70/8 89/20 25/8 Digested bone fish ماهی استخوانی هضم شده 

43/2 46/7 00/2 Uroteuthis (photololigo) duvaucelii اسکوئید هندی 
68/6 44/10 50/5 Sepia pharaonis ماهی مرکب ببری 
53/3 97/5 50/1 Octopus پاهشت 
39/0 47/4 00/3 Sea weeds های دریاییجلبک 
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 00/3درصد(، عقربک ) 00/12های دریایی)درصد(، جلبک 00/14)

درصد(، ماهی  00/6ستخوانی هضم شده )درصد(، بقایای ماهیان ا

درصد( و  00/3درصد(، بز ماهی زرد جامه ) 00/3حسون معمولی )

های خانواده هایخرچنگ زمستان فصل در و درصد( 00/6) گیش ماهیان

Calappidae (00/3 ،)درصد Portunidae (00/23  و )درصدMatutidae 

ن استخوانی هضم درصد(، بقایای ماهیا 00/3درصد(، عقربک ) 00/9)

درصد(، بز ماهی زرد جامه  00/8) اریدرصد(، ماهی پنجز 00/16) شده

ای درصد(، گوازیم دم رشته 00/6درصد(، یال اسبی سر بزرگ ) 00/8)

 00/3) مرکب ماهی درصد(، 00/3) معمولی حسون درصد(، 00/3)

 درصد(، 00/3) مرکب ماهی درصد(، 00/3) ماهیان گیش درصد(،

درصد( غذای اصلی را  00/6پا )درصد( و هشت 00/6دی )اسکوئید هن

 هایخانواده هایخرچنگ دادند، نشان نتایج دیگر طرف از دهند.می تشکیل

Portunidae  وMatutidae عقربک، ماهی حسون معمولی و بز ماهی ،

شوند. جامه در تمامی فصول در محتویات معده این ماهی یافت می زرد

و  00/6ترتیب با خواری بهر و زمستان همنوعچنین در فصول بهاهم

 درصد در میان اعضای این گونه مشاهده گردید.  00/3

 

 بحث 

 80/43سال برابر با میانگین شاخص خالی بودن معده طی یک       

دهد این آبزی در گروه ماهیان با دست آمد که نشان میدرصد به

های ت آمده از پژوهشدسگیرد که با نتیجه بهتغذیه متوسط قرار می

(، Manojkumar ،2004هندوستان ) Gujaratانجام شده در ناحیه 

نسب و همکاران، های شمال دریای عمان اطراف چابهار )ولیآب

 پوریهای خلیج فارس، منطقه جزیره تنب تا هنگام )ساالر(، آب1389

های استان بوشهر، خلیج فارس )رضایی و ( و آب1389و همکاران، 

 ترین میزان برای این شاخص( مطابقت دارد. بیش1393اران، همک

درصد(  20/35ترین میزان آن )در فصل زمستان و کم درصد( 70/50)

ها دست آمد. خالی بودن معده تعداد زیادی از نمونهدر فصل پاییز به

دلیل صید شدن قبل از تغذیه، در دسترس نبودن اقالم ممکن است به

دلیل وارد هی در یک محدوده زمانی خاص، یا بهغذایی مورد عالقه ما

آمدن استرس در هنگام صید و باال آوردن مواد غذایی خورده شده نیز 

هضم شده در دهان ماهیان این موضوع باشد که وجود مواد غذایی نیمه

نماید. مقایسه شاخص خالی بودن معده در جنس نر و را تأیید می

تر جنس ماده ای مطلوبتغذیه ماده در چهار فصل، حاکی از وضعیت

ها خالی، درصد معده 85/42که در جنس نر طورینسبت به نر بود. به

درصد پر بودند و این نسبت در جنس 12/15درصد نیمه پر و  01/42

درصد بود که  58/17درصد و  36/37درصد،  05/45ترتیب، ماده به

تر جنس ماده در شکار موجودات مرتبط این احتماالً به فعالیت بیش

باشد. محققان در مطالعات خود اشاره نمودند که ماهی گوازیم دم می

که با توجه به این ،ریزی تغذیه بسیار کمی داردای در فصول تخمرشته

فارس در فصل بهار و پاییز،  های خلیجریزی این گونه در آبفصل تخم

( Batch spawner) ایمرحله چند ،(ریورماه بهمن تا شه )از طوالنی بسیار

و دارای دو پیک بهاره و پاییزه بوده که پیک اصلی در بهار و پیک 

رو ( از این1387باشد )کردگاری، تر در پاییز میبعدی با شدت کم

ها بسیار منطقی است. زیرا در مراحل اولیه کاهش تغذیه در این فصل

ریزی دیک شدن به فصل تخمباروری، محتویات معده افزایش و با نز

 Taghaviیابد )ها )عدم تغذیه فعال( کاهش میو رسیدگی تخمک

Motlagh بررسی شاخص معدی2012 ،همکاران و .)- ( بدنیGaSI )

این ماهی مشخص نمود جنس نر در فصل پاییز و جنس ماده در فصل 

های ترین تغذیه را داشته است که این نتایج با یافتهتابستان بیش

های شمال دریای عمان، (، در آب1389نسب و همکاران )طالعه ولیم

نماید. بررسی و شناسایی محتویات منطقه چابهار کامالً مطابقت می

پوستان معده در مطالعه حاضر نشان داد که این گونه از گروه سخت

چنین از ها و عقربک داشته است، همترین تغذیه را از خرچنگبیش

قبیل حسون معمولی، یال اسبی سر بزرگ، گوازیم  ماهیان متنوعی از

نماید. می تغذیه ماهیان زاری و گیشجامه، پنج بز ماهی زرد ای،رشته دم

پا و اسکوئید هندی تغذیه تنان تنها از ماهی مرکب، هشتاز میان نرم

های شمال دریای (، در آب1389نسب و همکاران )نموده است. ولی

های مورد تغذیه ماهی گوازیم ش اعظم گونهعمان نشان دادند که، بخ

درصد، ماهیان استخوانی  20/63پوستانسخت ترتیببه را ایدم رشته

درصد  30/25های نماتوددرصد و کرم 80/36تناندرصد، نرم 90/38

دست آمده در این تحقیق هتشکیل دادند که تا حد زیادی با نتایج ب

پوستان گردید که سخت شخصنتایج مطالعه حاضر م از باشد.سو میهم

ای ای در رژیم غذایی ماهی گوازیم دم رشتهترین گروه تغذیهعمده

درصد باالترین  71/62ها با سخت پوستان خرچنگ و از بین باشندمی

برداری میزان حضور را در معده ماهیان داشته و در تمامی فصول نمونه

دهنده اهمیت  نشانحضورشان با نوساناتی در تعداد بود. این درصد باال

مبنی  Russell (1990)بنتوزها در تغذیه این ماهی است که با نتایج 

هستند،  خارتنان و پرتاران پوستان،سخت ماهی که غذای اصلی اینبر این

در تغدیه ماهی گوازیم  موجود باشد. شاخص حضور شکارهایسو میهم

های خرچنگ داد که با توجه به شاخص حضور شکار، ای نشاندم رشته

 Squillaعنوان غذای اصلی، د( بهدرص 19/61) Portunidaeخانواده 

mantis (35/28 و ماهیان استخدرص )درصد(  98/20) شده وانی هضمد

بندی شدند. طبق جدول و اتفاقی تقسیم فرعی غذای عنوانترتیب بهبه

 81/14دهد، عقربک با ها نشان میمیانگین درصد وزنی طعمه 2

ها از خانواده درصد و خرچنگ 27/12صد، ماهی حسون معمولی با در

(Portunidae با درصد )ترین میانگین درصد وزنی درصد بیش 94/10
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ذکر است در تحقیق نسبتاً مشـابهی که روی باشند.  الزم بهرا دارا می

انجام گرفت،  (1383-1382) های استان بوشهرتغذیه این ماهی در آب

ای در رژیم غذایی این ماهی بود ترین گروه تغذیهمدهپوستان عسخت

به  درصد 60/79 فراوانی پوستان، خرچنگ با شاخصو از بین سخت

(. 1383عنوان غذای اصلی این آبزی محسوب گردید )میرآخورلی، 

های خلیج (، در آب1390بررسی کشاورز میرزا محمدی و همکاران )

 67/60که، عقربک با  فارس )سواحل استان هرمزگان( نشان داد

درصد، میگو با  75/41ها با خرچنگ عنوان غذای اصلی،درصد، به

درصد،  60/14پودا با درصد، آمفی96/26ها با درصد، ماهی 08/28

درصد  35/12های دریایی شکننده با درصد، ستاره48/13تنان با نرم

چنین هم شدند. شناخته غذای فرعی عنوانبه درصد 23/11نماتودها با  و

ها پرخورتر از نرها بودند که با نتایج این ادهمشاهده گردید کـه م

باشد. در این تحقیق در محتویات معده ماهی گوازیم سو میتحقیق هم

درصد(  00/6درصد( و بهار ) 00/3زمستان ) ای در فصولدم رشته

ای مشاهده گردید. با وجود این تعدادی بچه ماهی گوازیم دم رشته

که این موضوع  خواری استجنسغذایی این ماهی هم عادات ی ازکه یک

 توسط و همنطق نهمی در (1389) ارانهمک و بنسیول توسط

Kuthalingam (1965در آب ) .های هندوستان هم گزارش شده بود

علت کم بودن تنوع خواری در این ماهی را شاید بتوان بهنوعدلیل هم

جنس دریای عمان برشمرد که در نتیجه به همو کثرت مواد غذایی در 

ای اثر منفی بر روی خواری پرداخته است. ماهی گوازیم دم رشته

خواری جنسهم کنندهمنعکس در واقع که گذاشت خواهد جنس خودهم

خواری یک جنس(. هم2000و همکاران،  Christensen) این گونه است

ها ی اجتماعات و جمعیتتواند اثر قوی روپدیده گسترده است که می

اندازه بدن  کاهش آوری،بگذارد این اثر با کاهش نرخ رشد، کاهش هم

 د بودواهراه خانی همسری زمتوده زنده آن گونه در یک و کاهش

(Babbitt  وMeshaka ،2000گونه هم .)طور نوع خوار حریصانه و به

زمانی هست که  برد امانوع خودش را به سرعت از بین میآشکار، هم

دهد. مثالً شانس یک می رخ نوع خواری در پاسخ به افزایش جمعیتهم

دهد چرا که اگر جمعیتی به سرعت را برای زنده ماندن افزایش می گونه

طور کامل از بین تواند ذخیره غذایی خود را بهحد رشد کرد میو بی

که غذا ریزی، تغییرات آب و هوایی و یا زمانیببرد. طی فصل تخم

که به نفع گونه خواهد بود اگر حداقل بعضی  شود، واضح استنایاب می

ها برای زنده ماندن، خوب غذا مصرف نمایند و سالم بمانند از جمعیت

، Meshakaو  Babbitt) دیگر تمام شود ایضرر عده که این کار بهولو این

خوار، هیدریایی ما ماهیان برخی در حالاین با (.Hammar، 2000 ؛2000

دهد ها را تشکیل میای از رژیم غذایی آندهش عمخواری بخجنسهم

(Hammar ،2000 .)در مهمی فاکتور وزن و طول میان رابطه نمایی 

 این از استفاده با .است ماهیان ذخایر ارزیابی و بیولوژیک مطالعات

 است. پذیرامکان ماهی طول داشتن ماهی با وزن تخمین امکان رابطه

ماهی گوازیم دم  برای آمده دستبه اعداد به توجه با حاضر تحقیق در

 گونهم رشد دارای گونه این (،=976214/2bو  =00082/0a) ایرشته

 (، با1388کردگاری ) تحقیق از حاصل بانتایج است که بوده منفی

دهنده رشد ( که نشان=987321/2bو  =000019/0a) ددیع مقدار

 رابطه کلی درطورباشد کامالً مطابقت دارد. بهنه میگون این گوهم

 افراد در بلکه ،مختلف هایگونه در تنهانه b و a مقادیر و وزن و طول

 فیزیولوژیک شرایط شدت تغذیه، جنسیت، حسببر چنینهم و گونهیک

 .تاس اوتنیز متف جنسی مراحل و محیطی زیست پارامترهای ماهی،

 و طول بین و یابدمی افزایش طول بدن تأثیر حتت ماهیان رشد عموماً

(. تقوی Biswass  ،1993باشد )می برقرار نمایی رابطه ماهیان وزن

 گونه 20ای روابط اکولوژیک ( در مطالعه1394مطلق و همکاران )

های خلیج فارس را مورد بررسی قرار دادند و اقتصادی از ماهیان آب

به وزن توده زنده یا میزان  برای نخستین بار شاخص نسبت مصرف

در سال برای ماهی  50/4های مذکور از غذای مصرفی را برای گونه

Lutjanus malabaricus در سال برای ماهی حسون معمولی  30/15تا

تخمین زدند. این میزان در مطالعه مذکور برای ماهی گوازیم دم 

گوازیم در سال گزارش شد و نشان داد ماهی  00/9ای برابر با رشته

ای دارای نرخ غذای مصرفی متوسطی است. شاخص میزان دم رشته

ای در تحقیق حاضر برابر با غذای مصرفی برای ماهی گوازیم دم رشته

مطلق و در سال تخمین زده شد که با نتایج تحقیق تقوی 00/9

 از شاخص (،1998) و همکاران Pauly داشت. مطابقت (1394) همکاران

Aspect ratio ها در رابطه با مشخص نمودن سطح فعالیت ماهی برای

شدت متابولیسم استفاده نمودند. این شاخص برای مشخص نمودن 

باشد و با باله دمی در ارتباط است و نشان سطح فعالیت ماهی می

قی چنگالی شکل است طور عمیها بهآن دمی ه بـالهدهد ماهیانی کمی

نسبت به ماهیانی با نرخ کم  تریتری دارد، غذای بیشو ارتفاع بیش

چنین این شاخص ارتباط مستقیم نمایند. هماین شاخص مصرف می

که طوریمصرفی و نرخ متابولیسم دارد به و میزان غذای با سرعت ماهی

سرعت باالیی هستند مانند تون ماهیان و شمشیر  دارای که ماهیانی در

نرخ متـابولیسم  باشد و ازمی 7ماهیان میزان این شاخص باالتر از 

نمایند و تری را مصرف میباالتری برخوردار هستند و غذای بیش

مصرفی  تر و نرخ غذایماهیانی با شاخص پایین از نرخ متابولیسم کم

باشد. تقوی سو میپایینی برخوردار هست که با نتایج تحقیق کامالً هم

گوازیم را برای ماهی   Aspect ratioشاخص(، 1394مطلق و همکاران )

برآورد نمودند که  25/1های خلیج فارس معادل ای در آبدم رشته

تر مطالعات برآورد گردید. بیش 61/1 معادل حاضر تحقیق در شاخص این

اساس تجزیه و تحلیل (، برTLانجام شده برای تعیین سطح غذایی )

وح ایی، سطهای دریباشد با در اکوسیستممحتویات معده می
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برای  5خواران تا خواران یا گیاه ریتوسرای دتب 2از غذایی مختلفی 

اران، و همک Pauly) تخواران تعریف شده اسخواران یا ماهیگوشت

های در آب بارای برای اولینرشته اهی گوازیم دمذایی مغ حسط (.1998

 تخمین زده شد. این عدد نشان 08/4میزان شمال دریای عمان به

متوسط و مهم  ای بالقوه از شکارچیانازیم دم رشتهدهد ماهی گومی

های شمال دریای عمان است. میزان سطح غذایی  در شبکه غذایی آب

ای در تحقیق حاضر با تحقیق ماهی گوازیم دم رشته دست آمده برایبه

(، 77/3غربی تایوان )های جنوبدر آب Russell (1990،)مشابه توسط 

های خلیج فارس منطقه جزیزه در آب (،1393راستگو و همکاران )

های ( در آب1394مطلق و همکاران )وی(  و تق10/4ام )تنب تا هنگ

( نشان داد مقدار 25/4های استان بوشهر )خلیج فارس محدوده آب

های شمال دریای عمان( کمی محاسبه شده در این تحقیق )حوزه آب

تواند هر است، که میهای استان بوشتر از عدد حاصل شده در آبپایین

های در دلیل تنوع عادات غذایی این گونه و متفاوت بودن طعمهبه

رژیم غذایی در مناطق مختلف  تفاوت گونه، میزان برداشت این دسترس،

، Akhtarها و وجود غذا در محیط زیست باشد )جغرافیایی، اندازه نمونه

ه از فاکتورهای کافی در مورد رژیم غذایی یک گون دانش داشتن (.2008

های ای از هزینهزیرا بخش عمده.باشدپروری میمهم در صنعت آبزی

 رو با توجه به جایگاه اکولوژیک و عاداتگیرد. از اینبر میتولید را در

عمان و با توجه  دریای های شمالآب ای درگوازیم دم رشته ماهی غذایی

( 1394همکاران )مطلق و جمله تقویهای سایر محققان ازبه یافته

های غذایی بسیاری میان عادات غذایی ماهی سفرگی و مشابهتهم

  سنگسر ماهی تجاری کفزی مانند ماهیان و بسیاری از ایرشته دم گوازیم

و ماهی حسون معمولی مالحظه گردید که با توجه  مخطط و معمولی

های خلیج فارس و دریای ای در آببه اهمیت ماهی گوازیم دم رشته

تجاری و اقتصادی و نقش اکولوژیک آن در زنجیره غذایی  حیث ان ازعم

 مورد توجه مسئوالن واقع گردد. پروریصنعت آبزی مدیریت در تواندمی
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