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 ای و زیستی بررسی برخی خصوصیات تغذیه

 در سواحل شهرستان تنکابن  Atherina boyeri caspiaآذین ماهی خزری گل
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 1397 بهمنتاریخ پذیرش:            1397 آبان تاریخ دریافت:

 چکیده

قطعه از این گونه در دو فصل تابستان  104، تعداد Atherina boyeri caspiaای و زیستی گونه منظور مطالعه برخی خصوصیات تغذیهبه

درصد تثبیت  10ها در فرمالین روش ماهیگیری با قالب صید گردید. نمونهن بهدر سواحل شهرستان تنکابن در استان مازندرا 1395و پاییز سال 

 76/6متر و سانتی 33/10ترتیب وزن این ماهیان در فصل تابستان به-و برای انجام مطالعات مورد نظر به آزمایشگاه منتقل شدند. میانگین طول

آذین ماهی در فصل تابستان وزن گل-گرم محاسبه شد. رابطه طول 46/7متر و سانتی 30/10ترتیب وزن در فصل پاییز به-گرم و میانگین طول

𝑊 صورتبه = 0.0555 𝐿2.051  و در فصل پاییز به صورت معادله𝑊 = 0.0368 𝐿2.271  ،به دست آمد. نتایج حاصل از بررسی فاکتور وضعیت

آذین دست آمده از بررسی الگوی رشد پائولی، گلبود. براساس نتایج به تر این شاخص در فصل پاییز نسبت به فصل تابستانحاکی از مقدار بیش

تر رشد وزن نسبت به طول در دهنده سرعت کمماهیان در سواحل تنکابن در هر دو فصل تابستان و پاییز دارای رشد آلومتریک منفی بودند که نشان

گونه بود. بررسی شاخص طول نسبی روده حکایت از رژیم غذایی نسبی اینچنین، شاخص خالی بودن معده حاکی از پرخوری این ماهیان است. هم

برد. شاخص سر میای نشان داد که این گونه در شرایط مناسب غذایی بهچنین بررسی شاخص شدت تغذیهخواری این گونه داشت. همگوشت

ها در سواحل های گاماریده و بوسموریده غذای فرعی آنوادهکند و فقط خانارجحیت غذایی نشان داد که این گونه از یک غذای اصلی تغذیه نمی

 تنکابن بودند. 

  وزن-آذین ماهی خزری، دریای خزر، عادات غذایی، رابطه طولگل کلیدی: کلمات

 Pariahooshmand71@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

های گونه انواع از اقتصادی برداریلزوم بهره و جمعیت روزافزون رشد       

چنین استفاده ی منطقی و همهاماهی، استفاده از اصول علمی و شیوه

 هاگونه زیستی کسب اطالعات دقیق از خصوصیات از ابزارهای مناسب و

شناسی ماهیان زیادی دارد. امروزه دانش فیزیولوژی و زیست اهمیت

گیری و مدیریت منابع شیالتی مطرح عنوان ابزاری موثر در تصمیمبه

 بوط به روابط طولمطالعات مر در این راستا (.1378باشد )عبدلی، می

وزن از طریق تبدیل رشد طولی و وزنی به یکدیگر و محاسبه شاخص -

های متعددی مشاهدات طولی، کاربرد کمک با تودهزی و ارزیابی وضعیت

های جمعیت نحوه رشد ریخت و مقایسه چنینذخایر دارد. هم در ارزیابی

می را مه محیطی نقشهای نظارت و مدیریت زیستمختلف، در برنامه

این، پدیده  بر (. عالوهKalbassi ،2006و  AlaviYeganeh) کنندایفا می

های مهم زیستی ماهیان در سطح جمعیت، جنبه از یکی عنوانرشد به

(. Mann ،1991شرایط محیطی است ) به سازگاری دهنده نوع انعکاس

ای و فاکتور وضعیت بیان پارامترهای مهم رشد شامل نرخ رشد لحظه

ها است های زیستی و سایر ویژگیهای جمعیتی، ویژگیتفاوت کننده

(Kovac   وCopp ،1996.) عنوان ماده خام جهت رشد ماهیان غذا به

باشد. به عالوه بوده و یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت زیستگاه می

هایی که حاوی صورت درصدی از معدهموجودیت غذا در یک منطقه به

(. تغذیه 2006و همکاران،  Haleyیابند )نعکاس میهستند ا غذایی مواد

نقش مهمی در تامین انرژی و نیازهای حیاتی ماهیان دارد. ماهیان از 

طلبی بوده و تنوع بسیار زیادی ای موجودات فرصتلحاظ رفتار تغذیه

ای و نوع غذای مصرفی دارند )ابراهیمی و بیرقدار، های تغذیهدر روش

تا حدودی به تغییرات منبع غذایی سازگاری آبزیان  (. عموما1385ً

نشان داده و اگر غذای کافی در دسترس نباشد، تمایل دارند طیف 

گونه (. 1388تاکامی، نژاد و آذریرجبیغذایی خود را گسترش دهند )

Atherina boyeri caspia راسته از Atheriniformes خانواده و Atherinidae 

ای غالب در سواحل ماهیان گونهیا شیشهای پهلوماهیان معروف به نقره

های گوناگونی آذین ماهیان در محیطجنوبی دریای خزر است. گل

این  کنند.شور زندگی میهای لبهای شیرین وآبون دریاها، آبچهم

های با جریان نماید و آبدامنه بسیار باالیی از شوری را تحمل می گونه

 (.Freyhof ،2007و  Kottelat) دهدآهسته را برای زندگی ترجیح می

 پوستانخواری است و از سختآذین ماهیان گوشترژیم غذایی گل

و  Quignardنماید )ها و الرو ماهیان تغذیه میها، حلزونک، کرمچکو

Pras ،19865/8متر و متوسط آن سانتی 13الی  6 (. طول این ماهیان 

ت و سن آن حداکثر اس گرم 5/13الی  7/2متر است. وزن آن بین سانتی

 (.Kazanchov ،1981گردند )ها صید میساله 3تا  2سال اما اغلب  5

ندانی ندارند اما به چلحاظ اقتصادی اهمیت ماهیان بهه شیشهچاگر

عنوان غذای ماهیان خاویاری نقش اکولوژیک در زنجیره غذایی به دلیل

ای در راکندهای برخوردار است. تاکنون مطالعات پالعادهاز اهمیت فوق

ترین های زیستی این گونه انجام شده است. از مهمخصوص ویژگی

توان به مطالعه می های ایرانآب گونه در شده بر روی این مطالعات انجام

های سن و رشد این ماهی ( بر روی ویژگی1394) بشرزاهدی و رحیمی

سواحل  ماهیان درشیشه غذایی رژیم مطالعه رودخانه سفیدرود، دهانه در

 (1393) همکاران و صاحبیامری توسط خزر دریای شرقیجنوب

آذین ماهی در وزن گل-پژوهشی در مورد فراوانی طولی و رابطه طول

و پژوهش  (1392)وسیله ایگدری و همکاران سواحل استان گلستان به

آذین ماهی گل رشد پارامترهای روی بر (1393) صاحبی و همکارانامری

ماهیان در زنجیره اشاره کرد. با توجه به اهمیت شیشهدر سواحل نکا 

عنوان چون ماهیان خاویاری و فوک خزری بههم مهمی هایگونه غذایی

غذایی و  رژیم تنها پستاندار دریای خزر، مطالعه حاضر با هدف بررسی

آذین ماهی خزری در سواحل تنکابن برخی خصوصیات زیستی گل

 انجام شد.
 

 هامواد و روش

در سواحل  1395برداری در دو فصل تابستان و پاییز سال نمونه       

روش ماهیگیری شهرستان تنکابن واقع در غرب استان مازندران و به

عنوان طعمه برای صید (. از گاماروس به1با قالب صورت گرفت )شکل 

آذین ماهی قطعه گل 104این گونه استفاده شد و در مجموع تعداد 

 قطعه در فصل پاییز( صید گردید. 40ل تابستان و قطعه در فص 64)

درصد تثبیت  10ها پس از صید بالفاصله در فرمالین این گونه       

 و برای انجام مطالعات زیستی به آزمایشگاه شیالت دانشگاه علوم
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کشاورزی و منابع طبیعی ساری منتقل شدند. در آزمایشگاه طول 

متر و وزن ماهیان با میلی 01/0ماهیان با کولیس دیجیتال با دقت 

منظور گیری شد. سپس بهگرم اندازه 01/0ترازوی دیجیتال با دقت 

ای، دستگاه گوارش این ماهیان از شکم ماهیان خارج مطالعات تغذیه

وسیله تیغ اسکالپل شکافته گیری معده، بهاندازه شد. پس از توزین و

شد و محتویات آن زیر لوپ دو چشمی مورد شناسایی و بررسی قرار 

 گرفت. 

شاخص خالی بودن لوله برای شناخت میزان تغذیه این ماهی از 

CV                               گوارش استفاده گردید: = 𝐸𝑠
𝑇𝑠⁄ ∗ 100  

هاست. اگر تعداد کل معده Tsهای خالی و معدهتعداد  Esکه در آن 

0 < 𝐶𝑉 < 20ماهی پرخور، اگر  20 < 𝐶𝑉 < پرخور،  ماهی نسیتاً 40

40اگر  < 𝐶𝑉 < 60تغذیه متوسط، اگر  60 < 𝐶𝑉 < خور نسبتا کم 80

80و اگر  < 𝐶𝑉 ≪ منظور به (.Euzen ،1978باشد )خور میکم 100

طول نسبی روده شاخص آذین ماهیان از تعیین نوع رژیم غذایی گل

(Relative Length Gut:استفاده شد ) 
RLG = 𝐺𝐿

𝑇𝐿⁄  

طول کل بدن است. اگر  TLطول لوله گوارش و  GLکه در آن 

1>RLG 1 این ماهیان گوشت خوارند، اگر باشد<RLG باشد تمایل به 

، Biswasخواری دارند و حد واسط بین این دو همه چیز خوارند )گیاه

1993.) 

ا یگونه نیز از شاخص شدت تغذیه ز وضعیت غذایی این برای آگاهی ا

 ( استفاده شد:Index of Fullnessمیزان پر بودن لوله گوارش )
𝐼𝐹 =  𝑤

𝑊⁄ ∗  104 

تعداد معده هایی که  Niفراوانی مشاهده غذای خاص،  FPکه در آن 

های محتوی غذاست. تعداد معده Nsها دیده شده و این طعمه در آن

𝐹𝑃اگر  < 10غذای تصادفی است، اگر  10 < 𝐹𝑃 < غذای فرعی  50

𝐹𝑃اگر  و است > حساب به ماهی اصلی عنوان غذایطعمه به این باشد 50

 (. Hile ،1936آید )می

گیری طول و وزن ماهیان صید شده، نسبت طول پس از اندازه       

 Wمحاسبه شد. در این فرمول  W = a𝐿𝑏به وزن با استفاده از رابطه 

عرض  aمتر، معادل طول کل به سانتی Lمعادل وزن کل برحسب گرم، 

وسیله تحلیل رگرسیونی شیب خط رگرسیون است که به bاز مبدا و 

 (:Le Cern ،1951دست آمد )رابطه لگاریتمی خطی به

Log (W) = log (a) + b log (L) 
 لگاریتم طبیعی log (L)لگاریتم طبیعی وزن،  Log (W)در رابطه فوق، 

شیب خط منحنی است.  bضریب شکست منحنی و  log (a)طول کل، 

دست آوردن فاکتور وضعیت استفاده نین از رابطه زیر برای بهچهم

 K=100*W/L^b                                                                 : شد
متر و طول کل بدن به سانتی Lوزن بدن برحسب گرم،  wکه در آن 

b شیب خط رگرسیونی بین طول و وزن می( باشدHile ،1936.) 

 برای تعیین الگوی رشد از فرمول پائولی استفاده گردید:

𝑡 =  
𝑠𝑑 ln 𝐿

𝑠𝑑 ln 𝑊
∗  

|𝑏 − 3|

√1 − 𝑟2
∗ √𝑛 − 2  

ول، طترتیب انحراف معیار لگاریتم وزن و به sdlnLو  sdlnWکه در آن 

b و وزن، خط رگرسیونی بین طول  شیبr بستگی بین طول ضریب هم

 tبا  دست آمدههب tباشد. در نهایت ها میهم تعداد نمونه nو وزن و 

ز مقدار امقایسه شد. اگر مقدار محاسباتی  n-2جدول با درجه آزادی 

t صورت صورت آلومتریک و در غیراینهتر باشد، رشد بجدول بزرگ

از  bبودن، اگر مقدار ایزومتریک است. در ضمن در صورت آلومتریک 

تر باشد کوچک 3از  bریک مثبت و اگر مقدار تر باشد، آلومتسه بزرگ

 (.Munro ،1984 و Paulyآلومتریک منفی خواهد بود )

ای ههای طول و وزن و شاخصهای آماری دادهتجزیه و تحلیل       

فزار انرم از با استفاده ANOVAطرفه واریانس یک آنالیز روشبه ایتغذیه

SPSS   افزار ها از نرمانجام شد و برای رسم نمودار 19ورژنExcel 

 استفاده گردید. 2013
 

 نتایج 
آذین ماهی در سواحل شهرستان تنکابن قطعه گل 104 مجموعاً       

شده از جنس  ترین ماهی صیدشد. بزرگ فصول تابستان و پاییز صید در

ترین کچر فصل پاییز و کومتر دسانتی 4/12ماده و طولی برابر با 

نین چمتر در فصل تابستان صید گردید. همسانتی 5/8ها با طول آن

تر از فصل تابستان بود میانگین وزنی این ماهیان در فصل پاییز بیش

های طولی این ماهی، در فصل داده ترین میزان فراوانیبیش (.1 )جدول

متر سانتی 11تا  10 بین پاییز فصل متر و درسانتی 10تا  9تابستان بین 

 (.2بود )شکل 

 

 

 1395در سواحل تنکابن،  A. boyeri caspia: مقادیر بیشینه، کمینه، میانگین و انحراف معیار طول و وزن ماهی 1جدول 

 

 تعداد فصل
 وزن طول

 میانگین( ±)انحراف معیار بیشینه( -)کمینه میانگین( ±)انحراف معیار بیشینه( -)کمینه

 76/6 ± 42/1 31/10 – 48/4 33/10 ± 856/0 8/11 – 5/8 64 تابستان

 46/7 ± 66/1 40/11 – 00/5 30/10 ± 845/0 4/12– 9/8 40 پاییز
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فصل تابستان و آذین ماهیان در دو مقایسه میانگین طول گل       

داری در میانگین طول پاییز نشان داد که از نظر آماری تفاوت معنی

چنین با فرض برابری طول این ( و هم≥05/0P) ها وجود داردنمونه

داری در میانگین وزن این ماهی در دو فصل مورد تفاوت معنی ماهیان،

ن وزن برای ای-(. رابطه رگرسیونی طول≤05/0P) بررسی مشاهده نشد

 نشان داده شده است. 3گونه در دو فصل تابستان و پاییز در شکل 

وزن این گونه در فصل -دست آمده، رابطه طولبراساس نتایج به       

𝑊صورت معادله تابستان به = 0.0555 𝐿2.051 صورت و در فصل پاییز به

𝑊معادله  = 0.0368 𝐿2.271 نین ضریب همبستگی چمحاسبه شد. هم

تر از فصل تابستان آذین ماهی در فصل پاییز بیشول و وزن گلبین ط

ترتیب های نر و ماده نیز بهوزن در جنس-بود. عالوه بر این، رابطه طول

𝑊صورت به = 0.0439 𝐿2.1482  و𝑊 = 0.0531 𝐿2.0897 دست آمد به

 (.2)جدول 

  

 

  

 1395های مختلف، سواحل تنکابن در فصول تابستان و پاییز و جنس A. boyeri casoia: رابطه رگرسیونی طول و وزن ماهی 3شکل 

آذین ماهیان در فصل تابستان میزان الگوی رشد پائولی در گل       

 tدست آمده با میزان تر از فصل پاییز بود اما با مقایسه اعداد بهبیش

ستان جدول، این گونه در هر دو فصل تابستان و پاییز در سواحل شهر

تنکابن دارای رشد آلومتریک منفی بود. به بیان دیگر در این ماهیان، 

تر است. از سوی دیگر، محاسبه میزان رشد وزن نسبت به طول آهسته

نر و ماده نیز بیانگر رشد آلومتریک منفی  این شاخص در هر دو جنس

اقی در چعالوه، محاسبه فاکتور وضعیت یا ضریب به (.2بود )جدول 

تر ( بیش64/0ونه نشان داد که میزان این شاخص در فصل پاییز )این گ

 615/0( بود. این شاخص در جنس نر برابر با 61/0از فصل تابستان )

دست آمد. مقایسه آماری این شاخص هم به 634/0و در جنس ماده 

 

آذین ماهیان صید شده در دو فصل : نمودار فراوانی گروه طولی گل2شکل 

 1395تابستان و پاییز 
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 داری را نشان ندادها تفاوت معنیدر بین فصول و هم بین جنس

(05/0<P) بودن دستگاه  خالی شاخص بررسی پژوهش، ینا در (.2 )جدول

گوارش شیشه ماهیان خزری نشان داد که میزان میانگین آن در فصل 

بود. بنابراین،  71/41و در نیز مقدار آن در فصل پاییز  12/33تابستان 

پرخور  با توجه به تعریف این فرمول، این ماهی در رده ماهیان نسبتاً

 69/0الی  16/0 محدوده در RLG خصشا (.3 )جدول شودبندی میدسته

چنین در دریای خزر دارد. هم ماهیان آذینخواری گلحکایت از گوشت

داری برداری، تفاوت معنیبررسی آماری این شاخص در دو فصل نمونه

بررسی این شاخص در دو جنس نر و ماده نیز  (.≤05/0P)نشان نداد 

شاخص پر بودن  چنین،خواری این ماهیان بود. همحاکی از گوشت

از وضعیت  13/573ها با میانگین نیز در همه گونه IFدستگاه گوارش 

لحاظ غذایی حکایت دارد. از جنبه آماری نیز، تفاوت خوب این ماهی به

در دو فصل پاییز و تابستان مشاهده  داری بین مقادیر این شاخصمعنی

 39/542(. در جنس نر میزان این شاخص 3)جدول  (≤05/0P)نشد 

که نشان از وضعیت مناسب این  دست آمدبه 17/570و در جنس ماده 

 لحاظ غذایی دارد.گونه به

 

  a ،b( و ضرایب K(، فاکتور وضعیت )T: مقادیر الگوی رشد پائولی)2جدول 

 1395در سواحل تنکابن،  A. boyeri caspiaدر  ماهی  𝒓𝟐و ضریب همبستگی 

 a b 𝒓𝟐 فاکتور وضعیت الگوی رشد پائولی 

 70/0 051/2 0555/0 61/0 44/5 تابستان

 75/0 271/2 0368/0 64/0 28/3 پاییز

 573/0 1482/2 0439/0 615/0 79/7 جنس نر

 5165/0 0897/2 0531/0 634/0 83/5 جنس ماده

 

 1395آذین ماهیان در دو فصل تابستان و پاییز ( گلIF( و شدت تغذیه )RLG: میانگین و انحراف معیار طول نسبی روده )3جدول 

 (IFشدت تغذیه ) (RLGطول نسبی روده ) (CVدرصد خالی بودن معده ) تعداد نمونه فصل

49/0 ± 08/0 12/31 ± 01/21 64 تابستان  24/208 ± 59/581  

 81/569 ± 36/201 43/0 ± 06/0 71/41 ± 75/30 40 پاییز

منظور تعیین غذای اصلی این گونه از هطورکه اشاره شد، بهمان       

این شاخص  حاصل از نتایج گردید. استفاده (FP) ارجحیت غذایی شاخص

توان را نمی گونه شده توسط این کدام از غذاهای خوردههیچ که داد نشان

 گاماریده خانواده از گاماروس جنس گرفت. درنظر اصلی غذای عنوانبه

Gammaridae ترین فراوانی را در معده ها بیشبه نسبت سایر طعمه

 Bosminidae آن از پس در دو فصل مورد مطالعه داشت. ماهیان آذینگل

ترین فراوانی را داشتند )جدول از رده کالدوسرا بیش Daphniidaeو 

4.) 

 Bosmoridaeو  Gammaridaeهای ، خانواده4با توجه به جدول        

تنکابن بودند. عالوه بر آن، آذین ماهیان در سواحل غذای فرعی گل

 Leptodoridaeو  Daphniidae، Diaptomidae، Tipudidae هایخانواده

 شوند.عنوان غذای تصادفی در دستگاه گوارش این ماهیان یافت میبه

بررسی شاخص ارجحیت غذایی در دو جنس نر و ماده در شیشه 

سموریده ماهیان نشان داد که در هر دو جنس خانواده گاماریده و بو

ها غذای تصادفی این دو جنس عنوان غذای فرعی بود و سایر طعمهبه

 (.4بودند )جدول 

 

 1395در شهرستان تنکابن،  A. boyeri caspia: میزان شاخص ارجحیت غذایی در ماهی 4جدول 

 جنس ماده جنس نر فصل پاییز فصل تابستان خانواده رده و یا راسته

Amphipod Gammaridae 49/40 81/46 37/39 96/44 

Cladocera Bosminidae 23/21 79/11 72/16 47/19 

Cladocera Daphniidae 57/6 13/3 97/5 63/4 

Copepod Diaptomidae 67/1 18/9 90/4 77/8 

Diptera Tipudidae 49/0 37/0 65/0 42/0 

Cladocera Leptodoridae 19/1 62/0 86/1 97/0 
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 بحث 

اذین ماهی در سواحل شهرستان ه طول و وزن گلبررسی رابط       

هایی را نشان داد، که بیان تنکابن و در دو فصل تابستان و پاییز تفاوت

های جنس در جمعیت یک در وزن-رابطه طول که باشدمی اصل این کننده

 تواند متفاوت باشد. این در حالیسنین مختلف می و حتی در مختلف

وی این ماهی نیز نتایج متفاوتی را نشان ها بر رست که سایر پژوهشا

 وزن ( رابطه طول1392عنوان مثال ایگدری و همکاران )داده است، به

 ترتیبخزر را به دریای شرقیجنوب گرگان و سواحل در خلیج گونه این

𝑊 معادله صورت = 0.00001 𝐿2.9552
𝑊 و  = 0.0000521 𝐿2.58054 

مرمره  دریاچه در Sari (2015)و  Ali Ilham این، عالوه بر کردند. محاسبه

𝑊صورت معادله ماهی را به آذینگل وزن-رابطه طول = 0.0048 𝐿2.908 

های مختلف از لحاظ رسد تفاوت در زیستگاهنظر میمحاسبه نمود. به

وجود مواد غذایی و شرایط فیزیکی و شیمیایی فصول مختلف سبب 

فاکتور وضعیت  (.2009همکاران، و  Patimar) شودتفاوت این رابطه می

چاقی در ماهی در زمان تغذیه و تولیدمثل و یا با افزایش یا ضریب 

یابد و الگوی افزایش و کاهش آن نیز در دو جنس نر سن، افزایش می

(. در این 2000 و همکاران، Turkmenو ماده مشابه یکدیگر است )

تر فصل پاییز بیش آذین ماهیان دروضعیت در گل فاکتور میزان مطالعه،

ریزی در این ماهیان در بهار و گیری شد. تخماز فصل تابستان اندازه

شود و تا خرداد ماه درجه آغاز می 12الی  10با رسیدن دمای آب به 

هایی علت از یکی یابد.رسد، ادامه میدرجه می 21تا  19دمای آب به  که

گونه در عیت در اینبودن میزان فاکتور وض توان برای توجیه کمکه می

دلیل همین مسئله است. در تابستان بهفصل تابستان نام برد مربوط به

ها، وزن بدن کاهش یافته ریزی و خالی شدن بدن ماهی از تخمتخم

 Gule و Gencoglu .یابدطبع آن میزان فاکتور وضعیت کاهش میو به

آذین ماهیان در سد لای فاکتور وضعیت را برای گ( در مطالعه2016)

چنین تقوی و همکاران دست آورد. همبه 50/0 ترکیه، کشور در هیرفانلی

 گیریاندازه 6/0گونه در سواحل نکا ( این شاخص را برای این1395)

 توان بهمناطق مختلف را می میزان فاکتور وضعیت در تفاوت در نمود.

ایی و فصول دلیل تنوع تولیدات کفزیان، ناهمگون بودن مواد غذ

آذین بررسی الگوی رشد گل (.Bagenal ،1978) مختلف مرتبط دانست

ماهیان نیز حاکی از رشد آلومتریک منفی این گونه در هر دو فصل 

شود دست آمده، چنین برداشت میبه اعداد به توجه با مورد مطالعه بود.

د. گیرمی صورت ترطولی آهسته گونه نسبت به رشد در این وزنی که رشد

دلیل این ماهیان الغرند و این شرایط ممکن است به عبارت بهتر،به

آذین ماهیان در کاهش منابع غذایی این گونه ایجاد شده باشد. گل

 ها،ها، سوسکدریای خزر از ناجورپایان، قطعات گیاهی، الرو سنجاقک

های ناشی از نماید و ممکن است آلودگیتغذیه می و نرئیس پاروپایان

 به دریای خزر بر روی تغذیه این گونه اثرات منفی فاضالبورود 

( در 1394بشر )در حالی است که زاهدی و رحیمی این باشد. گذاشته

ای الگوی رشد این گونه را آلومتریک منفی گزارش کردند. مطالعه

 آذینای رشد گل( در مطالعه2009و همکاران ) Patimarچنین هم

ان را در هر دوجنس نر و ماده آلومتریک ماهیان ساکن در تاالب گمیش

رسد که موقعیت جغرافیایی و شرایط نظر میمثبت اعالم کردند. به

آذین گل مختلف هایجمعیت توجهی بر رشد طور قابلمحیطی بهزیست

در این مطالعه  (.Culley ،1983و  Palmerگذار هستند )ماهیان تاثیر

آذین ماهیان شد که گل و با اتکا به شاخص ارجحیت غذایی، مشخص

عنوان غذای اصلی استفاده خزری در سواحل تنکابن از یک طعمه به

برد. براساس نتایج، بلکه از چندین طعمه برای تغذیه سود می کنندنمی

خانواده گاماریده و بوسموریده باالترین فراوانی را در دستگاه گوارش 

گیرند. غذیه قرار میعنوان غذای فرعی مورد تاین ماهیان داشتند و به

های دافنیده، دیاپتومیده، تیپولیده و لپتودوریده عالوه بر این، خانواده

این گونه مطرح هستند. در مطالعه  عنوان غذاهای تصادفیترتیب بهبه

شرقی دریای خزر ( در سواحل جنوب1393صاحبی و همکاران )امری

عی شناسایی شد که عنوان غذای فرنیز خانواده گاماریده و دافنیده به

با مطالعه حاضر در یک راستا قرار دارد. گاماریده در هر دو مطالعه به 

شه ماهیان شناخته شد اما در سایر موارد ـعنوان غذای فرعی شی

چنین دلیل تفاوت در زیستگاه و همشود که بههای دیده میتفاوت

شاخص خالی بودن  سفره غذایی در دو منطقه مورد مطالعه است.

آذین ماهی خزری نشان از پرخوری نسبی این ستگاه گوارش در گلد

( 1393صاحبی و همکاران )امری دارد. تنکابن شهرستان سواحل در گونه

شرقی ای درخصوص رژیم غذایی این گونه در سواحل جنوبدر مطالعه

توان اذعان دست آوردند. بنابراین، میدریای خزر نتیجه مشابهی را به

مشکل خاصی  غذایی دچار ماهیان در دستیابی به منابعکه شیشه داشت

به معنای  این شاخص پرخوری لزوماًذکر است که در نیستند. الزم به

چاقی نیست، چراکه این شاخص صرفا به بررسی پر و یا خالی بودن 

پردازد و کیفیت و کمیت محتویات آن را دستگاه گوارش جانداران می

های غذایی بررسی نشان داده که بین عادت دهد.مورد بررسی قرار نمی

بستگی باالیی وجود دارد و در افراد یک و طول نسبی روده ماهیان هم

نژاد و آذری گونه نیز در مراحل مختلف زندگی متغیر است )رجبی

که در بخش نتایج مشاهده کردید، بررسی طور(. همان1388تاکامی، 

ماهیان در دریای خزر دارای رژیم آذین این شاخص نشان داد که گل

( 1395خواری هستند که با مطالعه تقوی و همکاران )غذایی گوشت

دهنده نشان IFمطالعه شاخص شدت غذایی یا  در یک راستا بود.

وضعیت مناسب غذایی در این ماهی در دریای خزر بود. البته میزان 

دلیل افزایش این شاخص در فصل تابستان باالتر از فصل پاییز بود. به

دمای آب در فصل تابستان، تولیدات محیط آبی و فعالیت 
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در  IFیابد، بنابراین میزان شاخص موجودات غذایی زنده افزایش می

ذکر است که تر از فصل سردتر یعنی پاییز بود. الزم بهتابستان بیش

دست آوردند به 535( میزان این شاخص را 1395تقوی و همکاران )

آذین ماهی گل ضعیت مناسب غذایی در این گونه بود.که نشان از و

 هاخزری اگرچه در ایران فاقد ارزش اقتصادی و خوراکی برای انسان

بندی ست اما در کشورهای اروپایی در زمره ماهیان اقتصادی طبقها

(. این گونه نقش بسیار مهمی 2016و همکاران،  Boudinarشود )می

عنوان که بهطورییای خزر دارد، بهزیستی و زنجیره غذایی دردر چرخه

ماهیان خاویاری  چونهم های ارزشمندگونه از بسیاری برای غذایی طعمه

و فک خزری اهمیت دارد. بنابراین با وجود شرایط خوب این گونه در 

مثل این های دریای خزر، بایستی همواره شرایط زیست و تولیدآب

  پایش قرار گیرد. دلیل جایگاه اکولوژیک آن، موردگونه به
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