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چکیده

 نمونه به صورت 227 در آبهاي استان هرمزگان با بررسی Pomadasys kaakan یماهی سنگسر معمولی رژیم غذایمطالعه 

 در این راستا فاکتورهاي مختلف مربوط بـه تغذیـه      . صورت پذیرفت 1385 لغایت شهریور    1384از آبان   ) هر فصل  دو بار در  (فصلی  

 در (CV)شاخص خالی بودن معده . طول نسبی روده بررسی گردید و  معده بودن  پروغذایی، خالی ارجحیت هاي  عیین شاخص تمانند

این هم چنین با بررسی  .نسبتاً کم خور استاي  گونه ،مشخص شد که این ماهی وبدست آمددرصد  4/63هاي بررسی شده  کل نمونه

 نسبتاً کم خور پاییز  بهار وفصولتابستان تغذیه متوسطی دارد و در ونه در زمستان و خص گردید که این گبه تفکیک فصل مششاخص 

 معمـولی جـزء ماهیـان       سنگسرماهی  دهد،   نشان می  محاسبه گردید که     7/0 براي این گونه     (RLG) شاخص طول نسبی روده      .است

پایـان، میگـو،      اي، شـکم     دریـایی، دوکفـه     خرچنگ، عقربـک، مـاهی، سـتاره       :شاملاین گونه    انواع غذاي مصرفی  . است گوشتخوار

Lingula    ،شاخص ارجحیت غذایی     .باشد  میغیره     و   ي پرتار ها  ماهی مرکب، کرم   ، هشت پا، گیاه آبزي(FP)  نپوسـتا    براي سخت 

چنگ با خرمتعلق به هر گروه غذایی   دربیشترین فراوانی وقوع شکار . بدست آمد8/18 و خارتنان 6/28، نرمتنان 1/32، ماهیان 7/77

در گروه نرمتنان، در )  درصد0/17(ها  اي ،  دوکفه) درصد8/18( ستاره دریایی از گروه سخت پوستان،درصد  9/50ترجیح غذایی 

 به عنوان غذاي 50 باالتر از FPدر میان سخت پوستان، خرچنگ با داشتن . بوددر گروه ماهیان )  درصد8/1 (  بز ماهیگروه خارتنان و

بیشترین شاخص ارجحیت غذایی در هر فصل  . به عنوان غذاي فرعی این گونه شناخته شدند25در حدود  FPک با اصلی آبزي و عقرب

  . بوددر فصل زمستانخرچنگ و ماهیان استخوانی و درفصل تابستان عقربک ، در فصلهاي بهار و پاییزخرچنگ وستاره دریایی متعلق به 

 
 ، خلیج فارس استان هرمزگاني، آبهاتغذیه، Pomadasys kaakan،یولمسنگسر مع : کلیديکلمات
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 مقدمه

از خـانواده  (Pomadasys kaakan)معمـولی   ماهی سنگـسر 

Haemulidae   آیـد کـه در    زي بـشمار مـی   دسته ماهیان کرانه و

 80از    کمتـر    اعمـاق عمق و بطور کلی در       خورهاي کم  سواحل و 

ه در  گونـ 175ماهیـان بـا داشـتن      سنگـسر . کنـد  متر زندگی می  

آبهاي گرمسیري و نیمه گرمسیري تمام اقیانوسهاي جهان بخش         

گـسترش مـاهی   . شـوند  بزرگی از ماهیـان دریـایی را شـامل مـی     

این .  اقیانوس هند است   –غرب اقیانوس آرام     معمولی در  سنگسر

 آفریقـا، خلـیج عـدن، سـریالنکا، شـمال          شـرقی  گونه در سواحل  

اي عمـان گـسترش     تایوان و همچنین سرتاسر خلیج فارس و دری       

در آبهـاي شـمال غـرب     سنگـسر  گونـه    31تاکنون  . )7 (یافته است 

امـارات  ر، قطـ ،  بحـرین ،  گونه در آبهاي کویـت     10و  ) 17(اقیانوس هند   

گونـه در آبهـاي    15، )13(  عربـی و شـرق عربـستان سـعودي    متحده

گونـه در   9  و) 7(گونه در آبهاي کشور عمان     14 ،  )11( کشور پاکستان 

هـاي شناسـایی     شناسایی شده است که یکـی از گونـه        ) 1(ان  آبهاي ایر 

. ماهی سنگسر معمولی است،این آبها شده در

پوسـتان، ماهیهـا و      عمـدتاً از انـواع سـخت      بالغین ایـن گونـه      

دا وپ کنند و ماهیهاي جوان بیشتر از کوپه       کرمهاي پرتار تغذیه می   

هیهـا  رسـد کـه ایـن ما       به نظر مـی   .  کنند بعنوان غذا استفاده می   

تغییرات شوري و هم چنین شرایط گل آلودگی را بخوبی تحمـل            

اغلب اوقات به صورت انفرادي هستند ولـی در هنگـام           . نمایند  می

تخمریـزي در    فصل تخمریزي دسته یا گروههایی را شکل داده و        

تـرین وسـایل صـید ایـن         عمـده . )7(افتد   دریاهاي آزاد اتفاق می   

گوشـگیر و    دار، تـور    قـالب  ماهی ترال کف، رشته طنابهاي طویل     

 ).11 (باشد گرگور می

هاي زیـستی بـویژه تغذیـه ایـن گونـه، تحقیقـات              درباره جنبه 

ایـران مطالعـه بـر روي        در. اسـت گرفته   در جهان صورت     یاندک

 يا  تغذیـه  يهـا   از جملـه عـادت     خصوصیات بیولوژیک این گونـه    

ــدي  ــر  ) 1369(توســط نیامیمن ــواحل بوشــهر، آژی ــاي س در آبه

سیستان و بلوچستان استان  در آبهاي )1376( و پوررضا   )1384(

در منطقــه بندرلنگــه تــا راس ) 1372(زاده و همکــاران  طالــب و

، 1376در سـال    پوررضـا   طبق گزارش   . جگین انجام گرفته است   

 يهـا    کـه در صـخره     یم آبزیان  تقریباً از تما   یماهی سنگسر معمول  

توجه  با. کند  ه می فالت قاره و کفزیان وجود دارند، تغذی      ،  یمرجان

 يهـا   عـادت یجامعی در رابطه با بررسـ    مطالعهبه اینکه در ایران     

 يبراي شناخت ویژگیهـا   ،  گرفته است نصورت    این گونه  يا تغذیه

 از جمله ماهی سنگسر، تحقیـق       ي مختلف تجار  يها   گونه زیستی

 اعمـال مـدیریت   يبـرا  يتـر   گستردهه حاضر انجام گردید تا زمین 

الزم به توضیح است که در       .ج فارس ایجاد گردد   منابع آبزیان خلی  

در  و  هاي مهـم     ماهی سنگسر یکی از مهمترین گونه      حال حاضر، 

آوري کلیـه اطالعـات زیـستی آن          و جمـع   شـیالتی بـوده   اولویت  

  .باشد ضروري می
 

 مواد و روش کار

عدد سنگـسر معمـولی بـه صـورت      227تعداد در این پژوهش   

 عـدد  60 تـا  50فـصل تعـداد    هـر   و در بار در هر فصل  2 (یفصل

ــاهی ــان ) م ــاه  1384از آب ــهریور م ــت ش ــق  از1385 لغای  طری

مناطق تخلیـه صـید     و   شناورهاي صیادي گیري تصادفی از     نمونه

 41 درجـه و   52 جغرافیایی   ةدر محدود (استان هرمزگان    واقع در 

 23 درجـه و   25 و   ی دقیقـه طـول شـرق      15 درجه و    59دقیقه تا   

  گردیـد  ي جمع آور  )ی دقیقه عرض شمال   57 درجه و  27دقیقه تا   

 .)1شکل(
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 1384-85 موقعیت منطقه مورد مطالعه در آبهاي ساحلی استان هرمزگان :1شکل 

سپس هر نمونه کالبـد شـکافی شـده و دسـتگاه گـوارش آن                

بررسی و  معده و روده    مقدار مواد غذایی موجود در      . خارج گردید 

 مـواد غـذایی     .خص شد تعداد دستگاههاي گوارش پر و خالی مش      

 درصـد   70روده خارج گردید و در الکل سفید         موجود در معده و   

ــت  ــرار گرف ــپس  .ق ــده و س ــات مع ــتفاده از   محتوی ــا اس روده ب

و از روش و استریو میکروسـکوپ شناسـایی شـدند       میکروسکوپ  

عددي براي شمارش هر نوع از مواد غذایی خورده شده اسـتفاده            

هاي مربوطه     شدة مزبور در فرمول    با قرار دادن اطالعات ثبت     .شد

 :هاي زیر مورد بررسی قرار گرفتند شاخص

شاخص خالی بودن معده که طبق فرمول زیر محاسبه گردید           -1

)16(: 

TS

ES ١٠٠
VI یا CV 

CV = شاخص خالی بودن معده 

ES = هاي خالی تعداد معده 

TS = هاي مورد بررسی تعداد کل معده 

 :شود  طبق شرایط زیر تفسیر مینظر شاخص مورد

 صفر باشد، نتیجۀ منطقـی آن اسـت کـه آبـزي             VI< 20اگر  

 .باشد پرخور می

باشد، نتیجۀ منطقی آن است که آبزي نـسبتاً          VI ≤ 20 >40اگر

 .باشد پرخور می

 باشـد، نتیجـۀ منطقـی آن اسـت کـه آبـزي         VI ≤ 40 > 60اگر  

 .تداراي تغذیه متوسطی اس

  باشـد، نتیجـۀ منطقـی آن اسـت کـه آبـزي         VI ≤ 60 > 80اگر  

 .باشد خور می نسبتاً کم

 طبـق فرمـول زیـر    (Fullness Index)شاخص پـري معـده    -2

 ).12 (گردد محاسبه می

FI =
  

ها با درجه پر بودن مشابه تعداد معده

  100× 

هاي مورد بررسی تعداد کل معده    

نمود که در هر فـصل      توان تعیین     با استفاده از این فرمول می     

 .ها پر هستند چند درصد از معده

براي تعیین :  (Food Preference)شاخص ارجحیت غذایی  -3

 :)16 (نوع غذاي ماهی از فرمول زیر استفاده گردید

Ns

Nsj
FP

١٠٠


 :که در این رابطه

 FP : شاخص ارجحیت غذایی 

Nsj : که داراي طعمه ) ه و رودهمعد (تعداد دستگاههاي گوارش

(j) 

Ns: باشد  تعداد کل دستگاههاي گوارش داراي غذا می. 

، FP بـه تغییـرات مقـدار        همقادیر حاصل از این فرمـول بـست       

 :باشد داراي مشخصات زیر می

 باشد، یعنی شکار خورده شده تصادفی بوده و اصـالً           >10FPاگر  

 .شود غذاي آبزي محسوب نمی
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غـذاي   (j)یعنـی غـذاي خـورده شـده       باشد،   FP ≤ 10>50اگر  

 .باشد فرعی می

یعنـی طعمـه مـذکور غـذاي اصـلی مـاهی              باشد، FP ≤ 50اگر  

 .باشد می

شاخص دیگري که مورد بررسی قـرار گرفـت شـاخص طـول              -4

باشد که شاخص خوبی در ارتباط با نـوع            می (RLG)نسبی روده   

  سهم مـواد گیـاهی     ازدیادبا  است و   یا طبیعت غذاي خورده شده      

به طـوري کـه اگـر شـاخص طـول نـسبی روده               .یابد  افزایش می 

کوچکتر از یک باشد ماهی گوشتخوار بـوده و اگـر بـیش از یـک                

 آن ةهند و اندازه متوسط نـشاند داشتهتمایل به گیاهخواري باشد  

 ).8 (باشد است که ماهی همه چیزخوار می

RLG = 
بدنكلطول

رودهطول

 

 نتایج

ــان  ــاهی227از می ــدد م ــورد ب ع ررســی در طــول یکــسال  م

) ی عـدد مـاه  144(هـا   نمونـه  ازدرصد  4/63معده برداري، نمونه

شاخص میزان  . نشد دیده    خالی بود و هیچگونه شکاري در معده      

از .  بـود برداري متفـاوت   در فصول مختلف نمونه   خالی بودن معده    

هاي مورد بررسی در چهار فصل بهار، تابـستان، پـاییز و         کل معده 

خالی درصد   2/45  درصد و  4/77 و 0/54 ،   6/79ان بترتیب   زمست

حداکثر شاخص خالی بـودن  . ندو فقط حاوي مواد هضم شده بود      

 ).1ل جدو(پاییز مشاهده گردید  معده در فصلهاي بهار و

و در  درصـد   2/59شاخص خـالی بـودن معـده در جـنس نـر        

 سنگـسر معمـولی    جنس نر . بدست آمد  درصد    4/66جنس ماده   

 بررسـی   .خـور اسـت    و جنس ماده نسبتاً کم     تغذیه متوسط    داراي

این شاخص به تفکیک فصل، بیانگر این مطلب است کـه جـنس             

زمـستان تغذیـه    سنگـسر معمـولی در دو فـصل تابـستان و            ماده  

بـه حـداقل   آن  متوسطی داشته و در فصلهاي بهار و پاییز تغذیـه        

در جـنس نـر بـه        .)2جـدول  (اسـت  به شدت کم خـور     رسیده و 

، در بقیـه    ردتثناي فصل زمستان که ماهی تغذیه متوسـطی دا        اس

 .)3جدول ( سال نسبتاً کم خور استفصول

بـه  هـا و     ر کـل نمونـه    ده  معـد   بـودن  خـالی شاخص  بررسی  با  

 ر شاخص ثتفکیک ماههاي مختلف سال مشخص گردید که حداک       

و حداقل میزان آن    )  درصد 100 ( در ماه خرداد    معده خالی بودن 

 .)2 شکل (باشد می)  درصد1/42(ماه  در آذر

 

 ی سنگسر معمولیشاخص پر و خالی بودن معده در جنس ماده و نر ماه یتغییرات فصل: 1 جدول

 )1384-85 استان هرمزگان، يآبها(

 

شاخص پري  تعداد معده خالی تعداد معده پر تعداد نمونه فصل

FI معده

شاخص خالی 

CVبودن معده 

 وضعیت تغذیه

 نسبتاً کم خور 6/79 4/20 39 10 49 بهار

 متوسط 0/54 0/46 27 23 50 تابستان

 نسبتاً کم خور 4/77 6/22 48 14 62 پاییز

 متوسط 2/45 8/54 28 34 62 زمستان

 نسبتاً کم خور 4/63 6/36 144 83 227 کل سال

 

 

 

 یل سنگسر معموی بودن معده در جنس ماده ماهیخال  معده وي شاخص پریتغییرات فصل: 2 جدول

 )1384-85 استان هرمزگان، يآبها(                                

 

 وضعیت تغذیهشاخص خالی شاخص پري  تعداد معده خالی تعداد معده پر تعداد نمونه فصل
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  CV  بودن معدهFI   معده

 کم خور 6/82 4/17 19 4 23 بهار

 متوسط 4/51 6/48 18 17 35 تابستان

 کم خور 5/86 5/13 32 5 37 پاییز

 متوسط 7/46 3/53 14 16 30 زمستان

 کم خورنسبتاً  4/66 6/33 83 42 125 کل سال

 

  ی بودن معده در جنس نر ماهی سنگسر معمولی معده وخالي شاخص پریتغییرات فصل: 3جدول

 )1384-85 استان هرمزگان، يآبها(

 

شاخص پري  معده خالی تعداد تعداد معده پر تعداد نمونه فصل

)FI  (همعد

شاخص خالی 

بودن معده 

(CV)

 وضعیت تغذیه

 نسبتاً کم خور 9/76 1/23 20 6 26 بهار

 نسبتاً کم خور 0/60 0/40 9 6 15 تابستان

 نسبتاً کم خور 0/64 0/36 16 9 25 پاییز

 متوسط 6/40 4/59 13 19 32 زمستان

 متوسط 2/59 8/40 58 40 98 کل سال

 

 

 

 

 

 

 

در ماههاي مختلف در جنس نر و ماده ماهی سنگسر معمولی با احتساب ) FI و CV(هاي  یرات شاخصروند تغی:  1 نمودار

 )1384 -85 استان هرمزگان، يآبها (نارس ماهیان 

هاي  براي کل نمونه (RLG)طول نسبی روده     شاخص   میانگین

ماده در ماههـاي مختلـف       سنگسر معمولی به تفکیک جنس نر و      

طبیعـت غـذاي    محاسبه گردید و نـوع و    برداري   مدت زمان نمونه  

تغییرات این شاخص   . شدمصرفی بر مبناي این شاخص مشخص       

) 7 و  6جدولهاي  (در جنس نر و ماده روند مشابهی داشته است          

  بدسـت آمـد   7/0و میانگین طول نسبی روده در این ماهی عـدد      

 ).2نمودار (

 



  در آبهاي استان هرمزگان(Pomadasys kaakan) رژیم غذایی ماهی سنگسر معمولی           نسب و جاللی                   ولی

٦٢

-85آبهاي استان هرمزگان، (سنگسر معمولی ماهی  ماده  به تفکیک ماه در جنسRLGروند تغییرات شاخص  : 6 جدول

1384( 

 

 کل سال اسفند بهمن دي آذر آبان شهریور مرداد خرداد فروردین ماه

 125 6 17 7 8 29 22 13 16 7 تعداد

 3/0 6/0 6/0 8/0 5/0 3/0 6/0 7/0 6/0 8/0 حداقل

 0/1 7/0 0/1 0/1 8/0 9/0 9/0 0/1 8/0 9/0 حداکثر

 8/0 1/0 4/0 2/0 3/0 7/0 3/0 3/0 2/0 2/0 دامنه

 7/0 6/0 8/0 9/0 7/0 7/0 7/0 9/0 7/0 8/0 میانگین

SD 1/0 1/0 1/0 1/0 2/0 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0 

SE02/0 01/0 03/0 02/0 03/0 03/0 03/0 03/0 01/0 01/0 

 

 )1384-85آبهاي استان هرمزگان،  (سنگسر معمولی ماهی  به تفکیک ماه در جنس نرRLGروند تغییرات شاخص : 7 جدول

 کل سال اسفند بهمن دي آذر آبان شهریور مرداد خرداد فروردین ماه

 98 17 8 7 11 14 8 7 15 11 تعداد

 2/0 5/0 6/0 4/0 6/0 2/0 6/0 6/0 5/0 7/0 حداقل

 0/1 8/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 0/1 حداکثر

 7/0 3/0 3/0 6/0 3/0 7/0 3/0 3/0 4/0 3/0 دامنه

 7/0 7/0 7/0 7/0 8/0 7/0 7/0 7/0 7/0 8/0 میانگین

SD 1/0 1/0 1/0 1/0 2/0 1/0 2/0 1/0 1/0 1/0 

SE02/0 02/0 04/0 03/0 05/0 02/0 07/0 03/0 02/0 01/0 

 

 

 

 

 

 

 

  به تفکیک ماه در جنس نر و ماده ماهی سنگسر معمولیRLGروند تغییرات میانگین شاخص   :3 نمودار

 )1384-85 ،آبهاي استان هرمزگان(

  :(Food Preference)ترجیح غذایی یا فراوانی وقوع شکار 

در مـاهی سنگـسر    (FP) شاخص فراوانی وقوع شـکار    میانگین  

 درصد بدست آمد که میزان 9/50 (crab)معمولی براي خرچنگ 

. بـرداري تفـاوت داشـت       این شاخص در ماههـاي مختلـف نمونـه        

ـ      ، مـاهی اسـتخوانی     )0/25(راي عقربـک    همچنین این شـاخص ب

 بـراي بقیـه     و) 0/17(اي    ، دوکفـه  )8/18(ره دریـایی    ، ستا )0/25(

هـا بـا      خرچنـگ .  بدست آمد  10تر از     پایینانواع غذاهاي مصرفی    

 به عنـوان غـذاي اصـلی آبـزي محـسوب        50 باالتر از    FPداشتن  

اي بـا     عقربک، ماهی استخوانی، ستاره دریایی و دوکفـه       . شوند  می

 به عنوان غذاي فرعی محسوب 10 باالتر از FPارا بودن شاخص    د

 بـه  10شوند و سایر گروهها به دلیل داشتن شاخص کمتـر از           می

  ).5 جــدول(آبــزي محــسوب گردیدنــد عنــوان غــذاي تــصادفی 

 بیشترین شاخص ارجحیت غـذایی بـه ترتیـب          4 براساس جدول 
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 .بود)  درصد8/18(و خارتنان )  درصد6/28(، نرمتنان )درصد 1/32(، ماهیهـا    ) درصـد  7/77(سـخت پوسـتان     گـروه   مربوط به   

 

-85 ،آبهاي استان هرمزگان( براي گروههاي غذایی در ماهی سنگسر معمولی (FP) شاخص فراوانی وقوع شکار : 4جدول 

1384( 

 

ماه
کل سال اسفند بهمن دي آذر آبان شهریور مرداد فروردین

گروه غذائی

5/4 7/7 ----- ----- ----- ----- 8/14 ----- ----- Brachiopoda

8/18 ----- ----- 0/50 3/58 ----- ----- ----- 2/69 خارتنان

9/0 7/7 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- خیار دریائی

8/1 7/7 3/6 ----- ----- ----- ----- ----- ----- زئوپالنکتون

7/77 3/92 3/81 0/70 0/50 0/60 9/88 5/87 5/61 سخت پوستان

9/0 ----- ----- 0/10 ----- ----- ----- ----- ----- عروس دریائی

5/4 ----- 3/6 0/20 ----- ----- 4/7 ----- ----- هاي پرتارکرم

8/1 ----- 3/6 0/10 ----- ----- ----- ----- ----- گیاه دریائی

1/32 1/23 8/18 0/80 7/16 0/20 2/22 8/43 2/46 ماهیانسایر 

6/28 8/30 8/18 0/50 3/33 0/80 9/25 ----- 5/38 نرمتنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  براي انواع غذاي مصرف شده توسط ماهی سنگسر معمولی (FP) شاخص فراوانی وقوع شکار : 5جدول

 )1384 -85ان، تان هرمزگآبهاي اس(

 

ماه
کل سال اسفند بهمن دي آذر آبان شهریور مرداد نفروردی

نوع غذا

9/0 7/7 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Dentalium

5/4 7/7 ----- ----- ----- ----- 8/14 ----- ----- Lingula

8/1 ----- ----- ----- 3/8 ----- ----- ----- 7/7 بزماهی

8/1 ----- ----- 0/20 ----- ----- ----- ----- ----- یتپلی ک
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8/1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 4/15 پنجزاري

8/1 ----- ----- ----- 7/16 ----- ----- ----- ----- خارتنان

9/50 5/61 3/81 0/60 3/33 0/40 7/40 3/31 5/61 خرچنگ

9/0 ----- ----- 0/10 ----- ----- ----- ----- ----- ییخرگوش دریا

9/0 7/7 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ییدریا خیار

0/17 7/7 5/12 0/30 0/25 0/20 2/22 ----- 1/23 اي دوکفه

8/1 7/7 3/6 ----- ----- ----- ----- ----- ----- زئوپالنکتون

9/0 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 7/7 ساردین

8/18 ----- ----- 0/50 3/58 ----- ----- ----- 2/69 ستاره دریائی

1/7 8/30 3/6 ----- 7/16 ----- 7/3 ----- -----
 سایر

انسخت پوست 

9/0 ----- ----- ----- ----- ----- 7/3 ----- ----- سرپایان

0/8 ----- 3/6 0/20 7/16 0/40 ----- ----- 4/15 شکم پایان

9/0 ----- ----- ----- ----- 0/20 ----- ----- ----- شمشیر ماهی

9/0 ----- ----- 0/10 ----- ----- ----- ----- ----- عروس دریایی

0/25 ----- 5/12 0/10 ----- ----- 9/51 8/68 ----- عقربک

9/0 ----- ----- ----- ----- ----- 7/3 ----- ----- کرم ریز

9/0 7/7 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- کوپه پود

8/1 ----- 3/6 0/10 ----- ----- ----- ----- ----- گیاه آبزي

9/0 ----- 3/6 ----- ----- ----- ----- ----- ----- الرو مار ماهی

7/2 4/15 ----- ----- ----- ----- 7/3 ----- ----- الرو ماهی

9/0 ----- 3/6 ----- ----- ----- ----- ----- ----- الرو میگو

0/25 7/7 5/12 0/80 3/8 ----- 5/18 8/43 8/30  انماهیسایر 

8/1 7/7 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 7/7 ماهی مرکب

3/6 4/15 3/6 ----- ----- 0/40 7/3 3/6 ----- میگو

8/1 ----- 3/6 ----- ----- ----- 7/3 ----- ----- نماتد

6/3 4/15 ----- ----- ----- 0/20 7/3 ----- ----- هشت پا

 بحث

توان با بررسـی یـک یـا تعـدادي از             عادت غذایی ماهیان را می    

بـا بررسـی    مثالً  . مشخص نمود بخشهاي مختلف دستگاه گوارش     

تـوان پـی بـه        محتویات و همچنین تعیین طول نـسبی روده مـی         

در اکثر مشاهدات نسبت طـول روده بـه         . عادت غذایی ماهی برد   

در حقیقت  . از گوشتخواران است  طول بدن در گیاهخواران بیشتر      

داران   مهـره ز ط در ماهیان بلکه در گروههـایی ا    این مشاهده نه فق   

مدت تغییراتی را    عادات غذایی در دراز    .)19 (شده است دیده  نیز  

اختار کند که مطالعه دقیق سـ       شناسی موجود ایجاد می     در ریخت 

ص به تـشخی دندان  وجود یا عدم وجود دندان و نوع    از جمله  بدن

 .)12 (کند نوع غذا و روش تغذیه ماهی کمک می

در   (CV) شاخص خالی بودن معده ، انجام شدهيها در بررسی

 درصـد   4/63ماهی سنگسر معمـولی محاسـبه شـد و مقـدار آن             

 ایـن آبـزي جـزء ماهیـان نـسبتاً        گردیـد بدست آمد که مشخص     

در ضمن بررسی این شاخص به تفکیـک فـصل          . باشد  خور می   کم

تابـستان    زمـستان و   فصولهد که سنگسر معمولی در      د نشان می 

خـور   پاییز نسبتاً کـم    تغذیه متوسطی داشته و در دو فصل بهار و        
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 شـاخص   )1371(زاده و همکـاران      طالـب گـزارش   براساس  . است

هـاي    بـا یافتـه   که  است   درصد   77 در این گونه  خالی بودن معده    

ی مـاه  مطابقـت دارد و همچنـین بیـان داشـتند کـه         این تحقیق 

 دارد و در  یسنگسر معمـولی در فـصل زمـستان تغذیـه متوسـط           

 . رسد یو پاییز تغذیه آن به حداقل م فصول بهار

 ي مـصرفی  غذاطبیعت   ارتباط نوع و  بیانگر   که   يشاخص مفید 

بـراي  ایـن شـاخص    .باشـد  روده است، شاخص طول نسبی روده مـی    با  

ه فـوق  گوندهد   محاسبه گردید که نشان می 7/0سنگسر معمولی   ماهی  

ــتخوار  ــاهی گوش ــک م ــتخوار )17 و 10( اســت ی ــانوران گوش  و در ج

ها نسبت به سـایر مـواد          هضم کننده غذا قوي بوده و پروتئین       يها  آنزیم

نتیجـه غـذا سـریعاً هـضم         شـوند و در      تجزیه مـی   تر ت راح یغذای

تواند یکی از دالیل خالی بودن معده این گونه         شود که این می     می

درجـه بـاالیی از همبـستگی بـین          .گر باشـد  توجه به دالیل دی    با

طـول روده یـک   .  وجـود دارد ماهیان  درRLGعادتهاي غذایی و   

با افـزایش   و  کند ارتباط دارد    جانور با مقدار غذایی که مصرف می      

 یابـد   مقدار مواد گیاهی در رژیم غذایی روزانه ماهی افـزایش مـی           

به گونه دیگـر  اي    نه تنها از گونه    RLGعالوه بر این، مقدار     . )15(

متفاوت نیز  ، یک گونهبلکه در مراحل مختلف زندگیتفاوت دارد  

 ماهیـان مـسن   کمتـر از     انبچه ماهیـ  ر   د RLGمقدار  ). 9 (است

 در  .شـود   بیشتر مـی   RLGبه عبارتی با افزایش سن مقدار       . است

بـراي  در طول لولـه گـوارش       پیچهاي ایجاد شده    هاي مسن   ماهی

 را افـزایش    RLGغـذا،    در   موجـود هضم و جـذب مـواد گیـاهی         

 ).18 (دهد می

در گروههاي   (FP)نتایج مربوط به شاخص فراوانی وقوع شکار        

 7/77 یپوسـتان بـا تـرجیح غـذای        دهد که سخت    ینشان م  یغذای

 با تـرجیح     و ماهیها  به عنوان غذاي اصلی     و درصد باالترین مقدار  

  درصد 8/18 درصد و خارتنان     6/28نان    متنر  درصد، 1/32غذایی  

 وبعنوان غـذاي فرعـی و سـایر گروههـاي غـذایی ماننـد کرمهـا               

Brachiopoda )5/4 8/1 (، گیـاه دریـایی و زئوپالنکتـون       ) درصد 

بـه عنـوان    ) درصـد 9/0 ( و عروس دریایی و خیار دریـایی      )درصد

پس بطور  . کمترین مقدار ترجیح غذایی را داشتند     شکار اتفاقی و    

در این گونـه بحـساب       ی اصل يپوستان را غذا    سختتوان   یمکلی  

پوســتان تغذیــه شــده شــامل خرچنگهــا، انــواعی از  ســخت. آورد

 دوپـ  پوستان هضم شده، عقربک، میگو، الرو میگـو و کوپـه            سخت

 درصـد   9/50 بدست آمده براي خرچنگها با مقـدار         FPبودند که   

 درصـد کمتـرین   9/0الرو میگـو بـا    و دوبیشترین میزان و کوپه پ  

غـذاي  ها    پوستان احتماالً خرچنگ    ختدر بین س  . مقدار را داشت  

چنـین   و   اصلی و عقربک به عنوان غذاي فرعـی شـناخته شـدند           

 از خرچنـگ بعنـوان   ،آل محیطی رسد که در شرایط ایده    یبنظر م 

بیشترین فراوانی وقوع شـکار در       .کند  استفاده می  غذاي ترجیحی 

 از گروه   9/50هر گروه غذایی متعلق به خرچنگ با ترجیح غذایی          

در گـروه ماهیـان، سـتاره       )  درصـد  8/1( پوستان، بز ماهی     سخت

)  درصد17(ها  اي در گروه خارتنان و دوکفه )  درصد 8/18(دریایی  

 نـشان  FPدر ضمن بررسی نتایج مربوط به       . در گروه نرمتنان بود   

پـاییز،   فـصلهاي بهـار و   ستاره دریـایی در    دهد که خرچنگ و    می

خرچنگ در فصل    انی و عقربک در فصل تابستان و ماهیان استخو      

براســاس .  وقــوع شــکار را داشــتندی  بیــشترین فراوانــزمــستان

سنگــسر مــاهی ، 1984 ســال در Bianchiو  Fischerگــزارش

پوستان و کرمهاي پرتار تغذیه        غالباً از ماهیان ریز، سخت     یمعمول

  مـاهی  خاطر نشان کرد که گونـه     ) 1369(نیامیمندي   .نمایند  می

مـستان از خرچنـگ و در تابـستان از          سنگسر معمولی در فصل ز    

گـزارش  ) 1371(زاده و همکـاران       طالـب  .نمایـد   میگو تغذیه مـی   

 FP= %62پوستان با  ماهی از سخت  این   اصلی دادند که غذاي

گردد و ماهیهـاي کوچـک        نظیر خرچنگ و الرو میگو تشکیل می      

    غـذاي دسـت دوم ایـن مـاهی    FP= %26 بـا   موتـو نظیر ماهی 

 FP = %7/9خارپوستان نظیـر افیـور هـم بـا      و  ها    کرم. باشند  می

 .دهند غذاي تصادفی این ماهی را تشکیل می

میزان هضم غذا بسته بـه نـوع مـاده غـذایی، گونـه مـاهی،                

 ی وجود برخ  .باشد  حرارت و مقادیر غذاي بلعیده شده متفاوت می       

پایان عالوه بر معـده،    مانند خرچنگ، عقربک، شکم یاز مواد غذای  

 در مقایسه با سـایر      آنهاهضم بودن    رون روده بیان کننده بد    در د 

بعبارت دیگر مواد   . معده دیده شدند   مواد غذایی است که تنها در     

غذایی که تنهـا درون معـده وجـود داشـتند و در روده مـشاهده                

البتـه  . گیرنـد   نشدند در گروه مواد غذایی خوش هـضم قـرار مـی           

زیمهـاي گوارشـی بـر روي       دلیل این پدیده ناشی از عدم تأثیر آن       

آنها به دلیل وجود پوسته سخت در قـسمت خـارجی بـدن آنـان            

 .است

 در اوج .)20 (دبـا تغذیـه ماهیـان ارتبـاط دار    یزي  رفصل تخم   

رسیدگی و بلوغ، تخمـدانها حجـیم شـده و کـل حفـره بـدنی را                 

پوشاند و احتماالً در این وضعیت دستگاه گوارش تحـت فـشار     می

با  ). 14(براي تغذیه با مشکل روبرو خواهد بود  قرار گرفته و آبزي

اوایـل   هـار و  اواخر فـصل ب    در    این ماهی  تخمریزي توجه به اینکه  

 .)1385صـدقی،   (اسـت    هشـد انجـام   ) تیر ماه  خرداد و (تابستان  

الی هاي بررسی شده در خرداد ماه خ دستگاه گوارش تمامی نمونه
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از تخمریـزي   بعـد    در ضـمن قبـل و     . و فاقد هرگونه شکاري بـود     

تغذیه متوسطی داشته است، تا به این       ) فصل زمستان و تابستان   (

مـو گنادهـا و انـرژي        ن  انرژي مورد نیاز براي رشد و       بتواند ترتیب

 .نمایدتامین تحلیل رفته بعد از تخمریزي را 

 بدست آوردن غذا با رشد و تکامل    ة نحو  و ي مصرفی  ابعاد غذا  

اهیـان  الگـوي رشـد م     شـکار در     اندازه .)21 (یابد  میتغییر  ماهی  

چـه ماهیـان شـکارچی بزرگتـر         هـر  و   گـذارد   تاثیر می  شکارچی

 زیـرا   ،گـردد   میانگین اندازه شکار آنها نیـز بزرگتـر مـی          ،شوند  می

ی با اندازه کوچک استفاده کند      یماهی بزرگ اگر بخواهد از غذاها     

، لذا با شکار بزرگتر انرژي نمایدباید انرژي بیشتري را صرف صید      

  ).22 (کند کمتري را صرف صیادي می

ــان مــی  ــگ از رده      در پای ــت کــه خرچن ــه گرف تــوان نتیج

پوستان نقش عمده در تغذیه ماهی سنگسر معمولی داشته           سخت

دهد که    گردد که این مطلب نشان می       و غذاي اصلی محسوب می    

نیاز خود   مورداي و انرژي ماهی با گرفتن غذاي بزرگتر نیاز تغذیه 

 .کند را تأمین می
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Abstract
We Studied feeding regime of Javelin grunt (Pomadasys kaakan) from the coastal waters of 

Persian Gulf (Hormuzgan province) from November 2005 to September 2006. A total of 227

specimens were collected seasonally (twice per each season). For this aim, different feeding 

factors such as Food preference, Contents Void Index, Stomach fullness index, Relative 

Length Gut were measured. Stomach or Contents Void Index (CV or VI) was obtained at

63,4% and showed that Javelin grunt is relatively low feeder (frugal). Furthermore, results of 

stomach void index specified that Javelin grunt has median feeding in summer and winter 

seasons, meanwhile in spring and autumn has relatively frugal. Relative Length Gut (RLG) of

this species was calculated 0,7 and shows that Javelin grunt is carnivorous fish. Different 

kinds of food contents were identified in gut consist of: swimmer crab, scorpion crab, bony

fishes, asteroids, bivalves, gastropods, cephalopods, shrimps and sea weeds. Food preference 

was obtained regulatory for crustacean (77,7), fishes (32,1), Mollusks (28,6) and Echinoderms

(18,8). Swimmer crab in crustaceans group with FP more than 50% was identified as main 

food and scorpion crab with FP about 25% was as secondary food. Crab (50,9) in crustacean

group, goatfish (family Mullidae) in bony fishes group, Asteroid in echinoderms group and 

Bivalve in mollusks group had the most food preference in each food group. This records 

indicated that crab and asteroid in autumn and spring, crab and boney fishes in winter and 

scorpion crab in summer had the most food preference in each season.
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