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 مقدمه

هاي متعددي س و درياي عمان گونهدو حوزه آبي مهم  خليج فار       

هاي جنوبي ايران كاهش جمعيت اند. در آبرا در خود جاي داده

)دهقاني،  ها در چند سال اخير مشاهده شده استبسياري از گونه

هايي در ارتباط با حفظ و براي حل اين مشكل اجراي طرح (.1382

 ا شناختهبازسازي ذخاير مورد نياز است. زيربناي انجام اين طرح

اي باشد. پارهتي هر يك از آبزيان ميـوصيات زيدقيق رفتارها و خص

هاي زيستي نظير رفتارهاي توليدمثلي، رفتارهاي از اين زير ساخت

مير و نرخ رشد براي صنعت  و اي، تعيين پارامترهاي رشد و مرگتغذيه

 ،Hussain) تكثير و پرورش و حفظ و بازسازي ذخاير مورد نياز است

با توجه به نياز روزافزون بشر به مواد پروتئيني و كمبود منابع ). 1987

هاي جديد ويژه گونههپروري بو ذخاير دريايي توجه جدي به امر آبزي

كفشك ماهيان از نقطه نظر شيالتي جزء ماهيان با  .گردداحساس مي

هاي انواع كفشك ماهيان نظير گونه .گردندمي جهان محسوب ارزش در

  Scophthalmus) توربوت و (Paralichthys olivaceus) وتهاليب

maximus در حال حاضر در برخي از كشورهاي جهان مورد تكثير و )

اند. با توجه به ارزش غذايي ماهي كفشك تيز دندان پرورش قرار گرفته

ونقش آن در تأمين غذا، برداشت بهينه از آن نيازمند ارزيابي اين آبزي 

در زمينه خصوصيات زيستي )تغذيه، توليدمثل  تر آنوشناخت بيش

لحاظ تنوع راسته كفشك ماهيان به). Hussain، 1987) باشدو...( مي

كه طوريهگردد بهاي ماهيان محسوب ميترين راستهيكي از متنوع

اين ماهيان  اند.خود اختصاص دادهخانواده به 11گونه را در  570

ي از كشورهاي جهان را بخود بخش قابل توجهي از آمار صيد بسيار

 دانمارك، هايي نظير آمريكا، بلژيك،در كشور اند.اختصاص داده

فرانسه، آلمان، ايرلند، هلند، انگلستان، تركيه و ايتاليا صيد اين ماهيان 

هاي اين راسته گونه اند.خود اختصاص دادههاي را برقم قابل مالحظه

عمق مناطق ساحلي ماق كمها از اعهمگي كفزي هستند و پراكنش آن

ماهي كفشك  ).Hussain، 1987) باشددرياها مي زياد و مصبي تا اعماق

باشد كه در بسترهاي لجني و تيزدندان از گروه ماهيان كفزي مي

فارس و سواحل اقيانوس عمان و خليجاي فالت قاره در دريايماسه

ر طرف هاي اين ماهي دشوند. چشممتري يافت مي 100هند تا عمق 

ن ماهيان ماهي ـدرصد از اجماع اي 60و  راست يا چپ سر قرار دارند

فارس، اقيانوس هند عمان و سرتاسر خليجكفشك تيز دندان در درياي

و بخش عظيمي از اقيانوس آرام در شمال استراليا، سواحل آسياي 

چنين شرقي، درياي چين، درياي تيمور و خليج بنگال و همجنوب

شود. در ايران بر يقا و در غرب اقيانوس هند ديده ميشرقي آفرجنوب

 (.Hussain، 1987)اندكي صورت گرفته است  تحقيقاتروي اين گونه 

غذايي ماهيان كاري پيچيده است و نياز به تخصص  غذا و عادات مطالعه

عالوه مشاهده مستقيم عادات غذايي و انجام كار آزمايشگاهي دارد. به

 روشي آن غيرممكن است، بنابراين بهترين ماهي در زيستگاه طبيع

ك ماهي، بررسي محتويات معده و روده است. يبراي تعيين غذاي 

به چهار دسته: پالنكتون، نكتون، بنتوز  ͛ها معموالغذاي طبيعي ماهي

هاي روشها را بهشوند، اما محققان غذاي ماهيو دتريت تقسيم مي

ها غذاي ماهي) Euzen (1987 عنوان مثالبه كنند،مي بنديرده مختلف

، Biswas) بندي كردفرعي و غذاي تصادفي دسته اصلي، دسته: را به سه

 در اين تحقيق جهت بررسي رژيم غذايي محتويات معده مورد (.1993

براي تعيين  ايگسترده طورهآناليز محتويات معده ب گيرد.مي قرار بررسي

 غذيه جريان انرژياي سطح تهاي تغذيهغذايي استراتژي تركيب

(Hyslop ،1980)  ساختار سطوح غذايي و شكار و شكارچي مورد

اين روش  .(2002 ،همكاران و Luczkovich) گيرداستفاده قرار مي

 ترين روش مورد استفاده براي ارزيابي اين اطالعات استمعمولي

(Hanoon وJoris ، 1989.) هاي دريايترين مشخصهيكي از مهم 

اي باشد كه تاثير عمده( ميMonsoon) دهاي موسميعمان وزش با

بر خصوصيات محيطي و اكولوژي درياي عمان گذاشته و در حقيقت 

هاي بارز حاكم بر منطقه است كه سبب تالطم آب دريا يكي از ويژگي

كه بدين شود اي در ديناميك آن ميو ايجاد تغييرات قابل مالحظه

ان در دو بخش قبل و بعد بررسي رژيم غذايي كفشك تيز دندجهت 

 از مانسون انجام شد.

 

 هامواد و روش

 و مانسون از قبل زمان دو در بردارينمونه برداري:روش نمونه       

 در صيد تخليه عمده هايصيدگاه از 1390 سال در مانسون از بعد

 در مانسون از قبل در نمونه تهيه .شد انجام بلوچستان و سيستان

 هايماه در مانسون از بعد و خرداد و ارديبهشت ،فروردين هايماه

 روب كف ترال صيد ابزار با كاويان شناور توسط آبان و مهر شهريور،

 متر 150 تا 100 طول به مترميلي 150 تا 120 تور چشمه اندازه با

در سواحل استان سيستان و بلوچستان  متر 30 تا 5 بين اعماق در و

 كمبود علتهب مانسون از قبل زمان در .گرفت انجامعمان  در درياي

 صيد، افزايش به توجه با مانسون از بعد و ماهي عدد 30 تعداد صيد

 صيد تخليه مختلف مناطق از تيزدندان كفشك ماهي عدد  143 تعداد

. گرديد منتقل تنكابن دانشگاه آزمايشگاه به شكافي كالبد جهت و تهيه

 مرگ، از پس ماهي سطتو شده خورده غذاي هضم از جلوگيري جهت

 . گرديد منجمد گرادسانتي درجه -21 دماي در فريزر در ماهي

جهت مطالعه الگوي رشد، رابطه طول و وزن  :رابطه طول و وزن       

 ماهي براساس مدل نمايي با استفاده از فرمول زير محاسبه شد

(Ramantham و Venkatra، 1994:)                  bW=aL 
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Wي )گرم(: وزن ماه ،Lمتر(: طول ماهي )ميلي ،bضريب رشد : ،a :

 ضريب ثابت 

 5/3تا  5/2معموالً در محدوده  bوزن مقدار  -در رابطه طول       

نوع رشد ماهي يعني همسان )ايزومتريك( و غيرهمسان  باشد ومي

 bدست آمده براي هاگر عدد ب .كند)آلومتريك( بودن را مشخص مي

داري نداشته باشد رشد ماهي همسان نياختالف مع 3عدد  با

يكسان  طور معمول در سه بعد رشد)ايزومتريك( است يعني ماهي به

 باشد. صورت داراي رشد آلومتريك ميدر غير اين نمايدمي

آزمايشگاه،  به هانمونه انتقال از پس :آزمايشگاهي هايروش       

 وسيلهبه كل طول ديجيتال، ترازوي با گرم حسب بر بدن كل وزن

 كوليس وسيلههب بدن ارتفاع متر،سانتي 1/0 دقت با سنجيزيست تخته

 با پر وضعيت متر، توزين معده ماهي درميلي 01/0  دقت با ديجيتال

 ترازوي با معده محتويات گرم، توزين 01/0 دقت با ديجيتال ترازوي

 با خالي وضعيت در ماهي معده گرم، توزين 01/0 دقت با ديجيتال

 ترازوي با ماهي كبد گرم، توزين 01/0 دقت با ديجيتال ترازوي

 با ديجيتال ترازوي با ماهي روده گرم، توزين 01/0 دقت با ديجيتال

متر سانتي 1/0 دقت با كشخط وسيلههب روده گرم، طول 01/0 دقت

 شد گيرياندازه

ابتدا وزن معده با محتويات آن و سپس  اي:مطالعات تغذيه       

دست آوردن وزن محتويات معده توسط هن پوسته معده براي بوز

چنين وضعيت معده از لحاظ گيري شد. همترازوي ديجيتالي اندازه

 پر، نيمه پر و خالي بودن بررسي شد و در فرم مربوط ثبت گرديد.

سپس به شناسايي و شمارش انواع مواد غذايي خورده شده با استفاده 

وش عددي براي شمارش و شناسايي از لوپ اقدام گرديد. از ر

موجود در معده  يهانمونه جهت شناسايي محتويات استفاده گرديد.

)اسدي : ماهي كفشك تيز دندان از منابع مختلف ذيل استفاده گرديد

 ؛ صادقي،1379صحافي و همكاران، زاده؛ حسين1375و دهقاني، 

 ،Carmelo ؛Wolfgog ،1986و   Smith؛Fauchald، 1977 ؛1380

 .Fishbaseو   Seashells سايت و (1997 ،همكاران و Carpenter؛ 1996

هاي شاخص منظور بررسي غذايي ماهي كفشك تيز دندان،به       

   زير مورد بررسي قرار گرفت:

خوري كم يا پرخوري ميزان تعيين براي :معده شاخص خالي بودن       

 (:Biswas، 1993شاخص طبق فرمول زير محاسبه شد ) ماهي از اين
E. S

VI 100 
T.S

 
 

VIشاخص خالي بودن معده : ،E. Sتعداد معده خالي : ،T. S تعداد :

 هاي مورد بررسيكل معده

 (:Biswas،1993شاخص مورد نظر طبق شرايط زير تفسير مي شود )

 آبزي نسبتاً  ؛باشد VI≥20<40اگر ، آبزي پرخور ؛باشد VI≥0<20اگر 

 VI≥60<80 اگر ،متوسط تغديه داراي آبزي ؛باشد VI≥40<60 اگر ،رپرخو

 خورآبزي كم؛ باشد VI≥ 80<100اگر ، خوركم آبزي نسبتاً ؛باشد

 ،Biswas)( طبق فرمول زير محاسبه گرديد FIشاخص پري معده )

1993:) 

FI= پر( هايمعده بررسي/تعداد مورد هايمعده كل تعداد )  100×  

براي تعيين شدت تغذيه ماهي از اين : (GaSIبدني ) -شاخص معدي

 (:Biswas، 1993) شاخص طبق فرمول زير استفاده گرديد

 GaSI = وزن معده ماهي( وزن كل بدن ماهي /×) 100           

براي تعيين نوع : شاخص ترجيح غذايي يا درصد فراواني اقالم غذايي

 ،Biswas) غذاي ماهي از اين شاخص طبق فرمول زير استفاده شد

1993:) 

NSj: طعمه مشخص  كه هاييتعداد معدهj را دارند ،NS: هايي معده تعداد

 .كه محتوي غذا هستند

باشد، شكار خورده شده تصادفي بوده و به  FP<10طبق فرمول اگر

عني يباشد،  FP≥10<50اگر  شود.عنوان غذاي آبزي محسوب نمي

 FP≥50اگر  و دشوعنوان غذاي فرعي محسوب ميخورده شده به غذاي

(. Biswas، 1993) باشدباشد، يعني غذاي خورده شده غذاي اصلي مي

شاخص ديگري كه مورد بررسي قرار گرفت شاخص طول نسبي روده 

(RLG) باشد كه شاخص خوبي در ارتباط با نوع يا طبيعت غذاي مي

يابد باشد كه با افزايش سهم مواد گياهي افزايش ميخورده شده مي

تر از يك باشد ماهي كه اگر شاخص طول نسبي روده كوچكطوريبه

 خواري بيش از يك باشد متمايل به گياه اگرخوار بوده و گوشت

خوار چيزدهنده آن هست كه ماهي همهگردد و اندازه متوسط نشانمي

 RLGطول كل بدن/ طول روده =   (:Al-Hussainy، 1949) اشدبيم

چنين روند تغييرات وضعيت چاقي براي نشان دادن ضريب چاقي و هم

 :(Biswas، 1993) ريزي از فرمول زير استفاده شددر فصل تخم
)3L/510*n(Wn=K 
)w+Sw(G-w=TnW 

nK= فاكتور چاقي، nW= (، وزن اسمي )گرم L= طول كل ماهي

 وزن معده و محتويات معده =wS، وزن ماهي )گرم( =wT، متر()سانتي

 وزن گناد )گرم(  =wG ، )گرم(

 :(Biswas، 1993) گرددشاخص كبدي از فرمول زير محاسبه مي

  100)*wB/wHSI=(H 

HSI =شاخص بدني كبد ،wH= )وزن كبد )گرم ،wB=  وزن كل بدن

 )گرم(

به وزن كل  ه جنسياز تقسيم وزن غد GSIبراي تعيين شاخص 

 :(Biswas، 1993) شودشود و با درصد نشان داده ميمحاسبه مي
100)*wT/wGSI=(G 

GSI=جنسي غدد شاخص ،wG= جنسي غده وزن ،wT= بدن كل وزن  

NSj
FP 100

NS
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 با آماري تحليل و تجزيه و ثبت EXCEL 2007 در اطالعات كليه

( ANOVA)طرفه يك واريانس آناليز روشبه Spss 16 افزارنرم از استفاده

    .گرديد انجام

 

 نتایج
 هك دندان تيز كفشك ماهي عدد 173 از طوركليهب جنسیت:       

. بودند نر درصد 74 و ماده هادرصدآن 26 گرفتند، قرار بررسي مورد

 مانسون از بعد و نر درصد 83 و ماده هاماهي درصد 17 مانسون از قبل

 ماهي جنسي نسبت. بودند نر درصد 72 و ماده هاماهي درصد 28

 آن نتيجه در كه آمد دستهبمربع كاي  طريق از دندان تيز كفشك

 كه باشدمي78/0به  22/1 ماهيان كل براي ماده هب نر جنسي نسبت

 مانسون از بعد براي و50/0به  50/1 مانسون از قبل براي نسبت اين

 .باشدمي 82/0به  18/1

 معدي، شاخص چاقي، ضريب وزني، طولي، هايبررسي       

 از آمده عملهب هايبررسي در :گنادي شاخص و كبدي شاخص

 شاخص معدي، شاخص چاقي، ضريب ،وزني طولي، فاكتورهاي لحاظ

 مانسون از بعد و مانسون از قبل هايزمان در گنادي شاخص و كبدي

 زير نتايج تيزدندان، كفشك ماهي از( مانسون از بعد و قبل) كل و

 : آمد دستهب

 مانسون از قبل زمان در :ماهیان كل در كل طول میانگین        

04/582/40 53/5 نمانسو از بعد و مترسانتي23/42 مترسانتي 

 و مانسون از قبل از تربيش مانسون از بعد كل طول ميانگين .باشدمي

 كل در كل طول ميانگين باشدمي ماهيان كل در كل طول ميانگين

 داريمعني اختالف مانسون از قبل زمان در كل طول ماهيان با ميانگين

 دارمعني الفاخت مانسون از بعد ولي( P= 14/0) دهدنمي نشان را

 (1شكل )( =04/0P) باشدمي
 

 
كفشک تیزدندان ماهي  كل طول میانگین مقايسه: نمودار 1 شکل

 زمان تفکیک به

 ،هيانميانگين وزن كل در ما ماهیان: كل در كل وزن میانگین       

76/57690/1151مانسون از قبل كل وزن ميانگين .باشدمي گرم 

73/442 66/1041 13/599 مانسون از بعد و گرم27/1174 گرم 

 اختالف( مانسون از بعد و قبل) طوركليهب كل وزن ميانگين .باشدمي

 .(2شكل )(.P=25/0) ندارد دارمعني
         

 
 به كل ماهي كفشک تیزدندان وزن میانگین مقايسه نمودار: 2شکل 

 زمان تفکیک
 

 ماهيان كل در يچاق ضريب ميانگين :(Kn)چاقي ضريب میانگین       

59/14301/139158/154 مانسون از قبل .باشدمي گرم 59/1403 

 ضريب ميانگين. باشدمي گرم 69/141 46/1388 مانسون از بعد و گرم

. باشدمي يكسان تقريباَ كل و مانسون از بعد و قبل هايزمان در چاقي

( P=01/0) دارمعني تفاوت داراي مانسون از قبل چاقي ضريب ميانگين

 .(3 شكل) باشدمي( P= 00/0) دارمعني تفاوت داراي هم مانسون از بعد و
 

 
 چاقي ماهي كفشک ضريب میانگین مقايسه نمودار: 3شکل 

 زمان تفکیک تیزدندان به
 

 كل ميانگين شاخص معده در :(GasI) میانگین شاخص معده       

 از قبل همعد شاخص ميانگين. باشددرصد مي 94/042/1 ماهيان

 ميانگين .باشدمي 74/039/1 مانسون از بعد و 60/166/1 ونمانس
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 ولي (P= 31/0) ندارد دارمعني تفاوت مانسون از قبل معده شاخص

 .(4شكل ) ( P= 02/0) باشدمي دارمعني تفاوت داراي مانسون از بعد
 

 
ماهي كفشک  معده شاخص میانگین مقايسهنمودار : 4شکل 

 زمان تفکیک به تیزدندان
 

 كل در كبدي شاخص ميانگين :(HSI)كبدي شاخص میانگین       

 از قبل كبدي شاخص ميانگين. باشدمي گرم42/038/1 ماهيان

 ميانگين باشدمي 42/038/1 ازمانسون بعد و 46/044/1 مانسون

 ماهيان كل و مانسون از بعد از تربيش مانسون از قبل كبدي شاخص

 (.5شكل )(P= 00/0) باشدمي دارمعني تفاوت يدارا باشد ومي
 

 
كبدي ماهي كفشک  شاخص میانگین نمودار مقايسه: 5شکل 

 زمان تفکیک به تیزدندان

 

 كل در گنادي شاخص ميانگين :(GSI)گنادي شاخص میانگین       

مانسون از قبل گنادي شاخص ميانگين. باشدمي 89/134/2 ماهيان

68/176/1 81/2 مانسون از  دبع و92/2 ميانگين مقايسه .باشدمي 

 باشدمي كل و مانسون از قبل از تربيش مانسون از بعد  گنادي شاخص

 (.6شكل) (.P= 02/0) باشدمي دارمعني تفاوت داراي و

 
 ماهي كفشک گنادي شاخص میانگین مقايسه نمودار: 6شکل 

 زمان تفکیک تیزدندان به
 

 فاكتور وزن كل -طول كل رابطه :كل وزن -كل لطو رابطه       

 استفاده با .است ماهي ذخاير ارزيابي و بيولوژيكي مطالعات در مهمي

 پذيرامكان ماهي طول داشتن با ماهي، وزن تخمين امكان رابطه اين از

 بلوغ تغذيه، ميزان گنادي، توسعه و رشد مطالعات در چنينهم. است

 از حاصل رشد ضريب بررسي اين در .دارد كاربرد وضعيت ضريب و

 باشدمي 26/3( ماده و نر) جميعت كل براي بدن وزن به كل طول رابطه

 يكسان صورتهب بدن ابعاد تمام در ماهي رشد بدين معنا كه(. 7شكل )

 .است آلومتريك رشد داراي گونه اين ديگر عبارتيبه و گيردنمي صورت
 

 
ماده  و نر جنس در وزن –لك طول نمايي رابطه نمودار: 7شکل 

 ماهي كفشک تیزدندان
 

 ماده جنس در كل وزن -كل طول نمايي رابطه براي رشد ضريب       

 آلومتريك رشد دهندهنشان كه گرديده محاسبه 26/3 جمعيت كل براي

  (.8شكل ) باشدمي ماده جنس در
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ماده ماهي  جنس در وزن -كل طول نمايي رابطه نمودار: 8شکل 

 شک تیزدندانكف
 

 نر جنس در كل وزن -كل طول نمايي رابطه براي رشد ضريب       

 آلومتريك رشد دهندهنشان كه گرديده محاسبه 23/3 جمعيت كل براي

 (.9شكل ) باشدمي نر جنس در
 

 
نر ماهي  جنس در وزن -كل طول نمايي رابطه نمودار: 9شکل 

 كفشک تیزدندان
 

 در بدن ارتفاع و كل طول بين :بدن ارتفاع -كل طول رابطه       

( 2R<8/0) قوي بستگيهم ضريب با خطي رابطه كي ماده و نر جنس

 (.9شكل ) دارد وجود ماهيان كل در
 

 
 و نر جنس در بدن ارتفاع -كل طول خطي رابطه نمودار: 10شکل 

 ماده ماهي كفشک تیزدندان

 بستگيهم ضريب با يخط رابطه يك بدن ارتفاع و كل طول بين       

 .(11شكل ) دارد وجود ماهيان كل كفشك در نر جنس در (2R<8/0) قوي
 

 
ماهي  نر جنس در بدن ارتفاع -كل طول خطي رابطه نمودار: 11شکل 

 كفشک تیزدندان
 

 قوي بستگيهم ضريب با خطي رابطه يك بدن ارتفاع و كل طول بين

(8/0> 2R )(.12شكل ) دارد ودوج ماهيان كل در ماده جنس در 
 

 
ماده  جنس در بدن ارتفاع -كل طول خطي رابطه نمودار: 12شکل 

 ماهي كفشک تیزدندان
 

 يك بدن وزن و بدن ارتفاع بين :بدن وزن -بدن ارتفاع رابطه       

 ماده و نر جنس در( 2R<8/0) قوي بستگيهم ضريب با خطي رابطه

 (.13شكل ) دارد وجود ماهيان كل در
 

 
 و نر جنس در بدن وزن – بدن ارتفاع خطي رابطه نمودار: 13شکل 

 ماده ماهي كفشک تیزدندان



 1399 بهار، 1، شماره وازدهمدسال                                                                   پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

155 
 

 بستگيهم ضريب با خطي رابطه يك بدن وزن بدن ارتفاع بين       

 (.14شكل ) دارد وجود ماهيان كل در ماده جنس در( 2R<8/0( قوي
 

 
ماده  جنس در بدن وزن -بدن ارتفاع خطي رابطه نمودار: 14شکل 

 ماهي كفشک تیزدندان
 

 بستگيهم ضريب با خطي رابطه يك بدن وزن و بدن ارتفاع بين       

 (.15شكل . )دارد وجود ماهيان كل در نر جنس در( 2R<8/0) قوي
 

 
نر  جنس در بدن وزن -بدن ارتفاع خطي رابطه نمودار: 15شکل 

 ماهي كفشک تیزدندان
 

  تغذيه هايشاخص       

 173 تعداد بررسي اين در (:معده بودن خالي يا پر) تغذيه ضعیتو

 از بعد و مانسون از قبل هايزمان در دندان تيز كفشك ماهي عدد

 صيد كاهش علتهب مانسون از قبل. گرفتند قرار بررسي مورد مانسون

 افزايش به توجه با مانسون از بعد و نمونه عدد 30 تعداد ماهي كمبود و

 بررسي مورد ايتغذيه فاكتورهاي نظر از نمونه عدد 143 تعداد صيد

 كل در معده وضعيت نظر از آمده عملهب هايبررسي در. گرفتند قرار

 6 و پر معده 24 مانسون از قبل در شده بررسي ماهي 30 از  ماهيان

 معده 47 مانسون از بعد در شده بررسي ماهي 143 از و خالي معده

 معده 173 تعداد از طوركليهب و شتدا وجود خالي معده 96 و پر

 درجنس .داشت وجود خالي معده 102 و پر معده 71 شده بررسي

 5 و پر معده 20 شده، بررسي معده عدد 25 از مانسون از قبل نر،

 پر معده 26 شده، بررسي ماهي 103 از مانسون از بعد و خالي معده

 بررسي رن ماهي 128 از طوركليهب و داشت وجود خالي معده 77 و

 قبل ماده جنس در. داشت وجود خالي معده 82 و پر معده 46 شده

 بعد و خالي معده يك و پر معده 4 شده، بررسي معده 5 از مانسون از

 خالي معده19 و پر معده 21 شده، بررسي ماهي 40 از مانسون از

 25 شده، بررسي ماده ماهي 45 تعداد از طوركليهب و داشت وجود

 (.1 )جدول داشت وجود خالي معده 20و پر معده
 

 جنس و زمان تفکیک به خالي و پر هايمعده تعداد : مقايسه1جدول 

 

 شده انجام هايبررسي در :(Fullness Index) معده پري شاخص       

 مانسون از قبل زمان در ماده و نر جنس در (FI) معده پري شاخص

. گرديد محاسبه %3/41 طوركليهب و %9/32 مانسون از بعد و % 8/82

 مانسون از بعد از تربيش مانسون از قبل معده پري شاخص بنابراين

 دـبع و( P=01/0) دارمعني اختالف داراي مانسون از قبل كه باشدمي

 پري شاخص باشد.مي( P=00/0) دارمعني تفاوت داراي هم مانسون از

 مانسون از بعد و %3/83 مانسون از قبل زمان در نر جنس در (FI) معده

 در معده پري شاخص بنابراين باشدمي %2/36 كلي بطور و 2/25%

 در كه باشدمي مانسون از بعد از تربيش مانسون از قبل نر جنس

 داراي( P=02/0) مانسون از بعد و( P=03/0) مانسون از قبل هايزمان

 در ماده جنس در (FI) معده پري شاخص باشد.مي دارمعني تتفاو

 %6/55 طوركليهب و %5/52 مانسون از بعد و %80 مانسون از قبل زمان

 مانسون از قبل نيز ماده جنس در معده پري شاخص بنابراين باشدمي

 مانسون از قبل هايزمان در كه باشدمي مانسون از بعد از تربيش

(34/0=P) مانسون از بعد و(25/0=P )باشند.مي دارمعني تفاوت داراي 

 هايبررسي در :(Vacuity Index) معده بودن خالي شاخص        

 معده بودن خالي شاخص شده، بررسي معده 173 تعداد از شده انجام

(CV) خورپر از حاكي كه باشدمي %24/17  مانسون از قبل زمان در 

 كه باشدمي % 13/67 مانسون از بعد زمان در و است ماهي اين بودن

 نسبتاً  تغذيه وضعيت لحاظ به ماهي اين كه است آن دهنده نشان

 متغیر جنسیت

 زمان

 از قبل

 مانسون

 از بعد

 مانسون

 بعد و قبل) كل

 (مانسون از

 نر

 46 26 20 پر معده تعداد

 82 77 5 خالي معده تعداد

 128 103 25 نمونه تعداد

 ماده

 25 21 4 پر دهمع تعداد

 20 19 1 خالي معده تعداد

 45 40 5 نمونه تعداد

 (ماده و نر) كل

 71 47 24 پر معده تعداد

 102 96 6 خالي معده تعداد

 173 143 30 نمونه تعداد
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 متوسط تغذيه داراي ماهي اين ،%7/58 با طوركليهب و باشدمي خوركم

. است كرده تغذيه تربيش مانسون از قبل ماهي اين بنابراين. باشدمي

زمان در( كل) دهما و رـن جنس در (CV) معده بودن خالي شاخص

 داريمعني اختالف و( P= 31/0) مانسون از بعد و( P= 12/0) قبل هاي

 زمان در نر جنس در (CV) معده بودن خالي شاخص دهد.مي نشان را

 از بعد و ماهي اين بودن پرخور از حاكي كه 7/16 مانسون از قبل

 نسبتاً  ماهي اين تغذيه وضعيت لحاظ به كه باشدمي %8/74  مانسون

 نسبتاً ،%8/63  با( مانسون از بعد و قبل) طوركليهب و باشد مي خوركم

 از تربيش مانسون از قبل ماهي اين نر جنس بنابراين. باشدخورميكم

 در (CV) معده بودن خالي شاخص. است كرده تغذيه مانسون از بعد

 مانسون از بعد و( P= 01/0) مانسون از قبل زمان در نر جنس

(02/0=P )معده بودن خالي شاخص دهد.مي نشان را دارمعني ختالفا 

(CV) تغذيه از حاكي كه %20 مانسون از قبل زمان در ماده جنس در 

 بودن پرخور دهندهنشان %5/47 با مانسون، از بعد و ماهي اين متوسط

 آن از حاكي %4/44 با( مانسون از بعد و قبل) كلي طوربه و ماهي اين

 بنابراين .باشدمي متوسط تغذيه داراي ماهي ناي ماده جنس كه است

 مانسون از بعد از تربيش مانسون از قبل زمان در ماهي اين ماده جنس

 در ماده جنس در (CV) معده بودن خالي شاخص. است كرده تغذيه

 داريمعني اختالف (P=02/0) مانسون از بعد و (P=00/0) قبل هايزمان

 (.2)جدول  دهندمي نشان را
 

 جنس و زمان تفکیک به  معده بودن وپر  خالي شاخص مقايسه: 2ول جد

 متغیر جنسیت

 زمان

 از قبل

 مانسون

 از بعد

 مانسون

 از بعد و قبل) كل

 (مانسون

 نر

 3/83 2/25 2/36 %(FI) معده پري شاخص

  معده بوده خالي شاخص
(CV)% 

7/16 8/74 8/63 

 خور كم نسبتاً خوركم نسبتاً پرخور تغذيه وضعيت

 128 103 25 نمونه تعداد

 ماده

 80 5/52 6/55 %(FI) معده پري شاخص

  معده بوده خالي شاخص
(CV)% 

20 5/47 4/44 

 متوسط متوسط پرخور تغذيه وضعيت

 45 40 5 نمونه تعداد

 (ماده و نر) كل

 8/82 9/32 3/41 %(FI) معده پري شاخص

  معده بوده خالي شاخص
(CV)% 

24/17 13/67 7/58 

 متوسط خوركم نسبتا پرخور تغذيه وضعيت

 17 143 30 نمونه تعداد
     

 عدد 173 بررسي از آمده دستهب نتايج :تركیب رژيم غذايي       

 نظر از كه است آن از حاكي تيزدندان كفشك ماهي گوارش دستگاه

 ساير و %2 با تناننرم و %8 با پوستانسخت ،%88 با هاماهي فراواني،

 خود به را گونه اين توسط شده مصرف غذاهاي انواع ترينفراوان %2 با

 .(16)شكل  دادند اختصاص

 
 از بعد و قبل)  كل زمان در غذايي هايگروه فراواني: 16شکل 

 (مانسون
 

 تناننرم ،%20 با پوستانسخت ،%72 با هاماهي، مانسون از قبل       

 دادند اختصاص خود را به فراواني ينتربيش %1 با سايرين و %7 با

 %، 6 با پوستانسخت ،%90 با هاماهي مانسون از بعد و (17 )شكل

 شده مصرف غذاهاي فراواني ترينبيش %2 با سايرين و %2 با تننرم

   .(18 )شكل اندداده اختصاص خود به را گونه اين توسط
 

 
 انسونم قبل زمان در غذايي هايگروه فراواني: 17شکل 

 

 

 مانسون بعد از زمان در غذايي هايگروه فراواني: 18شکل 



 1399 بهار، 1، شماره وازدهمدسال                                                                   پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

157 
 

( مانسون از بعد و قبل) طوركليهب كه دهدمي نشان نتايج بنابراين

 پوستانسخت و باشندمي هاماهي تيزدندان كفشك (FP)غذايي ارجحيت

 غذاي اصالً و شوندمي محسوب تصادفي شكار سايرين و تناننرم و

 از قبل براي( FP) غذايي ارجحيت شاخص .شوندنمي وبمحس آبزي

 غذاي پوستانسخت اصلي، غذاي هاماهي كه دهدمي نشان مانسون

 محسوب آبزي غذاي اصالً و بوده تصادفي شكار سايرين و تناننرم فرعي،

 نشان مانسون از بعد براي( FP) غذايي ارجحيت شاخص و گردندنمي

 سايرين و تناننرم پوستان،سخت ،اصلي غذاي هاماهي كه دهدمي

 بنابراين .گردندنمي محسوب آبزي غذاي اصالً و بوده تصادفي شكار

 مانسون از بعد ماهيان فراواني دهدمي نشان وقوع فراواني شاخص

 بعد از تربيش مانسون از قبل پوستانسخت مانسون، از قبل از تربيش

 سايرين و مانسون از بعد از تربيش مانسون از قبل تناننرم مانسون، از

 شده مشاهده ماهيان .باشدمي مانسون بعد از تربيش مانسون از بعد

 ،سرخو ،حسون ،ساردين ماهي شامل دندان تيز كفشك معده در

 زنبور ،زاريپنج ماهي ،گورنارد ،گرد چپ كفشك ،لچه ،پرلكه كفشك

 اهيانم فراواني .باشندمي ابراهيم سلطان و راستگرد كفشك، ماهي

 كفشك: از عبارتند نزولي ترتيببه(  مانسون از بعد و قبل)  طوركليهب

 سلطان و زاريپنج ماهي لچه، ،%11 راستگرد كفشك، %14 لكه پر

  سرخو ماهي و زنبورماهي گرد، چپ كفشك ،%9 گورنارد، %10 ابراهيم

 فراواني .)4 جدول) باشدمي %5 ساردين ماهي و %7 حسون ،% 8

 و پرلكه كفشك: از عبارتند نزولي ترتيببه مانسون از قبل ماهيان

 گرد، چپ كفشك ،%10 راستگرد كفشك ،%11 لچه ،%15 گورنارد

 ،%8  ساردين ماهي و ابراهيم سلطان، %9 حسون و زاريپنج ماهي

 ماهيان فراواني (.4 جدول) باشدمي %2 سرخو ماهي  و %4 زنبورماهي

 ،%16 راستگرد كفشك: از رتندعبا نزولي ترتيببه مانسون از بعد

  ،%9 پرلكه كفشك، %11 ماهي زنبور ،%12 لچه ،%15 ابراهيم سلطان

 ،%6  گورنارد و ساردين اهيـم ،%8 زاريپنج ماهي و گرد چپ كفشك

 طوركليهب بنابراين (.4 جدول) باشدمي %4 سرخو ماهي و %5 حسون

 فراواني، ترينشبي پرلكه كفشك ماهيان بين در( مانسون از بعد و قبل)

 و فراواني ترينبيش گورنارد و پرلكه كفشك ماهيان مانسون از قبل

 باشدمي فراواني ترينبيش داراي راستگرد كفشك ماهي مانسون از بعد

، مونودون ميگوي ،اسكوئيال شامل شده مشاهده پوستانسخت (.4 جدول)

 شامل انتننرم والرو ايزوپودا و و خرچنگ چنگال ،پوستانسخت الرو

باشند مي ماهي الرو و ماهي تخمك ،دريايي توتياي شامل سايرين و كرم

 گروه كه دهدمي نشان شكار وقوع فراواني شاخص مقايسه(. 3 جدول)

( P=00/0) مانسون از بعد و( P=03/0) مانسون از قبل ماهيان غذايي

دار معني اختالف داراي طوركليهب نيز و باشدمي دارمعني اختالف داراي

 داراي مانسون از قبل پوستانسخت غذايي گروه(. P=01/0)باشد مي

 از بعد ولي (P=40/0) باشدنمي دارمعني اختالف

 تناننرم غذايي گروه .(P=02/0) باشددارميمعني اختالف داراي مانسون

 نشان را داريمعني اختالف(. P=34/0) مانسون از بعد و (P=21/0) قبل

  دارمعني اختالف داراي مانسون از قبل هم سايرين غذايي گروه دهند.نمي

(02/0=P )باشندنمي دارمعني اختالف داراي مانسون از بعد ولي 

(26/0=P). 
 

 ماهي كفشک معده در شده مشاهده غذايي مواد انواع: 3 جدول

 زمان تفکیک به تیزدندان

 

 انواع شکار رديف
قبل از 

 مانسون

بعد از 

 مانسون

د كل )قبل و بع

 از مانسون(

    ماهي حسون 1

    ماهي سرخو 2

    زنبور ماهي 3

    زاريماهي پنج 4

    ماهي گورنارد 5

    ماهي سلطان ابراهيم 6

    ماهي ساردين 7

    گردماهي كفشك چپ 8

    ماهي كفشك پرلكه 9

    ماهي كفشگ راستگرد 10

    ماهي لچه 11

    تخمك ماهي 12

    باله سخت ماهي 13

    باله نرم ماهي 14

    سر ماهي 15

    فلس ماهي 16

    اتوليت ماهي 17

    ستون فقرات ماهي 18

    مهره ماهي 19

    قرنيه چشم ماهي 20

    ماهي كامالً هضم شده 21

    ماهي نيمه هضم شده 22

    شعاع سخت باله مخرجي 23

    الرو ماهي 24

    مايعات معده 25

    توتياي دريايي 26

    سخت پوست 27

    ميگوي مونودون 28

    كرم 29

    مواد غذايي هضم شده 30

    اسكلت ماهي 31

    اسكوئيال 32

    الرو سخت پوست 33

    گچنگال خرچن 34
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 دندان تيز ماهي كفشك معده در شده مشاهده ماهيان ذيل جدول در

 .است آمده زمان و فراواني تفكيك به
 

ماهي  معده در شده شناسايي ماهیان  انواع فراواني :4جدول

  زمان تفکیک به دندان تیز كفشک

هاگونه  
 از قبل

%مانسون  

 از بعد

%مانسون  

 از بعد و قبل) كل

(%مانسون  

لكه رپ كفشك  15 9 14 

 10 12 11 لچه

گرد چپ كفشك  9 8 8 

 9 6 15 گورنارد

زاريپنج ماهي  9 8 10 

ماهي زنبور  4 11 8 

راستگرد كفشك  10 16 11 

 5 6 8 ساردين

 7 5 9 حسون

 8 4 2 سرخو

ابراهيم سلطان  8 15 10 
    

 كفشك معده در شده مشاهده ماهيان مختلف هايگونه مقايسه       

 از قبل لكه پر كفشك ماهي فراواني كه است آن از حاكي دندان تيز

 مانسون از بعد ولي( P=23/0) باشدنمي دارمعني تفاوت داراي مانسون

 تفاوت داراي طوركليهب ولي (P=03/0) باشدمي دارمعني اختالف داراي

 بعد و (P=10/0) قبل لچه ماهي فراواني(. P=04/0) باشدمي دارمعني

 طوركليهب ولي باشدنمي دارمعني تفاوت داراي( P=21/0) انسونم از

 گردچپ كفشك ماهي فراواني (.P=00/0) باشدمي دارمعني تفاوت داراي

 از بعد ولي (P=03/0) باشدمي دارمعني تفاوت داراي مانسون از قبل

 طوركليهب ولي( P=10/0) باشدنمي دارمعني تفاوت داراي مانسون

 گورنارد ماهي فراواني(. P=10/0) باشدنمي دارمعني فاختال داراي

 از بعد ولي( P=00/0) باشدمي دارمعني تفاوت داراي مانسون از قبل

 طوركليهب ولي( P=09/0) باشدنمي دارمعني تفاوت داراي مانسون

 زاريپنج ماهي فراواني(. P=37/0) باشدنمي داريمعني اختالف داراي

 از بعد ولي( P=42/0) باشدنمي دارمعني تفاوت ايدار مانسون از قبل

 داراي طوركليهب و( P=01/0) باشدمي دارمعني تفاوت داراي مانسون

 مانسون از قبل زنبورماهي فراواني (.P=62/0) باشدنمي دارمعني تفاوت

 تفاوت داراي مانسون از بعد ولي (P=20/0) باشدنمي دارمعني تفاوت داراي

 داريمعني تفاوت داراي طوركليهب ولي (P=01/0) باشدمي دارمعني

 اختالف داراي مانسون از قبل گردراست كفشك فراواني (.P=03/0) باشد

 دارمعني تفاوت داراي مانسون از بعد ولي (P=64/0) باشدنمي دارمعني

 باشدنمي دارمعني اختالف داراي طوركليهب و( P=03/0) باشدمي

(62/0=P .)مانسون از قبل ساردين ماهي نيفراوا (00/0=P )از بعد و 

(. P=04/0) باشدمي دارمعني تفاوت داراي طوركليهب و (P=04/0) مانسون

 باشدنمي دارمعني تفاوت داراي مانسون از قبل حسون ماهي فراواني

(25/0=P) باشدمي دارمعني تفاوت داراي مانسون از بعد ولي (00/0=P )

 ماهي فراواني(. P=09/0) باشدنمي دارمعني تفاوت ايدار طوركليهب و

 ولي( P=00/0) باشدمي دارمعني تفاوت داراي مانسون از قبل سرخو

 طوركليهب و( P=21/0) باشدنمي دارمعني تفاوت داراي مانسون از بعد

 ابراهيم سلطان ماهي فراواني (.P=03/0) باشدمي دارمعني اختالف داراي

 از بعد ولي( P=10/0) باشدنمي دارمعني تفاوت داراي مانسون از قبل

 داراي طوركليهب ولي (P=02/0) باشدمي دارمعني اختالف داراي مانسون

 (.P=01/0) باشدمي دارمعني تفاوت

سبي طول شاخص          يكي :(Relative length of Gut) روده ن

 .است هرود نسبي طول تغذيه، نوع تشيخص در مفيد هايشاخص از

 هايزمان در ماده و نر جنس دو براي RLG شاخص عدد ميانگين

 باشدمي 39/0 (مانسون از بعد و قبل) طوركليهب و مانسون از بعد و قبل

 .(5 جدول) باشدمي خوارگوشت ماهي اين كه است آن دهندهنشان كه

( P=10/0) قبل هايزمان در دهدمي نشان RLG شاخص ميانگين مقايسه

 داراي طوركليهب ولي ندارد دارمعني اختالف( P=25/0) مانسون از بعد و

 براي RLG شاخص عدد ميانگين .(P=01/0) باشدمي دارمعني تفاوت

 باشدكهمي 41/0 طوركليهب و مانسون از بعد و قبل هايزمان در ماده جنس

 RLG شاخص(. 5 جدول) است ماهي اين بودن خوارگوشت از حاكي

 ولي (P=00/0) باشدمي دارمعني تفاوت داراي مانسون از قبلزمان در

 طوركليهب و( P=10/0) باشدنمي دارمعني تفاوت داراي مانسون از بعد

 RLG شاخص عدد ميانگين (.P=03/0) باشدمي دارمعني تفاوت داراي

 38/0 كلي طورهب و مانسون از بعد و قبل هايزمان در نر جنس براي

 باشدمي نر جنس در ماهي اين بودن خوارگوشت ندهدهنشان باشدكهمي

 را دارمعني اختالف مانسون از قبلزمان در RLG شاخص(. 5 جدول)

 دارمعني تفاوت داراي مانسون از بعد ولي (P=02/0) دهدنمي نشان

 باشدنمي دارمعني تفاوت داراي كليطورهب ولي (P=23/0) باشدمي

(09/0 =P.) شاخص تغييرات ندرو ذيل جدول در RLG  به تفكيك

 (.5 جدولزمان و جنسيت آمده است)

 

 حثب
 مطالعات در مهمي فاكتور وزن -طول رابطه طول و وزن:       

 همكاران، و Abdurahiman) است ماهي ذخاير ارزيابي و بيولوژيكي

 داشتن با ماهي، وزن تخمين امكان رابطه اين از استفاده با (.2004

 توسعه و رشد مطالعات در چنينهم. است پذيرامكان ماهي طول

 ،Le-Ceria) دارد كاربرد وضعيت ضريب و بلوغ تغذيه، ميزان گنادي،
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 هايگونه در تنها نه b و a مقادير وزن -طول رابطه در طوركليهب .(1951

 فصول جنسيت، حسب بر چنينهم و گونه يك افراد در بلكه مختلف،

 زيست پارامترهاي ماهي، يولوژيكفيز شرايط تغذيه، شدت مختلف،

 (.Biswas، 1993) است متفاوت نيز جنسي مراحل و محيطي
 

جنسیت  و زمان تفکیک به RLG شاخص تغییرات روند :5جدول

 دندان تیز درماهي كفشک

 

در سواحل  Dass (1989)و   Mishraسطتو وزن -طول رابطه       

 در خليج عدن و اشقلي Edwards (1991)و  Shaherتان و سهندو

در درياي عمان بررسي گرديد و در همه ( 1383) و همكاران فراهاني

تحقيق موارد رشد در اين گونه آلومتريك گزارش گرديد كه با نتيجه 

در رابطه طول و وزن نه تنها   bميزان .)6)جدول  حاضر مطابقت دارد

هاي هاي مختلف، بلكه ميان ذخاير مختلف گونهميان جمعيت گونه

مشابه نيز متفاوت است و عوامل مختلفي براي آن از قبيل تغييرات 

جنسي، فصل و حتي روز تاثير  رسيدگي ،فصلي در پارامترهاي محيطي

( عقيده داشت كه ماهي 1968) Tesch(. Bangenal، 1978) گذاردمي

 است. 3برابر  bبا رشد ايزومتريك )همسان( ميزان 

تواند ناشي از نوسانات وزن مي -اختالفات موجود در مقدار رابطه طول

محيطي، شرايط فيزيولوژيك ماهي همراه پارامترهاي زيستفصلي به

شرايط تغذيه در محيط  آوري، جنس، پيشرفت گناد ودر زمان جمع

 (. Bangenal، 1978) باشدزيست مي
 

 تحقیقات با تحقیق حاضر ساير در شده محاسبه   bمقايسه مقادير :6 جدول    

 ايپيچيده طبيعت ماهيان، غذايي هايعادت و غذا مطالعه: تغذيه       

 چنينهم .است زيادي آزمايشگاهي و محيطي كار مستلزم كه ددار

 شانطبيعي محيط در هاماهي غذايي هايعادت مستقيم مشاهدات

 شرايط در كه دارد خاصي امكانات و تجهيزات به نياز و مشكل بسيار

 دقيق نمودن مشخص براي بنابراين .است غيرممكن ما كشور موجود

 .است روده و معده محتويات رسيبر راه بهترين ماهي، غذاي نوع

 بر .دارد وجود روده و معده محتويات بررسي در نيز هاييمحدوديت

 آخرين ماندهباقي اغلب صيد هنگام ماهي يك موجود منابع اساس

 چهآن هر ديگر طرف از و گرداندمي بر وارده شوك اثر در را غذايش

 براي. كرد سوبمح غذا تواننمي را شودمي يافت روده و معده در كه

 روبرو سنگ ذرات از زيادي مقادير با ماهيان از بعضي روده در مثال

 اين و آورد حساب ماهي غذاي عنوانبه را آن تواننمي كه شويممي

 (.Biswas، 1993) باشندمي هضم غيرقابل مواد

 گوارشي دستگاه و بدن شكل با ارتباط در غذا نوع و تغذيه نحوه       

 تعيين در مهمي عامل نيز ماهيان تكاملي مسير هعالوهب .است

 هايگونه كه شده مشخص و بوده گوارش دستگاه نهايي ساختمان

 است ممكن برخوردارند، يكساني غذايي هايرژيم از كه مختلف

 غذاي به ماهي گونه هر .باشد متفاوت ديگرهم با آنان گوارشي دستگاه

 هاياندام غذايي، رژيم اين حسب بر كه است يافته سازگاري مخصوصي

 براي روده و گرفتن براي دهاني حفره كردن، جستجو براي حسي

 (.Biswas، 1993) است يافته تخصص خاص غذاي اين كردن هضم

 8/0 به 22/1مطالعه مورد هاينمونه در ماده به نر ماهيان نسبت       

 سبتن نيز مانسون از بعد و مانسون از قبل هايزمان در .آمد دستهب

 توانمي را هاماده كاهش علت .باشدمي هاماده از تربيش نرها جنسي

 محيطي شرايط برابر در هاماده كم تحمل .دانست مرتبط عامل چند به

 متغیر جنسیت

 زمان

قبل از 

 مانسون

بعد از 

 مانسون

كل )قبل و بعد 

 از مانسون(

 نر

 38/0 39/0 38/0 ميانگين

 33/0 33/0 35/0 حداقل

 42/0 42/0 42/0 حداكثر

 09/0 09/0 07/0 دامنه

 021/0 022/0 020/0 انحراف معيار

 002/0 002/0 004/0 خطاي معيار

 128 103 25 تعداد نمونه

 ماده

 41/0 41/0 41/0 ميانگين

 37/0 37/0 4/0 حداقل

 44/0 44/0 42/0 حداكثر

 07/0 07/0 02/0 دامنه

 022/0 022/0 021/0 انحراف معيار

 003/0 003/0 010/0 خطاي معيار

 45 40 5 تعداد نمونه

 كل

 )نر و ماده(

 39/0 39/0 39/0 ميانگين

 33/0 33/0 35/0 حداقل

 44/0 44/0 42/0 حداكثر

 11/0 11/0 07/0 دامنه

 021/0 022/0 017/0 انحراف معيار

 002/0 002/0 003/0 خطاي معيار

 173 143 30 تعداد نمونه

 انجام مکان

 تحقیق
 منبع b جنسیت

 Kuhimorgen، 1976 39/3 ماده و نر تايلند خليج

 Dass ،1989و  Mishra 21/3 ماده نرو هندوستان سواحل

 Edwards ،1991و  Shaher 1/3 ماده و نر دنع خليج

 Makhdoom    ،  1990 48/2 ماده نرو عربي درياي

 1383 و همكاران، فراهانياشقلي 79/2 ماده و نر عمان درياي

 حاضر تحقيق 26/3 ماده و نر عمان درياي
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 مهاجرت، مثل ماده و نر جنس دو بين متفاوت رفتارهاي نامساعد،

 هاجنس بين رشد در تفاوت و ماهيگيري هايموقعيت صيد، ادوات

 جنس يك صيد ميزان در تفاوت سبب كه هستند امليعو از همگي

 جنسي نسبت (.1380 صحافي،زادهحسين) است شده ديگري به نسبت

 شايد كه دهد،مي نشان نوساناتي نيز بردارينمونه مختلف هايزمان در

 باشد هم كنار در ديگر زماني هايدوره در ماده و نر اجتماعات دليلبه

 هايزمان در هاماده و نرها تعداد بين فاوتت چنينهم (.1380 كمالي،)

 هارن به نسبت تربيش مدتبه هاماده توقف از ناشي تواندمي مختلف

 جنسي نسبت در تفاوت (.1380 كمالي،) باشد ريزيتخم منطقه در

 باشد جنس يك ترآسان صيد احتمال در تواندمي ماده و نر

(Rajaguru، 1992 )باشد جنس دو ميان رمي و مرگ در اختالف يا و 

(Sandovy 1994همكاران،  و.) 

 اعضاء از تعدادي يا يك بررسي با توانمي را ماهيان غذايي رژيم       

 توانمي روده نسبي طول چنينهم و محتويات بررسي با. نمود مشخص

 روده طول نسبت مشاهدات اكثر در .برد ماهي غذايي رژيم نوع به پي

 شده مشاهده خوارانگوشت از تربيش انخورگياه در بدن طول به

 هاييگروه در بلكه ماهيان در فقط نه مشاهده اين حقيقت در .است

 (.Nath، 1996) شودمي ديده دارانمهره ديگر از

 انواع دندان، تيز كفشك معده از شده انجام هايبررسي در       

 تگرد،راس كفشك پرلكه، كفشك مانند شده هضمنيمه استخواني ماهيان

 سرخو، گرد،چپ كفشك گورنارد، ابراهيم، سلطان زاري،پنج ماهي لچه،

 مهره، مانند ماهي قطعات چنينهم و ساردين و حسون زنبورماهي،

 گوشت از قطعاتي و ماهي باله اتوليت، ماهي، اسكلت ماهي،تخم فلس،

 كرم دريايي، توتياي اسكوئيال، ميگو، خرچنگ،. شودمي مشاهده ماهي

 .شودمي مشاهده نيز پوستسخت والر و

 هايزمان در( RLG) روده نسبي طول شاخص ميانگين بررسي        

 اين در( RLG=39/0) كليطورهب و مانسون از بعد و مانسون از قبل

 خوارگوشت ماهي يك دندان تيز كفشك كه دهدمي نشان نيز تحقيق

 ( De Groot، 1969) تحقيق نتايج با حاضر تحقيق نتيجه كه باشدمي

 )1383) همكاران وفراهاني اشقلي و )1973 و همكاران، Devadoss) و

 .دارد مطابقت

 نر جنس در( RLG) روده نسبي طول شاخص ميانگين بررسي       

 مانسون از بعد و (RLG=38/0) مانسون از قبل هايزمان در

(39/0=RLG )كليطورهب و (39/0=RLG) يهازمان درماده  جنس و در 

 باشدمي( RLG=41/0) طوركليهب و مانسون از بعد و مانسون از قبل

 ماده و نر جنس در ماهي اين بودن خوارگوشت دهندهنشان همگي كه

 .باشدمي

 پوستانسخت درصد، 88 با هاماهي را غذا فراواني درصد ترينبيش       

 صاصاخت خودبه درصد 2 با ساير و درصد 2 با تناننرم درصد، 8 با

 20 با پوستانسخت درصد، 72 با هاماهي مانسون از قبل. اندداده

 هاماهي مانسون از بعد و درصد 1 با ساير و درصد 7  با تناننرم درصد،

 با ساير و درصد 2 با تناننرم درصد، 6 با پوستانسخت درصد، 90 با

 .دادند اختصاص خودبه را غذا فراواني درصد ترينبيش درصد 2

 در ماهي اين( FP)غذايي ارجحيت شاخص به مربوط نتايج       

 مشخص( مانسون از بعد و قبل) كلي و مانسون از بعد و قبل هايزمان

( <50FP) هاماهي زمان، سه هر در را غذايي اصلي رژيم كه كندمي

 (=20FP) فرعي غذاي مانسون از قبل پوستانسخت. دهندمي تشكيل

 تصادفي غذاي طوركليهب و تصادفي غذاي (=6FP) مانسون از بعد ولي

(8FP=) باشندمي تصادفي غذاي زمان هرسه در تناننرم .باشندمي 

(2FP=.) از بعد و قبل زمان در شده صيد هايطعمه فراواني البته 

 باشدمي دارمعني اختالف داراي موارد برخي در طوركليهب و مانسون

 .كندنمي ايجاد تفاوتي غذايي هايگروه ارجحيت شاخص در نهايتاً ولي

 (1973)و همكاران  Devadossتوسط شده انجام هايبررسي در       

 Porto novo منطقه در (P. erumei) كفشك تيزدندان غذايي رژيم روي بر

باشد كه خوار ميوشتـگزارش گرديد كه اين ماهي يك ماهي گ

غذاي فرعي  %93/11پوستان با غذاي اصلي، سخت % 73/81 ها باماهي

 دهندغذاي اتفاقي اين ماهي را تشكيل مي % 34/6تنان با و نرم

دهند و نيز در بررسي ها تشكيل ميبنابراين غذاي اصلي آن را ماهي

دوستان ـدر هنDas M. and Mishra Mishra (1990 )ديگري توسط 

% غذاي اصلي اين ماهي و  4/83ها با  فراوانيگزارش گرديد كه ماهي

پوستان با غذاي فرعي اين ماهي و سخت %5/9نان با فراواني تنرم

نتيجه تحقيق  كه دهندمي ماهي را تشكيل تصادفي اين غذاي %7 فراواني

 حاضر با نتايج تحقيقات آنان از نظر گروه اصلي غذايي مطابقت دارد.

 كفشك طوركليهب را هاماهي فراواني ترينحاضربيش تحقيق در       

 ماهي لچه، ،%11فراواني با گردراست كفشك ،%14اوانيفر با پرلكه

 ترينبيش. دهندمي تشكيل %10فراواني با ابراهيم سلطان و زاريپنج

 11 لچه ،%15 گورنارد و لكهپر كفشك مانسون از قبل هاماهي فراواني

 گردراست كـكفش مانسون از بعد و %10 گردراست كفشك درصد،

 .دهندمي تشكيل %12 لچه و %15 ابراهيم انـسلط و % 16

  (1973)و همكاران  Devadoss توسط شده انجام هايبررسي در       

 هاي مشاهده شده در معده كفشك تيزماهي Porto novoدر منطقه 

 Nemipterus، %27/22با فراواني  Leiognathidsشامل  دندان عمدتاً

japonicus   14/13با فراواني% ،Saurida  spp. 11/8 % ،Soles  با

با فراواني  Anchoviesو  %94/4با فراواني  Apogonids، %50/5فراواني 

 گزارش گرديد.%  19/4

در هندوستان  Mishra(1990)  و  Dasدر بررسي ديگري توسط       

  Apogon تيزدندان شامل كفشك معده در شده تغذيه هايتر ماهيبيش

sp.  وLeiognathus  sp.  وScianids  شند. بامي 
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 با تيزدندان كفشك ماهي كه است اين تحقيق اين در توجه جالب نكته

 هم و زيسطح هايماهي از هم است كفزي ماهي يك كهاين به توجه

 نتيجه با حاضر تحقيق نتيجه كه  است كرده تغذيه كفزي هايماهي از

 اين بنابراين. دارد مطابقت )1973 ،و همكاران Devadoss) تحقيق

 زيكف هايگونه از هم و زيسطح هايگونه از هم واندتمي ماهي

 .نمايد تغذيه

 هانمونه كل در (CV) معده بودن خالي شاخص حاضر تحقيق در       

 متوسط تغذيه داراي ماهي اين دهدمي نشان كه % 7/58( ماده و نر)

 مانسون از قبل هانمونه كل در معده بودن خالي شاخص. باشدمي

    مانسون از بعد و است ماهي اين بودن پرخور از اكيح كه % 24/17

 .باشدمي خوركم نسبتاً ماهي اين دهدمي نشان كه باشدمي % 13/67

 طوركليهب و مانسون از بعد و قبل هايزمان در معده بودن خالي شاخص

 تحقيق نتيجه با حاضر تحقيق نتيجه .باشدنمي دارمعني تفاوت داراي

Devadoss 36 با )1973) رانو همكا%=CV پرخور نسبتا از حاكي كه 

 نشان كه CV= %79 با( 1375) كوشا نتيجه با و است ماهي اين بودن

 نتيجه با ولي دارد مغايرت باشد،مي خوركم نسبتاً ماهي اين دهدمي

درصد گزارش  40-50بين  را CVكه  Mishra (1990) و Das تحقيق

 غذا، نخوردن دليلبه است ممكن معده بودن خاليمطابقت دارد.  ،كرد

 مدتبه ماهي ماندن باقي دليلبه يا تغذيه، از قبل شدن صيد دليلبه يا

 دليلبه يا و غذايي مواد شدن هضم و صيد وسيله در مالحظه قابل

 خورده غذايي مواد آوردن باال و صيد هنگام در استرس آمدن وارد

 است خوارگوشت ماهي يك وقـف ونهـگ كهاين به توجه با. باشد شده

 و بوده قوي غذا، كننده هضم هايآنزيم خوارگوشت جانوران در و

 در و گردندمي تجزيه ترراحت غذايي مواد ساير به نسبت هاپروتئين

 عوامل از ديگر يكي تواندمي اين كه شودمي هضم سريعاً غذا نتيجه

 .باشد معده بودن خالي داليل

 تفكيك به ماده و نر جنس در( CV) همعد بودن خالي شاخص       

 ولي دهدمي نشان دارمعني تفاوت مانسون از بعد و قبل زمان در

 در ماده و نر جنس يعني باشدنمي دارمعني تفاوت داراي طوركليهب

 قرار يكسان وضعيت در تغذيه لحاظ به مانسون از بعد و قبل زمان

 .داشتند

 گرفت قرار بررسي مورد هك تغذيه هايشاخص از ديگر يكي       

 درصد 3/41 تحقيق اين در كه باشدمي( FI) معده بودن پر شاخص

 از بعد و درصد 8/82 مانسون از قبل شاخص اين .گرديد محاسبه

 تيز كفشك ماهي دهدمي نشان كه باشدمي درصد 9/32 مانسون

 .است كرده تغذيه مانسون بعد از تربيش مانسون از قبل دندان

 .باشدمي درصد 2/36 نر جنس در( FI) معده بودن پر خصشا       

 درصد 2/25 مانسون از بعد و درصد 3/83 مانسون از قبل شاخص اين

 كفشك ماهي نر جنس كه دهدمي نشان كه باشدمي

        .است كرده تغذيه مانسون بعد از تربيش مانسون از قبل دندان تيز

 .باشدمي درصد 6/55 ادهم جنس در( FI) دهــمع ودنـب رـپ اخصـش

 درصد 5/52 مانسون از بعد و درصد 0/80 مانسون از قبل شاخص اين

 نيز دندان تيز كفشك ماهي ماده جنس كه دهدمي نشان كه باشدمي

 .است كرده تغذيه مانسون بعد از تربيش مانسون از قبل

 جنس در مانسون از بعد و مانسون از قبل معده بودن پر شاخص        

 تفاوت داراي طوركليهب ولي باشدمي دارمعني تفاوت داراي ماده و رن

 مانسون از بعد و قبل نرها در معده بودن پر شاخص. باشدنمي دارمعني

 دارمعني تفاوت داراي طوركليهب ولي باشدمي دارمعني تفاوت داراي

 ردامعني تفاوت داراي مانسون از بعد و قبل ها ماده براي و باشدنمي

 طوركليهب .باشدمي دارمعني تفاوت داراي طوركليهب ولي باشدنمي

 باشدمي نرها از تربيش هاماده در معده پري شاخص گفت توانمي

 .اندكرده تغذيه هانر از تربيش هاماده يعني

 از بعد كل طول ميانگين دهدمي نشان شده انجام هايبررسي       

 در كل طول ميانگين .باشدمي كل و انسونم از قبل از تربيش مانسون

( P =14/0) دهدنمي نشان را داريمعني اختالف مانسون از قبل زمان

 طوركليهب و( =04/0P) باشدمي دارمعني اختالف مانسون از بعد ولي

 (. =02/0P) باشدمي دارمعني اختالف داراي هم

 اين كه هددمي نشان (GasI) معده شاخص ميانگين مقايسه       

. باشدمي كل و مانسون از بعد از تربيش مانسون از قبل شاخص

 (P =31/0) ندارد دارمعني تفاوت مانسون از قبل معده شاخص ميانگين

 طوركليهب و (P =02/0) باشدمي دارمعني تفاوت داراي مانسون از بعد ولي

 دهدمي نشان نتايج اين(. P =02/0) باشدمي دارمعني تفاوت داراي

. باشدمي مانسون از بعد از تربيش مانسون از قبل ماهيان تغذيه شدت

در هندوستان  Mishra(1990)  و  Dasتوسط شده انجام هايبررسي در

ريزي هاي قبل از تخمگزارش گرديد كه ميانگين شاخص معده در ماه

ريزي را يابد تا بتواند انرژي از دست رفته در حين تخمافزايش مي

يابد چرا ريزي كاهش ميكند ولي اين شاخص در زمان تخم جبران

نمايد. در تحقيق ريزي از تغذيه اجتناب ميكه ماهي در حين تخم

حاضر ميانگين شاخص معدي قبل از مانسون افزايش يافته ولي بعد 

 زمان توان احتمال داد كهاز مانسون كاهش يافته است بنابراين مي

 باشد.مانسون ميريزي اين ماهي، بعد از تخم

 مانسون از بعد از تربيش مانسون از قبل (Kn) چاقي ضريب ميانگين       

 اوتـتف داراي مانسون از قبل چاقي ضريب ميانگين. باشدمي كل و

( P =00/0) دارمعني تفاوت داراي هم مانسون از دبع و( P=01/0) دارنيمع

(. P =16/0) باشدمين دارمعني تفاوت داراي كليطورهب ولي باشدمي

در هندوستان  Mishra(1990)  و  Dasتوسط شده انجام هايبررسي در

چنين گزارش مه .رديدزارش گرم گگ 1000ميانگين ضريب چاقي 

هاي دي تا اسفند افزايش ولي از تير ماه تا د ضريب چاقي در ماهش
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دليل زي بهريي ماهي قبل از  فصل تخميعن يابدآذر ماه كاهش مي

دليل كاهش تغذيه ريزي بهشود و هنگام تخمافزايش تغذيه، چاق مي

دليل افزايش گردد. در تحقيق حاضر، ماهي قبل از مانسون بهالغر مي

دليل كاهش تغذيه الغر گرديده تغذيه چاق شده ولي بعد از مانسون به

د بع ،ريزي ماهي كفشك تيز دندانتوان احتمال داد تخماست كه مي

 باشد.از مانسون مي

 از قبل از تربيش مانسون از بعد( GSI) گنادي شاخص ميانگين       

 تفاوت مانسون از قبل گنادي شاخص ميانگين. باشدمي كل و مانسون

 داريمعن تفاوت داراي مانسون از بعد ولي (P =26/0) ندارد دارمعني

  باشدمي ردامعني تفاوت داراي كليطورهب و (P =03/0) باشدمي

(02/0= P .)توسط شده انجام هايبررسي درDas  و  Mishra(1990) 

هاي دي تا در هندوستان گزارش گرديد كه شاخص گنادي در ماه

باشد ولي بعد از خرداد ماه افزايش خرداد در حداقل ميزان خود مي

رسد و بعد از مرداد كه در مرداد ماه به اوج خود ميطوريهيابد، بمي

توان نتيجه گرفت اين شاخص قبل از يابد. بنابراين ميه كاهش ميما

ريزي با توجه باشد و نزديك به تخمترين ميزان ميريزي در كمتخم

ترين ميزان ممكن ها، در بيشها و افزايش وزن آنبه رسيدگي تخمك

مقايسه اين تحقيق با  بايابد. ريزي كاهش ميباشد و پس از تخممي

با توجه به افزايش شاخص گنادي  توان نتيجه گرفت، ميتحقيق حاضر

، بعد از مانسون ريزي اين ماهيفصل تخم ،در زمان بعد از مانسون

 باشد.مي

 از بعد از تربيش مانسون از قبل (HSI)كبدي شاخص ميانگين        

 تفاوت مانسون از قبل كبدي شاخص ميانگين .باشدمي كل و مانسون

 دارمعني تفاوت داراي هم مانسون از دبع و (P =21/0) ددارن داريمعن

 باشدمي دارمعني تفاوت داراي كليطورهب ولي( P =40/0) باشدنمي

(00/0= P .)شمي روي رب )1389) همكاران و شكاري گزارش اساسبر 

 افزايش دليلبه ريزيتخم فصل از قبل كبدي شاخص ميزان ماهي

 ترشح براي كبدي هايسلول فعاليت جهت در و هورموني فعاليت

 ها،تخمك به نفوذ نهايت در و خون گردش سيستم به زرده سازپيش

 مورد گليكوژني ذخاير مصرف دليل به ريزيتخم از بعد اما رفته باال

 ،(ويتلوژنز) هاتخمك در سازيزرده پديده و مثلتوليد امر در نياز

ضر با توجه به افزايش شاخص حا تحقيق در اينبنابر .يابدمي كاهش

  ،كاهش اين شاخص در بعد از مانسون كبدي در زمان قبل از مانسون و

 ريزيتخم از قبل دوره ،مانسون از قبل دوره كه دارد وجود احتمال اين

 . باشدمي ريزيتخم دوره ،مانسون از بعد و

 طارتبا هم با ريزيتخم فصل و تغذيه شدت كهاين به توجه با      

ضريب  مقايسه شاخص معدي، و( Ralston، 1978 و Polovina) دارند

 نتيجه توانمي، ، شاخص كبدي و شاخص گنادي در اين تحقيقچاقي

 ،معدي شاخص افزايش به توجه با مانسون، از قبل دوره كه گرفت

 از قبل دوره ،گنادي شاخص كاهش و كبدي شاخص ،چاقي ضريب

 و گنادي شاخص افزايش به توجه با نسونما از بعد دوره و ريزيتخم

ريزي اين تخم دوره كبدي، و چاقي ضريب معدي، هايشاخص كاهش

 .باشدمي ماهي

 تيز كفشك ماهي كه گرديد مشخص تحقيق اين در چنينهم       

 نمايدمي تغذيه كفزي هايگونه از هم و زيسطح هايونهگ از مه داندن

 رژيم اين و بوده ماهي ،دندان تيز ككفش ماهي اصلي غذايي رژيم و

 .باشدمي يكسان مانسون از بعد و قبل

در اين تحقيق، مطالعه رابطه طول و وزن ماهي كفشك تيز        

باشد. در بررسي دندان نشان داد كه رشد در اين گونه آلومتريك مي

، ه تغذيه مانند شاخص ارجحيت غذاييمربوط ب رژيم غذايي فاكتورهاي

شاخص خالي  و پر بودن معده و طول نسبي روده بررسي گرديد.خالي 

دست هدرصد ب 7/58هاي بررسي شده ( در كل نمونهCVبودن معده )

 باشد.اي با تغذيه متوسط مي، گونهآمد و مشخص شد كه اين ماهي

اهي ، مددهان ميـونه نش( براي اين گRLGشاخص طول نسبي روده )

خوار است. انواع غذاهاي مصرفي وشتكفشك تيزدندان جزء ماهيان گ

، تخم ، اسكوئيال، توتياي دريايي، خرچنگ، ميگو: ماهياين گونه شامل

( با فراواني FPشاخص ارجحيت غذايي ) د.باشره مي، كرم و غيماهي

ها ، ماهيدهد كه گروه اصلي غذايي كفشك تيزدندان راباال نشان مي

عنوان نمود توان مي گيري كلينتيجه در يك دهند. بنابراينمي تشكيل

خوار ماهي خوار و عمدتاً، يك ماهي گوشتزدندانك تياهي كفشم كه

 باشد. مي

هاي چرب غذاهاي دريايي، ها و اسيدكه پروتئينبا توجه به اين       

كه  شودپيشنهاد مي كنند،مي نقش مهمي را در رژيم غذايي انسان ايفا

چنين و هم گردد تعيين در اين ماهي پروتئين چرب و مقدار اسيدهاي

هاي اخصـوشيميايي آب بر روي شعوامل فيزيك شود كهپيشنهاد مي

 فارس و درياياي ماهي كفشك تيزدندان در نقاط مختلف خليجتغذيه

 عمان مورد بررسي قرار گيرد.
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