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مطالعه رژيم غذايي ماهي كفشك تيزدندان  Psettodes erumeiدر سواحل استان سيستان و بلوچستان در دريايعمان با بررسي 173
نمونه در زمانهاي قبل از مانسون و بعد از مانسون در سال  1390صورت پذيرفت .در اين راستا فاكتورهاي مربوط به تغذيه مانند تعيين شاخص
ارجحيت غذايي ،خالي و پر بودن معده و طول نسبي روده بررسي گرديد .شاخص خالي بودن معده ( )CVدر كل نمونههاي بررسي شده نشان داد
كه اين ماهي ،گونهاي با تغذيه متوسط ميباشد .همچنين با بررسي اين شاخص به تفكيك زمان مشخص گرديد كه اين گونه قبل از مانسون پرخور
و بعد از مانسون داراي تغذيه متوسط ميباشد .شاخص طول نسبي روده ( )RLGبراي اين گونه نشان ميدهد ،ماهي كفشك تيزدندان جزء ماهيان
گوشتخوار ميباشد و رژيم غذايي آن شامل :ماهي ،ميگو ،خرچنگ ،اسكوئيال ،توتياي دريايي ،تخمماهي ،كرم و غيره ميباشد .شاخص ارجحيت
غذايي ( )FPبراي ماهيان  ،%88سختپوستان  ،%8نرمتنان  %2و ساير  %2بهدست آمد .بنابراين ماهي ،بهعنوان غذاي اصلي كفشك تيزدندان
شناخته شد .بررسي رابطه طول  -وزن نشان داد كه رشد اين ماهي با داشتن ضريب رشد ( )b=3/26آلومتريك ميباشد .همچنين نسبت جنسي نر
به ماده  0/78 : 1/22محاسبه گرديد.
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مقدمه
دو حوزه آبي مهم خليج فارس و درياي عمان گونههاي متعددي
را در خود جاي دادهاند .در آبهاي جنوبي ايران كاهش جمعيت
بسياري از گونهها در چند سال اخير مشاهده شده است (دهقاني،
 .)1382براي حل اين مشكل اجراي طرحهايي در ارتباط با حفظ و
بازسازي ذخاير مورد نياز است .زيربناي انجام اين طرحها شناخت
دقيق رفتارها و خصوصيات زيـتي هر يك از آبزيان ميباشد .پارهاي
از اين زير ساختهاي زيستي نظير رفتارهاي توليدمثلي ،رفتارهاي
تغذيهاي ،تعيين پارامترهاي رشد و مرگ و مير و نرخ رشد براي صنعت
تكثير و پرورش و حفظ و بازسازي ذخاير مورد نياز است (،Hussain
 .(1987با توجه به نياز روزافزون بشر به مواد پروتئيني و كمبود منابع
و ذخاير دريايي توجه جدي به امر آبزيپروري بهويژه گونههاي جديد
احساس ميگردد .كفشك ماهيان از نقطه نظر شيالتي جزء ماهيان با
ارزش در جهان محسوب ميگردند .انواع كفشك ماهيان نظير گونههاي
هاليبوت ( )Paralichthys olivaceusو توربوت ( Scophthalmus
 )maximusدر حال حاضر در برخي از كشورهاي جهان مورد تكثير و
پرورش قرار گرفتهاند .با توجه به ارزش غذايي ماهي كفشك تيز دندان
ونقش آن در تأمين غذا ،برداشت بهينه از آن نيازمند ارزيابي اين آبزي
وشناخت بيشتر آن در زمينه خصوصيات زيستي (تغذيه ،توليدمثل
و )...ميباشد ( .(1987 ،Hussainراسته كفشك ماهيان بهلحاظ تنوع
يكي از متنوعترين راستههاي ماهيان محسوب ميگردد بهطوريكه
 570گونه را در  11خانواده بهخود اختصاص دادهاند .اين ماهيان
بخش قابل توجهي از آمار صيد بسياري از كشورهاي جهان را بخود
اختصاص دادهاند .در كشورهايي نظير آمريكا ،بلژيك ،دانمارك،
فرانسه ،آلمان ،ايرلند ،هلند ،انگلستان ،تركيه و ايتاليا صيد اين ماهيان
رقم قابل مالحظهاي را بهخود اختصاص دادهاند .گونههاي اين راسته
همگي كفزي هستند و پراكنش آنها از اعماق كمعمق مناطق ساحلي
و مصبي تا اعماق زياد درياها ميباشد ( .(1987 ،Hussainماهي كفشك
تيزدندان از گروه ماهيان كفزي ميباشد كه در بسترهاي لجني و
ماسهاي فالت قاره در دريايعمان و خليجفارس و سواحل اقيانوس
هند تا عمق  100متري يافت ميشوند .چشمهاي اين ماهي در طرف
راست يا چپ سر قرار دارند و  60درصد از اجماع ايـن ماهيان ماهي
كفشك تيز دندان در دريايعمان و سرتاسر خليجفارس ،اقيانوس هند
و بخش عظيمي از اقيانوس آرام در شمال استراليا ،سواحل آسياي
جنوبشرقي ،درياي چين ،درياي تيمور و خليج بنگال و همچنين
جنوبشرقي آفريقا و در غرب اقيانوس هند ديده ميشود .در ايران بر
روي اين گونه تحقيقات اندكي صورت گرفته است (.)1987 ،Hussain
مطالعه غذا و عادات غذايي ماهيان كاري پيچيده است و نياز به تخصص
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و انجام كار آزمايشگاهي دارد .بهعالوه مشاهده مستقيم عادات غذايي
ماهي در زيستگاه طبيعي آن غيرممكن است ،بنابراين بهترين روش
براي تعيين غذاي يك ماهي ،بررسي محتويات معده و روده است.
غذاي طبيعي ماهيها معموال͛ به چهار دسته :پالنكتون ،نكتون ،بنتوز
و دتريت تقسيم ميشوند ،اما محققان غذاي ماهيها را بهروشهاي
مختلف ردهبندي ميكنند ،بهعنوان مثال  (1987( Euzenغذاي ماهيها
را به سه دسته :اصلي ،فرعي و غذاي تصادفي دستهبندي كرد (،Biswas
 .)1993در اين تحقيق جهت بررسي رژيم غذايي محتويات معده مورد
بررسي قرار ميگيرد .آناليز محتويات معده بهطور گستردهاي براي تعيين
تركيب غذايي استراتژيهاي تغذيهاي سطح تغذيه جريان انرژي
( )1980 ،Hyslopساختار سطوح غذايي و شكار و شكارچي مورد
استفاده قرار ميگيرد ( Luczkovichو همكاران .)2002 ،اين روش
معموليترين روش مورد استفاده براي ارزيابي اين اطالعات است
( Hanoonو  .)1989 ،Jorisيكي از مهمترين مشخصههاي درياي
عمان وزش بادهاي موسمي ( )Monsoonميباشد كه تاثير عمدهاي
بر خصوصيات محيطي و اكولوژي درياي عمان گذاشته و در حقيقت
يكي از ويژگيهاي بارز حاكم بر منطقه است كه سبب تالطم آب دريا
و ايجاد تغييرات قابل مالحظهاي در ديناميك آن ميشود كه بدين
جهت بررسي رژيم غذايي كفشك تيز دندان در دو بخش قبل و بعد
از مانسون انجام شد.

مواد و روشها
روش نمونهبرداري :نمونهبرداري در دو زمان قبل از مانسون و
بعد از مانسون در سال  1390از صيدگاههاي عمده تخليه صيد در
سيستان و بلوچستان انجام شد .تهيه نمونه در قبل از مانسون در
ماههاي فروردين ،ارديبهشت و خرداد و بعد از مانسون در ماههاي
شهريور ،مهر و آبان توسط شناور كاويان با ابزار صيد ترال كف روب
با اندازه چشمه تور  120تا  150ميليمتر به طول  100تا  150متر
و در اعماق بين  5تا  30متر در سواحل استان سيستان و بلوچستان
در درياي عمان انجام گرفت .در زمان قبل از مانسون بهعلت كمبود
صيد تعداد  30عدد ماهي و بعد از مانسون با توجه به افزايش صيد،
تعداد  143عدد ماهي كفشك تيزدندان از مناطق مختلف تخليه صيد
تهيه و جهت كالبد شكافي به آزمايشگاه دانشگاه تنكابن منتقل گرديد.
جهت جلوگيري از هضم غذاي خورده شده توسط ماهي پس از مرگ،
ماهي در فريزر در دماي  -21درجه سانتيگراد منجمد گرديد.
رابطه طول و وزن :جهت مطالعه الگوي رشد ،رابطه طول و وزن
ماهي براساس مدل نمايي با استفاده از فرمول زير محاسبه شد
W=aLb
( Ramanthamو :)1994 ،Venkatra
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 :Wوزن ماهي (گرم) :L ،طول ماهي (ميليمتر) :b ،ضريب رشد:a ،
ضريب ثابت
در رابطه طول -وزن مقدار  bمعموالً در محدوده  2/5تا 3/5
ميباشد و نوع رشد ماهي يعني همسان (ايزومتريك) و غيرهمسان
(آلومتريك) بودن را مشخص ميكند .اگر عدد بهدست آمده براي b
با عدد  3اختالف معنيداري نداشته باشد رشد ماهي همسان
(ايزومتريك) است يعني ماهي بهطور معمول در سه بعد رشد يكسان
مينمايد در غير اينصورت داراي رشد آلومتريك ميباشد.
روشهاي آزمايشگاهي :پس از انتقال نمونهها به آزمايشگاه،
وزن كل بدن بر حسب گرم با ترازوي ديجيتال ،طول كل بهوسيله
تخته زيستسنجي با دقت  0/1سانتيمتر ،ارتفاع بدن بهوسيله كوليس
ديجيتال با دقت  0/01ميليمتر ،توزين معده ماهي در وضعيت پر با
ترازوي ديجيتال با دقت  0/01گرم ،توزين محتويات معده با ترازوي
ديجيتال با دقت  0/01گرم ،توزين معده ماهي در وضعيت خالي با
ترازوي ديجيتال با دقت  0/01گرم ،توزين كبد ماهي با ترازوي
ديجيتال با دقت  0/01گرم ،توزين روده ماهي با ترازوي ديجيتال با
دقت  0/01گرم ،طول روده بهوسيله خطكش با دقت  0/1سانتيمتر
اندازهگيري شد
مطالعات تغذيهاي :ابتدا وزن معده با محتويات آن و سپس
وزن پوسته معده براي بهدست آوردن وزن محتويات معده توسط
ترازوي ديجيتالي اندازهگيري شد .همچنين وضعيت معده از لحاظ
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
از لوپ اقدام گرديد .از روش عددي براي شمارش و شناسايي
محتويات استفاده گرديد .جهت شناسايي نمونههاي موجود در معده
ماهي كفشك تيز دندان از منابع مختلف ذيل استفاده گرديد( :اسدي
و دهقاني1375 ،؛ حسينزادهصحافي و همكاران1379 ،؛ صادقي،
1380؛ 1977 ،Fauchald؛  Smithو 1986 ،Wolfgog؛ ،Carmelo
 1996؛ Carpenterو همكاران )1997 ،و سايت  Seashellsو .Fishbase
بهمنظور بررسي غذايي ماهي كفشك تيز دندان ،شاخصهاي
زير مورد بررسي قرار گرفت:
شاخص خالي بودن معده :براي تعيين ميزان پرخوري يا كمخوري
ماهي از اين شاخص طبق فرمول زير محاسبه شد (:)1993 ،Biswas
E. S
 100
T.S

VI 

 :VIشاخص خالي بودن معده :E. S ،تعداد معده خالي :T. S ،تعداد
كل معدههاي مورد بررسي
شاخص مورد نظر طبق شرايط زير تفسير مي شود (:)1993،Biswas

اگر  0≥VI>20باشد؛ آبزي پرخور ،اگر  20≥VI>40باشد؛ آبزي نسبتاً
پرخور ،اگر  40≥VI>60باشد؛ آبزي داراي تغديه متوسط ،اگر 60≥VI>80
باشد؛ آبزي نسبتاً كمخور ،اگر  80≥VI>100باشد؛ آبزي كمخور
شاخص پري معده ( )FIطبق فرمول زير محاسبه گرديد (،Biswas
:)1993
)×100تعداد كل معدههاي مورد بررسي/تعداد معدههاي پر)=FI
شاخص معدي -بدني ( :)GaSIبراي تعيين شدت تغذيه ماهي از اين
شاخص طبق فرمول زير استفاده گرديد (:)1993 ،Biswas
(× 100وزن كل بدن ماهي  /وزن معده ماهي)= GaSI
شاخص ترجيح غذايي يا درصد فراواني اقالم غذايي :براي تعيين نوع
غذاي ماهي از اين شاخص طبق فرمول زير استفاده شد (،Biswas
NSj
:)1993
FP 
100
NS
 :NSjتعداد معدههايي كه طعمه مشخص  jرا دارند :NS ،تعداد معدههايي
كه محتوي غذا هستند.
طبق فرمول اگر FP>10باشد ،شكار خورده شده تصادفي بوده و به
عنوان غذاي آبزي محسوب نميشود .اگر  10≥FP>50باشد ،يعني
غذاي خورده شده بهعنوان غذاي فرعي محسوب ميشود و اگر FP≤50
باشد ،يعني غذاي خورده شده غذاي اصلي ميباشد (.)1993 ،Biswas
شاخص ديگري كه مورد بررسي قرار گرفت شاخص طول نسبي روده
( )RLGميباشد كه شاخص خوبي در ارتباط با نوع يا طبيعت غذاي
خورده شده ميباشد كه با افزايش سهم مواد گياهي افزايش مييابد
بهطوريكه اگر شاخص طول نسبي روده كوچكتر از يك باشد ماهي
گوشتخوار بوده و اگر بيش از يك باشد متمايل به گياهخواري
ميگردد و اندازه متوسط نشاندهنده آن هست كه ماهي همهچيزخوار
ميباشد ( :)1949 ،Al-Hussainyطول كل بدن /طول روده = RLG
براي نشان دادن ضريب چاقي و همچنين روند تغييرات وضعيت چاقي
در فصل تخم ريزي از فرمول زير استفاده شد (:)1993 ،Biswas
)Kn=(Wn*105/L3
)Wn=Tw-(Gw+Sw
=Lطول كل ماهي

 =Knفاكتور چاقي =Wn ،وزن اسمي (گرم)،
(سانتيمتر) =Tw ،وزن ماهي (گرم) =Sw ،وزن معده و محتويات معده
(گرم) =Gw ،وزن گناد (گرم)
شاخص كبدي از فرمول زير محاسبه ميگردد (:)1993 ،Biswas

HSI=(Hw/Bw)*100
(گرم) =Bw ،وزن كل بدن

= HSIشاخص بدني كبد =Hw ،وزن كبد
(گرم)
براي تعيين شاخص  GSIاز تقسيم وزن غده جنسي به وزن كل
محاسبه ميشود و با درصد نشان داده ميشود (:)1993 ،Biswas
GSI=(Gw/Tw)*100
=GSIشاخص غدد جنسي =Gw ،وزن غده جنسي =Tw ،وزن كل بدن
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كليه اطالعات در  2007 EXCELثبت و تجزيه و تحليل آماري با
استفاده از نرمافزار  Spss 16بهروش آناليز واريانس يكطرفه ()ANOVA
انجام گرديد.

نتایج

میانگین وزن كل در كل ماهیان :ميانگين وزن كل در ماهيان،
1151/90576/76گرم ميباشد .ميانگين وزن كل قبل از مانسون
 1041/66 442/73گرم و بعد از مانسون  1174/27599/13گرم
ميباشد .ميانگين وزن كل بهطوركلي (قبل و بعد از مانسون) اختالف
معنيدار ندارد ((.)P=0/25شكل .)2

جنسیت :بهطوركلي از  173عدد ماهي كفشك تيز دندان كه
مورد بررسي قرار گرفتند 26 ،درصدآنها ماده و  74درصد نر بودند.
قبل از مانسون  17درصد ماهيها ماده و  83درصد نر و بعد از مانسون
 28درصد ماهيها ماده و  72درصد نر بودند .نسبت جنسي ماهي
كفشك تيز دندان از طريق مربع كاي بهدست آمد كه در نتيجه آن
نسبت جنسي نر به ماده براي كل ماهيان  1/22به 0/78ميباشد كه
اين نسبت براي قبل از مانسون  1/50به 0/50و براي بعد از مانسون
 1/18به  0/82ميباشد.
بررسيهاي طولي ،وزني ،ضريب چاقي ،شاخص معدي،
شاخص كبدي و شاخص گنادي :در بررسيهاي بهعمل آمده از
لحاظ فاكتورهاي طولي ،وزني ،ضريب چاقي ،شاخص معدي ،شاخص
كبدي و شاخص گنادي در زمانهاي قبل از مانسون و بعد از مانسون
و كل (قبل و بعد از مانسون) از ماهي كفشك تيزدندان ،نتايج زير
بهدست آمد:
میانگین طول كل در كل ماهیان :در زمان قبل از مانسون
 40/825/04سانتيمتر و بعد از مانسون  42/235/53سانتيمتر
ميباشد .ميانگين طول كل بعد از مانسون بيشتر از قبل از مانسون و
ميانگين طول كل در كل ماهيان ميباشد ميانگين طول كل در كل
ماهيان با ميانگين طول كل در زمان قبل از مانسون اختالف معنيداري
را نشان نميدهد ( )P =0/14ولي بعد از مانسون اختالف معنيدار
ميباشد (( )P=0/04شكل )1

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

میانگین ضريب چاقي( :)Knميانگين ضريب چاقي در كل ماهيان
1391/01143/59گرم ميباشد .قبل از مانسون 1403/59 154/58
گرم و بعد از مانسون  1388/46 141/69گرم ميباشد .ميانگين ضريب
چاقي در زمانهاي قبل و بعد از مانسون و كل تقريباَ يكسان ميباشد.
ميانگين ضريب چاقي قبل از مانسون داراي تفاوت معنيدار ()P=0/01
و بعد از مانسون هم داراي تفاوت معنيدار ( )P =0/00ميباشد (شكل .)3

شکل  :3نمودار مقايسه میانگین ضريب چاقي ماهي كفشک
تیزدندان به تفکیک زمان

شکل  :1نمودار مقايسه میانگین طول كل ماهي كفشک تیزدندان
به تفکیک زمان
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میانگین شاخص معده ( :)GasIميانگين شاخص معده در كل
ماهيان  1/420/94درصد ميباشد .ميانگين شاخص معده قبل از
مانسون  1/661/60و بعد از مانسون  1/390/74ميباشد .ميانگين
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شاخص معده قبل از مانسون تفاوت معنيدار ندارد ( )P =0/31ولي
بعد از مانسون داراي تفاوت معنيدار ميباشد ( ( )P =0/02شكل .)4

شکل  :6نمودار مقايسه میانگین شاخص گنادي ماهي كفشک
شکل  :4نمودار مقايسه میانگین شاخص معده ماهي كفشک
تیزدندان به تفکیک زمان

میانگین شاخص كبدي( :)HSIميانگين شاخص كبدي در كل
ماهيان 1/380/42گرم ميباشد .ميانگين شاخص كبدي قبل از
مانسون  1/440/46و بعد ازمانسون  1/380/42ميباشد ميانگين
شاخص كبدي قبل از مانسون بيشتر از بعد از مانسون و كل ماهيان
ميباشد و داراي تفاوت معنيدار ميباشد (()P =0/00شكل .)5

تیزدندان به تفکیک زمان

رابطه طول كل -وزن كل :رابطه طول كل -وزن كل فاكتور
مهمي در مطالعات بيولوژيكي و ارزيابي ذخاير ماهي است .با استفاده
از اين رابطه امكان تخمين وزن ماهي ،با داشتن طول ماهي امكانپذير
است .همچنين در مطالعات رشد و توسعه گنادي ،ميزان تغذيه ،بلوغ
و ضريب وضعيت كاربرد دارد .در اين بررسي ضريب رشد حاصل از
رابطه طول كل به وزن بدن براي كل جميعت (نر و ماده)  3/26ميباشد
(شكل  .)7بدين معنا كه رشد ماهي در تمام ابعاد بدن بهصورت يكسان
صورت نميگيرد و بهعبارتي ديگر اين گونه داراي رشد آلومتريك است.

شکل  :5نمودار مقايسه میانگین شاخص كبدي ماهي كفشک
تیزدندان به تفکیک زمان
شکل  :7نمودار رابطه نمايي طول كل– وزن در جنس نر و ماده

میانگین شاخص گنادي( :)GSIميانگين شاخص گنادي در كل
ماهيان  2/341/89ميباشد .ميانگين شاخص گنادي قبل از مانسون
 1/761/68و بعد از مانسون  2/922/81ميباشد .مقايسه ميانگين
شاخص گنادي بعد از مانسون بيشتر از قبل از مانسون و كل ميباشد
و داراي تفاوت معنيدار ميباشد (( .)P =0/02شكل.)6

ماهي كفشک تیزدندان

ضريب رشد براي رابطه نمايي طول كل -وزن كل در جنس ماده
براي كل جمعيت  3/26محاسبه گرديده كه نشاندهنده رشد آلومتريك
در جنس ماده ميباشد (شكل .)8
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بين طول كل و ارتفاع بدن يك رابطه خطي با ضريب همبستگي
قوي ( )R2>0/8در جنس نر در كل كفشك ماهيان وجود دارد (شكل .)11

شکل  :8نمودار رابطه نمايي طول كل -وزن در جنس ماده ماهي
كفشک تیزدندان

ضريب رشد براي رابطه نمايي طول كل -وزن كل در جنس نر
براي كل جمعيت  3/23محاسبه گرديده كه نشاندهنده رشد آلومتريك
در جنس نر ميباشد (شكل .)9

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

بين طول كل و ارتفاع بدن يك رابطه خطي با ضريب همبستگي قوي
( )R2>0/8در جنس ماده در كل ماهيان وجود دارد (شكل .)12

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

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

كفشک تیزدندان

ماهي كفشک تیزدندان

رابطه طول كل -ارتفاع بدن :بين طول كل و ارتفاع بدن در
جنس نر و ماده يك رابطه خطي با ضريب همبستگي قوي ()R2>0/8
در كل ماهيان وجود دارد (شكل .)9

شکل  :10نمودار رابطه خطي طول كل -ارتفاع بدن در جنس نر و
ماده ماهي كفشک تیزدندان
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رابطه ارتفاع بدن -وزن بدن :بين ارتفاع بدن و وزن بدن يك
2

رابطه خطي با ضريب همبستگي قوي ( )R >0/8در جنس نر و ماده
در كل ماهيان وجود دارد (شكل .)13

شکل  :13نمودار رابطه خطي ارتفاع بدن – وزن بدن در جنس نر و
ماده ماهي كفشک تیزدندان
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بين ارتفاع بدن وزن بدن يك رابطه خطي با ضريب همبستگي
قوي ) )R2>0/8در جنس ماده در كل ماهيان وجود دارد (شكل .)14

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

شده  46معده پر و  82معده خالي وجود داشت .در جنس ماده قبل
از مانسون از  5معده بررسي شده 4 ،معده پر و يك معده خالي و بعد
از مانسون از  40ماهي بررسي شده 21 ،معده پر و 19معده خالي
وجود داشت و بهطوركلي از تعداد  45ماهي ماده بررسي شده25 ،
معده پر و 20معده خالي وجود داشت (جدول .)1
جدول  :1مقايسه تعداد معدههاي پر و خالي به تفکیک زمان و جنس
زمان
جنسیت

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

بين ارتفاع بدن و وزن بدن يك رابطه خطي با ضريب همبستگي
قوي ( )R2>0/8در جنس نر در كل ماهيان وجود دارد( .شكل .)15

نر

متغیر

قبل از

بعد از

كل (قبل و بعد

مانسون

مانسون

از مانسون)

تعداد معده پر

20
5
25

26
77
103

46
82
128

تعداد معده پر

4
1
5

21
19
40

25
20
45

تعداد معده پر

24
6
30

47
96
143

71
102
173

تعداد معده خالي

تعداد نمونه
ماده

تعداد معده خالي

تعداد نمونه
كل (نر و ماده)

تعداد معده خالي

تعداد نمونه

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

شاخصهاي تغذيه
وضعیت تغذيه (پر يا خالي بودن معده) :در اين بررسي تعداد 173
عدد ماهي كفشك تيز دندان در زمانهاي قبل از مانسون و بعد از
مانسون مورد بررسي قرار گرفتند .قبل از مانسون بهعلت كاهش صيد
و كمبود ماهي تعداد  30عدد نمونه و بعد از مانسون با توجه به افزايش
صيد تعداد  143عدد نمونه از نظر فاكتورهاي تغذيهاي مورد بررسي
قرار گرفتند .در بررسيهاي بهعمل آمده از نظر وضعيت معده در كل
ماهيان از  30ماهي بررسي شده در قبل از مانسون  24معده پر و 6
معده خالي و از  143ماهي بررسي شده در بعد از مانسون  47معده
پر و  96معده خالي وجود داشت و بهطوركلي از تعداد  173معده
بررسي شده  71معده پر و  102معده خالي وجود داشت .درجنس
نر ،قبل از مانسون از  25عدد معده بررسي شده 20 ،معده پر و 5
معده خالي و بعد از مانسون از  103ماهي بررسي شده 26 ،معده پر
و  77معده خالي وجود داشت و بهطوركلي از  128ماهي نر بررسي

شاخص پري معده ) :(Fullness Indexدر بررسيهاي انجام شده
شاخص پري معده ) (FIدر جنس نر و ماده در زمان قبل از مانسون
 %82/8و بعد از مانسون  %32/9و بهطوركلي  %41/3محاسبه گرديد.
بنابراين شاخص پري معده قبل از مانسون بيشتر از بعد از مانسون
ميباشد كه قبل از مانسون داراي اختالف معنيدار ( )P=0/01و بعـد
از مانسون هم داراي تفاوت معنيدار ( )P=0/00ميباشد .شاخص پري
معده ) (FIدر جنس نر در زمان قبل از مانسون  %83/3و بعد از مانسون
 25%/2و بطور كلي  %36/2ميباشد بنابراين شاخص پري معده در
جنس نر قبل از مانسون بيشتر از بعد از مانسون ميباشد كه در
زمانهاي قبل از مانسون ( )P=0/03و بعد از مانسون ( )P=0/02داراي
تفاوت معنيدار ميباشد .شاخص پري معده ) (FIدر جنس ماده در
زمان قبل از مانسون  %80و بعد از مانسون  %52/5و بهطوركلي %55/6
ميباشد بنابراين شاخص پري معده در جنس ماده نيز قبل از مانسون
بيشتر از بعد از مانسون ميباشد كه در زمانهاي قبل از مانسون
( )P=0/34و بعد از مانسون( )P=0/25داراي تفاوت معنيدار ميباشند.
شاخص خالي بودن معده ) :(Vacuity Indexدر بررسيهاي
انجام شده از تعداد  173معده بررسي شده ،شاخص خالي بودن معده
) (CVدر زمان قبل از مانسون  %17/24ميباشد كه حاكي از پرخور
بودن اين ماهي است و در زمان بعد از مانسون  %67/13ميباشد كه
نشان دهنده آن است كه اين ماهي به لحاظ وضعيت تغذيه نسبتاً
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كمخور ميباشد و بهطوركلي با  ،%58/7اين ماهي داراي تغذيه متوسط
ميباشد .بنابراين اين ماهي قبل از مانسون بيشتر تغذيه كرده است.
شاخص خالي بودن معده ) (CVدر جنس نـر و ماده (كل) در زمان
هاي قبل ( )P =0/12و بعد از مانسون ( )P =0/31و اختالف معنيداري
را نشان ميدهد .شاخص خالي بودن معده ) (CVدر جنس نر در زمان
قبل از مانسون  16/7كه حاكي از پرخور بودن اين ماهي و بعد از
مانسون  %74/8ميباشد كه به لحاظ وضعيت تغذيه اين ماهي نسبتاً
كمخور مي باشد و بهطوركلي (قبل و بعد از مانسون) با  ،%63/8نسبتاً
كمخورميباشد .بنابراين جنس نر اين ماهي قبل از مانسون بيشتر از
بعد از مانسون تغذيه كرده است .شاخص خالي بودن معده ) (CVدر
جنس نر در زمان قبل از مانسون ( )P =0/01و بعد از مانسون
( )P=0/02اختالف معنيدار را نشان ميدهد .شاخص خالي بودن معده
) (CVدر جنس ماده در زمان قبل از مانسون  %20كه حاكي از تغذيه
متوسط اين ماهي و بعد از مانسون ،با  %47/5نشاندهنده پرخور بودن
اين ماهي و بهطور كلي (قبل و بعد از مانسون) با  %44/4حاكي از آن
است كه جنس ماده اين ماهي داراي تغذيه متوسط ميباشد .بنابراين
جنس ماده اين ماهي در زمان قبل از مانسون بيشتر از بعد از مانسون
تغذيه كرده است .شاخص خالي بودن معده ) (CVدر جنس ماده در
زمانهاي قبل ( )P=0/00و بعد از مانسون ( )P=0/02اختالف معنيداري
را نشان ميدهند (جدول .)2

فراواني ،ماهيها با  ،%88سختپوستان با  %8و نرمتنان با  %2و ساير
با  %2فراوانترين انواع غذاهاي مصرف شده توسط اين گونه را به خود
اختصاص دادند (شكل .)16

شکل  :16فراواني گروههاي غذايي در زمان كل ( قبل و بعد از
مانسون)

قبل از مانسون ،ماهيها با  ،%72سختپوستان با  ،%20نرمتنان
با  %7و سايرين با  %1بيشترين فراواني را به خود اختصاص دادند
(شكل  )17و بعد از مانسون ماهيها با  ،%90سختپوستان با ،%6
نرمتن با  %2و سايرين با  %2بيشترين فراواني غذاهاي مصرف شده
توسط اين گونه را به خود اختصاص دادهاند (شكل .)18

جدول  :2مقايسه شاخص خالي وپر بودن معده به تفکیک زمان و جنس
زمان
متغیر

جنسیت

شاخص پري معده )%(FI

شاخص خالي بوده معده
)%(CV

نر

وضعيت تغذيه

تعداد نمونه
شاخص پري معده )%(FI

شاخص خالي بوده معده
)%(CV

ماده

وضعيت تغذيه

تعداد نمونه
شاخص پري معده )%(FI

شاخص خالي بوده معده

كل (نر و ماده)

)%(CV

وضعيت تغذيه

تعداد نمونه

قبل از

بعد از

كل (قبل و بعد از

مانسون

مانسون

مانسون)

83/3

25/2

36/2

16/7

74/8

63/8

پرخور
25
80

نسبتاً كمخور

103
52/5

نسبتاً كم خور
128
55/6

20

47/5

44/4

پرخور
5
82/8

متوسط
40
32/9

متوسط
45
41/3

17/24

67/13

58/7

پرخور
30

نسبتا كمخور

متوسط
17

143

تركیب رژيم غذايي :نتايج بهدست آمده از بررسي  173عدد
دستگاه گوارش ماهي كفشك تيزدندان حاكي از آن است كه از نظر
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شکل  :17فراواني گروههاي غذايي در زمان قبل مانسون

شکل  :18فراواني گروههاي غذايي در زمان بعد از مانسون
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بنابراين نتايج نشان ميدهد كه بهطوركلي (قبل و بعد از مانسون)
ارجحيت غذايي( )FPكفشك تيزدندان ماهيها ميباشند و سختپوستان
و نرمتنان و سايرين شكار تصادفي محسوب ميشوند و اصالً غذاي
آبزي محسوب نميشوند .شاخص ارجحيت غذايي ( )FPبراي قبل از
مانسون نشان ميدهد كه ماهيها غذاي اصلي ،سختپوستان غذاي
فرعي ،نرمتنان و سايرين شكار تصادفي بوده و اصالً غذاي آبزي محسوب
نميگردند و شاخص ارجحيت غذايي ( )FPبراي بعد از مانسون نشان
ميدهد كه ماهيها غذاي اصلي ،سختپوستان ،نرمتنان و سايرين
شكار تصادفي بوده و اصالً غذاي آبزي محسوب نميگردند .بنابراين
شاخص فراواني وقوع نشان ميدهد فراواني ماهيان بعد از مانسون
بيشتر از قبل از مانسون ،سختپوستان قبل از مانسون بيشتر از بعد
از مانسون ،نرمتنان قبل از مانسون بيشتر از بعد از مانسون و سايرين
بعد از مانسون بيشتر از بعد مانسون ميباشد .ماهيان مشاهده شده
در معده كفشك تيز دندان شامل ماهي ساردين ،حسون ،سرخو،
كفشك پرلكه ،لچه ،كفشك چپ گرد ،گورنارد ،ماهي پنجزاري ،زنبور
ماهي ،كفشك راستگرد و سلطان ابراهيم ميباشند .فراواني ماهيان
بهطوركلي ( قبل و بعد از مانسون ) بهترتيب نزولي عبارتند از :كفشك
پر لكه  ،%14كفشك راستگرد  ،%11لچه ،ماهي پنجزاري و سلطان
ابراهيم  ،%10گورنارد  ،%9كفشك چپ گرد ،زنبورماهي و ماهي سرخو
 ،% 8حسون  %7و ماهي ساردين  %5ميباشد (جدول  .(4فراواني
ماهيان قبل از مانسون بهترتيب نزولي عبارتند از :كفشك پرلكه و
گورنارد  ،%15لچه  ،%11كفشك راستگرد  ،%10كفشك چپ گرد،
ماهي پنجزاري و حسون  ،%9سلطان ابراهيم و ماهي ساردين ،%8
زنبورماهي  %4و ماهي سرخو  %2ميباشد (جدول  .)4فراواني ماهيان
بعد از مانسون بهترتيب نزولي عبارتند از :كفشك راستگرد ،%16
سلطان ابراهيم  ،%15لچه  ،%12زنبور ماهي  ،%11كفشك پرلكه ،%9
كفشك چپ گرد و ماهي پنجزاري  ،%8مـاهي ساردين و گورنارد ،%6
حسون  %5و ماهي سرخو  %4ميباشد (جدول  .)4بنابراين بهطوركلي
(قبل و بعد از مانسون) در بين ماهيان كفشك پرلكه بيشترين فراواني،
قبل از مانسون ماهيان كفشك پرلكه و گورنارد بيشترين فراواني و
بعد از مانسون ماهي كفشك راستگرد داراي بيشترين فراواني ميباشد
(جدول  .)4سختپوستان مشاهده شده شامل اسكوئيال ،ميگوي مونودون،
الرو سختپوستان ،چنگال خرچنگ و والرو ايزوپودا و نرمتنان شامل
كرم و سايرين شامل توتياي دريايي ،تخمك ماهي و الرو ماهي ميباشند
(جدول  .)3مقايسه شاخص فراواني وقوع شكار نشان ميدهد كه گروه
غذايي ماهيان قبل از مانسون ( )P=0/03و بعد از مانسون ()P=0/00
داراي اختالف معنيدار ميباشد و نيز بهطوركلي داراي اختالف معنيدار
ميباشد ( .)P=0/01گروه غذايي سختپوستان قبل از مانسون داراي
اختالف معنيدار نميباشد ( )P=0/40ولي بعد از
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مانسون داراي اختالف معنيدارميباشد ( .)P=0/02گروه غذايي نرمتنان
قبل ( )P=0/21و بعد از مانسون ( .)P=0/34اختالف معنيداري را نشان
نميدهند .گروه غذايي سايرين هم قبل از مانسون داراي اختالف معنيدار
( )P=0/02ولي بعد از مانسون داراي اختالف معنيدار نميباشند
(.)P=0/26
جدول  :3انواع مواد غذايي مشاهده شده در معده ماهي كفشک
تیزدندان به تفکیک زمان
رديف

انواع شکار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ماهي حسون
ماهي سرخو
زنبور ماهي

الرو ماهي
مايعات معده
توتياي دريايي
سخت پوست
ميگوي مونودون
كرم
مواد غذايي هضم شده
اسكلت ماهي
اسكوئيال
الرو سخت پوست

34

چنگال خرچنگ

ماهي پنجزاري

ماهي گورنارد
ماهي سلطان ابراهيم

ماهي ساردين
ماهي كفشك چپگرد
ماهي كفشك پرلكه

ماهي كفشگ راستگرد
ماهي لچه
تخمك ماهي
باله سخت ماهي
باله نرم ماهي
سر ماهي
فلس ماهي
اتوليت ماهي
ستون فقرات ماهي
مهره ماهي
قرنيه چشم ماهي
ماهي كامالً هضم شده
ماهي نيمه هضم شده

قبل از

بعد از

كل (قبل و بعد

مانسون

مانسون

از مانسون)
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در جدول ذيل ماهيان مشاهده شده در معده ماهي كفشك تيز دندان
به تفكيك فراواني و زمان آمده است.
جدول :4فراواني انواع ماهیان شناسايي شده در معده ماهي
كفشک تیز دندان به تفکیک زمان
گونهها
كفشك پر لكه
لچه
كفشك چپ گرد

گورنارد
ماهي پنجزاري
زنبور ماهي
كفشك راستگرد

ساردين
حسون
سرخو
سلطان ابراهيم

قبل از

بعد از

كل (قبل و بعد از

مانسون%

مانسون%

مانسون)%

15
11
9
15
9
4
10
8
9
2
8

9
12
8
6
8
11
16
6
5
4
15

14
10
8
9
10
8
11
5
7
8
10

مقايسه گونههاي مختلف ماهيان مشاهده شده در معده كفشك
تيز دندان حاكي از آن است كه فراواني ماهي كفشك پر لكه قبل از
مانسون داراي تفاوت معنيدار نميباشد ( )P=0/23ولي بعد از مانسون
داراي اختالف معنيدار ميباشد ( )P=0/03ولي بهطوركلي داراي تفاوت
معنيدار ميباشد ( .)P=0/04فراواني ماهي لچه قبل ( )P=0/10و بعد
از مانسون ( )P=0/21داراي تفاوت معنيدار نميباشد ولي بهطوركلي
داراي تفاوت معنيدار ميباشد ( .)P=0/00فراواني ماهي كفشك چپگرد
قبل از مانسون داراي تفاوت معنيدار ميباشد ( )P=0/03ولي بعد از
مانسون داراي تفاوت معنيدار نميباشد ( )P=0/10ولي بهطوركلي
داراي اختالف معنيدار نميباشد ( .)P=0/10فراواني ماهي گورنارد
قبل از مانسون داراي تفاوت معنيدار ميباشد ( )P=0/00ولي بعد از
مانسون داراي تفاوت معنيدار نميباشد ( )P=0/09ولي بهطوركلي
داراي اختالف معنيداري نميباشد ( .)P=0/37فراواني ماهي پنجزاري
قبل از مانسون داراي تفاوت معنيدار نميباشد ( )P=0/42ولي بعد از
مانسون داراي تفاوت معنيدار ميباشد ( )P=0/01و بهطوركلي داراي
تفاوت معنيدار نميباشد ( .)P=0/62فراواني زنبورماهي قبل از مانسون
داراي تفاوت معنيدار نميباشد ( )P=0/20ولي بعد از مانسون داراي تفاوت
معنيدار ميباشد ( )P=0/01ولي بهطوركلي داراي تفاوت معنيداري
باشد ( .)P=0/03فراواني كفشك راستگرد قبل از مانسون داراي اختالف
معنيدار نميباشد ( )P=0/64ولي بعد از مانسون داراي تفاوت معنيدار
ميباشد ( )P=0/03و بهطوركلي داراي اختالف معنيدار نميباشد
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( .)P=0/62فراواني ماهي ساردين قبل از مانسون ( )P=0/00و بعد از
مانسون ( )P=0/04و بهطوركلي داراي تفاوت معنيدار ميباشد (.)P=0/04
فراواني ماهي حسون قبل از مانسون داراي تفاوت معنيدار نميباشد
( )P=0/25ولي بعد از مانسون داراي تفاوت معنيدار ميباشد ()P=0/00
و بهطوركلي داراي تفاوت معنيدار نميباشد ( .)P=0/09فراواني ماهي
سرخو قبل از مانسون داراي تفاوت معنيدار ميباشد ( )P=0/00ولي
بعد از مانسون داراي تفاوت معنيدار نميباشد ( )P=0/21و بهطوركلي
داراي اختالف معنيدار ميباشد ( .)P=0/03فراواني ماهي سلطان ابراهيم
قبل از مانسون داراي تفاوت معنيدار نميباشد ( )P=0/10ولي بعد از
مانسون داراي اختالف معنيدار ميباشد ( )P=0/02ولي بهطوركلي داراي
تفاوت معنيدار ميباشد (.)P=0/01
شاخص طول ن سبي روده ) :(Relative length of Gutيكي
از شاخصهاي مفيد در تشيخص نوع تغذيه ،طول نسبي روده است.
ميانگين عدد شاخص  RLGبراي دو جنس نر و ماده در زمانهاي
قبل و بعد از مانسون و بهطوركلي (قبل و بعد از مانسون)  0/39ميباشد
كه نشاندهنده آن است كه اين ماهي گوشتخوار ميباشد (جدول .)5
مقايسه ميانگين شاخص  RLGنشان ميدهد در زمانهاي قبل ()P=0/10
و بعد از مانسون ( )P=0/25اختالف معنيدار ندارد ولي بهطوركلي داراي
تفاوت معنيدار ميباشد ( .)P=0/01ميانگين عدد شاخص  RLGبراي
جنس ماده در زمانهاي قبل و بعد از مانسون و بهطوركلي  0/41ميباشدكه
حاكي از گوشتخوار بودن اين ماهي است (جدول  .)5شاخص RLG
در زمانقبل از مانسون داراي تفاوت معنيدار ميباشد ( )P=0/00ولي
بعد از مانسون داراي تفاوت معنيدار نميباشد ( )P=0/10و بهطوركلي
داراي تفاوت معنيدار ميباشد ( .)P=0/03ميانگين عدد شاخص RLG
براي جنس نر در زمانهاي قبل و بعد از مانسون و بهطور كلي 0/38
ميباشدكه نشاندهنده گوشتخوار بودن اين ماهي در جنس نر ميباشد
(جدول  .)5شاخص  RLGدر زمانقبل از مانسون اختالف معنيدار را
نشان نميدهد ( )P=0/02ولي بعد از مانسون داراي تفاوت معنيدار
ميباشد ( )P=0/23ولي بهطوركلي داراي تفاوت معنيدار نميباشد
( .)P =0/09در جدول ذيل روند تغييرات شاخص  RLGبه تفكيك
زمان و جنسيت آمده است(جدول .)5

بحث
طول و وزن :رابطه طول -وزن فاكتور مهمي در مطالعات
بيولوژيكي و ارزيابي ذخاير ماهي است ( Abdurahimanو همكاران،
 .)2004با استفاده از اين رابطه امكان تخمين وزن ماهي ،با داشتن
طول ماهي امكانپذير است .همچنين در مطالعات رشد و توسعه
گنادي ،ميزان تغذيه ،بلوغ و ضريب وضعيت كاربرد دارد (،Le-Ceria
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

 .)1951بهطوركلي در رابطه طول -وزن مقادير  aو  bنه تنها در گونههاي
مختلف ،بلكه در افراد يك گونه و همچنين بر حسب جنسيت ،فصول
مختلف ،شدت تغذيه ،شرايط فيزيولوژيك ماهي ،پارامترهاي زيست
محيطي و مراحل جنسي نيز متفاوت است (.)1993 ،Biswas
جدول :5روند تغییرات شاخص  RLGبه تفکیک زمان و جنسیت
درماهي كفشک تیز دندان

اختالفات موجود در مقدار رابطه طول -وزن ميتواند ناشي از نوسانات
فصلي بههمراه پارامترهاي زيستمحيطي ،شرايط فيزيولوژيك ماهي
در زمان جمعآوري ،جنس ،پيشرفت گناد و شرايط تغذيه در محيط
زيست ميباشد (.)1978 ،Bangenal
جدول  :6مقايسه مقادير  bمحاسبه شده در ساير تحقیقات با تحقیق حاضر
مکان انجام

جنسیت

b

منبع

قبل از

بعد از

كل (قبل و بعد

خليج تايلند

نر و ماده

3/39

1976 ،Kuhimorgen

مانسون

مانسون

از مانسون)

سواحل هندوستان

0/39
0/33
0/42
0/09
0/022
0/002
103

0/38
0/33
0/42
0/09
0/021
0/002
128

خليج عدن
درياي عربي
درياي عمان
درياي عمان

نرو ماده
نر و ماده
نرو ماده
نر و ماده
نر و ماده

3/21
3/1
2/48
2/79
3/26

Mishraو 1989 ،Dass
 Shaherو 1991 ،Edwards
1990 ،Makhdoom
اشقليفراهاني و همكاران1383 ،
تحقيق حاضر

0/41
0/37
0/44
0/07
0/022
0/003
45
0/39
0/33
0/44
0/11
0/021
0/002
173

تحقیق

زمان
جنسیت

متغیر

نر

ميانگين
حداقل
حداكثر
دامنه
انحراف معيار
خطاي معيار
تعداد نمونه

0/38
0/35
0/42
0/07
0/020
0/004
25

ماده

ميانگين
حداقل
حداكثر
دامنه
انحراف معيار
خطاي معيار
تعداد نمونه

0/41
0/4
0/42
0/02
0/021
0/010
5

0/41
0/37
0/44
0/07
0/022
0/003
40

كل
(نر و ماده)

ميانگين
حداقل
حداكثر
دامنه
انحراف معيار
خطاي معيار
تعداد نمونه

0/39
0/35
0/42
0/07
0/017
0/003
30

0/39
0/33
0/44
0/11
0/022
0/002
143

رابطه طول -وزن توسط  Mishraو  )1989( Dassدر سواحل
هندوستان و  Shaherو  )1991( Edwardsدر خليج عدن و اشقلي
فراهاني و همكاران ( )1383در درياي عمان بررسي گرديد و در همه
موارد رشد در اين گونه آلومتريك گزارش گرديد كه با نتيجه تحقيق
حاضر مطابقت دارد (جدول  .(6ميزان  bدر رابطه طول و وزن نه تنها
ميان جمعيت گونههاي مختلف ،بلكه ميان ذخاير مختلف گونههاي
مشابه نيز متفاوت است و عوامل مختلفي براي آن از قبيل تغييرات
فصلي در پارامترهاي محيطي ،رسيدگي جنسي ،فصل و حتي روز تاثير
ميگذارد ( )1968( Tesch .)1978 ،Bangenalعقيده داشت كه ماهي
با رشد ايزومتريك (همسان) ميزان  bبرابر  3است.

تغذيه :مطالعه غذا و عادتهاي غذايي ماهيان ،طبيعت پيچيدهاي
دارد كه مستلزم كار محيطي و آزمايشگاهي زيادي است .همچنين
مشاهدات مستقيم عادتهاي غذايي ماهيها در محيط طبيعيشان
بسيار مشكل و نياز به تجهيزات و امكانات خاصي دارد كه در شرايط
موجود كشور ما غيرممكن است .بنابراين براي مشخص نمودن دقيق
نوع غذاي ماهي ،بهترين راه بررسي محتويات معده و روده است.
محدوديتهايي نيز در بررسي محتويات معده و روده وجود دارد .بر
اساس منابع موجود يك ماهي هنگام صيد اغلب باقيمانده آخرين
غذايش را در اثر شوك وارده بر ميگرداند و از طرف ديگر هر آنچه
كه در معده و روده يافت ميشود را نميتوان غذا محسوب كرد .براي
مثال در روده بعضي از ماهيان با مقادير زيادي از ذرات سنگ روبرو
ميشويم كه نميتوان آن را بهعنوان غذاي ماهي حساب آورد و اين
مواد غيرقابل هضم ميباشند (.)1993 ،Biswas
نحوه تغذيه و نوع غذا در ارتباط با شكل بدن و دستگاه گوارشي
است .بهعالوه مسير تكاملي ماهيان نيز عامل مهمي در تعيين
ساختمان نهايي دستگاه گوارش بوده و مشخص شده كه گونههاي
مختلف كه از رژيمهاي غذايي يكساني برخوردارند ،ممكن است
دستگاه گوارشي آنان با همديگر متفاوت باشد .هر گونه ماهي به غذاي
مخصوصي سازگاري يافته است كه بر حسب اين رژيم غذايي ،اندامهاي
حسي براي جستجو كردن ،حفره دهاني براي گرفتن و روده براي
هضم كردن اين غذاي خاص تخصص يافته است (.)1993 ،Biswas
نسبت ماهيان نر به ماده در نمونههاي مورد مطالعه 1/22به 0/8
بهدست آمد .در زمانهاي قبل از مانسون و بعد از مانسون نيز نسبت
جنسي نرها بيشتر از مادهها ميباشد .علت كاهش مادهها را ميتوان
به چند عامل مرتبط دانست .تحمل كم مادهها در برابر شرايط محيطي
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نامساعد ،رفتارهاي متفاوت بين دو جنس نر و ماده مثل مهاجرت،
ادوات صيد ،موقعيتهاي ماهيگيري و تفاوت در رشد بين جنسها
همگي از عواملي هستند كه سبب تفاوت در ميزان صيد يك جنس
نسبت به ديگري شده است (حسينزادهصحافي .)1380 ،نسبت جنسي
در زمانهاي مختلف نمونهبرداري نيز نوساناتي نشان ميدهد ،كه شايد
بهدليل اجتماعات نر و ماده در دورههاي زماني ديگر در كنار هم باشد
(كمالي .)1380 ،همچنين تفاوت بين تعداد نرها و مادهها در زمانهاي
مختلف ميتواند ناشي از توقف مادهها بهمدت بيشتر نسبت به نرها
در منطقه تخمريزي باشد (كمالي .)1380 ،تفاوت در نسبت جنسي
نر و ماده ميتواند در احتمال صيد آسانتر يك جنس باشد
( )1992 ،Rajaguruو يا اختالف در مرگ و مير ميان دو جنس باشد
( Sandovyو همكاران.)1994 ،
رژيم غذايي ماهيان را ميتوان با بررسي يك يا تعدادي از اعضاء
مشخص نمود .با بررسي محتويات و همچنين طول نسبي روده ميتوان
پي به نوع رژيم غذايي ماهي برد .در اكثر مشاهدات نسبت طول روده
به طول بدن در گياهخوران بيشتر از گوشتخواران مشاهده شده
است .در حقيقت اين مشاهده نه فقط در ماهيان بلكه در گروههايي
از ديگر مهرهداران ديده ميشود (.)1996 ،Nath
در بررسيهاي انجام شده از معده كفشك تيز دندان ،انواع
ماهيان استخواني نيمههضم شده مانند كفشك پرلكه ،كفشك راستگرد،
لچه ،ماهي پنجزاري ،سلطان ابراهيم ،گورنارد ،كفشك چپگرد ،سرخو،
زنبورماهي ،حسون و ساردين و همچنين قطعات ماهي مانند مهره،
فلس ،تخمماهي ،اسكلت ماهي ،اتوليت ،باله ماهي و قطعاتي از گوشت
ماهي مشاهده ميشود .خرچنگ ،ميگو ،اسكوئيال ،توتياي دريايي ،كرم
و الرو سختپوست نيز مشاهده ميشود.
بررسي ميانگين شاخص طول نسبي روده ( )RLGدر زمانهاي
قبل از مانسون و بعد از مانسون و بهطوركلي ( )RLG=0/39در اين
تحقيق نيز نشان ميدهد كه كفشك تيز دندان يك ماهي گوشتخوار
ميباشد كه نتيجه تحقيق حاضر با نتايج تحقيق ()1969 ،De Groot
و ( Devadossو همكاران (1973 ،و اشقليفراهاني و همكاران ((1383
مطابقت دارد.
بررسي ميانگين شاخص طول نسبي روده ( )RLGدر جنس نر
در زمانهاي قبل از مانسون ( )RLG=0/38و بعد از مانسون
( )RLG=0/39و بهطوركلي ( )RLG=0/39و در جنس ماده در زمانهاي
قبل از مانسون و بعد از مانسون و بهطوركلي ( )RLG=0/41ميباشد
كه همگي نشاندهنده گوشتخوار بودن اين ماهي در جنس نر و ماده
ميباشد.
بيشترين درصد فراواني غذا را ماهيها با  88درصد ،سختپوستان
با  8درصد ،نرمتنان با  2درصد و ساير با  2درصد بهخود اختصاص
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دادهاند .قبل از مانسون ماهيها با  72درصد ،سختپوستان با 20
درصد ،نرمتنان با  7درصد و ساير با  1درصد و بعد از مانسون ماهيها
با  90درصد ،سختپوستان با  6درصد ،نرمتنان با  2درصد و ساير با
 2درصد بيشترين درصد فراواني غذا را بهخود اختصاص دادند.
نتايج مربوط به شاخص ارجحيت غذايي( )FPاين ماهي در
زمانهاي قبل و بعد از مانسون و كلي (قبل و بعد از مانسون) مشخص
ميكند كه رژيم اصلي غذايي را در هر سه زمان ،ماهيها ()FP>50
تشكيل ميدهند .سختپوستان قبل از مانسون غذاي فرعي ()FP=20
ولي بعد از مانسون ( )FP=6غذاي تصادفي و بهطوركلي غذاي تصادفي
( )FP=8ميباشند .نرمتنان در هرسه زمان غذاي تصادفي ميباشند
( .)FP=2البته فراواني طعمههاي صيد شده در زمان قبل و بعد از
مانسون و بهطوركلي در برخي موارد داراي اختالف معنيدار ميباشد
ولي نهايتاً در شاخص ارجحيت گروههاي غذايي تفاوتي ايجاد نميكند.
در بررسيهاي انجام شده توسط Devadossو همكاران ()1973
بر روي رژيم غذايي كفشك تيزدندان ( )P. erumeiدر منطقه Porto novo
گزارش گرديد كه اين ماهي يك ماهي گـوشتخوار ميباشد كه
ماهيها با  %81/73غذاي اصلي ،سختپوستان با  %11/93غذاي فرعي
و نرمتنان با  % 6/34غذاي اتفاقي اين ماهي را تشكيل ميدهند
بنابراين غذاي اصلي آن را ماهيها تشكيل ميدهند و نيز در بررسي
ديگري توسط  )1990( Mishra Das M. and Mishraدر هنـدوستان
گزارش گرديد كه ماهيها با فراواني % 83/4غذاي اصلي اين ماهي و
نرمتنان با فراواني  %9/5غذاي فرعي اين ماهي و سختپوستان با
فراواني  %7غذاي تصادفي اين ماهي را تشكيل ميدهند كه نتيجه تحقيق
حاضر با نتايج تحقيقات آنان از نظر گروه اصلي غذايي مطابقت دارد.
در تحقيق حاضربيشترين فراواني ماهيها را بهطوركلي كفشك
پرلكه با فراواني ،%14كفشك راستگرد با فراواني ،%11لچه ،ماهي
پنجزاري و سلطان ابراهيم با فراواني %10تشكيل ميدهند .بيشترين
فراواني ماهيها قبل از مانسون كفشك پرلكه و گورنارد  ،%15لچه 11
درصد ،كفشك راستگرد  %10و بعد از مانسون كفشـك راستگرد
 %16و سلطـان ابراهيم  %15و لچه  %12تشكيل ميدهند.
در بررسيهاي انجام شده توسط  Devadossو همكاران ()1973
در منطقه  Porto novoماهيهاي مشاهده شده در معده كفشك تيز
دندان عمدتاً شامل  Leiognathidsبا فراواني Nemipterus ،%22/27
 japonicusبا فراواني  Soles ،% 8/11 Saurida spp. ،%13/14با
فراواني  Apogonids ،%5/50با فراواني  %4/94و  Anchoviesبا فراواني
 %4/19گزارش گرديد.
در بررسي ديگري توسط  Dasو  )1990( Mishraدر هندوستان
بيشتر ماهيهاي تغذيه شده در معده كفشك تيزدندان شامل Apogon
 sp.و  Leiognathus sp.و  Scianidsميباشند.
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نكته جالب توجه در اين تحقيق اين است كه ماهي كفشك تيزدندان با
توجه به اينكه يك ماهي كفزي است هم از ماهيهاي سطحزي و هم
از ماهيهاي كفزي تغذيه كرده است كه نتيجه تحقيق حاضر با نتيجه
تحقيق ( Devadossو همكاران (1973 ،مطابقت دارد .بنابراين اين
ماهي ميتواند هم از گونههاي سطحزي و هم از گونههاي كفزي
تغذيه نمايد.
در تحقيق حاضر شاخص خالي بودن معده ( )CVدر كل نمونهها
(نر و ماده)  %58/7كه نشان ميدهد اين ماهي داراي تغذيه متوسط
ميباشد .شاخص خالي بودن معده در كل نمونهها قبل از مانسون
 %17/24كه حاكي از پرخور بودن اين ماهي است و بعد از مانسون
 %67/13ميباشد كه نشان ميدهد اين ماهي نسبتاً كمخور ميباشد.
شاخص خالي بودن معده در زمانهاي قبل و بعد از مانسون و بهطوركلي
داراي تفاوت معنيدار نميباشد .نتيجه تحقيق حاضر با نتيجه تحقيق
 Devadossو همكاران ( (1973با  CV=%36كه حاكي از نسبتا پرخور
بودن اين ماهي است و با نتيجه كوشا ( )1375با  CV= %79كه نشان
ميدهد اين ماهي نسبتاً كمخور ميباشد ،مغايرت دارد ولي با نتيجه
تحقيق  Dasو  )1990( Mishraكه  CVرا بين  40-50درصد گزارش
كرد ،مطابقت دارد .خالي بودن معده ممكن است بهدليل نخوردن غذا،
يا بهدليل صيد شدن قبل از تغذيه ،يا بهدليل باقي ماندن ماهي بهمدت
قابل مالحظه در وسيله صيد و هضم شدن مواد غذايي و يا بهدليل
وارد آمدن استرس در هنگام صيد و باال آوردن مواد غذايي خورده
شده باشد .با توجه به اينكه گـونه فـوق يك ماهي گوشتخوار است
و در جانوران گوشتخوار آنزيمهاي هضم كننده غذا ،قوي بوده و
پروتئينها نسبت به ساير مواد غذايي راحتتر تجزيه ميگردند و در
نتيجه غذا سريعاً هضم ميشود كه اين ميتواند يكي ديگر از عوامل
داليل خالي بودن معده باشد.
شاخص خالي بودن معده ( )CVدر جنس نر و ماده به تفكيك
در زمان قبل و بعد از مانسون تفاوت معنيدار نشان ميدهد ولي
بهطوركلي داراي تفاوت معنيدار نميباشد يعني جنس نر و ماده در
زمان قبل و بعد از مانسون به لحاظ تغذيه در وضعيت يكسان قرار
داشتند.
يكي ديگر از شاخصهاي تغذيه كه مورد بررسي قرار گرفت
شاخص پر بودن معده ( )FIميباشد كه در اين تحقيق  41/3درصد
محاسبه گرديد .اين شاخص قبل از مانسون  82/8درصد و بعد از
مانسون  32/9درصد ميباشد كه نشان ميدهد ماهي كفشك تيز
دندان قبل از مانسون بيشتر از بعد مانسون تغذيه كرده است.
شاخص پر بودن معده ( )FIدر جنس نر  36/2درصد ميباشد.
اين شاخص قبل از مانسون  83/3درصد و بعد از مانسون  25/2درصد
ميباشد كه نشان ميدهد كه جنس نر ماهي كفشك
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تيز دندان قبل از مانسون بيشتر از بعد مانسون تغذيه كرده است.
شـاخص پـر بـودن معــده ( )FIدر جنس ماده  55/6درصد ميباشد.
اين شاخص قبل از مانسون  80/0درصد و بعد از مانسون  52/5درصد
ميباشد كه نشان ميدهد كه جنس ماده ماهي كفشك تيز دندان نيز
قبل از مانسون بيشتر از بعد مانسون تغذيه كرده است.
شاخص پر بودن معده قبل از مانسون و بعد از مانسون در جنس
نر و ماده داراي تفاوت معنيدار ميباشد ولي بهطوركلي داراي تفاوت
معنيدار نميباشد .شاخص پر بودن معده در نرها قبل و بعد از مانسون
داراي تفاوت معنيدار ميباشد ولي بهطوركلي داراي تفاوت معنيدار
نميباشد و براي ماده ها قبل و بعد از مانسون داراي تفاوت معنيدار
نميباشد ولي بهطوركلي داراي تفاوت معنيدار ميباشد .بهطوركلي
ميتوان گفت شاخص پري معده در مادهها بيشتر از نرها ميباشد
يعني مادهها بيشتر از نرها تغذيه كردهاند.
بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد ميانگين طول كل بعد از
مانسون بيشتر از قبل از مانسون و كل ميباشد .ميانگين طول كل در
زمان قبل از مانسون اختالف معنيداري را نشان نميدهد ()P=0/14
ولي بعد از مانسون اختالف معنيدار ميباشد ( )P=0/04و بهطوركلي
هم داراي اختالف معنيدار ميباشد (.)P=0/02
مقايسه ميانگين شاخص معده ( )GasIنشان ميدهد كه اين
شاخص قبل از مانسون بيشتر از بعد از مانسون و كل ميباشد.
ميانگين شاخص معده قبل از مانسون تفاوت معنيدار ندارد ()P=0/31
ولي بعد از مانسون داراي تفاوت معنيدار ميباشد ( )P=0/02و بهطوركلي
داراي تفاوت معنيدار ميباشد ( .)P =0/02اين نتايج نشان ميدهد
شدت تغذيه ماهيان قبل از مانسون بيشتر از بعد از مانسون ميباشد.
در بررسيهاي انجام شده توسط  Dasو  )1990( Mishraدر هندوستان
گزارش گرديد كه ميانگين شاخص معده در ماههاي قبل از تخمريزي
افزايش مييابد تا بتواند انرژي از دست رفته در حين تخمريزي را
جبران كند ولي اين شاخص در زمان تخمريزي كاهش مييابد چرا
كه ماهي در حين تخمريزي از تغذيه اجتناب مينمايد .در تحقيق
حاضر ميانگين شاخص معدي قبل از مانسون افزايش يافته ولي بعد
از مانسون كاهش يافته است بنابراين ميتوان احتمال داد كه زمان
تخمريزي اين ماهي ،بعد از مانسون ميباشد.
ميانگين ضريب چاقي ( )Knقبل از مانسون بيشتر از بعد از مانسون
و كل ميباشد .ميانگين ضريب چاقي قبل از مانسون داراي تفـاوت
معنيدار ( )P=0/01و بعد از مانسون هم داراي تفاوت معنيدار ()P=0/00
ميباشد ولي بهطوركلي داراي تفاوت معنيدار نميباشد (.)P=0/16
در بررسيهاي انجام شده توسط  Dasو  )1990( Mishraدر هندوستان
ميانگين ضريب چاقي  1000گرم گزارش گرديد .همچنين گزارش
شد ضريب چاقي در ماههاي دي تا اسفند افزايش ولي از تير ماه تا
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آذر ماه كاهش مييابد يعني ماهي قبل از فصل تخمريزي بهدليل
افزايش تغذيه ،چاق ميشود و هنگام تخمريزي بهدليل كاهش تغذيه
الغر ميگردد .در تحقيق حاضر ،ماهي قبل از مانسون بهدليل افزايش
تغذيه چاق شده ولي بعد از مانسون بهدليل كاهش تغذيه الغر گرديده
است كه ميتوان احتمال داد تخمريزي ماهي كفشك تيز دندان ،بعد
از مانسون ميباشد.
ميانگين شاخص گنادي ( )GSIبعد از مانسون بيشتر از قبل از
مانسون و كل ميباشد .ميانگين شاخص گنادي قبل از مانسون تفاوت
معنيدار ندارد ( )P =0/26ولي بعد از مانسون داراي تفاوت معنيدار
ميباشد ( )P =0/03و بهطوركلي داراي تفاوت معنيدار ميباشد
( .)P =0/02در بررسيهاي انجام شده توسط  Dasو )1990( Mishra
در هندوستان گزارش گرديد كه شاخص گنادي در ماههاي دي تا
خرداد در حداقل ميزان خود ميباشد ولي بعد از خرداد ماه افزايش
مييابد ،بهطوريكه در مرداد ماه به اوج خود ميرسد و بعد از مرداد
ماه كاهش مييابد .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت اين شاخص قبل از
تخمريزي در كمترين ميزان ميباشد و نزديك به تخمريزي با توجه
به رسيدگي تخمكها و افزايش وزن آنها ،در بيشترين ميزان ممكن
ميباشد و پس از تخمريزي كاهش مييابد .با مقايسه اين تحقيق با
تحقيق حاضر ،ميتوان نتيجه گرفت با توجه به افزايش شاخص گنادي
در زمان بعد از مانسون ،فصل تخمريزي اين ماهي ،بعد از مانسون
ميباشد.
ميانگين شاخص كبدي( )HSIقبل از مانسون بيشتر از بعد از
مانسون و كل ميباشد .ميانگين شاخص كبدي قبل از مانسون تفاوت
معنيدار ندارد ( )P=0/21و بعد از مانسون هم داراي تفاوت معنيدار
نميباشد ( )P=0/40ولي بهطوركلي داراي تفاوت معنيدار ميباشد
( .)P=0/00براساس گزارش شكاري و همكاران ( (1389بر روي ميش
ماهي ميزان شاخص كبدي قبل از فصل تخمريزي بهدليل افزايش
فعاليت هورموني و در جهت فعاليت سلولهاي كبدي براي ترشح
پيشساز زرده به سيستم گردش خون و در نهايت نفوذ به تخمكها،
باال رفته اما بعد از تخمريزي به دليل مصرف ذخاير گليكوژني مورد
نياز در امر توليدمثل و پديده زردهسازي در تخمكها (ويتلوژنز)،
كاهش مييابد .بنابراين در تحقيق حاضر با توجه به افزايش شاخص
كبدي در زمان قبل از مانسون و كاهش اين شاخص در بعد از مانسون،
اين احتمال وجود دارد كه دوره قبل از مانسون ،دوره قبل از تخمريزي
و بعد از مانسون ،دوره تخمريزي ميباشد.
با توجه به اينكه شدت تغذيه و فصل تخمريزي با هم ارتباط
دارند ( Polovinaو  )1978 ،Ralstonو مقايسه شاخص معدي ،ضريب
چاقي ،شاخص كبدي و شاخص گنادي در اين تحقيق ،ميتوان نتيجه
گرفت كه دوره قبل از مانسون ،با توجه به افزايش شاخص معدي،
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ضريب چاقي ،شاخص كبدي و كاهش شاخص گنادي ،دوره قبل از
تخمريزي و دوره بعد از مانسون با توجه به افزايش شاخص گنادي و
كاهش شاخصهاي معدي ،ضريب چاقي و كبدي ،دوره تخمريزي اين
ماهي ميباشد.
همچنين در اين تحقيق مشخص گرديد كه ماهي كفشك تيز
دندان هم از گونههاي سطحزي و هم از گونههاي كفزي تغذيه مينمايد
و رژيم غذايي اصلي ماهي كفشك تيز دندان ،ماهي بوده و اين رژيم
قبل و بعد از مانسون يكسان ميباشد.
در اين تحقيق ،مطالعه رابطه طول و وزن ماهي كفشك تيز
دندان نشان داد كه رشد در اين گونه آلومتريك ميباشد .در بررسي
رژيم غذايي فاكتورهاي مربوط به تغذيه مانند شاخص ارجحيت غذايي،
خالي و پر بودن معده و طول نسبي روده بررسي گرديد .شاخص خالي
بودن معده ( )CVدر كل نمونههاي بررسي شده  58/7درصد بهدست
آمد و مشخص شد كه اين ماهي ،گونهاي با تغذيه متوسط ميباشد.
شاخص طول نسبي روده ( )RLGبراي اين گونه نشـان ميدهد ،ماهي
كفشك تيزدندان جزء ماهيان گوشتخوار است .انواع غذاهاي مصرفي
اين گونه شامل :ماهي ،ميگو ،خرچنگ ،اسكوئيال ،توتياي دريايي ،تخم
ماهي ،كرم و غيره ميباشد .شاخص ارجحيت غذايي ( )FPبا فراواني
باال نشان ميدهد كه گروه اصلي غذايي كفشك تيزدندان را ،ماهيها
تشكيل ميدهند .بنابراين در يك نتيجهگيري كلي ميتوان عنوان نمود
كه ماهي كفشك تيزدندان ،يك ماهي گوشتخوار و عمدتاً ماهيخوار
ميباشد.
با توجه به اينكه پروتئينها و اسيدهاي چرب غذاهاي دريايي،
نقش مهمي را در رژيم غذايي انسان ايفا ميكنند ،پيشنهاد ميشود كه
مقدار اسيدهاي چرب و پروتئين در اين ماهي تعيين گردد و همچنين
پيشنهاد ميشود كه عوامل فيزيكوشيميايي آب بر روي شـاخصهاي
تغذيهاي ماهي كفشك تيزدندان در نقاط مختلف خليجفارس و درياي
عمان مورد بررسي قرار گيرد.
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