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 آبشار مارمهای آبدر Cyprinion watsoni (,Day 1872) رژیم غذایی ماهی

 استان هرمزگان 
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 ایران ،بندرعباس هرمزگان، دانشگاه حرا، هایجنگل ایمنطقه پژوهشکده محیطی،زیست و طبیعی علوم گروه                           

 تحقیقات، سازمان کشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه عمان، دریای و فارس خلیج اکولوژی پژوهشکده :فرشته سراجی     

 ایران بندرعباس، کشاورزی، ترویج و آموزش

 

 1398 آذرتاریخ پذیرش:            1398 شهریورتاریخ دریافت: 

 چکیده

تا  1396ماه از خرداد ماه  16مدت در آبشار مارم استان هرمزگان به Cyprinion watsoniمنظورتعیین رژیم غذایی ماهی این مطالعه به 

انتخاب و پس از کالبد  C. watsoni  ماهینمونه از  392برداری با تورهای دستی انجام شد. در مجموع انجام شد. نمونه 1397شهریور ماه 

این گونه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که این ماهی  (FP)شکافی نوع رژیم غذایی، درصد فراوانی اقالم غذایی و ترجیح غذایی 

 نی اقالم غذایی مشخص گردید عمدهفراوا درصد بود. نتایج حاصل از درصد 8/98 هاکه میزان تغذیه گیاهی آنطوریهباشد، بخوار میگیاه

 (Cyanophyta)آبی  های سبزجلبک درصد، 67/92با  (Bacillariophyta) هاترتیب دیاتومهبه C. watsoniماهی  شده در های غذایی تشکیلگروه

های جانوری هدرصد و در میان گرو 29/0با  (Chlorphyta)درصد، جلبک سبز  28/0با  (Chrysophyta)درصد، جلبک زرد طالیی  34/5با 

خود درصد را به 01/0با  (Foraminofera)درصد و فرامینیفرا  04/0با  (Mollusca)تنان درصد، نرم 04/0با  (Crustacea)پوستان سخت

ترجیح غذایی نشان داد که شدند. نتایج حاصل از شاخص درصد را شامل می 1چنین گروه مواد غذایی ناشناخته نیز  اختصاص داده بودند. هم

عنوان تنان و فرامینیفرا بهپوستان، نرم، جلبک سبز، جلبک زرد طالیی، سختهای سبزآبیعنوان غذای اصلی و اقالم غذایی شامل جلبکها بهدیاتومه

 غذای تصادفی در رژیم غذایی این ماهی بودند.

Cyprinion watsoni ،هرمزگانرژیم غذایی،  کلمات کلیدی:

 msn_safaie@yahoo.com* پست الکترونیکی نویسنده مسئول: 
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 مقدمه

هاي آبي به جهت بررسي تکامل، بوم سامانه بررسي ماهیان در       

برداري حفاظتي، مدیریت منابع آبي، بهرهشناختي، رفتارشناسي، بوم

(. 1962، همکاران و Lagler) باشدمي اهمیت حائز ماهي ذخایر و پرورش

هاي مختلف ماهیان گونه شناختيشناختي و بومزیست بررسي شناخت،

ها شده و در در یک اکوسیستم آبي، سبب حفظ و بازسازي ذخایر آن

در  شاندالیل نقشادي( بهغیراقتص )اقتصادي و هااین راستا تمامي آن

چنین با هاي آبي از اهمیت و ارزش زیادي برخوردارند. هماکوسیستم

اثر رشد جمعیت بر منابع محدود  که در ایيوجود فشارهاي فزآینده

شود، نیاز مبرمي به شناخت هر چه بهتر خصوصیات کنوني وارد مي

منظور اعمال مدیریت ها احساس شده و بهآبزیان و محیط زندگي آن

و داشتن اطالعات کافي و مناسب در  شناسيزیست صحیح، شناخت

رژیم غذایي ماهیان یکي  اهمیت است. شناخت مورد آبزیان بسیار حائز

ها محسوب زیستي آن هايدستیابي به جنبه از فاکتورهاي مهم در

رژیم غذایي و عادات غذایي (.  اطالع از Khadem)  ،1999شودمي

واند درخصوص شناسایي ارتباطات غذایي، ترکیبات غذایي مصرف تمي

اي پایه اطالعات هاي آبيدر اکوسیستم هاي غذایيشده و ساختار شبکه

عالوه  (.Ghariband ،2007و  Abdel-Aziz) در اختیار ما قرار دهدرا 

اي هر ماهي بر این نوع رژیم غذایي، غذاي در دسترس و رفتار تغذیه

پراکندگي و استراتژي زندگي آن  ساختار اجتماعي، الگويدهنده نشان

داران ماهیان در بین مهره(. Takimoto  ،2007و (Post گونه است

 هاگونه از آن 31983تاکنون نزدیک به  و ترین تنوع را داشتهبیش

از این تعداد حدود  (.Fong ،2011و   (Eschmeyerاندشناسایي شده

(. Nelson ،2006) باشندشیرین ميان آبفون ماهی متعلق به درصد 43

خانواده  28گونه است که در  202فون ماهیان آب شیرین ایران شامل 

خانواده کپورماهیان   بهها متعلق آناغلب  که ،گیردقرار مي جنس 104و 

Cyprinidae (43  گونه 97جنس و) هستند (Coad ،2006 جنس .)

Cyprinion  و جهان است. دامنه پراکنش  گونه معتبر در ایران 9داراي

هاي شمالي و جنوبي منتهي به هاي حوضه سند، رودخانهآن رودخانه

، Coad)گزارش شده است خلیج فارس و دریاي عمان و حوضه دجله 

و   Forese؛Eshmeyer ،1998 ؛Coad ،2006 ؛Coad ،1996 ؛1995

Pauly ،2014.) شوري در تحمل  توانایي باالیي جنس داراي اعضاي این

هاي تفاوت مطالعه ها،و دما هستند و با توجه به دامنه پراکنش باالي آن

تواند حائز اهمیت ها ميهاي مختلف آنها و گونهریختي بین جمعیت

از  حلقه مهمي که ماهیانجایياز آن .(2011 ،و همکارانDaştan ) باشد

درک  ها برايغذایي در محیط آبي هستند، بررسي تغذیه آن هايشبکه

باشد. مشخص مي اي مهمگونه اي و بینگونه هاي درونکنشبر هم بهتر

دهد که در مورد مي را یا روده به ما این اجازهمعده  کردن محتویات

زیستگاه توسط  انتخاب حتي و خوارينوعهمرفتار  تغذیه، نوع غذا، مصرف

چنین هم(. Jansson ،1982و  (Hindar نمودکسب  ماهیان اطالعاتي را

صیادي، رقابت  تجزیه و تحلیل عادات غذایي در بررسي روابط صید و

 ،همکاران و (Amundsen غذایي ماهیان اهمیت دارد در زنجیره و پویایي

زیادي است  عادات غذایي ماهیان داراي اهمیت مطالعات غذا و(. 1996

تغذیه مستقیم  مشاهده دارد. مستمر و آزمایشگاهي میدانيکار  نیاز به که

ترین بنابراین یکي از دقیق ،ماهي در طبیعت امري غیرممکن است

دستگاه بررسي غذایي یک گونه ماهي، رژیم رسیدن به ماهیت  هايراه

اي طور گستردهمحتویات معده به آنالیز (.Biswas ،1993) گوارش است

اي، سطح تغذیه، جریان تغذیه هايغذایي، استراتژي ترکیب براي تعیین

شکار و شکارچي مورد  ،ساختار سطوح غذایي(، Hyslop) ،1980 انرژي

ترین روش معمول روش این (.Luczkovic)  ،2003گیردمي استفاده قرار

(. Joiris ،1989و  (Hannon است اطالعات این ارزیابي براي استفاده مورد

بر این اساس در این تحقیق جهت بررسي رژیم غذایي، محتویات روده 

 بررسي قرار گرفته است.مورد 

 

 هامواد و روش

هاي آبشار مارم از آببرداري منطقه نمونه منطقه مورد بررسی:       

غربي با مختصات فین که در ضلع شمال هرمزگان در شهر داخلي استان

طول شرقي دقیقه  55 ودرجه  54تا  دقیقه 55 ودرجه  51 حغرافیایي

شمالي در فاصله  عرض دقیقه 27 درجه و 38 دقیقه تا 27ودرجه  37 و

 اولیه و با در میداني قرار دارد. پس از بررسيکیلومتري بندرعباس  95

عواملي مانند عمق، شیب، شدت جریان، جنس بستر، امکان  گرفتن نظر

 برداري و قابلیت دستیابي به مناطق، این محدوده انتخاب شد.نمونه

برداري نمونه سنجی:زیست اطالعات ثبت و بردارینمونه روش       

در هر  یافت. ادامه 1397آغاز تا شهریور  1396 خرداد ماهانه از صورتبه

برداري صید و نمونه محلي صیادان دستي و با کمک ماه با استفاده از تور

هاي پالستیکي و در ها در کیسهانجام گرفت. پس از صید، کلیه نمونه

اي تغذیه و مطالعات سنجيزیست ثبت اطالعات جهت داده و قرار یخ پودر

طول ماهي  سنجي هر ماهي از قبیلزیست شد. به آزمایشگاه انتقال داده

 1متر با دقت )کل، چنگالي و استاندارد ( و عرض بدن بر حسب میلي

ها نیز سنجي انجام گرفت. وزن بدن ماهيکش زیستمتر با خطمیلي

 د.شگرم ثبت 01/0دقت  با دیجیتالي ترازوي گرم و با استفاده از برحسب

 C. watsoniغذائي ماهي رژیم تعیین منظوربه غذایی: رژیم تعیین       

کمک تیغ ها را بهها ابتدا آنسنجي ماهياز ثبت اطالعات زیستپس 

مشاهده و با  دادهشکمي برش  جراحي از قسمت منفذ مخرجي تا باله

 روده ماهي را از بدنسپس  شد. ها انجامآن تعیین جنسیت ،ماهي گناد

)گرم(  01/0با ترازوي دیجیتال با دقت نیز  هاآن و وزن کرده خارج ماهي
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با  طول روده راشد. سپس با باز کردن پیچ و تاب روده، گیري اندازه

صورت و درصد پري روده را بهنموده  گیريسنجي اندازهزیست کشخط

و محتویات  دادهو در نهایت روده را با تیغ برش کرده چشمي مشخص 

تا حجم  مقطر محتویات آب با و ریخته دیشپتري ظروف در و خارج را آن

 هايگروه و گرفتقرار  INVERTزیر میکروسکوپ  و شدمعیني رقیق 

 شناسایي اقالم غذایي آمد. عملهب نیز برداريعکس و شناسایي غذائي

 ؛Hasle، 2001) معتبر شناسایي کلیدهاي از استفاده با شده مشاهده

Homer، 2003؛ Toman، 1996؛ Yamani و Alkandani، 2009) شد. انجام  

 دستیابي به شاخص فراوانيبراي  :(FP)شاخص ترجیح غذایی        

 :(Euzen ،1987گردید )یا ارجحیت غذایي از رابطه زیر استفاده  حضور
FP=NSj/NS×100 

 =FP فراواني حضور شکار،  شاخص=NSj داراي شکارهاي روده تعدادj ،

=NS  هاي غیرخاليدهروتعداد کل. 

گر این باشد بیان %50ز تر ابیش ) J  ،(FPاگر میزان فراواني حضور شکار

 FP اگر میزان  .دآیحساب مياست که طعمه جز غذاي اصلي ماهي به

. استماهي  اي فرعيباشد بیانگر این است طعمه جز غذ %50-10 بین

مه بیانگر این است که طعباشد  %10از تر کم FPمیزان شاخص  اگر و

 (.Euzen ،1987) آیدحساب ميعنوان غذاي اتفاقي ماهي بهفوق به

افزار نرم 22ها از نسخه براي آنالیز دادهتجزیه و تحلیل آماری:        

SPSS به  ها از توزیع نرمالاستفاده شد. ابتدا چگونگي پیروي داده

مورد بررسي قرار گرفت  SPSSافزار نرم در Shapiro-wilkکمک آزمون 

 انجام شد. 2010نسخه  Wordو  Excelو نمودار و جداول با برنامه 
 

 نتایج

قطعه ماهي مورد زیست  392ماه بررسي،  16طورکلي در طي هب       

هاي بیومتریک نشان سنجي قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسي داده

متر در ماهیان میلي 164حداکثر طول کل  C. watsoniکه در گونه  داد

 39متر در ماهیان نر و حداقل آن در ماهیان ماده میلي 123ماده و 

چنین میزان حداکثر باشد. هممتر ميمیلي 40متر و درماهیان نر میلي

گرم و در ماهیان  2/0گرم و حداقل آن  13/50وزن در ماهیان ماده 

گرم بود. طي این مدت  15/0آن گرم و حداقل  8/20نر حداکثر وزن 

و  مترمیلي 13/66مشخص گردید که میانگین طول کل ماهیان ماده 

چنین میانگین متر بود، هممیلي 84/66میانگین طول کل ماهیان نر 

 (.1گرم بود )جدول 35/3گرم  و در ماهیان نر  52/3وزن ماهیان ماده 

 C. watsoniاقالم غذایي مشاهده شده در گونه رژیم غذایی:        

باشد که درصد عمده تغذیه هاي گیاهي و جانوري ميبرگیرنده گروهدر

داد که  ها نشانبررسي (.1)شکل دادندتشکیل مي را اقالم غذایي گیاهي

از پالنکتون گیاهي تشکیل شده  هاي غذایي گیاهيدرصد عمده گروه

، جلبک % 67/92با  (Bacillariophyta)ها ترتیب دیاتومهکه بهطوريهب

 (Chrysophyta)، جلبک زرد طالیي % 34/5با  (Cyanophyta)آبي  سبز

جانوري  هايهو گرو بود % 29/0با  (Chlorphyta)، جلبک سبز % 28/0با 

تنان ، نرم% 04/0با  (Crustacea) پوستانشامل سخت جانوري پالنکتون از

(Molluska)  رامینیفرا و، ف% 04/0با(Foraminofera)  1و  % 01/0با % 

غذایي مشاهده  تصاویري از اقالم (.2)شکل شامل شده است ناشناخته را

 آورده شده است 3در شکل  (C. watsoni)شده در روده ماهي 
 

 C.watsoni: فاکتورهای بیومتریک مورد بررسی بر اساس جنسیت در گونه 1جدول

 

 

 خطای استاندارد میانگین حداکثر حداقل ماهیان ماده
 25/0 52/3 13/50 2/0 وزن )گرم(

 02/1 13/66 164 39 متر(طول کل )میلي
 92/0 54/59 147 34 متر(طول چنگالي )میلي

 83/0 54/53 132 30 متر(طول استاندارد )میلي
 25/0 03/15 39 9 متر(عرض بدن )میلي
 62/0 22/16 76 3 متر(يطول روده )سانت

 03/0 38/0 97/5 03/0 روده )گرم(وزن 
     نرماهیان 

 26/0 35/3 8/20 15/0 وزن )گرم(
 42/1 84/66 123 40 متر(طول کل )میلي

 29/1 76/59 113 35 متر(طول چنگالي )میلي
 17/1 94/53 100 30 متر(طول استاندارد )میلي

 33/0 35/14 28 8 متر(عرض بدن )میلي
 96/0 13/17 52 3 متر(يطول روده )سانت
 03/0 31/0 97/1 03/0 وزن روده )گرم(

 
 C. watsoni: درصد گروه غذایی گیاهی و جانوری در ماهی 1شکل

 

 

درصد فراوانی رده بندی گروه های غذایی در روده ماهی  :2شکل

C.watsoni در آبشار مارم استان هرمزگان 
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Actinocyclus Bellerochea Biddulphia Coconeis 

    
Coscinodiscus Cosmarium Cymatopleura Cymbella 

    
Mastogloia Leptocylindrus Merismopedia Melosira 

    
Eucamphia Foraminifera Guinardia Gyrosigma 

    
Amphora Muniera Navicula Nitzschia 

    
Odontella Phormidium Pieces of crustacean Pieces of crustacean 

    
Pleurosigma Prosobranch Prosobranch Synura 

 

 C.watson : اقالم غذایی مشاهده شده در روده ماهی3شکل 
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 هادیاتومه ترتیببه شده شناسایي گیاهي پالنکتون هايرده       

(Bacillariophyta)  و جلبک هاي سبز آبي(Cyanophyta)،  جلبک سبز

(Chlorphyta)، زرد طالیي  جلبک(Chrysophyta) دادندرا تشکیل مي 

 (.4)شکل

رژیم غذایي  شده در گیاهي شناسایي هايفراواني پالنکتون درصد       

 ،درصد 6/27با  ((Amphora ها، جنساز دیاتومه ،(C. watsoni) ماهي

)Navicula(  سیماتوپالورا  ،%5/20با)Cymatopleura(  درصد، 8/14با 

(Melosira)  درصد،  1/13با(Bellerochea)  درصد،  9/6با(Nitzchia) 

ترین بخش عمده درصد بیش 1/3با  (Cymbella)درصد و  8/4با 

ترین ها کمدهند و سایر جنسهاي گیاهي را تشکیل ميپالنکتون

 (.5 )شکلشدند مي درصد را شامل
 

ها با نتایج نشان داد که دیاتومه :Fpشاخص ترجیح غذایی        

هاي طولي مختلف در جنس ماده، ترین درصد فراواني در کالسبیش

نوان غذاي عبه ترین فراواني را دارد وجنس نر و ترکیب دو جنس بیش

هاي غذایي که شامل جلبک سبز آبي، جلبک زرد اصلي ماهي و گروه

غذاي  ورامینیفراها جزوتنان و فپوستان، نرمسختطالیي، جلبک سبز، 

 (.8و  7، 6هاي تصادفي بودند )شکل

 

 
 های گیاهی شناسایی شده در گونههای پالنکتوندرصد فراوانی رده :4شکل

 C. watsoni 
 

 
های گیاهی شناسایی شده در روده ماهی درصد فراوانی پالنکتون: 5شکل   

(C. watsoni) در کل دوره بررسی شده در آبشام مارم استان هرمزگان   
 

 

 
 C. watsoniشاخص ترجیح غذایی در جنس ماده ماهی : 6شکل

 

 
 C. watsoniشاخص ترجیح غذایی در جنس نر ماهی : 7شکل 

 

 
 C. watsoni : شاخص ترجیح غذایی ترکیب نر و ماده در ماهی 8شکل 

    (DOI): 10.22034/AEJ.2020.127497   
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ترین فراواني در دست آمده و نمودار باال بیشبراساس نتایج به       

هاي طولي کالس جنس ماده، جنس نر و ترکیب دو جنس نر و ماده در

 مشاهده شد.  68-58

  

  بحث

صورت گسترده براي تحلیل محتویات معده و روده به تجزیه و     

گیرد. استفاده قرار مي ماهي مورد هايها و عادات انواع گونهاثبات روش

اي تغذیه تعامالت درک را براي و اساسي غذایي پایه دقیق از رژیم توصیف

، Rasmunseen و Vander Zanden)کند در جانوران آبزي فراهم مي

با  C. watsoniدر این بخش نتایج حاصل از تغذیه در ماهي  (.2001

جاکه در ایران از آنگردد. مطالعات دیگران درباره این گونه مقایسه مي

اي این گونه مطالعاتي صورت نگرفته است، هاي تغذیهدر مورد شاخص

اي که بر هاي تغذیهمنظور براي براي مقایسه بعضي از شاخصبدین

روي این گونه صورت نگرفته، به مقایسه نتایج حاصل از مطالعاتي که 

سایر نقاط  هاي مشابه درهاي دیگر از خانوادهها و جنسبر روي گونه

شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان جهان انجام شده پرداخته مي

ها، هاي گیاهي شامل دیاتومهاز پالنکتون C. watsoniداد که گونه 

هاي زرد طالیي و هاي سبز، جلبکهاي سبز آبي، جلبکجلبک

رامینیفرا وتنان و فپوستان، نرمهاي جانوري که شامل سختپالنکتون

غذاي  Fpترین هاي گیاهي با دارا بودن بیشکه پالنکتون دباشنمي

( در 1378انصاري )شود. تحقیقات حجتاصلي این گونه محسوب مي

مهران در استان هرمزگان بر روي عادات غذایي گونه سیچالید  رودخانه

ایراني نشان داد که این ماهي از دیتریتوس، جلبک سبز آبي، جلبک 

و تخم حشرات  پایانشکم بندپایان، ها،دیاتومه اي،سبز رشته جلبک سبز،

خواني دارد و درصد عمده این کند که با تحقیق حاضر همتغذیه مي

چنین مطالعات اقالم غذایي نیز در مطالعه فوق مشاهده شده است. هم

ها، دیتریتوس از بعد فراواني درصد باالترین که نمود مشخص انصاريحجت

عنوان عنوان نمودند که جلبک سبز آبي بهباشد و جلبک سبزآبي مي

نظر عنوان غذاهاي تصادفي درهاي غذایي بهغذاي اصلي و بقیه گروه

هرمزگان با  در استان مارم واقع در آبشار شد. ولي در پروژه حاضر گرفته

هاي شد که از پالنکتون مشخص (Fp) محاسبه شاخص ارجحیت غذایي

هاي عنوان غذاي اصلي و بقیه گروهبه درصد 67/92ها با گیاهي دیاتومه

گرفته شد.  درنظر تصادفي و فرعي عنوان غذايغذایي به هايگروه غذایي

هاي بلعیده شده توسط یک گونه تفاوت در متفاوت بودن نوع طعمه

هاي غذایي مانند اختالف طعمه توان به عوامليمناطق مختلف را مي در

ل، دماي آب، الگوي پراکنش اي، فصهاي مختلف، بستر تغذیهمحیط در

تحقیق (. Nikoisky، 1999و تراکم موجودات مورد تغذیه نسبت داد )

 Tarakwa BAYدر  Tilapia guineensisبر روي رژیم غذایي ماهي 

هاي پالنکتون شامل ماهي این غذایي رژیم عمده بخش که داد نشان نیجریه

 ،(Ugwumbaباشد ها( ميدیاتومه % 48جلبک سبز آبي،  % 51گیاهي )

ي ور ( بر2010)و همکاران   Ndimele طبق تحقیقاتي که (.1988

سیچالیدها  خانواده از Sarotherodon melanotheron ماهي غذایي عادات

نیجریه پرداختند، نتایج آن نشان داد که  Ologe lagoon,lagosدر 

درصد با منشاء گیاهي که شامل  92رژیم غذایي این گونه با بیش از 

 درصد، جلبک سبز 33/17ها با درصد، دیاتومه 31/61جلبک سبز با 

ها درصد مي باشد. زئوپالنکتون 98/6با   Oshrophytو % 31/8آبي با 

جانوري غذاي این گونه را تشکیل درصد با منشاء  41/0)کوپه پودا( با 

درصد غذاي این گونه را اجزاي  19/2غیر از این گروه، دهد. بهمي

غذاي این ماهي را سنگریزه  % 87/4اند و حتي ناشناخته تشکیل داده

( به بررسي رژیم غذایي 1393دهد. مرمضي و همکاران )تشکیل مي

 (Capoeta damascina)ماهي فلس ریز اي سیاههاي تغذیهو شاخص

در رودخانه سزار استان لرستان پرداختند، که نتایج حاصل از این 

ها، جلبک سبزآبي و جلبک سبز ارقام تحقیق نشان داد که دیاتومه

د و نتایج شاخص ترجیح غذایي ندهغذایي این ماهي را تشکیل مي

 ،Naviculla، Cymbelaهاي هاي غذایي جنسداد که از بین آیتم نشان

Diatoma  وNitzschiaعنوان غذاي اصلي این ماهي ها به، دیاتومه 

دست آمد هب 1تر از باشد و نتایج شاخص طول نسبي روده بزرگمي

کرد و نتایج شاخص تهي خوار بودن این ماهي را مشخص ميکه گیاه

دست آمد که نشان داد این ماهي در بین گروه هب 47/5بودن معده 

تر نتایج حاصل از شاخص ضریب چاقي بزرگباشد. ماهیان پرخور مي

نظر وضعیت  از ماهي خوب این شرایط دهندهکه نشان آمد دستهب 5/0از 

پروژه مشخص گردید  حاضر این نتایج از باشد.در رودخانه سزار مي چاقي

 C. watsoniترین رژیم غذایي ماهي درصد عمده 8/98تغذیه گیاهي با 

هاي جلبک آبي، سبز هايو جلبک هادیاتومه شامل گیاهي و اقالم باشدمي

ها با میزان تنوع باالتر از گروه باشد. دیاتومهزرد طالیي مي سبز، جلبک

هاي سبز و جلبک زرد طالیي در محتویات سبز آبي، جلبک هايجلبک

 ،Amphoraهاي معده مشاهده شدند. براساس این بررسي جنس

Navicula، Nitzschia، Melosira، Cymbella، Cymatopleura، 

Pleurosigma، Guinardia، Diatomella، Bellerochea،  Odontella، 

Actinocyclus، Gyrosigma، Coconei، Muniera، Biddulphi، 

Mastogloia،Coscinodiscus ،Leptocylindrus  و Eucamphia  از

ها که از بین آن C. watsoniها در فهرست رژیم غذایي ماهي دیاتومه

Amphora، Navicula، Cymatopleura، Melosira ، Bellerochea، 

Nitzschia و Cymbella تري در روده این ماهي درصد فراواني بیش

 در گردند.عنوان غذاي دسته اول ماهي معرفي ميوجود داشتند و به
Navicula  وNitzschia دلیل اندازه کوچک و نداشتن زوائد در این به

 تر توسط آبزي باشدسبب تمایل بلع بیش ها شایددیاتومهدو جنس از 

    (DOI): 10.22034/AEJ.2020.127497   
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(Renaud، 1994.) Navicula و Nitzschia  در تابستان و گاهي در

شوند که این خود ممکن است حالت شکوفا در منطقه دیده مي پاییز به

ها در روده یا معده ماهي باشد )سراجي عامل دیگري جهت حضور آن

هاي گروه C. watsoniماهي  غذایي رژیم فهرستدر  (.1373و همکاران، 

ها )جلبک سبز آبي( که هاي گیاهي از سیانوفیسهدیگري از پالنکتون

بودند، این گروه  Merismopedia و Phormidium، Chroococusشامل 

تري در روده این ماهي مشاهده ها با درصد فراواني بیشبعد از دیاتومه

هاي استان هرمزگان در مرداد در آب ها،شد. اوج شکوفایي سیانوفیسه

که تغییرات رنگ آب همراه با بوي ناخوشایند  باشدو شهریور ماه مي

 Cosmariumهاي سبز که شامل جلبک (.1379)سراجي،  همراه داردبه

تر از بودند با درصد کم Synuraهاي زرد طالیي که شامل و جلبک

هاي سبز آبي در ها و جلبکهاي گیاهي بعد از دیاتومهگروه پالنکتون

آیتم غذایي قرار دارند. نتایج این تحقیق نشان داد که تغذیه جانوري 

باشد که با رامینیفرا ميوتنان و فپوستان، نرماین گونه شامل سخت

درصد کمي در روده این ماهي مشاهده شد. نتایج نشان داد که این 

اخته و الیاف و ذرات گونه عالوه بر تغذیه جانوري و گیاهي گروه ناشن

ها با توجه به شن و ماسه نیز مشاهده شد و در ماهیاني که روده آن

هاي گیاهي و جانوري در روده وجود نداشت ها، گروه پالنکتونپري آن

توان گفت شد. ميها مشاهده ميولي ذرات فراوان شن و ماسه در روده

ها در محیط دیاتومهخصوص هدلیل کمبود فراواني غذا ببه احتماالً

باشد که این ماهي بنا به شرایط، الیاف و ذرات شن و ماسه تغذیه 

بودن و انتخاب  دسترس به غذایي رژیم حضور یک موجود در نموده است.

آن توسط آبزي بستگي دارد. قابلیت وجود و موجودیت صید عاملي 

 (.2003 ،و همکاران Domerکلیدي در تعیین تغذیه ماهي است )

در آبشار مارم  C. watsoniاز تحقیق بر روي رژیم غذایي ماهي        

 چیزخوار ترجیحاً استان هرمزگان مشخص گردید که این ماهي همه

درصد( بیش از تغذیه  8/98خوار است که میزان تغذیه گیاهي با )گیاه

هاي هاي سبز آبي، جلبکها، جلبکباشد. دیاتومه( مي% 1/0جانوري )

رامینیفراها وتنان و فپوستان، نرمهاي زرد طالیي، سختسبز، جلبک

اي ها نقش عمدهباشند. دیاتومهترین اقالم غذایي این ماهي ميمهم

داشته و غذاي اصلي این ماهي را تشکیل  C. watsoniدر تغذیه ماهي 

 داده است.
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Abstract 
 This study was conducted to determine the diet composition of Cyprinion watsoni in the 

Marm Cascade of Hormozgan province for period 16 months from June 2017 to September 2018. 

Sampling was done by hand nets. A total of 392 C. watsoni were measured biometric data and 

then dissected for diet determination. The results showed that these fish were herbivores, with a 

rate of %98.8. The results of abundance of food items revealed that the major food groups in  

C. watsoni were diatoms (Bacillariophyta) with %92.67, Cyanophyta with %5.34 and golden 

yellow algae, respectively. (Chrysophyta) with %0.28, Green Algae (Chlorphyta) with %0.29 and 

crustacea with %0.04, Mollusca with %0.04 and Foraminofera (%0.01) are other food items that 

observed in gut diet. Also unknown food group was %1. The results of the dietary preference 

index showed that diatoms as main food and food items included green algae, golden yellow 

algae, crustaceans, molluscs and foraminifera as random foods in this fish diet. 
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