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 9313 مردادتاریخ پذیرش:            9313 اردیبهشتتاریخ دریافت: 

 چکیده

 85/24±15/1با میانگین طول کل (Rhabdosargus haffara)  گوفر ماده( شانک 145و  نر 222قطعه ) 165 در این پژوهش       

  72/2با ضریب همبستگی  TL=51/2×وزن78/2های هرمزگان مطالعه و رابطه توانی م(، در آب)گر 146±551متر و میانگین وزنی سانتی

 های خلیجبرای اولین بار در آب 66/1و   11/1±46/2، 1/54ترتیب توده، سطح غذائی و مساحت باله دمی بهدست آمد. نرخ مصرف بر زیهب

 دلیل تواند بهاکوسیستم بوده و میدر یک  کانهنشانی از ت توده،نرخ مصرف بر زی یشافزامحاسبه گردید.  R. haffaraفارس و دریای عمان برای 

تر کاغلب به سمت میانگین اندازه کوچاین رخداد  چنین کمبود شکاردر یک اکوسیستم صورت پذیرفته باشد،کهو هم های جمعیتاندازه درتغییر 

خواری در این گونه دهنده رژیم گوشتتحقیق نشان این در آمده دستهب تروفی سطح افتد.در موجودات اتفاق میتر همراه با طول عمر کوتاه

گیری ( نتیجه66/25( و در کل سال )84/42ها در فصول )چنین، بیشینه شاخص فراوانی شکارهای مصرف شده مربوط به دوکفه ایباشد. هممی

 نتخابا در طولی هایکالس که داد نشان مختلف طولی هایکالس در شکار عدادت فراوانی خصوص در طرفهیک واریانس آنالیز از حاصل نتایج شد.

بندی سازی اکولوژیکی در فرمولای در مدلهای حاصل از این تحقیق عالوه بر اطالعات پایه(. یافتهp<1/2اند )عمل نکرده اختصاصی هاشکار

 د. نه واقع گردتواند مورد استفادپروری میغذائی این گونه در صنعت آبزیرژیم
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 مقدمه
های جنوب در آب شیالتی مهم هایاز خانواده یکی 4ماهیانشانک       

مهم های این خانواده در دنیا از نظر تجاری گونه باشد، عموماًایران می

 ای از صید سنتی و صنعتی را تشکیل باشند و قسمت عمدهمی

ماهیان (. خانواده شانک9002و همکاران،  Al-Mamry) دهندمی

شوند که به شناخته می Sea breamsو  Porgiesهای با نام عموماً

 های مناطق معتدله و گرمسیری پراکنش دارندصورت گسترده در آب

(Froese  وPauly ،9042 .) جنس و چهار زیر  99از این خانواده

و  Bauchot) گونه تاکنون در دنیا گزارش شده است 14خانواده با 

 تاکنون شش گونه Rhabdosargus(، که از جنس 4292همکاران، 

R. globiceps، R.haffara ،R.holubi، R.niger، R.sarba و thorpei R. 

های متعلق گونه(. Pauly ،9042و  Froese)گزارش شده است  دردنیا

های کم عمق ساحلی در آب 9به این خانواده نزدیک به کف بستر دریا

ها در های آندگی کرده و برخی از گونهتر زنعمیق های نسبتاًو آب

(، این در Randall، 4225) اندنیز دیده شده 2های لب شورزیستگاه

و  1در نهرهای کوچک صورتی است که اعضاء جوان این گونه عموماً

ر تکه بالغین بیششود، ضمن اینمی دیده هایصورت دستهخوریات به

-Verdiell) کنندی میصورت تنها زندگتر و بههای عمیقدر آب

Cubedo  ،های آب ماهیان درعالوه خانواده شانک(. به9002و همکاران

عمق در نواحی کمچنین همساحلی مناطق گرمسیری و معتدله و 

های اکوسیستم مطالعه (.4292 همکاران، و Bauchot) است شده گزارش

 5هایهدریایی نشان داده است که روابط غذائی آبزیان متاثر از تکان

 تواند بههایی شدید این روابط میمحیطی و صیادی بوده و در حالت

 2تغذیه (. مطالعه سطحMartell ،9001 و Waltersبیانجامد) 6فروپاشی

(T.L،) تواند جایگاه یک آبزی را در شبکه غذائی نشان دهد، به می

( یک فاکتور اکولوژیکی Q/B) 9عالوه مطالعه نرخ مصرف بر تولیدات

وده که راندمان مصرف غذا توسط یک گونه را در اکوسیستم مهم ب

هم چنین برآورد مساحت ناحیه (. sala ،9000و  Paulyنماید)بیان می

آبزیان تاثیر مهمی در  (Aspect ratio of Caudal fin( )c.fAR)دمی

(. تاکنون مطالعات ارزش Wallace ،4294)شکار و تغذیه ماهیان دارد 

های  بندی گونهای مختلف زیستی و ردهمندی در خصوص جنبه ه

شانک ماهیان توسط محققین داخلی و خارجی صورت پذیرفته 

-Al؛ 9002و همکاران،  Chiba؛ 9009و همکاران،  Hughesاست)

Oraimi ،4226 ؛El-Boray ،9001 ؛El-Moselhy ،9001 ؛El-

                                                           
1- Sparidae 
2 - Demersal 
3- Brackish habitats 
4 - Creek 
5 - Stress 

Boray، 9001 ؛El-Drawany ،90454222نژاد و همکاران، سوری ؛ .)

(، به مطالعه بر روی روی رشد و تعیین 9044) Mehannaوه به عال

های کانال های رشد در آبسن این گونه با استفاده از فلس و حلقه

(، بر روی دینامیک 9000) Ahmedسوئز پرداخته است. هم چنین 

در همین خلیج  Sinaiهای جنوبی سواحل جمعیت این گونه در آب

های در ای این گونه جزوء گونهلعهمطالعاتی انجام داده است، در مطا

 (.9041و همکاران،  Russellمعرض تهدید گزارش شده است)

در  Rhabdosargus haffaraدر خصوص مطالعه رژیم غذائی         

فارس و دریای عمان و دنیا تاکنون گزارشی ارائه نشده های خلیجآب

را در  ونهتواند جایگاه اکولوژیکی این گاست. نتایج این تحقیق می

فارس و دریای عمان نشان داده و رژیم -های خلیجشبکه غذائی آب

 غذائی و راندمان تغذیه ای این گونه را نشان دهد.

 

 هامواد و روش
)حدفاصل راس نایبند  های استان هرمزگانمطالعه حاضر در آب       

تا شهریور 4222در غرب  تا راس میدانی در شرق استان( از شهریور 

کشتی تحقیقاتی فردوس  برداری ازمنظور نمونهانجام شد. به 4221

 زمان از چنین هماستفاده گردید، هم 2یک مجهز به ترال پاشنه

مناطق بندرلنگه، بندرعباس و بندرجاسک  های صید درگاهتخلیه

 (. 4)شکل  برداری صورت پذیرفتنمونه

 

 
های متعلق آببرداری از گونه شانک گوفردر های نمونه: محل1شکل

 1939-1931به استان هرمزگان

6 -Collapse 
7 - Trophic level 
8 - consumption per biomass 
9 -Trawling stern 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhabdosargus_globiceps&action=edit&redlink=1
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 چنین محتویات معده براساسو هم R.haffaraشناسایی گونه        

 و Smith؛ Bruyne، 9002) کلیدهای شناسایی معتبر انجام شد

(. Bianchi، 4291 و Fisher؛ Wolfgang ،4296؛ 9002همکاران، 

آنالیز شدند.  وصورت فصلی پردازش های حاصل از این پژوهش بهداده

کش )با استفاده از خط ی شامل طول کلسنجهای زیستمولفه

)با استفاده از ترازوی  کلمتر(، وزنمیلی 4سنجی با دقت زیست

منظور گرم( و عکس از باله دمی ماهیان )به 04/0دیجیتال با دقت 

و همکاران،  Abramoff) محاسبه مساحت باله دمی( صورت پذیرفت

ها تشریح و سیستم گوارشی هر قطعه ماهی با ونه(. سپس نم9001

ها امعاء و احشاء با ترازوی دقت از بدن آبزی جدا گردید، نمونه

ها بر حسب کشیدگی گرم توزین شد. ابتدا نمونه04/0با دقت  دیجیتال

عضالت معده به چهار دسته خالی، یک چهارم پر،  نیمه پر، سه چهارم 

و با  دیش تخلیهها در پتریس نمونهبندی گردید، سپپر و پر تقسیم

و همکاران،  Berra) گردید شناسایی 40× استریومیکروسکوپ استفاده از

(. پس از شناسایی محتویات معده هر شکار شمارش و توزین 4292

منظور تفسیر فراوانی تعداد و وزن شکارها از گردید، و به گرم(04/0±)

مقایسه توکی و آزمون  طرفه تستآزمون آماری آنالیز واریانس یک

(. α=05/0) استفاده شد 90SPSSافزارها تی استیودنت در نرممیانگین

بررسی  40اسمیرنوف-ها با استفاده از آزمون کلموگرافنرمال بودن داده

 د.ش استفاده 40 ها از تبدیل لگاریتمی در پایهدلیل نرمال نبودن آنبه و

ای تغذیه سطوح محاسبه ظورمنبه (:Trophic level) تغذیه سطح       

 استفاده شد Trophlabافزار در شبکه غذائی از نرم R.haffaraماهی 

(Froese  وPauly ،9049این نرم .) براساس نسبت هر شکار در افزار

رژیم غذائی ماهی جایگاه اکولوژیکی آن را در شبکه غذائی تعیین 

 یافزار فوق معادله خطنماید. اساس محاسبات در نرممی

,𝑇𝑅𝑂𝑃𝐻𝑖 = 1 + ∑ 𝐷𝐶𝑖𝑗. TROPHj𝐺
𝑗=1 که در آن ،ijDC  نسبت

 jسطح غذائی شکار  jTROPH(، i)در رژیم غذائی شکارچی  jشکار 

 (.Pauly ،9049و  Froeseباشد )های شکار میبیانگر تعداد دسته  Gو

به  (:Aspect ratio of Caudal finمساحت ناحیه باله دمی)       

های از هر یک از کالس %50این شاخص از باله دمی  منظور محاسبه

 S9Aspect ratio=h /شد، سپس با استفاده از معادله  تهیه عکس طولی

باشد، این شاخص مساحت آن می sارتفاع باله دمی و  hکه در آن 

(. سپس نسبت باله 9001و همکاران،  Abramoff) محاسبه گردید

 حاسبه شد.ها ماز میانگین آن (c.fA.R)دمی کل 

گیری ضریب و این شاخص برای اندازه (:Q/Bتوده)مصرف/زی       

ه گیرد، بمیزان بازدهی اکولوژیک غذای مصرفی مورد استفاده قرار می

                                                           
10 - Smirnov test–Kolmogorov 
11 - somatic index-gastro 

عبارت دیگر این شاخص ضریب بازدهی اکولوژیکی غذای مصرفی را 

 بازدهی یا ضریب .(Pauly، 4292 و Palomares) دهدمی نشان

 :گردید محاسبه زیر خطی معادله از مصرفی غذای شناسیبوم
2/2610/901∞-4/265´ 0/0920/5290/2290/52 

(Christensen و Pauly ،4229 در این معادله ،)´ T  معرف میانگین

، Kelvin4000/گردد: حرارت آب بوده و این گونه محاسبه میدرجه

 فارس و دریایهای خلیجآب انگین دمای ساالنه درمیدر این تحقیق از 

در  =d (،4229)ابراهیمی،  گراد استفاده شددرجه سانتی 5/96عمان 

ا خواران برابر بخواران و گوشتخواران برابر با یک و در گیاهدتریتوس

 خواران ویک و در دترتیوس خواران برابر بادر گیاه =h صفر،

وزن  =W∞ ونسبت باله دمی،  Ar ،بودهخواران برابر با صفر گوشت

توده این گونه در چنین زیباشد، همنهایت آبزی مورد مطالعه میبی

های خلیج فارس و دریای عمان در سال مورد بررسی از اطالعات آب

 100روش مساحت جاروب شده توده کفزیان بههای برآورد زیگشت

)دهقانی و همکاران،  کیلوگرم بر مایل بر مربع دریایی استفاده شد

4221 .) 

این  (:GaSI)11شاخص شدت تغذیه -تعیین رژیم غذایی       

 از تقسیم نمودن وزن معده با محتویات R.haffaraشاخص برای ماهی 

(iw بر وزن کل بدن )(W) a محاسبه شد (Hyslop ،4290) 

GaSI =
wi

W
∗ 100  
ه از شاخص خالی بودن معد (:CV)12بودن معدهشاخص تهی       

100معادله 
TS

ES
CV که در آن ،CV، ES  وTS ترتیب شاخص به

های مورد های خالی و تعداد کل معدهخالی بودن معده، تعداد معده

 (.9002و همکاران، Chrisafi ) باشند محاسبه شدبررسی می

با استفاده از معادله    این شاخص ( نوع شکار:iN) درصد فراوانی       

Ni =
∑Si 

∑St
 ∗ محتویات معده  iSمحاسبه گردید، که دراین معادله   400

تعداد کل سایر شکار در معده مورد  iSو  iوسیله صید هماهیانی که ب

 (.Hyslop ،4290) باشدبررسی می

به  (:F.P)19شاخص فرکانس حضور یا شاخص وقوع صید       

.Fشاخص فرکانس حضور صید از معادله محاسبه منظور P =
NSi 

∑NS
∗ 400 ،

های تعداد معده NSiعبارت از شاخص وقوع شکار،  F.Pکه در آن 

باشد استفاده های مورد مطالعه میتعداد کل معده NSو  iدارای شکار 

 تر از (. سه تفسیر برای سه عدد کم9002و همکاران،  Chrisafi) شد

)غذای  50)غذای فرعی( و باالی  50تا  40)غذای تصادفی(، بین  40

 (.Costello ،4220اصلی( حاصل از این محاسبه عنوان شده است )

 

12 - Vacuity Index 
13 -Prey Occurrence Index  
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 نتایج
 R.haffaraماده( ماهی  214و  نر 990) قطعه 564 تحقیق این در       

 216 ±492و میانگین وزنی ) س.م( 29/91±59/5) کل طول میانگین با

)طول کل( و دامنه  س.م40-25گرم( بررسی شد، که در دامنه طولی 

 22/9W×45/0=T.L)گرم( قرار داشتند. رابطه توانایی  51-4050وزنی

استفاده شده  tگیری شد. آزمون نتیجه 20/0با ضریب همبستگی 

ی و وزن این گونه بیانگر همبستگ کل برای مطالعه همبستگی بین طول

باالی بوده، که نشان از همبستگی زیاد این دو مشخصه در این  آبزی 

ه، سطح غذائی و نسبت باله دمی  به تودباشد. نرخ مصرف بر زیمی

های در آب R.haffaraبرای  66/2و  22/2±16/0، 2/41ترتیب 

 چنین نتایج حاصل از مطالعه فراوانی هرمزگان محاسبه شد. هم

دهنده آن بوده که کمینه و های مطالعه شده این گونه نشانطول

 99-92درصد( و 1/0) 40-44های ها در کالسبیشینه فراوانی آن

 (.    4)شکل اندد( قرار داشتهدرص 2/94)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 1939-1931های استان هرمزگان در آب R.haffara: توزیع فراوانی طولی 1شکل

 

گروهی آنالیز واریانس یک عالوه نتایج حاصل از آزمون برونبه       

های مورد فراوانی عددی و وزنی شکارطرفه تست توکی در خصوص 

ها ایدهنده تفاوت فقط در دوکفهمطالعه در دو جنس نر و ماده نشان

(، و این در صورتی است که مصرف >05/0p) باشدها میبا سایر شکار

ها در دو جنس با یکدیگر شباهت داشتند، تعداد و وزن سایر شکار

گر عدم اختالف در شکار گروهی بیانحتی نتایج حاصل از آزمون درون

           (. 9( )شکل<05/0p) باشدمی ها در دو جنس نر و مادهایکفهدو

 

 
 1939-31های هرمزگانبه تفکیک جنس در آب R.haffara : توزیع فراوانی عددی و وزنی شکار درگونه2شکل
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دست آمد، به 51/66شاخص خالی بودن معده در این مطالعه        

(، W) باشد. درصد فراوانی وزنیخواری این گونه میر کمکه بیانگ

( برای FP) شکار وقوع فراوانی چنین شاخص( و همN) فراوانی تعداد

، ارائه 4شده در هر چهار فصل به تفکیک در جدولهای مصرفشکار

شده است. بیشینه و کمینه شاخص فراوانی شکارهای مصرف شده 

ترتیب در ( به4/4مواد هضم شده )( و 21/10) هاایمربوط به دوکفه

بوده است، این در صورتی است که  21و بهار 22دو فصل زمستان 

( و کمینه آن در 66/99) هاایکفهبیشینه کل این شاخص در دو

 ( مشاهده گردید.22/0) هاباالنوس و اسفنج

 

های در آب ( به تفکیک فصل و ساالنه شانک گوفرFP) شکار عوقو فراوانی ( و درصدW) (، درصد فراوانی وزنیN) : درصد فراوانی عددی1جدول

 1939-31هرمزگان

 نوع شکار
 1931تابستان  1931بهار  1939زمستان  1939پاییز 

وقوع  فراوانی

 شکار

%N %W %FP %N %W %FP %N %W %FP %N %W %FP %FP کل 

 22/6 14/2 46/9 9 41/2 91/1 29/4 14/2 16/9 04/1 20/9 09/9 60/2 ماهی

Tellina sp. 25/1 45/2 92/6 20/2 21/2 20/2 99/5 49/2 41/2 99/5 24/2 20/2 25/1 

T. capsoides 20/9 94/41 20/9          29/4 

Pinctada sp. 25/1 22/5 25/1    99/5 20/6 41/2 21/9 16/2 90/9 22/9 

Barbatia sp. 25/1 99/5 25/1       21/9 60/2 90/9 29/4 

Chlamys sp. 20/9 01/40 20/9 14/2 26/9 14/2 65/42 62/42 92/41 99/5 92/2 94/2 24/2 

 22/6 14/2 96/2 99/5 41/2 22/9 99/5 14/2 92/6 14/2 25/49 99/2 20/9 خرچنگ

 20/2 44/44 19/2 26/44 92/41 92/42 26/44 44/44 92/41 44/44 25/1 62/4 25/1 پایانشکم

 66/99 01/90 52/29 91/29 24/25 21/19 49/14 21/10 59/16 01/22 92/42 22/92 22/42 هاایدوکفه

 59/44 44/44 62/6 26/44    44/44 90/2 94/41 20/9 45/41 22/42 موادگیاهی

 22/9       14/2 45/2 14/2 25/1 94/0 25/1 شکنندهستاره 

Polychatae 20/9 40/4 20/5 20/2 22/0 50/9 99/5 25/5 01/6 21/9 65/9 22/40 25/1 

Balanus          21/9 94/0 22/9 22/0 

 22/0 25/4 02/5 21/9          اسفنج

 20/6 00/42 40/9 99/2 40/4 60/2 40/1 90/4 14/9 10/2 2 14/2 40/5 هضم شدهمواد 

   

ترتیب ( به69/9±12/0( و )59/0±29/9)GaSI کمینه شاخص       

بیشینه این  22و در زمستان  21ماده در تابستان  برای جنس نر و

ای جنس ( بر09/2±29/0( برای جنس نر و )95/2±14/0شاخص )

 ها نشانماده محاسبه شد. نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین

بوده  22بین دو جنس تنها در زمستان  GaSIدهنده  اختالف شاخص 

 ها با یکدیگر اختالفی نداشتند(، اما در سایر فصلp<05/0) است

(05/0<p این درحالی است که نتایج حاصل از آزمون بین گروهی ،)

دهنده اختالف هر دو جنس در زمستان ن نشانحاصل از همین آزمو

 حالی در این (، وp<05/0با سایر فصول بوده است ) 21و تابستان  22

 کدیگری با فصل دو این در 21 بهار و 22 پاییز فصل دو که است

طرفه نتایج حاصل از آنالیز واریانس یک(. p>05/0) داشتند شباهت

طولی مختلف، نشان داد های خصوص فراوانی تعداد شکار در کالسدر

ها اختصاصی عمل نکرده و در های طولی در انتخاب شکارکالس

(، این در p<05/0) گرددهای طولی اختالف مشاهده میتمامی دسته

سانتی 20-29متر تا سانتی 99-91جات طولی دستهکه  ستا حالی

های طولی تعداد از انواع شکار را دارا بوده و کالس ترینمتر بیش

 29-21متر و کالس طولی سانتی 90-99تا  مترسانتی 49-41 تریینپا

 اندهای غذائی بسیار اختصاصی عمل نمودهمتر در انتخاب گروهسانتی

 (.1)شکل
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 1939-31های هرمزگان به تفکیک جنس در آب R.haffaraدر  GaSI: تغییرات فصلی شاخص 9شکل

 

 
 1939-31های هرمزگان های طولی در آبتفکیک کالس به R.haffara: فراوانی تعداد شکار 1شکل

 بحث   
، 2/41 ترتیببه fcA.R.های مصرف بر تولید، سطح غذائی و نرخ       

هرمزگان محاسبه  هایآب در R.haffara گونه برای 66/2و  16/0±22/2

 شانک ماهی های غذاییکه مطالعه در خصوص شاخصجاییشد. از آن

های پذیرد مقایسه با گزارشار در دنیا صورت میببرای اولین گوفر

های نرخافزایش نرخ Ryther (4262 ،)باشد. پذیر نمیپیشین امکان

داند، وی اکوسیستم میدر یک  کانهرا نشانی از ت مصرف بر تولید

های اندازه در ترکیبتغییر  دلیل، بهQ/B افزایش نرخ نمایدعنوان می

ول همراه با ط ترمیانگین اندازه کوچک اغلب به سمت بوده که جمعیت

چنین گزارش شده است راندمان اکولوژیکی باشد. هممیتر عمر کوتاه

 دباشنها بسیار متغییر میدر میان انواع موجودات و مراحل رشد گونه

(Pimm، 4299در این رابطه هم .) کردن تغذیهمنطقه تئوری چنین

ا تصور هتر مدلبیشد. نمایمی پیشنهاد نه تغذیه در واحد زمان رایبیش
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رین تبیشدر یک اکوسیستم غذای مصرف شده  خالص نرخ که نمایدمی

 غذای خالص و به همان گونه انرژی خالص در این راستا که باشدمی

 انرژی هزینه شده برای به ر، نسبت بهتکمهای غذا واسطه مقداربه

همکاران  و Christensen (.Wooton، 4229) باشدمیدست آوردن آن 

که شکار در یک ، هنگامیQ/Bدارند شاخص(، عنوان می9009)

ری را تکه شکارچی مدت زمان بیشواسطه ایناکوسیستم کم بوده، به

شدن  ترتواند سبب بیشنماید میدست آوردن شکار صرف میبرای به

چنین معتقد است هم Ryther (4262،)چنین این شاخص گردد. هم

 یستیبا بوده،جاندار  کیر قابل دسترس تکم یکه غذائ یهامکان

 نیکردن شکار انجام دهد بنابرادیو ص شکار یبرا یترشیب هایفعالیت

، از این منظر Q/B. شاخص گرددیم وانیجذب بدن ح یترکم یغذائ

ی گیرشناسی غذای مصرفی اندازهبازدهی بوم تواند بخشی ازکه می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   داری دارد. ارتباط معنی با تولیدات ماهیو ، اید دارای اهمیت بودهنم

ی هرم شبکه غذائ سطح غذائی جایگاه اکولوژیکی یک گونه را در       

(، سطوح 9045) و همکاران  Moniriدهد.یک اکوسیستم نشان می

 A. latus و برای گونه (22/2مقدار)A. bifasciatus  برای دو گونه غذائی

اند، های خلیج فارس و دریای عمان گزارش نمودهبدرآ( 45/2)مقدار

 باشدکهاین مطالعه بسیار نزدیک می در R.haffaraکه به سطح غذائی 

ژاد نباشد. وهابای با سایر اعضاء این خانواده مینشان از قرابت تغذیه

 یک، در دارند باالتر بودن سطوح غذائی(، بیان می9042) و همکاران

تر و یا در دسترس بودن ای بیشدلیل غنای گونهتواند بهمنطقه می

ها برای یک شکارچی در یک منطقه باشد. در این شاخص تعداد شکار

برای گوشتخواران  5خواران و تا خواران و دترتیوسبرای گیاه 9از عدد 

که ماهیانی جائیاز آن(. 4229و همکاران،  Pauly) گزارش شده است

 شاخصکنند تر میای بیشنمایند تغذیهر حرکت میتکه سریع

c.fA.R های این شاخص برای گونه محاسبه رژیم غذایی مهم است. در

ر تتر و بالطبع نرخ متابولیک باالتری هستند بیشبیش فعالیت دارای که

 رتهای با تحرک و نرخ متابولیک کمخالف آن برای گونهبوده و بر

های کفزی کلی برای گونهطوربه تری گزارش شده است ومقدار کم

 (.Pauly ،4229و  Christensen) تر گزارش شده استکم

متر( و وزن)گرم( هر چند )سانتی در مطالعه رابطه بین طول کل       

 202/0، با ضریب همبستگی باالی 9922W  ×45/0=TLکه رابطه توانی 

ال ثابت درطول س های طول و وزن الزاماًگیری شد، اما رابطهنتیجه

تواند متاثر از برخی عوامل بیولوژیک مانند دسترسی به نبوده و می

غذائی بوده که در طول دوران بررسی ساالنه قابلیت تغییر دارند مواد

                                                           
 ای و نام ابزار صیدی است قفس مانند که در مناطق صخره :گرگور 14

 رود. نام انگلیسی آنکار میچنین بسترهای گلی در جنوب برای صید بههم

Trap باشد.می 

(Gerami رشد این گونه نیز با توجه به عدد 9042همکاران،  و .)b 

باشد. هر چند که مقدار شاخص خالی بودن محاسباتی ایزومتریک می

دست آمد و در تفسیر شاخص خالی ه، ب51/66ه در این مطالعه معد

های که دارای مقدار شاخص خالی گردد که گونهبودن معده عنوان می

(، Costello ،4220) باشندمی خوارکم هایگونه ،60-90 بین معده بودن

های این تحقیق اشاره گردد که ا باید به چند نکته در خصوص دادهام

های حاصل از گذار بوده باشد. نمونهتواند براین محاسبات تاثیرمی

 پر یا نیمه پر وصید ترال شناور تحقیقاتی دارای محتویات معده

های صیادی بودند. گاهآوری شده از تخلیههای جمعتری از دادهبیش

های صید توسط ماهیگیران گاهحاصل از تخلیه هاینمونه کهجاییاز آن

صید شده بودند ماندگاری آبزی در  41بزار صید گرگورسنتی و با ا

چنین اتولیز شدن محتویات معده در مدت زمان انتقال به قفس و هم

گذار بوده باشد، که این تواند بر میزان محتویات معده اثرخشکی می

ها آوری شده از شناور تحقیقاتی که نمونههای جمعپدیده در نمونه

شدند، مشاهده شکافی میعرشه کالبد بالفاصله پس از انتقال به

ترتیب دو جنس نر و ماده به در GaSIنگردید. کمینه و بیشینه شاخص 

 GaSIدست آمده است، افزایش هب 22و زمستان  21در فصل تابستان 

دلیل تخلیه مقدار زیادی پروتئین به مثلی عموماًدر طول فصول تولید

رماتوزوئیدها گزارش های تخم و اسپمنظور توسعه سلولو چربی به

های خصوص فعالیت(. در4291)کمالی و همکاران،  شده است

 کانال سوئز مطالعه صورت پذیرفته است مثلی این گونه درتولید

(Hamed  ،در این گزارش، ماه9049و همکاران ،)های ژانویه و فوریه 

لذا  است، بوده R.haffara جنسی رسیدگی )دی ماه و اسفند ماه( اوج

های توان به فعالیترا می 22زمستان یش این شاخص در علت افزا

دهد، ، نشان می4 مان گونه که شکلهتولیدمثلی مرتبط دانست.  

های طولی درصد( در کالس 1/0ترین تعداد فراوانی این گونه )کم

 ترین متر، و بیشسانتی 44-40

صد متر، درسانتی 99-92های طولی درصد( در کالس 2/94) هاآن

که این گونه در صیدهای سنتی تنها توسط جائیاند. از آنقرار داشته

طول خاصی از این آبزی را )گرگور( صید شده و این ابزار صید  قفس

د تر صیتواند صید نماید، که مجموعه این عوامل توانسته بر کممی

که ابزار جاییچنین از آنگذار بوده باشد. همتاثیر R.haffaraشدن 

نماید عامل متصوره این که صید گرگور بسیار اختصاصی عمل می

تر نتر و یا پاییهای طولی باالگونه را بیش از کالس های میانه ایناندازه

باشد. آن گونه که از مطالعه مصرف پوشش داده باشد دور از ذهن نمی
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ها گیری شد، در هر دو آنماده نیز نتیجه ها در دو جنس نر وشکار

ها تفاوت داشته و هر دو جنس این گونه ها با سایر شکارایکفهدو

، 4 الوه جدولعاند. بهها را مصرف نمودهای سایر شکارطور مشابهبه

ر بین ها دایدهنده بیشینه شاخص فراوانی شکار برای دوکفهنشان نیز

باشد. نتایج حاصل از می (66/99( و در کل سال )21/10فصول )

بیانگر این موضوع بوده که این گونه تا حدودی از  R.haffaraمطالعه 

 پوستانچون الروها، میگوها، سختهم 45اقالم غذائی از دامنه محدودی

 ،Al-Oraimi) نمایندقدی برخی از آبزیان تغذیه میو سایز انگشت

 های(. نتایج حاصل از این تحقیق نیز نشان داد هر چند گونه4226

های غذائی  غذائی این گونه وجود دارد، اما گروهمتعددی در رژیم

 باشد. در خصوصگان میمهرهکننده تغذیه غالب این گونه از بیبیان

Winemiller (4292 ،) های آبیاهیان در اکوسیستمغذائی مرژیم

غذائی خود را  تر ماهیان تغییرات ذاتی در رژیمدارد بیشاظهار می

عنوان واریانس خواری بهچیزعالوه شاخص همهنمایند، بهتحمل می

غذائی شکارچیان تعریف شده و به کار برده سطوح غذائی در رژیم

اند که ماهیان نشان داده. (9009و همکاران،  Christensen) شودمی

های ای خود دارند و نقشدامنه وسیعی از سازگاری در عادات تغذیه

 خواری، خواری، گیاهعادات غذائی متفاوتی را مانند دترتیوس

به (. Bakun ،9006) اندخواری نشان دادهچیزخواری و یا همهگوشت

ت ی خود قابلیطلب بوده و در انتخاب غذاتر ماهیان فرصتعالوه، بیش

توان این چنین عنوان نمود که از هیچ نوع از می تغییر دارند و تقریباً

نماید، که این عمومیت در این پژوهش تنهائی تغذیه نمی به غذائی اقالم

 گان بوده است. مهرهشود اما اولویت اصلی این گونه بینیز دیده می

خصوص فراوانی  طرفه درنتایج حاصل از آنالیز واریانس یک       

گونه دهنده هیچهای طولی مختلف نشانتعداد شکار در کالس

شباهتی در انتخاب یک کالس طولی خاص برای یک شکار نبوده و 

(، این در >5/0p) های طولی تفاوت مشاهده گردیددر تمامی دسته

سانتی 20-29متر تا سانتی 99-91جات طولی ت که دستهسا حالی

های طولی انواع شکار را دارا بوده و کالس ترین تعداد ازمتر بیش

 29-21و کالس طولیمتر سانتی 90-99متر تا سانتی 49-41 ترپایین

 اندهای غذائی بسیار اختصاصی عمل نمودهمتر در انتخاب گروهسانتی

های طولی کالسهای سنی و ه(. اطالعات عادات غذائی در گرو1)شکل

و Wallace ) باشدابی ذخایر آبزیان میمختلف یک نیاز اصلی برای ارزی

Fletcher ،4220دهد غذائی می که یک ماهی تغییر رژیم(. مدت زمانی

تواند به عوامل متعددی هم چون مرفولوژی شکارچی، رابطه شکار می

 زیستی بستگی داشته باشدشکارچی، فراوانی شکار و عوامل غیر و

                                                           
45 -  stenophagic: های که در انتخاب غذای خود بسیار اختصاصی گونه

 .ایندنمعمل می

(Koski و Johnson ،9009 آن گونه که نتایج .) این مطالعه نشان 

های اولیه و های دهانی در طولگیری استخواندهد عدم شکلمی

های طولی باالتر توانسته است عامل ها در کالسشکل گرفتن کامل آن

ا هها در این طولای در اختصاصی بودن انتخاب شکارتعیین کننده

واکنش نمایند عنوان میMartell (9001 ،)و  Walters بوده باشد.

ندی بتواند به دو مقوله تقسیمارچان به تغییر در تراکم شکار میشک

 های خوردهکننده تعداد شکاربازگو که پاسخ عملکردی، ابتدا گردد

 به تواندمی دوم مرتبهدر و  باشندمیشده هر شکارچی در واحد زمان 

گزارشات متعددی در خصوص . باشدمرتبط ها تابعی از تراکم شکار

ها در محتویات معده ها و تعداد آناندازه شکاربین رابطه مستقیم 

رقابت در بین (. از دیگر سو Callay ،9002) شکارچیان وجود دارد

ل دلیتر این گونه، شاید بهچنین بیشتر و همهای طولی کمکالس

 Foraging areaتغذیه کردن) منطقه تئوریرقابت غذائی بوده باشد. 

theory) ت حالت محدودیت غذائی، گسترش نماید که تحپیشنهاد می

آشیانه ماهیان افزایش خواهد یافت که وابسته  به استفاده از دامنه 

 (. Martell ،9001و  Walters) باشدها میتری از شکاربیش

 محتویات آنالیز نمود، عنوان بندیجمع یک عنوانبه توانمی چهآن       

ها عنوان مثال آندارد، بههمراه هها را نیز بمعده تعدادی از محدودیت

 باشند،ای از عادت غذائی در زمان و مکان خاصی مییک تصویر لحظه

ون چهم یهایها متغییر بوده و با پدیدهعالوه این مدت در میان گونهبه

ای هاتولیز محتویات معده نوع معینی از رژیم غذائی همانند پالنکتون

مطالعه رژیم غذائی بسیار  ها که ممکن است دردار و دترتیوسژالتین

ها دست آمده از دادهمهم باشند حذف گردند. بنابراین اطالعات به

های زیادی همراه باشد. به هر حال در بسیاری تواند با عدم قطعیتمی

گیری شده است که های شیالتی و بسیاری از مطالعات نتیجهاز مدل

 محیط دارد و ها درشکار مصرف شده نسبت مستقیمی با فراوانی آن

و همکاران،  Rightonباشد )قابل دسترس می شکار تودهزی دهندهنشان

 Cage) (. با توجه به توسعه صنعت پرورش ماهی در قفس9004

cultureکه شانک ماهیان یکی جائی، و از آنهای جنوبی کشور( در آب

 تباشند، اطالعادر دنیا می پروریآبزی صنعت پسند از کاندیدهای مورد

سازی ای در مدلحاصل از این تحقیق عالوه بر اطالعات پایه

د تواند موربندی رژیم غذائی این گونه نیز میاکولوژیکی در فرمول

 استفاده واقع گردد. 
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