فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال نهم ،شماره  ،2تابستان 9316

اکولوژی تغذیه شانک گوفر( )Rhabdosargus haffara Frosska, 5771در
آبهای شمالی خلیجفارس و دریای عمان (استان هرمزگان)
 سیامک بهزادی:


گروه شیالت ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،صندوق پستی3113 :

احسان کامرانی* :گروه شیالت ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،صندوق پستی3113 :

 فرهاد کیمرام:

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،صندوق

پستی95933 -6996 :



محمدشریف رنجبر :گروه زیستشناسی دریا ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،صندوق
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تاریخ دریافت :اردیبهشت 9313
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چکیده
در این پژوهش  165قطعه ( 222نر و  145ماده) شانک گوفر ) (Rhabdosargus haffaraبا میانگین طول کل 24/85±1/15
سانتیمتر و میانگین وزنی ( 146±551گرم) ،در آبهای هرمزگان مطالعه و رابطه توانی 2/78وزن× TL=2/51با ضریب همبستگی 2/72
بهدست آمد .نرخ مصرف بر زیتوده ،سطح غذائی و مساحت باله دمی بهترتیب  1/11±2/46 ،54/1و  1/66برای اولین بار در آبهای خلیج
فارس و دریای عمان برای  R. haffaraمحاسبه گردید .افزایش نرخ مصرف بر زیتوده ،نشانی از تکانه در یک اکوسیستم بوده و میتواند به دلیل
تغییر در اندازههای جمعیت و همچنین کمبود شکاردر یک اکوسیستم صورت پذیرفته باشد،که این رخداد اغلب به سمت میانگین اندازه کوچکتر
همراه با طول عمر کوتاهتر در موجودات اتفاق میافتد .سطح تروفی بهدست آمده در این تحقیق نشاندهنده رژیم گوشتخواری در این گونه
میباشد .همچنین ،بیشینه شاخص فراوانی شکارهای مصرف شده مربوط به دوکفه ایها در فصول ( )42/84و در کل سال ( )25/66نتیجهگیری
شد .نتایج حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه در خصوص فراوانی تعداد شکار در کالسهای طولی مختلف نشان داد که کالسهای طولی در انتخاب
شکارها اختصاصی عمل نکردهاند ( .)p>2/1یافتههای حاصل از این تحقیق عالوه بر اطالعات پایهای در مدلسازی اکولوژیکی در فرمولبندی
رژیمغذائی این گونه در صنعت آبزیپروری میتواند مورد استفاده واقع گردند.
کلمات کلیدی :تغذیه ،شانک گوفر ،نرخ مصرف بر تولید ،سطح غذائی و  ،A.Rc.fهرمزگان ،خلیجفارس و دریای عمان
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

ezas74@gmail.com
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اکولوژی تغذیه شانک گوفر در آبهای شمالی خلیجفارس و دریای عمان (استان هرمزگان)

مقدمه
شانکماهیان 4یکی از خانوادههای مهم شیالتی در آبهای جنوب
ایران میباشد ،عموماً گونههای این خانواده در دنیا از نظر تجاری مهم
میباشند و قسمت عمدهای از صید سنتی و صنعتی را تشکیل
میدهند ( Al-Mamryو همکاران .)9002 ،خانواده شانکماهیان
عموماً با نامهای  Porgiesو  Sea breamsشناخته میشوند که به
صورت گسترده در آبهای مناطق معتدله و گرمسیری پراکنش دارند
( Froeseو  .)9042 ،Paulyاز این خانواده  99جنس و چهار زیر
خانواده با  14گونه تاکنون در دنیا گزارش شده است ( Bauchotو
همکاران ،)4292 ،که از جنس  Rhabdosargusتاکنون شش گونه
 R.sarba ،R.niger ،R.holubi ،R.haffara ،R. globicepsو R. thorpei
دردنیا گزارش شده است ( Froeseو  .)9042 ،Paulyگونههای متعلق
به این خانواده نزدیک به کف بستر دریا 9در آبهای کم عمق ساحلی
و آبهای نسبتاً عمیقتر زندگی کرده و برخی از گونههای آنها در
زیستگاههای لب شور 2نیز دیده شدهاند ( ،)4225 ،Randallاین در
صورتی است که اعضاء جوان این گونه عموماً در نهرهای کوچک 1و
خوریات بهصورت دستههای دیده میشود ،ضمن اینکه بالغین بیشتر
در آبهای عمیقتر و بهصورت تنها زندگی میکنند (Verdiell-
 Cubedoو همکاران .)9002 ،بهعالوه خانواده شانکماهیان در آبهای
ساحلی مناطق گرمسیری و معتدله و همچنین در نواحی کمعمق
گزارش شده است ( Bauchotو همکاران .)4292 ،مطالعه اکوسیستمهای
5
دریایی نشان داده است که روابط غذائی آبزیان متاثر از تکانههای
محیطی و صیادی بوده و در حالتهایی شدید این روابط میتواند به
2
فروپاشی 6بیانجامد( Waltersو  .)9001 ،Martellمطالعه سطح تغذیه
( ،)T.Lمیتواند جایگاه یک آبزی را در شبکه غذائی نشان دهد ،به
عالوه مطالعه نرخ مصرف بر تولیدات )Q/B( 9یک فاکتور اکولوژیکی
مهم ب وده که راندمان مصرف غذا توسط یک گونه را در اکوسیستم
بیان مینماید( Paulyو  .)9000 ،salaهم چنین برآورد مساحت ناحیه
دمی( )ARc.f( )Aspect ratio of Caudal finآبزیان تاثیر مهمی در
شکار و تغذیه ماهیان دارد ( .)4294 ،Wallaceتاکنون مطالعات ارزش
مندی در خصوص جنبه های مختلف زیستی و ردهبندی گونههای
شانک ماهیان توسط محققین داخلی و خارجی صورت پذیرفته
است( Hughesو همکاران9009 ،؛  Chibaو همکاران9002 ،؛ Al-
4226 ،Oraimi؛ 9001 ،El-Boray؛ 9001 ،El-Moselhy؛ El-
Sparidae -1
Demersal - 2
Brackish habitats -3
Creek - 4
Stress - 5
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9001 ،Boray؛ 9045 ،El-Drawany؛ سورینژاد و همکاران.)4222 ،
به عالوه  ،)9044( Mehannaبه مطالعه بر روی روی رشد و تعیین
سن این گونه با استفاده از فلس و حلقههای رشد در آبهای کانال
سوئز پرداخته است .هم چنین  ،)9000( Ahmedبر روی دینامیک
جمعیت این گونه در آبهای جنوبی سواحل  Sinaiدر همین خلیج
مطالعاتی انجام داده است ،در مطالعهای این گونه جزوء گونههای در
معرض تهدید گزارش شده است( Russellو همکاران.)9041 ،
در خصوص مطالعه رژیم غذائی  Rhabdosargus haffaraدر
آبهای خلیجفارس و دریای عمان و دنیا تاکنون گزارشی ارائه نشده
است .نتایج این تحقیق میتواند جایگاه اکولوژیکی این گونه را در
شبکه غذائی آبهای خلیج-فارس و دریای عمان نشان داده و رژیم
غذائی و راندمان تغذیه ای این گونه را نشان دهد.

مواد و روشها
مطالعه حاضر در آبهای استان هرمزگان (حدفاصل راس نایبند
در غرب تا راس میدانی در شرق استان) از شهریور 4222تا شهریور
 4221انجام شد .بهمنظور نمونهبرداری از کشتی تحقیقاتی فردوس
یک مجهز به ترال پاشنه 2استفاده گردید ،همچنین همزمان از
تخلیهگاههای صید در مناطق بندرلنگه ،بندرعباس و بندرجاسک
نمونهبرداری صورت پذیرفت (شکل .)4

شکل :1محلهای نمونهبرداری از گونه شانک گوفردر آبهای متعلق
به استان هرمزگان1939-1931
Collapse- 6
Trophic level - 7
consumption per biomass - 8
Trawling stern- 9
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شناسایی گونه  R.haffaraو همچنین محتویات معده براساس
کلیدهای شناسایی معتبر انجام شد (9002 ،Bruyne؛  Smithو
همکاران9002 ،؛ 4296 ،Wolfgang؛  Fisherو .)4291 ،Bianchi
دادههای حاصل از این پژوهش بهصورت فصلی پردازش و آنالیز شدند.
مولفههای زیستسنجی شامل طول کل (با استفاده از خطکش
زیستسنجی با دقت  4میلیمتر) ،وزنکل (با استفاده از ترازوی
دیجیتال با دقت  0/04گرم) و عکس از باله دمی ماهیان (بهمنظور
محاسبه مساحت باله دمی) صورت پذیرفت ( Abramoffو همکاران،
 .)9001سپس نمونهها تشریح و سیستم گوارشی هر قطعه ماهی با
دقت از بدن آبزی جدا گردید ،نمونهها امعاء و احشاء با ترازوی
دیجیتال با دقت 0/04گرم توزین شد .ابتدا نمونهها بر حسب کشیدگی
عضالت معده به چهار دسته خالی ،یک چهارم پر ،نیمه پر ،سه چهارم
پر و پر تقسیمبندی گردید ،سپس نمونهها در پتریدیش تخلیه و با
استفاده از استریومیکروسکوپ × 40شناسایی گردید ( Berraو همکاران،
 .)4292پس از شناسایی محتویات معده هر شکار شمارش و توزین
(±0/04گرم) گردید ،و بهمنظور تفسیر فراوانی تعداد و وزن شکارها از
آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه تست توکی و آزمون مقایسه
میانگینها تی استیودنت در نرمافزار SPSS90استفاده شد (.)α=0/05
نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کلموگراف-اسمیرنوف 40بررسی
و بهدلیل نرمال نبودن آنها از تبدیل لگاریتمی در پایه  40استفاده شد.
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عبارت دیگر این شاخص ضریب بازدهی اکولوژیکی غذای مصرفی را
نشان میدهد ( Palomaresو  .)4292 ،Paulyضریب یا بازدهی
بومشناسی غذای مصرفی از معادله خطی زیر محاسبه گردید:

2/2610/901∞-4/265´ 0/0920/5290/2290/52

( Christensenو  ،)4229 ،Paulyدر این معادله ´  Tمعرف میانگین
درجهحرارت آب بوده و این گونه محاسبه میگردد،4000/Kelvin :
در این تحقیق از میانگین دمای ساالنه در آبهای خلیجفارس و دریای
عمان  96/5درجه سانتیگراد استفاده شد (ابراهیمی =d ،)4229 ،در
دتریتوسخواران برابر با یک و در گیاهخواران و گوشتخواران برابر با
صفر =h ،در گیاهخواران برابر با یک و در دترتیوسخواران و
گوشتخواران برابر با صفر بوده Ar ،نسبت باله دمی ،و ∞ =Wوزن
بینهایت آبزی مورد مطالعه میباشد ،همچنین زیتوده این گونه در
آبهای خلیج فارس و دریای عمان در سال مورد بررسی از اطالعات
گشتهای برآورد زیتوده کفزیان بهروش مساحت جاروب شده 100
کیلوگرم بر مایل بر مربع دریایی استفاده شد (دهقانی و همکاران،
.)4221
تعیین رژیم غذایی -شاخص شدت تغذیه :)GaSI(11این
شاخص برای ماهی  R.haffaraاز تقسیم نمودن وزن معده با محتویات
( )wiبر وزن کل بدن ( a )Wمحاسبه شد ()4290 ،Hyslop
∗ 100

wi
W

= GaSI
12

شاخص تهیبودن معده ( :)CVشاخص خالی بودن معده از

سطح تغذیه ( :)Trophic levelبهمنظور محاسبه سطوح تغذیهای
ماهی  R.haffaraدر شبکه غذائی از نرمافزار  Trophlabاستفاده شد
( Froeseو  .)9049 ،Paulyاین نرمافزار براساس نسبت هر شکار در
رژیم غذائی ماهی جایگاه اکولوژیکی آن را در شبکه غذائی تعیین
مینماید .اساس محاسبات در نرمافزار فوق معادله خطی
 ،𝑇𝑅𝑂𝑃𝐻𝑖 = 1 + ∑𝐺𝑗=1 𝐷𝐶𝑖𝑗. TROPHj,که در آن  DCijنسبت
شکار ( jدر رژیم غذائی شکارچی  TROPHj ،)iسطح غذائی شکار j
و  Gبیانگر تعداد دستههای شکار میباشد ( Froeseو .)9049 ،Pauly

ماهیانی که بهوسیله صید  iو  Siتعداد کل سایر شکار در معده مورد
بررسی میباشد (.)4290 ،Hyslop

مساحت ناحیه باله دمی( :)Aspect ratio of Caudal finبه

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

منظور محاسبه این شاخص از باله دمی  %50از هر یک از کالسهای
طولی عکس تهیه شد ،سپس با استفاده از معادله Aspect ratio=h9/ S
که در آن  hارتفاع باله دمی و  sمساحت آن میباشد ،این شاخص
محاسبه گردید ( Abramoffو همکاران .)9001 ،سپس نسبت باله
دمی کل ( )A.Rc.fاز میانگین آنها محاسبه شد.
مصرف/زیتوده( :)Q/Bاین شاخص برای اندازهگیری ضریب و

معادله

ES
، CV  100
TS

که در آن  ES ،CVو  TSبهترتیب شاخص

خالی بودن معده ،تعداد معدههای خالی و تعداد کل معدههای مورد
بررسی میباشند محاسبه شد ( Chrisafiو همکاران.)9002 ،
درصد فراوانی ( )Niنوع شکار :این شاخص با استفاده از معادله

 Ni = ∑Siمحاسبه گردید ،که دراین معادله  Siمحتویات معده
∗ 400
∑St

NSi
،F. P = ∑NS
منظور محاسبه شاخص فرکانس حضور صید از معادله∗ 400
که در آن  F.Pعبارت از شاخص وقوع شکار NSi ،تعداد معدههای
دارای شکار  iو  NSتعداد کل معدههای مورد مطالعه میباشد استفاده
شد ( Chrisafiو همکاران .)9002 ،سه تفسیر برای سه عدد کمتر از
( 40غذای تصادفی) ،بین  40تا ( 50غذای فرعی) و باالی ( 50غذای
اصلی) حاصل از این محاسبه عنوان شده است (.)4220 ،Costello

میزان بازدهی اکولوژیک غذای مصرفی مورد استفاده قرار میگیرد ،به
Kolmogorov–Smirnov test - 10
11

gastro-somatic index -

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

با میانگین طول کل ( 91/29±5/59س.م) و میانگین وزنی (216 ±492
گرم) بررسی شد ،که در دامنه طولی 40-25س.م (طول کل) و دامنه
وزنی( 15-4050گرم) قرار داشتند .رابطه توانایی T.L=0/45×W9/22
با ضریب همبستگی  0/20نتیجهگیری شد .آزمون  tاستفاده شده
برای مطالعه همبستگی بین طول کل و وزن این گونه بیانگر همبستگی

باالی بوده ،که نشان از همبستگی زیاد این دو مشخصه در این آبزی
میباشد .نرخ مصرف بر زیتوده ،سطح غذائی و نسبت باله دمی به
ترتیب  2/22±0/16 ،41/2و  2/66برای  R.haffaraدر آبهای
هرمزگان محاسبه شد .همچنین نتایج حاصل از مطالعه فراوانی
طولهای مطالعه شده این گونه نشاندهنده آن بوده که کمینه و
بیشینه فراوانی آنها در کالسهای 0/1( 40-44درصد) و 99-92
( 94/2درصد) قرار داشتهاند (شکل.)4

شکل :1توزیع فراوانی طولی  R.haffaraدر آبهای استان هرمزگان 1939-1931

بهعالوه نتایج حاصل از آزمون برونگروهی آنالیز واریانس یک
طرفه تست توکی در خصوص فراوانی عددی و وزنی شکارهای مورد
مطالعه در دو جنس نر و ماده نشاندهنده تفاوت فقط در دوکفهایها
با سایر شکارها میباشد ( ،)p<0/05و این در صورتی است که مصرف

تعداد و وزن سایر شکارها در دو جنس با یکدیگر شباهت داشتند،
حتی نتایج حاصل از آزمون درونگروهی بیانگر عدم اختالف در شکار
دوکفهایها در دو جنس نر و ماده میباشد (( )p>0/05شکل.)9

شکل :2توزیع فراوانی عددی و وزنی شکار درگونه  R.haffaraبه تفکیک جنس در آبهای هرمزگان1939-31

456
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مربوط به دوکفهایها ( )10/21و مواد هضم شده ( )4/4بهترتیب در
دو فصل زمستان  22و بهار 21بوده است ،این در صورتی است که
بیشینه کل این شاخص در دوکفهایها ( )99/66و کمینه آن در
باالنوس و اسفنجها ( )0/22مشاهده گردید.

شاخص خالی بودن معده در این مطالعه  66/51بهدست آمد،
که بیانگر کمخواری این گونه میباشد .درصد فراوانی وزنی (،)W
فراوانی تعداد ( )Nو همچنین شاخص فراوانی وقوع شکار ( )FPبرای
شکارهای مصرفشده در هر چهار فصل به تفکیک در جدول ،4ارائه
شده است .بیشینه و کمینه شاخص فراوانی شکارهای مصرف شده

جدول :1درصد فراوانی عددی ( ،)Nدرصد فراوانی وزنی ( )Wو درصد فراوانی وقوع شکار ( )FPبه تفکیک فصل و ساالنه شانک گوفر در آبهای
هرمزگان1939-31
پاییز 1939

نوع شکار
ماهی
Tellina sp.
T. capsoides
Pinctada sp.
Barbatia sp.
Chlamys sp.

خرچنگ
شکمپایان
دوکفهایها
موادگیاهی
ستاره شکننده
Polychatae

زمستان 1939

تابستان 1931

بهار 1931

شکار

%N

%W

%FP

%N

%W

%FP

%N

%W

%FP

%N

%W

%FP

 %FPکل

2/60
1/25
9/20
1/25
1/25
9/20
9/20
1/25
42/22
42/22
1/25
9/20

9/09
2/45
41/94
5/22
5/99
40/01
2/99
4/62
92/22
41/45
0/94
4/40

9/20
6/92
9/20
1/25
1/25
9/20
49/25
1/25
42/92
9/20
1/25
5/20

1/04
2/20

9/16
2/21

2/14
2/20

4/29
5/99

1/91
2/49

2/41
2/41

9
5/99

9/46
2/24

2/14
2/20

6/22
1/25
4/29
9/22
4/29
2/24
6/22
2/20
99/66
44/59
9/22
1/25
0/22
0/22
6/20

5/99
2/14
2/14
44/44
22/01
41/94
2/14
2/20

9/26
6/92
41/92
16/59
2/90
2/45
0/22

2/14
2/14
44/44
10/21
44/44
2/14
9/50

6/20

2/41

42/65
5/99
44/26
14/49

42/62
9/22
42/92
19/21

41/92
2/41
41/92
25/24

5/99

5/25

6/01

Balanus

اسفنج
مواد هضم شده

فراوانی وقوع

5/40

2/14

2

2/10

9/14

4/90

کمینه شاخص )9/29±0/59( GaSIو ( )9/69±0/12بهترتیب
برای جنس نر و ماده در تابستان  21و در زمستان  22بیشینه این
شاخص ( )2/95±0/14برای جنس نر و ( )2/09±0/29برای جنس
ماده محاسبه شد .نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگینها نشان
دهنده اختالف شاخص  GaSIبین دو جنس تنها در زمستان  22بوده
است ( ،)p>0/05اما در سایر فصلها با یکدیگر اختالفی نداشتند
( ،) p<0/05این درحالی است که نتایج حاصل از آزمون بین گروهی
حاصل از همین آزمون نشاندهنده اختالف هر دو جنس در زمستان
 22و تابستان  21با سایر فصول بوده است ( ،)p>0/05و این در حالی
است که دو فصل پاییز  22و بهار  21در این دو فصل با یکدیگر

1/40

2/60

4/40

9/21
9/21
5/99
5/99
44/26
29/91
44/26

2/16
2/60
2/92
2/96
2/19
29/52
6/62

9/90
9/90
2/94
2/14
44/44
90/01
44/44

9/21
9/21
9/21
2/99

9/65
0/94
5/02
9/40

40/22
9/22
4/25
42/00

شباهت داشتند ( .)p<0/05نتایج حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه
درخصوص فراوانی تعداد شکار در کالسهای طولی مختلف ،نشان داد
کالسهای طولی در انتخاب شکارها اختصاصی عمل نکرده و در
تمامی دستههای طولی اختالف مشاهده میگردد ( ،)p>0/05این در
حالی است که دستهجات طولی  99-91سانتیمتر تا  20-29سانتی
متر بیشترین تعداد از انواع شکار را دارا بوده و کالسهای طولی
پایینتر  49-41سانتیمتر تا  90-99سانتیمتر و کالس طولی 29-21
سانتیمتر در انتخاب گروههای غذائی بسیار اختصاصی عمل نمودهاند
(شکل.)1
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شکل :9تغییرات فصلی شاخص  GaSIدر  R.haffaraبه تفکیک جنس در آبهای هرمزگان 1939-31

شکل :1فراوانی تعداد شکار  R.haffaraبه تفکیک کالسهای طولی در آبهای هرمزگان 1939-31

بحث
نرخهای مصرف بر تولید ،سطح غذائی و  A.Rc.fبهترتیب ،41/2
 2/22±0/16و  2/66برای گونه  R.haffaraدر آبهای هرمزگان محاسبه
شد .از آنجاییکه مطالعه در خصوص شاخصهای غذایی ماهی شانک
گوفر برای اولینبار در دنیا صورت میپذیرد مقایسه با گزارشهای
پیشین امکانپذیر نمیباشد ،)4262( Ryther .افزایش نرخ نرخهای
459

مصرف بر تولید را نشانی از تکانه در یک اکوسیستم میداند ،وی
عنوان مینماید افزایش نرخ  ،Q/Bبهدلیل تغییر در ترکیب اندازههای
جمعیت بوده که اغلب به سمت میانگین اندازه کوچکتر همراه با طول
عمر کوتاهتر میباشد .همچنین گزارش شده است راندمان اکولوژیکی
در میان انواع موجودات و مراحل رشد گونهها بسیار متغییر میباشند
( .)4299 ،Pimmدر این رابطه همچنین تئوری منطقه تغذیهکردن
بیشینه تغذیه در واحد زمان را پیشنهاد مینماید .بیشتر مدلها تصور
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مینماید که نرخ خالص غذای مصرف شده در یک اکوسیستم بیشترین
میباشد که در این راستا غذای خالص و به همان گونه انرژی خالص
بهواسطه مقدار غذاهای کمتر ،نسبت به انرژی هزینه شده برای به
دست آوردن آن میباشد ( Christensen .)4229 ،Wootonو همکاران
( ،)9009عنوان میدارند شاخص ،Q/Bهنگامیکه شکار در یک
اکوسیستم کم بوده ،بهواسطه اینکه شکارچی مدت زمان بیشتری را
برای بهدست آوردن شکار صرف مینماید میتواند سبب بیشتر شدن
این شاخص گردد .همچنین  ،)4262( Rytherهمچنین معتقد است
مکانهای که غذائی کمتر قابل دسترس یک جاندار بوده ،بایستی
فعالیتهای بیشتری برای شکار و صیدکردن شکار انجام دهد بنابراین
غذائی کمتری جذب بدن حیوان میگردد .شاخص  ،Q/Bاز این منظر
که میتواند بخشی از بازدهی بومشناسی غذای مصرفی اندازهگیری
نماید دارای اهمیت بوده ،و با تولیدات ماهی ارتباط معنیداری دارد.
سطح غذائی جایگاه اکولوژیکی یک گونه را در هرم شبکه غذائی
یک اکوسیستم نشان میدهد Moniri .و همکاران ( ،)9045سطوح
غذائی برای دو گونه ( A. bifasciatusمقدار )2/22و برای گونهA. latus
(مقدار )2/45درآبهای خلیج فارس و دریای عمان گزارش نمودهاند،
که به سطح غذائی  R.haffaraدر این مطالعه بسیار نزدیک میباشدکه
نشان از قرابت تغذیهای با سایر اعضاء این خانواده میباشد .وهابنژاد
و همکاران ( ،)9042بیان میدارند باالتر بودن سطوح غذائی ،در یک
منطقه میتواند بهدلیل غنای گونهای بیشتر و یا در دسترس بودن
تعداد شکارها برای یک شکارچی در یک منطقه باشد .در این شاخص
از عدد  9برای گیاهخواران و دترتیوسخواران و تا  5برای گوشتخواران
گزارش شده است ( Paulyو همکاران .)4229 ،از آنجائیکه ماهیانی
که سریعتر حرکت مینمایند تغذیهای بیشتر میکنند شاخص
 A.Rc.fدر محاسبه رژیم غذایی مهم است .این شاخص برای گونههای
که دارای فعالیت بیشتر و بالطبع نرخ متابولیک باالتری هستند بیشتر
بوده و برخالف آن برای گونههای با تحرک و نرخ متابولیک کمتر
مقدار کمتری گزارش شده است و بهطورکلی برای گونههای کفزی
کمتر گزارش شده است ( Christensenو .)4229 ،Pauly
در مطالعه رابطه بین طول کل (سانتیمتر) و وزن(گرم) هر چند
که رابطه توانی  ،TL=0/45 × W9922با ضریب همبستگی باالی 0/202
نتیجهگیری شد ،اما رابطههای طول و وزن الزاماً درطول سال ثابت
نبوده و میتواند متاثر از برخی عوامل بیولوژیک مانند دسترسی به
مواد غذائی بوده که در طول دوران بررسی ساالنه قابلیت تغییر دارند
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( Geramiو همکاران .)9042 ،رشد این گونه نیز با توجه به عدد
محاسباتی ایزومتریک میباشد .هر چند که مقدار شاخص خالی بودن
معده در این مطالعه  ،66/51بهدست آمد و در تفسیر شاخص خالی
بودن معده عنوان میگردد که گونههای که دارای مقدار شاخص خالی
بودن معده بین  ،60-90گونههای کمخوار میباشند (،)4220 ،Costello
اما باید به چند نکته در خصوص دادههای این تحقیق اشاره گردد که
میتواند براین محاسبات تاثیرگذار بوده باشد .نمونههای حاصل از
صید ترال شناور تحقیقاتی دارای محتویات معدهپر و یا نیمهپر
بیشتری از دادههای جمعآوری شده از تخلیهگاههای صیادی بودند.
از آنجاییکه نمونههای حاصل از تخلیهگاههای صید توسط ماهیگیران
سنتی و با ابزار صید گرگور 41صید شده بودند ماندگاری آبزی در
قفس و همچنین اتولیز شدن محتویات معده در مدت زمان انتقال به
خشکی میتواند بر میزان محتویات معده اثرگذار بوده باشد ،که این
پدیده در نمونههای جمعآوری شده از شناور تحقیقاتی که نمونهها
بالفاصله پس از انتقال به عرشه کالبدشکافی میشدند ،مشاهده
نگردید .کمینه و بیشینه شاخص  GaSIدر دو جنس نر و ماده بهترتیب
در فصل تابستان  21و زمستان  22بهدست آمده است ،افزایش GaSI
در طول فصول تولیدمثلی عموماً بهدلیل تخلیه مقدار زیادی پروتئین
و چربی بهمنظور توسعه سلولهای تخم و اسپرماتوزوئیدها گزارش
شده است (کمالی و همکاران .)4291 ،درخصوص فعالیتهای
تولیدمثلی این گونه در کانال سوئز مطالعه صورت پذیرفته است
( Hamedو همکاران ،)9049 ،در این گزارش ،ماههای ژانویه و فوریه
(دی ماه و اسفند ماه) اوج رسیدگی جنسی  R.haffaraبوده است ،لذا
علت افزایش این شاخص در زمستان  22را میتوان به فعالیتهای
تولیدمثلی مرتبط دانست .همان گونه که شکل  ،4نشان میدهد،
کمترین تعداد فراوانی این گونه ( 0/1درصد) در کالسهای طولی
بیشترین
و
سانتیمتر،
40-44
آنها ( 94/2درصد) در کالسهای طولی  99-92سانتیمتر ،درصد
قرار داشتهاند .از آنجائیکه این گونه در صیدهای سنتی تنها توسط
قفس (گرگور) صید شده و این ابزار صید طول خاصی از این آبزی را
میتواند صید نماید ،که مجموعه این عوامل توانسته بر کمتر صید
شدن  R.haffaraتاثیرگذار بوده باشد .همچنین از آنجاییکه ابزار
صید گرگور بسیار اختصاصی عمل مینماید عامل متصوره این که
اندازههای میانه این گونه را بیش از کالسهای طولی باالتر و یا پایینتر
پوشش داده باشد دور از ذهن نمیباشد .آن گونه که از مطالعه مصرف
b

 14گرگور :نام ابزار صیدی است قفس مانند که در مناطق صخرهای و
همچنین بسترهای گلی در جنوب برای صید بهکار میرود .نام انگلیسی آن
 Trapمیباشد.
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شکارها در دو جنس نر و ماده نیز نتیجهگیری شد ،در هر دو آنها
دوکفهایها با سایر شکارها تفاوت داشته و هر دو جنس این گونه
بهطور مشابهای سایر شکارها را مصرف نمودهاند .بهعالوه جدول ،4
نیز نشاندهنده بیشینه شاخص فراوانی شکار برای دوکفهایها در بین
فصول ( )10/21و در کل سال ( )99/66میباشد .نتایج حاصل از
مطالعه  R.haffaraبیانگر این موضوع بوده که این گونه تا حدودی از
دامنه محدودی از اقالم غذائی 45همچون الروها ،میگوها ،سختپوستان
و سایز انگشتقدی برخی از آبزیان تغذیه مینمایند (،Al-Oraimi
 .)4226نتایج حاصل از این تحقیق نیز نشان داد هر چند گونههای
متعددی در رژیمغذائی این گونه وجود دارد ،اما گروههای غذائی
بیانکننده تغذیه غالب این گونه از بیمهرهگان میباشد .در خصوص
رژیمغذائی ماهیان در اکوسیستمهای آبی ،)4292( Winemiller
اظهار میدارد بیشتر ماهیان تغییرات ذاتی در رژیم غذائی خود را
تحمل مینمایند ،بهعالوه شاخص همهچیزخواری بهعنوان واریانس
سطوح غذائی در رژیمغذائی شکارچیان تعریف شده و به کار برده
میشود ( Christensenو همکاران .)9009 ،ماهیان نشان دادهاند که
دامنه وسیعی از سازگاری در عادات تغذیهای خود دارند و نقشهای
عادات غذائی متفاوتی را مانند دترتیوسخواری ،گیاهخواری،
گوشتخواری و یا همهچیزخواری نشان دادهاند ( .)9006 ،Bakunبه
عالوه ،بیشتر ماهیان فرصتطلب بوده و در انتخاب غذای خود قابلیت
تغییر دارند و تقریباً میتوان این چنین عنوان نمود که از هیچ نوع از
اقالم غذائی به تنهائی تغذیه نمینماید ،که این عمومیت در این پژوهش
نیز دیده میشود اما اولویت اصلی این گونه بیمهرهگان بوده است.
نتایج حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه در خصوص فراوانی
تعداد شکار در کالسهای طولی مختلف نشاندهنده هیچگونه
شباهتی در انتخاب یک کالس طولی خاص برای یک شکار نبوده و
در تمامی دستههای طولی تفاوت مشاهده گردید ( ،)p<0/5این در
حالی است که دستهجات طولی  99-91سانتیمتر تا  20-29سانتی
متر بیشترین تعداد از انواع شکار را دارا بوده و کالسهای طولی
پایینتر  49-41سانتیمتر تا  90-99سانتیمتر و کالس طولی29-21
سانتیمتر در انتخاب گروههای غذائی بسیار اختصاصی عمل نمودهاند
(شکل .)1اطالعات عادات غذائی در گروههای سنی و کالسهای طولی
مختلف یک نیاز اصلی برای ارزیابی ذخایر آبزیان میباشد ( Wallaceو
 .)4220 ،Fletcherمدت زمانیکه یک ماهی تغییر رژیم غذائی میدهد
میتواند به عوامل متعددی هم چون مرفولوژی شکارچی ،رابطه شکار
و شکارچی ،فراوانی شکار و عوامل غیرزیستی بستگی داشته باشد
 :stenophagic - 45گونههای که در انتخاب غذای خود بسیار اختصاصی
عمل مینمایند.
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( Koskiو  .)9009 ،Johnsonآن گونه که نتایج این مطالعه نشان
میدهد عدم شکلگیری استخوانهای دهانی در طولهای اولیه و
شکل گرفتن کامل آنها در کالسهای طولی باالتر توانسته است عامل
تعیین کنندهای در اختصاصی بودن انتخاب شکارها در این طولها
بوده باشد Walters .و  ،)9001( Martellعنوان مینمایند واکنش
شکارچان به تغییر در تراکم شکار میتواند به دو مقوله تقسیمبندی
گردد ،ابتدا پاسخ عملکردی که بازگوکننده تعداد شکارهای خورده
شده هر شکارچی در واحد زمان میباشند و در مرتبه دوم میتواند به
تابعی از تراکم شکارها مرتبط باشد .گزارشات متعددی در خصوص
رابطه مستقیم بین اندازه شکارها و تعداد آنها در محتویات معده
شکارچیان وجود دارد ( .)9002 ،Callayاز دیگر سو رقابت در بین
کالسهای طولی کمتر و همچنین بیشتر این گونه ،شاید بهدلیل
رقابت غذائی بوده باشد .تئوری منطقه تغذیه کردن( Foraging area
 )theoryپیشنهاد مینماید که تحت حالت محدودیت غذائی ،گسترش
آشیانه ماهیان افزایش خواهد یافت که وابسته به استفاده از دامنه
بیشتری از شکارها میباشد ( Waltersو .)9001 ،Martell
آنچه میتوان بهعنوان یک جمعبندی عنوان نمود ،آنالیز محتویات
معده تعدادی از محدودیتها را نیز بههمراه دارد ،بهعنوان مثال آنها
یک تصویر لحظهای از عادت غذائی در زمان و مکان خاصی میباشند،
بهعالوه این مدت در میان گونهها متغییر بوده و با پدیدههایی همچون
اتولیز محتویات معده نوع معینی از رژیم غذائی همانند پالنکتونهای
ژالتیندار و دترتیوسها که ممکن است در مطالعه رژیم غذائی بسیار
مهم باشند حذف گردند .بنابراین اطالعات بهدست آمده از دادهها
میتواند با عدم قطعیتهای زیادی همراه باشد .به هر حال در بسیاری
از مدلهای شیالتی و بسیاری از مطالعات نتیجهگیری شده است که
شکار مصرف شده نسبت مستقیمی با فراوانی آنها در محیط دارد و
نشاندهنده زیتوده شکار قابل دسترس میباشد ( Rightonو همکاران،
 .)9004با توجه به توسعه صنعت پرورش ماهی در قفس ( Cage
 )cultureدر آبهای جنوبی کشور ،و از آنجائیکه شانک ماهیان یکی
از کاندیدهای مورد پسند صنعت آبزیپروری در دنیا میباشند ،اطالعات
حاصل از این تحقیق عالوه بر اطالعات پایهای در مدلسازی
اکولوژیکی در فرمولبندی رژیم غذائی این گونه نیز میتواند مورد
استفاده واقع گردد.
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