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چکیده
در طی دهههای اخیر ،گرم شدن زمین باعث تغییراتی در سرعت وجهت بادها و ایجاد طوفانهای شدید شده است .بهمنظور جلوگیری
از فرسایش سواحل ،ساختارهای سخت مصنوعی در طی خطوط سواحل ساخته شدهاند .این ساختارهای سخت حفاظتی تأثیرات مستقیم و
غیرمستقیمی بر گونههای آبزیان اعمال میکنند .گاوماهی دمگرد متعلق به خانواده گاوماهیان میباشد .این خانواده از ماهیان بهدلیل فراوانی در
دریای خزر نقش عمدهای را در زیست بوم این منطقه ایفا میکنند .این مطالعه با هدف مقایسه تغذیه و تنوع رژیم غذایی گاوماهی دمگرد در
سواحل مصنوعی (سنگچینها) و طبیعی (قلوهسنگی و سنگی) انجام گرفت .بنابر نتایج ،در مجموع  10نوع طعمه شامل :خرچنگهای گرد
( ،)Xanthidaeمیگوها ( ،)Palaemonidaeگاماریدها ( ،)Gammaridaeدوکفهایها ( ،)Bivalviaصدفیان ( ،)Ostracodaروزنهداران
( ،)Foraminiferaکشتیچسب ( ،)Amphibalanus improvisesکرم پرتار( ،)Neries diversicolorتخم ماهی و بقایای ماهی شناسایی
شد .در سواحل مصنوعی ،قلوهسنگی و سنگی بهترتیب  8 ،10و  6نوع ماده غذایی مشاهده گردید .فراوانترین مواد غذایی موجود در دستگاه
گوارش این ماهیان در ساحل صخرهای مصنوعی ،قلوهسنگی وسنگی بهترتیب کشتیچسب با  ،%37/19صدفیان با  %44/78و کرم پرتار با %42/1
بودند .مطالعه تغذیه این ماهیان در سواحل مختلف نشان داد که ماهیان در انواع سواحل از طیف وسیعی از مواد غذایی استفاده کرده و در سواحل
صخرهای مصنوعی بیشتر از سواحل دیگر روی انواع طعمههای غذایی تخصصی بوده اند .مقادیر شاخص شانون در سواحل صخرهای مصنوعی،
قلوهسنگی و سنگی بهترتیب  1/62 ،1/94و  1/55بود .مقایسه این شاخص بین دو نوع ساحل مصنوعی و طبیعی فاقد اختالف معنیدار بود.
کلمات کلیدی :گاوماهی دمگرد ،سنگچینها ،سواحل طبیعی ،تغذیه ،تنوع غذایی
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سعیدی و همکاران

رژیم غذایی گاوماهی دمگرد در زیستگاههای طبیعی و مصنوعی در ساحل نوشهر

مقدمه
در سالهای اخیر ،گرم شدن زمین باعث تغییراتی در سرعت و
جهت بادها و ایجاد طوفانهای شدید شده است (.)2004 ،Beaugrand
عالوه بر آن ،آب شدن یخها ،باعث باال آمدن سطح آب دریاها بهمقدار
تقریباً  70سانتیمتر تا سال  2100میشود ( Hawkinsو همکاران،
 .)2009این طوفانها و فرسایشهای ساحلی تهدیدات جدی را در
طول بسیاری از سواحل ایجاد کردهاند ( Charlierو همکاران .)2005
با توجه به اینکه مناطق ساحلی ،میزبان بسیاری از فعالیتهای
صنعتی ،تفریحی ،آبزیپروری ،کشاورزی و همچنین ،محل استقرار
شهرها و مناطق مسکونی میباشند ( Corbauو همکاران،)2009 ،
بنابراین حفاظت از آنها در مقابل این طوفانها و فرسایشهای ساحلی
امری ضروری و اجتنابناپذیر است ( .)2006 ،Bulleriدر پاسخ به این
تغییرات آبوهوایی ،ساختارهای حفاظتی ساحلی از قبیل موجشکنها،
دیوارهای دریایی ،سنگچینها و ...بهمنظور کاهش اثر فرسایش و
سیالب در سواحلِ در معرض امواج ایجاد شدهاند ( Chapmanو
2011 ،Underwood؛  Charlierو همکاران .) 2005 ،همچنین ،امروزه
با افزایش سریع شهرنشینی و توسعه ساحلی ،زیستگاههای ساحلی
طبیعی بهطور فزایندهای در حال انحطاط و تبدیل به زیستگاههای
تغییر یافته انسانساخت میباشند ( Airoldiو  .)2011 ،Bulleriدر
واقع چنین تغییراتی در ساحل میتوانند باعث تغییر در ساختار و
عملکرد بومسازگان آبی شوند ،اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر
بسیاری از گونههای آبزی داشته باشند ،ساختارهای غیرمتعارفی را به
زیستگاه اضافه کنند که در بعضی موارد این ساختارها باعث جذب
غیرمعمول گونههای بومی و غیربومی به این مناطق میشوند (Davis
و همکاران .)2002 ،ایجاد ساختارهای سخت دفاعی بهویژه در مناطق
ساحلی با بستر نرم میتواند باعث فراهم شدن غذا ،پناهگاه و همچنین،
جذب گونههای موجود در بسترهای سخت شود .تخته سنگهای
اضافه شده به بستر با افزودن یک بعد عمودی به بسترهای مسطح
میتوانند موجب جذب هرچه بیشتر گونههای قلمروطلب به این
مناطق گردند ( Moranو  .)2013 ،Simonسطح آب دریای خزر نیز
طی سالهای  1977-1992بهمیزان  2/2متر و بهطور متوسط 14
سانتیمتر در سال افزایش یافته است ( Firoozfarو همکاران.)2012 ،
همچنین ،در نتیجۀ افزایش چشمگیر ساخت و سازهای ساحلی بهویژه
در نواحی غربی سواحل ایران ،بخش زیادی از سواحل طبیعی این
مناطق به سواحل صخرهای مصنوعی تغییر یافتهاند .با توجه به اینکه
دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان است ،دارای ذخایر عظیمی از
Ponto-Caspian1
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ماهیان مختلف میباشد .این دریا ،از تنوع گونهای باال برخوردار بوده
و همچنین دارای گونههای انحصاری و آب لبشور میباشد (عبدلی و
نادری .)1387 ،خانواده گاوماهیان با  248جنس و بیش از 2000
گونه شناخته شده ،یکی از بزرگترین خانوادههای ماهیان هستند
( .)2013 ،Eshmeyerدر دریای خزر  37گونه و زیرگونه از این خانواده
وجود دارد ( Moyleو  .)2004 ،Cechاین ماهیان بهدلیل فراوانی در
دریای خزر ،نقش عمدهای را در زیستبوم این دریا ایفا میکنند .وجود
اطالعات درباره رژیم غذایی گاوماهیان میتواند در بررسی تأثیر این
گروه از ماهیان بر روی دیگر ماهیان و زنجیره غذایی موجود در
زیستگاه مفید باشد ( Abdoliو همکاران .)2009 ،این خانواده از
ماهیان از مصرفکنندگان کالن منابع غذایی و رقیبی جدی برای سایر
گونهها محسوب میشوند ( Corkumو همکاران .)2004 ،گونه گاوماهی
دمگرد  Neogobius melonostomusکه متعلق به خانواده گاوماهیان
بوده یک گونه بسترزی و بومی منطقه پنتوکاسپین( 1دریای سیاه،
خزر و آزوف) میباشد (  Corkumو همکاران2004 ،؛ .)2004 ،Miller
این گونه در آبهای نزدیک به ساحل تا عمق  20متر ،بعضی اوقات
تا عمق  70متر و در زمستان در مناطق عمیقتر (عمق  200متر)،
روی بسترهای صخرهای ،شنی و ماسهای ،صدفی یا گلی دیده میشود
( .)2013 ،Coadگاوماهی دمگرد بهدلیل داشتن دندانهای حلقی
( Ghedottiو همکاران )1995 ،ذاتاً بهعنوان یک گونه نرمتنخوار در
نظر گرفته میشود .اما این گونه انحصاراً نرمتنخوار نمیباشد (Pinchuk
و همکاران .)2003 ،گاوماهیان دمگرد اصوالً از موجودات بستر تغذیه
می کنند و رژیم غذایی آنها عمدتاً شامل سختپوستان و نرمتنان
میباشد .این ماهیان از پرتاران ،ماهیان کوچک ،تخم گاوماهیان و الرو
حشرات نیز تغذیه میکنند (1986 ،Miller؛  .)1949 ،Bergاین
ماهیان در تاالب گمیشان ،دوکفهایها ،الروحشرات و ناجورپایان را
ترجیح میدهند ( .)2012 ،Abdoliرژیم غذایی این گونه در مطالعات
انجام گرفته در نواحی جنوبشرقی دریای خزر ،نرمتنان ،سختپوستان
و بندپایان بوده است (جوشن .)1391 ،در سواحل گیالن این ماهی
گونهای گوشتخوار ،کفزیخوار و متنوعخوار معرفی شده است و از
بین جانوران مصرفی عمدتاً از نرمتنان و سختپوستان تغذیه کرده
است (عبدالهپور .)1389 ،این ماهی یک تغذیه کننده انعطافپذیر
میباشد که از طیف وسیعی از موادغذایی استفاده کرده و بهصورت
فرصتطلبانهای از قابل دسترسترین طعمه وابسته به زیستگاه تغذیه
میکند ( Ŝtevoveو 2013 ،Kováč؛  .)2001 ،Skoraبا توجه به اینکه،
گاوماهی دمگرد مدت زمان زیادی از سال را در نزدیکی ساحل بهسر
میبرد ،ممکن است تا حد زیادی تحت تأثیر این ساختارهای سخت
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حفاظتی قرار گیرد .بنابراین ،مطالعه تأثیر این ساختارهای سخت حفاظتی
بر روی این گونه بهویژه تغذیه آن امری ضروری مینماید .مطالعه
حاضر با اهدافی از قبیل بررسی رژیم غذایی گاوماهی دمگرد در سواحل
طبیعی و سواحل صخرهای مصنوعی (سنگچینها) ،که در بسترهای
نرم جایگزین شدهاند و همچنین ،مقایسه تنوع طعمههای موجود در
دستگاه گوارش این ماهیان در بسترهای ذکر شده در ساحل نوشهر
انجام گرفت .ضرورت انجام این مطالعه در منطقه مذکور وجود انواع
سواحل فوق در این منطقه بود .بهدلیل انبوه ساخت و سازهای کنار
ساحل در بسیاری از نواحی امکان دسترسی به ساحل وجود نداشت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :این مطالعه در منطقهای بهطول  30کیلومتر
در ساحل نوشهر ،بهمدت یکسال از فروردین سال  1391تا فروردین
سال  1392صورت گرفت .در این منطقه  4نوع ساحل ،ازجمله ،ساحل
صخرهای مصنوعی ،قلوهسنگی ،ماسهای ،و سنگی بررسی شد .در کل
 14ایستگاه انتخاب شد که  7ایستگاه (ایستگاههای ،8 ،7 ،5 ،3 ،2
 10و  )12از ساحل صخرهای مصنوعی 3 ،ایستگاه (ایستگاههای 4،6و
 )9از ساحل قلوهسنگی 3 ،ایستگاه (ایستگاههای 3 ،1و  )11از ساحل
ماسهای و  1ایستگاه (ایستگاه  )14از ساحل سنگی انتخاب شدند
(شکل .)1

شکل : 1موقعیت  14ایستگاه نمونهبرداری در ساحل نوشهر

Food Preference(FP)1
The modified Castello method2
Prey-specific abundance (Pi)3
Frequency of occurrence (Fi)4
Dominant5
Rare6
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روش مطالعه :نمونهبرداری بهصورت ماهانه بهمدت  2ساعت در
هر ایستگاه و با استفاده از قالب ماهیگیری ( قالب سایز  6با دهانه
 6/35میلیمتر) صورت گرفت .بهدلیل پیچیدگی بستر در برخی مناطق
زیست این ماهیان ،روش نمونهبرداری با قالب یکی از مؤثرترین
روشها برای صید آنها بهشمار میآید و استفاده از تور امکانپذیر
نمیباشد .هرچند که در این روش تنها ماهیان با اندازۀ بزرگتر از 50
میلیمتر صید میشوند ( Moranو  .)2013 ،Simonنمونهها پس از صید
در محلول فرمالین  %10قرار داده شدند .بهمنظور بررسی رژیم غذایی
محتویات دستگاه گوارش استخراج شده و تا پایینترین سطح طبقهبندی
مورد شناسایی قرار گرفتند .در بررسی رژیم غذایی ماهی از شاخص
ارجحیت غذایی1استفاده گردید ( )1993 ،Biswassکه از معادله زیر
محاسبه می گردد:
𝑖𝑆𝑁 = FPکه  :NSiتعداد معدههایی است که دارای طعمه  iو
×100
𝑆𝑁
 :NSتعداد کل معدههایی است که دارای غذا میباشند .اگر FP>10
باشد ،طعمه دارای اهمیت کمی میباشد .اگر10≤FP>50باشد ،غذای
خورده شده یک غذای دسته دوم و فرعی میباشد .اگر 50≥FPباشد
طعمه مذکور غذای اصلی ماهی میباشد .بهمنظور مقایسه سهم
طعمههای موجود در محتویات گوارشی از درصد فراوانی کمی با
𝑖𝑛
𝑛 % N=Ʃاستفاده گردید ( Holdenو  .)1974 ،Raittدر
معادله ×100
این معادله  :niتعداد کل طعمه  iدر محتویات معده و  :nتعداد کل
طعمههای مصرف شده توسط ماهی میباشد.
جهت بررسی محتویات دستگاه گوارش ماهیان از روش اصالح
شده کاستلو 2استفاده گردید ( Amundsenو همکاران .)1996 ،این
روش برپایه نمایش دوبعدی فراوانی طعمۀ غذایی خاص( )Pi3و تکرار
حضور انواع طعمههای خاص )Fi(4در رژیم غذایی استوار میباشد .در
این نمودار ،طعمه غالب 5،طعمهای است که بهمقدار زیاد توسط افراد
زیادی از جمعیت خورده میشود و طعمه نادر6طعمهای است که به
7
مقدار کم توسط افراد کمی از جمعیت خورده میشود .تغذیه تخصصی،
8
استراتژی غذایی تخصصی (گستره غذایی باریک) و تغذیه عمومی،
استراتژی تغذیهای عمومی (گستره غذایی وسیع) را نشان میدهد.
کمترین میزان همپوشانی غذایی 9،استفاده افراد جمعیت از منابع
غذایی متفاوت بهصورت اختصاصی و بیشترین میزان همپوشانی
غذایی10،استفاده افراد جمعیت از منابع غذایی گوناگون بهصورت هم
زمان میباشد (شکل  .)2در این نمودار درصد فراوانی طعمه غذایی
7Specialization
8
Generalization
9

)High BPC (Between-phenotype component
)High WPC (within-Phenotype component

10
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خاص از رابطه  %Pi=(ƩSi/ƩSTi)×100محاسبه میگردد .در این رابطه
 : S iمیزان طعمه  iدر محتویات معده (تعداد) و  : S Tiکل محتویات
معده شکارچیان دارای طعمه  iدر معده آنها میباشند .درصد تکرار
حضور طعمههای غذایی از رابطه  %F=(Ni/N)×100محاسبه میگردد
که در این رابطه  : N iتعداد ماهیان حاوی آیتم غذایی  iو  : Nتعداد
کل ماهیان میباشند .بهمنظور تعیین تنوع گونهای موجود در رژیم
غذایی گاوماهی دمگرد از شاخص شانون1استفاده گردید که از رابطه
 H    pi Lnpiمحاسبه میگردد .در این رابطه  :Hنمایه شانون
و 𝑖𝑝 :فراوانی نسبی موادغذایی میباشد .شاخص شانون با استفاده از
نرمافزار  PRIMERمحاسبه گردید ( .)1989 ،Krebsبهمنظور مقایسه
شاخص شانون بین دو نوع ساحل مصنوعی (سنگچینها) و طبیعی
(قلوهسنگی و سنگی) از آزمون پارامتریک Independent-Sample T
 Testاستفاده شد .این آزمون توسط نرمافزار (SPSS(Version 19
انجام گرفت.

شکل :2نمودار اصالح شده کاستلو

Amundsen

نتایج
در مجموع 159عدد گاوماهی دمگرد از سواحل صخرهای مصنوعی،
قلوهسنگی و سنگی بهدست آمد .هیچ نمونهای از سواحل ماسهای و
همچنین در طول زمستان صید نشد .در نتیجۀ بررسی محتویات
دستگاه گوارش این ماهیان 10 ،نوع طعمه در سطوح مختلف طبقهبندی

Shannon Index1
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شناسایی شد که شامل خانواده خرچنگهای گرد (،)Xanthidae
میگوها ( ،)Palaemonidaeگاماریده ( ، )Gammaridaeرده دوکفهایها
( ،)Bivalviaراسته صدفیان ( ،)Ostracodaزیررده روزنهداران
( ،)Foraminiferaکشتیچسب ( ،)Amphibalanus improvisesکرم
پرتار ( ،)Neries diversicolorتخم ماهی و بقایای ماهی بودند .بر
اساس نتایج بهدست آمده از بررسی شاخص ارجحیت غذایی در سواحل
مختلف هیچ غذای اصلی در سواحل صخرهای مصنوعی و قلوهسنگی
یافت نشد .در ساحل صخرهای مصنوعی کرم پرتار ،خرچنگ ،میگو،
گامارید ،کشتیچسب و ماهی بهعنوان غذای فرعی و در ساحل
قلوهسنگی کرم پرتار ،خرچنگ ،گامارید و کشتیچسب بهعنوان غذای
فرعی شناخته شدند .کرم پرتار بهعنوان غذای اصلی و گامارید ،خرچنگ
و ماهی بهعنوان غذای فرعی در ساحل سنگی شناخته شدند (جدول.)1
مطالعه درصد فراوانی کمی طعمههای موجود در معده ماهیان نشان
داد که در ساحل صخرهای مصنوعی کشتیچسب با %37/19و کرم
پرتار با  %15/28بیش از  %50فراوانی نسبی طعمههای غذایی را به
خود اختصاص دادند .در ساحل قلوهسنگی صدفیان با  %44/78و کرم
پرتار با  %20/43و در ساحل سنگی ،کرم پرتار با  %42/1و کشتیچسب
با %15/78بیش از  %50فراوانی نسبی طعمههای غذایی را بهخود
اختصاص دادند (جدول.)2
نتایج حاصل از بررسی رژیم غذایی این ماهیان در کل دوره
نمونهبرداری نشان داد که در سواحل صخرهای مصنوعی ،تمام  10نوع
ماده غذایی در دستگاه گوارش ماهیان وجود داشته و افراد دارای تغذیه
اختصاصی از مواد غذایی متنوع شامل خرچنگ ،میگو ،کشتیچسب ،کرم
پرتار ،روزنهدار ،صدفیان و تخم ماهی بودند .قرار گرفتن این طعمهها
در بخش سمت چپ و باالی نمودار ،نشاندهنده تغذیه اختصاصی
افراد شکارچی از طعمههای متفاوت بود و میزان همپوشانی غذایی کم
بوده است .دیگر طعمههایی که در بخش پایینی نمودار قرار گرفتهاند
از اهمیت کمی برای ماهی برخوردار بوده و دوکفهایها نیز بهعنوان
طعمه نادر شناخته شدند .استراتژی تغذیهای این ماهیان بیشتر به
سمت تخصصی بودن پیش رفته بود .در ساحل قلوهسنگی ،در مجموع
 8نوع ماده غذایی در محتویات دستگاه گوارش ماهیان شناخته شد.
افراد شکارچی تغذیه اختصاصی از خرچنگ ،کرم پرتار و صدفیان
داشتند .نمودار اصالح شده کاستلو تغذیه اختصاصی و عمومی
(مخلوط) افراد شکارچی را از انواع طعمههای غذایی نشان داد .در
ساحل سنگی 6 ،نوع طعمه مورد شناسایی قرار گرفت .بیش از نیمی
ازجمعیت ماهیان دارای تغذیه اختصاصی از کرم پرتار بودند .تعداد
کمی از افراد شکارچی دارای تغذیه اختصاصی از کشتیچسب بودند.
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در ساحل سنگی در طی نمونهبرداری ،گاوماهیان در طول تابستان و
فقط از یک ماه بهدست آمدند (شکل  .)3مطالعه فصلی استراتژی
تغذیهای ماهیان نشان داد که در ساحل صخرهای مصنوعی در بهار،
تمام  10نوع ماده غذایی در محتویات دستگاه گوارش ماهیان وجود
داشت .افراد شکارچی دارای تغذیه اختصاصی از مواد غذایی متنوع
بودند .در تابستان ماهیان فقط از کرم پرتار تغذیه اختصاصی داشتند.
در پاییز  3نوع طعمه در رژیم غذایی گاوماهیان مشاهده شد .خرچنگ،
طعمه غالب شناخته شد که جمعیت ماهی از آن تغذیه اختصاصی
داشت (شکل  .)4در ساحل قلوه سنگی ،دربهار  7نوع ماده غذایی
شناخته شد .طعمههای با اهمیت بیشتر توسط بیش از نیمی از

جمعیت ماهی خورده شد اما ،سهم کم آنها نسبت به محتویات
دستگاه گوارش ،نشاندهنده استراتژی تغذیهای عمومی در جمعیت
ماهی بود .در تابستان جمعیت ماهی از کرم پرتارتغذیه اختصاصی
داشت .در پاییز افراد شکارچی از خرچنگ تغذیه اختصاصی داشتند
(شکل  .)4مقادیر شاخص شانون در سواحل صخرهای مصنوعی،
قلوهسنگی و سنگی بهترتیب  1/62 ،1/94و  1/55بهدست آمد (شکل
 .)5براساس نتایج بهدست آمده از مقایسه شاخص شانون بین دونوع
ساحل صخرهای مصنوعی و طبیعی مشخص شد که اختالف معنیداری
بین این مقادیر بین دو نوع ساحل وجود ندارد (.)T-0/791 ،P =0/449

جدول :1دستهبندی مواد غذایی براساس شاخص ارجحیت غذایی به تفکیک ساحل
ساحل

غذای اصلی ()50 ≤ FP

غذای فرعی ()10 ≤ FP >50

غذای کم اهمیت () FP > 10

صخرهای مصنوعی
قلوهسنگی
سنگی

―
―
کرم پرتار

خرچنگ ،کرم پرتار ،گاماروس ،میگو ،کشتیچسب ،ماهی
خرچنگ ،گاماروس ،کشتیچسب ،کرم پرتار
خرچنگ ،گاماروس ،ماهی

دوکفهای ،روزنهدار ،تخم ماهی ،صدفیان
میگو ،دوکفهای ،صدفیان ،ماهی
دوکفهای ،کشتیچسب

جدول :2مقادیردرصد فراوانی نسبی طعمه غذایی از نظر تعداد در سواحل مختلف
درصد فراوانی کمی طعمه ()%N
طعمه

خرچنگ

میگو

کرم پرتار

کشنیچسب

گاماروس

دوکفهای

ماهی

روزنهدار

صدفیان

تخم ماهی

ساحل
صخرهای مصنوعی
قلوهسنگی
سنگی

7/02
7/39
13/15

3/71
0/86
0

15/28
20/43
42/1

37/19
10/43
15/78

9/09
8/26
13/25

0/41
2/17
2/63

7/43
5/21
13/15

3/3
0
0

11/15
44/78
0

3/71
0
0

شکل  :3نمایش گرافیکی کاستلو در سواحل مختلف .ساحل صخرهای مصنوعی (زمینه خالدار) ،ساحل قلوهسنگی (زمینه سفید) ،ساحل سنگی (زمینه خاکستری).
خانواده خرچنگهای گرد ،خانواده میگوها▲ ،کرم پرتار(گونه  ،)N.diversicolorکشتی چسب (گونه   ،)A. improvisusخانواده ناجورپایان ،خانواده دوکفهایها،
بقایای ماهی ، ،زیر رده روزنهداران ▬ ،راسته صدفیان ،تخم ماهی
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سعیدی و همکاران

رژیم غذایی گاوماهی دمگرد در زیستگاههای طبیعی و مصنوعی در ساحل نوشهر

شکل  :4نمایش گرافیکی کاستلو در ساحل صخرهای مصنوعی ( زمینه سفید) و ساحل قلوهسنگی (زمینه خاکستری) در فصول مختلف

شکل  :5مقادیر شاخص شانون در سواحل مختلف

بحث
نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که مواد غذایی
متنوعی در دستگاه گوارش گاوماهیان در سواحل طبیعی (قلوهسنگی
و سنگی) و صخرهای مصنوعی وجود دارد .همچنین ،این گاوماهیان
بهطور عمده از سختپوستان و پرتاران تغذیه میکنند .گاوماهیان
دمگرد اساساً از موجودات کفزی تغذیه میکنند ( Rayو ،Corkum
 .)1997رژیم غذایی آنها بهطور عمده شامل نرمتنان و سختپوستان
264

میباشد .آنها همچنین از پرتاران ،ماهیان کوچک ،تخم گاوماهیان و
الرو حشرات نیز تغذیه میکنند ( .)1986 ،Millerدر دریاچههای
بزرگ در شمال آمریکا ( Kornisو همکاران2012 ،؛  Johnsonو
همکاران )2005 ،و آبهای ساحلی دریای بالتیک ( Karlsonو
همکاران )2007 ،نرمتنان بخش عمدۀ موادغذایی این گاوماهیان را
تشکیل دادهاند .براساس اطالعات بهدست آمده از رودخانه دانوب در
یوگسالوی ،گاوماهیان دمگرد بهطور عمده از نرمتنان ،بهویژه
دوکفهایها تغذیه کردهاند .همچنین ناجورپایان ،کمتاران و حشرات
نیز در رژیم غذایی آنها مشاهده شده است ( Simonovicو همکاران،
 .)2001در طی مطالعات انجام گرفته در رودخانه دانوب در کشور
کروات شکمپایان بههمراه الرو شیرونومید و دیگر حشرات آبزی
مهمترین طعمههای غذایی محسوب شدند که شکم پایان با توجه به
اینکه ،فراوانترین ماده غذایی در محیط بودند بهعنوان مهمترین
طعمه غذایی نیز شناسایی گردیدند ( Piriaو همکاران .)2016 ،با
توجه به محدوده وسیع اقالم غذایی مصرفی میتوان گفت این ماهی،
کفزی خوار و متنوع خوار بوده و از طیف وسیعی از موادغذایی بهویژه
سختپوستان و پرتاران تغذیه میکند .نتایج حاصل از این مطالعه با
مطالعات قبلی که نشان دادند این ماهیان دارای گستره غذایی وسیع
میباشند هم راستا بود ( Abdoliو همکاران2012 ،؛  Charlebiosو
همکاران .)1997 ،مطالعات متعددی نیز این ماهی را بهعنوان یک
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گونه متنوعخوار معرفی کردهاند .ازجمله میتوان به مطالعه انجام
گرفته در بخش غربی دریاچه اری در شمال آمریکا اشاره کرد .در این
مطالعه 22نوع طعمه غذایی در محتویات دستگاه گوارش این ماهیان
شناسایی شد که شامل سختپوستان ،حشرات و نرمتنان بودند
( Perelloو همکاران .)2015 ،درآبهای ایرانیِ دریای خزر نیز این
ماهیان از نرم تنان ،میگوها ،پرتاران ،بقایای ماهیان و حشرات آبزی
تغذیه کرده اند ( .)2013 ،Coadبراساس مطالعات عبدالهپور()1389
در سواحل گیالن این ماهی فاقد غذای اصلی بوده و از اقالم غذایی
متنوعی شاملِ شکمپایان ،دوکفهایها ،گامارید و دیگر سختپوستان
بهعنوان غذایی فرعی استفاده کرده است .در واقع احتمال زیاد مصرف
آنها در ارتباط با طیف غذایی وسیع و وفور آنها در ایستگاههای
مطالعاتی بوده است .پیری ( )1379این ماهی را عمدتاً نرمتنخوار و
در درجه بعد سختپوستخوار معرفی کرد .در مطالعات رحمانی
( ) 1377در نهر مادرسو در پارک ملی گلستان ،فراوانی غذایی این
گونه شیرونومید و بالموداران گزارش شده است .این ماهی در سواحل
صخرهای مصنوعی و قلوه سنگی از مواد غذایی متنوعی بهعنوان غذای
فرعی استفاده کرده است که میتواند در ارتباط با حضور و فراوانی
این مواد غذایی در محیط باشد .در ساحل سنگی با توجه به اینکه
نمونهها تنها از یک ایستگاه و در طول تابستان (از یک ماه) بهدست
آمدهاند وجود غذای اصلی میتواند در ارتباط با وفور پرتاران در این
فصل باشد .مقایسه استراتژی تغذیهای در بین سواحل مختلف نشان
داد که رژیم غذایی گاوماهیان دمگرد در این سواحل وسیع میباشد.
مطالعه تغییرات فصلی مشخص کرد که گستره غذایی این ماهیان در
بهار در سواحل صخرهای مصنوعی و قلوه سنگی وسیع میباشد اما،
الگوی استفاده از این منابع غذایی متفاوت بوده بهطوریکه در ساحل
صخره ای مصنوعی افراد ماهی دارای تغذیه اختصاصی از انواع مواد
غذایی متنوع بوده و در ساحل قلوهسنگی دارای تغذیه عمومی بودند.
در تابستان گاوماهیان در هر سه نوع ساحل استراتژی تغذیهای
مخلوط داشتند و جمعیت ماهیان در سواحل قلوهسنگی و سنگی بر
روی کرم پرتار تغذیه اختصاصی داشت .در پاییز هم ماهیان عمدتاً از
سختپوستان تغذیه کردند .براساس مطالعات بهدست آمده از تاالب
گمیشان ( Abdoliو همکاران )2012 ،و خلیج گودانسک (،Skora
 )2001گاوماهیان دمگرد دارای گستره غذایی وسیع بودند و بیشترین
ماده غذایی موجود در منطقه را انتخاب میکردند .بر اساس مطالعات
 10 ، )2001( Skoraنوع طعمه غذایی در محتویات دستگاه گوارش
این ماهیان بهدست آمد .این مطالعات نشان دادند که ماهیان بهصورت
فرصتطلبانه بر روی فراوانترین و قابلدسترسترین مواد غذایی موجود
در زیستگاه تغذیه میکنند .مطابق مطالعات بهدست آمده از رودخانه
دانوب در آلمان ،تغییرات رژیم غذایی این ماهیان
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در طول تابستان در ارتباط با قابلدسترس بودن موادغذایی بوده است.
مطالعه استراتژی تغذیهای نشان داد که این ماهیان در طول تابستان
از مواد غذایی مختلفی استفاده میکنند .ناجورپایان پراهمیتترین
ماده غذایی آنها را تشکیل میدهند و نرمتنان و الرو حشرات مقادیر
کمتری را بهخود اختصاص میدهند ( Brandnerو همکاران.)2013 ،
تغییرات فصلی در رژیم غذایی این گاوماهیان در مطالعات انجام گرفته
در رودخانه دانوب در مجارستان ( Borzaو همکاران )2009 ،و
اسلواکی (  Ŝtevoveو  )2013 ،Kováčنیز مشاهده شد .تغییرات
فصلی در رژیم غذایی در رودخانه دانوب در اسلواکی ،این ماهیان را
تغذیهکنندگانی انعطافپذیر که از قابلدسترسترین منبع انرژی
استفاده میکنند معرفی کرد .دراین مطالعه ،تغذیه گاوماهی دمگرد
بین دو نوع تخصصی و عمومی ظاهر شد ( Ŝtevoveو .)2013 ،Kováč
براساس نتایج بهدست آمده از دریای بالتیک ،این ماهی دارای تغذیۀ
عمومی بوده است که از طیف وسیعی از مواد غذایی و همچنین قابل
دسترسترین ماده غذایی موجود در محیط استفاده کرده است
( Nurkseو همکاران .)2016 ،مطالعه رژیم غذایی گاوماهی دمگرد
در رودخانههای راین و مین در آلمان ،الگوی تغذیهای فرصتطلبانهای
را برای این ماهیان پیشنهاد داد .در این مطالعه بهطورکلی ،ناجورپایان
به عنوان طعمه غالب شناخته شدند ،اما محتویات دستگاه گوارش
تغییراتی را در بین ماهها و رودخانهها نشان دادند .نرمتنان دومین
طعمه غذایی مهم در رودخانه راین بودند .اما در رودخانه مین در دو
ماه مهمترین طعمه غذایی شناخته شدند ( Emedو همکاران.)2014 ،
در مطالعه حاضرنتایج حاصل از بررسی رژیم غذایی ماهیان در سواحل
مختلف نشان داد که ماهیان در ساحل صخرهای مصنوعی نسبت به
دو ساحل دیگر بیشتر روی مواد غذایی متنوع تغذیه اختصاصی
داشتند .این تفاوت میتواند با فراوان بودن و در دسترس بودن این
مواد غذایی در محیط زیست در ارتباط باشد .مقایسه نوع تغذیه در
فصول مختلف میتواند در ارتباط با فراوانی فصلی هر یک از طعمههای
غذایی باشد .بررسی شاخص شانون نشان داد که تنوع گونهای
طعمههای موجود در محتویات دستگاه گوارش این ماهیان در ساحل
صخرهای مصنوعی بیش از سواحل دیگر میباشد ،اما نتایج بهدست
آمده از مقایسه مقادیر شاخص شانون بین دو نوع ساحل صخرهای
مصنوعی و طبیعی مشخص کرد که اختالف معنیداری بین این دو
نوع ساحل وجود ندارد .در این مطالعه سنگچینها بهعنوان ساحل
صخرهای مصنوعی شناخته شدند .سنگچینها یکی از معمولترین
ساختارهای سخت ساحلی هستند که بهمنظور جلوگیری از فرسایش
ساحلی و حمایت از ساختارهای ساحلی در طول خطوط سواحل قرار
داده میشوند ( .)2002 ،Allsopمعرفی چنین ساختارهای سخت
ساحلی بهویژه به مناطقی با بسترهای نرم میتواند باعث افزایش
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پیچیدگی (افزایش خرد زیستگاههای بیشتر) شود ( Chapmanو
 .)2011 ،Underwoodساختارهای سخت دفاعی (سنگچینها)
برروی نشست ،فراوانی و تغذیه موجودات بینابینی نیز تاثیر میگذارند
( .)1994 ،Underwoodنمونهبرداری در این مطالعه از  4نوع ساحل
از قبیل ساحل صخرهای مصنوعی (سنگچینها) ،قلوهسنگی ،ماسهای
و سنگی انجام گرفت .از ساحل ماسهای هیچ نمونهای بهدست نیامد.
سه نوع ساحل دیگر (سنگچین ،قلوهسنگی و سنگی) که اجزای
تشکیلدهنده آنها نسبت به بستر شنی ،ماسهای و گلی درشت
میباشند ،تا حدودی از نظرساختاری در ایجاد خرد زیستگاه و به
دنبال آن افزایش شانس تغذیه و کاهش شانس شکار شدن به یکدیگر
نزدیک بودند .بنابراین ،عدم اختالف معنیدار در مقادیر شاخص شانون
بین دو نوع ساحل مصنوعی وطبیعی میتواند در ارتباط با نزدیکی
ساختاری و عملکردی این سواحل در ایجاد خرد زیستگاه و شانس
تغذیهای و تولیدمثلی برای موجودات بستر باشد .در طی نمونهبرداری
با قالب در ساحل ماسهای هیچ نمونهای صید نشد .براساس
مطالعات  Rayو  )2001( Corkumاین ماهیان وابستگی زیادی به
سواحل صخرهای نشان میدهند Johnson .و همکاران ( )2005نشان
دادند که گاوماهی دمگرد در طول یکسال در زیستگاههای مختلفی
تغییر مکان میدهد .در واقع این جابجاییها تحت تأثیر رفتار تهاجم
گونهی این ماهی برای جستجو زیستگاه مناسب بهمنظور النهسازی
میباشد .با توجه به اینکه ،نمونهبرداری با قالب سایز  6انجام گرفت
و با این اندازه قالب نمونههای کوچکتر از  50میلیمتر صید نمیشوند،
میتوان فرض را بر این گذاشت که نمونههای موجود در سواحل
ماسهای کوچکتر از این اندازه بوده و این میتواند بهعلت وابستگی
تولیدمثلی و النهسازی افراد بالغ به بسترهای با پیچیدگی بیشتر ،از
جمله بسترهای صخرهای باشد .عدم وجود ماهی در این ساحل
میتواند در نتیجۀ عدم وجود چنین زیستگاههای پیچیده در ساحل
ماسهای باشد ( Moranو  .)2013 ،Simonعدم صید ماهیان در فصل
زمستان نیز میتواند درارتباط با جابجایی گاوماهیان به سمت اعماق
در فصل زمستان باشد .طی مطالعات انجام گرفته مشخص شده است
این ماهیان در فصل گرم (دامنه دمایی مناسب) بهمنظور فعالیتهای
تولیدمثلی به سواحل مهاجرت کرده و در زمستان ،با خارج شدن دما
از دامنه مطلوب به اعماق میروند ( )2003 ،Millerدر نتیجهگیری
کلی ،این مطالعه نشان داد که این ماهی از طیف وسیعی از مواد غذایی
و بهویژه از سختپوستان و کرم پرتار (گونه  )N.diversicolorتغذیه
میکند .با توجه به تغییرات فصلی در رژیم غذایی ،میتوان این گونه
را یک گونه فرصتطلب معرفی کرد که از قابل دسترسترین و
فراوانترین مواد غذایی زیستگاه استفاده میکند .ساحل صخرهای
مصنوعی تأثیری بر روی ترکیب گونهای طعمههای موجود در دستگاه
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گوارش ماهیان نداشت .این موضوع میتواند در ارتباط با تشابه
ساختاری در ایجاد خرد زیستگاههای مناسب باشد .بهمنظور دستیابی
به اطالعات دقیقتر ،استفاده از ادوات صید متنوع و مرتبط با نوع
زیستگاه مفید میباشد .همچنین ،برای رسیدن به اطالعات دقیقتر
در ارتباط با تأثیر این ساختارهای سخت دفاعی بر موجودات منطقه،
بررسی فراوانی و تنوع گونهای موجودات مرتبط با این سواحل و
تحقیقات بیشتر نیز ضروری مینماید.
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