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 1395 آذرتاریخ پذیرش:            1395 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

منظور جلوگیری های شدید شده است. بهر، گرم شدن زمین باعث تغییراتی در سرعت وجهت بادها و ایجاد طوفانهای اخیدر طی دهه      

اند. این ساختارهای سخت حفاظتی تأثیرات مستقیم و از فرسایش سواحل، ساختارهای سخت مصنوعی در طی خطوط سواحل ساخته شده

دلیل فراوانی در باشد. این خانواده از ماهیان بهمیگرد متعلق به خانواده گاوماهیان اوماهی دمکنند. گهای آبزیان اعمال میغیرمستقیمی بر گونه

گرد در کنند. این مطالعه با هدف مقایسه تغذیه و تنوع رژیم غذایی گاوماهی دمای را در زیست بوم این منطقه ایفا میدریای خزر نقش عمده

های گرد نوع طعمه شامل: خرچنگ 10سنگی و سنگی( انجام گرفت. بنابر نتایج، در مجموع قلوهها( و طبیعی )چینسواحل مصنوعی )سنگ

(Xanthidaeمیگو ،)( هاPalaemonidae( گاماریدها ،)Gammaridaeدوکفه ،)ای( هاBivalvia( صدفیان ،)Ostracodaروزنه ،) داران

(Foraminiferaکشتی ،)( چسبAmphibalanus improvisesکرم ،) (پرتارNeries diversicolor تخم ماهی و بقایای ماهی شناسایی ،)

ترین مواد غذایی موجود در دستگاه نوع ماده غذایی مشاهده گردید. فراوان 6و  8، 10ترتیب سنگی و سنگی بهشد. در سواحل  مصنوعی، قلوه

 %1/42کرم پرتار با  و %78/44ن با ، صدفیا%19/37چسب با ترتیب کشتیسنگی وسنگی بهای مصنوعی، قلوهگوارش این ماهیان در ساحل صخره

ر سواحل بودند. مطالعه  تغذیه این ماهیان در سواحل مختلف نشان داد که ماهیان در انواع سواحل از طیف وسیعی از مواد غذایی استفاده کرده و  د

ای مصنوعی، صخره ده اند. مقادیر شاخص شانون در سواحلهای غذایی تخصصی بوتر از سواحل دیگر روی انواع طعمهای مصنوعی بیشصخره

 دار بود.بود. مقایسه این شاخص بین دو نوع ساحل مصنوعی و طبیعی فاقد اختالف معنی 55/1و  62/1، 94/1ترتیب سنگی و سنگی بهقلوه
 

 غذایی ، تنوع تغذیه، سواحل طبیعی، هاچینسنگگرد، گاوماهی دم کلمات کلیدی:

 zeinab.saeedi111@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 همقدم
گرم شدن زمین باعث تغییراتی در سرعت و ، های اخیردر سال       

(. Beaugrand ،2004) شده است یددهای شجهت بادها و ایجاد طوفان

مقدار ها، باعث باال آمدن سطح آب دریاها بهآب شدن یخ ،عالوه بر آن

و همکاران،  Hawkinsد )شومی 2100متر تا سال سانتی 70تقریباً 

های ساحلی تهدیدات جدی را در ها و فرسایشطوفان این (.2009

(. 2005و همکاران  Charlier) اندطول بسیاری از سواحل ایجاد کرده

های میزبان بسیاری از فعالیتکه مناطق ساحلی، با توجه به این

محل استقرار  ،چنینکشاورزی و هم، پروریصنعتی، تفریحی، آبزی

(، 2009 ،و همکاران Corbau) باشندها و مناطق مسکونی میرشه

های ساحلی و فرسایش هامقابل این طوفان ها دربنابراین حفاظت از آن

در پاسخ به این (. Bulleri ،2006)است ناپذیر امری ضروری و اجتناب

ها، شکنهوایی، ساختارهای حفاظتی ساحلی از قبیل موجوآب تغییرات

ظور کاهش اثر فرسایش و منها و... بهچیندریایی، سنگ دیوارهای

و  Chapman) انددر معرض امواج ایجاد شده سیالب در سواحلِ

Underwood ،2011 ؛Charlier امروزه  ،چنینهم .( 2005 ،همکاران و

های ساحلی ساحلی، زیستگاه هنشینی و توسعربا افزایش سریع شه

 هایای در حال انحطاط و تبدیل به زیستگاهطور فزایندهطبیعی به

در (. Bulleri ،2011و  Airoldiند )باشمی ساختتغییر یافته انسان

د باعث تغییر در ساختار و نتوانواقع چنین تغییراتی در ساحل می

اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر  ،ندآبی شو سازگانبومعملکرد 

ساختارهای غیرمتعارفی را به  ،دنهای آبزی داشته باشبسیاری از گونه

د که در بعضی موارد این ساختارها باعث جذب نه کنزیستگاه اضاف

 Davisد )شونمی مناطقهای بومی و غیربومی به این غیرمعمول گونه

ویژه در مناطق ایجاد ساختارهای سخت دفاعی به (.2002و همکاران، 

 ،چنینپناهگاه و هم ،شدن غذا تواند باعث فراهمساحلی با بستر نرم می

 هایسنگ تخته. بسترهای سخت شودهای موجود در جذب گونه

 مسطح هایبستر به عمودی بعد یک افزودن با بستر به شده اضافه

 این به طلبوقلمر هایگونه تربیش هرچه جذب موجب توانندمی

سطح آب دریای خزر نیز  (.Simon ،2013و  Moran) گردند مناطق

 14طور متوسط متر و به 2/2میزان به 1977-1992های طی سال

(. 2012و همکاران،  Firoozfar) متر در سال افزایش یافته استسانتی

ویژه سازهای ساحلی به و افزایش چشمگیر ساختۀ در نتیج ،چنینهم

 این طبیعی سواحل از در نواحی غربی سواحل ایران، بخش زیادی

که با توجه به این .اندیافته تغییر مصنوعی ایصخره سواحل به مناطق

ترین دریاچه جهان است، دارای ذخایر عظیمی از بزرگدریای خزر 

                                                           
1Caspian-Ponto  

ای باال برخوردار بوده باشد. این دریا، از تنوع گونهماهیان مختلف می

باشد )عبدلی و شور میهای انحصاری و آب لبچنین دارای گونهو هم

 2000جنس و بیش از  248با  خانواده گاوماهیان(. 1387نادری، 

ند ی ماهیان هستاههترین خانوادز بزرگیکی ا گونه شناخته شده،

(Eshmeyer ،2013 در دریای خزر .)گونه از این خانواده گونه و زیر 37

دلیل فراوانی در (. این ماهیان بهCech ،2004و  Moyleوجود دارد )

. وجود کننداین دریا ایفا میبوم زیستای را در نقش عمده دریای خزر،

تواند در بررسی تأثیر این اوماهیان میاطالعات درباره رژیم غذایی گ

گروه از ماهیان بر روی دیگر ماهیان و زنجیره غذایی موجود در 

این خانواده از  (.2009و همکاران،  Abdoliزیستگاه مفید باشد )

کنندگان کالن منابع غذایی و رقیبی جدی برای سایر ماهیان از مصرف

گونه گاوماهی  (.2004 و همکاران،Corkum ) شوندمحسوب می هاگونه

 که متعلق به خانواده گاوماهیان Neogobius melonostomusگرد دم

)دریای سیاه،  1و بومی منطقه پنتوکاسپین یک گونه بسترزی بوده

 (.Miller ،2004 ؛2004و همکاران،   Corkum)د باشمی خزر و آزوف(

ات متر، بعضی اوق 20های نزدیک به ساحل تا عمق این گونه در آب

متر(،  200تر )عمق متر و در زمستان در مناطق عمیق 70تا عمق 

شود            ای، صدفی یا گلی دیده میای، شنی و ماسهروی بسترهای صخره

(Coad ،2013 .)های حلقی دلیل داشتن دندانگرد بهگاوماهی دم

(Ghedotti  ،1995و همکاران )خوار در تنعنوان یک گونه نرمذاتاً به

 Pinchuk) باشدخوار نمیتنگونه انحصاراً نرم این شود. امامی ظر گرفتهن

از موجودات بستر تغذیه گرد اصوالً گاوماهیان دم (.2003و همکاران، 

تنان پوستان و نرمها عمدتاً شامل سختو رژیم غذایی آن می کنند

رو ، ماهیان کوچک، تخم گاوماهیان و الپرتاراناین ماهیان از  باشد.می

این  .(Berg ،1949؛ Miller ،1986) کنندتغذیه می نیز حشرات

و ناجورپایان را  الروحشراتها، یاکفهماهیان در تاالب گمیشان، دو

رژیم غذایی این گونه در مطالعات (. Abdoli ،2012) دهندترجیح می

پوستان تنان، سختنرم ،شرقی دریای خزردر نواحی جنوب گرفته انجام

در سواحل گیالن این ماهی  (.1391)جوشن،  یان بوده استپاو بند

خوار معرفی شده است و از خوار و متنوعزیخوار، کفای گوشتگونه

 کردهپوستان تغذیه تنان و سختبین جانوران مصرفی عمدتاً از نرم

پذیر این ماهی یک تغذیه کننده انعطاف(. 1389ور، پعبدالهاست )

صورت عی از موادغذایی استفاده کرده و بهباشد که از طیف وسیمی

ترین طعمه وابسته به زیستگاه تغذیه ای از قابل دسترسطلبانهفرصت

که، با توجه به این (.Skora ،2001 ؛Kováč ،2013و  Ŝtevove) کندمی

سر گرد مدت زمان زیادی از سال را در نزدیکی ساحل بهگاوماهی دم

 سخت ساختارهای این ثیرأتحت ت زیادی حد تا است ممکنبرد، می
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سخت حفاظتی  ساختارهای این تأثیر مطالعه ،بنابراین .گیرد قرار حفاظتی

مطالعه  نماید.ویژه تغذیه آن امری ضروری میبر روی این گونه به

رد در سواحل گقبیل بررسی رژیم غذایی گاوماهی دم با اهدافی از حاضر

که در بسترهای  ها(،چین)سنگ ای مصنوعیطبیعی و سواحل صخره

های موجود در طعمهتنوع  مقایسه ،چنینو هم اندنرم جایگزین شده

در ساحل نوشهر  در بسترهای ذکر شدهدستگاه گوارش این ماهیان 

ضرورت انجام این مطالعه در منطقه مذکور وجود انواع انجام گرفت. 

کنار  سازهای و دلیل انبوه ساختبه بود.سواحل فوق در این منطقه 

 .ساحل در بسیاری از نواحی امکان دسترسی به ساحل وجود نداشت

 

 هامواد و روش
تر کیلوم 30طول ی بهامنطقه در مطالعه این مطالعه: مورد منطقه       

ین تا فرورد 1391از فروردین سال سال مدت یکبه نوشهر، حلادر س

ه، ساحل نوع ساحل، ازجمل 4در این منطقه  صورت گرفت. 1392سال 

ای، و سنگی بررسی شد. در کل سنگی، ماسهای مصنوعی، قلوهصخره

، 8، 7 ،5، 3، 2های ایستگاه )ایستگاه 7ایستگاه انتخاب شد که  14

و 4،6های ایستگاه )ایستگاه 3ای مصنوعی، ( از ساحل صخره12و  10

 ( از ساحل 11و  3، 1هایایستگاه )ایستگاه 3سنگی، ( از ساحل قلوه9

 ( از ساحل سنگی انتخاب شدند14ایستگاه )ایستگاه  1ای و سهما

 . (1)شکل 

 
 برداری در ساحل نوشهرایستگاه نمونه 14: موقعیت  1شکل

                                                           
1Food Preference(FP)  
2The modified Castello method  
3specific abundance (Pi)-Prey  
4quency of occurrence (Fi)Fre  
5Dominant  
6Rare  

ساعت در  2مدت صورت ماهانه بهبرداری بهنمونه روش مطالعه:       

با دهانه  6هر ایستگاه و با استفاده از قالب ماهیگیری ) قالب سایز 

دلیل پیچیدگی بستر در برخی مناطق صورت گرفت. به متر(یلیم 35/6

ثرترین ؤبرداری با قالب یکی از ماین ماهیان، روش نمونه زیست

پذیر آید و استفاده از تور امکانشمار میها بهها برای صید آنروش

 50تر از بزرگ ۀاشد. هرچند که در این روش تنها ماهیان با اندازبنمی

از صید  پس هانمونه(. Simon، 2013و  Moran) شوندمی متر صیدمیلی

منظور بررسی رژیم غذایی به .شدند قرار داده %10در محلول فرمالین 

بندی ترین سطح طبقهتا پایین و شده استخراج گوارش دستگاه محتویات

مورد شناسایی قرار گرفتند. در بررسی رژیم غذایی ماهی از شاخص 

 زیر( که از معادله Biswass ،1993ده گردید )استفا 1ارجحیت غذایی

 :محاسبه می گردد

100×𝑁𝑆𝑖 

𝑁𝑆
 FP=  کهNSiهایی است که دارای طعمه : تعداد معدهi و 

NS :10باشند. اگر هایی است که دارای غذا میتعداد کل معده>FP 

باشد، غذای FP10≥<50باشد. اگرباشد، طعمه دارای اهمیت کمی می

باشد  FP≥50باشد. اگردوم و فرعی می ک غذای دستهخورده شده ی

مقایسه سهم  منظورباشد. بهطعمه مذکور غذای اصلی ماهی می

های موجود در محتویات گوارشی از درصد فراوانی کمی با طعمه

=N× 100معادله 
𝑛𝑖

Ʃ𝑛
(. در Raitt ،1974و Holden استفاده گردید ) % 

: تعداد کل nدر محتویات معده و  i: تعداد کل طعمه niاین معادله 

 باشد. های مصرف شده توسط ماهی میطعمه

جهت بررسی محتویات دستگاه گوارش ماهیان از روش اصالح        

(. این 1996و همکاران،  Amundsenاستفاده گردید ) 2شده کاستلو

و تکرار  (iP)3نمایش دوبعدی فراوانی طعمۀ غذایی خاص روش برپایه

در باشد. ( در رژیم غذایی استوار میiF) 4های خاصطعمه حضور انواع

مقدار زیاد توسط افراد ای است که به، طعمه5غالب طعمه، این نمودار

ای است که به طعمه 6نادر و طعمه شودزیادی از جمعیت خورده می

، 7تغذیه تخصصی. دشوافراد کمی از جمعیت خورده می توسط کم مقدار

، 8)گستره غذایی باریک( و تغذیه عمومی صصیغذایی تخ استراتژی

دهد. ای عمومی )گستره غذایی وسیع( را نشان میاستراتژی تغذیه

افراد جمعیت از منابع  ، استفاده9پوشانی غذاییترین میزان همکم

پوشانی ترین میزان همصورت اختصاصی و بیشغذایی متفاوت به

صورت هم ذایی گوناگون بهافراد جمعیت از منابع غ ، استفاده10غذایی

(. در این نمودار درصد فراوانی طعمه غذایی 2باشد )شکل زمان می

7 Specialization  
8Generalization  
9 High BPC (Between-phenotype component) 
10 High WPC (within-Phenotype component) 
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گردد. در این رابطه محاسبه می %TiƩS/iPi=(ƩS(×010 خاص از رابطه

iS میزان طعمه :i  در محتویات معده )تعداد( وTiS  کل محتویات :

. درصد تکرار باشندها میدر معده آن iمعده شکارچیان دارای طعمه 

گردد محاسبه می %N)/iF=(N×100های غذایی از رابطه حضور طعمه

که در این رابطه 
iNتعداد ماهیان حاوی آیتم غذایی :i  وN تعداد :

ای موجود در رژیم منظور تعیین تنوع گونهبهباشند. کل ماهیان می

استفاده گردید که از رابطه  1گرد از شاخص شانونغذایی گاوماهی دم

i iH p Lnp  در این رابطه  گردد.می محاسبهH نمایه شانون :

باشد. شاخص شانون با استفاده از انی نسبی موادغذایی می: فراو𝑝𝑖و 

منظور مقایسه (. بهKrebs ،1989محاسبه گردید ) PRIMERافزار نرم

ها( و طبیعی چینشاخص شانون بین دو نوع ساحل مصنوعی )سنگ

 Independent-Sample Tسنگی و سنگی( از آزمون پارامتریک )قلوه

Test   19) افزارتوسط نرماستفاده شد. این آزمونSPSS(Version  

 انجام گرفت. 
 

 
 Amundsen نمودار اصالح شده کاستلو :2شکل

 

 نتایج
ای مصنوعی، صخره سواحل از گرددم گاوماهی عدد159مجموع  در       

ای و ای از سواحل ماسهدست آمد. هیچ نمونهسنگی و سنگی بهقلوه

مستان صید نشد. در نتیجۀ بررسی محتویات چنین در طول زهم

بندی نوع طعمه در سطوح مختلف طبقه 10 ماهیان، این گوارش دستگاه

                                                           
1Shannon Index  

(، Xanthidaeهای گرد )شناسایی شد که شامل خانواده خرچنگ

ها ای( ، رده دوکفهGammaridae(، گاماریده )Palaemonidaeها )میگو

(Bivalvia،) صدفیان راسته (Ostracoda،) دارانروزنه ردهزیر 

(Foraminiferaکشتی ،)( چسبAmphibalanus improvises کرم ،)

(، تخم ماهی و بقایای ماهی بودند. بر Neries diversicolorپرتار )

شاخص ارجحیت غذایی در سواحل  دست آمده از بررسینتایج به اساس

سنگی ای مصنوعی و قلوهمختلف هیچ غذای اصلی در سواحل صخره

ای مصنوعی کرم پرتار، خرچنگ، میگو، ت نشد. در ساحل صخرهیاف

عنوان غذای فرعی و در ساحل چسب و ماهی بهگامارید، کشتی

عنوان غذای چسب بهسنگی کرم پرتار، خرچنگ، گامارید و کشتیقلوه

غذای اصلی و گامارید، خرچنگ  عنوانپرتار به کرم شناخته شدند. فرعی

(. 1سنگی شناخته شدند )جدول عی در ساحلفر عنوان غذایماهی به و

های موجود در معده ماهیان نشان مطالعه درصد فراوانی کمی طعمه

و کرم %19/37چسب با ای مصنوعی کشتیداد که در ساحل صخره

های غذایی را به فراوانی نسبی طعمه %50بیش از  %28/15با  پرتار

و کرم  %78/44ا سنگی صدفیان  ب. در ساحل قلوهخود اختصاص دادند

چسب و کشتی %1/42و در ساحل سنگی، کرم پرتار با  %43/20با  پرتار

خود های غذایی را بهفراوانی نسبی طعمه %50بیش از  %78/15با

  (.2)جدول اختصاص دادند

نتایج حاصل از بررسی رژیم غذایی این ماهیان در کل دوره        

نوع  10ای مصنوعی، تمام برداری نشان داد که در سواحل صخرهنمونه

 غذایی در دستگاه گوارش ماهیان وجود داشته و افراد دارای تغذیه ماده

چسب، کرم کشتی  میگو، خرچنگ، شامل متنوع غذایی مواد از اختصاصی

ها دار، صدفیان و تخم ماهی بودند. قرار گرفتن این طعمهپرتار، روزنه

تغذیه اختصاصی  دهندهدر بخش سمت چپ و باالی نمودار، نشان

پوشانی غذایی کم های متفاوت بود و میزان همافراد شکارچی از طعمه

اند گرفته هایی که در بخش پایینی نمودار قراربوده است. دیگر طعمه

عنوان ها نیز بهایاز اهمیت کمی برای ماهی برخوردار بوده و دوکفه

تر به ن بیشای این ماهیاطعمه نادر شناخته شدند. استراتژی تغذیه

سنگی، در مجموع . در ساحل قلوهسمت تخصصی بودن پیش رفته بود

نوع ماده غذایی در محتویات دستگاه گوارش ماهیان شناخته شد.  8

افراد شکارچی تغذیه اختصاصی از خرچنگ، کرم پرتار و صدفیان 

داشتند. نمودار اصالح شده کاستلو تغذیه اختصاصی و عمومی 

های غذایی نشان داد. در رچی را از انواع طعمه)مخلوط( افراد شکا

نوع طعمه مورد شناسایی قرار گرفت. بیش از نیمی  6ساحل سنگی، 

ازجمعیت ماهیان دارای تغذیه اختصاصی از کرم پرتار بودند. تعداد 

چسب بودند. کمی از افراد شکارچی دارای تغذیه اختصاصی از کشتی
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اوماهیان در طول تابستان و برداری، گدر ساحل سنگی در طی نمونه

(. مطالعه فصلی استراتژی 3دست آمدند )شکل فقط از یک ماه به

ای مصنوعی در بهار، ای ماهیان نشان داد که در ساحل صخرهتغذیه

نوع ماده غذایی در محتویات دستگاه گوارش ماهیان وجود  10تمام 

تنوع داشت. افراد شکارچی دارای تغذیه اختصاصی از مواد غذایی م

بودند. در تابستان ماهیان فقط از کرم پرتار تغذیه اختصاصی داشتند. 

نوع طعمه در رژیم غذایی گاوماهیان مشاهده شد. خرچنگ،  3در پاییز 

طعمه غالب شناخته شد که جمعیت ماهی از آن تغذیه اختصاصی 

نوع ماده غذایی  7(. در ساحل قلوه سنگی، دربهار 4داشت )شکل 

تر توسط بیش از نیمی از های با اهمیت بیشهشناخته شد. طعم

ها نسبت به محتویات جمعیت ماهی خورده شد اما، سهم کم آن

ای عمومی در جمعیت دهنده استراتژی تغذیهدستگاه گوارش، نشان

ماهی بود. در تابستان جمعیت ماهی از کرم پرتارتغذیه اختصاصی 

ختصاصی داشتند داشت. در پاییز افراد شکارچی از خرچنگ تغذیه ا

ای مصنوعی، (. مقادیر شاخص شانون در سواحل صخره4)شکل 

دست آمد )شکل به 55/1و  62/1، 94/1ترتیب سنگی و سنگی بهقلوه

دست آمده از مقایسه شاخص شانون بین دونوع (. براساس نتایج به5

داری و طبیعی مشخص شد که اختالف معنی ای مصنوعیصخره ساحل

 (. P ،791/0-T= 449/0بین دو نوع ساحل وجود ندارد ) بین این مقادیر

 

 بندی مواد غذایی براساس شاخص ارجحیت غذایی به تفکیک ساحلدسته :1جدول

 (  FP< 10)غذای کم اهمیت  (FP 10 ≥ <50) غذای فرعی (FP ≤ 50)غذای اصلی  ساحل

―  ای مصنوعیصخره  دار، تخم ماهی، صدفیاننهای، روزدوکفه اهیچسب، م، کشتیمیگوکرم پرتار، گاماروس،  ،خرچنگ 

 ای، صدفیان، ماهیمیگو، دوکفه چسب، کرم پرتارگ، گاماروس، کشتیخرچن ― سنگیقلوه

 چسبای، کشتیدوکفه خرچنگ، گاماروس، ماهی کرم پرتار سنگی

 

 

 مقادیردرصد فراوانی نسبی طعمه غذایی از نظر تعداد در سواحل مختلف :2جدول

 (N%) اوانی کمی طعمهدرصد فر 

 طعمه      

 ساحل

 تخم ماهی صدفیان دارروزنه ماهی ایدوکفه گاماروس چسبکشنی کرم پرتار میگو خرچنگ

 71/3 15/11 3/3 43/7 41/0 09/9 19/37 28/15 71/3 02/7 ای مصنوعیصخره

 0 78/44 0 21/5 17/2 26/8 43/10 43/20 86/0 39/7 سنگیقلوه

 0 0 0 15/13 63/2 25/13 78/15 1/42 0 15/13 سنگی

 
 
 

 
 .سنگی )زمینه سفید(، ساحل سنگی )زمینه خاکستری(دار(، ساحل قلوهای مصنوعی )زمینه خالساحل صخره : نمایش گرافیکی کاستلو در سواحل مختلف.3شکل 

های گرد، خانواده خرچنگگونه کرم ▲ها، خانواده میگو(پرتارN.diversicolor،)  گونه( کشتی چسبA. improvisus ،) ،خانواده ناجورپایان ها، ایدوکفه خانواده

تخم ماهی   راسته صدفیان،  ▬داران، ، زیر رده روزنه،   بقایای ماهی 
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 در فصول مختلف سنگی )زمینه خاکستری(زمینه سفید( و ساحل قلوه ) مصنوعیای نمایش گرافیکی کاستلو در ساحل صخره: 4شکل 

 

 
 

 
 فمقادیر شاخص شانون در سواحل مختل :5شکل 

 

 بحث
ی دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که مواد غذاینتایج به       

سنگی متنوعی در دستگاه گوارش گاوماهیان در سواحل طبیعی )قلوه

چنین، این گاوماهیان ای مصنوعی وجود دارد. همو سنگی( و صخره

کنند. گاوماهیان پوستان و پرتاران تغذیه میطور عمده از سختبه

، Corkumو Ray کنند )زی تغذیه میگرد اساساً از موجودات کفدم

پوستان تنان و سختطور عمده شامل نرمها بهی آن(. رژیم غذای1997

چنین از پرتاران، ماهیان کوچک، تخم گاوماهیان و ها همآن باشد.می

های (. در دریاچهMiller ،1986کنند )الرو حشرات نیز تغذیه می

و  Johnson ؛2012و همکاران،  Kornis)بزرگ در شمال آمریکا 

و  Karlsonدریای بالتیک )های ساحلی ( و آب2005همکاران، 

تنان بخش عمدۀ موادغذایی این گاوماهیان را ( نرم2007همکاران، 

دست آمده از رودخانه دانوب در اساس اطالعات بهاند. برتشکیل داده

ویژه تنان، بهطور عمده از نرمگرد بهیوگسالوی، گاوماهیان دم

تاران و حشرات کمناجورپایان،  چنیناند. همها تغذیه کردهایدوکفه

 و همکاران، Simonovic)ها مشاهده شده است نیز در رژیم غذایی آن

(. در طی مطالعات انجام گرفته در رودخانه دانوب در کشور 2001

همراه الرو شیرونومید و دیگر حشرات آبزی پایان بهشکمکروات 

های غذایی محسوب شدند که شکم پایان با توجه به ترین طعمهمهم

ترین عنوان مهمترین ماده غذایی در محیط بودند بهکه، فراوانینا

(. با 2016و همکاران،  Piriaطعمه غذایی نیز شناسایی گردیدند )

این ماهی،  فتگ توانتوجه به محدوده وسیع اقالم غذایی مصرفی می

ویژه خوار و متنوع خوار بوده و از طیف وسیعی از موادغذایی بهزیکف

کند. نتایج حاصل از این مطالعه با ستان و پرتاران تغذیه میپوسخت

مطالعات قبلی که نشان دادند این ماهیان دارای گستره غذایی وسیع 

و  Charlebios؛ 2012و همکاران،  Abdoliباشند هم راستا بود )می

عنوان یک (. مطالعات متعددی نیز این ماهی را به1997همکاران، 
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توان به مطالعه انجام اند. ازجمله میفی کردهخوار معرگونه متنوع

گرفته در بخش غربی دریاچه اری در شمال آمریکا اشاره کرد. در این 

نوع طعمه غذایی در محتویات دستگاه گوارش این ماهیان  22مطالعه

تنان بودند حشرات و نرم پوستان،شناسایی شد که شامل سخت

(Perello  ،درآب2015و همکاران .) ایرانیِ دریای خزر نیز این های

ماهیان از نرم تنان، میگوها، پرتاران، بقایای ماهیان و حشرات آبزی 

( 1389پور)اساس مطالعات عبداله(. برCoad ،2013تغذیه کرده اند )

در سواحل گیالن این ماهی فاقد غذای اصلی بوده و از اقالم غذایی 

پوستان ها، گامارید و دیگر سختایپایان، دوکفهمتنوعی شاملِ شکم

عنوان غذایی فرعی استفاده کرده است. در واقع احتمال زیاد مصرف به

های ها در ایستگاهی وسیع و وفور آنها در ارتباط با طیف غذایآن

خوار و تن( این ماهی را عمدتاً نرم1379مطالعاتی بوده است. پیری )

در مطالعات رحمانی  خوار معرفی کرد.پوستدر درجه بعد سخت

( در نهر مادرسو در پارک ملی گلستان، فراوانی غذایی این 1377)

این ماهی در سواحل  موداران گزارش شده است.گونه شیرونومید و بال

عنوان غذای ای مصنوعی و قلوه سنگی از مواد غذایی متنوعی بهصخره

تواند در ارتباط با حضور و فراوانی است که میفرعی استفاده کرده 

که این مواد غذایی در محیط باشد. در ساحل سنگی با توجه به این

دست اه( بهها تنها از یک ایستگاه و در طول تابستان )از یک منمونه

تواند در ارتباط با وفور پرتاران در این اند وجود غذای اصلی میآمده

ای در بین سواحل مختلف نشان فصل باشد. مقایسه استراتژی تغذیه

باشد. گرد در این سواحل وسیع میداد که رژیم غذایی گاوماهیان دم

مطالعه تغییرات فصلی مشخص کرد که گستره غذایی این ماهیان در 

باشد اما، ای مصنوعی و قلوه سنگی وسیع میبهار در سواحل صخره

که در ساحل طوریالگوی استفاده از این منابع غذایی متفاوت بوده به

ای مصنوعی افراد ماهی دارای تغذیه اختصاصی از انواع مواد صخره

سنگی دارای تغذیه عمومی بودند. غذایی متنوع  بوده و در ساحل قلوه

ای گاوماهیان در هر سه نوع ساحل استراتژی تغذیهدر تابستان 

سنگی و سنگی بر مخلوط داشتند و جمعیت ماهیان در سواحل قلوه

روی کرم پرتار تغذیه اختصاصی داشت. در پاییز هم ماهیان عمدتاً از 

دست آمده از تاالب اساس مطالعات بهپوستان تغذیه کردند. برسخت

، Skora( و خلیج گودانسک )2012و همکاران،  Abdoliگمیشان )

ترین و بیش گستره غذایی وسیع بودند گرد دارای( گاوماهیان دم2001

کردند. بر اساس مطالعات ماده غذایی موجود در منطقه را انتخاب می

Skora (2001 ، )10  نوع طعمه غذایی در محتویات دستگاه گوارش

صورت ماهیان بهدست آمد. این مطالعات نشان دادند که این ماهیان به

غذایی موجود  ترین مواددسترسترین و قابلفراوان روی بر طلبانهفرصت

دست آمده از رودخانه کنند. مطابق مطالعات بهدر زیستگاه تغذیه می

دانوب در آلمان، تغییرات رژیم غذایی این ماهیان 

دسترس بودن موادغذایی بوده است. در طول تابستان در ارتباط با قابل

ای نشان داد که این ماهیان در طول تابستان العه استراتژی تغذیهمط

ترین کنند. ناجورپایان پراهمیتاز مواد غذایی مختلفی استفاده می

تنان و الرو حشرات مقادیر دهند و نرمها را تشکیل میماده غذایی آن

(.  2013و همکاران،  Brandnerدهند )خود اختصاص میتری را بهکم

فصلی در رژیم غذایی این گاوماهیان در مطالعات انجام گرفته  تغییرات

( و 2009و همکاران،  Borzaدر رودخانه دانوب در مجارستان )

( نیز مشاهده شد. تغییرات Kováč ،2013و  Ŝtevove)  اسلواکی

فصلی در رژیم غذایی در رودخانه دانوب در اسلواکی، این ماهیان را 

ترین منبع انرژی دسترسکه از قابلپذیر کنندگانی انعطافتغذیه

گرد کنند معرفی کرد. دراین مطالعه، تغذیه گاوماهی دماستفاده می

(. Kováč ،2013و  Ŝtevoveبین دو نوع تخصصی و عمومی ظاهر شد )

دست آمده از دریای بالتیک، این ماهی دارای  تغذیۀ براساس نتایج به

چنین قابل غذایی و همعمومی بوده است که از طیف وسیعی از مواد 

کرده است ترین ماده غذایی موجود در محیط استفاده دسترس

(Nurkse  ،مطالعه رژیم غذایی گاوماهی دم2016و همکاران  .) گرد

ای طلبانهای فرصتهای راین و مین در آلمان، الگوی تغذیهدر رودخانه

، ناجورپایان کلیطوررا برای این ماهیان پیشنهاد داد. در این مطالعه به

عنوان طعمه غالب شناخته شدند، اما محتویات دستگاه گوارش به

تنان دومین ها نشان دادند. نرمها و رودخانهتغییراتی را در بین ماه

طعمه غذایی مهم در رودخانه راین بودند. اما در رودخانه مین در دو 

(. 2014و همکاران،  Emedترین طعمه غذایی شناخته شدند )ماه مهم

در مطالعه حاضرنتایج حاصل از بررسی رژیم غذایی ماهیان در سواحل 

ای مصنوعی نسبت به مختلف نشان داد که ماهیان در ساحل صخره

اختصاصی تر روی مواد غذایی متنوع تغذیه دو ساحل دیگر بیش

تواند با فراوان بودن و در دسترس بودن این این تفاوت میداشتند. 

زیست در ارتباط باشد. مقایسه نوع تغذیه در  مواد غذایی در محیط

های تواند در ارتباط با فراوانی فصلی هر یک از طعمهفصول مختلف می

ای غذایی باشد. بررسی شاخص شانون نشان داد که تنوع گونه

های موجود در محتویات دستگاه گوارش این ماهیان در ساحل طعمه

دست شد، اما نتایج بهباای مصنوعی بیش از سواحل دیگر میصخره

ای آمده از مقایسه مقادیر شاخص شانون بین دو نوع ساحل صخره

داری بین این دو مصنوعی و طبیعی مشخص کرد که اختالف معنی

عنوان ساحل ها بهچیننوع ساحل وجود ندارد. در این مطالعه سنگ

ترین ها یکی از معمولچینای مصنوعی شناخته شدند. سنگصخره

منظور جلوگیری از فرسایش رهای سخت ساحلی هستند که بهساختا

 ساحلی و حمایت از ساختارهای ساحلی در طول خطوط سواحل قرار

(. معرفی چنین ساختارهای سخت Allsop ،2002شوند )داده می

تواند باعث افزایش های نرم میویژه به مناطقی با بسترساحلی به
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و  Chapmanتر( شود )های بیشپیچیدگی )افزایش خرد زیستگاه

Underwood ،2011( ساختارهای سخت دفاعی .)هاچینسنگ )

گذارند برروی نشست، فراوانی و تغذیه موجودات بینابینی نیز تاثیر می

(Underwood ،1994نمونه .) نوع ساحل  4برداری در این مطالعه از

ای سنگی، ماسهها(، قلوهچینای مصنوعی )سنگاز قبیل ساحل صخره

دست نیامد. ای بهای هیچ نمونهو سنگی انجام گرفت. از ساحل ماسه

سنگی و سنگی( که اجزای چین، قلوهسنگ) سه نوع ساحل دیگر

ای و گلی درشت ها نسبت به بستر شنی، ماسهدهنده آنتشکیل

و به  باشند، تا حدودی از نظرساختاری در ایجاد خرد زیستگاهمی

ه و کاهش شانس شکار شدن به یکدیگر دنبال آن افزایش شانس تغذی

دار در مقادیر شاخص شانون بودند. بنابراین، عدم اختالف معنینزدیک 

تواند در ارتباط با نزدیکی بین دو نوع ساحل مصنوعی وطبیعی می

زیستگاه و شانس  ساختاری و عملکردی این سواحل در ایجاد خرد

برداری در طی نمونه ای و تولیدمثلی برای موجودات بستر باشد.تغذیه

اساس ای صید نشد. برای هیچ نمونهبا قالب در ساحل ماسه

این ماهیان وابستگی زیادی به   Corkum (2001) و   Rayمطالعات

نشان  (2005و همکاران )  Johnsonدهند.ای نشان میسواحل صخره

های مختلفی سال در زیستگاهگرد در طول یکدادند که گاوماهی دم

ها تحت تأثیر رفتار تهاجم دهد. در واقع این جابجاییمکان میتغییر 

سازی منظور النهی این ماهی برای جستجو زیستگاه مناسب بهگونه

انجام گرفت  6برداری با قالب سایز که، نمونهباشد. با توجه به اینمی

شوند، متر صید نمیمیلی 50تر از کوچک هایبا این اندازه قالب نمونه و

های موجود در سواحل که نمونه شتگذافرض را بر این  توانیم

علت وابستگی تواند بهتر از این اندازه بوده و این میای کوچکماسه

تر، از سازی افراد بالغ به بسترهای با پیچیدگی بیشمثلی و النهتولید

 ای باشد. عدم وجود ماهی در این ساحل جمله بسترهای صخره

های پیچیده در ساحل یجۀ عدم وجود چنین زیستگاهتواند در نتمی

عدم صید ماهیان در فصل  (.Simon ،2013و  Moranای باشد )ماسه

تواند درارتباط با جابجایی گاوماهیان به سمت اعماق زمستان نیز می

در فصل زمستان باشد. طی مطالعات انجام گرفته مشخص شده است 

های منظور فعالیتمناسب( به این ماهیان در فصل گرم )دامنه دمایی

مثلی به سواحل مهاجرت کرده و در زمستان، با خارج شدن دما تولید

گیری در نتیجه (Miller ،2003روند )از دامنه مطلوب به اعماق می

کلی، این مطالعه نشان داد که این ماهی از طیف وسیعی از مواد غذایی 

( تغذیه N.diversicolor پوستان و کرم پرتار )گونهویژه  از سختو به

توان این گونه کند. با توجه به تغییرات فصلی در رژیم غذایی، میمی

ترین و طلب معرفی کرد که از قابل دسترسرا یک گونه فرصت

ای . ساحل صخرهکندترین مواد غذایی زیستگاه استفاده میفراوان

تگاه های موجود در دسای طعمهمصنوعی تأثیری بر روی ترکیب گونه

تواند در ارتباط با تشابه گوارش ماهیان نداشت. این موضوع می

یابی منظور دستبههای مناسب باشد. زیستگاه ساختاری در ایجاد خرد

تر، استفاده از ادوات صید متنوع و مرتبط با نوع به اطالعات دقیق

تر چنین، برای رسیدن به اطالعات دقیقهم. باشدمیزیستگاه مفید 

باط با تأثیر این ساختارهای سخت دفاعی بر موجودات منطقه، در ارت

ای موجودات مرتبط با این سواحل و بررسی فراوانی و تنوع گونه
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