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چکیده
خانواده گاوماهیان ( ،)Gobiidaeاز فراوانترین ماهیان موجود در دریای خزر میباشند .این ماهیان از مصرفکنندگان عظیم منابع غذایی
و رقیب جدی برای سایر گونه ها هستند .مطالعه حاضر بر روی رژیم غذایی سه گونه گاوماهی شنی خزری ( ،)Neogobius pallasiگرد
( )Neogobius melanostomusو خزری ( )Neogobius caspiusاز فروردین  1391تا مهر  1392در  14ایستگاه در ساحل نوشهر انجام
گرفت .در کل  400عدد گاوماهی شنی خزری 191 ،عدد گرد و  161عدد خزری بررسی شد .در نتیجه بررسی رژیم غذایی  ،گروههای متنوعی
شامل خرچنگ ،میگو ،دوکفهای ،کشتیچسب ،کرم پرتار ،گاماروس ،صدفیان ،روزنهدار ،بقایای ماهی و تخم ماهی شناسایی شد .طی دوره
مطالعه ،گاوماهی شنی خزری و گرد فاقد غذای اصلی بودند ولی گاوماهی خزری از گاماروس بهعنوان غذای اصلی استفاده کرد .بیشترین فراوانی
نسبی طعمهها را دوکفهایها با  28/68درصد در گاوماهی شنی خزری ،کشتیچسب ،صدفیان وکرم پرتار بهترتیب با  21/83 ،23/31و 20/03
درصد در گاوماهی گرد و گاماروس با  59/78درصد در گاوماهی خزری به خود داشتند .شاخص تهی بودن معده در هر سه گونه در بهار باال
بوده در تابستان کاهش و سپس در پاییز افزایش یافت .استراتژی تغذیهای گاوماهی شنی خزری و گرد به سمت تخصصی بودن پیش رفت ولی در
گاوماهی خزری بهصورت مخلوط بود و گاماروس طعمه پراهمیت بود .میانگین شاخص شانون بین دوگونه گاوماهی شنی خزری ()1/4±0/24
و خزری ( )0/78±0/35و همچنین گرد ( )1/32±0/43و خزری اختالف معنیدار داشت.
کلمات کلیدی :گاوماهیان ،رژیم غذایی ،ارجحیت غذایی ،ساحل نوشهر ،دریای خزر
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولzeinab.saeedi111@gmail.com :
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مقدمه
مطالعه رژیم غذایی ماهیان و رفتار تغذیهای آنها ،ابزار مناسبی
برای پی بردن به نقش ماهیان در محیط زیست آنها میباشد .از
آنجاییکه این مطالعات مشخصکننده روابطی است که براساس منابع
غذایی میباشند و بهطور غیرمستقیم جریان انرژی در جامعه را نشان
میدهند ( Hajisamaeaو همکاران  ،)2003میتوانند تأثیرات شکارگری
و رقابت در جامعه را مورد بررسی قرار دهند و در تعیین زنجیرههای
غذایی مورد استفاده قرار گیرند (1996 ،Amundsen؛ .)1999 ،krebs
رژیم غذایی ماهیان ،با توجه به مواد غذایی موجود در زیستگاه و میزان
دسترسی آنها در طی فصول سال متغیر میباشد .بنابراین ،بررسی
تنوع مواد غذایی و اهمیت آنها ،در مطالعات بومشناسی بسیارحائز
اهمیت است (ووتن1992 ،؛ بیسواس .)1993 ،غذا در محیطهای آبی،
یک فاکتور اساسی است که تقسیمبندی آن ،گروههای کارکردی را در
جامعه مشخص میکند که در نتیجه تشابه مواد غذایی ،در یک محل
اجتماع مییابند ( .)1986 ،Rossاین اجتماعهای غذایی ،از طریق
استفاده از منابع غذایی متفاوت ،میتوانند در یک مکان زندگی کنند
(1980 ،Hixon؛  Jansonو همکاران .)2002 ،گستره غذایی یک فاکتور
مهم در خصوص بررسی سطح اختصاصی بودن تغذیه یک گروه معین
از گونه میباشد ( Seguradoو همکاران .)2011 ،گونههایی با گستره
غذایی باریک ،دارای تغذیه تخصصی بوده ،درحالیکه آنهایی که گستره
غذایی وسیع دارند ،دارای تغذیه عمومی میباشند .درجه تخصصی
بودن در بهرهبرداری از منابع غذایی میتواند در طبقهبندی گروههایی
از گونهها در اجتماعات غذایی مفید باشد ( Winemillerو ،Pianka
 .)1990گاوماهیان یکی از بزرگترین خانوادههای ماهیان با 248
جنس و بیش از  2000گونه میباشند ( .)2013 ،Eshmeyerدر دریای
خزر  37گونه و زیر گونه از این ماهیان وجود دارد ( Moyleو ،Cech
 .)2004نزدیک به  %40از غذای فک دریای خزر در نواحی جنوبشرقی
و بیش از  %50از مواد غذایی فیلماهیان را این خانواده از ماهیان تشکیل
میدهد ( .)2001 ،Stepanovaاین ماهیان از مصرفکنندگان عظیم
منابع غذایی و رقیبی جدی برای سایر گونهها محسوب میشوند
( Corkumو همکاران .)2004 ،نقش این ماهیان در اکوسیستم دریای
خزر بهعلت فراوانی آنها و همچنین عدم بهرهبرداری بسیار حائز
اهمیت میباشد ( Abdoliو همکاران .)2009 ،جنس  Neogobiusدر
دریای خزر دارای  12گونه و زیرگونه میباشد (.)2003 ،Coad
گاوماهی شنی خزری ( ،)Neogobius pallasiگرد ( Neogobius
 )melanostomusو خزری ( )Neogobius caspiusسه گونه شناخته
شده از این جنس میباشند )1991( Rahimov .گاوماهیان دریای
خزر را براساس رژیم غذایی آنها به سه گروه نرمتنخوار،
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سختپوستخوار و ماهیخوار تقسیم نموده است .گاوماهی شنی
خزری بهطور عمده یک نرمتنخوار میباشد .البته بسته به تغییرات
فصلی ،جغرافیایی و رشدشناسی ،همهچیزخواری به میزان زیادی در
این ماهی دیده شده است که در این نوع تغذیه میزان مصرف از
بیمهرگان بیشتر از ماهیها بوده است (1946 ،Svetovidov؛،Miller
 .)2003گاوماهی گرد نیز با توجه به وجود دندانهای حلقی یک گونه
نرمتنخوار معرفی شده است ( Ghedottiو همکاران ،)1995 ،اما این
گونه منحصراً یک نرمتنخوار نیست ( Pinchukو همکاران.)2003 ،
در رژیم غذایی این ماهی گوناگونی فراوانی دیده میشود به این ترتیب
که عالوه بر نرمتنان ،سختپوستان ،پرتاران ،ماهیان کوچک ،تخم
گاوماهیان و الرو حشرات نیز دیده شده است (1986 ،Miller؛ ،Berg
 .)1949براساس مطالعه  )1991( Rahimovغذای عمده گاوماهی
خزری سختپوستان معرفی شده است .این ماهیان از کرمها و نرمتنان
نیز تغذیه میکنند .این گونهها ماهیان بسترزی هستند که در بسترهای
متفاوت زندگی میکنند .گاوماهی شنی خزری بیشتر بسترهای شنی
و ماسهای را ترجیح میدهد ( Pinchukو همکاران ،)2003 ،البته این
ماهی در بسترهای صخرهای -ماسهای نیز یافت میشود ( Jurajdaو
همکاران .)2005 ،گاوماهی گرد در بسترهای صخرهای ،شنی و
ماسهای ،گلی و صدفی دیده میشود ( .)2013 ،Coadگاوماهی خزری
که منحصراً در دریای خزر زندگی میکند ،بسترهای با شن و
سنگریزه باال را ترجیح میدهد ،کمتر بر روی سنگها و بهندرت در
بسترهای گلی دیده میشود (1962 ،Azizova؛ .)1976 ،Ragimov
هدف از این مطالعه بررسی رژیم غذایی این ماهیان در فصول مختلف،
بررسی تنوع مواد غذایی موجود در دستگاه گوارش ماهیان و مقایسه
آن بین گونههای فوق در سواحل نوشهر میباشد .ضرورت انجام این
مطالعه در ساحل مذکور وجود انواع سواحل مورد ترجیح توسط این
گونهها بوده است .در این منطقه بهدلیل فراوانی ساخت و سازهای
ساحلی و همچنین جلوگیری از فرسایش سواحل ،ساختارهای سخت
ساحلی از جمله سنگچینها به فراوانی در طول ساحل به چشم
میخوردند ،همچنین دسترسی به ساحل بهعلت ساخت و سازهای
فراوان در بسیاری از مناطق امکان پذیر نبود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :مطالعه حاضر از فروردین  1391تا مهر
 1392در طول  30کیلومتر از سواحل نوشهر در استان مازندران انجام
گرفت .در این مطالعه تعداد  14ایستگاه از  4نوع ساحل متفاوت ،از
قبیل ساحل صخرهای مصنوعی ( 7ایستگاه) ،ماسهای ( 3ایستگاه)،
قلوهسنگی ( 3ایستگاه) و سنگی ( 1ایستگاه) انتخاب شد( .شکل ،1
جدول .)1
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𝑖𝑆𝑁 = FPاستفاده شد
( )Food Preference=FPبا معادله ×100
𝑆𝑁
( .)1993 ،Biswassدر این معادله  :NSiتعداد معدههایی است که
دارای طعمه  iمیباشند و  :NSتعداد کل معدههایی است که دارای
غذا هستند .براساس نتایج بهدست آمده از فرمول ،چنانچه FP>10
باشد ،طعمه از اهمیت کمی برخوردار می باشد ،اگر10≤FP>50باشد،
غذای خورده شده یک غذای دستهدوم و فرعی محسوب میشود و
اگر  50≥FPباشد طعمه مذکور ،غذای اصلی و دستهاول میباشد.
درصد فراوانی کمی طعمههای موجود در دستگاه گوارش ماهیان از

شکل  :1موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه در ساحل نوشهر
جدول  :1موقعیت جغرافیایی و نوع سواحل در ایستگاههای مختلف
شماره

نوع

عرض

طول

ایستگاه

ساحل

جغرافیایی

جغرافیایی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ماسهای
صخرهای مصنوعی
صخرهای مصنوعی
قلوهسنگی
صخرهای مصنوعی
قلوهسنگی
صخرهای مصنوعی
صخرهای مصنوعی
قلوهسنگی
صخرهای مصنوعی
ماسهای
صخرهای مصنوعی
ماسهای
سنگی

"36°39'45/47
"36°39'01/94
"36°38'56/78
"36°38'43/17
"36°38'40/59
"36°38'27/03
"36°37'36/00
"36°38'06/43
"36°38'03/95
"36°35'52/09
"36°35'45/34
"36°35'26/45
"36°35'12/83
"36°35'09/93

"51°29'01/54
"51°31'03/06
"51°31'15/07
"51°32'01/72
"51°32'15/42
"51°32'40/28
"51°35'08/64
"51°34'01/36
"51°34'16/87
"51°40'21/50
"51°40'51/36
"51°43'21/76
"51°46'21/61
"51°48'40/19

مواد و روشها :نمونهبرداری توسط قالب ماهیگیری (قالب
سایز  6با دهانه  6/35میلیمتر) بهصورت ماهانه و بهمدت  2ساعت
در هر ایستگاه انجام گرفت .هیچ نمونهای در طول زمستان صید نشد.
نمونهها پس از صید در فرمالین  %10نگهداری شدند .جهت شناسایی
گونههای مورد نظر از کلید شناسایی معتبر  )2003( Millerاستفاده
گردید .به منظور مطالعه و بررسی محتویات گوارشی این ماهیان ،لوله
گوارش از ابتدای مری تا انتهای آن (مخرج) جدا گردید .سپس محتویات
دستگاه گوارش ماهیان استخراج شده و طعمهها توسط کلید شناسایی
اطلس بیمهرگان دریای خزر (بریشتین )1968 ،شناسایی گردیدند.
بهمنظور بررسی رژیم غذایی گاوماهیان از شاخص ارجحیت غذایی

𝑖𝑛
𝑛 % N=Ʃمحاسبه گردید ( Holdenو  .)1974 ،Raittدر
معادله ×100
این معادله  :niتعداد کل طعمه  iموجود در دستگاه گوارش و  :nتعداد
کل طعمههای مصرفی توسط ماهی میباشد .بهمنظور بررسی میزان
تغذیه در فصول مختلف از شاخص تهی بودن معده ( Vacuity Index
𝑠𝐸= VIمحاسبه شد .در این معادله
 (VIاستفاده گردید که از رابطه ×100
𝑠𝑇
 :Esتعداد معدههای خالی و  :Tsتعداد کل معدههای مورد بررسی
میباشند .)1987 ،Euzen( .از نمودار اصالح شده کاستلو (،Costello
 )1990توسط  Amundsenو همکاران ( ،)1996جهت تعیین اهمیت
طعمه و استراتژی تغذیهای ماهیان استفاده شد (شکل  .)2مؤلفههای
اصلی در این نمودار فراوانی طعمه خاص ( Prey-specific abundance
 (Piو تکرار حضور انواع طعمههای خاص ( Frequency of occurrence
 (Fiمیباشند که بهترتیب توسط این روابط %Pi=(ƩSi/ƩSTi)×100

و  %F=(Ni/N)×100محاسبه میگردند .در روابط فوق : S i ،میزان
طعمه  iدر محتویات دستگاه گوارش (تعداد) و  : S Tiکل محتویات
دستگاه گوارش شکارچیانی که طعمه  iدر معده آنها وجود دارد،
 : N iتعداد ماهیان دارای ماده غذایی  iو  : Nتعداد کل ماهیان
میباشند .در این نمودار محور عمودی نشاندهنده استراتژی تغذیهای
ماهیان از حالت تخصصی تا عمومی میباشد .به این ترتیب که،
شکارچیانی که از طعمههای مختلف تغذیه اختصاصی دارند ،در بخش
باالیی نمودار قرار میگیرند ،درحالیکه طعمههایی که در بخش پایینی
نمودار قرار میگیرند بهصورت تصادفی خورده شدهاند (تغذیه عمومی).
طعمههایی که در سمت چپ و باالی نمودار قرار میگیرند ،تغذیه
تخصصی در افراد شکارچی را نشان میدهند ،ولی طعمههایی که در
سمت راست و باالی نمودار قرار میگیرند نشاندهنده تغذیه اختصاصی
در کل جمعیت شکارچیان میباشند ،البته در این حالت ،نقاطی از
طعمه که در این قسمت قرار میگیرند باید یک نقطه یا تعداد
محدودی نقاط باشند .اهمیت طعمه ( )Prey importantدر طول قطر
و از طعمه نادر ( )Rareدر سمت چپ پایین نمودار تا طعمه غالب
( )Dominantدر سمت راست باالی نمودار متغیر میباشد .سهم گستره
غذایی ( )Niche width contributionدر طول قطر و بین دوحالت
153

بررسی عادات غذایی سه گونه گاوماهی از جنس  Neogobiusدر بخش جنوب مرکزی دریای خزر

سعیدی و همکاران

(Within-Phenotype Component

باالترین میزان همپوشانی غذایی
 )=High WPCدر گوشه سمت راست پایین و کمترین میزان
همپوشانی غذایی ()Between-Phenotype Component=High BPC
در گوشه سمت چپ باال قرار میگیرد .در بیشترین میزان همپوشانی
غذایی ،اکثر افراد شکارچی از تعداد فراوانی منابع غذایی بهصورت
همزمان استفاده میکنند در صورتیکه درکمترین میزان همپوشانی
غذایی افراد متفاوت شکارچی از منابع غذایی متفاوتی استفاده میکنند.
جهت بررسی تنوع مواد غذایی موجود در دستگاه گوارش این ماهیان
از شاخص شانون ( )Shannon Indexاستفاده شد که از رابطه
 H    p i Lnp iمحاسبه میگردد .در این رابطه  :Hنمایه شانون
و 𝑖𝑝  :فراوانی نسبی مواد غذایی میباشد ( .)1999 ،Krebsبهمنظور
مقایسه مقادیر شاخص شانون بین سه گونه گاوماهی ،از مقادیر
شاخص شانون در ایستگاههای مختلف استفاده گردید .چگونگی
پیروی دادهها از توزیع طبیعی توسط آزمون شاپیرو ()Shapiro-Wilk
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که دادهها
از توزیع طبیعی برخوردار هستند ( .)n=36 ،P>0/5جهت مقایسه
مقادیر شاخص شانون بین سه گونه گاوماهی از آزمون پارامتریک
آنالیز واریانس یکطرفه ( ، )One Way ANOVAتوسط نرمافزار SPSS
(نسخه  )19استفاده شد .شاخص شانون توسط نرمافزار PRIMER
محاسبه گردید.
تغ یه تخ

100

ی

استرات ی

0
تغ یه ای
تغ یه عمومی

100

0

0

تکرار ح ور طعمه ()%

شکل  :2نمودار اصالح شده کاستلو ( )1990 ،Costelloتوسط
 Amundsenو همکاران

نتایج
در مجموع سه گونه گاوماهی شامل گاوماهی شنی خزری
( ،)N. pallasiگاوماهی گرد ( ،)N. melanostomusو گاوماهی خزری
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( ،)N. caspiusبهترتیب با تعداد 191 ،400 ،و  161عدد ماهی در طی
دوره نمونهبرداری صید شدند .در نتیجه بررسی محتویات دستگاه
گوارش این ماهیان  10نوع طعمه مختلف تا پایینترین سطح ممکن
طبقهبندی شناسایی شد که شامل میگو ( ،)Palaemonidaeخرچنگ
گرد ( ،)Xanthidaeگامارید ( ،)Gammaridaeدوکفهای (،)Bivalvia
روزنهدار ( ،)Foraminiferaصدفیان ( ،)Ostracodaکشتیچسب
( ،)Barnacleکرم پرتار ( ،)Polychaetaبقایای ماهی و تخم ماهی
بودند .تغذیه گاوماهیان از کشتی چسبها بهصورت استفاده از
کشتیچسبهای چسبیده به سطح صدفها و تغذیه تهاجم گونه و
استفاده از بخش نرم به همراه خوردههای پوسته یا صدف آنها بوده
است .در دستگاه گوارش گاوماهیان گرد تمام طعمههای فوق ( 10نوع
طعمه) ،گاوماهیان شنی خزری ،تمام طعمههای فوق بهجز تخم ماهی
( 9نوع طعمه) و گاوماهیان خزری کشتیچسب ،خرچنگ ،میگو،
دوکفهای ،گاماروس و ماهی ( 6نوع طعمه) یافت شدند .نتایج بهدست
آمده از بررسی شاخص ارجحیت غذایی ماهیان در کل دوره نمونهبرداری
(بهاستثناء زمستان که نمونهای صید نگردید) نشان داد که گاوماهی
شنی خزری فاقد غذای اصلی بوده و دوکفهای ،کرم پرتار ،گاماروس،
کشتیچسب و ماهی بهعنوان غذای فرعی شناخته شدند .گاوماهی
گرد نیز فاقد غذای اصلی بوده و خرچنگ ،کرم پرتار ،کشتی چسب،
گاماروس ،ماهی غذای فرعی بودند .گاماروس بهعنوان غذای اصلی
گاوماهی خزری شناخته شد و ماهی و کشتیچسب غذای فرعی بودند.
بررسی فصلی این شاخص نشان داد که گاوماهی شنی خزری در هر
سه فصل بهار ،تابستان و پاییز ،فاقد هر نوع غذای اصلی بوده است.
غذای اصلی گاوماهی گرد در دو فصل بهار و تابستان ،بهترتیب،
کشتی چسب و کرم پرتار بوده و در فصل پاییز فاقد غذای اصلی بوده
است .گاوماهی خزری نیز از گاماروس در هر سه فصل بهعنوان طعمه
اصلی استفاده کرده است (جدول  .)2در طی بررسی فراوانی کمی
طعمهها مشخص شد که در محتویات دستگاه گوارشی گاوماهیان
شنی خزری در کل دوره نمونهبرداری ،دوکفهایها با  28/68درصد
باالترین فراوانی طعمهها را داشتند .در بهار روزنهداران ،گاماریدها و
دوکفهایها بهترتیب با 20/38 ،23/78 ،و  19/41درصد بیشترین
فراوانی طعمههای موجود در دستگاه گوارش را بهخود اختصاص دادند.
در تابستان و پاییز ،دوکفهایها بهترتیب با 37/62 ،و  45/76درصد
بیشترین فراوانی نسبی را داشتند .در گاوماهی گرد ،در کل دوره
نمونهبرداری کشتیچسب ،صدفیان و کرم پرتار بهترتیب با،23/31 ،
 21/83و  20/03درصد بیش از نیمی از فراوانی طعمهها را به خود
اختصاص دادند .کشتیچسب با  38/58درصد فراوانترین طعمه در
فصل بهار بود .صدفیان وکرم پرتار بهترتیب با 40/32 ،و  25درصد
باالترین سهم فراوانی را در تابستان بهخود اختصاص دادند و
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دوکفهایها نیز با  25درصد از سهم مواد غذایی ،فراوانترین طعمه
در فصل پاییز بودند .در گاوماهی خزری گاماروس در کل دوره
نمونهبرداری ( 59/78درصد) و سه فصل بهار ،تابستان و پاییز بهترتیب
با 47/94 ،60/57 ،و  81/81درصد بیشترین سهم طعمهها را بهخود
اختصاص داد (شکل  .)3مقادیر شاخص تهی بودن معده در گاوماهی
شنی خزری ،گرد و خزری در فصل بهار بهترتیب29/6 ،43/6 ،64/6 ،
درصد ،در فصل تابستان 5 ،39/2 ،و 4/1درصد و در فصل پاییز،56/9 ،
 17و  36/8درصد بودند .در هر سه گونه مقدار این شاخص در فصل
بهار باال بوده ،در تابستان کاهش و سپس در پاییز افزایش یافته است
(شکل  .)4در نتیجه بررسی رژیم غذایی این ماهیان توسط نمودار
اصالح شده کاستلو ،مشخص شد در کل دوره نمونهبرداری گاوماهی
شنی خزری از انواع طعمههای متفاوت از جمله ماهی ،کشتیچسب،
دوکفهای ،گاماروس ،کرم پرتار ،میگو و روزنهدار تغذیه اختصاصی
داشته ،خرچنگ و صدفیان از اهمیت کمی برخوردار بوده و استراتژی
تغذیهای این ماهی به سمت تخصصی بودن پیش رفته است .در بهار
افراد شکارچی از انواع طعمهها تغذیه اختصاصی داشتند .خرچنگ،
دوکفه ای و صدفیان از اهمیت کمی برخوردار بودند .در تابستان و
پاییز نیز نقاط مربوط به طعمهها در گوشه سمت چپ و باالی نمودار
واقع شدند که نشاندهنده استراتژی تغذیهای اختصاصی در این
ماهیان بود و میزان همپوشانی غذایی در این ماهیان کم بوده است.
در گاوماهی گرد ،در کل دوره نمونهبرداری ،ماهیان از میگو ،دوکفهای،
کشتیچسب ،کرم پرتار ،تخم ماهی ،صدفیان و روزنهدار تغذیه
اختصاصی داشتند و استراتژی تغذیهای این ماهیان بیشتر به سمت
تخصصی بودن پیش رفته است .در بهار ماهیان از طعمههای مختلف
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تغذیه اختصاصی داشته و دوکفهایها و خرچنگها بهعنوان طعمههای
نادر شناخته شدند .استراتژی تغذیهای این ماهیان به سمت تخصصی
بودن پیش رفت .در تابستان جمعیت ماهیان از کرم پرتار تغذیه
اختصاصی داشتند و استراتژی تغذیهای ماهیان بهصورت مخلوط بود.
در پاییز ماهیان از دوکفهایها ،میگوها و خرچنگها تغذیه اختصاصی
داشتند .طعمههایی که در بخش سمت چپ و پایین این نمودار قرار
داشتند از اهمیت کمی برخوردار بوده و صدفیان بهعنوان طعمه نادر
شناخته شدند و استراتژی تغذیهای این ماهیان بهصورت مخلوط بود.
بیش از نیمی از جمعیت گاوماهیان خزری درکل دوره نمونهبرداری از
گاماروس تغذیه اختصاصی داشته ،ماهی و کشتیچسب از اهمیت
کمتری برخوردار بودند .استراتژی تغذیهای بهصورت مخلوط بود .در
بهار افراد شکارچی از گاماروس ،کشتیچسب و میگو تغذیه اختصاصی
داشتند .ماهی از اهمیت کمتری برخوردار بود .استراتژی تغذیهای این
ماهیان بیشتر به سمت تخصصی بودن پیش رفت .در تابستان و پاییز
استراتژی تغذیهای بهصورت مخلوط بود و گاماروس از اهمیت باالیی
برخوردار بود (شکل  .)6میانگین مقادیر شاخص شانون در سه گونه
گاوماهی شنی خزری ،گرد و خزری بهترتیب 1/32±0/43 ،1/4±0/24 ،و
 0/78±0/35بهدست آمد (شکل  .)5مقایسه مقادیر این شاخص بین
سه گونه گاوماهی اختالف معنیداری نشان داد (،F=11/648 ،P=0/00
 .)One Way ANOVAدر مقایسه دو به دو گونهها توسط آزمون Post
 Hocمشخص شد که ،مقدار شاخص شانون بین دو گونه گاوماهی
گرد و شنی خزری فاقد اختالف معنیدار بوده ( ،)P=0/83اما این
مقدار بین دو گونه گاوماهی شنی خزری و خزری ( )P=0/00و گرد و
خزری ( )P=0/002دارای اختالف معنی دار بوده است.

شکل  :3درصد فراوانی کمی طعمهها در ف ول مختلف و کل دوره نمونهبرداری به تفکیک گونه
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جدول  :2دسته بندی موادغ ایی براساس شاخص ارجحیت غ ایی به تفکیک گونه در ف ول مختلف و کل دوره نمونهبرداری
گونه گاوماهی
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گاوماهی گرد

گاوماهی شنی خزری

شکل  :مقادیر شاخص شانون در سه گونه گاوماهی

شاخص شانون
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سفید و گاوماهی خزری :زمینه خاکستری.خرچنگ  ،میگو▲ ،کرم پرتار  ،کشتیچسب  ،گاماروس ،دوکفهای،
 ماهی ،تخم ماهی

بحث
در طی بررسی شاخص ارجحیت غذایی و فراوانی نسبی طعمهها
مشخص شد گاوماهی شنی خزری در کل دوره نمونهبرداری و فصول
مختلف ،فاقد غذای اصلی بوده و از طعمههای غذایی متنوعی از جمله
دوکفهای ،کرم پرتار ،گاماروس ،کشتیچسب و ماهی بهعنوان غذای
فرعی استفاده کرده است .در مطالعه انجام گرفته در ساحل نور ،این
ماهی فاقد غذای اصلی بوده و از ناجورپایان ،الرو ماهی ،کشتیچسب،
میگو و دوکفهای بهعنوان غذای فرعی استفاده کرده است که انتخاب
هر یک از مواد غذایی بهعنوان غذای اصلی ،میتوانسته تحت تأثیر
شرایط محیطی ،نوع بستر و فصل تغییر کند (علوییگانه و کلباسی،

0

روزنهدار ▬ ،صدفیان،

 .)1385در مطالعه حاضر نه نوع طعمه متفاوت در رژیم غذایی این
ماهیان شناسایی شد که در این میان ،دوکفهایها ،در طی دوره
مطالعه و فصول تابستان و پاییز بیشترین فراوانی نسبی طعمهها را
بهخود اختصاص دادند .در فصل بهار ،روزنهداران ،گاماریدها و دوکفهایها،
بیشترین فراوانی را داشتند .گاوماهی شنی خزری در بیشتر
زیستگاهها یک نرمتنخوار است با درجه باالیی از همهچیزخواری که
در آن نسبتِ بیمهرگان بیشتر از ماهیها میباشد (.)2003 ،Miller
در مطالعه انجام گرفته در تاالب گمیشان نیز ،این ماهی از دوکفهایها
در تابستان و پاییز بیشتر از زمستان و بهار استفاده کرده است
( Abdoliو همکاران .)2012 ،در منطقه ساحلی میانکاله تنها دوکفهایها
در رژیم غذایی این ماهیان یافت شدند (قلیچی .)1377 ،در خلیج
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گرگان دوکفهایها ،سختپوستان و شکمپایان در رژیم غذایی این
ماهیان مشاهده شدند (کیمرام .)1373 ،گاوماهی گرد در کل دوره
مطالعه فاقد غذای اصلی بوده و از کرم پرتار ،کشتیچسب ،خرچنگ،
گاماروس و ماهی بهعنوان غذای فرعی استفاده کرده است .این ماهی
در پاییز نیز فاقد غذای اصلی بوده و در بهار و تابستان بهترتیب از
کشتیچسب و کرم پرتار بهعنوان غذای اصلی استفاده کرده است.
مطابق مطالعه انجام گرفته در سواحل گیالن ،هیچگونه غذای اصلی
در رژیم غذایی این ماهی یافت نشد و دوکفهایها ،شکمپایان ،گاماریدها
و سختپوستان دیگر ،غذای فرعی این ماهی را تشکیل دادند .در
مطالعه مذکور مصرف فراوان این مواد غذایی در ارتباط با گستره
غذایی وسیع گاوماهی گرد و فراوانی این طعمهها در محیط بیان شد
(عبدالهپور و همکاران .)1389 ،برخی از مطالعات نشان دادند که
گاوماهی گرد دارای طیف غذایی وسیعی بوده و از بیشترین مواد
غذایی مرتبط با محیط استفاده میکند ( Abdoliو همکاران2012 ،؛
 .)2001 ،Skoraبنابراین استفاده گاوماهی گرد از انواع منابع غذایی
بهعنوان غذای فرعی میتواند در ارتباط با فراوانی این مواد غذایی در
محیط باشد .تغییرات فصلی در رژیم غذایی این ماهیان در رودخانه
دانوب در مجارستان و آلمان مشاهده شده است که این تغییرات در
ارتباط با قابل دسترس بودن مواد غذایی بوده است ( Branderو
همکاران2013 ،؛  Borzaو همکاران .)2009 ،بهنظر میرسد وجود
غذای اصلی در فصل بهار و تابستان میتواند بهعلت وفور و قابل
دسترس بودن بیشتر کشتیچسب و کرم پرتار و فرصتطلب بودن
این ماهی باشد .در رژیم غذایی گاوماهیان گرد ده نوع طعمه مختلف
شناسایی شد که از میان آنها در کل دوره نمونهبرداری صدفیان،
کشتیچسب و کرمپرتار باالترین فراوانی نسبی را داشتند .تغییرات
فصلی در فراوانی نسبی طعمهها مشاهده شد بهطوریکه در بهار،
کشتیچسب و در تابستان صدفیان و کرم پرتار بیشترین فراوانی را
داشتند .دوکفهایها نیز بیشترین فراوانی را در فصل پاییز بهخود
اختصاص دادند .گاوماهیان گرد بهطور عمده از نرمتنان و سختپوستان
تغذیه میکنند .در رژیم غذایی آنها کرم پرتار ،الرو حشرات و تخم
ماهیان نیز دیده شده است ( .)1986 ،Millerبراساس مطالعه پیری
( )1379این ماهی در درجه اول از نرمتنان و سپس سختپوستان
تغذیه کرده است .در مطالعه انجام گرفته در نهر ماردسو در پارک ملی
گلستان ،شیرونومید و بالموداران ،غذای عمده این ماهیان را تشکیل
دادهاند (رحمانی .)1377 ،در خلیج گودانسک ،ده نوع طعمه در
محتویات دستگاه گوارش این ماهیان شناسایی شد که گاوماهیان گرد
بهصورت فرصتطلبانه از فراوانترین و قابل دسترسترین طعمه
موجود در زیستگاه تغذیه کردند .بنابراین براساس مطالعه حاضر این
ماهیان از مواد غذایی متنوعی استفاده کرده که تغییرات در فراوانی
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نسبی طعمههای موجود در دستگاه گوارش این ماهیان میتواند در
ارتباط با تغییرات فصلی فراوانی آنها در محیط و ویژگی انتخاب
فرصتطلبانه گاوماهیان گرد باشد .گاوماهی خزری در کل دوره
مطالعاتی و فصول مختلف از گاماروس بهعنوان غذای اصلی استفاده
کرد .در کل دوره مطالعه و بهار کشتیچسب و ماهی غذای فرعی این
ماهی را تشکیل دادند .در فصل تابستان عالوه بر این طعمهها،
دوکفهایها نیز به عنوان غذای فرعی شناخته شدند .در پاییز تنها
ماهیان غذای فرعی را تشکیل دادند .گاماروس در طی دورههای
مذکور ،باالترین فراوانی نسبی طعمهها را بهخود اختصاص داد .نتیجه
این مطالعه با مطالعه  )1991( Rahimovمبنی بر اینکه سختپوستان
غذای عمده گاوماهی خزری را تشکیل میدهند همراستا بوده است.
مطالعه رژیم غذایی این ماهی در خزر میانی و جنوبی نشان میدهد
که غذای اصلی این گونه در تابستان و پاییز از سختپوستان و بهویژه
ناجورپایان و در درجه بعدی از نرمتنان تشکیل شده است .در مطالعه
پیری ( )1379این ماهی ،یک گونه نرمتنخوار ـ سختپوستخوار
معرفی شده است .در سواحل گیالن ،هیچ غذایی بهعنوان طعمه اصلی
شناسایی نشد ولی از انواع مواد غذایی شامل گاماریدها ،دوکفهایها،
کوماسهها ،پاروپایان ،کرمها و دیگر مواد غذایی بهعنوان غذای فرعی
استفاده شده است (عباسی و همکاران .)1390 ،در طی مطالعه
 )2010( Sarpanahغذای عمده این ماهیان را نرمتنان ،کرمها و
سختپوستان تشکیل دادند .در طی بررسی شاخص تهی بودن معده
در سه گونه بهصورت فصلی مشخص شد که در هر سه گونه مقدار
این شاخص در فصل بهار باال بوده ،در تابستان کاهش یافته سپس در
پاییز دوباره افزایش مییابد .در نتیجه بررسی ماهانه شاخص تهی
بودن معده در گاوماهی شنی خزری در ساحل نور ،بیشترین معدههای
خالی در ماههای فروردین و اردیبهشت مشاهده گردید که در ارتباط
با فعالیتهای تولیدمثلی ،بروز رفتار النهسازی و قلمروطلبی این
خانواده از ماهیان در فصل بهار ( )2003 ،Millerبیان شد (علوییگانه
و کلباسی .)1385 ،باال بودن تعداد معدههای خالی در فصل بهار
میتواند در ارتباط با فعالیتهای تولیدمثلی این ماهیان در این فصل
بوده و افزایش شدت تغذیه در فصل تابستان نیز در ارتباط با کم شدن
فعالیتهای تولیدمثلی این ماهیان در فصل تابستان باشد .با شروع
فصل پاییز افزایش این شاخص مشاهده میشود .در مطالعه انجام
گرفته در سواحل استان گیالن ،کاهش شدت تغذیه در فصل سرما
درگاوماهی خزری مشاهده گردید ( .)2010 ،Sarpanahدر مطالعه
دیگری نیز کاهش شدت تغذیه توسط گاوماهیان با شروع فصل سرما
و کاهش دما گزارش شده است ( .)1991 ،Rahimovنتایج حاصل از
بررسی نمودار اصالح شده کاستلو نشان داد که گاوماهی شنی خزری
در کل دوره نمونهبرداری و فصول مختلف بر روی انواع
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طعمههای متفاوت تغذیه اختصاصی داشته است .استراتژی تغذیهای
این ماهیان در کل دوره مطالعه و بهار به سمت تخصصی بودن پیش
رفت و در فصل پاییز و تابستان اختصاصی بود .همپوشانی غذایی بین
ماهیان کم بود و ماهیان از طیف وسیعی از مواد غذایی استفاده کردند.
از آنجاییکه جمعیت از افراد با سنها و اندازههای متفاوت تشکیل
شده است که بهطور دائم با یکدیگر در تعامل میباشند ،تقسیمبندی
منبع غذایی میتواند رقابت بین افراد را کاهش دهد ( Werneو ،Hall
 .)1977بنابراین در این مطالعه استفاده تخصصی از طعمههای متفاوت
توسط افراد شکارچی میتواند باعث کاهش رقابت درون گونهای شود.
در طی مطالعه انجام گرفته در تاالب گمیشان ،استراتژی تغذیهای این
ماهیان بهصورت مخلوط گزارش شد با تغذیه غالب از شیرونومید .در
این مطالعه نیز گستره غذایی ماهیان وسیع بود ( Abdoliو همکاران،
 .)2012در گاوماهی گرد در کل دوره نمونهبرداری و بهار استراتژی
تغذیهای ماهیان بیشتر به سمت تخصصی بودن پیش رفت و در
تابستان و پاییز بهصورت مخلوط بود .این ماهی مانند گاوماهی شنی
خزری دارای گستره غذایی وسیع بود .براساس مطالعه  Abdoliو
همکاران ( )2012در تاالب گمیشان ،استراتژی تغذیهای مخلوط در
تمام فصول مشاهده شد .ماهیان دارای گستره غذایی وسیع بودند که
استفاده از مواد غذایی در ارتباط با فراوانی آنها در زیستگاه بیان شد.
تغییرات فصلی در رژیم غذایی این ماهیان در رودخانه دانوب در
اسلواکی مشاهده شد که این تغییرات در ارتباط با قابل دسترس بودن
و فراوان بودن مواد غذایی موجود در محیط بود ( Ŝtevoveو ،Kováč
 .)2013بنابراین تغییرات در الگوی استفاده از مواد غذایی در این
ماهیان میتواند در ارتباط با فراوانی و قابل دسترس بودن این طعمهها
در محیط باشد .بهطوریکه وفور انواع مواد غذایی در بهار منجر به
تغذیه تخصصی افراد شکارچی از انواع طعمههای متفاوت شده است.
در گاوماهیان خزری ،گاماروس در کل دوره نمونهبرداری و فصول
مختلف از اهمیت باالیی برخوردار بود .تغذیه اختصاصی از طعمههای
متفاوت بهصورت فصلی تغییر کرد .گستره غذایی این ماهیان وسیع
نبود و ماهیان بیشتر تمایل به تغذیه اختصاصی از گاماروس داشتند.
در مطالعه انجام گرفته در ساحل گیالن 30 ،نوع ماده غذایی در رژیم
غذایی این ماهیان مشاهده گردید که نشاندهنده طیف غذایی وسیع
در این ماهیان بود (عباسی و همکاران )1390 ،که با مطالعه حاضر
در تضاد میباشد .در مطالعه مذکور شدت تغذیه ،اولویت غذایی و
فراوانی نسبی طعمهها تحت تأثیر مکان ،زمان و اندازه ماهی دچار
تغییر شد .مقایسه تنوع مواد غذایی موجود در دستگاه گوارش این
ماهیان توسط شاخص شانون نشان داد که تنوع مواد غذایی در دو
گونه گاوماهی شنی خزری و گرد اختالف معنیداری با گاوماهی خزری
داشته و بیشتر میباشد .باالتر بودن شاخص شانون
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درگاوماهیان شنی خزری و گرد نشان میدهد که این ماهیان از مواد
غذایی متنوعتری نسبت به گاوماهی خزری استفاده کرده و گستره
غذایی وسیعتری دارند .در نتیجهگیری کلی میتوان گفت در کل دوره
مطالعه گاوماهی شنی خزری فاقد غذای اصلی بوده و از طعمههای
غذایی متفاوت تغذیه اختصاصی داشته است .تغذیه از دوکفهایها
نسبت به دیگر مواد غذایی دیگر بیشتر بوده است .گاوماهی گرد نیز
در کل دوره مطالعاتی فاقد غذای اصلی بوده است .انتخاب غذای اصلی
در این ماهی با توجه به فصل تغییر کرده بهطوریکه این ماهی به
صورت فرصتطلبانه از قابل دسترسترین و فراوانترین طعمههای
غذایی محیط استفاده کرده است .استفاده از کرم پرتار ،کشتیچسب
و صدفیان بیشتر بوده است .این ماهی از طعمههای غذایی متنوعی
استفاده نموده است .گاوماهی خزری تمایل به تغذیه اختصاصی از
گاماروس داشته بهطوریکه گاماروس غذای غالب و اصلی این ماهیان
را تشکیل داده است .این ماهی دارای گستره غذایی باریکتری نسبت
به دو گونه گاوماهی دیگر بوده است .جهت دستیابی به اطالعات دقیقتر
درباره رژیم غذایی این ماهیان ،بررسی فراوانی و تغییرات فصلی
موجودات مرتبط با زیستگاه ،مطالعه رژیم غذایی گروههای سنی متفاوت،
بررسی عادات غذایی در دورههای مطالعاتی بیشتر ضروری مینماید.
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 بررسی رژیم غذایی.138 ،.ر. م، و کلباسی.ص. م،علوییگانه
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Neogobius fluviatilis pallasi (Berg,1916) خزری

گاوماهی شنی
 نسخه. مجله زیست شناسی ایران.)در جنوب دریای خزر (ساحل نور
.190  تا180  صفحات،2  شماره،19
 تغذیه و تولید مثل گاوماهیان، رشد، بررسی سن.1377 ،. ا،قلیچی
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 پایاننامه کارشناسی. خلیج میانکاله،در سواحل شرقی دریای خزر
. صفحه63 . دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان.ارشد
 شناسایی و بررسی بیولوژیک گاوماهیان.1373 ،. ف،کیمرام
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 دانشگاه، پایاننامه کارشناسیارشد شیالت، خلیج گرگانGobiidae
. صفحه77 .آزاد اسالمی تهران واحد شمال
.1383 ،. ع، ترجمه استکی. بومشناسی ماهیان.1992 ،. ر،ووتن
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