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چکیده
این مطالعه بهمنظور بررسی رژیم غذایی ماهی سیچالید ایرانی ( )Iranocichla hormuzensisدر رودخانه کل استان هرمزگان بهمدت
 12ماه از بهمن ماه  1393تا دی ماه  1394انجام شده است  .نمونه برداری با تورهای پرتابی (سالیک) و تور انتظاری انجام شد .جهت بررسی
رژیم غذایی 360 ،نمونه از گونه ( )I. hormuzensisانتخاب و میزان شاخص طول نسبی روده ( ،)RLGشاخص تهی بودن معده ( ،)CVشاخص
ترجیح غذایی ( )FPو درصد فراوانی اقالم غذا یی محاسبه شدند .نتایج حاصل از بررسی شاخص طول نسبی روده در این گونه مشخص شد که
بهطور میانگین این شاخص  9/29±1/41بود که گیاهخوار بودن این آبزی را بازگو مینماید .میزان شاخص ضریب چاقی (1/77±0/17 ،)CF
بهدست آمد که نشان میدهد این ماهی در رودخانه کل دارای وضعیت زیستی خوب و مناسبی است .میزان شاخص تهی بودن معده ( ،)CVبرای
این گونه در طول تحقیق  %12/12بهدست آمد که نشان میدهد این ماهی در زمره ماهیان پرخور میباشند .نتایج حاصل از شاخص ترجیح غذایی
نشان داد که دیاتومهها بهعنوان غذای اصلی و اقالم غذایی شامل جلبکها ی سبزآبی ،دیتریتوس ،ماهیها و سختپوستان بهعنوان غذای فرعی و
نرمتنان ،حشرات و فرامینیفرا بهعنوان غذای تصادفی ،در رژیم غذایی این ماهی بودند.
کلمات کلیدی :رژیم غذایی ،رودخانه کل (استان هرمزگان) ،سیچالید ایرانی ( ،)I. hormuzensisضریب تهی بودن معده ،طول نسبی روده
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

khoshbakht_balal@yahoo.com
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مقدمه
رودخانه کل یکی از وسیعترین حوضههای خلیج فارس بوده که
تقریباَ در بخش میانی استان هرمزگان واقع شده و بخش اعظمی از
استان هرمزگان و محدودهای از استان کرمان و فارس گسترش دارد.
رودخانه کل از کوههای شمالغرب داراب استان فارس و ارتفاعات شمال
استان هرمزگان (زاگرس جنوبی) سرچشمه گرفته و پس از دریافت
شعبات متعدد در امتداد شمالی -جنوبی به خلیج فارس میریزد (بندام،
 .)1362با وجود کم بودن میزان بارندگی و منابع آبی در استان هرمزگان،
میتوان گفت ماهیان این حوضه نسبتاً از تنوع خوبی برخوردار هستند،
بهطوریکه حوضه کل که بخش وسیعی از حوضه هرمز میباشد ،در
مقام سوم از نظر تنوع گونهای نسبت به سایر حوضههای آبهای داخلی
قرار دارد و  5گونه از  33گونه بومزاد ایران که تا بهحال شناسایی شدهاند
در حوضه هرمز گزارش شده است که دوگونه Iranocichla hormuzensis
و  Aphanius ginaonisفقط بومزاد این منطقه میباشند و ماهیهای
بومی بخش مهمی از میراث طبیعی یک کشور هستند (.)2006 ،Coad
گونه ویژه ایرانی بهنام سیچالید ایرانی ( )I .hormuzensisبهعنوان یک
گونه بومی ،نادر و در معرض خطر انقراض و تقریباً ناشناخته میباشد
که نام این گونه در فهرست گونههای در معرض انقراض  IUCNثبت
گردیده است .این سیچالید بومی ( )I. hormuzensisدر رودخانههای
مهران ،سرزه و رسول در استان هرمزگان بین منطقه چهار برکه و تنگه
واالن توسط  Coadشناسایی و ثبت شده است .با توجه به رفتارهای
تولیدمثلی و مقاومت در برابر شوریهای مختلف و حتی در آب شیرین
که یکی از ویژگیهای منحصر بهفرد این گونه ماهی میباشد ،میتواند
از جهت سازگار بودن در شرایط مصنوعی مانند آکواریوم مورد بررسی
قرار گیرند ( .)1982 ،Coadسیچالید ایرانی یک مراقبتکننده دهانی
مادری است که مدتی قبل از تخمریزی ،ناحیه دهانی در ماهی ماده به
مقدار قابل مالحظهای توسعه پیدا میکند که بتواند تخمها را در خود
نگه دارد و حمل نماید .تولیدمثل سیچالید ایرانی از اسفندماه تا مرداد
ماه (حداکثر اردیبهشت ماه) با نسبت جنسی  1/44M :1Fصورت میگیرد
( Esmaeiliو همکاران .)2009 ،بررسی ماهیان در اکوسیستمهای آبی
از لحاظ تکامل ،بومشناسی ،رفتارشناسی ،حفاظت ،مدیرت منابع آبی،
آگاهی از ذخایر ژنتیکی ،بهرهبرداری ذخایر و پرورش حائز اهمیت است
( Laglerو همکاران .)1962 ،بنابراین ،شناخت رژیم غذایی ماهیان یکی
از فاکتورهای مهم در شناخت خصوصیات زیستی آنها محسوب میشود
( .)1999 ،Khademحجتانصاری (  )1378در رودخانه مهران استان
هرمزگان به بررسی عادات غذایی و تعیین سن این ماهی ()I. hormuzensis
پرداخت و رژیم غذایی این ماهی را همهچیزخواری معرفی کرده است.
براساس این گزارش گونه مورد نظر از دیتریتوسها ،جلبک سبزآبی،
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جلبک سبز ،دیاتومهها ،نرمتنان ،سختپوستان ،حشرات ،تخم ،فلس و
سنگریزه تغذیه میکند و از بین گروههای غذایی در محتویات معده،
جلبکهای سبزآبی ،غذای اصلی این گونه بوده و دیگر ارقام غذایی در
گروه اتفاقی قرار میگیرند Shallof .و  )2012( khalifaدر دریاچه
 Abu-Zabalمصر به بررسی عادات غذایی روی ماهی از خانواده
سیچالیدها پرداختند که نتایج نشان داد که رژیم غذایی این گونه
شامل دیاتومهها ،جلبک سبز و جلبک سبز آبی و مشتفات حیوانات،
روتیفرا ،حشرات ،کوپیپودا و نرمتنان دیتریتوس و سنگریزه میباشند
و از بین آنها دیاتومهها و جلبکهای سبز بهعنوان غذای اصلی این
ماهی را تشکیل میدادند .آنالیز محتویات معده بهطور گستردهای برای
تعیین ترکیب غذایی ،استراتژیهای تغذیهای ،سطح تغذیه ،جریان
انرژی ( ،)1980 ،Hyslopساختار سطوح غذایی و شکار و شکارچی مورد
استفاده قرار میگیرد ( Luczkovichو همکاران .)2002 ،این روش
معمولترین روش مورد استفاده برای ارزیابی این اطالعات است (Hannon
و  .)1989 ،Joirisبر این اساس در این تحقیق جهت بررسی رژیم غذایی،
محتویات معده مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها
منطقه مورد بررسی :پس از بررسی میدانی اولیه و با درنظر
گرفتن عواملی مانند عمق ،شیب ،شدت جریان ،جنس بستر ،امکانات
نمونهبرداری ،و قابلیت دستیابی به ایستگاهها ،دو ایستگاه انتخاب شد
(شکل .)1

شکل  :1موقعیت جغرافیایی نمونهبرداری در رودخانه کل استان
هرمزگان سال 1393-1394

عملیات نمونهبرداری :عملیات نمونهبرداری بهصورت ماهانه از
بهمن  1393تا دی  1394انجام شد و هر ماه  30عدد ماهی بهصورت
تصادفی و با استفاده از تور پرتابی (سالیک) با چشمههای  20میلیمتری
و تور انتظاری با چشمههای  50میلیمتری صید شدند و پس از صید،
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کلیه نمونهها در پودر یخ قرار داده و سپس در دمای مناسب منجمد
نموده و به آزمایشگاه جهت ثبت اطالعات زیستسنجی و مطالعات
تغذیهای انتقال داده شد.
عملیات آزمایشگاهی :بعد از زیستسنجی ماهیها ،آنها را
تشریح و پس از آن امعا و احشاء را بررسی نموده و با استفاده از ترازوی
دیجیتال با دقت  0/01گرم توزین شدند .سپس روده را جدا و پیچ و
خمهای آن باز و طول روده اندازهگیری شد و بعد کل محتویات معده
توزین گردید و سپس جهت آنالیز نهایی در ظرف محتوی الکل%70
نگهداری شد .همچنین وزن معده خالی هم بهطور جداگانه ثبت شد.
جهت بررسی میکروسکوپی تغذیه ماهیها ،کل محتویات معده را همگن
نموده و طی چندین برداشت در الم سدویک رافتر (گنجایش یک
میلیلیتر) قرار داده ،بهطوریکه کل محتویات ،مورد بررسی قرار گیرد.
سپس با استفاده از میکروسکوپ نوری (با بزرگنمایی 10xو (40x
محتویات معده آنها بررسی شد .در هر ماه محتویات  30عدد ماهی
مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفت و با استفاده از کلیدهای شناسایی
معتبر (2006 ،Newell؛  Toddو  )1991 ،Laverackسعی شد نمونههای
موجود در معده ماهیها تا حد جنس و خانواده شناسایی شوند .سپس
با استفاده از میکروسکوپ نوری نیکون مجهز به دوربین ،از اقالم غذایی
عکس تهیه گردید .

سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

شاخص ترجیح غذایی ( :)FPتعیین ترجیح غذایی ،درصد فراوانی
وقوع نوع شکار میباشد که از رابطه ذیل محاسبه شد (:)1987 ،Euzen
FP= Nsj / Ns × 100
 =Nsjتعداد معدههایی که شکار مشخصی را دارند =NS ،تعداد معدههای

که محتوی غذا هستند .مقادیر حاصل از این رابطه بستگی به تغییرات
مقادیر  ،FPدارای مشخصهای ذیل میباشند:
اگر  FP>10باشد طعمه غذای تصادفی است .اگر  10 ≥FP ≥ 50باشد،
طعمه غذای دست دوم (فرعی) میباشد .اگر  FP<50باشد ،طعمه غذای
اصلی ماهی میباشد (.)1987 ،Euzen
شاخص تهی بودن معده ( :)CVاین شاخص تخمینی پرخوری ماهی
را محاسبه میکند (:)1987 ،Euzen
ES

× 100
 =CVشاخص تهی بودن معده =ES ،تعداد معده خالی =TS ،تعداد کل
معدههای بررسی شده
تفسیر مقدار  CVبهدست آمده با شرایط ذیل مشخص میشود (،Euzen
:)1987
اگر  0 ≥ CV > 20باشد ،آبزی مورد نظر پرخور و اگر  20 ≥ CV > 40باشد،
آبزی مورد نظر نسبتاً پرخور میباشد و اگر  40≥CV >60باشد ،آبزی
مورد نظر تغذیه متوسطی و اگر  60 ≥CV > 80باشد ،آبزی مورد نظر
نسبتاَ کمخور و اگر  ،80≥CV >100آبزی مورد نظر کمخور میباشد.
TS

= CV

شاخص طول نسبی روده ( :)RLG=Relative Length of Gutشاخص
نسبت طول روده ( )RLGبهصورت نسبت طول روده به طول استاندارد
GL

ماهی محاسبه و تحلیل گردید (:)1949 ،Al Hussaini
که در این رابطه  GLمعادل طول روده و  SLمعادل طول استاندارد است.
اگر میزان  RLGکمتر از یک باشد ،ماهی گوشتخوار بوده و اگر بیشتر
از یک باشد ماهی به گیاهخواری تمایل دارد و در حد متوسط ماهی
تمایل به همهچیزخواری دارد.
SL

شکل  : 2نمایی از سطح جانبی ماهی )) Iranocichla hormuzensis

تجزیه محتویات معده روشی است که استفاده وسیعی در پی
بردن به نوع غذا و عادتهای غذایی گونههای ماهی دارد .در این رابطه
روشهای مختلفی برای بررسی محتویات معده بهکار برده میشود که
عبارتند از :روش حجمی ( ،)Volumetric methodروش وزنی ( Weight
 )methodو روش عددی (.)1993 ،Biswas( )Numerical Methods
در مطالعه حاضر روش عددی ( شمارشی ) بهکار برده شد و اقالم غذایی
و شکارهای قابل تشخیص مورد شمارش و شناسایی قرار گرفتند .درصد
فراوانی شمارشی با استفاده از رابطه ذیل انجام گرفت ( Amundsenو
%A= (∑Si / ∑St )×100
همکاران:)1996 ،
 = Siمحتویات معده (شمارشی) تشکیل شده بهوسیله iصید =St ،تعداد
کل محتویات معده
در راستای مطالعه رژیم غذایی در ماهی ،شاخصهای مربوط به
تغذیه بهشرح زیر مورد استفاده قرار گرفت:

=RLG

شاخص ضریب چاقی ( :)CFفاکتور وضعیت یا شاخص ضریب چاقی
( )CFنشاندهنده شرایط زیستی ماهیان ازنظر چاقی میباشد و هرچه
مقدار آن بیشتر باشد طبیعتاً شرایط زیستی موجود بهتر بوده و انرژی
بیشتری صرف رشد ماهی شده است ( .)1993 ،Biswassجهت سنجش
فاکتور ضریب چاقی از رابطه ذیل محاسبه شدCF = (w/FL3)× 105 :
 =CFضریب وضعیت =W ،وزن ماهی برحسب گرم =FL ،طول چنگالی
برحسب میلیمتر
اگر  0/2<CF>0/3شرایط ضعیف یا خیلی ضعیف ماهی از نظر چاقی،
اگر  0/4 <CF>0/5شرایط متوسط ماهی از نظر چاقی و اگر CF<0/5
شرایط خوب ماهی از نظر چاقی
تجزیه و تحلیل آماری :برای آنالیز دادهها از نسخه  22برنامه
 SPSSاستفاده شد .ابتدا چگونگی پیروی دادهها از توزیع نرمال به
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کمک آزمون  Shapiro-wilkدر نرمافزار  spssمورد بررسی قرار گرفت
و نمودارها و جداول با برنامه  excelو  worldنسخه  2010انجام شد.

نتایج
بهطورکلی در طی  12ماه بررسی 360 ،قطعه ماهی مورد زیست
سنجی قرار گرفت .نتایج حاصل از بررسی دادههای بیومتریک نشان

داد که در گونه  I. hormuzensisحداکثر طول کل  139میلیمتر و
حداقل آن  61میلیمتر میباشد ،همچنین میزان وزن  36/55گرم و
حداقل آن  3/75گرم میباشد .همچنین طی این مدت مشخص گردید
که میانگین طول کل ماهیان  91/38±6/7میلیمتر و میانگین وزن ماهیان
 13/78±/5/74گرم بود (جدول.)2

جدول  :2فاکتورهای بیومتریک مورد بررسی در گونه سیچالید ایرانی ()I. hormuzensis
طول کل (میلیمتر)
طول استاندارد (میلیمتر)
وزن ماهی (گرم)
وزن معده (گرم)
وزن محتویات معده (گرم)
طول روده (میلیمتر)

حداقل

حداکثر

میانگین

خطای استاندارد

61
50
3/75
0/02
0
250

139
119
36/55
0/7
0/51
1180

91/38
75/42
13/78
0/29
0/17
703/57

6/7
5/74
2/97
0/09
0/06
126/57

بررسیها نشان داد که درصد عمده گروههای غذایی تشکیل شده
بهترتیب عبارتند از دیاتومهها ( )Bacillariophyceaeبا  54/34درصد،
جلبکهای سبرآبی ( )Cyanophyceaeبا  22/06درصد ،ماهیها ()Fish

با  18/14درصد ،سختپوستان ( )Crustaceansبا  4/41درصد ،نرمتنان
( )Molluscaبا  1درصد ،فرامینیفرا ( )Foraminiferaبا  0/27درصد و
حشرات ( )Insectبا  0/09درصد را شامل میشود (شکل .)3

شکل  :3درصد فراوانی ردهبندی گروههای غذای در معده ماهی  I .hormuzensisدر سال 1393-1394

(شکلهای 4و  )5تصاویری از ارقام غذایی مشاهده شده در معده ماهی

( )I. hormuzensisدر رودخانه کل استان هرمزگان را نشان میدهد.

شکل  :4گروههای غذایی جانوری مورد تغذیه در ماهی سیچالید ایرانی ( )I. hormuzensisدر سال ()1393-1394
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شکل  :5پالنکتونهای گیاهی مورد تغذیه ماهی سیچالید ایرانی ( )I. hormuzensisدر رودخانه کل استان هرمزگان

میانگین شاخص ترجیح غذایی در ماهی ( )I. hormuzensisبرای
دیاتومهها ( 51/58 )Bacillariophyceaدرصد بهدست آمد ،که میزان
این شاخص در ماههای مختلف نمونهبرداری تفاوت داشت .که بیشترین
میزان آن در بهمن ماه با  80درصد و کمترین میزان آن در آبان ماه با
 14/81درصد محاسبه شد (جدول  .)3همچنین این شاخص برای
دیتریتوسها  31/96درصد ،جلبک سبزآبی ( )Cyanophyceaeبا 30/38
درصد ،ماهیها ( )Fishبا 27/84درصد و سختپوستان ()Crustaceans
با  11/07درصد بهدست آمد .برای بقیه گروهها ارقام پایینتر از 10
بهدست آمد .دیاتومهها با داشتن  FPباالتر از  50درصد بهعنوان غذای
اصلی آبزی محسوب میشود و دیتریتوس ،جلبک سبزآبی ،ماهیها و
سختپوستان ،با دارا بودن  FPباالتر از  10بهعنوان غذای فرعی محسوب
میشوند و سایر گروهها بهطور تصادفی توسط این ماهی ،بلعیده شدهاند.
نتایج حاصل از محاسبه شاخص ( )RLGدر ماهی سیچالید ایرانی نشان
داد ،بهطورکلی مقدار این شاخص  9/29±1/41میباشد که بیشتر از 1
بوده و تمایل ماهی را به گیاهخواری نشان میدهد (شکل  .)6میانگین
شاخص تهی بودن معده در طول یکسال برای این گونه  12/22درصد
محاسبه گردید .میزان تهی بودن معده در اردیبهشت و دی ماه دارای
بیشترین مقدار و در بهمن ماه کمترین میزان را نشان میدهد (شکل.)7
نتایج حاصل از برسی شاخص تهی بودن معده در گونه I. hormuzensis
در رودخانه کل نشان داد که این گونه در زمره ماهیان پرخور قرار دارد.

شکل  :6تغییرات میانگین شاخص  RLGدر کالسهای طولی مختلف
در ماهی ( )I. hormuzensisدر سال()1393-1394

شکل  :7تغییرات میانگین درصد معدههای خالی ( )CVدر گونه
 I. hormuzensisبه تفکیک ماههای مختلف نمونهبرداری
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خوشبخت و همکاران

جدول  :3تغییرات ارجحیت غذایی (  ) FPدر گونه  I. hormuzensisبه تفکیک ماههای سال در رودخانه کل استان هرمزگان 1393-1394

بهمن 93

اسفند 93

فروردین 94

اردیبهشت94

خرداد94

تیر94

مرداد94

شهریور94

مهر94

ابان 94

اذر94

دی94

FP

دیاتومهها

80

41/71

65/40

59

63

53/60

38/50

44/40

46/20

14/80

20

58/30

51/82

جلبک سبز-آبی

20

25

50/38

18/18

40/74

71/35

46/15

62/96

46/15

22/22

16

12/50

30/38

ماهی
سختپوستان
حشرات
نرمتنان
فرامینیفرا
مواد هضم شده
دیتریوس

10
6/66
0
0
0
6/66
13/30

3/57
0
0
0
0
28/57
17/90

7/69

40/90
0
0
9/09
0
22/72
13/60

90/26
3/70
0
3/70
0
11/11
29/70

57/53
14/28
0
0
0
17/85
39/30

26/92
11/53
0
0
0
26/92
42/30

25/92
22/22
0
0
0
18/51
37

38/46
19/33
0
3/84
0
30/76
50

25/92
13/13
0
0

4
12
0
0
0
28
56

20/83
8/33
8/33
0
0
29/16
33/30

27/84
11/07
0/63
1/26
0/94
21/83
32

0

0
0
3/84
26/92
11/50

ضریب چاقی( :)CFنتایج حاصل از محاسبه شاخص وضعیت یا
ضریب چاقی نشان داد که در کل دوره مطالعه مقادیر این شاخص بیش
از  0/5بوده و در نتیجه ماهی  I. hormuzensisدر رودخانه کل استان
هرمزگان دارای وضعیت زیستی خوب و مناسبی است .میانگین این
شاخص در کل دوره نمونهبرداری با  1/77±0/17بوده است که باالترین
میزان آن در شهریور با ضریب  2/12و کمترین میزان آن در خرداد ماه
با  1/36بهدست آمد (شکل .)8

شکل  :8تغیرات میانگین شاخص ضریب چاقی در گونه
 I. hormuzensisدر رودخانه کل استان هرمزگان 1393-1394

بحث
از نتایج حاضر این پروژه مشخص گردید که تغذیه گیاهی با بیشتر
از  76/40عمدهترین رژیم غذایی ماهی  I. hormuzensisمیباشد و اقالم
گیاهی شامل دیاتومهها و جلبکهای سبز آبی میباشند .دیاتومهها با
میزان و تنوع باالتر از گروه جلبکهای سبز آبی در محتویات معده مشاهده
شدند .براساس این بررسی  12جنس از دیاتومهها (،Navicula sp.
،Cymatppleura sp.،Cymbella sp. ،Rhizosolenia sp. ،Nitzschia sp.
328
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18/51
63

،Syenedra sp. ،Surirella sp. ،Amphora sp. ،Coscinodiscus sp.
 )Pleurosigma sp. ،Stephanodiscus sp. ،Gyrosigma sp.در معده
شناسایی شدند که از بین آنها جنسهای  Navicula sp.و Nitzschoa
 sp.با درصد فراوانی بیشتری در معده این ماهی وجود داشتند و به
عنوان غذای دسته اول ماهی معرفی میگردند .اندازه کوچک و نداشتن
زوائد در این دو جنس از دیاتومهها شاید سبب تمایل بلع بیشتر توسط
آبزی باشد ( Navicula sp. .)1994 ،Renaudو  Nitzschia sp.در تابستان
و گاهی در پاییز بهحالت شکوفا در منطقه دیده میشوند که این خود
ممکن است عامل دیگری جهت حضور آنها در معده ماهی باشد (سراجی
و همکاران )1373 ،و جنسهای  Oscillatoria sp.و  Phormidinum sp.از
سیانوفیسهها (جلبک سبزآبی) در فهرست رژیم غذایی ماهی سیچالید
ایرانی مشاهده شدند که بین آنها جنس  Oscillatoria sp.با درصد
فراوانی بیشتری در معده این ماهی مشاهده شدند که بیشترین میزان
آن در ماههای گرم سال بهخصوص در شهریور ماه بود .اوج شکوفایی
سیانوفیسهها ،بهخصوص  Oscillatoria sp.در آبهای استان هرمزگان
در مرداد و شهریور ماه میباشد که تغییرات رنگ آب همراه با بوی
ناخوشایند بههمراه دارد (سراجی.)1379 ،
نتایج از تحقیق نشان داد که تغذیه جانوری این گونه شامل
ماهیها (تخم و فلس) ،سختپوست ،نرمتنان ،حشرات و فرامینیفرا
میباشد که گروه ماهیها از بقیه گروههای جانوری در معده مشاهده
شدند ،که تخم ماهی نسبت به فلس بیشتر در معده مشاهده گردید
که میزان باالتر در خرداد ماه در معده مشاهده شدند .نتایج نشان داد
که این گونه عالوه بر تغذیه جانوری و گیاهی ،تمایل به تغذیه دیتریتوس
و سنگریزه دارد که بیشترین درصد آن در آبان و آذرماه در معده
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مشاهده گردید و در ماههایی که تغذیه تغذیه گیاهی ،دیاتومهها در
معده کمتر بود مقدار تغذیه دیتریتوسها بیشتر بود .میتوان گفت
احتماالً بهدلیل کمبود فراوانی غذا بهخصوص دیاتومهها در محیط باشد
که این ماهی تمایل به تغذیه دیتریتوسها داشته است .حضور یک
موجود در رژیم غذایی به دسترس بودن و انتخاب آن توسط آبزی
بستگی دارد .قابلیت وجود و موجودیت صید عاملی کلیدی در تعیین
تغذیه ماهی است ( Dornerو همکاران.)2003 ،
 )2012( Agbabiakaبر روی ماهی  Tillapia zilliاز خانواده
سیچالیدها در رودخانه  Otamiriدر جنوبشرقی نیجریه به بررسی رژیم
غذایی این ماهی پرداخت .رژیم غذایی این ماهی را همهچیزخواری
معرفی کرد که براساس این گزارش گونه مورد نظر از دیتریتوس ،سنگ
ریزه ،جلبکها ،قطعات از گیاهان ،نماتودها ،حشرات ،فلس ماهی ،بچه
قورباغه ،دانههای گیاهی و مواد ناشناخته تغذیه میکندUgwumba .
( )1998بر روی ماهی  Tillapia guineenisisاز خانواده سیچالیدها در
 Tarakwa BAYنیجریه به بررسی رژیم غذایی این ماهی پرداخت و
رژیم غذایی این گونه را گیاهخوار معرفی کرد براساس این گزارش گونه
مورد نظر از جلبک سبزآبی با  ،%51دیاتومهها  ،% 48/6جلبک قرمز
 ،%0/2جلبک قهوهای  %0/1و سختپوست با  %0/09تغذیه میکند.
تحقیقات حجتانصاریکماچالی ( )1387در رودخانه مهران در استان
هرمزگان بر روی عادات غذایی این گونه نشان داد که این ماهی از
دیتریتوس ،جلبک سبزآبی ،جلبک سبز ،دیاتومهها ،بندپایان ،شکمپایان
و تخم حشرات تغذیه میکند که با تحقیق حاضر همخوانی دارد و درصد
عمده از این اقالم غذایی نیز در مطالعه فوق مشاهده شده است.
همچنین مطالعات حجتانصاریکماچالی ( )1387مشخص نمود که
باالترین درصد فراوانی بعد از دیتریتوسها ،جلبک سبزآبی میباشد و
عنوان نمودند که جلبک سبزآبی بهعنوان غذای اصلی و بقیه گروهها
غذایی بهعنوان غذاهای تصادفی درنظر گرفته شد .ولی در پروژه حاضر
در رودخانه کل هرمزگان با محاسبه شاخص ارجحیت غذایی ( )FPمشخص
شد که دیاتومهها با  52درصد بهعنوان غذای اصلی و دیتریتوسها با
 33درصد ،جلبک سبزآبی با  31درصد ،تخم و فلس ماهی با  28درصد
و سختپوستان با  11درصد بهترتیب بهعنوان غذای فرعی و حشرات،
نرمتنان و فرامینیفرا بهعنوان غذای تصادفی درنظر گرفته شدند.
تفاوت در متفاوت بودن نوع طعمههای بلعیده شده توسط یک
گونه در مناطق مختلف را میتوان به عواملی مانند اختالف طعمههای
غذایی در محیط های مختلف ،بستر تغذیهای ،فصل ،دمای آب ،الگوی
پراکنش و تراکم موجودات مورد تغذیه نسبت داد (.)1999 ،Nikolsky
نتایج حاصل از بررسی شاخص طول نسبی روده ( )RLGدر این گونه
در رودخانه کل با میانگین 9/29±1/41محاسبه شد که نشاندهنده تمایل
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این گونه به گیاهخواری و رژیم غذایی گیاهی میباشد و همچنین با
افزایش طول بدن میزان این شاخص نیز افزایش مییابد .نتایج حاصل
مطالعات این گونه در رودخانه مهران استان هرمزگان نشان داد که میانگین
شاخص طول نسبی روده  5/66بهدست آمد و با افزایش طول بدن میزان
این شاخص نیز افزایش مییابد (حجتانصاریکماچالی .)1378 ،نتایج
انصاری با نتایج حاضر همخوانی دارد و نشاندهنده تمایل این گونه به
رژیم غذایی گیاهخواری میباشد.
شاخص تهی بودن معده ( )CVبرای این گونه  12/22درصد محاسبه
شد بیانگر این است که این ماهی در گروه ماهیان پرخور میباشد دلیل
آن را میتوان ،وجود و حضور همیشگی طعمه در محیط زندگی ماهی
و شرایط خوب تغذیهای عنوان کرد .ازجمله عوامل مؤثر بر خالی بودن
معده را میتوان به غذای مناسب ،تغییرات ناگهانی در عوامل محیطی
مثل درجه حرارت و در حقیقت ناپایداری عوامل محیطی اشاره کرد
( Bartulovicو  .)2004 ،Batisticبا توجه به نتایج بهدست آمده بیشترین
درصد تهی بودن معده در اردیبهشت ماه با مقدار  26/66درصد و دی
ماه با مقدار  20درصد بهدست آمد .سیچالید ایرانی از لحاظ ویژگی
تولیدمثلی مانند سایر سیچالیدها یک ماهی مراقبتکننده محسوب
میشود و تولیدمثل آن از اسفند ماه تا مرداد ماه (حداکثر در اردیبهشت
ماه) با نسبت جنسی  1/44M:1Fصورت میگیرد ( Esmaeiliو همکاران،
 .)2009درصد باالی این شاخص در اردیبهشت ماه را میتوان به فصل
تخمریزی آن ربط داد .در اوج رسیدگی و بلوغ ،تخمدانها حجیم شده
و کل حفره بدنی را میپوشاند و احتماالً در این وضعیت دستگاه گوارش
تحت فشار قرارگرفته و آبزی برای تغذیه به مشکل روبرو خواهد شد
( Dadziو همکاران .)2002 ،کمترین میزان تهی بودن معده در بهمن
ماه نشان داد که همه معدهها پر بودند و علت کاهش شاخص تهی
بودن معده در بهمن ماه را احتماالً میتوان گفت که این فصل قبل از
زمان فصل تولیدمثل این ماهی است و تالش برای کسب انرژی برای
فصل تخمریزی ربط داد.
با تجزیه و تحلیل محتویات معده در طول مطالعه در ماهی
 Oreochromis niloticusاز خانواده سیچالیدها در دریاچه Abu-Zabal
در مصر نشان داد که در فصل پاییز که فصل تولیدمثل این ماهی میباشد،
میزان تهی بودن این گونه بیشتر از بقیه فصلها است ( Shallofو
 .)2009 ،khalifaدرصد باالی شاخص تهی بودن معده در دی ماه را
میتوان به رقابت درون گونهای در آن ماه بهدلیل سرد بودن هوا و کمتر
بودن طعمههای غذایی ربط داد ) Venuو همکاران .)2001 ،در تحقیق
حاضر میزان نتایج شاخص  CFیا ضریب وضعیت در طول نمونهبرداری
بهطور میانگین  1/77±0/17محاسبه شد که نشاندهنده شرایط خوب
این گونه از نظر وضعیت چاقی در رودخانه کل است .ازجمله عوامل
مؤثر بر شاخص وضعیت را میتوان به تغییرات فصلی گناد ،شدت تغذیه،
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