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 رودخانه ُکل استان هرمزگان
 
 
 
 
 
 
 
 

 79561-18414 :پستیصندوق ،الملل قشم، ایراندانشگاه پیام نور واحد بین :*بالل خوشبخت 

 79561-18414 :پستیصندوق ،ل قشم، ایرانالملدانشگاه پیام نور واحد بین :سهیال ابراهیمی 

   :3995پستی: ه شیالت، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوقگرومحسن صفائی 

  :سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، پژوهشکده اکولوژی عیسی کمالی

 79145 -1597پستی: ی عمان، بندرعباس، صندوقخلیج فارس و دریا
 

 1396 آبانتاریخ پذیرش:            1396 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

مدت ( در رودخانه کل استان هرمزگان بهIranocichla hormuzensisمنظور بررسی رژیم غذایی ماهی سیچالید ایرانی )این مطالعه به 

برداری با تورهای پرتابی )سالیک( و تور انتظاری انجام شد. جهت بررسی انجام شده است . نمونه 1394ماه تا دی  1393ماه از بهمن ماه  12

(، شاخص CV(، شاخص تهی بودن معده )RLG( انتخاب و میزان شاخص طول نسبی روده )I. hormuzensisنمونه از گونه ) 360رژیم غذایی، 

 یی محاسبه شدند. نتایج حاصل از بررسی شاخص طول نسبی روده در این گونه مشخص شد که ( و درصد فراوانی اقالم غذاFPترجیح غذایی )

 17/0±77/1(، CFنماید. میزان شاخص ضریب چاقی )بازگو میرا خوار بودن این آبزی بود که گیاه 29/9±41/1طور میانگین این شاخص به

(، برای CV) ضعیت زیستی خوب و مناسبی است. میزان شاخص تهی بودن معدهدهد این ماهی در رودخانه کل دارای ودست آمد که نشان میهب

باشند. نتایج حاصل از شاخص ترجیح غذایی دهد این ماهی در زمره ماهیان پرخور میدست آمد که نشان میهب % 12/12این گونه در طول تحقیق 

عنوان غذای فرعی و پوستان بهها و سختها ی سبزآبی، دیتریتوس، ماهیکعنوان غذای اصلی و اقالم غذایی شامل جلبها بهنشان داد که دیاتومه

 عنوان غذای تصادفی، در رژیم غذایی این ماهی بودند.تنان، حشرات و فرامینیفرا بهنرم

 طول نسبی روده ، ضریب تهی بودن معده، (I. hormuzensis) استان هرمزگان(، سیچالید ایرانی ) رژیم غذایی، رودخانه کل کلمات کلیدی:
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 مقدمه

های خلیج فارس بوده که ترین حوضهرودخانه کل یکی از وسیع       

تقریباَ در بخش میانی استان هرمزگان واقع شده و بخش اعظمی از 

ای از استان کرمان و فارس گسترش دارد. استان هرمزگان و محدوده

فاعات شمال غرب داراب استان فارس و ارتهای شمالکل از کوه رودخانه

استان هرمزگان )زاگرس جنوبی( سرچشمه گرفته و پس از دریافت 

 ریزد )بندام،جنوبی به خلیج فارس می -شعبات متعدد در امتداد شمالی

میزان بارندگی و منابع آبی در استان هرمزگان،  بودن وجود کم (. با1362

ستند، توان گفت ماهیان این حوضه نسبتاً از تنوع خوبی برخوردار همی

باشد، در که حوضه کل که بخش وسیعی از حوضه هرمز میطوریهب

های داخلی های آبای نسبت به سایر حوضهمقام سوم از نظر تنوع گونه

اند حال شناسایی شدهگونه بومزاد ایران که تا به 33 گونه از 5و  قرار دارد

  Iranocichla hormuzensisدوگونه که است شده هرمز گزارش حوضه در

های باشند و ماهیفقط بومزاد این منطقه می Aphanius ginaonis و

 .(Coad، 2006)بومی بخش مهمی از میراث طبیعی یک کشور هستند 

عنوان یک ( بهI .hormuzensisنام سیچالید ایرانی )گونه ویژه ایرانی به

باشد گونه بومی، نادر و در معرض خطر انقراض و تقریباً ناشناخته می

ثبت  IUCNهای در معرض انقراض نام این گونه در فهرست گونه که

های ( در رودخانهI. hormuzensisاین سیچالید بومی ) .گردیده است

مهران، سرزه و رسول در استان هرمزگان بین منطقه چهار برکه و تنگه 

و ثبت شده است. با توجه به رفتارهای  شناسایی  Coadواالن توسط 

های مختلف و حتی در آب شیرین مت در برابر شوریتولیدمثلی و مقاو

تواند باشد، میفرد این گونه ماهی میهای منحصر بهکه یکی از ویژگی

از جهت سازگار بودن در شرایط مصنوعی مانند آکواریوم مورد بررسی 

کننده دهانی (. سیچالید ایرانی یک مراقبتCoad، 1982قرار گیرند )

ریزی، ناحیه دهانی در ماهی ماده به ز تخممادری است که مدتی قبل ا

ها را در خود کند که بتواند تخمای توسعه پیدا میمقدار قابل مالحظه

نگه دارد و حمل نماید. تولیدمثل سیچالید ایرانی از اسفندماه تا مرداد 

گیرد می صورت F1: M44/1 جنسی ماه( با نسبت اردیبهشت )حداکثر ماه

(Esmaeili بررسی ماهیان در اکوسیستم2009 ،و همکاران .) های آبی

شناسی، رفتارشناسی، حفاظت، مدیرت منابع آبی، از لحاظ تکامل، بوم

برداری ذخایر و پرورش حائز اهمیت است آگاهی از ذخایر ژنتیکی، بهره

(Lagler بنابراین، شناخت رژیم غذایی ماهیان یکی 1962 ،و همکاران .)

شود می ها محسوبزیستی آن خصوصیاتشناخت  از فاکتورهای مهم در

(Khadem، 1999حجت .) ( در رودخانه مهران استان 1378انصاری )

( I. hormuzensis) ماهی این سن و تعیین غذایی عادات بررسی به هرمزگان

چیزخواری معرفی کرده است. پرداخت و رژیم غذایی این ماهی را همه

ها، جلبک سبزآبی، یتوسبراساس این گزارش گونه مورد نظر از دیتر

پوستان، حشرات، تخم، فلس و تنان، سختها، نرمجلبک سبز،  دیاتومه

ی غذایی در محتویات معده، هاکند و از بین گروهریزه تغذیه میسنگ

های سبزآبی، غذای اصلی این گونه بوده و دیگر ارقام غذایی در جلبک

( در دریاچه 2012) khalifaو  Shallof گیرند.گروه اتفاقی قرار می

Abu-Zabal  مصر به بررسی عادات غذایی روی ماهی از خانواده

سیچالیدها پرداختند که نتایج نشان داد که رژیم غذایی این گونه 

ها، جلبک سبز و جلبک سبز آبی و مشتفات حیوانات، شامل دیاتومه

 باشندریزه میتنان دیتریتوس و سنگپودا و نرمروتیفرا، حشرات، کوپی

عنوان غذای اصلی این های سبز بهها و جلبکها دیاتومهو از بین آن

ای برای طور گستردهآنالیز محتویات معده به دادند.ماهی را تشکیل می

ای، سطح تغذیه، جریان های تغذیهتعیین ترکیب غذایی، استراتژی

(، ساختار سطوح غذایی و شکار و شکارچی مورد Hyslop، 1980انرژی )

(. این روش 2002 ،و همکاران Luczkovichگیرد )ده قرار میاستفا

 Hannonاین اطالعات است ) ارزیابی برای استفاده مورد روش ترینمعمول

این اساس در این تحقیق جهت بررسی رژیم غذایی،  (. برJoiris ، 1989و

 محتویات معده مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 هامواد و روش

پس از بررسی میدانی اولیه و با درنظر  بررسی: منطقه مورد       

گرفتن عواملی مانند عمق، شیب، شدت جریان، جنس بستر، امکانات 

ها، دو ایستگاه انتخاب شد برداری، و قابلیت دستیابی به ایستگاهنمونه

 (.1)شکل 
 

 
برداری در رودخانه کل استان موقعیت جغرافیایی نمونه :1شکل 

 1393-1394هرمزگان سال 
 

صورت ماهانه از برداری بهنمونهعملیات : برداریعملیات نمونه       

صورت عدد ماهی به 30و هر ماه  دانجام ش 1394تا دی  1393بهمن 

متری میلی 20 هایهم)سالیک( با چش با استفاده از تور پرتابیتصادفی و 

 ،صید و پس ازصید شدند متری میلی 50های و تور انتظاری با چشمه
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ها در پودر یخ قرار داده و سپس در دمای مناسب منجمد کلیه نمونه

سنجی و مطالعات نموده و به آزمایشگاه جهت ثبت اطالعات زیست

 ای انتقال داده شد.تغذیه

را  هاها، آنسنجی ماهیبعد از زیست: عملیات آزمایشگاهی       

با استفاده از ترازوی  نموده ورا بررسی تشریح و پس از آن امعا و احشاء 

گرم توزین شدند. سپس روده را جدا و پیچ و  01/0دیجیتال با دقت 

کل محتویات معده گیری شد و بعد های آن باز و طول روده اندازهخم

 %70الکلمحتوی در ظرف  توزین گردید و سپس جهت آنالیز نهایی

 .شد ثبتطور جداگانه به خالی هم وزن معدهین نچداری شد. همنگه

کل محتویات معده را همگن  ،هاتغذیه ماهیجهت بررسی میکروسکوپی 

نموده و طی چندین برداشت در الم سدویک رافتر )گنجایش یک 

مورد بررسی قرار گیرد.  ،که کل محتویاتطوریهلیتر( قرار داده، بمیلی

 )x40 وx10نمایی سپس با استفاده از میکروسکوپ نوری )با بزرگ

عدد ماهی  30در هر ماه محتویات  .بررسی شدها آن محتویات معده

و با استفاده از کلیدهای شناسایی  بررسی میکروسکوپی قرار گرفت مورد

های نمونه شد سعی (Laverack، 1991و  Todd ؛Newell، 2006معتبر )

ها تا حد جنس و خانواده شناسایی شوند. سپس موجود در معده ماهی

نوری نیکون مجهز به دوربین، از اقالم غذایی با استفاده از میکروسکوپ 

 عکس تهیه گردید .
 

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

 

تجزیه محتویات معده روشی است که استفاده وسیعی در پی        

های ماهی دارد. در این رابطه های غذایی گونهبردن به نوع غذا و عادت

شود که کار برده میههای مختلفی برای بررسی محتویات معده بروش

 Weight) ، روش وزنی(Volumetric method) عبارتند از: روش حجمی

method) و روش عددی (Numerical Methods) (Biswas، 1993). 

کار برده شد و اقالم غذایی در مطالعه حاضر روش عددی ) شمارشی ( به

مورد شمارش و شناسایی قرار گرفتند. درصد و شکارهای قابل تشخیص 

و  Amundsenفراوانی شمارشی با استفاده از رابطه ذیل انجام گرفت )

 %A= (∑Si / ∑St 100×(:                                  (1996 ،همکاران

 Si = وسیلهمحتویات معده )شمارشی( تشکیل شده به iصید، St =  تعداد

 کل محتویات معده

 به های مربوطشاخص ماهی، در غذایی رژیم مطالعه راستای در       

 :گرفت قرار استفاده مورد زیر شرحبه تغذیه

تعیین ترجیح غذایی، درصد فراوانی  :(FPشاخص ترجیح غذایی )

  :(Euzen، 1987باشد که از رابطه ذیل محاسبه شد )وقوع نوع شکار می
FP= Nsj / Ns × 100 

Nsj که شکار مشخصی را دارند یهای= تعداد معده، NS های = تعداد معده

که محتوی غذا هستند. مقادیر حاصل از این رابطه بستگی به تغییرات 

 باشند:های ذیل می، دارای مشخصFPمقادیر 

باشد،  FP≥ 10 ≤ 50باشد طعمه غذای تصادفی است. اگر  FP< 10 اگر

شد، طعمه غذای با  FP> 50 باشد. اگرطعمه غذای دست دوم )فرعی( می

 (.Euzen، 1987باشد )اصلی ماهی می

 این شاخص تخمینی پرخوری ماهی :(CVشاخص تهی بودن معده )

     :(Euzen، 1987کند )را محاسبه می

          100  ×CV =   
ES

TS 
 

CV = شاخص تهی بودن معده، ES  =تعداد معده خالی،TS  =  تعداد کل

 های بررسی شدهمعده

 ،Euzenشود )دست آمده با شرایط ذیل مشخص میهب  CVدارتفسیر مق

1987): 

باشد،   CV ≥ 20 < 40 آبزی مورد نظر پرخور و اگر ،دباش CV ≥ 0 < 20 اگر

باشد، آبزی  CV ≥ 40 < 60باشد و اگر آبزی مورد نظر نسبتاً  پرخور می

باشد، آبزی مورد نظر  CV ≥ 60 < 80غذیه متوسطی و اگر تمورد نظر 

 باشد.خور می، آبزی مورد نظر کمCV ≥ 80 < 100خور و اگر بتاَ کمنس

شاخص  :(Relative Length of Gut=RLG) روده نسبی طول شاخص

استاندارد صورت نسبت طول روده به طول ( بهRLGنسبت طول روده )

 GL : (Al Hussaini، 1949)  ماهی محاسبه و تحلیل گردید

SL  
  = RLG   

  است. معادل طول استاندارد SLمعادل طول روده و  GL ابطهکه در این ر

 تربیش اگر و بوده خوارگوشت ماهی باشد، یک از ترکم RLG میزان اگر

ماهی  متوسط حد در و دارد تمایل خواریگیاه به ماهی باشد یک از

 .دارد چیزخواریهمه به تمایل

قی فاکتور وضعیت یا شاخص ضریب چا: (CFشاخص ضریب چاقی )

(CFنشان )باشد و هرچه دهنده شرایط زیستی ماهیان ازنظر چاقی می

تر باشد طبیعتاً شرایط زیستی موجود بهتر بوده و انرژی مقدار آن بیش

جهت سنجش  (.Biswass ،1993) صرف رشد ماهی شده است تریبیش

 × CF = (w/FL3) 105:  فاکتور ضریب چاقی از رابطه ذیل محاسبه شد

CFعیت= ضریب وض، Wوزن ماهی برحسب گرم =، FL طول چنگالی =

 متریبرحسب میل

،  یا خیلی ضعیف ماهی از نظر چاقیشرایط ضعیف  CF2/0>< 3/0 اگر

 CF >5/0 شرایط متوسط ماهی از نظر چاقی و اگر CF4/0> <5/0اگر 

 شرایط خوب ماهی از نظر چاقی 

برنامه  22سخه ها از نبرای آنالیز داده: تجزیه و تحلیل آماری       

SPSS ها از توزیع نرمال به استفاده شد. ابتدا چگونگی پیروی داده
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مورد بررسی قرار گرفت  spssافزار در نرم Shapiro-wilkکمک آزمون 

 انجام شد. 2010نسخه  worldو  excelو نمودارها و جداول با برنامه 

 

 نتایج

هی مورد زیست قطعه ما 360ماه بررسی،  12طورکلی در طی هب       

های بیومتریک نشان سنجی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی داده

متر و میلی 139طول کل  حداکثر I. hormuzensisداد که در گونه 

گرم و  55/36 چنین میزان وزنباشد، هممتر میمیلی 61حداقل آن 

ین طی این مدت مشخص گردید نچهم .باشدگرم می 75/3 حداقل آن

 وزن ماهیان میانگین و مترمیلی 38/91±7/6 ماهیان کل ین طولمیانگ که

 .(2گرم بود )جدول 78/13 ±/74/5

 

 (I. hormuzensisفاکتورهای بیومتریک مورد بررسی در گونه سیچالید ایرانی ) :2جدول 

 خطای استاندارد  میانگین حداکثر حداقل 

 7/6  38/91 139 61 (مترمیلیطول کل  )

 74/5  42/75 119 50 (مترمیلید )طول استاندار

 97/2  78/13 55/36 75/3 (گرموزن ماهی )

 09/0  29/0 7/0 02/0 (گرموزن معده )

 06/0  17/0 51/0 0 (گرموزن محتویات معده )

 57/126  57/703 1180 250 (مترمیلیطول روده )

ده های غذایی تشکیل شگروهها نشان داد که درصد عمده بررسی       

درصد،  34/54 ( باBacillariophyceaeها )ترتیب عبارتند از  دیاتومهبه

( Fishها )درصد، ماهی 06/22با  (Cyanophyceaeهای سبرآبی )جلبک

تنان درصد، نرم 41/4( با Crustaceansپوستان )درصد، سخت 14/18با 

(Mollusca با )درصد، 1 ( فرامینیفراForaminifera با )درصد و 27/0 

(. 3شود )شکل درصد را شامل می 09/0( با Insectحشرات )
 

 
 1393-1394در سال   I .hormuzensisهای غذای در معده ماهی بندی گروهدرصد فراوانی رده: 3شکل 

                  .دهدرا نشان می نکل استان هرمزگا در رودخانه( I. hormuzensis) معده ماهی  در شده ایی مشاهدهذارقام غ از تصاویری (5و 4 های)شکل
 

 

 
 (1394-1393) ( در سالI. hormuzensisهای غذایی جانوری مورد تغذیه در ماهی سیچالید ایرانی )گروه: 4شکل 
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 ( در رودخانه کل استان هرمزگانI. hormuzensisهای گیاهی مورد تغذیه ماهی سیچالید ایرانی ): پالنکتون5شکل 

( برای I. hormuzensisمیانگین شاخص ترجیح غذایی در ماهی )       

 دست آمد، که میزانهدرصد ب 58/51( Bacillariophyceaها )دیاتومه

ین ترتفاوت داشت. که بیش برداریهای مختلف نمونهدر ماه این شاخص

ماه با  ترین میزان آن در آباندرصد و کم 80میزان آن در بهمن ماه با 

چنین این شاخص برای (. هم3صد محاسبه شد )جدول در 81/14

 38/30( با Cyanophyceae) جلبک سبزآبی درصد، 96/31ها دیتریتوس

( Crustaceansپوستان )درصد و سخت 84/27( باFishها )درصد، ماهی

 10ز اتر ها ارقام پاییندست آمد. برای بقیه گروههدرصد ب 07/11با 

ان غذای عنودرصد به 50باالتر از   FPداشتن ها بادیاتومه دست آمد.هب

ها و شود و دیتریتوس، جلبک سبزآبی، ماهیاصلی آبزی محسوب می

حسوب غذای فرعی م عنوانبه 10 باالتر از  FPپوستان، با دارا بودنسخت

 .انددهشتوسط این ماهی، بلعیده  طور تصادفیها بهشوند و سایر گروهمی

ن ( در ماهی سیچالید ایرانی نشاRLGاخص )نتایج حاصل از محاسبه ش

 1تر از که بیش باشدمی 29/9±41/1 طورکلی مقدار این شاخصداد، به

نگین میا (.6دهد )شکل خواری نشان میبوده و تمایل ماهی را به گیاه

درصد  22/12سال برای این گونه شاخص تهی بودن معده در طول یک

رای ه در اردیبهشت و دی ماه دامیزان  تهی بودن معد .محاسبه گردید

 (.7کل)ش دهدترین میزان را نشان میماه کم ترین مقدار و در بهمنبیش

 I. hormuzensisحاصل از برسی شاخص تهی بودن معده در گونه  نتایج

 .ار دارددر رودخانه کل نشان داد که این گونه در زمره ماهیان پرخور قر

 

 
های طولی مختلف در کالس RLGتغییرات میانگین شاخص : 6شکل 

 (1394-1393( در سال)I. hormuzensisدر ماهی )
 

 

 
 ( در گونهCVهای خالی )تغییرات میانگین درصد معده :7شکل 

 I. hormuzensis  برداریهای مختلف نمونهک ماهیبه تفک 
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 1393-1394رودخانه کل استان هرمزگان  های سال درماهبه تفکیک  I. hormuzensis( در گونه  FPتغییرات ارجحیت غذایی ) : 3جدول 

نتایج حاصل از محاسبه شاخص وضعیت یا  (:CFی)ضریب چاق       

ضریب چاقی نشان داد که در کل دوره مطالعه مقادیر این شاخص بیش 

در رودخانه کل استان  I. hormuzensisو در نتیجه ماهی بوده  5/0 از

 . میانگین اینهرمزگان دارای وضعیت زیستی خوب و مناسبی است

که باالترین  بوده است 77/1±17/0ا برداری بشاخص در کل دوره نمونه

ترین میزان آن در خرداد ماه و کم 12/2ضریب  میزان آن در شهریور با

 . (8شکل دست آمد )هب 36/1با 
 

 
 تغیرات میانگین شاخص ضریب چاقی در گونه :8 شکل

 I. hormuzensis    1393-1394در رودخانه کل استان هرمزگان 

 

 بحث

تر که تغذیه گیاهی با بیش گردید پروژه مشخص از نتایج حاضر این       

و اقالم  باشدمی I. hormuzensis ترین رژیم غذایی ماهیمدهع 40/76 از

ها با . دیاتومهباشندهای سبز آبی میها و جلبکگیاهی شامل دیاتومه

معده مشاهده  محتویات در آبی سبز هایگروه جلبک باالتر از میزان و تنوع

، .Navicula spها )جنس از دیاتومه 12براساس این بررسی . شدند

Nitzschia sp.، sp. Rhizosolenia ،Cymbella sp.،Cymatppleura sp. ،

Coscinodiscus sp. ،sp. Amphora ،Surirella sp. ،sp. Syenedra ،

Gyrosigma sp.،Stephanodiscus sp.  ،sp. Pleurosigma در معده )

 Nitzschoaو  .Navicula sp هایها جنسکه از بین آن شناسایی شدند

sp.  تری در معده این ماهی وجود داشتند و بهفراوانی بیشبا درصد

گردند. اندازه کوچک و نداشتن عنوان غذای دسته اول ماهی معرفی می

تر توسط ها شاید سبب تمایل بلع بیشزوائد در این دو جنس از دیاتومه

در تابستان  .Nitzschia sp و .Navicula sp .(Renaud، 1994) باشد آبزی

شوند که این خود حالت شکوفا در منطقه دیده میز بهو گاهی در پایی

سراجی ها در معده ماهی باشد )حضور آن جهت دیگری عامل است ممکن

از  sp.  Phormidinumو .Oscillatoria sp هایجنس و (1373 همکاران، و

جلبک سبزآبی( در فهرست رژیم غذایی ماهی سیچالید ها )سیانوفیسه

با درصد  .Oscillatoria spها جنس که بین آن ایرانی مشاهده شدند

ترین میزان که بیشتری در معده این ماهی مشاهده شدند فراوانی بیش

. اوج شکوفایی خصوص در شهریور ماه بودههای گرم سال بآن در ماه

های استان هرمزگان در آب .Oscillatoria spخصوص هها، بسیانوفیسه

غییرات رنگ آب همراه با بوی باشد که تدر مرداد و شهریور ماه می

 .(1379سراجی، همراه دارد )ناخوشایند به

نتایج از تحقیق نشان داد که تغذیه جانوری این گونه شامل        

تنان، حشرات و فرامینیفرا پوست، نرمسخت(، تخم و فلسها )ماهی

ی جانوری در معده مشاهده هاها از بقیه گروهکه گروه ماهی باشدمی

تر در معده مشاهده گردید ه تخم ماهی نسبت به فلس بیششدند، ک

. نتایج نشان داد که میزان باالتر  در خرداد ماه در معده مشاهده شدند

گونه عالوه بر تغذیه جانوری و گیاهی، تمایل به تغذیه دیتریتوس  این که

در معده  هماآن در آبان و آذرترین درصد دارد که بیش ریزهو سنگ

ن  
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FP 

 82/51 30/58 20 80/14 20/46 40/44 50/38 60/53 63 59 40/65 71/41 80 هادیاتومه

 38/30 50/12 16 22/22 15/46 96/62 15/46 35/71 74/40 18/18 38/50 25 20 آبی-جلبک سبز

 84/27 83/20 4 92/25 46/38 92/25 92/26 53/57 26/90 90/40 69/7 57/3 10 ماهی

 07/11 33/8 12 13/13 33/19 22/22 53/11 28/14 70/3 0 0 0 66/6 پوستانسخت

 63/0 33/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حشرات

 26/1 0 0 0 84/3 0 0 0 70/3 09/9 0 0 0 تناننرم

 94/0 0 0 4/7 0 0 0 0 0 0 84/3 0 0 فرامینیفرا

 83/21 16/29 28 51/18 76/30 51/18 92/26 85/17 11/11 72/22 92/26 57/28 66/6 مواد هضم شده

 32 30/33 56 63 50 37 30/42 30/39 70/29 60/13 50/11 90/17 30/13 دیتریوس
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ها در تغذیه تغذیه گیاهی، دیاتومههایی که و در ماه ردیدمشاهده گ

توان گفت . میتر بودها بیشتر بود مقدار تغذیه دیتریتوسمعده کم

ها در محیط باشد خصوص دیاتومههدلیل کمبود فراوانی غذا باحتماالً به

. حضور یک ها داشته استکه این ماهی تمایل به تغذیه دیتریتوس

م غذایی به دسترس بودن و انتخاب آن توسط آبزی موجود در رژی

. قابلیت وجود و موجودیت صید عاملی کلیدی در تعیین بستگی دارد

 . (2003 ،و همکاران Dornerتغذیه ماهی است )

       Agbabiaka (2012) ماهی روی بر Tillapia zilli خانواده از 

جریه به بررسی رژیم شرقی نیجنوب در Otamiriرودخانه  سیچالیدها در

چیزخواری رژیم غذایی این ماهی را همه. غذایی این ماهی پرداخت

سنگ مورد نظر از دیتریتوس، معرفی کرد که براساس این گزارش گونه 

بچه فلس ماهی، حشرات، قطعات از گیاهان، نماتودها،  ها،جلبک ریزه،

 Ugwumba. کندذیه میی گیاهی و مواد ناشناخته تغهاقورباغه، دانه

از خانواده سیچالیدها در  Tillapia guineenisisروی ماهی ( بر 1998)

Tarakwa BAY  نیجریه به بررسی رژیم غذایی این ماهی پرداخت و

اساس این گزارش گونه خوار معرفی کرد بررژیم غذایی این گونه را گیاه

 ، جلبک قرمز% 6/48 ها، دیاتومه% 51از جلبک سبزآبی با مورد نظر 

 .کندتغذیه می %09/0 پوست باسخت و %1/0 ای، جلبک قهوه% 2/0

( در رودخانه مهران در استان 1387) کماچالیانصاریتحقیقات حجت

هرمزگان بر روی عادات غذایی این گونه نشان داد که این ماهی از 

پایان ها، بندپایان، شکم، دیاتومهسبز دیتریتوس، جلبک سبزآبی، جلبک

خوانی دارد و درصد که با تحقیق حاضر هم کندو تخم حشرات تغذیه می

 . عمده از این اقالم غذایی نیز در مطالعه فوق مشاهده شده است

مشخص نمود که ( 1387) کماچالیانصاریچنین مطالعات حجتهم

باشد و ها، جلبک سبزآبی میباالترین درصد فراوانی بعد از دیتریتوس

ها عنوان غذای اصلی و بقیه گروهعنوان نمودند که جلبک سبزآبی به

. ولی در پروژه حاضر نظر گرفته شدعنوان غذاهای تصادفی درغذایی به

( مشخص FP) غذایی ارجحیت شاخص با محاسبه هرمزگان کل رودخانه در

ها با عنوان غذای اصلی و دیتریتوسدرصد به 52ها با شد که دیاتومه

درصد  28درصد، تخم و فلس ماهی با  31درصد، جلبک سبزآبی با  33

عنوان غذای فرعی و حشرات، ترتیب بهدرصد به 11پوستان با و سخت

 .  نظر گرفته شدندعنوان غذای تصادفی درو فرامینیفرا به تناننرم

های بلعیده شده توسط یک تفاوت در متفاوت بودن نوع طعمه       

های توان به عواملی مانند اختالف طعمهاطق مختلف را میگونه در من

ای، فصل، دمای آب، الگوی غذایی در محیط های مختلف، بستر تغذیه

 .  (Nikolsky، 1999و تراکم موجودات مورد تغذیه نسبت داد ) پراکنش

( در این گونه RLGنتایج حاصل از بررسی شاخص طول نسبی روده  )

تمایل دهنده نشان که شد محاسبه 29/9±41/1یانگینبا م کل در رودخانه

چنین با باشد و همخواری و رژیم غذایی گیاهی میاین گونه به گیاه

. نتایج حاصل یابدافزایش طول بدن میزان این شاخص نیز افزایش می

که میانگین  داد نشان هرمزگان استان مهران گونه در رودخانه این مطالعات

و با افزایش طول بدن میزان  دست آمدهب 66/5روده  شاخص طول نسبی

. نتایج (1378، کماچالیانصارییابد )حجتاین شاخص نیز افزایش می

تمایل این گونه به دهنده و نشان خوانی داردانصاری با نتایج حاضر هم

 باشد.خواری میرژیم غذایی گیاه

درصد محاسبه  22/12 گونه برای این (CV) تهی بودن معده شاخص       

باشد دلیل شد بیانگر این است که این ماهی در گروه ماهیان پرخور می

توان، وجود و حضور همیشگی طعمه در محیط زندگی ماهی آن را می

جمله عوامل مؤثر بر خالی بودن . ازای عنوان کردو شرایط خوب تغذیه

ل محیطی توان به غذای مناسب، تغییرات ناگهانی در عواممعده را می

مثل درجه حرارت و در حقیقت ناپایداری عوامل محیطی اشاره کرد 

(Bartulovic  وBatistic، 2004)ترین بیش آمده دستهب به نتایج توجه . با

درصد و دی  66/26درصد تهی بودن معده در اردیبهشت ماه با مقدار 

. سیچالید ایرانی از لحاظ ویژگی دست آمدهدرصد ب 20ماه با مقدار 

کننده محسوب ها یک ماهی مراقبتمثلی مانند سایر سیچالیدولیدت

حداکثر در اردیبهشت شود و تولیدمثل آن از اسفند ماه تا مرداد ماه )می

 ،و همکاران Esmaeili) گیردمی صورت F1: M44/1( با نسبت جنسی ماه

 توان به فصلاین شاخص در اردیبهشت ماه را می درصد باالی. (2009

ها حجیم شده . در اوج رسیدگی و بلوغ، تخمدانریزی آن ربط دادتخم

پوشاند و احتماالً در این وضعیت دستگاه گوارش و کل حفره بدنی را می

تحت فشار قرارگرفته و آبزی برای تغذیه به مشکل روبرو خواهد شد 

(Dadzi 2002 ،و همکاران)ترین میزان تهی بودن معده در بهمن . کم

ها پر بودند و علت کاهش شاخص تهی معدهان داد که همه ماه نش

توان گفت که این فصل قبل از می بودن معده در بهمن ماه را احتماالً

مثل این ماهی است و تالش برای کسب انرژی برای زمان فصل تولید

  .ریزی ربط دادفصل تخم

با تجزیه و تحلیل محتویات معده در طول مطالعه در ماهی        

Oreochromis  niloticus در دریاچه  هاسیچالید از خانوادهAbu-Zabal   

باشد، این ماهی می مثلدر فصل پاییز که فصل تولید که داد مصر نشان در

و   Shallofها است )تر از بقیه فصلمیزان تهی بودن این گونه بیش

khalifa، 2009).  درصد باالی شاخص تهی بودن معده در دی ماه را

تر دلیل سرد بودن هوا و کمای در آن ماه بهتوان به رقابت درون گونهمی

در تحقیق  .(2001 ،و همکارانVenu (  های غذایی ربط دادبودن طعمه

برداری یا ضریب وضعیت در طول نمونه CFحاضر میزان نتایج شاخص 

شرایط خوب  ههنددکه نشان محاسبه شد 77/1±17/0طور میانگین به

جمله عوامل . ازونه از نظر وضعیت چاقی در رودخانه کل استاین گ

، شدت تغذیه، گناد توان به تغییرات فصلیمؤثر بر شاخص وضعیت را می
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 و (Biswas ،1993برداری اشاره کرد )سن، جنس ماهی و فصل نمونه

(Karimzadeh 2010، و همکاران). 

در I. hormuzensis بر روی رژیم غذایی ماهی  نتایج این تحقیقات       

 رودخانه کل استان هرمزگان نشان داد که رژیم غذایی این ماهی 

بیش از  درصد( 4/76) خوار بوده است که میزان تغذیه گیاهیچیزهمه

ها، جلبک دیتریتوسها، ترتیب دیاتومهبهو  ( بود6/23) تغذیه جانوری

شرات و فرامینیفرا تنان، حپوستان، نرم، سختفلس ماهی و تخم ،سبزآبی

ها، نقش . دیاتومهدادندترین اقالم غذایی این ماهی را تشکیل میمهم

داشته و غذای اصلی  I. hormuzensisای در رژیم غدایی ماهی عمده

 . داداین ماهی را تشکیل می

 

  منابع
مطالعات شناسایی منابع آب و خاک حوضه آبریز  .1362بندام، ح.،  .1

، 8جلد  .ب و فاضالب منطقه استان هرمزگانرودخانه کل. اداره آ

 صفحه.  300

مطالعه غذا، عادات غذایی و  .1378کماچالی، ط.، انصاریحجت .2

سوف  از (Iranocichla hormuzensis) هرمزی سیکلید ماهی سن تعیین

نامه کارشناسی دانشگاه شیراز، پایان .شکالن در شهر شیرازماهی

 صفحه. 175.  جانوریبیوسیستماتیک  -شناسیارشد زیست

تراکم و تنوع جمعیت پالنکتونی در مناطق  .1379سراجی، ف.،  .3

شرقی، مرکزی و غربی بندرعباس. مجله علمی شیالت ایران. شماره 

 .26تا  15ات ، صفح4

بررسی رژیم  ،1373زرشناس، غ.،  و دهقانی، ر. ؛سراجی، ف. .4

ای عمده هصیدگاه در (Pampus aragenteus) غذایی ماهی حلوا سفید

 صفحه.  47 .استان هرمزگان. مرکز تحقیقاتی دریای عمان

5. Agbabiaka, L.A., 2012. Food a feeding habits of Tillapia zilli 
(Pisces: Cichlidae) in River Otamiri Suth- Eastern Nigeria. 

Bioscience Discovery. Vol. 3, No. 2, pp: 146-148. 
6. AL Hussainy, A.H., 1949. On the functional morphology on 

the alimentary track of some fishes in relation to difference in 

their feeding habits. Quart. J. Mieor. Sci. Vol. 9, pp:190-240. 

7. Ammundsen, P.A.; Gabler, H.M. and Staldvik, F.G., 1996. 
A new approach to graphical analysis of feeding strategy from 

stomach content data modification of the Costello method. 

Journal of Fish Biology. Vol. 48, pp: 607-614. 

8. Biswass, S.P., 1993. Manual of methods in fish biology. South 

Asian Publishers, PVT LTd, New Delhi. 157 p. 

9. Coad, B.W., 2006. Endemicity in the freshwater fishes of Iran. 

Iranian J of Animal Biosystematics. Vol. 1, No. 1, pp:1-13 

10. Coad, B.W., 1982. A new genus and species of cichlid 
endemic to southern Iran. Copeia. Vol. 1, pp: 28-37. 

11. Dadzie, F.; Abou- Seedo, F. and Al-Qatton, E., 2002. The 
food and feeding habits of the silver pomfert, Pampus 

argentus, (Eupharsen) in Kuwait waters. Journal of Applied 

Ichthyology. Vol. 16, pp: 61-67. 

12. Dorner, H.; Berg, S.; Jacobsen, L.; Hulsmann, S.; Brojerg, 

M. and Wagner, A., 2003. The feeding behavior of large 

perch Perca fluviatilis L. in relation to food availability: A 

comparative study. Hydrobiologia. Vol. 506-509, pp: 427-434. 

13. Esmaeili, H.R.; Ganjali, Z. and Monsefi, M., 2009. 
Reproductive biology of the endemic Iranian cichlid, 
Iranocichla hormuzensis Coad, 1982, from Mehran River, 

southern Iran. Environmental Biology of Fishes. Vol. 84, 141 p. 

14. Euzen, E., 1987. Food habits and diet composition of some 
fish of Kuwait. Blletin Science. Vol. 9, pp: 65-86 

15. Hannon, B. and Joiris, C., 1989. A seasonal analysis of the 

southern north sea ecosystem. Ecology. Vol. 70, pp: 1916-1934 

16. Hyslop, E.J., 1980 Stomach contents analysis. Areview of 

methods and their application. J. fish Bio. Vol. 17, pp: 411-429. 

17. Khadem, M., 1999. Diet determintion of rashgu 

(Leuteronema teradactylum) in Khuzestan zone. 20 M.s. thesis 

of marine biology. 95 p. 

18. Karimzadeh, G.; Gabrielyan, B. and Fazli, H., 2010. 

Population dynamics and biological characteristics of kilka 

species (Pisces: Clupeidae) in the southeastern coast of the 

Caspian Sea. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol.  9,  
No. 3, PP: 422-433. 

19. Lagler, K.F.; Bardach, J.E. and Miller, R.R., 1962. 
Ichthyology. Library of congress catalog number: 62-17463 

printed in U.S.A. 545 P 

20. Luczkovich, J.J.; Borgatti, S.P.; Johnson, J.C. and Everett, 

M.G., 2003. Defining and Measuring Trophic Role Similarity 
in Food Webs Using Regular Coloration, Journal of 

Theoretical Biology. Vol. 220, pp: 303-321. 

21. Newell, G.C. and Newell, R.C., 2006. Marine plankton: a 
practical guide. Hutchinson, London. 244 p. 

22. Nikolsky, G.V., 1999. Ecology of fishes. Allied Science 
Publisher. 352 p. 

23. Shalloof, K.A.S. and Khalifa, N., 2009. Stomach Contents 

and Feeding Habits of Oreochromis niloticus(L.) From Abu-
abal Lakes, Egypt.World Applied Sciences Journal. Vol. 6, 

No. 1, pp: 01-05 

24. Todd, C.D. and Laverack, M.S., 1991. Coasal marine 
zooplankton: A practicl manual for student. Comridge Univ. 
Press, Cambridge. 106 p. 

25. Ugwumba, O.A., 1988. Food and feeding habits of juveniles 
of some cultured species in Nigeria. Technical Paper. Vol. 31, 

pp: 1-20. 

26. Venu, S.  and Kurup, M., 2001. Observations on the biology 
of some fishes collected from 250-750m along the EEZ of 

india. Journal of fish biology. Vol. 66, No.  2, pp: 122-134. 

 


