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 1395 بهمنتاریخ پذیرش:            1395 بانآ تاریخ دریافت:

 چکیده
کنندگان عظیم منابع غذایی باشند. این ماهیان از مصرفموجود در دریای خزر میترین ماهیان (، از فراوانGobiidaeخانواده گاوماهیان ) 

(، گرد Neogobius pallasiها هستند. مطالعه حاضر بر روی رژیم غذایی سه گونه گاوماهی شنی خزری )و رقیب جدی برای سایر گونه
(Neogobius melanostomus( و خزری )Neogobius caspius از فروردین  )ایستگاه در ساحل نوشهر انجام  14در  1392تا مهر  1391

های متنوعی عدد خزری بررسی شد. در نتیجه بررسی رژیم غذایی ، گروه 161عدد گرد و  191عدد گاوماهی شنی خزری،  400گرفت. در کل  
و تخم ماهی شناسایی شد. طی دوره  دار، بقایای ماهیچسب، کرم پرتار، گاماروس، صدفیان، روزنهای، کشتیشامل خرچنگ، میگو، دوکفه

 ترین فراوانیعنوان غذای اصلی استفاده کرد. بیشمطالعه، گاوماهی شنی خزری و گرد فاقد غذای اصلی بودند ولی گاوماهی خزری از گاماروس به
 03/20و  83/21، 31/23 با ترتیبپرتار به چسب، صدفیان وکرمدرصد در گاوماهی شنی خزری، کشتی 68/28 ها باایها را دوکفهنسبی طعمه

درصد در گاوماهی خزری به خود داشتند. شاخص تهی بودن معده در هر سه گونه در بهار باال  78/59درصد در گاوماهی گرد و گاماروس با  
ودن پیش رفت ولی در ای گاوماهی شنی خزری و گرد به سمت تخصصی ببوده در تابستان کاهش و سپس در پاییز افزایش یافت. استراتژی تغذیه

( 4/1 ± 24/0صورت مخلوط بود و گاماروس طعمه پراهمیت بود. میانگین شاخص شانون بین دوگونه گاوماهی شنی خزری  )گاوماهی خزری به
 دار داشت. ( و خزری اختالف معنی32/1 ± 43/0چنین گرد )( و هم78/0 ± 35/0و خزری )

 ، دریای خزرساحل نوشهرارجحیت غذایی، رژیم غذایی، گاوماهیان،  کلمات کلیدی:

 gmail.com111zeinab.saeedi@ :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
ها، ابزار مناسبی ای آنمطالعه رژیم غذایی ماهیان و رفتار تغذیه       

باشد. از ها میبرای پی بردن به نقش ماهیان در محیط زیست آن

که براساس منابع  کننده روابطی استمطالعات مشخص که اینجاییآن

طور غیرمستقیم جریان انرژی در جامعه را نشان باشند و بهغذایی می

أثیرات شکارگری ت توانندمی (،2003و همکاران  Hajisamaea) دهندمی

های و رقابت در جامعه را مورد بررسی قرار دهند و در تعیین زنجیره

(. krebs ،1999؛ Amundsen ،1996غذایی مورد استفاده قرار گیرند )

رژیم غذایی ماهیان، با توجه به مواد غذایی موجود در زیستگاه و میزان 

باشد. بنابراین، بررسی طی فصول سال متغیر می ها دردسترسی آن

شناسی بسیارحائز ها، در مطالعات بومتنوع مواد غذایی و اهمیت آن

های آبی، (. غذا در محیط1993؛ بیسواس، 1992اهمیت است )ووتن، 

های کارکردی را در بندی آن، گروهیک فاکتور اساسی است که تقسیم

ه تشابه مواد غذایی، در یک محل کند که در نتیججامعه مشخص می

های غذایی، از طریق (. این اجتماعRoss ،1986یابند )اجتماع می

توانند در یک مکان زندگی کنند استفاده از منابع غذایی متفاوت، می

(Hixon ،1980 ؛Janson  ،2002و همکاران.) غذایی یک فاکتور  گستره

ک گروه معین مهم در خصوص بررسی سطح اختصاصی بودن تغذیه ی

هایی با گستره (. گونه2011و همکاران،  Seguradoباشد )از گونه می

که گستره  هاییکه آنحالیبوده، در تخصصی ریک، دارای تغذیهبا غذایی

باشند. درجه تخصصی غذایی وسیع دارند، دارای تغذیه عمومی می

هایی گروهبندی تواند در طبقهبرداری از منابع غذایی میبودن در بهره

، Piankaو  Winemillerها در اجتماعات غذایی مفید باشد )از گونه

 248های ماهیان با ترین خانواده(. گاوماهیان یکی از بزرگ1990

(. در دریای Eshmeyer ،2013باشند )گونه می 2000جنس و بیش از 

، Cechو  Moyleگونه و زیر گونه از این ماهیان وجود دارد ) 37خزر 

شرقی جنوب دریای خزر در نواحی از غذای فک %40 (. نزدیک به2004

را این خانواده از ماهیان تشکیل  ماهیانغذایی فیل مواد از %50 و بیش از

کنندگان عظیم (. این ماهیان از مصرفStepanova ،2001دهد )می

شوند ها محسوب میمنابع غذایی و رقیبی جدی برای سایر گونه

(Corkum  ،نقش این ماهیان در اکوسیستم دریای 2004و همکاران .)

برداری بسیار حائز چنین عدم بهرهها و همعلت فراوانی آنخزر به

در   Neogobius(. جنس 2009و همکاران،  Abdoliباشد )اهمیت می

(. Coad ،2003باشد )گونه و زیرگونه می 12دریای خزر دارای 

 Neogobius(، گرد )Neogobius pallasiگاوماهی شنی خزری )

melanostomus( و خزری )Neogobius caspius سه گونه شناخته )

( گاوماهیان دریای 1991) Rahimovباشند. شده از این جنس می

خوار، تننرم گروه سه به هاآن غذایی رژیم براساس را خزر

خوار تقسیم نموده است. گاوماهی شنی خوار و ماهیپوستسخت

باشد. البته بسته به تغییرات خوار میر عمده یک نرمتنطوخزری به

خواری به میزان زیادی در چیزشناسی، همهفصلی، جغرافیایی و رشد

این ماهی دیده شده است که در این نوع تغذیه میزان مصرف از 

، Miller؛Svetovidov ،1946ها بوده است )تر از ماهیمهرگان بیشبی

های حلقی یک گونه با توجه به وجود دندان(. گاوماهی گرد نیز 2003

(، اما این 1995و همکاران،  Ghedottiخوار معرفی شده است )نرمتن

(. 2003و همکاران،  Pinchukخوار نیست )گونه منحصراً یک نرمتن

شود به این ترتیب در رژیم غذایی این ماهی گوناگونی فراوانی دیده می

، ماهیان کوچک، تخم ان، پرتارانپوستتنان، سختعالوه بر نرم که

، Berg؛ Miller ،1986نیز دیده شده است ) حشراتگاوماهیان و الرو 

( غذای عمده گاوماهی 1991) Rahimovبراساس مطالعه  .(1949

تنان ها و نرمپوستان معرفی شده است. این ماهیان از کرمخزری سخت

تند که در بسترهای ها ماهیان بسترزی هسکنند. این گونهمی تغذیه نیز

تر بسترهای شنی کنند. گاوماهی شنی خزری بیشمتفاوت زندگی می

(، البته این 2003و همکاران،  Pinchukدهد )ای را ترجیح میو ماسه

و  Jurajdaشود )ای نیز یافت میماسه -ایماهی در بسترهای صخره

ای، شنی و (. گاوماهی گرد در بسترهای صخره2005همکاران، 

(. گاوماهی خزری Coad ،2013شود )ای، گلی و صدفی دیده میهماس

کند، بسترهای با شن و میکه منحصراً در دریای خزر زندگی 

ندرت در ها و بهتر بر روی سنگکم ،دهدریزه باال را ترجیح میسنگ

(. Ragimov ،1976؛ Azizova ،1962شود )بسترهای گلی دیده می

ژیم غذایی این ماهیان در فصول مختلف، هدف از این مطالعه بررسی ر

بررسی تنوع مواد غذایی موجود در دستگاه گوارش ماهیان و مقایسه 

باشد. ضرورت انجام این های فوق در سواحل نوشهر میآن بین گونه

مطالعه در ساحل مذکور وجود انواع سواحل مورد ترجیح توسط این 

های اوانی ساخت و سازدلیل فراست. در این منطقه بهها بوده گونه

چنین جلوگیری از فرسایش سواحل، ساختارهای سخت ساحلی و هم

ها به فراوانی در طول ساحل به چشم چینساحلی از جمله سنگ

علت ساخت و سازهای چنین دسترسی به ساحل بهخوردند، هممی

 فراوان در بسیاری از مناطق امکان پذیر نبود.
 

 هامواد و روش
تا مهر  1391مطالعه حاضر از فروردین  منطقه مورد مطالعه:       

کیلومتر از سواحل نوشهر در استان مازندران انجام  30در طول  1392

نوع ساحل متفاوت، از  4ایستگاه از  14گرفت. در این مطالعه تعداد 

ایستگاه(،  3ای )ایستگاه(، ماسه 7ای مصنوعی )صخره قبیل ساحل

، 1ایستگاه( انتخاب شد. )شکل  1ایستگاه( و سنگی ) 3سنگی )قلوه

 (.1جدول 
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 های مورد مطالعه در ساحل نوشهرموقعیت ایستگاه  :1شکل 

                 

 های مختلفموقعیت جغرافیایی و نوع سواحل در ایستگاه :1جدول 

 شماره

 ایستگاه

 نوع 

 ساحل

عرض 

 جغرافیایی

طول 

 جغرافیایی

 51°29'54/01" 36°39'47/45" ایماسه 1

 51°31'06/03" 36°39'94/01" ای مصنوعیصخره 2

 51°31'07/15" 36°38'78/56" ای مصنوعیصخره 3

 51°32'72/01" 36°38'17/43" سنگیقلوه 4

 51°32'42/15" 36°38'59/40" ای مصنوعیصخره 5

 51°32'28/40" 36°38'03/27" سنگیقلوه 6

 51°35'64/08" 36°37'00/36" ای مصنوعیصخره 7

 51°34'36/01" 36°38'43/06" ای مصنوعیصخره 8

 51°34'87/16" 36°38'95/03" سنگیقلوه 9

 51°40'50/21" 36°35'09/52" ای مصنوعیصخره 10

 51°40'36/51" 36°35'34/45" ایماسه 11

 51°43'76/21" 36°35'45/26" ای مصنوعیصخره 12

 51°46'61/21" 36°35'83/12" ایماسه 13

 51°48'19/40" 36°35'93/09" سنگی 14

 

برداری توسط قالب ماهیگیری )قالب نمونه ها:مواد و روش        

ساعت  2مدت صورت ماهانه و بهمتر( بهمیلی 35/6با دهانه   6سایز 

ای در طول زمستان صید نشد. در هر ایستگاه انجام گرفت. هیچ نمونه

داری شدند. جهت شناسایی نگه %10ها پس از صید در فرمالین نمونه

( استفاده 2003)  Millerهای مورد نظر از کلید شناسایی معتبر گونه

گردید. به منظور مطالعه و بررسی محتویات گوارشی این ماهیان، لوله 

سپس محتویات  جدا گردید. )مخرج( ابتدای مری تا انتهای آن گوارش از

ها توسط کلید شناسایی دستگاه گوارش ماهیان استخراج شده و طعمه

ند. ( شناسایی گردید1968مهرگان دریای خزر )بریشتین، اطلس بی

 منظور بررسی رژیم غذایی گاوماهیان از شاخص ارجحیت غذاییبه

(Food Preference=FP)  100با معادله×𝑁𝑆𝑖 

𝑁𝑆
 FP=  استفاده شد

(Biswass ،1993 در این معادله .)NSiهایی است که : تعداد معده

هایی است که دارای تعداد کل معده: NSو  باشندمی iدارای طعمه 

 FP<10چه دست آمده از فرمول، چنانبراساس نتایج بهغذا هستند. 

باشد، FP10≥<50اگر ،باشد، طعمه از اهمیت کمی برخوردار می باشد

شود و دوم و فرعی محسوب میغذای خورده شده یک غذای دسته

باشد. اول میباشد طعمه مذکور، غذای اصلی و دسته FP≥50 اگر

تگاه گوارش ماهیان از های موجود در دسدرصد فراوانی کمی طعمه

=N× 100معادله 
𝑛𝑖

Ʃ𝑛
(. در Raitt ،1974و  Holdenمحاسبه گردید ) % 

: تعداد nموجود در دستگاه گوارش و  i: تعداد کل طعمه niاین معادله 

منظور بررسی میزان باشد. بههای مصرفی توسط ماهی میکل طعمه

 Vacuity Index) تغذیه در فصول مختلف از شاخص تهی بودن معده

(VI 100 که از رابطه استفاده گردید× VI=
𝐸𝑠

𝑇𝑠
در این معادله  شد. محاسبه

Esهای خالی و : تعداد معدهTsهای مورد بررسی : تعداد کل معده

، Costello(.  از نمودار اصالح شده کاستلو )Euzen ،1987باشند. )می

اهمیت  (، جهت تعیین1996و همکاران )  Amundsen( توسط 1990

های (. مؤلفه2ای ماهیان استفاده شد )شکل طعمه و استراتژی تغذیه

 Prey-specific abundance) اصلی در این نمودار فراوانی طعمه خاص

(Pi های خاصو تکرار حضور انواع طعمه (Frequency of occurrence 

Fi( 100ترتیب توسط این روابط باشند که بهمی×)TiƩS/iPi=(ƩS%  

 گردند. در روابط فوق،محاسبه می %N)/iF=(N×100و 
iS میزان :

: کل محتویات  TiSدر محتویات دستگاه گوارش )تعداد( و iطعمه

 ،ها وجود داردآن در معده iدستگاه گوارش شکارچیانی که طعمه

iNتعداد ماهیان دارای ماده غذایی :i وN تعداد کل ماهیان :

ای دهنده استراتژی تغذیهباشند. در این نمودار محور عمودی نشانمی

ترتیب که، باشد. به این ماهیان از حالت تخصصی تا عمومی می

های مختلف تغذیه اختصاصی دارند، در بخش شکارچیانی که از طعمه

هایی که در بخش پایینی که طعمهگیرند، درحالیمی باالیی نمودار قرار

)تغذیه عمومی(.  اندصورت تصادفی خورده شدهگیرند بهنمودار قرار می

یه گیرند، تغذهایی که در سمت چپ و باالی نمودار قرار میطعمه

هایی که در دهند، ولی طعمهتخصصی در افراد شکارچی را نشان می

تغذیه اختصاصی  دهندهگیرند نشانمی سمت راست و باالی نمودار قرار

باشند، البته در این حالت، نقاطی از در کل جمعیت شکارچیان می

گیرند باید یک نقطه یا تعداد طعمه که در این قسمت قرار می

در طول قطر  (Prey important) د. اهمیت طعمهمحدودی نقاط باشن

 در سمت چپ پایین نمودار تا طعمه غالب (Rare) و از طعمه نادر

(Dominant) باشد. سهم  گستره راست باالی نمودار متغیر می سمت در

در طول قطر و بین دوحالت  (Niche width contribution) غذایی
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 Component Within-Phenotype) پوشانی غذاییباالترین میزان هم

High WPC= )ترین میزان در گوشه سمت راست پایین و کم

 (=High BPC Between-Phenotype Component) پوشانی غذاییهم

پوشانی ترین میزان همگیرد. در بیشدر گوشه سمت چپ باال قرار می

صورت غذایی، اکثر افراد شکارچی از تعداد فراوانی منابع غذایی به

پوشانی ترین میزان همکه درکمکنند در صورتیزمان استفاده میهم

کنند. استفاده می متفاوتی متفاوت شکارچی از منابع غذایی غذایی افراد

جهت بررسی تنوع مواد غذایی موجود در دستگاه گوارش این ماهیان 

 رابطه از که شد استفاده (Shannon Index) شانون شاخص از

i iH p Lnp  این رابطه  در گردد.محاسبه میH نمایه شانون :

منظور (. بهKrebs ،1999باشد ): فراوانی نسبی مواد غذایی می 𝑝𝑖و 

مقایسه مقادیر شاخص شانون بین سه گونه گاوماهی، از مقادیر 

های مختلف استفاده گردید. چگونگی شاخص شانون در ایستگاه

( Shapiro-Wilkها از توزیع طبیعی توسط آزمون شاپیرو )دادهپیروی 

ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که داده

(. جهت مقایسه P ،36=n<5/0از توزیع طبیعی برخوردار هستند )

مقادیر شاخص شانون بین سه گونه گاوماهی از آزمون پارامتریک 

 SPSSافزار ( ، توسط نرمOne Way ANOVA) آنالیز واریانس یکطرفه

 PRIMERافزار توسط نرم ( استفاده شد. شاخص شانون19نسخه )

 محاسبه گردید.

 
( توسط Costello ،1990نمودار اصالح شده کاستلو ) :2شکل 

Amundsen  و همکاران 

 نتایج
 در مجموع سه گونه گاوماهی شامل گاوماهی شنی خزری        

(N. pallasi( گاوماهی گرد ،)N. melanostomus و گاوماهی خزری  ،)

(N. caspius ،)عدد ماهی در طی  161و  191، 400با تعداد، ترتیب به

برداری صید شدند. در نتیجه بررسی محتویات دستگاه دوره نمونه

ترین سطح ممکن نوع طعمه مختلف تا پایین 10گوارش این ماهیان 

 (، خرچنگPalaemonidae) که شامل میگو بندی شناسایی شدطبقه

(، Bivalvia) ای(، دوکفهGammaridae(، گامارید )Xanthidaeگرد )

چسب کشتی (،Ostracoda) صدفیان (،Foraminifera) دارروزنه

(Barnacle( کرم پرتار ،)Polychaeta بقایای ماهی و تخم ماهی ،)

رت استفاده از صوها بهبودند. تغذیه گاوماهیان از کشتی چسب

ها و تغذیه تهاجم گونه و های چسبیده به سطح صدفچسبکشتی

ها بوده های پوسته یا صدف آناستفاده از بخش نرم به همراه خورده

نوع  10های فوق )است. در دستگاه گوارش گاوماهیان گرد تمام طعمه

جز تخم ماهی های فوق بهطعمه(، گاوماهیان شنی خزری، تمام طعمه

چسب، خرچنگ، میگو، وع طعمه( و گاوماهیان خزری کشتین 9)

دست نوع طعمه( یافت شدند. نتایج به 6ای، گاماروس و ماهی )دوکفه

برداری در کل دوره نمونه ماهیان غذایی ارجحیت شاخص آمده از بررسی

ای صید نگردید( نشان داد که گاوماهی استثناء زمستان که نمونه)به

ای، کرم پرتار، گاماروس، اصلی بوده و دوکفه شنی خزری فاقد غذای

عنوان غذای فرعی شناخته شدند. گاوماهی چسب و ماهی بهکشتی

گرد نیز فاقد غذای اصلی بوده و خرچنگ، کرم پرتار، کشتی چسب، 

عنوان غذای اصلی گاماروس، ماهی غذای فرعی بودند. گاماروس به

غذای فرعی بودند. چسب خزری شناخته شد و ماهی و کشتی گاوماهی

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. 

ترتیب، غذای اصلی گاوماهی گرد در دو فصل بهار و تابستان، به

چسب و کرم پرتار بوده و در فصل پاییز فاقد غذای اصلی بوده کشتی

عنوان طعمه . گاوماهی خزری نیز از گاماروس در هر سه فصل بهاست

(. در طی بررسی فراوانی کمی  2اصلی استفاده کرده است )جدول 

ها مشخص شد که در محتویات دستگاه گوارشی گاوماهیان طعمه

درصد  68/28ها با ایبرداری، دوکفهشنی خزری در کل دوره نمونه

داران، گاماریدها و داشتند. در بهار روزنه ها راباالترین فراوانی طعمه

ترین درصد بیش 41/19و  38/20، 78/23، با ترتیبها بهایکفهدو

خود اختصاص دادند. های موجود در دستگاه گوارش را بهفراوانی طعمه

درصد  76/45و  62/37، با ترتیبها بهایکفهدر تابستان و پاییز، دو

داشتند. در گاوماهی گرد، در کل دوره ترین فراوانی نسبی را بیش

، 31/23، با ترتیبچسب، صدفیان و کرم پرتار بهبرداری کشتینمونه

ها را به خود درصد بیش از نیمی از فراوانی طعمه 03/20و  83/21

ترین طعمه در درصد فراوان 58/38چسب با اختصاص دادند. کشتی

درصد  25و  32/40، با ترتیبفصل بهار بود. صدفیان وکرم پرتار به

خود اختصاص دادند و تابستان به فراوانی را در سهم باالترین
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ترین طعمه درصد از سهم مواد غذایی، فراوان 25ها نیز با  ایدوکفه

در فصل پاییز بودند. در گاوماهی خزری گاماروس در کل دوره 

 ترتیبدرصد( و سه فصل بهار، تابستان و پاییز به 78/59برداری )نمونه

خود ها را بهترین سهم طعمهدرصد بیش 81/81و  94/47، 57/60، با

(. مقادیر شاخص تهی بودن معده در گاوماهی 3اختصاص داد )شکل 

 6/29، 6/43، 6/64ترتیب، شنی خزری، گرد و خزری در فصل بهار به

، 9/56درصد و در فصل پاییز،  1/4و 5، 2/39در فصل تابستان،  ،درصد

درصد بودند. در هر سه گونه مقدار این شاخص در فصل  8/36و  17

است  بهار باال بوده، در تابستان کاهش و سپس در پاییز افزایش یافته

(. در نتیجه بررسی رژیم غذایی این ماهیان توسط نمودار 4)شکل 

برداری گاوماهی اصالح شده کاستلو، مشخص شد در کل دوره نمونه

چسب، متفاوت از جمله ماهی، کشتی هایشنی خزری از انواع طعمه

دار تغذیه اختصاصی ای، گاماروس، کرم پرتار، میگو و روزنهدوکفه

داشته، خرچنگ و صدفیان از اهمیت کمی برخوردار بوده و استراتژی 

ای این ماهی به سمت تخصصی بودن پیش رفته است. در بهار تغذیه

داشتند. خرچنگ، اختصاصی  ها تغذیهافراد شکارچی از انواع طعمه

ای و صدفیان از اهمیت کمی برخوردار بودند. در تابستان و دوکفه

ها در گوشه سمت چپ و باالی نمودار پاییز نیز نقاط مربوط به طعمه

ای اختصاصی در این دهنده استراتژی تغذیهواقع شدند که نشان

پوشانی غذایی در این ماهیان کم بوده است. ماهیان بود و میزان هم

ای، برداری، ماهیان از میگو، دوکفهدر گاوماهی گرد، در کل دوره نمونه

دار تغذیه چسب، کرم پرتار، تخم ماهی، صدفیان و روزنهکشتی

تر به سمت ای این ماهیان بیشاختصاصی داشتند و استراتژی تغذیه

های مختلف است. در بهار ماهیان از طعمه تخصصی بودن پیش رفته

های عنوان طعمهها بهها و خرچنگایکفهداشته و دوتغذیه اختصاصی 

ای این ماهیان به سمت تخصصی نادر شناخته شدند. استراتژی تغذیه

رفت. در تابستان جمعیت ماهیان از کرم پرتار تغذیه بودن پیش 

صورت مخلوط بود. ای ماهیان بهاختصاصی داشتند و استراتژی تغذیه

تغذیه اختصاصی  هاها، میگوها و خرچنگایدر پاییز ماهیان از دوکفه

این نمودار قرار  هایی که در بخش سمت چپ و پایینداشتند. طعمه

عنوان طعمه نادر داشتند از اهمیت کمی برخوردار بوده و صدفیان به

صورت مخلوط بود.  ای این ماهیان بهشناخته شدند و استراتژی تغذیه

برداری از درکل دوره نمونه بیش از نیمی از جمعیت گاوماهیان خزری

چسب از اهمیت گاماروس تغذیه اختصاصی داشته، ماهی و کشتی

صورت مخلوط بود. در ای بهتری برخوردار بودند. استراتژی تغذیهکم

چسب و میگو تغذیه اختصاصی بهار افراد شکارچی از گاماروس، کشتی

ای این تغذیهتری برخوردار بود. استراتژی داشتند. ماهی از اهمیت کم

تر به سمت تخصصی بودن پیش رفت. در تابستان و پاییز ماهیان بیش

اهمیت باالیی صورت مخلوط بود و گاماروس از ای بهاستراتژی تغذیه

(. میانگین مقادیر شاخص شانون در سه گونه 6برخوردار بود )شکل 

 و 32/1± 43/0 ،4/1 ± 24/0 ترتیب،به خزری و گرد خزری، شنی گاوماهی

(. مقایسه مقادیر این شاخص بین 5دست آمد )شکل به 35/0±78/0

، P ،648/11=F=00/0) داری نشان دادگونه گاوماهی اختالف معنی سه

One Way ANOVAها توسط آزمون(. در مقایسه دو به دو گونهPost 

Hoc مشخص شد که، مقدار شاخص شانون بین دو گونه گاوماهی 

(، اما این P=83/0دار بوده )اختالف معنیگرد و شنی خزری فاقد 

( و گرد و P=00/0مقدار بین دو گونه گاوماهی شنی خزری و خزری )

 ( دارای اختالف معنی دار بوده است.P=002/0خزری )

 

 

 

 
 برداری به تفکیک گونهها در ف ول مختلف و کل دوره نمونهدرصد فراوانی کمی طعمه :3شکل 
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 برداریبندی موادغ ایی براساس شاخص ارجحیت غ ایی به تفکیک گونه در ف ول مختلف و کل دوره نمونه: دسته2جدول 

 (FP<10غ ای کم اهمیت )   (FP10 ≥<0 غ ای فرعی ) (FP ≤ 0غ ای اصلی ) ف ل گونه گاوماهی

 گاوماهی شنی خزری

 - بهار
چسب، گاماروس، ماهی، کشتی

 دار، صدفیانای، روزنهدوکفه
 خرچنگ، میگو، کرم پرتار

 - تابستان
چسب،گاماروس، کرم پرتار، کشتی

 ای، ماهیدوکفه
 میگو، خرچنگ

 - پاییز
چسب،گاماروس، کرم پرتار، کشتی

 ای، ماهی، خرچنگدوکفه
 میگو

 - کل
ای، کرم پرتار،  گاماروس، کفهدو

 کشتی چسب، ماهی
 دار، صدفیانخرچنگ، میگو، روزنه

 گردگاوماهی

 چسبکشتی بهار
کرم پرتار، گاماروس، ماهی، 

 خرچنگ

دار، صدفیان، تخم ای، روزنهمیگو، دوکفه

 ماهی

 کرم پرتار تابستان
ماهی، چسب، گاماروس، کشتی

 خرچنگ
 ای، صدفیانمیگو، دوکفه

چسب،گاماروس، کرم پرتار، کشتی - پاییز

 ای، ماهی، خرچنگ، میگودوکفه

 صدفیان

 - کل
خرچنگ، کرم پرتار، کشتی چسب، 

 گاماروس، ماهی

دار، صدفیان، تخم ای، روزنهمیگو، دوکفه

 ماهی

 گاوماهی خزری

 میگو چسب، ماهیکشتی گاماروس بهار

 خرچنگ ایچسب، ماهی، دوکفهکشتی گاماروس تابستان

 ایدوکفه ماهی گاماروس پاییز

 ایخرچنگ، میگو، دوکفه ماهی، کشتی چسب گاماروس کل

 

 

 

 

 

 
 مقادیر شاخص شانون در سه گونه گاوماهی : شکل  شاخص تهی بودن معده در ف ول مختلف به تفکیک گونه :4شکل 

گاوماهی شنی خزریگاوماهی گرد گاوماهی خزری
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: زمینه دار، گاوماهی گردشنی خزری: زمینه خال .برداری در سه گونه گاوماهینمایش گرافیکی کاستلودر ف ول مختلف و کل دوره نمونه :6شکل

 صدفیان،   ▬ دار،روزنه   ای،دوکفه گاماروس، چسب، کشتی  کرم پرتار،▲میگو،  خرچنگ، .سفید و گاوماهی خزری: زمینه خاکستری

 ،تخم ماهی    ماهی 

 بحث

ها در طی بررسی شاخص ارجحیت غذایی و فراوانی نسبی طعمه       

برداری و فصول شنی خزری در کل دوره نمونهمشخص شد گاوماهی 

های غذایی متنوعی از جمله مختلف، فاقد غذای اصلی بوده و از طعمه

عنوان غذای چسب و ماهی بهای، کرم پرتار، گاماروس، کشتیدوکفه

فرعی استفاده کرده است. در مطالعه انجام گرفته در ساحل نور، این 

چسب، جورپایان، الرو ماهی، کشتیماهی فاقد غذای اصلی بوده و از نا

عنوان غذای فرعی استفاده کرده است که انتخاب ای بهمیگو و دوکفه

توانسته تحت تأثیر عنوان غذای اصلی، میهر یک از مواد غذایی به

یگانه و کلباسی، شرایط محیطی، نوع بستر و فصل تغییر کند )علوی

ر رژیم غذایی این (. در مطالعه حاضر نه نوع طعمه متفاوت د1385

ها، در طی دوره ایماهیان شناسایی شد که در این میان، دوکفه

ها را ترین فراوانی نسبی طعمهمطالعه و فصول تابستان و پاییز بیش

ها، ایو دوکفه گاماریدها داران،روزنه بهار، فصل در اختصاص دادند. خودبه

تر در بیشترین فراوانی را داشتند. گاوماهی شنی خزری بیش

چیزخواری که خوار است با درجه باالیی از همهها یک نرمتنزیستگاه

(. Miller ،2003باشد )ها میتر از ماهیمهرگان بیشدر آن نسبتِ بی

ها ایدر مطالعه انجام گرفته در تاالب گمیشان نیز، این ماهی از دوکفه

رده است تر از زمستان و بهار استفاده کدر تابستان و پاییز بیش

(Abdoli 2012 همکاران، و.) ها ایمنطقه ساحلی میانکاله تنها دوکفه در

(.  در خلیج 1377در رژیم غذایی این ماهیان یافت شدند )قلیچی، 
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پایان در رژیم غذایی این پوستان و شکمها، سختایگرگان دوکفه

(. گاوماهی گرد در کل دوره 1373ماهیان مشاهده شدند )کیمرام، 

چسب، خرچنگ، پرتار، کشتی عه فاقد غذای اصلی بوده و از کرممطال

عنوان غذای فرعی استفاده کرده است. این ماهی گاماروس و ماهی به

ترتیب از در پاییز نیز فاقد غذای اصلی بوده و در بهار و تابستان به

عنوان غذای اصلی استفاده کرده است. چسب و کرم پرتار بهکشتی

گونه غذای اصلی جام گرفته در سواحل گیالن، هیچمطابق مطالعه ان

پایان، گاماریدها ها، شکمایماهی یافت نشد و دوکفه این غذایی در رژیم

پوستان دیگر، غذای فرعی این ماهی را تشکیل دادند. در و سخت

مطالعه مذکور مصرف فراوان این مواد غذایی در ارتباط با گستره 

ها در محیط بیان شد اوانی این طعمهغذایی وسیع گاوماهی گرد و فر

(. برخی از مطالعات نشان دادند که 1389پور و همکاران، )عبداله

ترین مواد گاوماهی گرد دارای طیف غذایی وسیعی بوده و از بیش

؛ 2012و همکاران،  Abdoliکند )غذایی مرتبط با محیط استفاده می

Skora ،2001ز انواع منابع غذایی (. بنابراین استفاده گاوماهی گرد ا

تواند در ارتباط با فراوانی این مواد غذایی در عنوان غذای فرعی میبه

محیط باشد. تغییرات فصلی در رژیم غذایی این ماهیان در رودخانه 

دانوب در مجارستان و آلمان مشاهده شده است که این تغییرات در 

و  Branderارتباط با قابل دسترس بودن مواد غذایی بوده است )

رسد وجود نظر می(. به2009و همکاران،  Borza؛ 2013همکاران، 

علت وفور و قابل تواند بهغذای اصلی در فصل بهار و تابستان می

طلب بودن و کرم پرتار  و  فرصت چسبتر کشتیدسترس بودن بیش

این ماهی باشد. در رژیم غذایی گاوماهیان گرد ده نوع طعمه مختلف 

برداری صدفیان، ها در کل دوره نمونهه از میان آنشناسایی شد ک

پرتار باالترین فراوانی نسبی را داشتند. تغییرات چسب و کرمکشتی

که در بهار، طوریها مشاهده شد بهفصلی در فراوانی نسبی طعمه

ترین فراوانی را چسب و در تابستان صدفیان و کرم پرتار بیشکشتی

خود ترین فراوانی را در فصل پاییز بهبیشها نیز ایداشتند. دوکفه

پوستان تنان و سختطور عمده از نرمگرد به دادند. گاوماهیان اختصاص

ها کرم پرتار، الرو حشرات و تخم کنند. در رژیم غذایی آنتغذیه می

اساس مطالعه پیری (. برMiller ،1986ماهیان نیز دیده شده است )

پوستان تنان و سپس سختز نرم( این ماهی در درجه اول ا1379)

تغذیه کرده است. در مطالعه انجام گرفته در نهر ماردسو در پارک ملی 

موداران، غذای عمده این ماهیان را تشکیل گلستان، شیرونومید و بال

(. در خلیج گودانسک، ده نوع طعمه در 1377اند )رحمانی، داده

ه گاوماهیان گرد محتویات دستگاه گوارش این ماهیان شناسایی شد ک

ترین طعمه ترین و قابل دسترسطلبانه از فراوانصورت فرصتبه

موجود در زیستگاه تغذیه کردند. بنابراین براساس مطالعه حاضر این 

ماهیان از مواد غذایی متنوعی استفاده کرده که تغییرات در فراوانی 

ر تواند دهای موجود در دستگاه گوارش این ماهیان مینسبی طعمه

ها در محیط و ویژگی انتخاب ارتباط با تغییرات فصلی فراوانی آن

طلبانه گاوماهیان گرد باشد. گاوماهی خزری در کل دوره فرصت

عنوان غذای اصلی استفاده مطالعاتی و فصول مختلف از گاماروس به

چسب و ماهی غذای فرعی این کرد. در کل دوره مطالعه و بهار کشتی

ها، د. در فصل تابستان عالوه بر این طعمهماهی را تشکیل دادن

عنوان غذای فرعی شناخته شدند. در پاییز تنها ها نیز بهایدوکفه

های ماهیان غذای فرعی را تشکیل دادند. گاماروس در طی دوره

خود اختصاص داد. نتیجه ها را بهمذکور، باالترین فراوانی نسبی طعمه

پوستان که سختمبنی بر این Rahimov (1991)این مطالعه با مطالعه 

راستا بوده است. دهند همغذای عمده گاوماهی خزری را تشکیل می

دهد مطالعه رژیم غذایی این ماهی در خزر میانی و جنوبی نشان می

ویژه پوستان و بهکه غذای اصلی این گونه در تابستان و پاییز از سخت

شده است. در مطالعه  تنان تشکیلناجورپایان و در درجه بعدی از نرم

خوار پوستخوار ـ سخت( این ماهی، یک گونه نرمتن1379پیری )

عنوان طعمه اصلی معرفی شده است. در سواحل گیالن، هیچ غذایی به

ها، ایشناسایی نشد ولی از انواع مواد غذایی شامل گاماریدها، دوکفه

ن غذای فرعی عنواها و دیگر مواد غذایی بهها، پاروپایان، کرمکوماسه

 (. در طی مطالعه1390است )عباسی و همکاران،  هاستفاده شد

Sarpanah (2010غذای عمده این ماهیان را نرم )ها و تنان، کرم

پوستان تشکیل دادند. در طی بررسی شاخص تهی بودن معده سخت

صورت فصلی مشخص شد که در هر سه گونه مقدار در سه گونه به

باال بوده، در تابستان کاهش یافته سپس در این شاخص در فصل بهار 

یابد. در نتیجه بررسی ماهانه شاخص تهی پاییز دوباره افزایش می

های ترین معدهخزری در ساحل نور، بیش شنی بودن معده در گاوماهی

های فروردین و اردیبهشت مشاهده گردید که در ارتباط خالی در ماه

سازی و قلمروطلبی این ر النههای تولیدمثلی، بروز رفتابا فعالیت

یگانه ( بیان شد )علویMiller ،2003خانواده از ماهیان در فصل بهار )

های خالی در فصل بهار (. باال بودن تعداد معده1385و کلباسی، 

های تولیدمثلی این ماهیان در این فصل تواند در ارتباط با فعالیتمی

تابستان نیز در ارتباط با کم شدن بوده و افزایش شدت تغذیه در فصل 

های تولیدمثلی این ماهیان در فصل تابستان باشد. با شروع  فعالیت

شود. در مطالعه انجام فصل پاییز افزایش این شاخص مشاهده می

گرفته در سواحل استان گیالن، کاهش شدت تغذیه در فصل سرما 

طالعه (. در مSarpanah ،2010درگاوماهی خزری مشاهده گردید )

دیگری نیز کاهش شدت تغذیه توسط گاوماهیان با شروع فصل سرما 

(. نتایج حاصل از Rahimov، 1991و کاهش دما گزارش شده است )

بررسی نمودار اصالح شده کاستلو نشان داد که گاوماهی شنی خزری 

برداری و فصول مختلف بر روی انواع در کل دوره نمونه
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ای ی داشته است. استراتژی تغذیههای متفاوت تغذیه اختصاصطعمه

این ماهیان در کل دوره مطالعه و بهار به سمت تخصصی بودن پیش 

پوشانی غذایی بین رفت و در فصل پاییز و تابستان اختصاصی بود. هم

ماهیان کم بود و ماهیان از طیف وسیعی از مواد غذایی استفاده کردند. 

های متفاوت تشکیل اندازهها و که جمعیت از افراد با سنجاییاز آن

بندی تقسیم ،باشندطور دائم با یکدیگر در تعامل میشده است که به

، Hallو  Werneتواند رقابت بین افراد را کاهش دهد )منبع غذایی می

های متفاوت این مطالعه استفاده تخصصی از طعمه (. بنابراین در1977

ای شود. درون گونهتواند باعث کاهش رقابت توسط افراد شکارچی می

ای این در طی مطالعه انجام گرفته در تاالب گمیشان، استراتژی تغذیه

صورت مخلوط گزارش شد با تغذیه غالب از شیرونومید. در ماهیان به

و همکاران،  Abdoliاین مطالعه نیز گستره غذایی ماهیان وسیع بود )

ار استراتژی برداری و به(.  در گاوماهی گرد در کل دوره نمونه2012

تر به سمت تخصصی بودن پیش رفت و در ای ماهیان بیشتغذیه

صورت مخلوط بود. این ماهی مانند گاوماهی شنی تابستان و پاییز به

و  Abdoliخزری دارای گستره غذایی وسیع بود. براساس مطالعه 

ای مخلوط در ( در تاالب گمیشان، استراتژی تغذیه2012همکاران )

هده شد. ماهیان دارای گستره غذایی وسیع بودند که تمام فصول مشا

ها در زیستگاه بیان شد. استفاده از مواد غذایی در ارتباط با فراوانی آن

تغییرات فصلی در رژیم غذایی این ماهیان در رودخانه دانوب در 

اسلواکی مشاهده شد که این تغییرات در ارتباط با قابل دسترس بودن 

، Kováčو  Ŝtevoveذایی موجود در محیط بود )و فراوان بودن مواد غ

(. بنابراین تغییرات در الگوی استفاده از مواد غذایی در این 2013

ها تواند در ارتباط با فراوانی و قابل دسترس بودن این طعمهماهیان می

که وفور انواع مواد غذایی در بهار منجر به طوریدر محیط باشد. به

های متفاوت شده است. شکارچی از انواع طعمهتغذیه تخصصی افراد 

برداری و فصول در گاوماهیان خزری، گاماروس در کل دوره نمونه

های مختلف از اهمیت باالیی برخوردار بود. تغذیه اختصاصی از طعمه

صورت فصلی تغییر کرد. گستره غذایی این ماهیان وسیع متفاوت به

اختصاصی از گاماروس داشتند.  تر تمایل به تغذیهنبود و ماهیان بیش

نوع ماده غذایی در رژیم  30در مطالعه انجام گرفته در ساحل گیالن، 

دهنده طیف غذایی وسیع غذایی این ماهیان مشاهده گردید که نشان

( که با مطالعه حاضر 1390در این ماهیان بود )عباسی و همکاران، 

لویت غذایی و باشد. در مطالعه مذکور شدت تغذیه، اودر تضاد می

ها تحت تأثیر مکان، زمان و اندازه ماهی دچار فراوانی نسبی طعمه

تغییر شد. مقایسه تنوع مواد غذایی موجود در دستگاه گوارش این 

ماهیان توسط شاخص شانون نشان داد که تنوع مواد غذایی در دو 

داری با گاوماهی خزری خزری و گرد اختالف معنی شنی گونه گاوماهی

بودن شاخص شانون  باشد. باالترتر میو بیش داشته

دهد که این ماهیان از مواد درگاوماهیان شنی خزری و گرد نشان می

استفاده کرده و گستره تری نسبت به گاوماهی خزری غذایی متنوع

توان گفت در کل دوره گیری کلی میتری دارند. در نتیجهغذایی وسیع

های ی اصلی بوده و از طعمهمطالعه گاوماهی شنی خزری فاقد غذا

ها ایغذایی متفاوت تغذیه اختصاصی داشته است. تغذیه از دوکفه

تر بوده است. گاوماهی گرد نیز نسبت به دیگر مواد غذایی دیگر بیش

در کل دوره مطالعاتی فاقد غذای اصلی بوده است. انتخاب غذای اصلی 

ه این ماهی به کطوریدر این ماهی با توجه به فصل تغییر کرده به

های ترین طعمهترین و فراوانطلبانه از قابل دسترسصورت فرصت

چسب غذایی محیط استفاده کرده است. استفاده از کرم پرتار، کشتی

های غذایی متنوعی تر بوده است. این ماهی از طعمهو صدفیان بیش

استفاده نموده است. گاوماهی خزری تمایل به تغذیه اختصاصی از 

که گاماروس غذای غالب و اصلی این ماهیان طوریوس داشته بهگامار

تری نسبت را تشکیل داده است. این ماهی دارای گستره غذایی باریک

تر اطالعات دقیق به یابیدست جهت گونه گاوماهی دیگر بوده است. دو به

درباره رژیم غذایی این ماهیان، بررسی فراوانی و تغییرات فصلی 

سنی متفاوت،  هایگروه غذایی رژیم با زیستگاه، مطالعه مرتبط موجودات

 نماید. تر ضروری میهای مطالعاتی بیشبررسی عادات غذایی در دوره
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