
 

  در سواحلruber  Otolithesرژيم غذايي بچه ماهيان شوريده 
  استان خوزستان 

  2سيمين دهقان مديسه، 2، جاسم غفله مرمضي1، نسرين اتابك1احمد سواري
  شناسي دريا ، دانشكده علوم دريايي، گروه زيستـ دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر1

  شناسي ، بخش زيستمركز تحقيقات شيالت استان خوزستانـ 2
 

 

  .استشناسي  نشريه اقيانوساثر متعلق به  نيحقوق ا يتمام، 1389 يشناس انوسياق يـ پژوهش يعلم هينشر ©

  چكيده
در  1386تا آذر  1385ماه از اسفند  10برداري به طور ماهيانه به مدت  منظور بررسي تغذيه بچه ماهيان شوريده، نمونه به

 1/23بررسي شد كه  ruber Otolithesعدد بچه ماهيان شوريده  82سواحل استان خوزستان انجام گرديد و معده 
هاي خالي و در نتيجه كمترين درصد  بيشترين درصد معده. ها داراي غذا بود درصد معده 8/76ها خالي و  درصد معده

هاي خالي و در نتيجه بيشترين درصد شدت تغذيه در تيرماه مشاهده  تغذيه در اسفندماه و كمترين درصد معدهشدت 
مقايسه شد كه مقدار شدت تغذيه در منطقه ) بوسيفـ ليفه (و غربي ) بحركان(منطقه شرقي  مقدار شدت تغذيه در. شد

ي غذا در منطقه شرقي و غربي قطعات بدن هاي دارا درصد معده 8/76در . شرقي بيشتر از منطقه غربي است
در . دهند را تشكيل ميماهي و در منطقه غربي بريوزوا غذاي اصلي  ،ميگوي كاريده ،خرچنگ براكيورا ،پوستان سخت

ماهي و خرچنگ براكيورا داراي بيشترين تركيب غذايي و  ،ميگوي كاريده ،انپوست منطقه شرقي و غربي قطعات سخت
هاي طولي باال شامل شكارهاي  همچنين اهميت نسبي موارد غذايي در گروه. غذايي هستند يي اجزابيشترين اهميت نسب

دياتومه و اسپيكول  ،بريوزوا ،تر جلبك هاي طولي پايين در حالي كه در گروه ،ميگو و خرچنگ ،بزرگتر از جمله ماهي
  .اسفنج است

 

  خوزستانبچه ماهيان شوريده، تغذيه، آبهاي استان :كلمات كليدي
  

 مقدمه .1

از آنجايي كه ماهيان تركيب مهمي از شبكه غذايي در 
هاي آبي هستند، بررسي تغذيه آنها براي درك بهتر  محيط

مشخص . اي مهم است اي و بين گونه هاي درون گونه برهمكنش
دهد كه در مورد  كردن محتويات معده به ما اين اجازه را مي

اي، همنوع خواري و حتي انتخاب  مصرف غذا، جذب تغذيه
به عالوه مطالعات بر روي منابع . زيستگاه اطالعاتي را كسب كنيم

غذايي در دسترس براي يك ماهي در مراحل اوليه رشد و نمو در 
دهد كه آيا انتخاب غذاي وابسته به  طول زندگي آن به ما نشان مي

سن وجود دارد و چگونه ماهي تحت تاثير فراواني و يا كمبود 
  . (Pyka, 1998)گيرد  غذا قرار مي

هاي غذايي ماهيان براي درك بهتر  مطالعات در مورد عادات
هاي ماهيان دريايي الزم است و  هاي ارتباطي در ميان گونه زنجيره

هاي غذايي ماهيان در  از طرف ديگر اطالعات در مورد عادت
هاي  گردآوري آيتم. يافتن ارتباطات شكارگري ماهيان مفيد است
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سيله ماهيان در تشخيص غذاي و غذايي مختلف مصرف شده به
هاي تركيبات غذايي  كند و داده ترجيحي مناسب ماهيان كمك مي

اي ضروري بوده و در نهايت به  هاي تغذيه براي خلق كردن مدل
هاي ساحلي  يافتن از بوم ـ سامانه  عنوان ابزاري جهت اطالع

  .) (Lopez-peralta et al., 2002پيچيده است 
از مهمترين  Schneidae ruber Otolithes)(ماهي شوريده 

ز ماهيان ممتاز و درجه يك محسوب هاي شيالتي و ا گونه
برداري قرار  شود و همه ساله مقدار متنابهي از آن مورد بهره مي
دست آمده در استان خوزستان ميزان كل  طبق آمار به. گيرد مي

اين گونه . تن بوده است 3049در حدود  1385صيد در سال 
در آبهاي ساحلي در مناطقي با بسترهاي گلي و مصب 

در سرتاسر آبهاي ساحلي در درياي . شود مي رودخانه يافت
درآبهاي خوزستان در مصب   ًا خصوص فارس  خليجعمان و 

رودخانه اروند و بهمنشير، مناطق ليفه، بوسيف، سريمه و 
بحركانسر گسترش دارد كه توسط تور گوشگير و ترال كف 

  .گردد صيد مي
Rao Appa et al., 1992) (در بررسي كلي كه بر روي خانواده 

مشكوماهيان در سواحل هندوستان انجام داده است، تغذيه و 
در . طور اجمال شرح داده است هعادات غذايي اين گونه را نيز ب

 Nair ،1980و در سال  Porto Novoدر منطقه  Pillai ،1983سال 
 1987در سال  Euzenدر منطقه كاليكوت در سواحل هندوستان و 

. اند ورد بررسي قرار دادهدر سواحل كويت رژيم غذايي آن را م
مثل و تغذيه ماهيان بالغ شوريده  توليد 1378اسكندري در سال 

  .را در سواحل ايران مورد بررسي قرار داد

 ها مواد و روش .2

طور ماهيانه در سواحل  هقطعه نمونه بچه ماهي ب 82تعداد 
تا بحركانسر ) ايستگاه غربي(خوزستان از دهانه بهمنشير 

عرض شمالي  30°05´و  29°53´در محدوده ) ايستگاه شرقي(
طول شرقي توسط تور ترال كف از  49°43´و  48°44´و 

جهت تثبيت . آوري گرديد جمع 1386تا آذر  1385اسفندماه 
ا تزريق شد و سپس درصد به آنه 5محتويات شكم فرمالين 

بچه ماهيان در داخل ظروف حاوي الكل صنعتي به آزمايشگاه 
 .(Austil, 2004)انتقال داده شدند 

گرم و طول  01/0بعد از انتقال ماهيان به آزمايشگاه وزن با دقت 
تحليل محتويات معده در . گيري شد متر اندازه ميلي 1كل با دقت 

اواني وقوع، جايگزيني حجمي و هاي فر آزمايشگاه با استفاده از روش
وزني انجام گرديد و در نهايت اجزاي غذايي با استفاده از 

   ).Biswas, 1993(ميكروسكوپ اينورت شناسايي شدند 

 
 بوسيف ـ وليفه) شرقي منطقه( بحركان خوزستان استان سواحل از نمايي ـ1شكل 

 )غربي منطقه(

هاي  در راستاي مطالعه رژيم غذايي در ماهي شوريده، شاخص
  : مربوط به تغذيه به شرح زير مورد استفاده قرار گرفت

 (Index of Feeding Intensity)شاخص شدت تغذيه 

 %IFIنسبتي از مقدار غذاي مصرفي به وسيله شاخص شدت تغذيه 
تقسيم شود و به صورت وزن كل محتويات دستگاه گوارشي  محاسبه مي

 .(Paul et al.,  2002)شود  محاسبه مي) شكارچي(بر وزن بدن ماهي 

IFI = (total weight of prey/total weight of predator×100) 

   )(Vacuity Iindexشاخص تهي بودن معده 

كند  اين شاخص تخميني از پرخوري ماهي را محاسبه مي
)Euzen, 1987.(   

CV  =شاخص تهي بودن معده  
ES  =100      هاي خالي         تعداد معده×CV=(ES/TS)   
TS  =هاي مورد مطالعه  تعداد معده  

  ) (Frequency of Occurrence Indexشاخص فراواني وقوع شكار

غذاي  ،به وسيله اين شاخص غذاي ماهيان به عنوان غذاي اصلي
  .)Euzen, 1987(شود  فرعي و غذاي اتفاقي تشخيص داده مي

FP =   شاخص فراواني وقوع شكار         FP=(NSJ/NS)×100 
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NS =هاي داراي شكار تعداد كل معده  
NSJ =هاي داراي شكار  تعداد معدهJ  
ر ـت و اگـي اسـذاي اصلـاشد، طعمه غــبFP <%50 رـاگ

50%<<FP10%  باشد، طعمه غذاي فرعي است و همچنين اگر
10%FP< بديهي است كه وفور . باشد، طعمه غذاي اتفاقي است

عنوان طعمه  اي در تخصيص آنها به طعمه در محيط نقش عمده
 ).,Euzen 1987(اصلي، فرعي و اتفاقي دارد 

  شاخص عددي تركيب غذا
)Numerical Food Composition Index(  

دست  با محاسبه اين شاخص تركيب غذايي ماهي شكارچي به
  ).Euzen, 1987(آيد  مي

=CV شاخص عددي تركيب غذا  
NJ = تعداد شكارJ  100                   در معده×CN= (NJ/NP) 
NP  =هاي بررسي شده تعداد كل شكارها در كل معده   

  )Index of Relative Importance( شاخص اهميت نسبي

 شود با محاسبه اين شاخص اهميت نوع غذا مشخص مي
(Rajaguru, et al., 1993).  

IRI  =شاخص اهميت نسبي وزني  
F  =درصد فراواني وقوع شكار  
V  =هاي وزني آيتم غذايي درصد     IRI = %Fi(%Wi + %Ni)  
N  =درصدهاي عددي آيتم غذايي  

جهت بررسي رابطه همبستگي بين شدت تغذيه و درصد 
محيطي از جمله دما و شوري از تست  عوامللي با اهاي خ معده

  .استفاده شد SPSSآماري 

  نتايج .3

تا  50با طول كل (از بين بچه ماهيان شوريده مورد بررسي 
ها  درصد معده 8/76ها خالي و  درصد معده 2/23) متر ميلي 195

هاي خالي براي بچه  بيشترين ميانگين درصد معده. پر بودند
درصد و كمترين  50اسفندماه با مقدار  ماهيان شوريده در

درصد  10خالي مربوط به تيرماه با  هاي ميانگين درصد معده
مشاهده شد و همچنين بيشترين مقدار ميانگين شدت تغذيه 

درصد و  25/3ماه با مقدار  تير براي بچه ماهيان شوريده در
كمترين مقدار ميانگين درصد شدت تغذيه در اسفندماه در 

  .درصد محاسبه شد 6/0حدود 

 
  بچه تغذيه شدت درصد و خالي هاي معده درصد ماهيانه تغييرات ـ2شكل 
 غربي و شرقي مناطق Otolithes ruber شوريده ماهيان

وسيله درصدي از  اي بچه ماهيان شوريده به فعاليت تغذيه
هاي مختلف متفاوت  هاي خالي نشان داده شد كه در طول ماه معده
درصد  50هاي خالي در اسفندماه با مقدار  بيشترين درصد معده .است

درصد  10هاي خالي در تيرماه با مقدار  درصد معدهو كمترين 
 7/0بيشترين مقدار پري معده در تيرماه و با مقدار . محاسبه شد

 06/0درصد و كمترين مقدار پري معده در اسفندماه و با مقدار 
  .درصد محاسبه شد

 
 مختلف هاي ماه در بدن وزن درصد با خالي هاي معده درصد مقايسه ـ3شكل 
 Otolithes ruber شوريده ماهيان بچه حضور

هاي خالي و درصد وزن بدن در گروهاي  در مقايسه درصد معده
با افزايش سايز ماهي  ruber Otolithes طولي بچه ماهيان شوريده

بيشترين درصد معده خالي در . هاي خالي كاهش يافت درصد معده
درصد و كمترين درصد  50 متر و با مقدار ميلي 65ـ80گروه طولي 

و  177ـ192، 193ـ208هاي طولي  ر گروههاي خالي د معده
در گروه . متر و با مقدار صفر درصد محاسبه شد ميلي 161ـ176

 55/0متر بيشترين مقدار پري معده در حدود  ميلي 193ـ208طولي 
متر كمترين مقدار پري معده و  ميلي 65ـ80درصد و در گروه طولي 

  .درصد محاسبه شد 05/0در حدود 
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 طولي هاي هگرو در بدن وزن درصد و خالي هاي معده درصد مقايسه ـ4شكل 
 Otolithes ruber شوريده ماهيان بچه

 هاي خالي در خرداد ماه با در منطقه شرقي بيشترين درصد معده
درصد  10درصد و در تيرماه كمترين درصد و با مقدار  35مقدار 

 در منطقه شرقي بيشترين درصد شدت تغذيه در تيرماه. مشاهده شد
درصد و كمترين مقدار در خرداد ماه با مقدار  25/3و با مقدار 

هاي  در منطقه غربي بيشترين درصد معده. درصد محاسبه شد 85/0
 درصد و كمترين مقدار در 50خالي در اسفندماه و با مقدار 

در منطقه غربي بيشترين . درصد محاسبه شد 12شهريورماه با مقدار 
درصد و كمترين  4/2ه با مقدار درصد شدت تغذيه در شهريورما

 .درصد محاسبه شد 6/0با مقدار  مقدار در اسفندماه و

 
 ماههاي در خالي هاي معده درصد و تغذيه شدت ميزان مقايسه ـ5شكل 
 غربي و شرقي مناطق Otolithes ruber شوريده ماهيان بچه حضور

و درصد  %Cnو درصد عددي تركيب غذايي  %Fp درصد فراواني وقوع شكار ـ1جدول 
در  ruber Otolithesهاي حضور بچه ماهيان شوريده  در ماه%IRI اهميت نسبي 

  مناطق شرقي و غربي
ايستگاه شرقي  ايستگاه غربي

IRI% Cn% Fp% IRI% Cn% Fp% prey item 
36/43  18/42  63/42  38/95  15/18  63/85  Crustaean 
13/67  13/71  55/55  12/52  18/45  66/66  Crab(Brachyruan) 
15/38  15/35  70/64  15/26  17/11  69/51  Shrimp (caridean) 
18/008  14/35  20/005  19/58  16/33  69/86  Fish 
11/21  10/83  40/45  8/18  10/82  47/90  Sponge 
6/23  12/86  56/26  9/21  7/53  38/32  Algae 
2/53  3/74  25/28  1/005  8/45  48/25  Diatome 
3/50  15/12  67/59  3/52  -14/23  50/36  Bryozoan 
1/86  2/74  25/22  -  -  -  Shell 
1/006  13/32  33/33  -  -  -  Cladocer 
       

در بچه ماهيـان شوريده ) Fp(شاخص فراواني حضور شكار 
پوست،  ـ دهد كه در ايستگاه شرقي، قطعات سخت نشان مي

خرچنگ براكيورا، ميگوي كاريده و ماهي، غذاي اصلي و 
در . اسپيكول اسفنج، جلبك، دياتومه و بريوزوا غذاي فرعي است

ايستگاه غربي، قطعات سخت پوست، خرچنگ براكيورا، ميگوي 
كاريده، ماهي و بريوزوا غذاي اصلي و اسپيكول اسفنج، جلبك و 

ددي تركيب غذايي شاخص درصد ع. دياتومه غذاي فرعي است
)Cn (دهد كه در ايستگاه شرقي،  در بچه ماهيان شوريده نشان مي

در درجه اول ميگوي كاريده و در درجه دوم ماهي، ميگوي 
كاريده و قطعات سخت پوست بيشترين، و دياتومه كمترين 

  .درصد عددي تركيب غذايي را شامل است

 
  شرقيدر منطقه  Cn غذايي تركيب عددي درصد ـ6شكل 

در ايستگاه غربي، در درجه اول قطعات سخت پوست و در 
درجه دوم ماهي، ميگوي كاريده و خرچنگ براكيورا بيشترين و 

در . ا شامل استرپوسته صدف كمترين درصد عددي تركيب غذايي 
ايستگاه شرقي، قطعات سخت پوست در درجه اول داراي بيشترين 

ه و خرچنگ براكيورا و اهميت و در درجه دوم ماهي، ميگوي كاريد
در ايستگاه . كمترين اهميت نسبي آيتم غذايي مربوط به دياتومه است

غربي، قطعات سخت پوست در درجه اول داراي بيشترين اهميت و 
در درجه دوم ماهي، ميگوي كاريده و خرچنگ براكيورا و كمترين 

  .اهميت نسبي آيتم غذايي مربوط به پوسته صدف است
هاي  هميت نسبي وزني بر اساس گروهدر بررسي شاخص ا

در گروه طولي  ruber Otolithesطولي بچه ماهيان شوريده 
متر، در درجه  ميلي 84ـ131متر،  ميلي 132ـ147متر،  ميلي 84ـ99

اول جلبك و در درجه دوم قطعات سخت پوست داراي بيشترين 
ل اسفنج داراي كمترين اهميت اهميت، و دياتومه و اسپيكو

متر، قطعات سخت  ميلي 132ـ210هاي طولي  در گروه. هستند
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پوست در درجه اول و ماهي در درجه دوم داراي بيشترين اهميت 
  .و اسپيكول اسفنج و دياتومه داراي كمترين اهميت هستند

 
 شرقيدر منطقه  Fp شكار حضور فراواني درصد ـ7شكل 

 
  غربيدر منطقه  Cn غذايي تركيب عددي درصد ـ8شكل 

 
  غربي منطقهدر  Fp شكار حضور فراواني درصد ـ9شكل 

هاي مختلف حضور بچه ماهيان شوريده و  رابطه همبستگي بين ماه
هاي خالي و درصد شدت  عوامل محيطي دما و شوري با درصد معده

هاي خالي رابطه  بين دما و درصد معده. تغذيه محاسبه گرديد
عالوه، بين دما و  به. مشاهده شد) =05/0P< ,022/0sig(داري  معني

مشاهده ) =05/0P< ,036/0sig(داري  درصد شدت تغذيه، رابطه معني
هاي خالي و درصد شدت  در حالي كه شوري و درصد معده. شد

هاي خالي و  بين درصد معده. داري مشاهده نشد تغذيه رابطه معني
  .مشاهده شد) =P<007/0sig ,01/0(درصد شدت تغذيه 

 
 طولي هاي گروه براساس غذايي آيتم وزن نسبي اهميت شاخص ـ10شكل 
  Otolithes ruber شوريده ماهيان بچه

  بحث .4

ماهيان شوريده داراي دهان انتهايي و كمي متمايل به باال 
همچنين داراي . كنند بنابراين از سطوح مياني تغذيه مي. است
آرواره، خارهاي كمان هاي مشخص، تيز و كشيده در هر  دندان

تيز و ضخيم و معده دراز و كشيده است، كه  آبششي كوتاه، نوك
  .خواري اين گونه است دهنده رژيم گوشت همگي نشان

هاي  هاي خالي در ماه در اين مطالعه، ميانگين درصد معده
درصد  51/23مختلف حضور بچه ماهيان شوريده در حدود 

در . ماهيان شوريده است محاسبه شد كه بيانگر پرخوربودن بچه
هاي خالي در  ، درصد معده1376مطالعات اسكندري در سال 
در اين . درصد محاسبه شد 51/67ماهيان بالغ شوريده در حدود 
هاي خالي براي بچه ماهيان شوريده  مطالعه بين دما و درصد معده

طوري كه  به. مشاهده شد) =05/0P< ,022/0sig(داري  رابطه معني
هاي خالي افزايش و با  با كاهش دما در اسفندماه درصد معده

. يابد هاي خالي كاهش مي افزايش دما در تيرماه درصد معده
Pallaoro  عنوان كردند كه شاخص تهي  2003و همكاران در سال

هاي مختلف متفاوت است كه اين موضوع  بودن در مكان
. هاي مختلف است دهنده تفاوت فراواني غذاي در مكان نشان

Venu  عقيده داشتند كه درصد باالي  2001و همكاران در سال
هاي خالي ممكن است در اثر ميزان باالي رقابت درون  معده
ها  معده صد درصدخالي بودن . اي باشد اي و يا بين گونه گونه

ممكن است در اثر تخليه محتويات معده در نتيجه آشفتگي در 
  .)Wootton, 1995(د طول كشيدن تور ترال باش

كمترين مقدار در  وماه تيرشدت تغذيه در  مقدار درصدبيشترين 
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اين شاخص با فصل، موجوديت غذا و ترجيح . مشاهده شد اسفند
ها  ريزي گونه آيتم غذايي و مرحله بلوغ جنسي ماهي و فصل تخم

دهد كه شدت تغذيه با بلوغ جنسي  مطالعات نشان مي. كند تغيير مي
 .)Khanna et al., 2006(شود  ريزي كم مي طي فصل تخم ماهي و در

و  Stehmannطول اولين مرحله بلوغ ماهيان شوريده توسط 
در  .متر گزارش شد ميلي 230در حدود  1978همكاران در سال 

از . هاي مورد بررسي اين طول مشاهده نشد اين مطالعه در نمونه
هاي خالي و مقدار شدت تغذيه رابطه  طرفي بين درصد معده

و بين درصد شدت تغذيه و دما ) =P< ,007/0sig 05/0(داري  معني
       ًاحتماال . وجود دارد) =05/0P< ,036/0sig(داري  رابطه معني

دليل دماي كم و متابوليسم  دماه بهكاهش مقدار شدت تغذيه در اسفن
كم در فصل سرد و افزايش شدت تغذيه در فصل گرم به دليل 

و همكاران  Santlic .دماي باال و متابوليسم باال در فصل گرم است
هاي خالي و در  عنوان كردند كه درصد باالي معده) 2003(در سال 

دماي نتيجه كم بودن شدت تغذيه در فصل زمستان شايد به دليل 
پايين آب است كه در اين حالت ميزان متابوليسم بدن ماهي كم 

هاي  يابد و كاهش درصد معده شود و در نتيجه تغذيه كاهش مي مي
خالي و افزايش شدت تغذيه در فصل تابستان و در ماههاي گرم 
سال به دليل زياد شدن مقدار متابوليسم و درخواست بيشتر مواد 

  .غذايي است
هاي خالي و درصد شدت تغذيه در  د معدهدر مقايسه درص

هاي  ايستگاه شرقي و غربي مشخص شد كه ميانگين درصد معده
 27/24درصد و در منطقه غربي  91/17خالي در منطقه شرقي 

 11/2درصد و ميانگين درصد شدت تغذيه در منطقه شرقي 
بنابراين درصد . درصد است 35/1درصد و در منطقه غربي 

ايستگاه شرقي كمتر و در نتيجه شدت تغذيه  هاي خالي در معده
هاي خالي بيشتر و در نتيجه  بيشتر و در ايستگاه غربي درصد معده

هاي  از طرفي بين درصد معده. درصد شدت تغذيه بيشتر است
 )=05/0P< ,007/0sig(داري  خالي و مقدار شدت تغذيه رابطه معني

 ،2006سال و همكاران در  Khannaهاي  طبق بررسي .مشاهده شد
داري با موجوديت آيتم غذايي دارد  شدت تغذيه همبستگي معني

هاي          ً                                      و احتماال  درصد باالي شدت تغذيه به دليل حضور آيتم
دليل عدم حضور آيتم غذايي  غذايي و درصد كم شدت تغذيه به

بنابراين تغييرات درصد شدت تغذيه در منطقه شرقي و . است
  . دليل تراكم و موجوديت مواد غذايي است               ً   غربي به احتماال  به

اي بچه ماهيان شوريده در اسفندماه،  در بررسي فعاليت تغذيه
اي  هاي خالي و در نتيجه كاهش فعاليت تغذيه افزايش درصد معده

هاي خالي و  در خرداد ماه روند كاهشي درصد معده. مشاهده شد
و شهريور  اي مشاهده شد و در تير، مرداد افزايش فعاليت تغذيه
اي خالي مشاهده  اي و كمترين درصد معده بيشترين فعاليت تغذيه

اي و در نتيجه  از مهر تا آذرماه روند كاهشي فعاليت تغذيه. شد
در اين مطالعه . شود هاي خالي مشاهده مي افزايش درصد معده

و بين  )=P<022/0sig ,05/0(هاي خالي و دما  بين درصد معده
داري  ارتباط معني) =P<036/0sig ,/05(شدت تغذيه با دما 

هاي گرم  اي در ماه هاي تغذيه       ً              احتماال  افزايش فعاليت. مشاهده شد
دليل زياد شدن مقدار متابوليسم و درخواست بيشتر مواد  سال به

 .غذايي است
هاي  هاي خالي و درصد وزن بدن در گروه مقايسه درصد معده

هاي  در گروه. يدطولي مختلف بچه ماهيان شوريده بررسي گرد
هاي خالي و  متر بيشترين درصد معده ميلي 65ـ128طولي پايين 

هاي طولي باال  در نتيجه كاهش در درصد پري معده و در گروه
هاي خالي و در نتيجه  كمترين درصد معده متر ميلي 145ـ 208

 65ـ80از گروه طولي . افزايش در درصد پري معده مشاهده شد
متر، روند افزايشي در درصد  ميلي 97ـ112ي متر تا گروه طول ميلي
متر، روند كاهش و  ميلي 97ـ112هاي خالي و از گروه طولي  معده

متر كمترين  ميلي 208ـ193متر تا  ميلي 145ـ160از گروه طولي 
در مطالعات . شود هاي خالي مشاهده مي مقدار درصد معده

Morato  كه بر روي ماهيان بالغ 2000و همكاران در سال 
blacktail comber  از خانواده هامور ماهيان انجام شد، مشخص

هاي طولي باالتر درصد  شد كه با افزايش اندازه بدن و در گروه
اي نيز با افزايش  يابد و فعاليت تغذيه هاي خالي افزايش مي معده

هاي  علت اين امر استفاده ماهيان در گروه. يابد سايز افزايش مي
با رشد . تر عنوان شد طولي باالتر از شكارهاي بزرگتر و سنگين

. شود ماهي نياز به انرژي با گرفتن شكارهاي بزرگتر تامين مي
      ً                                                        احتماال  به دليل نابالغ بودن بچه ماهيان شوريده و تغذيه مداوم در 
روز و با توجه به اين كه اندازه دهان بچه ماهيان كوچك است و 

 هاي طولي كنند، در گروه      ً                           عموما  از شكارهاي كوچكتر تغذيه مي
هاي خالي كم و ميزان تغذيه بيشتر و در نتيجه  باالتر درصد معده

  . درصد پري معده نيز بيشتر است
در دو ايستگاه شرقي و غربي قطعات سخت پوست، خرچنگ 
براكيورا، ميگوي كاريده و ماهي غذاي اصلي و بيشترين درصد 

بريوزوا در ايستگاه شرقي غذاي . دهد تركيب غذايي را تشكيل مي
بيشترين . در حالي كه در ايستگاه غربي غذاي اصلي است فرعي

هاي غذايي در دو ايستگاه شرقي و غربي مربوط به  اهميت آيتم
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قطعات سخت پوست، خرچنگ براكيورا، ميگوي كاريده و ماهي 
هاي  هاي غذايي در گروه در بررسي اهميت نسبي آيتم. است

طعات هاي طولي ق طولي مختلف مشخص شد كه در تمام گروه
هاي طولي پايين  سخت پوست داراي اهميت است و در گروه

جلبك، بريوزوا واسپيكول اسفنج داراي بيشترين اهميت و در 
گروههاي طولي باال ماهي، ميگوي كاريده، خرچنگ براكيورا و 

در مطالعات . قطعات سخت پوست داراي بيشترين اهميت است
ذاي ماهي داراي هاي طولي باال غ در گروه 76اسكندري در سال 

بيشترين اهميت و در گروههاي طولي پايين ميگو داراي اهميت 
شايان ذكر است كه ماهيان جوان از ميگو تغذيه . ذكر شده است

. شود كنند و در حين افزايش اندازه، تغذيه از ماهي بيشتر مي مي
اين مطلب ممكن است با اين تصور كه توانايي ماهيان بزرگ در 

يابد، قابل توضيح است  تر افزايش مي الصيد شكارهاي فع
)Abdel Aziz et al., 1993( . 1995در سال ،Wootton  بيان

كند كه اندازه مواد غذايي در طرح رشد ماهيان شكارچي تاثير  مي
شوند ميانگين  گذارد و هر چه ماهيان شكارچي بزرگتر مي مي

گر شوند، زيرا ماهي بزرگ ا اندازه شكار آنها نيز بزرگتر مي
بخواهد از غذاهاي با اندازه كوچك استفاده كند بايد انرژي 

تر انرژي كمتري را  بيشتري را صرف صيد كند، لذا با شكار بزرگ
  .كند صرف صيادي مي

مربوط رژيم غذايي ماهيان بالغ  بهبيشتر مطالعات انجام شده 
مطالعات كمي در مورد رژيم غذايي ماهيان در مراحل عالوه،  به. است

بهتر چگونگي درك اين اطالعات در . ابتدايي زندگي آنها وجود دارد
باعث  سرانجامعملكرد محل نوزادگاهي ماهيان كمك خواهد كرد و 
 Gning et)شود  حفاظت از محيطهاي زندگي آنها و منابع ماهي مي

al., 2007). ناطق ساحلي به علت حضور ماهيان جوان در م
و اگر  استموجوديت و تراكم باالي مواد غذايي در اين مناطق 

احتياجات غذايي ماهيان از ميزان توليدات و تراكم مواد غذايي بيشتر 
شده و يا به عبارتي ميزان توليدات در مناطق نوزادگاهي كاهش يابد 

      ًخصوصا  ،گذارد ميتاثير منفي بر ميزان بقا و بازماندگي ماهيان جوان 
بقا و  ،در مرحله جواني ماهيان. جمعيت ماهيان جوان زياد باشد اگر

است مير آنها به تراكم مواد غذايي وابسته  بازماندگي و ميزان مرگ و
)Tanaka et al., 2005.(  
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