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  چكيده
ماه از  10مدت  برداري ماهيانه به ، نمونهCynoglossus arel زبان گاوي ماهيان كفشك ي بچه منظور بررسي تغذيه به

زبان  ماهيان كفشك عدد از بچه 85در سواحل استان خوزستان انجام و معده  1386تا آذر  1385اسفند 
بيشترين . از آنها حاوي غذا بود 76ها خالي و  درصد معده 24در مجموع، . ديدبررسي گر  Cynoglossus arelگاوي

هاي اسفند، فروردين و ارديبهشت  هاي خالي در ماه هاي خالي در مهر و آبان ماه و كمترين درصد معده درصد معده
مقايسه ) ـ بوسيف ليفه(و غربي ) بحركان(هاي خالي در منطقه شرقي  مقدار شدت تغذيه و درصد معده. مشاهده شد

هاي داراي غذا در منطقه شرقي و غربي، مواد غذايي مانند  درصد معده 76در . گرديد و تفاوت چنداني مشاهده نشد
اي ورنيده، اسپيكول اسفنج ، بريوزوا غذاي اصلي و دياتومه، جلبك و  كفه پوستان، صدف دو قطعات بدن سخت

اي  كفه پوست، صدف دو هاي شرقي و غربي، قطعات سخت در منطقه .عنوان غذاي فرعي مشاهده شدند پاروپايان به
ورنيده، اسپيكول اسفنج، بريوزوا داراي بيشترين تركيب غذايي و دياتومه، جلبك و كوپه پودا كمترين تركيب غذايي 

 .گرفتند را در بر مي

   هاي ساحلي استان خوزستان زبان گاوي، تغذيه، آب ماهيان، كفشك بچه :كلمات كليدي
  

  
 مقدمه. 1

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

بررسي . اي مهم است گونه اي و بين گونه هاي درون برهمكنش
: اي جذب تغذيه: محتويات معده در مورد مصرف غذا

خواري و حتي انتخاب زيستگاه اطالعاتي واضح را واضح  همنوع

عالوه مطالعه بر روي منابع غذايي موجود و قابل  به. نمايد مي
دسترس ماهي هم در مراحل اوليه رشد و نمو و هم در سراسر 
زندگي آن روشن مي نمايد كه آيا انتخاب غذا به سن بستگي دارد 
و همچنين چگونه ماهي تحت تاثير فراواني و يا كمبود غذا قرار 

در مورد عادات غذايي ماهيان مطالعات  (Puka, 1995)گيرد  مي
هاي ماهيان  هاي ارتباطي در ميان گونه براي  بهتر فهميدن زنجيره

دست آوردن اطالعات در مورد عادات  دريايي مهم بوده و به
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غذايي ماهيان در يافتن ارتباطات شكارگري ماهيان حايز اهميت 
زبان گاوي از  ماهي كفشك ).(Lopez-peralta, et al., 2002 است
شود و همه ساله مقدار  هاي شيالتي مهم منطقه محسوب مي گونه

دست  گيرد، طبق آمار به برداري قرار مي متنابهي از آن مورد بهره
 1143برابر با 1385آمده در استان خوزستان، ميزان كل صيد سال 

تن گزارش شده است  1688برابر با  1386تن و در سال 
هاي ساحلي و در مناطقي  اين گونه در آب). 1386پارسامنش، (

. شود ها يافت مي با بسترهاي گلي و همچنين در مصب رودخانه
هاي ساحلي درياي عمان و خليج فارس  اين گونه در سرتاسر آب

ي  هاي ساحلي خوزستان و در مصب رودخانه خصوص در آب به
اروند، مناطق ليفه، بوسيف، سريمه و بحركانسر گسترده است 

شناسايي گونه هاي 1375مين كوشا در سال آر). 1386پارسامنش،(
و برخي  pleuronectiformisماهيان  متعلق به راسته كفشك

در سواحل  Cynoglossus dubiusخصوصيات زيستي گونه 
توليد مثل و  1993در سال  Rajaguru. درياي عمان را انجام داد

را در آبهاي Cynoglossus arel زبان گاوي  تغذيه كفشك
  .لعه كردهندوستان مطا

  واد و روشم. 2

زبان گاوي  ماهي كفشك قطعه نمونه بچه 85در اين مطالعه تعداد 
ايستگاه (ي بهمنشير  طور ماهيانه در سواحل خوزستان از دهانه به

توسط تور ترال كف از اسفند ) ايستگاه شرقي(تا بحركانسر ) غربي
جهت فيكس . )1شكل ( آوري گرديد جمع 1386تا آذر  1385ماه 

درصد به آنها تزريق شد و سپس  5كردن محتويات شكم، فرمالين 
زبان گاوي در داخل ظروف حاوي الكل صنعتي  ماهيان كفشك بچه
  ).(Austill, 2004درصد به آزمايشگاه انتقال داده شدند 12

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

 )ربيمنطقه غ(بوسيف 

گرم و  01/0ها به آزمايشگاه، وزن با دقت  پس از انتقال نمونه
آناليز محتويات . گيري گرديد متر اندازه ميلي 1طول كل با دقت 

هاي جايگزيني حجمي و  معده در آزمايشگاه با استفاده از روش
وزني انجام شد و در نهايت اجزاي غذايي با استفاده از 

   ).Biswas, 1993( ميكروسكوپ اينورت شناسايي شد
زبان گاوي،  ي رژيم غذايي در ماهي كفشك در مطالعه

  . شرح زير مورد استفاده قرار گرفت هاي مربوط به تغذيه به شاخص

  1شاخص شدت تغذيه ـ1ـ2

نسبتي از مقدار غذاي  %IFIي شاخص شدت تغذيه  وسيله به
صورت وزن كل محتويات دستگاه گورشي تقسيم بر  مصرفي به
 ).(Paul et al., 2002شود  محاسبه مي) شكارچي(ماهي وزن بدن 

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

 2شاخص تهي بودن معده ـ2ـ2

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

CV= (ES / TS) × 100 

CV  = شاخص تهي بودن معده  
ES  =هاي خالي تعداد معده   
TS  =هاي مورد مطالعه  تعداد معده  

  3ـ شاخص فراواني وقوع شكار3ـ2

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

100×J/ NS) FP= (NS  

FP = شاخص فراواني وقوع شكار 
NS =هاي داراي شكار  تعداد كل معده  

NSJ =هاي داراي شكار  تعداد معدهJ    
——— 
1 Index of Feeding Intensity 
2 Vacuity Iindex 
3 Frequency of Occurrence Index 

بوسيف – ليفه 
ايستگاه غربي 

بحرکان 
ايستگاه شرقي 
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انچه ـباشد، طعمه غذاي اصلي است و چن FP  < 50%اگر 
%50 < < FP %10 چنانچه  رعي است وـذاي فـاشد طعمه غـب

FP < 10% بديهي است كه وفور . باشد، طعمه غذاي اتفاقي است
عنوان طعمه  آنها به اي در تخصيص طعمه در محيط، نقش عمده

 ).Euzen, 1987(اصلي، فرعي و اتفاقي دارد 

  1ـ شاخص عددي تركيب غذا4ـ2

ي  استفاده از  شاخص تركيب غذايي ماهي شكارچي از رابطه
  )Euzen, 1987( :آيد دست مي زير به

100  ×CN= (NJ/NP)  

=CV  شاخص عددي تركيب غذا  
NJ = تعداد شكارJ در معده  
NP  =هاي بررسي شده  تعداد كل شكارها در كل معده  

جهت بررسي رابطه همبستگي بين شدت تغذيه و درصد 
هاي خلي با عوامل محيطي از جمله دما و شوري، از تست  معده

  . استفاده شد) طرفه و دوطرفه آناليز واريانس يك( SPSSآماري 

  2شاخص پري معده ـ5ـ2

هاي خالي و وزن محتويات معده به مانند  درصدي از معده
درصدي از وزن بدن است كه تحت عنوان شاخص پري معده 

اي ماهي توسط اين شاخص  فعاليت تغذيه. شود بررسي مي
  .)(Moratoa et al., 2000شود  تخمين زده مي

  3شاخص اهميت نسبي ـ6ـ2

 شود با محاسبه اين شاخص، اهميت نوع غذا مشخص مي
Aysun et al., 2001).(  

IRI = %Fi(%Wi + %Ni) 

IRI  =شاخص اهميت نسبي وزني  
F  =درصد فراواني وقوع شكار  

——— 
1 Numerical Food Composition Index 
2 Repletion Index-RI 
3 Index of Relative Emportance 

V  =درصد هاي وزني آيتم غذايي  
N  = درصدهاي عددي آيتم غذايي  

  

IRI%  = درصد شاخص اهميت نسبي وزني 

Macdonald et al., 1983)(  
IRIj = شاخص اهميت نسبي آيتم غذايي  

Σ   =هاي غذايي مجموع اهميت نسبي آيتم 

  نتايج. 3

زبان گاوي مورد  ماهيان كفشك از بين بچهدر اين مطالعه 
ها  درصد معده 24) متر ميلي 227تا  111با طول كل (بررسي 

بيشترين مقدار ميانگين . ها پر بودند درصد معده 76خالي و 
محاسبه شد و درصد  65هاي خالي در مهر ماه  درصد معده

فروردين  ،هاي خالي در اسفند كمترين مقدار ميانگين درصد معده
بيشترين . صفر درصد محاسبه شدبه ميزان ارديبهشت ماه 

زبان گاوي در  ماهيان كفشك مقدارميانگين شدت تغذيه براي بچه
ميانگين شدت  و كمترين مقدار درصد 35/3اسفند ماه در حدود 

هاي  نمونه. درصد محاسبه شد 28/0تغذيه در مهرماه در حدود 
زبان گاوي در نمونه هاي صيد شده در آذرماه  ماهيان كفشك بچه

  ).2شكل (مشاهده نشد 

  
هاي خالي و درصد شدت تغذيه در  ميانگين تغييرات درصد معده ـ2شكل
  Cynoglossus arelزبان گاوي  ماهيان كفشك هاي حضور بچه ماه

هاي خالي در مهرماه  بيشترين درصد معده ،شرقي ي در منطقه
اسفندماه كمترين مقدار و در حدود صفر  درصد و در 66مقدار  با

شرقي بيشترين درصد شدت  ي  در منطقه .درصد محاسبه شد
مهر  درصد و كمترين مقدار در 35/3تغذيه در اسفند و با مقدار 
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بيشترين  ،غربي ي در منطقه.  درصد محاسبه شد 31/0 ماه با مقدار
درصد و كمترين  64با مقدار  مهرماه و هاي خالي در درصد معده

ارديبهشت و فروردين ماه با مقدار صفر درصد محاسبه  مقدار در
بيشترين درصد شدت تغذيه درارديبهشت  ،غربي ي در منطقه. شد

 25/0درصد و كمترين مقدار درمهرماه وبا مقدار 51/1ماه با مقدار 
  ).3ل شك( درصد محاسبه شد

  
هاي  هاي خالي در ماه مقايسه مقدار شدت تغذيه و درصد معده ـ3شكل 

مناطق شرقي و غربي  Cynoglossus arelزبان گاوي  ماهيان كفشك حضور بچه
  سواحل خوزستان

ي  وسيله زبان گاوي  به ماهيان كفشك اي بچه فعاليت تغذيه
هاي  ماههاي خالي نشان داده شد كه در طول  درصدي از معده

هاي خالي در مهر  بيشترين درصد معده.  مختلف متفاوت است
هاي خالي  درصد و كمترين مقدار درصد معده 65ماه و با مقدار 

در اسفند، ارديبهشت و فروردين ماه با مقدار صفر درصد محاسبه 
 77/0بيشترين مقدار پري معده در ارديبهشت ماه و با مقدار . شد

 11/0ري معده در مهر ماه و با مقدار درصد و كمترين مقدار پ
  .)4شكل (دست آمد  درصد به

  
زبان  ماهيان كفشك هاي حضور بچه مقايسه شاخص پري معده در ماه ـ4شكل 
  Cynoglossus arel  گاوي

 100-115هاي طولي  هاي خالي در گروه بيشترين درصد معده
هاي خالي در  درصد و كمترين درصد معده 100و با مقدار 

و با مقدار صفردرصد  212-227و  180-195هاي طولي  هگرو
 212-227بيشترين مقدار پري معده در گروه طولي .  محاسبه شد

درصد و كمترين مقدار پري معده در گروه طولي  58/0و با مقدار 
  ).5شكل (درصد محاسبه شد  035/0و با مقدار  115-100

 
ماهيان  لي بچههاي طو مقايسه شاخص پري معده در گروه ـ 5شكل 
  Cynoglossus arelزبان گاوي  كفشك

هاي  زبان گاوي بر اساس وزن آيتم ماهيان كفشك براي بچه
با مقدار  1ميلي متر كوپه پودا 100- 115هاي طولي  غذايي در گروه

درصد داراي بيشترين اهميت و در درجه دوم  با مقدار  65/34
درصد داراي كمترين 45/15با مقدار  2درصد و جلبك 99/18

ميلي متر،كوپه پودا با   116-131در گروه طولي . اهميت است
درصد داراي بيشترين اهميت و در درجه دوم جلبك  5/22مقدار 

و  3درصدكمترين اهميت مربوط به قطعات سخت پوست 87/19
متر،  ميلي 132-147در گروه طولي . درصد است76/10با مقدار 
درصد  داراي بيشترين اهميت و  54/35با مقدار  4اسفنجاسپيكول 

درصد و كمترين اهميت 98/19با مقدار  5در درجه دوم دياتومه
در . درصد است76/10مربوط به قطعات سخت پوست با مقدار 

درصد  34/16متر دياتومه با مقدار  ميلي 148- 163گروه طولي 
نج با مقدار داراي بيشترين اهميت و در درجه دوم اسپيكول اسف

با  6درصد و كمترين اهميت مربوط به ميگوي كاريده 71/15
متر،  ميلي 164-179در گروه طولي . درصد است 06/9مقدار 

درصد داراي بيشترين اهميت و 09/24با مقدار  7اي صدف دوكفه
درصد و كمترين اهميت  97/22با مقدار  8در درجه دوم ماهي
در گروه طولي . درصد است95/13با مقدار  9مربوط به بريوزوا

درصد داراي بيشترين  47/27متر، ميگوي كاريده  ميلي 195-180
درصد و  46/25اي با مقدار  اهميت و در درجه دوم صدف دوكفه

——— 
1 Copepoda 
2 Algae 
3 Crustacean 
4 Sponge 
5 Diatome 
6 Shrimp 
7 Bivalves 
8 Fish 
9 Bryozoan 
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 38/22كمترين اهميت مربوط به قطعات سخت پوست با مقدار 
متر، ميگوي كاريده  ميلي 196-211در گروه طولي . درصد است

رصد  داراي بيشترين اهميت در درجه دوم د 77/28با مقدار 
درصد و كمترين مقدار مربوط به قطعات  09/27ماهي با مقدار 

در گروه طولي . درصد است 18/19دار ـا مقـپوست ب سخت
درصد داراي بيشترين  49/28متر، ماهي با مقدار  ميلي 227-212

درصد و  6/27اهميت و در درجه دوم ميگوي كاريده با مقدار 
 01/18ين اهميت مربوط به قطعات سخت پوست با مقدار كمتر

  ).6شكل (درصد است 

  
ماهيان  هاي طولي بچه شاخص اهميت نسبي بر اساس گروه ـ6شكل

  Cynoglossus arelزبان گاوي  كفشك

زبان  ماهيان كفشك در بچه) Fp(شاخص فراواني حضور شكار 
ليفه ـ (و غربي ) بحركان(دهد در ايستگاه شرقي  گاوي نشان مي

پوست،  هاي غذايي قطعات سخت براي آيتمFp ، مقدار)بوسيف
 50اي ورنيده، اسپيكول اسفنج و بريوزوا بيش از  صدف دوكفه

درصد  50درصد و براي جلبك، دياتومه وكوپه پودا كمتر از 
ماهيان  در بچه) Cn(شاخص درصد عددي تركيب غذايي . است

و ) بحركان(گاه شرقي دهد كه در ايست زبان گاوي نشان مي كفشك
قطعات سخت پوست و در در درجه اول ) ليفه ـ بوسيف(غربي 

، اي و اسپيكول اسفنج بيشترين و جلبك درجه دوم صدف دوكفه
در بر پودا كمترين درصد عددي تركيب غذايي را  دياتومه و كوپه

هاي مختلف حضور  همبستگي بين ماه ي رابطه. گيرد مي
دما و شوي با مانند محيطي  عواملي و زبان گاو ماهيان كفشك بچه

بين  .هاي خالي و درصد شدت تغذيه محاسبه گرديد درصد معده
 ي هاي خالي و درصد شدت تغذيه رابطه و درصد معده دما

هاي خالي و درصد  بين درصد معده. داري مشاهده نشد معني
بين . داري مشاهده نشد معني ي شدت تغذيه با شوري رابطه

 05/0خالي و درصد شدت تغذيه در سطح  هاي درصد معده
 024/0داري مشاهده شد و مقدار آن در حدود  رابطه معني ،درصد

  ).1جدول ( درصد محاسبه شد

هاي  طي ماه % Cnو درصد عددي تركيب غذايي %Fp درصد فراواني وقوع شكار ـ1جدول 
  غربيدر مناطق شرقي و Cynoglossus arel زبان گاوي  ماهيان كفشك حضور بچه
Cn%
منطقه 
 غربي

Fp%  منطقه
 غربي

Cn%  منطقه
 شرقي

Fp%  منطقه
 شرقي

 هاي غذاي آيتم

 قطعات سخت پوست 35/83 80/32 45/80 21/35
 صدف دوكفه اي 66/69 12/25  45/65 24/25
 ماهي  62/65 22/23  66/66 23/21
 ميگو 55/50 20/21 62/60 13/19
  اسپيكول اسفنج 66/66 50/18 35/60 41/19
 بريوزوا 54/65 85/14 55/55 47/15
 دياتومه 56/44 95/10 25/38 87/9
 جلبك  33/33 25/8 33/33 74/6
 كوپه پودا 14/29 32/5  33/33 62/4

  حثب. 4

هاي  هاي خالي در ماه ميانگين درصد معده ،در اين مطالعه
درصد  24زبان گاوي در حدود  كفشك ماهيان مختلف حضور بچه

زبان گاوي  ماهيان كفشك بيانگر پرخور بودن بچهمحاسبه شد كه 
زبان گاوي بين دما و درصد  ماهيان كفشك براي بچه. است
ماهيان  براي بچه .داري مشاهده نشد رابطه معني ،هاي خالي معده

هاي  دار بين درصد معده با توجه به ارتباط معني زبان گاوي كفشك
هاي مهر  ماهدرصد در  05/0خالي و درصد شدت تغذيه در سطح 

درصد شدت  ،يابد هاي خالي افزايش مي و آبان كه درصد معده
فروردين و  ،هاي اسفند د و برعكس در ماهياب تغذيه كاهش مي

درصد شدت  ،يابد هاي خالي كاهش مي ارديبهشت كه درصد معده
  . يابد تغذيه افزايش مي

ماهيان  ي ترجيحي بچهتفاوت فراواني غذامبين هاي مذكور  ماه
. دهستنمختلف  هاي و زمان ها در مكان زبان گاوي شككف
.Rajaguru  در مطالعات خود بيشترين درصد  1993در سال

 اويـان گـزب الغ كفشكـاهي بـالي مـاي خـه دهـمع
Cynoglossus arel  را و دليل آن در دي و مهر ماه عنوان كرد را

فصل  دليلبه و هاي دي و مهر ماه  مقدار شدت تغذيه كم در ماه
در مطالعه بر  1375كوشا در سال . آن ذكر كرده است ريزي تخم

بيشترين مقدار درصد  Cynoglossus dubiusروي ماهي بالغ گونه 
دليل فصل  بهو مهر و آبان ماه ، هاي خالي را در شهريور معده
باال بودن . كمتر عنوان كرد ي تغذيه وها  ريزي در اين ماه تخم

مهر و آبان ماه و كاهش درصد هاي خالي در  درصد معده
احتماالً به  ماه فروردين و ارديبهشت، هاي خالي در اسفند معده
و همكاران در سال Pallaoro  .استتفاوت فراواني غذا  دليل

هاي مختلف  عنوان كردند كه شاخص تهي بودن در مكان 2005
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تفاوت فراواني غذاي  ي دهنده متفاوت است كه اين موضوع نشان
 2001و همكاران در سال  Venu .استهاي مختلف  در مكان

هاي خالي ممكن است در اثر  عقيده داشتند كه درصد باالي معده
از سوي  .اي باشد گونه اي و يا بين گونه ميزان باالي رقابت درون

ها ممكن است در اثر تخليه  ديگر خالي بودن صددرصد معده
محتويات معده و در نتيجه تنش ايجاد شده در طول كشيدن تور 

حضور يك آيتم در رژيم غذايي به حالت هيجاني . ترال باشد
عنوان غذا وابسته  ماهي، قابليت در دسترس بودن و انتخاب آن به

 شدت تغذيه در مقدار درصدبيشترين . )Wootton, 1995(است 
 مهر و آبانكمترين مقدار در اسفند، فروردين و ارديبهشت ماه و

عنوان كردند كه  2002و همكاران در سال  Icemer. مشاهده شد
شاخص شدت تغذيه با فصل، موجوديت غذا و ترجيح آيتم 

ريزي  ي بلوغ جنسي ماهيان بالغ و فصل تخم غذايي و مرحله
طور  ند و از سوي ديگر، مقدار شدت تغذيه بهك ها تغيير مي گونه

ي عكس  هاي غذايي وابسته است و رابطه مسلم به مقدار نوترينت
در اين مطالعه علت متفاوت بودن . هاي خالي دارد با درصد معده

هاي مذكور، موجوديت غذا و ترجيح  درصد شدت تغذيه در ماه
د ي معكوس شدت تغذيه با درص آيتم غذايي است و رابطه

ماهيان  هاي مختلف براي بچه هاي خالي در طي ماه معده
هاي خالي  در مقايسه درصد معده. زبان گاوي مشاهده شد كفشك

ليفه ـ (و غربي ) بحركان(و درصد شدت تغذيه در ايستگاه شرقي 
هاي خالي در  مشخص شد كه ميانگين درصد معده) بوسيف
درصد و  65/25ي غربي  درصد ودر منطقه 85/26ي شرقي  منطقه

درصد و در  38/1ي شرقي  ميانگين درصد شدت تغذيه در منطقه
هاي خالي  بنابراين درصد معده. درصد است 0/1 2ي غربي  منطقه

و غربي ) بحركان(هاي شرقي  با درصد شدت تغذيه در ايستگاه
طبق . شود تفاوت چنداني مشاهده نمي) ليفه ـ بوسيف(

، شدت تغذيه )2006( و همكاران در سال Khannaهاي  بررسي
داري دارد و احتماالً  با موجوديت آيتم غذايي همبستگي معني

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

، )ليفه ـ بوسيف(و غربي ) بحركان(در دو ايستگاه شرقي 
ورنيده، اسپيكول اسفنج و قطعات سخت پوست، صدف وكفه اي 

بريوزوا غذاهاي اصلي و بيشترين درصد تركيب غذايي را تشكيل 
عنوان غذاهاي فرعي و  دهند و جلبك، دياتومه و كوپه پودا به مي

  . گيرند كمترين تركيب غذايي را دربر مي
هاي خالي با درصد وزن بدن در  در مقايسه درصد معده

هاي  ان گاوي بين درصد معدهزب ماهيان كفشك هاي حضور بچه ماه
داري  ي معني خالي با دما و درصد شدت تغذيه و دما رابطه

 هاي خالي و درصد شدت تغذيه بين درصد معده. مشاهده نشد
)05/0 P<024/0sig= (هاي  در ماه. داري مشاهده شد ارتباط معني

اي و  اسفند، فروردين و ارديبهشت بيشترين مقدار فعاليت تغذيه
هاي خالي وجود دارد كه احتماالً  دار درصد معدهكمترين مق

هاي  علت نوع شكار و موجوديت و تراكم آيتم غذايي در ماه به
و همكاران در سال    Moratoدر مطالعات . مهر و آبان است

هاي  اي و تغييرات فصلي آيتم كه بر روي زيستگاه تغذيه 2000
ن درصد انجام شد، بيشتري Blacktail Comberغذايي ماهيان 

هاي دي و بهمن و كمترين درصد  هاي خالي در ماه معده
مقدار . شود هاي تير و مرداد مشاهده مي هاي خالي در ماه معده

كند، اما تغييرات اندكي را نشان  پري معده نيز با فصل تغيير مي
دهد و بيشترين مقدار پري معده در فروردين و ارديبهشت  مي

، ارتباطي بين مقدار Moratoلعه اگرچه در مطا. شود  مشاهده مي
با توليد مثل و دما مشاهده نشد و ) پري معده(شدت تغذيه 

دليل نوع شكار و  تغييرات درصد پري معده در طول سال به
  .موجوديت و تراكم آيتم غذايي عنوان شد

هاي خالي و درصد وزن بدن در  در مقايسه درصد معده
بان گاوي مشخص ز ماهيان كفشك هاي طولي مختلف بچه گروه

يابد و به  اي كاهش مي شد كه در گروه طولي پايين، فعاليت تغذيه
دنبال آن مقدار پري معده كه بر اساس درصدي از وزن بدن 

هاي خالي افزايش  شود، كاهش و در نتيجه درصد معده تعريف مي
اي افزايش  هاي طولي باال نيز فعاليت تغذيه در گروه. يابد مي
ال آن مقدار پري معده كه بر اساس درصدي از دنب يابد و به مي

هاي  شود، افزايش و در نتيجه درصد معده وزن بدن تعريف مي
 100ـ115هاي طولي پايين از  درگروه. يابد خالي كاهش مي

هاي خالي و  متر، بيشترين درصد معده ميلي 116ـ131متر و  ميلي
از هاي طولي باال  در نتيجه كاهش درصد پري معده و درگروه

متر،  ميلي 212ـ227متر تا گروه طولي  ميلي 180ـ195گروه طولي 
هاي خالي كم و در نتيجه افزايش درصد پري معده  درصد معده
هاي  ماهيان تجاري آب در مقايسه چهار گونه بچه. شود مشاهده مي

ساحلي استان خوزستان مشخص شد كه درگروه طولي پايين، 
ه دنبال آن مقدار پري معده كه يابد و ب اي كاهش مي فعاليت تغذيه

شود كاهش و در نتيجه  بر اساس درصدي از وزن بدن تعريف مي
هاي طولي باال،  در گروه. يابد هاي خالي افزايش مي درصد معده
يابد و به دنبال آن مقدار پري معده كه  اي افزايش مي فعاليت تغذيه
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بر اساس درصدي از وزن بدن تعريف مي شود افزايش و در 
براي بچه ماهيان . يابد هاي خالي كاهش مي يجه درصد معدهنت

ماهيان شبه  متر، بچه ميلي 208تا 145شوريده از گروه طولي 
متر،  ميلي 198تا 135شوريده دهان بزرگ ازگروه طولي 

 198تا  151ماهيان شبه شوريده دهان كوچك از گروه طولي  بچه
 227تا  180ا طول زبان گاوي ب ماهيان كفشك متر و براي بچه ميلي
اي و بيشترين مقدار پري معده و  متر، بيشترين فعاليت تغذيه ميلي

در مطالعات . هاي خالي مشاهده شد در نتيجه كمترين درصد معده
Morato   كه بر روي ماهيان بالغ  2000و همكاران در سال

Blacktail Comber  هامور ماهيان انجام شد، مشخص  از خانواده
هاي طولي باالتر،  ي بدن و در گروه افزايش اندازهگرديد كه با 
يابد و درصد پري معده نيز با  هاي خالي افزايش مي درصد معده

علت اين امر، استفاده ماهيان در . يابد افزايش اندازه افزايش مي
تر عنوان شده  هاي طولي باالتر از شكارهاي بزرگتر و سنگين گروه
با گرفتن شكارهاي بزرگتر  با رشد ماهي، نياز به انرژي. است

ماهيان مورد بررسي  احتماالً به دليل نابالغ بودن بچه. شود تامين مي
ي مداوم در روز و با توجه به اين كه اندازه دهان  و تغذيه

ماهيان كوچك است و عموماً از شكارهاي كوچكتر تغذيه  بچه
هاي خالي كم و  هاي طولي باالتر درصد معده كنند، در گروه مي
. يزان تغذيه بيشترو در نتيجه درصد پري معده نيز بيشتر استم

Labropoulou  در بررسي زيستگاه غذايي ماهيان  2003در سال
 7/35، شاخص تهي بودن معده را در حدود  porgy Redجوان 

 6/39هاي خالي با مقدار  درصد محاسبه و بيشترين درصد معده
  .ردهاي طولي پايين مشاهده ك درصد را در گروه

هاي طولي  بررسي شاخص اهميت نسبي وزني بر اساس گروه
قطعات . زبان گاوي  مشخص شد ماهيان كفشك مختلف براي بچه

هاي طولي  به جز گروه طولي  سخت پوست در تمام گروه
متر داراي اهميت است و درصد اهميت نسبي به  ميلي 100ـ115

اريده، ميگوي ك. يابد هاي طولي باالتر افزايش مي سمت گروه
اي ورنيده درگروههاي طولي باال از  ماهي و صدف دوكفه

متر داراي بيشترين درصد  ميلي 212ـ227متر تا  ميلي 148ـ163
جلبك، بريوزوا، اسپيكول اسفنج، دياتومه و . اهميت نسبي هستند

 148ـ163متر تا  ميلي 100ـ115كوپه پودا در گروههاي طولي 
هاي طولي باالتر از  سمت گروه متر داراي اهميت هستند و به ميلي

در مطالعات خود  Rajaguru. شود درصد اهميت نسبي كاسته مي
زبان گاوي را  هاي غذايي كفشك ، تفاوت در آيتم1993در سال 
هاي طولي  در گروه. هاي طولي مختلف گزارش كرد در گروه

ن كوچك و آمفي پودا داراي پايين بيشتر كوپه پودا، سخت پوستا
ها،  كت هاي طولي باالتر، پلي اهميت هستند، در حالي كه در گروه

هاي كوچك و نماتودها  ي ماهي، ايزوپودها، خرچنگ باقي مانده
عنوان كرد كه افراد  2005در سال  Puscha. داراي اهميت هستند

بزرگتر جمعيت ماهيان توانايي مصرف شكارهاي بزرگتر را دارند 
شكارهاي بزرگتر جايگزين شكارهاي كوچكتر از جمله  و

با اين حال، هميشه تغيير در . شوند ها مي پودها و يوفازيده كوپه
طور كامل با تغيير در طول شكارچيان همراه  هاي غذايي به آيتم

هاي غذايي بزرگتر  تر نيز آيتم هاي طولي پايين نيست و در اندازه
  .هاي غذايي است يت آيتمشود كه علت آن موجود مشاهده مي

اطالعاتي در مورد رژيم غذايي  ،بيشتر مطالعات انجام شده
و مطالعات كمي در مورد رژيم غذايي  دهند دست مي بهماهيان بالغ 

اين اطالعات در . ماهيان در مراحل ابتدايي زندگي آنها وجود دارد
 موثر بهتر فهميدن چگونگي عملكرد محل نوزادگاهي ماهيان

آنها و  زيستهاي  و در نهايت باعث حفاظت از محيطبود خواهد
حضور  .(Gning et al., 2007) شود مي منابع ماهي طور كلي به

علت موجوديت و تراكم باالي  ماهيان جوان در مناطق ساحلي به
و اگر احتياجات غذايي ماهيان از  استمواد غذايي در اين مناطق 

شتر شده و يا به عبارتي ميزان ميزان توليدات و تراكم مواد غذايي بي
تاثير منفي بر ميزان بقا و  ،توليدات در مناطق نوزادگاهي كاهش يابد

خصوص هنگامي كه جمعيت  به ردگذا ميبازماندگي ماهيان جوان 
بقا و  ،جواني ماهيان ي در طي مرحله. ماهيان جوان زياد باشد

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

مناطق  خصوص در مراحل ابتدايي زندگي در بهغذايي آبزيان 
و انجام مطالعات از طريق اعمال مديريت صحيح شيالتي  ساحلي
اي  پايه عنوان مطالعات شناسي ماهيان مهم و بومي منطقه به زيست

الزم و  ها هاي زيستي مراحل مختلف حيات اين گونه در بررسي
  . استضروري 

  عنابم
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 Pleuronectiماهيان هاي راسته كفشك شنـاسايي گونه. 1375. كوشـا، آ

formis  ه و برخي خصوصيات زيستي گونCynoglossus dubius 
نامه كارشناسي ارشد، واحد تهران  پايان. در سواحل درياي عمان



 هاي ساحلي استان خوزستان در آب Cynoglossus arelزبان گاوي  ماهيان كفشك رژيم غذايي بچه/ اتابك و همكاران

30 

  .1375. ص97. شمال ـ دانشكده علوم دريايي
Austill, M. 2004. Habitat-Specific Feeding ecology of 

Ocean-Type juvenile salmon in the Lower Columbia 

river estuary. University of Washington graduate 

school. Volum 1(66). 

Biswas, S.P. 1993. Manuale of methods in fish biology . 

SAP., 157 PP. 
Euzen , O., 1987. Food habitat and diet composition of 

some fish of Kuwait  Kuwait.mar.Sci.9:58-65. 
Gning, N.; Vidy ,V. and  Thiom Thiaw, O. 2007. Feeding 

ecology and ontogenic diet shifts of juvenile fish 

speciesin an inverse estuary: The Sine-Saloum, 

Senegal, Estuarine, Coastal and Shelf Science 76 

(2008) 395e403. 

Icemer, A.; Zaydin, O. and Benl, J.O. 2002. Feeding 

habits of habits of Piper, Triglayra (LINNAEUS, 1758) 

Triglalyrainhabiting the Aegean Sea. Journal of 

Coastaland Shelf Science. 35:202-354. 

Khanna, S.S. and Singh, H.R. 2006. Fish biology and 

fisheries. 507:165-173.  
Lopez-peralta., R.H. and Arcila., M. 2002. Diet composition 

of Fish species from the southern continental shelf of 

Colombia  sciencedirect. volm 80-92. 

Labropoulou, M.; Machias, A. and Tsimenides, N. 

2003. Habitat selection  and diet of juvenile red 

porgy, Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758) J. fish. Res 

97:495–50. 

Moratoa, T.; Serra, A.O. and Pedro, J. 2000. Feeding 

habits, seasonal and Ontogeneticdiet shift of blacktail 

comber Serranusatricauda Pisces Serranidae), from the 

Azores, north-eastern Atlantic. Journal Marine ecology. 

318: 240-262. 

Pallaoro, A.; Anti, M and Jardas, I. 2005. Feeding habits 

of the saddled bream, oblada  melanura (sparidae) in 

the Adriatic sea. 
Paul, A.J.; Paul, J.M. and Smith, R.L. 2002. Food 

comsumption and growth of juvenile Arrowtooth 

flounders. Alaska fishery research Bulletin 6(2):104-107. 

Pyka, J. 1995. Food selectivity of pond-reared pike (Esox 

lucius L.) during the period of its feeding on plankton. 

Arch. Pol. Fish. 3(2): 173-180. 

Puscha, C.; Hulleyb, P.A. and Kockc, K.H. 2005. 

Community structure and feeding ecology of 

mesopelagic fishes in the slope waters of King Georg 

Island (South Shetland Islands, Antarctica) , j.Deep-Sea 

Research. 6(2):108-119. 

Rajaguru, A. 1993. Biology of two co-occuring tongue 

fishes, cynoglossus arel from Indian water. Fish bull. 

90(2):325-367. 

Tanaka, Y.; Yamaguchi, H. and Gwak, W.E. 2005. 

Influence of mass releasof hatchery-  reared Japanese 

flounder on the feeding and growth of wild juveniles in a 

nursery ground in the Japan Sea, Journal of Experimental 

Marine Biology and Ecology. 314:137-147. 

Venu, S. and Kurup, M. 2001. Observations on the 

biology of some fishes collected from 250-750 m 

Along the EEZ of India. Journal of fish biology. 

66(2):122-134. 
Wootton, R.J. 1995. Ecology of teleoset Fishes, 

hapman&Hall. London. 404 pp. 
  هاي ساحلي استان خوزستان      در آب Cynoglossus arelزبان گاوي  ماهيان كفشك رژيم غذايي بچه/ اتابك و همكاران

    23-1390/8/30 تابستان/ 6شماره / دوم سال/ شناسي اقيانوس
  
  




