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  ساري، ایران هشکده اکولوژي دریاي خزر،موسسه تحقیقات شیالت ایران، پژو ،استادیار1
 رشد، پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر، ساري، ایرانازکارشناس2

 ، ساري، ایرانموسسه تحقیقات شیالت ایران، پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر ،دانشیار3
  

   4/7/97یرش: پذیخ تار؛  19/5/97یخ ارسال: تار
 1چکیده

در منطقه گهرباران مازندران با انتخاب چهار ایسـتگاه در  مهرگان کفزي  و بزرگ بی ماهیاناز برداري  نمونه
 گونـه مـاهی   6از  صورت گرفت. 1393لغایت فروردین   1392از اردیبهشت  صورت ماهانه بهمتر  10و  5اعماق 

کل  از درصد 67/24 و05/73 ترتیب به) L. aurataکفال طالیی ( و) R. kutumماهی سفید ( هاي گونه، شده صید
 22 که متعلـق بـه   شناسایی شدهمهرگان کفزي  عدد بزرگ بی 565902تعداد  .دادند اختصاص خود به را صید

هـاي   بـه رده ها را نسبت  گونه، بیشترین تعداد گونه 16ودن پوستان با دارا برده سخت. بودندخانواده  9گونه از 
پایـان  شـکم  ترتیـب اهمیـت   سفید بـوده و بـه    عمومی ماهی غذاي Balanus و Cerastorderma دیگر داشت.

)Gastropoda(، ) خرچنگCrabs(، ) تخم ماهیانFish eggs(، هاي رشتهجلیک) ايFilamentous algae (  اقـالم
کفال طالیـی   ،)C. carpioکپور معمولی ( هاي ماهی همچنین غالب تغذیه گونهغذایی نادر براي این گونه بودند. 

)L. auratus (و ) کفال پوزه باریکL. saliens (ن اقالم غذایی براي تریت مهمتریبود. پس از دریتی بقایاي دت از
)، شکم پایـان، اولیگوخـت، کـرم    A. ovataاي، صدف آبرا (نرم تنان دو کفه ترتیب اهمیت شامل ماهی کپور به

 ط بهپس از دتریت بیشترین اهمیت در تغذیه کفال طالیی مربوبود.  ايهاي رشتهجلبک و نرئیس، تخم ماهیان
 بوده و براي کفال پوزه باریک مربوط به )Foraminifera) و فورامینیفرا (Porifera)، پوریفرا (Balanusباالنوس (

ایهـا در تغذیـه    ر نشان داد که اهمیت نسبی دو کفهبررسی حاضبود.  اي و پوریفراشکم پایان، صدفهاي دوکفه
تـأثیر   ، تحت Cerastordermaویژه هها  ب ايدوکفهماهی کپور به مراتب بیشتر از سایر مواد غذایی بود. همچنین 

                                                   
 نویسنده مسئول:*
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ز اهمیت نسبی باالیی برخوردار شناخت براي ماهی سفید ا هاي رفتاري، فیزیولوژیک و بوم ها و مکانیزم سازگاري
در  در منطقه گهربـاران و  هاای کاهش ذخایر دو کفه ومهرگان کفزي  بیتوجه به ترکیب فراوانی بزرگ باباشد.  می

  این طعمه مهم غذایی براي ذخایر ماهی سفید دریاي خزر کافی نیست. اکوسیستم دریاي خزر،
  

گهربـاران مازنـدران،    ي،مهرگان کفـز یبزرگ ب یان،ماهکپور، کفال یماه ید،سف یماه یه،تغذ: کلیدي هاي واژه
  خزر. یايدر
  

  مقدمه
در  .دهنـد  مـی  تشـکیل  را اسـتخوانی  ماهیان صید %90 حدود تنهائی به ماهیان کفال و سفید ماهی

شرکت تعاونی صید ماهیان استخوانی در سواحل جنوبی دریاي خزر مستقر بـوده کـه    131حال حاضر 
ها ساالنه  دههـا هـزار تـن مـاهی      این تعاونی ند.هستنفر در آن به صید ماهی مشغول  11000مجموعاً 
ماهی سفید و ماهی کپور دریاي خـزر در کنـار کفـال ماهیـان از جملـه      ). Fazli, 2016(د کننصید می

ماهیان اقتصادي و با ارزش نواحی جنوبی دریاي خزر بوده که مردم ایران عالقه زیادي نسبت به مصرف 
بسـیار کـاهش    ایـن ماهیـان  طرف ذخایر غالـب    ي اخیر از یکها در سال). Faridpak, 1968آنها دارند (

بـه دریـا جهـت افـزایش      انماهیـ براي رهاسازي بچـه  ماهی سفیدیافته و از طرف دیگر تکثیر مصنوعی 
    شود. ذخایرشان انجام می

جهـت   آنهـا بـه   بدین ترتیب حفاظت از ذخایر این ماهیان، همچنین تـالش جهـت افـزایش ذخـایر     
هاي مختلـف در   عدم ثبت اطالعات مستمر در سال باشد. افزایش درآمد کشور ضروري میزایی و  اشتغال

هاي درسـتی از رونـد تغییـرات داشـته      مورد ماهیان این اکوسیستم ارزشمند باعث شده تا نتوان تحلیل
هاي مختلـف   باشیم. مطالعه برخی خصوصیات اکولوژیک و بیولوژیک آنها از جمله رژیم غذایی طی سال

مطالعـات   هاي اکولوژیک براي دستیابی به راهکاري مدیریتی کمـک نمایـد.   واند در تجزیه و تحلیلت می
اندکی در زمینه تغذیه ماهیان در سواحل جنوبی دریاي خزر صـورت گرفتـه و اطالعـات در ایـن مـورد      

همـه   د. اغلب مطالعات صورت گرفته در این زمینه شاملشهاي زمانی خاص انجام  بسیار کم و در دوره
  ).Berg, 1949; Razavi et al., 1972(گروههاي سنی و طولی نبوده و از یک استمرار برخوردار نبود 

ایـن   .باشد می )Macrobenthicمهرگان کفزي ( بزرگ بیهاي آبی زیستگاه  بستر دریاها و اکوسیستم
نظر زنجیره غـذایی   ازماهیان سفید و کپور دریاي خزر نظیر خوار موجودات براي انسان و ماهیان کفزي

 70ـ  80 ند، زیـرا راي دا در دریاي خزر موجودات کفزي اهمیت ویژه .و انتقال انرژي اهمیت حیاتی دارند
عنـوان   برخـی از ایـن موجـودات بـه     .کننـد  مین مـی أرا ت درصد غذاي مصرفی ماهیان با ارزش اقتصادي

  ).Naderi Jolodar et al., 2013( هاي بیولوژیک مورد توجه هستند شاخص
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هـاي گذشـته کـاهش پیـدا      رسد که میزان رشد ماهی سفید نسبت به سال نظر می در حال حاضر به
). بنابراین تعیین مقیاس تکثیر و شـرایط و وضـعیت غـذایی    Abdoli and Naderi Jolodar, 2008کرد (

 ترتیببدین .استه جنوبی از اهمیت خاصی برخوردار ضآنها در محیط و تعیین میزان ماکروبنتوز در حو
سفرگی آنها، بررسی تغذیـه ایـن   در بازسازي ذخایر و دسترسی این ماهیان به غذاي طبیعی و میزان هم

ها و با شناخت  باشد تا با شناخت نوع و میزان تغذیه هر یک از گونه ماهیان در محیط طبیعی الزامی می
نها، زمینـه مطالعـات محاسـبه تـوان     کننده از آو ماهیان تغذیه مهرگان کفزي بزرگ بیمیزان توده زنده 

میزان فراوانـی، تـراکم جمعیـت و میـزان رشـد      تولید غذایی طبیعی این ماهیان اقتصادي فراهم گردد. 
 گهربـاران  سـواحل  در یعنی ویژه منطقه یک در مطالعه اینماهی بستگی به غذاي دردسترس آنها دارد. 

ترتیب شرایط و وضعیت غذایی آنها در محیط و تعیین بدین .است گرفته صورت نکاه نیروگاه نزدیکی در
  .عه از اهمیت خاصی برخوردار استمیزان ماکروبنتوز منطقه مورد مطال

رویه، ورود  ها، صید بی که اکوسیستم دریاي خزر تحت تأثیر عوامل مختلف ازجمله آلودگیاز آنجائی
ماهیان حاصل از تکثیر مصنوعی برخـی   هها، رهاسازي بچ هاي غیربومی، تخریب زیستگاه و رودخانه گونه

هـاي ماهیـان    ها دائما دستخوش تغییر است. بنابراین باتوجه بـه اینکـه سـاختار جمعیتـی گونـه      از گونه
شـود کـه در یـک شـرایط      حوضه جنوبی دریاي خزر داراي تغییراتی زیادي بوده، این سوال مطـرح مـی  

در چه شـرایط غـذایی قـرار دارنـد؟ در نهایـت بـا       هاي ماهیان دریاي خزر  تعادلی اکولوژیک جدید گونه
هـاي مـاهی    تري در میزان صید و حفاظت از گونـه  ریزي دقیق توان برنامه استفاده از اطالعات غذایی می

    نمود.
  

  ها مواد و روش
براساس رفت. اي خزر، در استان مازندران صورت گه جنوبی دریضاین مطالعه در بخش شرقی حو

 Katonin and Pourgholam, 2002; Laloei et al., 2004; Hossaini etب بستر (توپوگرافی منطقه، شی

al., 2010; Hashemian et al., 2005متر انتخاب گردید. 10متر و  5 چهار ایستگاه در اعماق ) تعداد 
صورت ماهانه از اردیبهشت  هبرداري ب آوره شد. نمونه 1و شکل  1ول در جد ایستگاهها برخی خصوصیات

  .شدانجام  1393لغایت فروردین  1392
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 –منطقه گهرباران  در يکفز مهرگان یبزرگ ب برداري هاي نمونه مختصات جغرافیایی و عمق ایستگاه -1 جدول
  جنوبی خزر

  مختصات جغرافیایی  (متر) عمق  ایستگاه
 طول جغرافیایی یاییعرض جغراف

1 5 36.8293º 53.1515º 
2 5 36.8356º 53.1808º 
3 5 36.8414º 53.2127º 
4 5 36.8489º 53.2456º 
5 10 36.8502º 53.1766º 
6 10 36.8624º 53.2414º 
7 10 36.865 º 53.1726º 
8 10 36.8702 53.2034º 

  

  
  جنوبی خزر –در منطقه گهرباران يکفز مهرگان یبزرگ ب برداري موقعیت ایستگاههاي نمونه - 1شکل

  
 توسط )sub-sample( برداري در هر ایستگاه در سه تکرار مهرگان کفزي نمونه براي بررسی بزرگ بی

هـا   . سـپس نمونـه  متـر مربـع انجـام شـد     سانتی 33/33با سطح مقطع ) Van Veen Grabگرب ( وین ون
اي هده و بـا اسـتفاده کلیـد   جداسـازي شـ   D5000وسیله لـوپ و دسـتگاه استریومیکروسـکوپ مـدل     هب

  ). Birshtein et al., 1968( شناسایی معتبر شناسایی شدند
 33 تـا  30 انـدازه چشـمه   و متـر  1200 تقریبی طول هب ساحلی پره برداري از ماهیان از تور در نمونه

 %10ماهیـان بـا اسـتفاده از فرمـالین      شـد.  اسـتفاده  متر 10از  کمتر اعماق ساحلی منطقه در متر میلی
 سـنجی شـدند   ها زیست دند. در آزمایشگاه نمونهتثبیت شده و به آزمایشگاه جهت بررسی انتقال داده ش

)Bagenal, 1978ها، هر ماهی از مخرج تـا مـري    ). براي شناسایی مواد غذایی مصرف شده توسط ماهی
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فته شـده،  شکافته شده و دستگاه گوارش (روده و معده) خارج شد. پس از تـوزین امعـاء و احشـاء شـکا    
آب شستشو داده شد. موجودات محتویات آنها خارج گردید. براي تخلیه کامل محتویات، معده و روده با 

ترین سطح سیسـتماتیک بـا اسـتفاده از کلیـد شناسـایی اطلـس        شده پس از جداسازي در پایینخورده
ازوي دیجیتال با دقت وسیله تر ه) شناسایی شده و پس از شمارش بBirshtein et al., 1968مهرگان ( بی

 گرم وزن گردید. 001/0
 :)Relative importance index :IRI ،Hacunda, 1981( شاخص اهمیت نسبی -

IRI = %F (Cn +Cw) 
%IRI= (IRI/∑IRI)*100 

IRIشاخص اهمیت نسبی وزنی : ،F ،درصد فراوانی وقوع شکار :Cnهاي عددي اقالم غذایی: درصد ،Cw :
  غذایی.درصدهاي وزنی اقالم 

  :)Ludwig and Reynolds, 1988اي ( گونههاي تنوع، تشابه و غناي  شاخص -
  :از شاخص شانن استفاده گردیداي  گونهبراي برآورد مقدار تنوع  -

  
H’ ،شاخص تنوع شانن :Pi.فراوانی نسبی گونه :  
  :براي تشابه تاکزونی از شاخص پیلو استفاده شد -

  
J’ ،شاخص تشابه جاکارد :S :.تعداد گونه  
  :از شاخص مارگالف استفاده شداي  گونهبراي غناي  -

  
Rاي مارگالف،  : غناي گونهNها. : فراونی کل گونه  

 .دش  سازي اسمیرنوف نرمال - ا روش کولموگروفباي  گونههاي فراوانی، غنا، تشابه و تنوع  داده ابتدا
و با  Systat افزار آماري دست آمده با نرم ههاي ب تجزیه و تحلیل دادهبراي مقایسه زمانی و مکانی، 

در سطح  (Tukey) ها از آزمون توکی براي مقایسه میانگین .انجام شد طرفهیکاستفاده از آنالیز واریانس 
  ). Conover, 1980( دیگرددرصد استفاده  5
  

  نتایج
 22 متعلق بهکه شد کفزي جداسازي  همهر بیعدد بزرگ 565902در کل تعداد  در طی این مطالعه

 Crustacea)، انتــار(پر Polychaeta تــاران)، (کــم Oligochaetaهــاي  و شــامل ردهخــانواده  9گونــه از 
از رده در سـطح رده شناسـایی شـده و    تار  هاي کم . کرمبودند ها) اي (دوکفه Bivalviaپوستان) و  (سخت

گونـه،  16 تان بـا دارا بـودن  پوسـ  مورد شناسایی قرار گرفـت. رده سـخت  جنس و گونه  5هاي پرتار،  کرم
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، از Gamaridaeگونه از خـانواده   7هاي دیگر داشت. در این رده  ها را نسبت به رده بیشترین تعداد گونه
 1 و Pseudocumidaeگونه از خـانواده   5گونه ،  1هر کدام  Corophiidaeو  Haustoriidaeهاي  خانواده

گونـه  جـنس و   1ها داراي  اي ناسایی شد و رده دو کفهگونه ش Cardiidaeو   Balanidaeگونه ازخانواده 
مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین فراوانی ماکروبنتوزهـا متعلـق   ). 2(جدول  بود Cardiidaeاز خانواده

الف). میانگین -2(شکل  بود Spionidaeآن متعلق به خانواده  %51بوده که %69به رده پرتاران به میزان 
ي مختلف داراي تغییراتی بودند و فراوانـی آن در در ایسـتگاههاي   هادر ایستگاه کل ماکروبنتوزها تراکم

ب). میـانگین  -2(شکل  برخوردار بود 4و  3، 2، 1از مقادیر بیشتري نسبت به ایستگاههاي  8و  7، 6، 5
 ،5یشتر از یک هزار عدد، در ایسـتگاههاي  ب 4و  3، 2، 1ایستگاههاي  مهرگان کفزي در بیبزرگفراوانی 

کـه حـداقل و حـداکثر     طوري هب .بیشتر از سه هزار عدد بود 8بیشتر از دو هزار عدد و در ایستگاه  7و  6
(جـدول   بـود  3027±2195و  1024±1006با مقـدار متوسـط    8و 1ترتیب در ایستگاههاي  مقدارآن به

و  8و  6، 5ایسـتگاههاي بـا   4و  3، 2، 1کل ماکروبنتوزها در ایسـتگاههاي   همچنین میانگین تراکم). 3
 ).>05/0p( داري بودند داراي اختالف معنی 3و 1با ایستگاههاي  7ایستگاه 

 
- بزرگبرداري ي نمونههاهاي شناسایی شده در کل ایستگاه ده، جنس و گونهلیست رده، راسته، خانوا -2جدول 

  جنوبی خزر –منطقه گهرباران  در يکفز مهرگان یب
  رده  راسته  خانواده  جنس و گونه

-  
Nereis diversicolor 

Streblospio gynobranchiata 
Hypania invalida 

Paraypania brevispinis 
Hypaniola kowalewskii 
Niphargoides carausuii 
Niphargoides caspius 

Niphargoides compresus 
Niphargoides macrurus 

Niphargoides similis 
Gamarus ischnus 

Cardiophilus baeri 
Pontoporeia offinis 

Corphium sp. 
Pterocuma pectinata 
Pterocuma sowinski 

Stenocuma diasloides 
Stenocuma graciloides 

Schyzorhynchus eudoloides 
Balanus improvisus 

Balanus sp. 
Cerastoderma lamarcki 

-  
Nereidae 
Spionidae 

Ampharetidae 
Ampharetidae 
Ampharetidae 

Gamaridae 
Gamaridae 
Gamaridae 
Gamaridae 
Gamaridae 
Gamaridae 
Gamaridae 

Haustoriidae 
Corophiidae 

Pseudocumidae 
Pseudocumidae 
Pseudocumidae 
Pseudocumidae 
Pseudocumidae 

Balanidae 
Balanidae 
Cardiidae 

-  
Aciculata 
Sponoida 
Sedentaria 
Sedentaria 
Sedentaria 

Amphipoda 
Amphipoda 
Amphipoda 
Amphipoda 
Amphipoda 
Amphipoda 
Amphipoda 
Amphipoda 
Amphipoda 

Cumacea 
Cumacea 
Cumacea 
Cumacea 
Cumacea 
Cirripedia 
Cirripedia 

Gastropempta 

Oligochaeta 
Polychaeta 
Polychaeta 
Polychaeta 
Polychaeta 
Polychaeta 
Crustacea 
Crustacea 
Crustacea 
Crustacea 
Crustacea 
Crustacea 
Crustacea 
Crustacea 
Crustacea 
Crustacea 
Crustacea 
Crustacea 
Crustacea 
Crustacea 
Crustacea 
Crustacea 
Bivalvia 
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 در ایستگاههاي مختلف يکفز مهرگان یبزرگ بانگین فراوانی کل (ب) ها (الف) و می فراوانی کل رده -2شکل 

 جنوبی خزر –در منطقه گهرباران 
 

و  3هاي تاران) به ترتیب متعلق به ایستگاه (کم Oligochaetaحداقل و حداکثر میانگین فراوانی رده 
نگین فراوانـی ایـن رده   که میا طوري هب). 3باشد (جدول  می 870±988و  189±349مقدار متوسط با  8

داري  اخـتالف معنـی  داراي  7با ایستگاه  8و ایستگاه  4و  3 ،2، 1هاي با ایستگاه 7و  6در ایستگاههاي 
ترتیـب متعلـق بـه     (پرتـاران) بـه   Polychaetaحداقل و حداکثر میانگین فراوانـی رده   ).>05/0p( بودند

میانگین فراوانی نسـبی  ). 3(جدول  بود 2510±1937و  629±842مقدار متوسط با  8و 1ایستگاههاي 
داراي اخــتالف  1بــا ایســتگاه  5ایســتگاه و  4و  3،  2،  1هايبــا ایســتگاه 8و  6ایســتگاه  درفــوق رده 

 Crustaceaهاي  میانگین فراوانی نسبی ردهنتایج مطالعه فوق نشان داد که ). >05/0p( داري بودند معنی
 داري نداشــتند ایهــا) در ایســتگاههاي مختلــف اخــتالف معنــی  (دوکفــه Bivalviaپوســتان) و (ســخت

)05/0p>.(  کمترین میانگین فراونی نسبی ردهCrustacea  8در ایستگاه )و بیشترین مقـدار آن  ) 30±8
اي هایسـتگاه هاي شناسایی شده در  میانگین فراوانی خانواده .)3(جدول  بود) 309±260( 3در ایستگاه 

 Spionidaeحداقل و حـداکثر میـانگین فراوانـی خـانواده     عنوان مثال  آمده است. به 4مختلف در جدول 
عـدد بـوده (جـدول     1955±1696و  548±860مقدار متوسط با  8و 1ترتیب متعلق به ایستگاههاي  به
 1ایسـتگاه  بـا   6و ایسـتگاه   7و  5، 4، 3، 2، 1هاي ایسـتگاه بـا   8ایسـتگاه  میانگین فراوانی آن در  و) 3

  .)>05/0p( داري بودند داراي اختالف معنی
  

 کل ماکروبنتوز

1 2 3 4 5 6 7 8 
 ایستگاه ها

512.0

1268.5 

2025.0 

2781.5 

3538.0 

فراوانی 
 نسبی

 ب

Oligogheta 
23 % 

Polychaeta 
69 % 

Crustacea 
7 % 

Bivalvia 
1 % 

 الف
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ــدول  ــراکم (  -3ج ــانگین ت ــانگین) ±sdمی ــانواده  ردهمی ــا و خ ــا ه ــزرگ يه ــ ب ــان یب ــز مهرگ در  يکف
  جنوبی  خزر –منطقه گهرباران در  برداري ایستگاههاي نمونه

ها و        رده  ها ایستگاه
  1  2  3  4  5  6  7  8  ها خانواده

675±425  988±870  975±863  804±701  305±361  349±189  321±309  265±272  Oligochaeta
1937±2510  1220±1489  2133±2062  1837±1839  791±770 1335±741  1011±772  842±629  Polychaeta

30±8 83±21 86±26 290±176 260±309 147±149 254±203  186±142  Crustacea
133±116 173±220 63±78 58±79 45±62 64±80 139±127  31±80  Bivalvia

83±42 84±50 31±13 16±8 38±22 14±4 33±12  36±14  Nereidae
1696±1955 894±989 2037±1560 1429±822 784±730 1347±637 1004±646  860±548  Spionidae

1016±513 751±450 626±490 1094±1009 44±18 142±100 202±114  103±68  Ampharetidae

30±8 15±2 5±1 40±8 231±184 105±93 134±101  98±73  Gamaridae
0±0 0±0 0±0 0±0 0±0 10±2 0±0  0±0  Haustoriidae

0±0 10±2 23±4 123±21 0±0 7±1 0±0  0±0  Corophiidae
0±0 0±0 0±0 29±9 112±74 45±27 29±18  30±21  Pseudocumidae

0±0 41±8 43±12 139±69 60±10 36±8 103±38  142±42  Balanidae
133±116  173±220  63±78  58±79  45±62  64±80  139±127  31±80  Cardiidae
  

  

  
در ایستگاههاي مختلـف در کـل    يکفز مهرگان یبزرگ باي  ا و یکنواختی گونههاي تنوع، غن شاخص-3شکل 

  جنوبی  خزر –در منطقه گهرباران  دوره
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 4، 3، 2، 1ایستگاههاي با  8دهد، شاخص تنوع شانن بین ایستگاه  نشان می 3که شکل  طوري همان
ترتیب از حداقل و  به 4و  8که ایستگاههاي  طوري ، به)>05/0pداري بود ( اختالف معنی داراي 5و 

با تمامی ایستگاههاي  8شاخص تنوع سیمسون نیز بین ایستگاه  حداکثر مقدار برخوردار بودند.
و مقادیر آن برخالف شاخص  )>05/0pداري است ( اختالف معنی دارايها  برداري در کل دوره نمونه

هاي غناي  شاخص برخوردار بودند.ترتیب از حداکثر و حداقل مقدار  به 4و  8تنوع شانن در ایستگاههاي 
با  8اي جاکارد بین ایستگاه  و یکنواختی گونه 3و  2، 1هاي  ایستگاهبا  8اي مارگالف بین ایستگاه  گونه

 ).>05/0pداري بود ( اختالف معنی داراي 5و  4، 3، 2، 1ایستگاههاي 
 Alosa sp., Liza گونهشش   پروژه، اجراي محدوده در صیادي پره دو در ماهیان اي گونه ترکیب

saliens, L. aurata, Rutilus kutum, Cyprinus carpio, Sander lucioperca  شدند. در را شامل 
 و درصد 73/91 و 78/87 ، 08/28 ، 70/81 ترتیب به R. kutum گونه اسفند و بهمن دي، آذر، هايماه
 ترتیب به مذکور هايماه در L. aurata گونه .دارا بود را فراوانی بیشترین درصد 05/73 مجموع در
 و داده اختصاص خود را به صید کل از درصد 67/24مجموع  در و درصد 27/8 و 81/67،11/9 ، 01/16
  .)4 شکل( دادند تشکیل را صید کل از درصد 72/97 مجموع  در گونه دو این .داشت قرار دوم رده در

 

  
   یجنوبزر خ –گهرباران  منطقه در صیادي هاي پره در ماهیان اي گونه ترکیب -4شکل

  
هاي  مواد غذایی در محتویات دستگاه گوارش گونه و فرکانس حضور نسبیاهمیت  5 شکلدر 

هاي از آنجایی که غذا .آمده است، کفال طالیی و کفال پوزه باریک دریاي خزر کپورماهیان سفید و 
گوارش قرار دستگاه هاي آنزیمی م و جذب سریعتر تحت تأثیر فعالیتگوشتی و جانوري در مسیر هض
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هاي مورد  در دستگاه گوارش گونه )Unknown(قابل تشخیص موجودات غذایی غیر ، لذا احتماالًدارند
خصوص در گونه ماهی سفید  هدست آمده ب همطالعه، داراي بافت جانوري نظیر نرمتنان بوده و در نتایج ب

  . داشت اي قابل توجهتأثیرات 
نسبی اهمیت ترتیب  تویات دستگاه گوارش ماهی سفید بهموجود در کل مح هاي مواد غذاییگروه

بودند  Fish eggsو  Bivalvia ،Balanus sp. ،Gastropoda ،Crab، Filamentous algaeآنها شامل 
مهمترین مواد غذایی  ،.Balanus spو .Cerastorderma spنتایج این بررسی نشان داد که). 5 شکل(

 بیشتر از Balanus ) بود. بدین ترتیب که فرکانس حضورRutilus kutum( سفید مصرفی ماهی
Cerastorderma  وBivalvia فرکانس 5بود (شکل  بوده، ولی درصد اهمیت نسبی آن کمتر از آنها .(

قابل ز نرمتنان بوده، که نرمتنان سریعتر هضم و غیربیانگر تغذیه زیاد ا چسب احتماالً باالي کشتی
چسب به سطح بدن نرمتنان چسبیده که به همراه تغذیه ماهی سفید از نرمتنان  شتی(ک شناسایی شدند

، Gastropoda ،Crabs ترتیب اهمیت مواد غذایی ها، بهای ستگاه گوارش آن گردید). پس از دوکفهوارد د
Fish eggs، Filamentous algae  داشته، ولی تغذیه این گونه از در دستگاه گوارش ماهی سفید حضور

  ).5خیلی بیشتر از سایر مواد غذایی بود (شکل  )Cerastordermaویژه  هایها (ب کفهدو
، مهمترین مواد غذایی مصرفی ماهی سـفید  .Balanus spو .Cerastorderma sp اگرچه  در مجموع

)Rutilus kutum( ایها،  حساب آمده و پس از دوکفه هبوده، ولی غذاي عمومی آن بGastropoda ،Crabs ،
Fish eggs، Filamentous algaeایـن   ).4(جـدول   باشـند  اد غذایی کمیاب براي این گونـه مـی  اقالم مو

 ترتیب اهمیت آنهـا شـامل   اقالم غذایی براي ماهی کپور بهمطالعه نشان داد که پس از دتریت مهمترین 
  ,Bivalvia, Abra ovata, Gastropoda, Oligochaeta, Nereis sp., Filamentous algaeتخـم مـاهی  

ایهـا نسـبت سـایرین از بیشـترین      کفـه هاي مورد استفاده ماهی کپور، دوبودند. بدین ترتیب در بین غذا
 که از فراوانی و فرکانس حضور بیشتري نسبت با سایرین برخوردار بودند طوري هاهمیت برخوردار بوده، ب

نسـبی در  یشترین اهمیـت  تریت بکفال طالیی نشان داد که پس از د همچنین عادات غذایی ).5(شکل 
چسب بوده و براي کفال  ) و کشتیPorifera( ها )، اسفنجForaminiferaداران ( تغذیه آن مربوط به روزنه

). این مطالعه نشـان  5(شکل  ها بود ایها و اسفنج )، دوکفهGastropodaپایان ( ربوط به شکمپوزه باریک م
) و کفال پوزه Liza auratus)، کفال طالیی (Cyprinus carpioگونه ماهی کپور ( 3داد که غالب تغذیه 

 ,Bivalvia, Abra ovata, Gastropodaترتیب اهمیت ). به4(جدول  بود دتریت ) ازLiza saliensباریک (

Oligochaeta, Nereis, Fish eggs, Filamentous algae,     براي ماهی کپور از دسته اقالم غـذایی نـادر
ــادر بــراي کفــال طالیــی بــههمچنــین اقــال). 4(جــدول بودنــد  ,Balanusترتیــب اهمیــت م غــذایی ن

Foraminifera, Porifera, Bivalvia, Gastropoda, Mytilaster, Fish   ــوزه ــراي کفــال پ ــوده و ب ب
  ).4(جدول  بودند Gastropoda, Porifera, Foraminifera, Balanus, Crab, Cerastordermaباریک
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مورد ماهیان هاي  شده توسط گونه) مواد غذایی مصرفIRI%و اهمیت نسبی ( )Fi%فرکانس حضور ( - 5شکل

  )Naderi Jolodar et al., 2013( بررسی
 

 Naderi( هاي مختلف مورد بررسی شده و استراتژي تغذیه در گونهـففهرست مواد غذایی مصر - 4جدول

Jolodar et al., 2013(  
غذاي   غذاي کمیاب  غذاي غالب  غذاي عمومی

  گونه  اختصاصی

Unknown, Cerastorderma, 
Balanus  -  Gastropoda, Crabs, Fish eggs, 

Filamentous alge  -  Rutilus kutum 

Detrite, Unknown Fish  -  - Rutilus rutilus  

-  Detrite  
  

Bivalvia, Abra ovata, 
Gastropoda, Oligochaeta, 

Nereis, Fish eggs, Filamentous 
alge, Unknown 

-  Cyprinus carpio 

-  Detrite 
Unknown, Balanus, 

Foraminifera,Porifera, Bivalvia, 
Gastropoda, Mytilaster, Fish  

- Liza auratus 

- Detrite 
Unknown, Gastropoda, 
Porifera, Foraminifera, 

Balanus,Crab,Cerastorderma  
-  Liza saliens  
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  گیري بحث و نتیجه
) در منطقه جنوبی Katonin and Pourgholam, 2002تحقیقی که توسط کاتونین و پورغالم (در 

گونه ماکروبنتوز شناسایی شد. در بررسی دیگري که توسط حسینی  54دریاي خزر انجام گرفت، تعداد 
عه در گونه بود. با توجه به اینکه این مطال 57تعداد ) انجام گرفت Hossaini et al., 2010و همکاران (

رسد یکی از دالیل  نظر می سطح محدودتري در مقایسه با سایر مطالعات اشاره شده صورت گرفت، به
 باشد. هاي کمتر در این مطالعه مربوط به سطح بررسی می احتمالی تعداد گونه
و  Abra ovata)، فقـط دو گونـه   Bivalviaهـا (  اي از رده دوکفه 2010و  2008هاي  در بررسی سال

Cerastoderma lamarcki هاي  فتاد عالوه بر دو گونه فوق، گونههاي دهه ه مشاهده شد ولی در بررسی
Didacna protracta  ،Mytilaster lineatus   وDreissena polymorpha  در ایـن  نیز حضور داشـتند .

شناسـایی    Cardiidae از خـانواده Cerastoderma  lamarcki مطالعه از رده فوق یـک جـنس و گونـه    
 هـاي  ترتیـب کـه گونـه   بـدین  اسـت. تأثیر وضعیت بستر  اي تحت هاي دوکفه اي صدف تنوع گونه ردید.گ

Mytilaster lineatus  وDreissena polymorphaاي هستند که در بسترهاي آرام و  ، موجودات چسبنده
 جنـی، دلیـل گسـترش بسـترهاي ل    توانند زنـدگی کننـد و بـه    ن حرکت یا با حداقل حرکت بستر میبدو

نتایج این مطالعه نشـان داد  ). Katonin and Pourgholam, 2002گردد ( شرایط زیست آنها نامساعد می
عـالوه  شود.  بی دریاي خزر این موضوع تأیید میتوجه به شرایط بستر در بخش شرقی سواحل جنوکه با

بـدین   .داده اسـت ) رخ  Polychaetaهاي فوق، در طول این دو دهه تغییر مهمی در رده پرتاران ( بر رده
 صورت موجود غالـب درآمـد.   در بین ماکروبنتوزها به 2001سال  از .Sterptolosbio spp معنی که گونه

  در منطقه گهرباران جمعیت غالب را داشت. Streblospio gynobranchiataدر مطالعه حاضر نیز گونه 
هاي مختلـف، تـابعی از    و زمانمناطق اي و توزیع فراوانی جوامع بنتیک در  تغییرات در ترکیب گونه

اي ماهیـان و   دریا، فراوانی غذایی و نقش تغذیهعوامل متعدد، از جمله خصوصیات زیستی، ساختار بستر 
باتوجـه بـه   ). Barnes and Hugses, 1982( خصوصیات فیزیکـی و شـیمیایی محـیط زیسـت آنهاسـت     

ه وضـعیت مناسـبی نداشـته و    در مطالعه حاضر، بسـتر ایـن منطقـ    Sponoidaeگسترش وسیع خانواده 
محـیط تحـت اسـترس در     عنـوان  . چنین محیط حساس بهباشد دلیل آلودگی به مواد آلی می هب احتماالً

از پرتـاران در بسـترهاي     Streblospioهاي متعلق به جـنس  شود و باتوجه به حضور گونه نظر گرفته می
  نتایج مطالعه حاضر با سایر مطالعات مطابقت دارد.  ،)Remani et al., 1983(غنی از مواد آلی 

 خـوار دارد  ه تنگـاتنگی بـا جمعیـت ماهیـان کفـزي     توده موجودات کفزي، رابطـ  میزان فراوانی و زي
)Warwick et al., 1987; Olsgard et al., 1998.( حسینی و همکـاران   نتایج تحقیق انجام شده توسط
)Hossaini et al., 2010ترین  هاي پرتار و آمفی پودا) عمده ویژه کرم هبشدکه ماکروبنتوزها ( داده ) نشان

هـا  ای ررسی حاضر نیز نشان داد که دوکفهمتر را تشکیل دادند. ب سانتی 40ماهیان کمتر از  تاسغذاي بچه
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)Bivalviaویژه  ه) بCerastorderma    ضـور داشـته و ایـن دسـته از بـزرگ      در منطقـه مـورد مطالعـه ح
باشـد. نتـایج مطالعـه دیگـري      ز اهمیت نسبی باالیی برخوردار مـی زي براي ماهی سفید امهرگان کف بی

نشان داد که بیشترین درصد فرکانس حضور در دستگاه گوارش ماهی سـفید مربـوط بـه مـواد غـذایی      
Balanus ،Bivalvia  وCerastorderma ویژه هب  ها اي کفهبوده و دو  Cerastorderma  براي ماهی سفید

ها و  تأثیر سازگاري ها تحتای دوکفه ).Naderi Jolodar et al., 2013شود ( عمومی محسوب می ايیک غذ
عنوان غذاي غالب اهمیت بیشتري در تغذیه این گونه  شناختی به هاي رفتاري، فیزیولوژیک و بوم مکانیزم
ـ   می نظر هدست آمده ب هباتوجه به نتایج ب .)Alexander and Fichter, 1977(است داشته  دلیـل    هرسـد، ب

تأثیر عوامل متعـدد از یـک طـرف و رهاسـازي       ي خزر تحتایها در اکوسیستم دریا کاهش ذخایر دوکفه
این طعمه مهم غذایی براي ذخایر مـاهی سـفید دریـاي خـزر      ،بیش از اندازه ماهی سفید از طرف دیگر

  کافی نیست. 
 مهرگان، دتریتـوس،  اساساً از بی شده و خوار شناختهچیز اي یک ماهی همه ماهی کپور از نظر تغذیه

هـاي متعـدد نشـان     ). در بررسیJester, 1973; Becker, 1983کند ( تخم ماهی و مواد گیاهی تغذیه می
). Moen, 1953; Sigler, 1958کننـد تـا گیاهـان (    بالغ بیشتر از جـانوران تغذیـه مـی    داده شد که افراد

در دسـتگاه گـوارش    زر این موضوع را تأییـد نمـوده و  بررسی صورت گرفته در سواحل جنوبی دریاي خ
. میـزان اهمیـت نسـبی    جانوران بودنـد  هاي جانوري و گیاهی شناسایی شده که غالباً ماهی کپور طعمه

رسـد یکـی از دالیـل     نظر می هایها در تغذیه ماهی کپور به مراتب بیشتر از سایر مواد غذایی بود، ب دوکفه
در تغذیه ماهی کپور، کاهش فراوانی آنها در سـواحل جنـوبی دریـاي     آناحتمالی فرکانس حضور پایین 

  خزر باشد.
منطقه انزلی، کیاشـهر، بابلسـر و بنـدر     4عادات غذایی دو گونه کفال طالیی و کفال پوزه باریک در 

تگاه گـوارش هـر دو گونـه از شـن و     ترکمن از سواحل جنوبی دریاي خزر نشان داد که غذاي غالب دس
ري، بیشـترین درصـد   شن و مواد پوسیده گیاهی و جانو ). عالوه برGhadirnejad, 1996( بودتریتوس د

بـود. سـایر اقـالم غـذایی کـه       Calanoidaایها، فرامینیفرهـا و   ترتیب مربوط به دوکفه فرکانس حضور به
 Nereis sp. ،Cyclopoida ،Ostracoda ،Nematodaاي نداشتند شامل  درصد فرکانس حضور قابل توجه

ل جنـوبی دریـاي خـزر نشـان داد کـه      ). نتایج بررسـی در سـواح  Ghadirnejad, 1996( بودند تخمهاو 
تریتوس براي د از بیشترین اهمیت نسبی برخوردار بود. پس از تریتوس در دستگاه گوارش هر دو گونهد

چسب بـوده و   و کشتی) Porifera( ها )، اسفنجForaminiferaداران ( ترتیب اهمیت روزنه کفال طالیی به
ها بودند. بدین ترتیب در  ایها و اسفنج )، دوکفهGastropodaپایان ( اي کفال پوزه باریک مربوط به شکمبر
) و قـدیرنژاد  Mailyan, 1962مالیـان ( خواري کفال ماهیان مطالعه حاضر بـا نتـایج مطالعـات    تریتوسد
)Ghadirnejad, 1996( ًقـدیرنژاد  مطابقت داشته، ولـی در سـایر اقـالم غـذایی بـا نتـایج مطالعـه         کامال
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)Ghadirnejad, 1996 (ب از یک همسویی باالیی برخوردار نبوده و از تنوع کمتر و اهمیت کمتري)ویژه  ه
مثلی و فراهم بودن غذاي قابـل دسـترس    هاي تولید تغییرات دمایی، فعالیتبودند.  ایها) برخوردار دوکفه
 ,Wahbeh and Aiiad, 1985; Abdel Aziz et al., 1993; Nikoliskiiها اهمیت داشته ( ذیه ماهیدر تغ

ایها  خصوص دوکفه هها ناشی از کاهش غذاي قابل دسترس نظیر نرمتنان ب )، لذا احتماالً این تفاوت1963
  باشد. در محیط زندگی آنها می

در منطقـه   هـا ای ش ذخـایر دوکفـه  وکـاه کفـزي  مهرگان  بنابراین باتوجه به ترکیب فراوانی بزرگ بی
این طعمه مهم غذایی براي ذخایر ماهی سفید دریاي خزر کـافی  در اکوسیستم دریاي خزر،  گهرباران و

کنند  وسیله گونه در دسترس جایگزین می هغذایی گونه غذایی مطلوب را ب نیست. ماهیان در شرایط فقر
هاي مختلـف موجـودات    توده گروه اي، فراوانی و زي ترکیب گونههاي اخیر در  و با توجه به تغییرات سال

خـوار ضـروري اسـت و بـه درك     ن کفـزي کفزي، انجام مطالعات گسترده در ارتباط با رژیم غذایی ماهیا
  نماید. کمک می بهتر روابط متقابل آنها

 
  تشکر و قدردانی

ـ   همکاران محترم پروژه در بخش تمامیاز همکاري  هـاي اکولـوژي و    یـژه بخـش  و ههاي تحقیقـاتی ب
وهشـکده و مؤسسـه و سـایر    سسـه، ریاسـت و معاونـت تحقیقـاتی پژ    وهشـکده و مؤ ارزیابی ذخایر در پژ
  .و قدردانی می گردد اند تشکر که زحمت کشیده همکاران پشتیبانی
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