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  خياطهماهي و  Ponticola cyriusگاوماهي كورا  بين غذايي ارتباطبررسي 
Alburnoides eichwaldii در رودخانه تجن، استان مازندران 

  1خسرو جاني خليلي و 2رسول قرباني، 3اصغر عبدلي، 1فاطمه اصفهاني ،1،2پور پوده، سعيد اسماعيل*1حسين رحماني

  گروه شيالتزي و منابع طبيعي، دانشكده علوم دامي و شيالت، ساري، دانشگاه علوم كشاورايران،  1
  گروه شيالت و محيط زيست زيست، يطمحدانشكده شيالت و  ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعيگرگان، ، ايران 2

  و مديريت اكوسيستم گروه تنوع زيستي پژوهشكده علوم محيطي،تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، ايران،  3

  13/9/96 :تاريخ پذيرش  19/2/96 :ريافتتاريخ د

  چكيده
 1391در سال  در رودخانه تجن Alburnoides eichwaldiiو  Ponticola cyriusبررسي روابط غذايي دو گونه  منظور  به

 در. ت شدنددرصد تثبي 10در فرمالين  بالفاصله وشد  انجامنه اماه صورت بهماهيان  از برداري نمونهبوسيله الكتروشوكر 
نشده موجود ، مواد غذايي هضميدوچشمسنجي اوليه، دستگاه گوارش ماهيان خارج و بااستفاده از لوپ آزمايشگاه پس از زيست

ارجحيت غذايي درهر  خواري را نشان داده و شاخص طول نسبي روده درهر دوگونه رژيم غذايي گوشت .شناسايي شدند آنر د
شيرونوميده غذاي غالب و اختصاصي در فصل بهار  نشان داد كه شاخص كاستلون همچني. ه استطعمه تريكوپترا بود ،دوگونه
ها مثل افمروپترا،  و ساير طعمه استاي غالب و عمومي تريكوپترا طعمه ،همه فصول و در خياطه در ماهياما  هبود كورا گاوماهي

در  )ايولو(شاخص انتخابي ماده غذايي . باشند مياي نادر اما عمومي طعمه) فقط در زمستان(شيرونوميده، سيموليده و خرچنگ 
مثبت  )بهار يرازغ به(گاوماهي نشان داد كه ميزان اين شاخص در همه فصول براي طعمه تريكوپترا و نيز براي طعمه شيرونوميده 

براي تغذيه از  كه حاكي از تمايل اين ماهي ميزان اين شاخص در ماهي خياطه براي طعمه تريكوپترا در طول سال مثبت بود. بود
در فصول مختلف  كورا ي خياطه و گاوماهيمحاسبه شاخص همپوشاني نيچ غذايي هورن و پيانكا بين دو گونه. اين طعمه است
 گونهدو با توجه به تغذيه يكسان . پوشاني در فصل بهار و بيشترين آن در فصل پاييز بوده است ترين ميزان هم نشان داد كه كم

، رقابت غذايي غذايي زنده هاي كاهش مواد در زمان رود احتمال ميفصول سال،  از در برخيگان كفزي مهر از بزرگ بي فوق
   .گرددها ايجاد  آن ميانشديدي 

  ، استان مازندراناكولوژيكآشيان  ،عادت غذاييرقابت غذايي،  :كليديهاي واژه

  yahoo.comshemaya19@75: ،  پست الكترونيكي 01513822715:  نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
مواد غذايي از نيازهاي اساسي  ينتأمتالش در جهت 

ماهيان محسوب شده و نقش پارامترهاي محيطي بر رشد، 
). 11 و 28(هضم و جذب غذا بسيار حائز اهميت است 

آبزيان تا حدودي به تغييرات منبع غذايي سازگاري  عموماً
مايل نشان داده و اگر غذاي كافي در دسترس نباشد، ت

  ).3(دارند طيف غذايي خود را افزايش دهند 

هاي جمعيتي بررسي رژيم غذايي براي درك برخي پديده
مانند مهاجرت، رقابت و تغييرات فيزيولوژيكي بسيار مهم 

. باشندمي مؤثر، ماهيان بوده و بر نوسانات موجود در ذخيره
هاي مختلف ماهيان موضوعي  مطالعه عادات غذايي گونه

قرارگيرد،  يموردبررسر صورت مستم بايستي بهاست كه 
  مديريت موفق و توسعهبر  مؤثريكي از موارد تواند  زيرا مي
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   ).18(شيالت در امر پرورش و صيد و صيادي ماهيان باشد 

، يطوركل بهو تغذيه با يكديگر متفاوت بوده  ازنظرماهيان 
خوار چيز خوار و يا همه خوار، گياه ممكن است گوشت

نيز ممكن است در سنين مختلف،  گونه يكماهيان . باشند
نوع رقابت غذايي ). 1(عادات غذايي متفاوتي داشته باشند 

يي در زمان و مكان تا حد زيادي از طريق توزيع منابع غذا
يكنواخت  كامالًطور  اگر مواد غذايي به. شودتعيين مي

اي، احتمال باشند، نسبت به پراكنش كپه شده پراكنده
، غذايي هرچه توزيع منابع. تر است رقابتي كم تعامالت
شد، پراكنش جانوراني كه نياز به اين منابع باتر  ناهمگن

و احتمال تعامالت مستقيم و  يداكردهپغذايي دارند، افزايش 
همچنين رقابت غذايي ). 27(يابد رقابت غذايي افزايش مي

تواند بر الگوي انتخاب  هاي مختلف ماهي مي گونه
هاي هاي اكولوژيكي و فعاليت پوشاني آشيان هم زيستگاه،
  ).19(گذارد ب يرتأثروزانه 

 گاوماهيان خانوادهاز  ،Ponticola cyriusگاوماهي كورا 
Gobiidae، شور  لبهاي شيرين و  بنتوپالژيك و ساكن آب

 Alburnoides eichwaldii علمي بانامو ماهي خياطه ) 26(
 ك و از ماهيان رودرو ون، بنتوپالژياز خانواده كپورماهيا

كه غذاي عمده هر دو گونه بسته  هستندساكن آب شيرين 
). 15(باشد مي پوستان سختشان از حشرات و  به زيستگاه
منتهي به  هايرودخانهبرخي در  مورد مطالعهدو گونه 

كنند و به دليل زيستگاه مشترك، درياي خزر زيست مي
 . يه نماينداحتمال دارد از منابع غذايي مشابهي تغذ

 ندرت بههاي مختلف ماهي  مطالعه رقابت غذايي بين گونه
و اكثر مطالعات، مربوط به تعيين رژيم غذايي  شده انجام

تاكنون . )10و 9، 4، 6( يك گونه مشخص بوده است
ي مطالعات معدود و مقطعي در مورد رژيم غذايي دو گونه

 7، 6، 5( شده انجامهاي ايران طور مجزا در رودخانه فوق به
 .قرارنگرفته است يموردبررسها  رقابت غذايي آن ليو )9و 

كمبود اطالعات دراين زمينه و اهميت باتوجه به  بنابراين،
غذايي و زنجيره هاي مختلف در طول رقابت غذايي گونه

در مطالعه حاضر سعي شده هاي آبي، عملكرد اكوسيستم
يي اين دو اي، رقابت غذاهاي تغذيهبا تعيين برخي شاخص
  .قرارگيرد يموردبررسگونه در رودخانه تجن 

 مواد و روشها

در (اين بررسي در رودخانه تجن : موردمطالعهمنطقه 
ترين از مهم) تاكام يدوراهمحدوده سد شهيد رجايي تا 

اين . ه جنوبي درياي خزر انجام شدضهاي حورودخانه
كيلومتر و مساحت  160رودخانه داراي طولي در حدود 

 يها كوه رشتهاز  يلومترمربعك 2000ضه آبريز حدود حو
تعداد ). 8( گيرد يمالبرز در منطقه هزارجريب سرچشمه 
برخي خصوصيات سه ايستگاه در محدوده فوق براساس 

و اطمينان از صيد اين  يموردبررسهاي  شناختي گونه بوم
 آسان دسترسيها در اين محدوده، مطالعات گذشته و گونه

ها انجام برداري در اين ايستگاهو نمونه نتخابا به رودخانه
  ).1شكل( شد

ها به كمك دستگاه برداري از ماهي نمونه: بردارينمونه
آمپر  5/1ولت و فركانس  100- 200الكتروشوكر با ولتاژ 

ن تا اسفند سال از فروردي(مدت يكسال  هبو طور ماهانه  هب
هاي هنمون. هاي مطالعاتي انجام شد در ايستگاه) 1391

تثبيت و براي % 10در ظروف حاوي فرمالين  يدشدهص
هاي بزرگ نمونه. مطالعات بعدي به آزمايشگاه منتقل شدند

با  5/30*5/30سوربر به ابعاد  بردار نمونهبا كفزي مهرگان يب
پس از  و يآور جمعز محل صيد دو گونه ماهي سه تكرار ا

تثبيت و به % 4شستشو در ظروف حاوي فرمالين 
  .يشگاه منتقل شدآزما

برداري در رودخانه تجن  ، از سه ايستگاه نمونهدرمجموع
) A. eichwaldii(نمونه ماهي خياطه  700در طي يك سال 

نمونه  234نمونه نر،  302شده  يدص ياطهخ ياناز كل ماه
و بود  يصتشخ يرقابلنمونه غ 164 يتماده و جنس

 يدص) P. cyrius(نمونه گاوماهي كورا  547همچنين 
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نمونه ماده و  186نمونه نر،  274تعداد  ينكه از ا يدگرد
  .نبود يصتشخ قابل يزنمونه ن 87 يتجنس

هاي در آزمايشگاه شاخص: مطالعات آزمايشگاهي
ماهيان شامل طول كل بدن و طول روده به  سنجي يستز

و وزن كل بدن و وزن  متر ميلي 01/0كمك كوليس با دقت 
 01/0وي ديجيتالي با دقت پر دستگاه گوارش بوسيله تراز

  . گرم توزين گرديد

  
  ، استان مازندرانبرداري در رودخانه تجن هاي نمونهموقعيت ايستگاه -1شكل 

ترتيب بااستفاده بهتعيين سن ماهي خياطه و گاوماهي كورا 
سپس . صورت گرفت )سنگريزه شنوايي( از فلس و اتوليت

شكافته شد و كل مواد  موردمطالعهش ماهيان دستگاه گوار
و يا  در حد راسته يدوچشمغذايي خورده شده زير لوپ 

هاي نمونههمچنين . شناسايي و شمارش شدند خانواده
مهرگان كفزي، با استفاده از لوپ جداسازي شده بزرگ بي

و با استفاده از كليدهاي شناسايي معتبر شناسايي و شمارش 
  ).14( گرديد

ول نسبي روده براي بررسي ط: هاي محاسباتيشاخص
)Relative Length of Gut( ن نوع رژيم يتعي منظور به

  :در دو گونه از فرمول زير استفاده شدغذايي 

TL

GL
RLG   

 TLو  متر ميليطول لوله گوارش برحسب  GLكه در آن 
 RLGاگر مقدار . است متر ميلي برحسبطول كل بدن 

 گونه آنز يك باشد، رژيم غذايي تر ا كوچك
تر از يك باشد تمايل به  خواري، اگر مقدار آن بزرگ گوشت

خواري و اگر مقدار آن برابر يك باشد، رژيم غذايي  گياه
  ).13(د باش ميچيزخواري  همه آن

 )Food preference(غذايي ) ارجحيت(عيين اولويت براي ت
  .از معادله زير استفاده گرديد

 
FP ي مشاهده غذاي خاص، فراوانNi  يي كه ها معدهتعداد

ي محتوي ها معدهتعداد  Nsو  شده يدهداين طعمه در آنها 
باشد،  10اگر مقدار اين شاخص بزرگتر از . غذا است

 50و  10طعمه خورده شده، تصادفي، اگر مقدار آن بين 
تر  باشد، آن طعمه غذاي فرعي است و اگر مقدار آن بزرگ

محسوب خورده شده غذاي اصلي ماهي  باشد، طعمه 50از 
 ).17( شودمي
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براساس درصد  اي تغذيهاستراتژي  وتحليل يهتجزبراي 
استفاده ) Ip(احتمالي و درصد فراواني از شاخص غالبيت 

  .گرديد




ii

ii
p FA

FA
I

.

.
 

Ai : تعداد هر  عبارت است از) شمارشي(درصد فراواني
درصد : Fiو  موجود در روده يها طعمه كل بهمه طع

 موردنظرهايي كه طعمه تعداد روده عبارت است ازاحتمالي 
پس از رسم نمودار . حاوي غذا يها روده كل به رادارند

كاستلو با توجه به مقادير فوق، اهميت هر طعمه در نمودار 
  ).16( گرددمشخص مي

براي بيان ارتباط بين فراواني ماده غذايي در دستگاه 
  شاخص انتخاب غذايي ايولو گوارش و زيستگاه از

 )Food selectivity ( استفاده گرديد كه مقدار عددي آن
است كه اگر مقدار عددي بدست + 1تا  -1شاخص بين 

آمده مثبت باشد نشان از تمايل به طعمه غذايي و عدد 
  ).21(است  موردنظرمنفي حاكي از پرهيز از طعمه غذايي 

ii

ii

pr

pr
E




  

 ipفراواني نسبي ماده غذايي در روده و irكه در آن 
  . باشد يمفراواني نسبي ماده غذايي در آب 

گيري  امعه، اندازهج دهيدر درك سازمان اي مرحله
هاي  گونه بين شده استفاده غذايي بعاپوشاني در من هم

راي منابعي كه ب ترين يجرا. تماع استجمختلف يك ا
يا زيستگاه (شوند غذا و فضا  گيري مي همپوشاني اندازه

براي تعيين رقابت غذايي بين دو گونه . )2( است) خرد
پوشاني نيچ  هاي مشخص، از شاخص هم شكارچي از طعمه

 .غذايي هورن استفاده گرديد

2log2

]plogpplogp)pplog()pp([
S yiyixixiyixiyixi  


  
 Pyiفراواني ماده غذايي در گونه خياطه و  Pxiكه در آن 

 ).20(باشد واني همان ماده غذايي در گونه گاوماهي ميفرا

تعيين جهت هم در  اهمچنين از شاخص همپوشاني پيانك
  .، استفاده شدموردمطالعهپوشاني غذايي دو گونه  هم

 


n

i

n

i jkij

n

i ikij
jk

pp
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22 )()(
  

شاخص همپوشاني آشيان اكولوژيك پيانكا  jkOكه در آن،
منبعي است كه  كل به iنسبت منبع  k ،Pijو  jونه بين گ

 كل به iنسبت منبع  Pikاست و  شده استفاده jبوسيله گونه 
تعداد  nاست و  شده استفاده kمنبعي است كه بوسيله گونه 

 ).23(هاي منبع است  كل وضعيت

برخي پارامترها نظير طول بررسي در : هاي آماريروش
ي و شاخص انتخاب نسبي روده، شاخص ارجحيت غذاي

و در فصول و  tاز تست  ،غذايي ايولو در دو گونه
 افزار در نرمطرفه  هاي مختلف از آناليز واريانس يك ايستگاه

SPSS 19 افزار  نرم و نمودارها در شده  استفادهExcel 

  . ترسيم گرديد 2013

  نتايج
مربوط به  ،شده ييشناسامهرگان آبزي بزرگ بي هاينمونه

شاخص  يبررس .راسته مختلف بوده است 8از  خانواده 24
در فصول مختلف سال  ييماده غذا ينسب يدرصد فراوان

موجود در  ييمواد غذا يفراوان يشترينب ه، كهنشان داد
پس . بوده است) Diptera(مربوط به راسته دو باالن  يطمح

و ) Ephemeroptera( هايكروزهراسته  ن،از راسته دوباال
 يرندگيقرار م) Trichoptera(موداران بال  يسپس راسته

  .)1جدول (

در هر دو جنس ) RLG(ميانگين عددي طول نسبي روده 
 66/0و  47/0نر و ماده گاوماهي و ماهي خياطه به ترتيب 

تمايل اين ماهيان به رژيم غذايي  دهنده نشانبدست آمد كه 
چنين ميزان اين شاخص در  هم .دباش ميخواري  گوشت
را ي دار معنير هر دو گونه فوق، اختالف مختلف د سنين

  .)2جدول ( )<05/0P( نشان نداد
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  1391 در محيط در رودخانه تجن در فصول مختلف سال) بزرگ بي مهرگان كفزي(درصد فراواني نسبي ماده غذايي  -1جدول 

 طعمه غذايي
فصول

 زمستان پائيزتابستانبهار
Chironomidae 71/91  99/5162/27  86/26  

Simuliidae 71/033/862/26  66/28  
Simuliidae pupae 09/0ــ  ـ 

Tipulidae 12/041/002/0  04/0  
Blephariceridae 006/0ــ  ـ 

Ceratopogonidae 24/0ـ ــ 
Hydropsychidae 71/027/784/10  29/6  
Rhyacophilildae 24/076/043/0  42/0  
Philopotamidae 01/0 ـ01/0ـ  
Glossomatidae 28/020/0ـ  74/0  

Baetidae 60/531/2626/33  08/26  
Ecdyonuridae 05/006/144/0  34/0  

Caeinidae 17/021/143/0  51/0  
Oligoneuriidae ـ ـ08/2ـ 

Elmidae ـ ـ01/0ـ 
Nemouridae 006/0ــ  01/0  
Valvalidae 05/002/0006/0  ـ 
Physidae 12/006/0006/0  ـ 

Sphaeriidae ـ ـ01/0ـ 
Tubifexidae 12/006/0ـ ـ 
Piscicolidae 05/001/0ـ - 

Glossiphonidae ـ ـ01/0ـ 
platycnemididae ـ ـ01/0 ـ 

Agriidae 01/0 ــ ـ  
  

 ±انحراف معيار ( 1391سال  مختلف در رودخانه تجن، سنيندر  A. eichwaldiiو  P. cyriusي ماهيان طول نسبي روده يها شاخص -2جدول 
  ))كمينه-بيشينه(ميانگين 

 ساله سه دوساله سالهيك صفرساله )RLG( شاخص

A. eichwaldii 
098/0±62/0  

)90/0–29/0( 

087/0±67/0  
)89/0–38/0( 

075/0±66/0  
)84/0–42/0( 

076/0±67/0  
)79/0–53/0( 

P. cyrius 
079/0±44/0 

)96/0-24/0( 

07/0±48/0 
)81/0–33/0( 

075/0±49/0  
)72/0–33/0( 

077/0±50/0  
)70/0–36/0( 

  

در گاوماهي در ) FP(بررسي شاخص ارجحيت غذايي 
 ي فصول مختلف سال نشان داد كه راسته تريكوپترا در همه

همچنين . بوده است گونه ينافصول سال غذاي اصلي 
فصل  ياستثنا به(راسته افمروپترا  وخانواده شيرونوميده 

. اندهبود در طول سال گاوماهيان غذاي اصلي )بهار
 سيموليده در فصل بهار غذاي تصادفي و در ي خانواده

هايي طعمه. ساير فصول غذاي فرعي گاوماهيان بود است
نظير خرچنگ، اليگوكيت، تيپوليده و پلكوپترا غذاي 

  ).2و شكل  3جدول (بودند  گونه يناتصادفي 

فصول  بررسي شاخص ارجحيت غذايي در ماهي خياطه در
 ي مختلف سال نشان داد كه راسته تريكوپترا در همه

راسته . آيد مي حساب بهفصول، غذاي اصلي اين ماهي 
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افمروپترا در فصل تابستان و زمستان غذاي اصلي و در 
خانواده . فصل بهار و پاييز غذاي فرعي بوده است

فصول غذاي فرعي و طعمه  ي شيرونوميده در همه

تان غذاي تصادفي و در فصول پاييز سيموليده در فصل تابس
و  4جدول (بوده است  گونه يناو زمستان غذاي فرعي 

  ).2شكل 
  

   1391در رودخانه تجن در فصول مختلف سال  P. cyriusوضعيت شاخص ارجحيت غذايي ماهي  -3جدول

 تاكسون

 ماده نر

 زمستان پاييز تابستان بهار زمستان پاييز تابستان بهار

 09/87 94/75 56/97 85/42 30/91 38/85 71/95 30/42 افمروپترا

 32/90 28/82 100 86/62 82/97 38/95 71/95 54/61 تريكوپترا

 42/77 87/89 80/87 85/42 95/86 30/92 43/81 15/46 شيرونوميده

 58/22 38/30 31/7 57/8 78/34 46/28 57/18 - سيموليده

 - - 44/2 - - 77/0 42/1 - خرچنگ

 - - - - 34/4 53/1 42/1 - اليگوكت

 - - 44/2 - - 53/1 - - تيپوليده

 - - - - - 53/1 - - پلكوپترا

  

     
  1391در رودخانه تجن، سال  A. eichwaldii و P. cyriusماهيان  وضعيت شاخص ارجحيت غذايي دو گونه -2شكل 

  

  1391ن در فصول مختلف سال در رودخانه تج A. eichwaldiiوضعيت شاخص ارجحيت غذايي ماهي  -4جدول 

 تاكسون
 ماده نر

 زمستان پاييز تابستان بهار زمستان پاييز تابستان بهار

 82/50 30/30 44/57 62/47 06/64 4/43 58 38/40 افمروپترا
 08/95 42/92 74/95 47/90 31/95 5/98 98 30/92 تريكوپترا

 39/19 81/31 30/38 57/28 75/18 9/40 27 25 شيرونوميده

 83/9 75/25 38/6  62/15 8/28 9  سيموليده

 28/2 - - - 68/4 - - - خرچنگ
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اي گاوماهي براساس  اهميت طعمه و استراتژي تغذيه
نمودار كاستلو نشان داده كه در فصل بهار شيرونوميده 

بااليي  يو درصد احتمال هغذاي غالب و اختصاصي بود
 ،يگرد ارتعب به. هرچند درصد فراواني كمي داشت ،دارد

كنند اما ميزان اين اغلب گاوماهيان از شيرونوميده تغذيه مي
ها كمتر طعمه در روده گاوماهيان در مقايسه با ساير طعمه

هاي تريكوپترا، افمروپترا غذاي عمومي و طعمه .است
غالب و طعمه سيموليده غذاي عمومي و نادر بودند و به 

داراي درصد  اند وترتيب داراي درصد فراواني بيشتري
  ).3شكل (احتمالي كمي بودند 

بررسي اين شاخص در ماهي خياطه نشان داد كه در همه 
ي غالب و  درصد شمارشي، طعمه ازنظروپترا فصول تريك
ها مثل افمروپترا، شيرونوميده،  و ساير طعمه هعمومي بود

ي نادر  طعمه) فقط در فصل زمستان( رچنگ سيموليده و خ
ر ضمن طعمه تريكوپترا در روده اكثر د. نداما عمومي بود

  ).3شكل (ماهيان مشاهده شد 
  

  
 1391رودخانه تجن با استفاده از نمودار شاخص غالبيت، سال  A. eichwaldii و P. cyriusاي ماهيان  اهميت طعمه و استراتژي تغذيه -3شكل  

  

 يدشدهصايولو در گاوماهيان شاخص انتخابي ماده غذايي 
ميزان اين شاخص در همه فصول براي طعمه نشان داد كه 

) فصل بهار يرازغ به(تريكوپترا و براي طعمه شيرونوميده 
به تغذيه از  گونه ينا، كه حاكي از تمايل عددي مثبت بود

عالوه براين، ميزان اين شاخص . هاي مذكور بودطعمه
هاي سيموليده و افمروپترا در همه فصول  براي طعمه

  ). 5 جدول(عددي منفي بود هار بفصل  يرازغ به
در فصول  P. cyriusدر ماهي ) E(شاخص انتخابي غذا  -5جدول 

  1391مختلف در سال 
 زمستان پاييز تابستان بهار  E شاخص

Ephemeroptera 03/0  05/0 -  09/0 -  01/0 -  

Trichoptera 90/0  24/0  13/0  49/0  

Chironomidae 10/0-  04/0  30/0  27/0  

Simuliidae 71/0  90/0-  68/0-  68/0-  

در ماهي خياطه در فصول مختلف سال تعيين اين شاخص 
، ميزان اين شاخص براي نشان داد كه در همه فصول

 گونه ينااز تمايل  نشاني تريكوپترا مثبت بوده كه  طعمه
چنين ميزان اين شاخص  هم. براي تغذيه از اين طعمه است

 ومثبت  ي افمروپترا در فصل بهار و زمستان براي طعمه
افمروپترا در اين طعمه صيد  حاكي از تمايل ماهي خياطه به

ايولو در فصول تابستان و پاييز ميزان شاخص . فصول بود
ي افمرپترا منفي بوده كه نشان از عدم تمايل آن  براي طعمه

ميزان شاخص . افمروپترا در اين فصول بود ي صيد طعمه به
ي فصول منفي بود كه  ي شيرونوميده در همه براي طعمه

  .)6جدول (دهنده پرهيز از اين طعمه بود  نشان

ايولو در دو گونه ماهي ي شاخص انتخابي غذا 7در جدول 
مختلف سال مورد مقايسه خياطه و گاوماهي در فصول 

در هر دو گونه در همه فصول، تمايل به قرارگرفت و 
  .تغذيه از طعمه تريكوپترا وجود دارد

  ماهي  در ) S(  هورن  رقابت غذايي بررسي شاخصنتايج 
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 8خياطه و گاوماهي در فصول مختلف سال در جدول 
  . آورده شده است

  در گاوماهي خياطه) E(شاخص انتخابي غذا  -6جدول 
 A. eichwaldii  1391در فصول مختلف در سال  

 زمستان پاييز تابستان بهار E  شاخص

Ephemeroptera 46/0 18/0- 51/0- 07/0 

Trichoptera 97/0 75/0 62/0 77/0 

Chironomidae 84/0- 56/0- 16/0- 67/0- 

Simuliidae 1- 32/0 - 17/0 - 69/0 

Crab 1 ـ ـ ـ 

بين ) هورن(محاسبات شاخص همپوشاني نيچ غذايي 
ي گاوماهي در فصول مختلف نشان  ي خياطه و گونه گونه

پوشاني غذايي در همه فصول  داد كه بين اين دوگونه هم
پوشاني به  ترين ميزان هم ترين و بيش سال وجود دارد و كم

  . ترتيب در فصول بهار و پاييز بوده است

پوشاني آشيانه پيانكا  گيري شاخص هم چنين در اندازه هم
، مشخص شد كه بيشترين ميزان موردمطالعهبراي دو گونه 

پوشاني در فصل پاييز و كمترين ميزان آن در فصل بهار  هم
  ).8جدول ( وجود دارد

  
براي پرهيز از طعمه  –براي انتخاب طعمه غذايي و عالمت  +عالمت . ي خياطه و گاوماهيدر دو گونه) E(شاخص انتخاب ماده غذايي  -7جدول 

  .است موردنظرغذايي 

 طعمه غذايي
 زمستان پاييز تابستان بهار

 گاوماهي خياطه گاوماهي خياطه گاوماهي خياطه گاوماهي خياطه

Ephemeroptera + + - - - - + - 
Trichoptera + + + + + + + + 

Chironomidae - - - + - + - + 
Simuliidae - + - - - - + - 

  

  1391در فصول مختلف در سال  P. cyriusو گاوماهي  A. eichwaldiiدر ماهي ) همپوشاني(مقادير شاخص رقابت غذايي  -8جدول 

 نزمستا پاييز تابستان بهار شاخص

 S( 02/2 41/2 70/2 38/2(شاخص هورن 

 602/0 627/0 512/0 344/0 شاخص همپوشاني پيانكا

 

  بحث
ي مختلف ماهي باتوجه به منابع غذايي زيستگاه و ها گونه

ها، داراي رژيم غذايي متفاوتي در طي  امكان دسترسي به آن
، گونه يكباشند، بنابراين پي بردن به طيف غذايي  سال مي

توسط  شده مصرفغذايي و تنوع مواد غذايي ارجحيت 
 يژهو بهشناسي  بوم ازنظرماهي در فصول و سنين مختلف 

اهميت  حائزهاي اكولوژيك، بسيار  داده وتحليل يهتجز
  ).30و  12( دباش مي

ها نشان داده كه بين رژيم غذايي و طول نسبي  پژوهش
روده در ماهيان، همبستگي بااليي وجود دارد و در افراد 

. )3( و نيز در مراحل مختلف زندگي متغير است گونه يك
نشان داد كه  موردمطالعهمقايسه اين شاخص در دو گونه 

تر از ماهي خياطه بوده و نشان  كم مراتب بهدر گاوماهي 
 مراتب بهخواري در گاوماهي  تمايل به گوشتكه دهد  مي
د ولي در گونه خياطه باتوجه باش ميتر از ماهي خياطه  بيش

هاي  نسبت به گاوماهي در قسمت گونه ينابه تحرك بيشتر 
مختلف رودخانه قادر است از منابع غذايي ديگر نيز 

، بنابراين بيشتر بودن طول روده ماهي خياطه استفاده نمايد
يگانه  هاي علوي يافته. گرددنسبت به گاوماهيان توجيه مي

 در مورد) 2010(و سرپناه و همكاران ) 1385(و كلباسي 
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و پيريا و همكاران ) 1389(مهرآور و همكاران  گاوماهي و
در مورد گونه خياطه بانتايج اين تحقيق همخواني  )2005(

تري از  طيف وسيعنشان داده كه ماهي خياطه از ه و داشت
  . كند ميموجودات زنده غذايي مصرف 

نتايج مطالعه حاضر نشان داده كه تنوع زيادي در طعمه 
در  مختلف مطالعاتگاوماهي در  اصلي ماهي خياطه و
تواند به دليل  وجود دارد كه مي نقاط گوناگون دنيا

سفره غذايي، چرخه  ازنظرخصوصيات زيستي زيستگاه 
. مهرگان كفزي و زمان بررسي اين مطالعات باشد زندگي بي
ي مختلف كپور ماهيان ها گونهبرروي  شده انجاممطالعات 

خانواده كپور ماهيان  يها گونهاز  يك يچهنشان داده كه 
بديهي . )29( كنند از يك نوع غذاي خاص تغذيه نمي صرفاً

اي در  است كه فراواني يك طعمه در محيط نقش عمده
 طعمه اصلي، فرعي و اتفاقي دارد عنوان بهها  اختصاص آن

يك ماده غذايي در  وفور بهكه دراين مطالعه نيز بسته  )3(
اي اصلي مطرح بوده غذ عنوان بهمقطع زماني، آن طعمه 

بنابراين باتوجه به نتايج محققان مختلف در بررسي . است
رسد يك رژيم غذايي ماهي خياطه و گاوماهي، به نظر مي

هاي ها، غذاي اصلي آن در محيططعمه در زيستگاه آن
  .)25و  7( مختلف، متفاوت است

در گاوماهي نشان داد كه در  كاستلو غالبيت نموداربررسي 
و  هر شيرونوميده غذاي غالب و اختصاصي بودفصل بها

هرچند درصد فراواني كمي  ،درصد احتمالي بااليي دارد
، يعني اگرچه فراواني شيرونوميده در روده گاوماهيان هداشت

بيشتر بوده اما تعداد كمي از گاوماهيان از آن استفاده كرده 
 تريكوپترا و افمروپترا در اكثر گاوماهيان يها طعمه. بودند

مطالعه همين . اما داراي فراواني كمتري بودند شده يدهد
شاخص در ماهي خياطه در فصول مختلف نشان داد كه 

شود  تريكوپترا در همه فصول توسط اكثر ماهيان خورده مي
اما تعداد اين طعمه در فصل بهار بيشتر از ساير فصول بود 

با . تواند به دوره زندگي اين حشرات مرتبط باشد كه مي
قايسه اين نتيجه با نتايج حاصل از نمايه ايولو نشان م

دهد كه اين ماهي تمايل به تغذيه از تريكوپترا دارد،  مي
دهد كه  هرچند درصد فراواني نسبي ماده غذايي نشان مي

ميزان اين شاخص براي تريكوپترا نسبت به راسته دوباالن 
ح تر بود اما ماهي خياطه ترجي كم مراتب بهها روزه و يك

ماهي خياطه حتي در  درواقع. داده از تريكوپترا تغذيه نمايد
تريكوپترا در محيط نسبت به  زمان كم بودن طعمه

  . تمايل به تغذيه از تريكوپترا دارد بازهمهاي ديگر،  طعمه

ي غذايي توسط موجود در محيط، با انتخاب هر ذره
عالوه براين نرخ . باشدفراواني آن در محيط مرتبط مي

اي، فصل، دماي يه به عوامل متعددي مانند بستر تغذيهتغذ
آب، الگوي پراكنش و تراكم موجودات مورد تغذيه بستگي 

ي خياطه و مقايسه اين شاخص در دو گونه ).22( دارد
دهد كه درهر دوگونه، طعمه تريكوپترا گاوماهي نشان مي

-اين امر ميدهد كه  در همه فصول عدد مثبتي را نشان مي

 ناشي از وفور طعمه تريكوپترا در محيط و نيز تمايلتواند 
  .باشدهر دوگونه به تغذيه از طعمه تريكوپترا 

و نيز ) هورن(پوشاني نيچ غذايي  بررسي شاخص هم
ي خياطه و گاوماهي شاخص همپوشاني پيانكا در دو گونه

-نشان مي 6در جدول ) E(ي ايولو ي آن با نمايهو مقايسه

ز هماهنگي بااليي در انتخاب و يا دهد كه در فصل پايي
اند، به همين دليل ميزان  داشته موردنظري پرهيز از طعمه

از . باشدشاخص هورن دراين فصل بيش از ساير فصول مي
سوي ديگر با بررسي شاخص كاستلو مشخص شده كه در 

ي ي تريكوپترا طعمهي فصول طعمهماهي خياطه در همه
ها نظير افمروپترا، مهغالب و عمومي بوده و ساير طع

. هايي عمومي و نادر بودندشيرونوميده و سيموليده طعمه
اي اما در گاوماهي در فصل بهار شيرونوميده طعمه

اختصاصي و غالب بوده و تريكوپترا، افمروپترا و سيموليده 
اين تفاوت در فصل بهار . هايي عمومي و نادر بودندطعمه

خاب و يا پرهيز از رغم هماهنگي در انتسبب شده علي
تري نسبت به فصل  پوشاني كم ، داراي همموردنظرغذاي 

رغم هماهنگي در  در فصل تابستان نيز علي. پاييز باشند
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انتخاب و يا پرهيز از مواد غذايي، باتوجه به شاخص 
شود كه در گاوماهي در فصل تابستان كاستلو مشخص مي

ي عمومي و طعمه شيرونوميده، افمروپترا و تريكوپترا غذا
غالب و سيموليده غذايي عمومي و نادر بود، اين تفاوت 
سبب همپوشاني كمتر در فصل تابستان نسبت به فصل پاييز 

 .شده است

باتوجه به نتايج بدست آمده از مطالعه حاضر و  درمجموع
يك  عنوان بههمچنين مقايسه آن با مطالعات ديگران، 

تفاوت ت كه توان چنين اظهار داشميگيري كلي نتيجه
در مطالعات  يموردبررسي رژيم غذايي هر دوگونه

هاي غذايي و مختلف، ناشي از تفاوت در فراواني طعمه
ي اين ماهيان و نيز الگوي پراكنش موجودات مورد تغذيه

هاي هاي مختلف در محيطشرايط حاكم بر زيستگاه
در ضمن ماهي خياطه و گاوماهي كورا . باشدميگوناگون 
در فصولي  خصوصاًهمپوشاني آشيان اكولوژيكي،  به دليل

توانند رقابت غذايي شديدي با يكديگر داشته  نظير پاييز مي
ولي باتوجه به غني بودن موجودات زنده غذايي در . باشند

مناطق مختلف رودخانه تجن، اين شرايط، عامل حذف يا 
 مهرگان يبكننده بزرگ  ي مختلف مصرفها گونهانتقال 
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Abstract 

This study aimed to investigate the food relationship between Ponticola cyrius and 
Alburnoides eichwaldii were conducted in Tajan River. Fish sampling conducted by 
electrofishing and on a monthly basis from April 2012 to March 2013 and the samples 
were immediately fixed in 10% formalin. In laboratory after the initial biometry, 
digestive system of fish was split and its contents were identified using loop Binocular. 
Food preference index in both species be showed that order of Trichoptera was their 
main food. Investigation of Ip index with Costello method in Kura goby showed that 
order of Chironomidae in the spring season was dominant and proprietary prey. Survey 
this index in Spirlin showed that the Trichoptera in all seasons was public and dominant 
prey and other preys such as Ephemeroptera, Chironomidae, Simuliidae and crab (only 
in winter season) were public and rare prey. Food selectivity index (E) in Kura goby in 
all seasons for Trichoptera and Chironomidae (except spring season) was positive. This 
index in spirlin for Trichoptera in all season was positive which shows the willingness 
of this fish to feed on Trichoptera. Index of feeding overlap (Horn) and Pianka index 
between Spirlin and Kura goby showed that the least amount of overlap in the spring 
and highest of it was in the autumn. According to the same feed of two species from 
benthic macro-invertebrates in some seasons of the year, likely in time of live food 
reduce, a severe food competition among them be created.  

Key words: Food Competition, Food Habits, Ecological niche, Mazandaran Province 

 
 
 


