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   استان بوشهريها در آبScartelaos tenuis يماه يي عادات غذايبررس
  

  ۶ کشاورزيموس و ۵يم رضازاده کته سريابراه ،  ۴* ، اصغر عبدلي۳، احسان کامراني ۲بهرام کيابي ، ۱ليال عبدلي
  راني ا،نالت دانشگاه هرمزگاي گروه شيمرب ۱

 شتي، ايراندانشيار دانشکده علوم زيستي، دانشگاه شهيد به ۲
  يرانه دانشگاه هرمزگان، اي دانشکده علوم پايست شناسيگروه زر ايدانش ۳

 راني، ايد بهشتي، دانشگاه شهيطي علوم محکده پژوهشاريدانش ۴
 ايران دانشگاه هرمزگان، يعي و منابع طبي کارشناس ارشد دانشکده کشاورز۵

  ايرانگان، ه دانشگاه هرمزي دانشکده علوم پايست شناسي گروه زي مرب۶
  )۱۲/۷/۱۳۹۰:  تاريخ پذيرش، ۴/۷/۱۳۸۹ :تاريخ دريافت(

 
  دهيچک

و  ديص در سواحل استان بوشهر ۱۳۸۷زمستان  تا ۱۳۸۶بهار از  يفصلبه صورت  Scartelaos tenuis يماه از ي نمونه ماه۱۸۱تعداد 
 و ي احتمالي و مشخص نمودن درصدهايشمارش  از روش با استفادههاات دستگاه گوارش نمونهيمحتو .کس شدنديف% ۱۰ن يلماردر ف
درصد   و شاخصييت طعمه غذاي، شاخص غالب بودن دستگاه گوارشيخال درصد ن راستاي در ا.رفتيد صورت پذيانواع ص يفراوان
ت يخص غالببا شا انيپاروپااز نوع  يي غذاماده S. tenuis يماهدر نشان دادند که ج به دست آمده ينتا. ه شدندبمحاس  طعمهيفراوان
 بودن يدرصد خال. دي مشاهده نگرديماهن ي اييم غذاي در رژي محسوسيرات فصلييتغ. باشديم يد غالب و اختصاصيص ۱۸/۶۹%

صرف  بودن معده يشاخص خال.  استبوده %۱۰ با مقدار نيترنييز پايي و در فصل پا%۳۲زان ي با منيدستگاه گوارش در زمستان باالتر
 طول ي نسبشاخص. رديگيخور قرار مان پري ماهي در زمرهين ماهيدهد ايبدست آمد که نشان م% ۲۰ عدد يکل و به طور  فصلنظر از
  . باشدي ميماهن ي ايز خواري همه چييم غذاي بر رژيديي بدست آمد که تا۴/۱ عدد (Relative Length Gut) روده
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  مقدمه
 مانگرو و يهاستمي معموالً در اکوس،هاگل خورک

  و درانوس آرامي اق‐هند در سرتاسر منطقه ي گليهاپهنه
). Murdy, 1989(اند قا پراکنده شدهيفرآامتداد سواحل 

 ۴ که در هستند يهوازگونه  ۲۵ها شامل خورکلگ
 ،Periophthamodon ،Periophthalmus جنس

Boleophthalmus و Scartelaos اند  شدهيبندطبقه
)Murdy, 1989 .(را در ياديمدت زان ين گروه از ماهيا 

 يهايسازگارن امر يگذرانند و به واسطه ايخارج از آب م
ن ي و داشتن هماندافتهي ياديک زيک و مرفولوژيولوژيزيف

 جزر در منطقه ي قادر به زندگ راآنهاات برجسته يخصوص
ر يار متغي بسيطيات محيصوص خي که دارايو مد

 يماه ).Clayton, 1993(باشد ساخته است يم
 S. tenuisدر خورک موسوم به گلان ي از خانواده گاوماه

- ي ميزندگ ي و مدجزرفارس و در مناطق  جيسواحل خل
 و تردد آن در منطقه ين ماهي ايل نوع زندگيبه دل. ندک

ک يک و اکولوژي مرفولوژيهايژگيو ي بررسيو مدجزر 
ل کوچک بودن يد اما به دليآيآن قابل توجه به نظر م

ه و منبع ي گوشت از لحاظ تغذمک و کيز آن و بدن باريسا
به  .مورد توجه قرار نگرفته استها  انساني براييغذا
ن ي اي بر روي و کاملجامع يا به حال بررسکه تيطور
توان ي و م انجام نشده استياهي از لحاظ عادات تغذيماه

 يماهن ي ايي عادت غذايکه بر رو حاضرگفت پژوهش 
ن ي است که در اي از محدود مطالعاتيکي رفتهيصورت پذ

ن يا.  گرفته است انجامرانيدر ا ي ماهني ايبر رومنطقه 
بواسطه ران ي در اييشتن ارزش غذارغم ندايان عليماه

 شاخص  ويار جالب از لحاظ رفتار شناسيات بسيخصوص
 ي سواحل قابل توجه و بررسيزان آلودگيجهت برآورد م

 در ي مورد بررسيماهن يچنها و همگل خورک .باشنديم
رون از آب و به هنگام يه خود را در بيپژوهش حاضر تغذ

 ,Colombini et al, 1996; Nieder( ،دهندي انجام مجزر

 يادهيچيت پيان ماهيماه ييمطالعات عادات غذا). 2001
 و يي صحراياز به کارهاي آن نيدارد که بررس

ه گسترش يآن پا يرا بررسي زممتد دارد يشگاهيآزما
  .  استي پروريبزآ موفق و ياديد و صيت صيريمد

)Amundsen et al., 1996( .م عادت يمشاهده مستق
باً يار سخت و تقريبس يعيط طبيان در محي ماهياهيتغذ
ن راه يترقيو دق نين جهت بهترير ممکن است و به هميغ

ات يش نمودن محتوي آزماي ماهييم غذايق درباره رژيتحق
 در .باشديم موجود يهانها به روشآرش ادستگاه گو

ان در اغلب موارد دو روش يماه يي عادت غذايبررس
ات معده وجود دارد يمحتو بر اساس ييبرآورد عادت غذا

 يها طعمهي نسبي و فراواني احتماليفراوانکه شامل 
 ,.Amundsen et al( باشد ي مختلف در معده مييغذا

 ارائه ياهي تغذي اکولوژيدانيمدر اغلب مطالعات . )1996
ه و يبدون تجز ييف عادت غذايج محدود به توصينتا
 (Castello, 1990) .باشدي مييغذا يل استراتژيتحل
 ياهيتغذ يل استراتژيه و تحليجهت تجز ي نموداريروش
 عنوان نموده ي و فراوانياساس درصد احتمالان بريماه
- گليا به طور کلي مذکور و يماهه ينه تغذيدر زم. است

 صورت يمطالعه جامعران ي ايجنوب ها در سواحلخورک
تالش شده است با لذا در پژوهش حاضر . نگرفته است

 دشوار به يد و دسترسيها جهت صتي محدودتوجه به
 يروش ابداعاساس  بر يو مدجزر منطقه 

Castello,1990)  (م ي از رژيري و تصوياهي تغذياستراتژ
.  در سواحل استان بوشهر ارائه گرددين ماهي اييغذا

 يماه يي عادت غذاين پژوهش بررسيهدف از انجام ا
  .باشديمزبور در سواحل استان بوشهر م

  

  هاواد و روشم
ج فارس در محدوده ي خلياز سواحل شمال يبردارنمونه

انجام ) E'۵۶ º۵۱ ، N'۵۰ º۲۷(سواحل استان بوشهر 
 ۱۳۸۶از بهار  يبه صورت فصل يبردار نمونه. گرفته است

صورت  ياز منطقه مورد بررس ۱۳۸۷زمستان ت يلغا
 ي با روش مسدود نمودن منافذ ورودانياهم. گرفته است
تاً يو نها يک حفره مرکزيجاد يها و ا النهيو خروج

   .اندد شدهي تور ساچوک صير موارددست و دله يبوس
. دنديت گرديتثب% ۱۰ن يد شده در فرمالي صياهنمونه 

 با ي مورد بررسيهاگوارش نمونهات دستگاه يسپس محتو
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 نوع )%F (يدرصد احتمال. دي گردي بررسيروش شمارش
%)/(100   فرمولتوسط iد يص ×= NNiF و درصد

%)/(100رمولاستفاده ازف با يفراوان ×= ∑ ∑StSiA 
اند  ارائه شده(Amundsen et al., 1996)که هر دو توسط 

  .شدندن ييتع
Ni=د ي که در دستگاه گوارش آنها صياني تعداد ماهi 

دستگاه ات يان با محتويتعداد کل ماه= N. وجود دارد
ل شده يتشک) يشمارش(ده ات معيمحتو= Si. گوارش
ات معده تمام معده يتعداد کل محتو= i .Stد يله صيبوس

 و ي ، فرعي اصلين غذايي تعيبرا .هاها در تمام نمونه
  استفاده شده (Amundsen et al, 1996)از فرمول  ياتفاق

. است
i

p
p N

N
F

100×
درصد = FPرمول فن يکه در ا. =

 که در آنها طعمه ييهامعدهتعداد = P .Np طعمه يفراوان
Pوجود دارد . Ni =شدهي بررسيهاتعداد معده .  
  

Fp< ۱۰ %         ۱۰ % <Fp<          ۵۰% Fp > ۵۰%  
    غذاي اتفاقي      غذاي فرعي          ي اصليغذا   

 

 ياستراتژ ) (Castello, 1990 يبا استفاده از روش نمودار
 ي درصد فراوان ويدرصد احتمال بر اساس ين ماهيا ييغذا
 خورده شده صورت يي غذايهات طعمهين اهمييو تع
صد در روش اعمال شده در پژوهش حاضر در. گرفت
و سپس هر نقطه  رسم ي در مقابل درصد شمارشياحتمال

 يهابه چهار گروه طعمهت درون نمودار يبا توجه به موقع
 و نادر ي، نادر عمومي، غالب اختصاصيغالب عموم

 بودن دستگاه يدرصد خال. اند شدهيبندمي تقسياختصاص

گوارش با استفاده از فرمول 
N

E
V v 100×
 ي بررس=

تعداد = Ev .  بودن دستگاه گوارشيدرصد خال= V .ديگرد
 يهاتگاهتعداد کل دس= N. ي گوارش خاليهادستگاه

  . شدهيگوارش بررس
 از رابطه) يي غذايهات طعمهياهم (Ipت يشاخص غالب

)( ii

ii

OV
OV

Ip
∑

 Marshal and (دي محاسبه گرد=

Elliott, 1997( که ،Vi =و ي مصرفي غذايدرصد شمارش 
Oi = باشندي مصرف شده مي غذايحتمالا درصد.    

 ي از پرخوريني که تخم(CV) بودن معده يشاخص خال

=×100کند از معادله ي را مشخص ميماه
TS
ESCV 

 ي شاخص خالCVکه در آن ) Euzen., 1987(بدست آمد 
 تعداد کل TS و ي تعداد معده خالESبودن معده، 

 Excelافزار ها در نرمداده . استي مورد بررسيهامعده

 با استفاده از نرم يارآمل يه و تحلي شده و تجزثبت 2003
  . صورت گرفته است SYSTAT 9 و SPSS 11.5 يهاافزار

 
  جينتا

ر امکان دارد ز در هنگام جبه دليل تغذيه اين ماهيان
ها در زماني صورت گرفته نمونه برداري در بعضي از ماه

باشد که ماهي تغذيه انجام نداده و يا غذاي آن هضم شده 
باشد به همين دليل جهت بررسي تغذيه اين ماهيان بايد 

  .ر و مد تطبيق داده شودززمان نمونه برداري با زمان ج
د ي مشخص گردمذکور يماهات معده ي محتويدر بررس

، ان، پرتارانيپاشکمها، ياداران، دوکفهان، روزنهيپاروپاکه 
 را ين ماهيمعده ا ييبات غذاي ترکيو ماهخرچنگ 

 هر ي و فراوانيدرصد احتمال. )۱جدول  (دهنديل ميتشک
ج آن در ي و نتادي ذکر شده محاسبه گرديي غذاموادک از ي

استفاده از  ابسپس  .آورده شده است ۱جدول شماره 
ک از يت هر يو اهمت يموقع کاستلو يروش نمودار

ج ينتا و )۱ شکل (دين گردييتع خورده شده يهاطعمه
 ، از گل خورکيماهن ياکه در ن نشان داد که آحاصل از 

د غالب و ي ص)۱۶/۴۸، ۸۲ (ي با درصد فراوانانيپاروپا
، ۵۲ (هايا و دوکفه)۴۰/۳۸، ۸۰ (داران، روزنهياختصاص

، خرچنگ ي ماه،انيپاو شکم يد غالب و عمومي ص)۹۳/۲
 در ).۱شکل( باشندي ميد نادر و عمومي صو پرتاران

 با استفاده از روش يماهن ي ايي غذاي استراتژيبررس
Castello,1990 ) (ت قرار يب اهميت و ترتي موقعيو بررس

ان به يد که پاروپاي مشخص گرديي غذايهاگرفتن طعمه
 يماه ييف غذاي در طي اختصاصد غالب ويعنوان ص

  ). ۱شکل( باشديت ميمذکور حائز اهم
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د يان صيشود پاروپاي مشاهده م۱همانطور که درشکل 
د يها صيا و غالب و روزنه داران و دوکفهياختصاص
نطور که از نمودار مذکور باشند و هماي و غالب ميعموم

داران باالتر از  روزنهيباشد درصد احتماليمشخص م
  .باشديها مياوکفهد
 اندک در فصول مختلف سال ييرات دماييبا توجه به تغ 

ر قابل ييها تغک از طعمهيت هر يب اهميت و ترتيدر موقع
 هر ر فصل،يي با تغد ويمشاهده نگردن فصول يبمالحظه 

گاه خود را در نمودار کاستلو حفظ ي جاهاک از طعمهي
 ۲ شکل يارهي دايکه در نمودارهايبه طور نمودند

 درصد نيان با باالتريهمواره پاروپا ،گردديمشاهده م
 مذکور يماه ييم غذايگاه را در رژين جايتر مهميفراوان
 نسبت به آن يها از ارزش کمترر طعمهياند و ساداشته

تنها تفاوت قابل مالحظه، . )۲شکل (اند برخوردار بوده
بات يشتر پرتاران در فصل تابستان در ترکي بيفراوان
ان ين حال هنوز هم پاروپايباشد، با اي مين ماهي اييغذا

م ي در رژيگاه خود را به عنوان طعمه اصليداران جاو روزنه
 ۲ شکل يکه در نمودارها همانطور.اند حفظ نمودهييغذا

ر ي در تمام فصول به غي مورد بررسيماهشود يمشاهده م
اروپا و دار، پپا، روزنه شکميي طعمه غذا۴از بهار از 

ان يپاشکم که در فصل بهار ه نموده استي تغذيادوکفه
 يشاخص خال .اندات معده آن گزارش نشدهيدر محتو

ج آن يد و نتاي محاسبه گرددر فصول مختلفبودن معده 
ج حاصل از آن ي که نتاباشدي قابل مشاهده م۲در جدول 
 بودن معده در فصل يزان خالين ميدهد باالترينشان م
% ۱۰  با مقدارزيين در پايترنيي و پا%۳۲ با مقدارزمستان

 يها بودن معده نمونهي پر و خاليدر بررس. بوده است
 درصد ۶۶/۵۹د که در مجموع يمشخص گرد يمورد بررس

 ي آنها معده خال درصد از۶۵/۲۲،  معده پري داراانياز ماه
 ۳شکلدر . دبودنمه پر ي درصد از آنها معده ن۶۹/۱۷ و
 مختلف  در فصوليپر و خالمهيپر، ن کتورزان سه فايم

 يدر بررس. مشخص شده است نمودار ي بر رويبردارنمونه
 ديگرد خورده شده مشخص يي غذاموادت يشاخص غالب

 و ۱۸/۶۹ت يداران با شاخص غالبان و روزنهيپاروپاکه 
گر ي ديها نسبت به طعمهيشتريت بي از غالب۶۹/۲۱

 FPشاخص اسبه با مح ).۳جدول (برخوردار هستند
ها ياداران و دوکفهان و روزنهيپاروپاکه شد مشخص 

 ي اتفاقي غذايماه و ي فرعيان غذايپاشکم ،ي اصليغذا
 ي ماهنيات معده اي محتويدر بررس .)۳جدول(باشند يم

اد به يزان نسبتاً زي به مياهي گييمواد غذادر همه فصول 
- يل مي طو نسبتاًيا رودهي داراين ماهي ا.خورديچشم م

  .بدست آمد ۴/۱عدد  روده يطول نسب کهيباشد بطور
  

 
   استان بوشهريهاک فصل در آبي به تفکS. tenuis ي ماه در معدهيي غذايهاک از طعمهي هر ي و فراواني شاخص احتمال‐۱جدول  

  CV  )تعداد نمونه مورد بررسي (فصل 

  ۱۲  )۵۴( بهار 
  ۱۲  )۴۲(تابستان 
  ۱۰  )۴۸(پاييز 

  ۳۲  )۳۷(ستان زم
CV :بودن معدهيشاخص خال   
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   استان بوشهريهاآب در ک فصليبه تفک S. tenuis ي ماه بودن معدهي شاخص خال‐۲جدول 

  خرچنگ  ماهي  پرتاران  شکمپايان  روزنه داران  دوکفه ايها  پاروپايان  طعمه
 فراواني احتمالي فراواني احتمالي فراواني احتمالي فراواني احتمالي فراواني احتمالي فراواني احتمالي فراواني احتمالي  فصل
  ۰۵/۰  ۸  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰ ۴۰/۳۸  ۸۰  ۹۳/۲  ۵۲ ۱۶/۴۸  ۸۲  بهار

  ۰  ۰  ۰  ۰ ۸۶/۲۳  ۷۳/۷۲  ۴۵/۰  ۰۹/۹ ۷۵/۱۹  ۸۲/۸۱  ۰۲/۴  ۲۷/۲۷ ۹۲/۵۲  ۹۱/۹۱ تابستان
  ۰  ۰  ۰۷/۰  ۳۵/۴  ۰  ۰  ۷۲/۸  ۵۰ ۷۹/۳۸  ۱۰۰  ۷۱/۰  ۳۰ ۶۸/۵۲  ۱۰۰  پاييز
  ۰۷/۰  ۳۵/۴  ۰  ۰  ۰  ۰  ۸۲/۷  ۵۰ ۷۹/۳۸  ۱۰۰  ۷۱/۰  ۳۰ ۶۸/۵۰  ۱۰۰ زمستان

  

  
  استان بوشهريهادر آب S. tenuis ي خورده شده در ماهيي غذايهات طعمهي اهم‐۳جدول 

 IP  FP   نوع طعمه
١٨/٦٩ انيپاروپا  ۶۷/۹۱  
  ۷۵  ۴۶/۷ هايادوکفه

  ۳۳/۸۳  ۶۹/۲۱ روزنه داران
  ۵۰/۳۷  ۶۵/۱ انيپاشکم
  ۱۷/۴  ۰۰۳/۰ يماه

                         IP      :يي غذايهات طعمهيت و اهميشاخص غالب ،FP :طعمهيدرصد فراوان   
 

  

  

  

  

  

  

  

 يهادرآب S. tenuis يماه)ب. ( کاستلوير روش نموداري تفسيراهنما) الف (‐د شده در نمودار کاستلويص يي غذايهات طعمهيموقع ‐۱شکل 
 استان بوشهر
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   استان بوشهريهاک فصل در آبي به تفکS. tenuis يماه در دستگاه گوارش يي مواد غذايرصد فراوان د‐۲شکل 
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   استان بوشهريهاک فصل در آبي به تفکS. tenuis يماه در يمه پر و خالي پر، نيها معدهي فراوان‐۳شکل 
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 بحث
و الزم است که نحوه ان ي ماهيي عادات غذايبررسجهت 
ر يشتر از ساي که بييد غذاا و مويهه مايط تغذيشرا
در .  مشخص گردندرنديگيمها مورد مصرف قرار همطع
 ييدر دسترس بودن ماده غذا ،اني ماهييم غذاي رژيبررس

د به آن توجه گردد بلکه يباست که ي نيتنها موضوع
گر در يکدي مختلف با يهايماه و يماهک يرقابت افراد 

ان قابل توجه يماه يي غذامي رژيک منطقه جهت بررسي
- گل.(Wainwright and Richard, 1995) باشديم

ه يبه تغذب آرون از يو بجزر ها اغلب به هنگام خورک
ار وابسته به يه آنها بسيل تغذين دليبه هم. پردازنديم

 يمحل زندگر  و مد دجزر که در هر بار ييماکروبنتوزها
-يرند ميگيه قرار مي جهت تغذيآنها در دسترس ماه

در  S. tenuis يماهق نشان داد که ين تحقيج اينتا. باشد
محدوده استان بوشهر در منطقه ج فارس در ي خليهاآب

- ي مهي تغذي و جانورياهي گيي از مواد غذايمورد بررس
توان آن را ي و با توجه به طول روده نسبتاً بلند مکند
 طول ي نمود و شاخص نسبيخوار معرفزي همه چيايماه

 آن يز خواري همه چييم غذاي بر رژيدييز تاي ن۴/۱روده 
ز ذکر شده است يکه در اغلب منابع نيبطور .باشديم

خوار، اهيار بلند دارند معموالً گي که طول روده بسيانيماه
 با طول يانيخوار و ماهان با طول روده کوتاه گوشتيماه

 ;Piet, 1998 (باشنديز خوار ميچروده متوسط همه

Drewe et al, 2004(.  در پژوهش صورت گرفته مشخص
ان در فصول ي پاروپاييد که غالب بودن طعمه غذايگرد

گاه خود را به عنوان يمختلف حفظ شده و آنها همواره جا
 )۲شکل   وجدول(  اند حفظ نمودهي غالب و اصليغذا

(Nikolsky, 1999)  ماده نوع يعلت اختالف در فراوان 
 اطراف مرتبط طي آن در محين در معده را به فراواييغذا
تحت  يان مورد بررسي بودن معده ماهيپر و خال. دانديم

تواند ي از آنها ميکيکند که ير ميي تغيعوامل مختلف
ن پژوهش ي ايهاافتهيبا توجه به  . باشديبردارزمان نمونه
 مصرف ،ژهي و وي اختصاصياهي تغذيالگوها يو بررس
 دهديم باال نشان يهار نسبترا دداران ان و روزنهيپاروپا

ن درصد يريها نسبت به سان طعمهيد که ايو مشخص گرد

- ي را به خود اختصاص ميماهن ي اييم غذاي از رژيباالتر
ن دو طعمه ي مصرف ايبر رورقابت دهند و ظاهراً 

ف ي در طيشتريان بيتر ماه سادهي به عبارت.باشديم
 اني پاروپاوداران  روزنهيي خود از طعمه غذاييغذا

ر ي کاستلو ساير نموداريبا توجه به تفس. انداستفاده نموده
ت ي از اهم، خرچنگ و پرتاري مانند ماهيي غذايهاطعمه
- برخوردار بودهي مورد بررسيماه ييم غذاي در رژيکمتر

 خورده شده ي به صورت تصادفياند و ممکن است گاه
 را ياهي گيي ذرات غذايالزم به ذکر است که فراوان. باشند

- جنسيدر بررس. ده گرفتيد ناديدر فصول مختلف نبا
ت يموقع در يز تفاوتين نر و ماده در فصول مختلف يها

در  ۱با توجه به جدول. رديگي غالب صورت نميهاطعمه
ان با يچنان پاروپا هم در هر دو جنسفصول مختلف

 غالب يذا غي در زمرهي و احتمالين درصد فراوانيشتريب
 يت کمتريها از اهمر طعمهيو سا  قرار دارندياصو اختص

 بودن ي پر و خاليدر بررس. رنديگيمنسبت به آن قرار 
 ين درصد خالي باالتر۲با توجه به جدول ها معده نمونه

ز بوده يين درصد در پاين ترييبودن معده در زمستان و پا
  گل. توجه نمودينکاتبه د ين مسئله بايه ايدر توج. است

 يب زمستان خوايداراان ي از ماهياريهمچون بسها خورک
 .شونديم يدچار رخوت و سستبوده و در فصل زمستان 

 يهاتي از فعالياريباً بسي تقري زمان ماهنيدر طول ا
 و سوخت و ساز و دهدي را از دست مهيل تغذي از قبخود

 Sayar and) ابدييار کاهش ميز بسيرشد و نمو ن

Reader, 1996; Cooke et al, 2003). ن يهمبه  ديشا و
ز ييقبل از زمستان و در فصل پاخورک ن نوع گليال يدل
 .)۲جدول  ( است انجام دادهيترديشتر و شديبه يتغذ
 خونسرد يان موجوداتير ماهيها همچون ساخورکگل
 طبق .دباشيط مي بدن آنها تابع محيباشند که دمايم

تر مانند سرد يهاماه نگارندگان در يمشاهدات شخص
 ي گليها پهنهيت آنها بر رويل اسفند از جمعيبهمن و اوا

ه نمونه در ي تهيکه برايبه طور. است ار کاسته شدهيبس
- از محل، نمونهين بار به طور متوالي چنديها گاهن ماهيا

ار ي انجام شد و البته در صورت وجود نمونه، بسيبردار
در  .د بودنديل ص قابي به راحت بوده کهتحرکيسست و ب
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  درS. gigas به نام Scartelaos از جنس يايماه يبررس
 حدود ي دما دريماهن يد که اي مشخص گرد کرهيهاآب
 )Park et al, 2008 (رودي مي درجه به خواب زمستان۱۰

ج حاصل از پژوهش ي بر نتايدييتواند تايجه فوق ميکه نت
 باال آمدن آب ايو ان در هنگام سرما ين ماهيا. حاضر باشد

 ييناين هنگام بي در ابرند،ي خود به سر ميهاا در النهيدر
 جهت يليتواند دلين نکته هم مي دارند که ايفيار ضعيبس

 گل يينايه در زمستان باشد، چرا که بيکاهش تغذ
 افته استيد در هوا سازش ي ديشتر برايها بخورک

)Stebbins and Kalk, 1961; Colombini et al, 1996; 

Nieder, 2001(. ل عدم انجام مطالعاتيلبته به دلا 
 راجع ي و نبودن اطالعاتن منطقهيمنسجم در گذشته در ا

زان يم کشور يان در سواحل جنوبياز ماه  گروهنيبه ا
 شاخص يدر بررس. باشديج فوق مشخص نميت نتايقطع
ان در يده شده، پاروپاي بلعيهات طعمهيت و اهميغالب

ج فوق ينتا. رنديگي آن روزنه داران قرار مصدر و بعد از

د هضم يو شاتر  آساني دسترس،شتري از پراکنش بيحاک
. باشدين ميري سانسبت به يين دو طعمه غذاي ا ترراحت
ش سطح آب يل افزايد ذکر نمود که به دليباان يدر پا
 ۲۰۰۳ تا ۱۹۹۳از سال  متريلي م۱/۳±۷/۰زان يا به ميدر

)Bates et al, 2008(در ي گليها و احتمال کاهش پهنه 
ز يران ني اي و مدجزر  ي در نواحي گليهاجهان که بستر
 نه چندان دور ياندهيدر آرحتم به طوشود يشامل آن م

- يها من مکاني در اجانداران يستيباعث کاهش تنوع ز
  .گردد

 
  يسپاسگزار

 يهاي از همکارانندديبر خود الزم مان نگارندگان يدر پا
 و يشگاه دانشکده کشاورزيآزماوقت   کارشناسمانهيصم
نوازاله  مهندس يآقا  دانشگاه هرمزگانيعيابع طبنم

 يد بهشتي دانشگاه شهيطيو پژوهشکده علوم مح يمراد
  .ندي نمايقدردانتشکر و 
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Abstract 
This study was conducted to determine the feeding habits of Mudskipper Scartelaos tenuis. One 
hundred and eighty one specimens were collected in the northern part of Persian Gulf in Bushehr 
province during spring 2007 to winter 2008. Specimens caught by hand and dip net. Specimens 
fixed in 10% formalin and transferred to laboratory. Stomach contents were analyzed; possibility 
and frequency of prey were calculated with standard methods. Results showed that in S.tenuis 
copepods with IP index of 69.18% was the dominant and specific food item. There was no seasonal 
variation in food items. Stomach emptiness was the highest (32%) in winter and lowest (10%) in 
autumn. The RLG index was 1.4 that indicated the fish was omnivorous. Totally Stomach 
emptiness index was 20% that suggested the fish being a voracious feeder.   

 
Keywords: Scartelaos tenuis, Feeding habits, Bushehr province, Iran 
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