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چكيده
در این مطالعه که طي سال  3151صورت گرفت ،تغذیه ،فصول تخمریزي و تولیدمثل ماهي گمگام ( Terapon puta Cuvier and

 )Valencieness 1892در آبهاي ساحلي بوشهر (خلیج فارس) مورد بررسي قرار گرفت .نمونهها توسط تور انتظاري و قالب جمع
آوري گردید .در این تحقیق دادههاي طولي ،مراحل باروري (در جنس ماده) و رفتارهاي غذاخوري در گونه مورد بررسي جمعآوري و
تجزیه و تحلیل گردید .نتایج بیانگر اجتماع نمونه هاي بالغ این گونه در فصل تابستان در سواحل بوشهر بود .زمان تخمریزي در منطقه
مورد بررسي از اواخر تابستان تا پائیز ميباشد .نتایج تغذیه ماهي نشان دهنده اولویت غذایي این گونه به ترتیب بر روي میگو ،بنتوزها،
ماهي و کرم ها بود .همچنین این نتایج نشان ميداد که ماهي گمگام در طول شبانه روز شكار مي کند و از گونه هاي پر خور محسوب
مي شود .نتایج این پژوهش نشان ميدهد که ذخائر ماهي گمگام داراي وضعیت طبیعي بوده و تحت فشار نمي باشد .با توجه به نتایج
غذاخوري ،این ماهي ميتواند براي ذخائر میگو مشكلساز باشد.
كلمات كليدي :ماهي گمگام ،Terapon puta،تخمریزي ،رژیم غذایي ،بوشهر ،خلیج فارس

مقدمه
ماهي گمگام ( )Terapon putaمتعلق به خانواده

[ .]9در این منطقه بیشتر در اندازههاي طولي (طول کل)

 Terapontidaeاز راسته  Perciformesیا سوف ماهي -

 31سانيمتر و حداکثر  39سانتيمتر مشاهده شده است

شكالن بوده و در رده  Actinopterygiiاز فوق رده ماهیان

ولي در سایر مناطق جهان اندازه آن به  31سانتيمتر نیز

استخواني قرار دارد .تاکنون استفاده تجاري از این ماهي

ميرسد .وزن آن حداکثر به  31گرم ميرسد .تخمیني از

در آبهاي خلیج فارس گزارش نشده است .از گونههاي

سن ماهي در دسترس نیست.این ماهي گونهاي تجاري و

کفزي است که در آبهاي شور ،لب شور و شیرین

هدف صید محسوب نميشود و به همین دلیل به نظر

مشاهده شده است [ .]31در آبهاي اقیانوس هند و

نميرسد که ذخائر آن آسیبي دیده باشد .به دلیل استفاده

استرالیا گزارش شده است و در سال هاي اخیر در دریاي

غذایي متنوع و پراکنش آن در سوحل با بسترهاي

مدیترانه نیز شناسایي شده است [ .]7محل زیست نمونه-

متفاوت ،ميتواند به عنوان گونهاي که رقیب غذایي و

هاي بالغ این گونه در آبهاي ساحلي ،خورها و جنگل-

مكاني گونههاي اقتصادي در این مناطق به شمار رود.

هاي حرا ميباشد [ .]33تغذیه این ماهي گونههاي بي-

این تحقیق با هدف بررسي رژیم غذایي و زمان تخمریزي

مهرگان و ماهيهاي کوچك ميباشد .در زمان تخمریزي

ماهي گمگام انجام گردید .هدف اصلي این تحقیق پي

جنس نر از تخمها محافظت ميکند [ .]4این ماهي در

بردن به رقابت غذایي و زمان و مكان تخمریزي این گونه

سواحل کلیه کشورهاي خلیج فارس گزارش شده است

با سایر گونههاي موجود در منطقه ميباشد.
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مواد و روش كار

طول و انحراف معیار آن محاسبه گردید .بررسي وضعیت

نمونه برداري :نمونهبرداري از دریا به شكل فصلي و در

باروري و تولیدمثل ماهي با استفاده از مشاهده مستقیم

منطقه حدفاصل بندر عامري تا روبروي اسكله بوشهر

اندام جنسي و روش تقسیم بندي اندامهاي جنسي ماده به

(محدوده ˝ 12˚ 11΄ 101شمالي و˝ 93˚ 09΄ 319شرقي

 9مرحله جنسي انجام شد (جدول  .)1در این تحقیق در

تا ˝ 12˚ 95΄ 311شمالي و ˝ 90˚ 47΄ 522شرقي) در 7

بررسي بافت اندام جنسي و در مشاهده مستقیم جنس ماده

ایستگاه انجام گردید (شكل  .)3نمونهها با استفاده از تور

ماهیان مورد آزمایش قرار داده شد .این شاخص بر اساس

انتظاري (به ارتفاع  1/9متر و چشمه  1/9سانتيمتر) و

جدول  3تقسیمبندي گردیده است [ .]1جهت بررسي

قالب (در اندازه  )32طي یك دوره یكساله ( )3151و طي

تغذیه پس از تشریح دستگاه گوارش مواد غذایي خورده

 4فصل جمعآوري شد .ایستگاههاي نمونهبرداري در

شده به شرح زیر مورد بررسي قرار گرفت -3 :درصد پر

اعماق  3-9متر و  1-30متر انتخاب شده و تور انتظاري

یا خالي بودن -1 .نوع شكار و غذاي خورده شده -1

به شكل تصادفي در اعماق یاد شده قرار داده شد.

زمان غذاخوري.

موفعیت و مختصات جغرافیایي ایستگاهها با استفاده

پس از ثبت دادههاي مربوط به رژیم غذایي و محتویات

از  GPSدستي مشخص و تعیین گردید .زمان توراندازي 1

دستگاه گوارش وضعیت غذاخوري ماهیان با استفاده از

ساعت تعیین شده و پس از تورکشي عملیات زیر در

فرمولهاي زیر مشخص گردید.شاخص شكار یا ترجیح

خصوص نمونههاي صید شده انجام گرفت .طول چنگالي

غذایي گونه مورد بررسي از فرمول زیر محاسبه شد

نمونهها با استفاده از خطکش زیستسنجي (با دقت 3

[ .FP= Nsj/NS ]1در این فرمول  FPترجیح غذایي،

میليمتر) ثبت گردید .سپس نمونههاي ماهي تعیین

مقدار غذاي مصرف شده از یك شكار خاص و  NSتعداد

جنسیت شده و مراحل باروري در جنس ماده بر اساس

کل معدههاي محتوي غذا ميباشد .اگر  FP<30باشد،

روش  9مرحلهاي (جدول  )3انجام گرفت [ .]1دستگاه

شكار یك غذاي تصادفي محسوب ميشود .اگر

Nsj

 90>FP≥30باشد ،شكار یك غذاي فرعي محسوب مي-

گوارش ماهي جهت وضعیت تغذیه آنها تشریح شد و
محتویات دستگاه گوارش ،درصد پر بودن و زمان نمونه

گردد که در صورت کاهش غذاي اصلي ،گونه مورد

برداري ثبت گردید .دادههاي خام بر اساس مدلهاي

بررسي از آن استفاده ميکند .اگر  FP ≥ 90باشد غذاي

معرفي شده مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شدند .میانگین

خورده شده شكار اصلي گونه مورد بررسي است.
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شكل -3مشخصات ایستگاه هاي نمونه برداري ماهي گمگام ) (T. putaدر سواحل بوشهر (خرداد .)3151
جدول  -3طبقه بندي مراحل باروري تخمدان ماهیان ماده
توضیح وضعیت تخمدان

طبقه بندي

مرحله باروري

این مرحله زماني است که ماهي در دوران جواني به سر مي برد و هنوز به مرحله تخمریزي نرسیده

نابالغ

I

است .گناد به شكل کوچك و فشرده ،شفاف و براق مي باشد.
تخمدان ماهي در دو شكل ابتداي اولین بلوغ جنسي و یا تخمریزي کرده و در حال بازسازي تخمدان

ابتداي بلوغ

II

براي تخمریزي مجدد دیده مي شود .رنگ کرم و زرد دارد و تخمك ها تا حدودي دیده مي شوند.
ماهي یك مرحله تا بلوغ کامل فاصله دارد .برخي از تخمك ها در درون تخمدان در رسیدگي کامل قرار

پیش از بلوغ کامل

III

دارند و تخمدان ماهي مخلوطي از تخمك هاي رسیده و نارسیده رنگ زرد بوده و تخمك هاي واضح
ولي از یكدیگر قابل تفكیك نیستند.
ماهي آماده تخمریزي است و تخمدان ماهي فضاي داخل شكم را پر کرده است .تخمك ها قابل تفكیك

بلوغ کامل

IV

و در صورت فشار به گناد به راحتي خارج مي شوند.
تخمدان به رنگ تیره ،چروکیده ،غیرشفاف و تعداد اندکي تخمك ممكن است در آن وجود داشته باشد.
سلولهاي خوني نیز در آن دیده ده و در ماهیاني که یكبار تخمریزي کردهاند ،تا حدودي شبیه مرحله 1
باروري است.
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نتايج
طي  1فصل از سال  135نمونه ماهي به وسیله تور

زمستان بود (جدول  .)1در این فصل از سال تعداد نرها

انتظاري و قالب صید گردید .در این تحقیق اندازههاي

افزایش چشمگیري را نشان مي داد .در پائیز این نسبت

طولي نمونهها ،وضعیت باروري و تغذیه آنها مورد بررسي

برعكس شده و تعداد مادهها افزایش چشمگیري داشت.

قرار داده شد.

در زمستان هرچند از تعداد مادهها تا حدودي کاسته شده

وضعيت رشد ماهي در منطقه مورد بررسي :طول نمونه-

است ولي هنوز تعداد آنها بیش از دو برابر نرها بود .مربع

هاي ثبت شده در  1فصل سال متفاوت بود .میانگین

کاي اسكوئر ( )X2براي فصول مختلف به نسبت 3:3

طولي محاسبه شده در فصل تابستان برابر با 31 ± 3/39

محاسبه گردید .بر اساس نتایج جدول ،)p< 0/09( 4میزان

سانتيمتر ،در پائیز  34/1 ±1/1سانتيمتر و در زمستان 1

 1/243کمتر از نتایج به دست آمده در هر فصل بود.

 31/3 ±سانتيمتر بود (جدول  .)1این گونه در تابستان در

بنابراین بین فراواني نمونههاي نر و ماده در منطقه مورد

اندازههاي طولي  34-35/9سانتيمتر ،پائیز  5/9-35/4و

بررسي اختالف معنيداري در هر فصل وجود داشت.

در فصل زمستان  5/9-32/9سانتيمتر مشاهده گردید

عادات غذايي :شاخص شكار یا غذاي خورده شده

(جدول .)1

توسط ماهي گمگام در فصول مختلف محاسبه گردید.

باروري و توليدمثل :نمونهبرداري طي  4فصل از سال

نتایج در جدول  4آورده شده است.چنانكه مشاهده مي-

انجام گرفت ولي در فصل بهار نمونهاي در منطقه مورد

شود در فصل تابستان بیشترین میزان شاخص شكار میگو

بررسي دیده نشد .به همین دلیل کلیه دادههاي مورد

بود .در پائیز شاخص شكار در بنتوزها به  97رسیده و در

بررسي نتایج  1فصل را نشان ميدهند چنانكه در شكل 1

زمستان بیشترین این شاخص میگو است که میزان  FPرا

دیده ميشود  13درصد نمونههاي مورد بررسي در فصل

 27نشان ميداد .این شاخص در طول دوره نمونه برداري

زمستان در دوره ابتداي بلوغ جنسي به سر ميبرند .در

نیز محاسبه گردید .نتایج در جدول  9آورده شده است.

تابستان  59درصد نمونه هاي صید شده در زمان پیش از

میزان بیشترین غذاي خورده شده در طول  1فصل مورد

بلوغ ميباشند .نمونههاي تخمریزي کرده در فصل پائیز

بررسي به ترتیب در میگو  ،30در بنتوزها  ،2/9ماهي 7/9

دیده شدند .بیش از  40درصد نمونهها در این فصل از

و کرم  3/9مي باشد.

سال تخمریزي کرده بودند .هرچند که تعداد نمونه هاي

وضعیت غذاخوري ماهي گمگام در ساعات مختلف شبانه

بالغ در سواحل اندك بود ولي بیشترین درصد نمونههاي

روز متفاوت بوده است .بیشترین درصد معده هاي خالي

بالغ ( 31درصد) نیز در فصل پائیز دیده شدند (شكل .)1

در ساعتهاي بعد از ظهر (ساعت  34تا  )35دیده شد

نسبت جنسي :تعداد نمونههاي نر و ماده در هر فصل

(شكل  .)1درصد معدههاي پر در نیمه روز (ساعت )31

متفاوت بود .نسبت جنسي (نر به ماده یا  )M/Fدر تابستان

است و معده هایي که نیمي از غذا را هضم نموده اند در

بسیار بیشتر از دو فصل دیگر نمونهبرداري یعني پائیز و

ساعات  5تا  33و همچنین  34داراي بیشترین درصد بود.
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جدول  -1رشد طولي (چنگالي) ماهي گمگام ) (T. putaدر فصول مختلف سال در سواحل بوشهر ()3151
تابستان

فصل

زمستان

پائیز

رشد طولي (سانتي متر)
حداکثر طول

35/9

35/4

32/9

حداقل طول

34

5/9

5/9

میانگین

31

34/1

31/3

انحراف معیار

3/39

1/1

1

تعداد

92

371

29

جدول  -1نسبت جنسي و ضریب کاي اسكوئر محاسبه شده در ماهي گمگام ) (T. putaدر فصول مختلف در سواحل بوشهر ()3151
فصل سال

نسبت جنسي

X2

تابستان

3/2

35

پائیز

./3

331

زمستان

./4

43ا

جدول  -4شاخص شكار ) (FPو یا غذاي مورد استفاده ماهي گمگام ) (T. putaدر فصول مختلف در سواحل بوشهر ()3151
FP

فصل
میگو

بنتوز

تابستان

19

پائیز

4

97

زمستان

27

1

ماهي

کرم

2
1

1

جدول  -9شاخص شكار ) (FPو یا غذاي مورد استفاده ماهي گمگام ) (T. putaدر دوره نمونه برداري در سواحل بوشهر ()3151
نوع غذا
FP

ماهي

بنتوز

میگو

کرم

7/9

2/9

30

3/9
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بلوغ كامل

پيش از بلوغ

نابالغ

ابتداي بلوغ

مراحل باروري

شكل  -1وضعیت باروري ماهي گمگام ) (T. putaدر سواحل بوشهر ()3151
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ساعت

شكل  -1وضعیت غذاخوري (درصد) ماهي گمگام ) (T. putaدر ساعات مختلف در محدوده نیروگاه اتمي بوشهر ()3151

بحث
به دلیل در دست نبودن نمونه در فصل بهار در محدوده

انحراف معیار و فاصله طول کوچكترین و بزرگترین

مورد بررسي امكان نتیجهگیري بر اساس دادهها در این

نمونهها قابل توجه بود به همین دلیل ميتوان گفت که

دوره از سال وجود ندشت و این احتمال وجود دارد که

اندازههاي طولي و رشد این گونه در فصل تابستان بیشتر

این گونه در این مرحله از حیات به آبهاي دور از ساحل

از دو فصل دیگر ميباشد .در فصل زمستان نمونههاي

مهاجرت ميکند .هرچند بین دو فصل تابستان و پائیز

کوچكتري در صید دیده شد .درصد باالي نمونههاي پیش

میانگین طولي نمونهها بسیار اندك بود ( 3میليمتر) ،ولي

از بلوغ در فصل تابستان موئد این فرضیه است که این
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ماهي در فصل بهار در دوره جواني به سر ميبرده و طي

در ساعات  5تا  33و همچنین  34داراي بیشترین درصد

بهار تا تابستان در حال عبور از دوره جواني به قبل از

ميباشند.

بلوغ بوده است .تعداد جنس نر این ماهي در تابستان

بررسي ساعات شكار ماهي گمگام نشاندهنده غذاي

بسیار بیشتر از دو فصل دیگر نمونه برداري یعني پائیز و

هضم شده در پیش از ظهر (ساعت  5تا  )33و پري

زمستان بود .در پائیز این نسبت برعكس شده و تعداد

دوباره معده در بعد از ظهر ميباشد .به دلیل وضعیت

مادهها افزایش چشمگیري دارد و این دوره همزمان با

خاص منطقه امكان نمونهبرداري در نیمه شب وجود

فصل تخمریزي ماهي ميباشد .در زمستان هرچند از

نداشت ،ولي از داده هاي فوق ميتوان نتیجهگیري نمود

تعداد مادهها تا حدودي کاسته شده است ولي هنوز تعداد

که این ماهي در طول شبانه روز غذاخوري ميکند و از

آنها بیش از دو برابر نرها ميباشد .نتایج آماري نسبت

گونههاي پرخور محسوب ميگردد.

جنسي نیز بین فراواني نمونههاي نر و ماده در هر فصل

در خلیج فارس ماهي گمگام بیشتر در اندازه  31سانتي-

اختالف معنيداري را نشان ميداد .تجمع نمونههاي ماده

متري مشاهده شده است ولي طول آن به حداکثر 39

در یك منطقه هنگام تخمریزي در گونههاي بسیاري از

سانتي متر ميرسد [ .]9ماهي گمگام به اندازه  31تا 11

آبزیان مشاهده ميشود .در خصوص ماهي گمگام اجتماع

سانتيمتر ( 10تا  20گرم) در حالت بلوغ دیده شده

است.

ماهیان نر قبل از تخمریزي فابل توجه است .شاخص شكار

بالغین در آبهاي ساحلي ،خورها و محل رویش گیاهان

یا غذاي خورده شده توسط ماهي گمگام در این تحقیق تا

حرا دیده ميشوند [ .]33محل زیست این گونه متنوع

حدودي گمراه کننده است .در نمونههاي قالب جهت نمونه-

بوده و در آبهاي شیرین نیز دیده شده است .در آبهاي

برداري از طعمه میگو استفاده شده است و باال بودن  FPدر

مصر تخمریزي این ماهي طي ماههاي خرداد تا مرداد

فصل زمستان که فراواني میگو در دریا به شكل قابل مالحظه

(جون تا اگوست) و یك بار در سال گزارش شده است

اي کاهش ميیابد را ميتوان به دلیل طعمههاي قالب دانست.

[ .]1در آبهاي هند این گونه در اندازه  31سانتيمتري

به خصوص اگر بر این موضوع نیز تاکید شود که میگو در این

بارور بوده است .در برخي از منابع گزارش شده که این

فصل از سال در آبهاي عمیق مهاجرت ميکند و اندازههاي

ماهي دو بار در سال و در فصول بهار و تابستان تخمریزي

بالغین این آبزي به اندازهاي هستند که ماهي گمگام قادر به

ميکند [ .]31تعداد تخمهاي بارور شده در هنگام

شكار آنها نميباشد .به همین دلیل در شرایط طبیعي و بر

تخمریزي از  10هزار تا  310هزار متفاوت ميباشد [.]5

اساس جمع بندي شاخص  FPدر طول سال ،گونههاي کفزي
بنتوز ،ماهیان ریز و کرم را ميتوان از غذاي اصلي ماهي گمگام

حداکثر اندازه تخمها در ماهي گمگام  0/9میليمتر ثبت

در منطقه مورد بررسي به شمار آورد .ولي این موضوع نیز حائز

شده است .تخمها توسط جنس نر حفاظت و نگهداري

اهمیت است که ترجیح غذایي ماهي گمگام نوزادان میگو مي-

ميشوند [ .]4در گونهاي دیگر ( )T. jarbuaاز همین

باشد .بنابراین ميتوان بر این احتمال بود که در فصل تابستان و

خانواده که در منطقه مورد بررسي نیز مشاهده گردید،

آبهاي کم عمقتر ساحل که محل اجتماع نوزادان میگوي ببري

دوره تخمریزي کوتاه و یك بار در سال گزارش شده

سبز ميباشد ،میگوهاي نوزاد شكار اصلي ماهي گمگام باشند.

است .این گونه (ماهي یلي) در اندازه  34/9سانتيمتري

وضعیت غذاخوري ماهي گمگام در ساعات مختلف شبانه

بارور بوده و اندازه تخمها کوچكتر ( 0/4میليمتر) از

روز متفاوت بوده است .بیشترین درصد معدههاي خالي

ماهي گمگام است [ .]31در منابع گزارش شده که ماهي

در ساعتهاي بعد از ظهر (ساعت  34تا  )35دیده مي-

گمگام گونه اي بومي است که در محدوده خاصي حرکت

شود (شكل  .)1درصد معدههاي پر در نیمه روز (ساعت

ميکند .اجتماع برخي از فلزات سنگین نظیر سرب،

 )31است و معدههایي که نیمي از غذا را هضم نموده اند
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