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 چكیده

- طي يک دوره يک Pay, 1877 Plicofollis tenuispinis)گربه ماهي زخمي )ای های تغذيهعادات غذايي و شاخص

در  جزيره قشم های ساحليآب از قطعه ماهي 89حداقل برداری ماهانه با نمونه 30تا ارديبهشت  39ساله از خرداد 

سانتیمتر بود. رابطه  49/84 ± 98/8 در کل دوره هارسي شد. میانگین طول چنگالي ماهيگوران برمنطقه محدوده 

W= 0.012 FL صورت بهطول چنگالي و وزن کل 
دهنده رشد نشان ،bشد که با توجه به مقدار  محاسبه  3.066

باشد. بیشترين مقدار شاخص گاستروسوماتیک برای اين گونه در فصل بهار و ربه ماهي زخمي ميايزومتريک گ

بیشترين شدت تغذيه برای اين گونه در  دهدميکمترين مقدار اين شاخص در فصل زمستان مشاهده شد که نشان 

در کل  شاخص خالي بودن معده اين ماهيمیانگین  قشم در فصل بهار بوده است. مقدارهای ساحلي غرب جزيره آب

ارزيابي  گیرد.يم قرار پرخور اًدهد اين ماهي در گروه آبزيان نسبتبه دست آمد که نشان مي 68/99 ± 38/89دوره 

که کمترين مقدار شاخص  است آنبر اساس فصل نیز بیانگر شاخص خالي بودن معده نتايج به دست آمده از محاسبه 

باشد در فصل بهار است. ارزيابي شاخص ترجیح غذايي در عداد معده های پر ميکه مويد بیشترين تعده مخالي بودن 

 ،درصد 38/4خرچنگ ، درصد 19/9ای درصد، دوکفه 98/88درصد، میگو  49/98کل دوره نشان داد که ماهیان 

در  گویمي، اصل یغذا يماهبنابراين  ؛دادنديات معده را تشکیل ميدرصد محتو 18/6جلبک درصد و  81/9نرمتنان 

باشند. شاخص طول نسبي يگونه م نيا يتصادف ی، نرمتنان و جلبک شکارهایاو خرچنگ، دوکفه غذايي دوم تياولو

 دارایقشم  رهيهای ساحلي غرب جزدر آب زخمي ماهي کند گربهمحاسبه شد که بیان مي 61/8 ± 80/6نیز  روده

 .باشدخواری ميرژيم غذايي از نوع همه چیز
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 مقدمه. 1

 ماهي گربه راسته به متعلق دريايي ماهیان گربه

هستند. اين راسته متشکل از   siluriformesشکالن

 04باشد که گونه مي 8066بیش از  خانواده و 99

برند. تاکنون يها در آمريکای جنوبي به سر مدرصد آن

( Valenciennes, 1840سه گونه گربه ماهي خاکي )

Plicofollis dussumieriگربه ماهي بزرگ ،Netuma 

thalassina (Ruppel, 1837)   و گربه ماهي زخمي يا

-در آب Plicofollis tenuispinis( Pay, 1877خوني )

 های جنوبي ايران در خلیج فارس گزارش شده است

(Sattari et al., 2003) گونه .P. tenuispinis ز ا

های شور در مناطق حاره و در آب Ariidaeخانواده 

شود. ها يافت ميخصوص خلیجتحت حاره جهان به

اين ماهیان به صورت اجتماعات پر سر و صدا به 

-تخمن نر اين خانواده ماهیاو اطراف شنا مي کنند 

دهند. خانواده خود انجام مي گشايي را در دهان

Ariidae ين صیدهای ضمني ترال کف تراز مهم

ای از شوند که همواره درصد قابل مالحظهمحسوب مي

 دهند. رکیب کل صید را به خود اختصاص ميت

داشتن اطالعات در مورد کیفیت و کمیت غذای 

ز طريق مطالعات تعیین مصرف شده به وسیله ماهي ا

آيد. کیفیت و کمیت غذا از ترجیح غذايي به دست مي

 ترين عوامل خارجي هستند که مستقیماًجمله مهم

بزيان آرشد و به طور غیرمستقیم بلوغ و مرگ و میر 

 دندهماهیان را تحت تاثیر قرار مياز جمله 

(Nazarhaghighi et al., 2016; Farhadian et al., 

2014) .Pauly  وSa-a (8666 ) اعالم کردند که

ها ای در ارزيابي نقش اکولوژيکي گونهمطالعات تغذيه

ها در ساختار زنجیره غذايي و فهم موقعیت آن

در  اکوسیستم و تخمین سطوح تروفي ضروری است.

مطالعه و همکاران بیان نمودند   Ara ،8663سال 

آبزيان رفتار غذايي ماهیان دريايي برای ارزيابي ذخاير 

سازی اکوسیستم کاربرد ها و مدلو پويايي جمعیت آن

مطالعه عادات غذايي، نحوه تغذيه ماهیان  فراواني دارد.

های طبیعي ها در محیطو شناسايي ترکیب غذايي آن

بندی منابع اکولوژيکي و در مطالعات مربوط به تقسیم

 Harmelin-Vivienای )های داخل و بین گونهرقابت

et al., 1989ای بین (، انتخاب طعمه و ارتباط اندازه

(، ارتباط بین Scharf et al., 2000صیاد و طعمه )

ای با عرض توزيع و پراکنش عادات مختلف تغذيه

(، Pauly and Christensen, 2000جغرافیايي )

تغییرات آنتوژني عادات غذايي در طي تکامل 

(Labropoulou et al., 1997 و انتخاب زيستگاه )

(Labropoulou et al., 1999.اهمیت اساسي دارد ) 

پژوهشي و  هایبه طور کلي امروزه انجام طرح

تحقیقاتي که منجر به ارائه راهکارهايي در جهت 

مديريت صید و شناخت دقیق چرخه تولید مثلي و 

اين خواهد بود.  حايز اهمیتگردند ای آبزيان ميتغذيه

ز خصوصیات تر برخي اپژوهش با هدف شناخت دقیق

های ساحلي استان در آب P. tenuispinisای تغذيه

-پذيرد. از آنجا که تاکنون ويژگيهرمزگان صورت مي

های ساحلي در آب P. tenuispinisای های تغذيه

استان هرمزگان مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته 

ای در اين زمینه به چشم است و اطالعات منتشر شده

تحقیق حاضر تصمیم به انجام اين خورد لذا در نمي

از سیستم  یکار مهم گرفته شد تا بتوان درک بهتر

 ای اين گونه کمتر شناخته شده داشته باشیم. تغذيه

 

 ها روش. مواد و 2

در  P. tenuispinisای به منظور بررسي وضعیت تغذيه

ساحلي غرب جزيره های منطقه خلیج فارس در آب

تا  39برداری از خرداد ماه نمونه 88 ، طي مدتقشم

در محدوده نمونه ماهي  816 تعداد 30ارديبهشت 

 0/89دقیقه و  44درجه و  80قشم ) روستای گوران

ثانیه  9/44دقیقه و  90درجه و  99ثانیه شمالي تا 

های مختلف از به صورت تصادفي و با اندازه شرقي(

های ماهي که . پس از انتقال نمونهصید انتخاب شدند

له پس از صید در پودر يخ قرار داده شده بود بالفاص

ول کل )از ابتدای پوزه تا انتهای باله آزمايشگاه، طبه 

ی پوزه تا انتهای دمي ماهي(، طول استاندارد )از ابتدا

طول چنگالي )از ابتدای پوزه تا  ساقه دمي ماهي( و

متر و وزن سانتي 8/6با دقت فرو رفتگي چنگالي دم( 
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وسیله ترازوی هگرم ب 8/6قت ها با دبدن ماهي

به منظور بررسي تغذيه  گیری شد.اندازهديجیتال 

ها را تشريح و اطالعات مربوط به وزن ماهیان ابتدا آن

وزن محتويات معده، وزن معده معده با محتويات، 

های وع محتويات معده برای تعیین شاخصن خالي و

 شد: استفادهای به شرح زير تغذيه

 خص گاستروسوماتیکبرای تعیین شا

(Gastrosomatic Index)، محتويات  ابتدا وزن معده با

سپس با داشتن  و شدهآن برای هر ماهي اندازه گیری 

-همعادله زير ب از شاخص گاستروسوماتیک وزن ماهي،

 د:آمدست 

  

GI: کیشاخص گاستروسومات (Gastrosomatic Index) 

FSW: ( وزن معده با محتوياتFull Stomach Weight) 

FW: ( وزن ماهيFish Weight) 

میانگین  برای هر ماهي محاسبه شده واين شاخص 

 د.يگرد فصل تعیین آن برای هر

 Vacuity)) شاخص خالي بودن معدهبرای تعیین 

Index ،پر و  دسته خالي دوهای مورد بررسي به معده

ها نیز مورد بررسي محتوای اين معده .شدندتقسیم 

شاخص  مشخص گردد. هاتا نوع تغذيه آنگرفت ار قر

 ,Euzen)آمد دست هخالي بودن معده از معادله زير ب

1987:)
 

 
VI: شاخص خالي بودن معده (Vacuity Index) ؛ES: معده خالي تعداد (Empty Stomachs) ؛TS: کل معده تعداد-

 (Total Stomachs) های مورد بررسي

آمده با شرايط زير دست هب شاخص  تفسیر مقدار

 :شودمشخص مي

 که است آن منطقي نتیجه باشد CV ≥6 <86اگر

 .باشد مي پرخور مورد نظر آبزی

 که است آن منطقي نتیجه باشد CV ≥86 <46اگر

 باشد. مي مورد نظر نسبتا پرخور آبزی

 که است آن منطقي باشد نتیجه CV ≥46 <06اگر

 .مورد نظر تغذيه متوسطي دارد آبزی

 که است آن منطقي باشد نتیجه CV ≥06 <16اگر 

 کم خور است. نسبتاًمورد نظر  آبزی

 که است آن منطقي نتیجه باشد CV ≥16 <866اگر

 باشد.کم خور مينظر  مورد آبزی

 

 (:Biswas, 1993شد )معادله زير استفاده  اين ماهي ازمحیط طبیعي  دربرای تعیین ترجیح غذايي 

 
FP (Food Preferenceتر :)جیح غذايي 

Nsj: هايي که شکار مشخص معده تعدادj ؛ را دارندNs: باشند.محتوی غذا مي دارای هايي کهمعده تعداد 

مقادير حاصل از اين معادله در ارتباط با تغییرات 

 های زير است:دارای مشخصه FPمقدار 

يعني شکار خورده شده تصادفي  باشد، FP<86اگر 

 شود.نمي آبزی محسوب غذای بوده است و

يک  خورده شده باشد، يعني شکار FP≥86<96اگر

در صورتي  غذا اين باشد.غذای در اولويت دوم مي

 دسترس نباشد. شود که غذای اصلي درمصرف مي

-ی اصلي ماهي مي، غذايعني غذا باشد، FP≥96اگر

 .(Euzen, 1987) باشد

 Intestineمیزان پر بودن لوله گوارش )برای تعیین 

fullness) (Biswas, 1993)  از معادله ذيل استفاده

 شد:
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w  وزن محتويات لوله گوارش به گرم وW باشد.وزن ماهي به گرم مي 

 

 (:Biswas, 1993) شد( به منظور تعیین نوع رژيم غذايي استفاده Relative Length of Gutطول نسبي روده )از 

 
تر شود ماهي گوشتخوار است از يک کوچک RLGاگر 

خواری گر مقدارش بیش از يک شود تمايل به گیاهو ا

دارد و در حد متوسط، ماهي تمايل به همه 

 چیزخواری دارد.

ضريب چاقي يا فاکتور وضعیت فولتون برای تعیین 

(Condition Factor()Biswas, 1993)  نیز از رابطه

 ذيل استفاده گرديد:

 
CF ،ضريب چاقي :Lمتر(، = طول کل ماهي )سانتيWزن ماهي )گرم(= و 

 

 نتایج. 3

 .Pنمونه  816سنجي از زيستنتايج حاصل بر اساس 

tenuispinis ، 49/84 ± 98/8میانگین طول چنگالي 

در بیشترين میانگین طول چنگالي ، سانتیمتر

سانتیمتر( و کمترين  00/80± 19/9فروردين ماه )

 0/89±66/8ذر ماه )در آمیانگین طول چنگالي 

 .Pسنجي ماهانه . نتايج زيستستبوده ا سانتیمتر(

tenuispinis  ارائه شده است. 8در جدول 

 
 ساله در دوره يک P. tenuispinisو وزن کل  میانگین طول کل، طول استاندارد، طول چنگالي 8جدول 

 ±میانگین طول کل  ماه

 انحراف معیار

میانگین طول 

انحراف  ±استاندارد 

 معیار

میانگین طول 

 انحراف ±چنگالي 

 معیار

انحراف  ±میانگین وزن کل 

 معیار

 8/846±11/38 48/84±01/8 91/89±09/8 81/81 ±89/9 39 خرداد

 94/884±18/11 39/89± 89/9 11/88±30/8 93/81±84/9 39 تیر

 40/893±88/19 00/84±84/8 09/89±81/8 09/81±90/8 39 مرداد

 69/863± 86/98 90/89±11/8 90/88±11/8 61/81±81/8 39 شهريور

 84/864±91/08 98/89±88/8 84/88±68/8 34/80±98/8 39 مهر

 0/816±89/18 48/89±91/8 90/84±98/8 68/83±46/8 39 آبان

 813±61/88 0/89±66/8 0/88±66/8 3/80±48/8  39 آذر

 4/889±41/18 1/84±38/8 0/89±13/8 8/81±99/9 39 دی

 00/883±01/18 91/84±90/8 99/89±41/8 81/81±39/8 39بهمن

 39/899±11/09 60/84±88/8 8/89± 80/8 40/81±99/8 39 اسفند

 44/994±39/848 00/80± 19/9 08/89±93/9 18/96±84/4  30 فروردين

 808±60/99 88/89± 96/8 88/84± 96/8 98/83± 49/8 30 ارديبهشت

وزن بدن جهت  -در تحقیق حاضر رابطه طول چنگالي

محاسبه شد.  P. tenuispinisتعیین نوع رشد برای 

رابطه تواني طول چنگالي و وزن کل به صورت زير 

 ارائه شده است. 8شکل محاسبه گرديد که در 



 8931، زمستان 4، شماره 81دوره    مجله علوم و فنون دريايي

22 

 

W= 6883/6  FL
600/9

, R
2
= 1134/6  

داری را بین پائولي اختالف معني  tکه آزمون از آنجا

 39در سطح  9د ( و عد600/9مقدار محاسبه شده )

اين ماهي ه گرفت که توان نتیجدرصد نشان نداد مي

 (.P> 69/6باشد )دارای رشد ايزومتريک مي

 

 
 های ساحلي غرب جزيره قشمدر آب P. tenuispinisرابطه تواني طول چنگالي و وزن بدن  8شکل 

 

شاخص گاستروسوماتیک برای هر ماهي مقدار 

فصل  هرهر ماه و محاسبه شده و میانگین آن برای 

ن اين شاخص در کل دوره مقدار میانگید. يتعیین گرد

محاسبه شد. بیشترين مقدار شاخص  44/9 49/8±

در فصل بهار و  P. tenuispinisگاستروسوماتیک در 

ترين مقدار اين و کم( 88/9±48/9)در ماه فروردين 

( 31/8±91/6و در ماه دی )شاخص در فصل زمستان 

 .(8)جدول  دست آمدهب

 P. tenuispinisدر شاخص خالي بودن معده مقدار 

فصل  هرهر ماه و محاسبه شده و میانگین آن برای 

مقدار میانگین اين شاخص در کل دوره د. يتعیین گرد

کمترين مقدار شاخص  محاسبه شد. 68/99 ± 38/89

ده بیشترين تعداد که نشان دهنعده مخالي بودن 

( 19/80±81/88)باشد در فصل بهار معده های پر مي

ي بودن معده که نشان و بیشترين مقدار شاخص خال

باشد در دهنده بیشترين تعداد معده های خالي مي

(9)جدول  مشاهده شد( 00/96±80/80)فصل پايیز 
 

 در طول دوره به تفکیک فصل و ماه P. tenuispinisدر  شاخص گاستروسوماتیکمقدار  8جدول 

 شاخص مقدار ماه

 گاستروسوماتیک

 شاخص مقدار فصل

 گاستروسوماتیک

  88/9±48/9 فروردين

 بهار

 

66/9±46/4 
 68/9±88/8 ارديبهشت

 10/4±99/9 خرداد

  69/8±18/6 تیر

 تابستان

 

31/8±88/9  
 11/8±18/8 مرداد

 38/9±99/8 شهريور

  68/4±43/8 مهر

 پايیز

 

86/8±84/9 
 30/8±86/6 آبان
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 88/8±90/6 آذر

  31/8±91/6 دی

 زمستان

 

03/8±98/8 
 48/8±99/8 بهمن

 11/8±61/8 اسفند

 

 در طول دوره به تفکیک فصل و ماه P. tenuispinisدر  شاخص خالي بودن معدهمقدار  9جدول 

 شاخص مقدار ماه

 خالي بودن معده

 شاخص مقدار فصل

 خالي بودن معده

  11/81 فروردين

 بهار

 

 9/91 ارديبهشت 81/88±19/80

 89 خرداد

  90/90 تیر

 تابستان

 

60/83 ± 09/89  99/89 مرداد 

 9/91 شهريور

  98 مهر

 پايیز

 

00/96 ± 80/80  06 آبان 

 06 آذر

  86 دی

 زمستان
 

39/88±11/98 

 
 96 بهمن

 00/49 اسفند

 
 ارائه شده است. 8و در کل دوره در شکل  9و  4به تفکیک فصل در جداول  P. tenuispinis شاخص ترجیح غذايي در

 
 به تفکیک فصل )بهار و تابستان( در طول دوره P. tenuispinisجیح غذايي تر  4جدول 

 

 

 

 ترجیح غذايي          فصل ترجیح غذايي           فصل

 درصد شکار درصد شکار

 

 

 بهار
 

  41/16 ماهي

 

 تابستان

84/91 ماهي  

19/48 میگو 49/8 میگو  

19/8 دوکفه ای 49/8 خرچنگ  

84/81 ساير 49/8 جلبک  

 83/88 ساير
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 به تفکیک فصل )پايیز و زمستان( در طول دوره P. tenuispinisترجیح غذايي  9جدول 

 

 
 قشم رهيغرب جز يساحل یهادر آب P. tenuispinisي ترجیح غذاي 8شکل 

 

برای هر ماهي محاسبه  میزان پر بودن لوله گوارش

فصل تعیین  هرهر ماه و شده و میانگین آن برای 

 00/919 ±93/801  در کل دوره اين میزان .ديگرد

يا پر بودن لوله گوارش  زانیمبه شد. بیشترين محاس

در فصل  P. tenuispinisشدت تغذيه در بیشترين 

ترين و کم( 80/081±81/468)بهار و در ماه فروردين 

( 96/898±49/881)مقدار اين شاخص در فصل پايیز 

 . (0)جدول  دست آمدهب
 تفکیک فصل و ماه در طول دوره به P. tenuispinisدر  شدت تغذيهمقدار  0جدول 

 شدت تغذيه فصل شدت تغذيه ماه

80/081 فروردين ± 81/468   

 بهار

 

 31/816±94/841 ارديبهشت 98/943±18/966

 93/908±06/949 خرداد

  68/969±18/11 تیر

 تابستان

 

04/993 ± 81/834  39/981±39/894 مرداد 

 46/489±93/891 شهريور

  11/913±19/890 مهر

 پايیز

 

96/898 ± 49/881  84/893±88/83 آبان 

 19/868±13/96 آذر

  88/811±88/98 دی

 زمستان
 

64/941 ± 39/800  36/991±33/881 بهمن 

 06/911±10/860 اسفند

 ترجیح غذايي    فصل ترجیح غذايي    فصل

 درصد شکار درصد شکار

 

 

 پايیز
 

  18/98 ماهي

 

 زمستان

04/81 ماهي  

83/99 میگو 13/89 میگو  

98/89 نرمتنان 13/0 خرچنگ  

04/81 خرچنگ 01/86 ایوکفهد  

 11/9 ساير 13/0 ساير



 و همکارانگوراني   ... يگربه ماهي زخم ييعادات غذا يبررس

26 

 

 .Pطول نسبي روده در شاخص میانگین مقدار 

tenuispinis 61/8 ±80/6 برداریدر طول دوره نمونه 

برای  يچاق بيضر اي تیوضع فاکتورمحاسبه گرديد. 

تناسب  اي يچاق تیاز نظر وضع يماه تیفیک سهيمقا

 اي تیکه فاکتور وضع يانیکاربرد دارد. ماه يماه

ها باالست نسبت به طولشان در آن يچاق بيضر

که فاکتور  يانیهستند و بالعکس ماه ينیسنگ انیماه

است، نسبت  نيیها پادر آن يچاق بيضر اي تیوضع

 بيضر نيشتریبهستند.  يبکس انیماه انبه طولش

 نيدر ماه فرورد P. tenuispinisدر  يچاق

در ماه  يچاق بيضر نيترو کم( 19/11±89/8899)

 .(4)شکل  مشاهده شد( 96/300±64/19) ید
 

 
 در طول يک سال نمونه برداری P. tenuispinisضريب چاقي  4شکل 

 

 و نتیجه گیری بحث. 4

گربه ماهي  یا هيتغذ یهاشاخصدر مطالعه حاضر، 

های ساحلي آبدر  ساله کيدوره  کي يط يزخم

شد.  يبررس خلیج فارسقشم در  رهيمنطقه گوران جز

های منحني رسمبرای ماهیان گیری طول و وزن اندازه

 تعیین و در گیرندرشد، مورد استفاده قرار مي

 زيادی اهمیت از ماهي طولي رشد چگونگي

 افزايش بدن طول تاثیر تحت ماهي وزن. برخوردارند

 نسبت هم با وزن و طول گفت توانمي پس يابد،مي

 تواني رابطه از وزن و طول رابطه محاسبه برای و دارند

قانون يا اصل . طبق شود مي استفاده مشخصي

صورت هآلومتری اگر يک جاندار در تمامي ابعاد بدن ب

يکپارچه رشد کند يعني رشد آن همگون باشد، به 

دن طولش، تغییر وزن آن با افزايش برابر ش 8فرض 

( همسو خواهد بود. بنابراين در 89در واحد حجم )

رشدهای ايزومتريک، يک رابطه از جنس توان سوم 

 bمابین طول و وزن برقرار است و در نتیجه مقدار 

 Fafioye and) خواهد بود 6/9نزديک يا برابر عدد 

Oluajo, 2005.) 

طه طول و وزن برای محاسبه شده در راب b وa میزان 

P. tenuispinis   در اين تحقیق به ترتیب برابر با

 t آزمونبر اساس به دست آمد.  600/9و  688/6

عنوان توان پیرسون ميهمبستگي آزمون و پائولي 

بعاد بدن به صورت رشد اين ماهي در تمام ا نمود

شود و به عبارتي رشد همگون يکسان انجام مي

های نه تنها در گونه bو a دير مقا )ايزومتريک( است.

های يکسان نیز با ن است در گونهمتفاوت، بلکه ممک

-يکديگر تفاوت داشته باشد. علت اين اختالف را مي

توان به نوسانات فصلي، پارامترهای زيست محیطي، 

شرايط فیزيولوژيکي ماهي در زمان جمع آوری نمونه، 

 يه و مراحل باروری ماهي نسبت دادجنسیت، تغذ

Biswas, 1993) مقدار .)a  در مطالعه حاضر از مقدار

گربه ماهي در خلیج های گونهساير بااليي نسبت به 

تواند ناشي از تغذيه که مي بوددار ربرخوفارس 

 غرب جزيره قشم باشد. هایآبتر اين گونه در مناسب

 يگربه ماهجنس نر در  aمقدار در مطالعات قبلي 

Arius thalassinus و در  668/6 قشم رهيجز در شرق

 Pourbabaei)شده است گزارش  668/6جنس ماده 

Hassansaraei et al., 2013). 
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بیشترين مقدار شاخص گاستروسوماتیک در فصل بهار 

در ماه فروردين و خرداد قبل و بعد از اوج رسیدگي 

. به عبارت ديگر بیشترين وزن دست آمدهبجنسي 

صل بهار محاسبه معده در ماهیان مورد بررسي در ف

شد و بنابراين بیشترين شدت تغذيه برای اين گونه در 

-لي غرب جزيره قشم در فصل بهار ميهای ساحآب

شاخص خالي بودن معده اين مقدار میانگین  باشد.

به دست آمد که  68/99 ± 38/89 در کل دوره ماهي

دهد اين ماهي در نشان مي Euzen, 1987بر اساس 

ارزيابي نتايج  گیرد.مي قرار پرخور اًگروه آبزيان نسبت

بر شاخص خالي بودن معده به دست آمده از محاسبه 

ترين مقدار اساس فصل نیز بیانگر اين است که کم

که مويد بیشترين تعداد عده مخالي بودن شاخص 

باشد در فصل بهار است. نتايج های پر ميمعده

با نتايج محاسبه  شاخص خالي بودن معدهمحاسبه 

ص گاستروسوماتیک نیز مطابقت دارد. بیشترين شاخ

مقدار شاخص خالي بودن معده در فصل پايیز مي 

گونه  يگربه ماه عادات غذايي يبررس. باشد

Pylodictis olivaris  رودخانه ايالتدر Kansas 

 ،شده يمعده بررس 318نشان داد که از تعداد آمريکا 

نمونه دارای معده  898نمونه دارای معده پر،  496

پر بودند که  مهینمونه دارای معده ن 966و  يخال

 نسبتاً هگون کيآن است که گونه مورد نظر  گرانیب

پس از  نیهمچن (.Andrew, 2000باشد )يپرخور م

 ييغذا ميکه رژ ديمشخص گرد يياقالم غذا ييشناسا

پوستان، سخت حشرات، ،يگونه شامل ماه نيدر ا

-يم توسيو دتر فریآبزی، جلبک، روت اهانیها، گکرم

 باشد.

توان های خالي ميمعدهفراواني  داليل خصوص در

زمان صید، ماهي در  عنوان نمود که ممکن است در

صید تا زمان  حال تغذيه نبوده و يا در فاصله بین

 شده است بررسي، محتويات دستگاه گوارش آن هضم

(Vahabnezhad et al., 2013) . 

تحقیقات در مورد  يکي ديگر از مواردی که در ساير

های گونه های مورد بررسي درخالي بودن معده

ساعات گرم  ها درمختلف عنوان شده است صید نمونه

افزايش  باشد که به دلیل باال بودن دما وروز و شب مي

غذا  شود کهابولیسم و هضم و جذب غذا باعث ميمت

 متری در دستگاه گوارش باقي بماندبه میزان ک

(Sourinejad et al., 2015). نيا راتییدر خصوص تغ 

های مختلف سال عوامل متعددی را ماه شاخص در

 بیانKurup (8668 )و  Venuتوان نام برد. يم

ممکن است  يهای خالباالی معده درصد داشتند که

يکي  ای باشد.باالی رقابت درون گونه زانیدر اثر م

-مل روند رسیدگي تولید مثلي و تخميگر از اين عواد

ها به کسب باشد که با توجه به نیاز گونهريزی مي

انرژی برای توسعه گنادها و تامین اين انرژی از مواد 

های رژيم غذايي و غذايي، اين روند بر شاخص

 نوسانات آن در فصول مختلف موثر خواهد بود

(Salavatian et al., 2011) .نه مورد مطالعه در گو

پايیز و های خالي در فصل بیشترين درصد معده

ريزی اين از فصل تخم یشکه په مشاهده شد زمستان

  (.Gorani, 2017) باشددر فصل بهار ميگونه 

به دلیل در دسترس بهار فزايش شدت تغذيه در فصل ا

. در دسترس بودن مواد باشدمينیز بودن مواد غذايي 

های خالي ر بر کاهش درصد معدهاز عوامل موثي غذاي

، زمان اين فصلگونه که بیان گرديد اً همانضمن است.

باشد که در ارديبهشت ماه به اوج رسیدگي گنادها مي

توان گفت که تالش و مي رسدميباالترين حد خود 

مثل انرژی در جهت توسعه گناد و تولیدبرای کسب 

 ,Gorani) به افزايش شدت تغذيه آن منجر شده است

2017; Gupta and Banerjee, 2014) . در فصول پايیز

اير و زمستان شاخص گاستروسوماتیک نسبت به س

های خالي نیز نسبت فصول کمتر بوده و تعداد معده

  .به ساير فصول بیشتر بود

به طور کلي تفاوت در شاخص گاستروسوماتیک و 

تواند ناشي از عوامل شاخص خالي بودن معده مي

مقدار غذای  8319در سال  Nasirز باشد. ديگری نی

تغییرات  8319در سال  Landeفراهم و در دسترس، 

تغییرات شدت نور و  8301در سال  Blaxterفصلي، 

Thijssen  شرايط جزر و  8314و همکاران در سال

مدی را در خصوص تفاوت در شاخص 
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-ک و شاخص خالي بودن معده در گونهگاستروسوماتی

در مورد شدت تغذيه در  دانند.ميهای مختلف موثر 

باشد  366-466صورتي که مقادير عددی آن بین 

 ,Biswasباشد گر تغذيه خوب در ماهیان مينشان

(. با توجه به نتايج، بیشترين مقدار میانگین (1993

شدت تغذيه در فصل بهار با مقدار عددی 

شاخص ترين مقدار بود که کم 98/943±18/966

ترين مقدار مشاهده شد. کمیز نخالي بودن معده 

میانگین شدت تغذيه در پايیز و زمستان با مقدار 

 64/941 ±39/800و  96/898 ±49/881عددی 

محاسبه گرديد که بیشترين مقدار شاخص خالي بودن 

در کل دوره  شدت تغذيهمقدار مشاهده شد. نیز معده 

دهنده که نشان محاسبه شد 00/919 93/801±

 طور به باشد.نامناسب اين گونه ميتغذيه نامنظم و 

 هایمعده درصد با معکوسي تغذيه رابطه شدت کلي

و  Santlic(. Pallaoro et al., 2003) دارد خالي

که درصد باالی  نمودند( عنوان 8669همکاران )

در  هيتغذ شدت کم بودن جهیو در نت يهای خالمعده

آب است که  نيیدمای پا لیبه دل ديفصل زمستان، شا

 شوديکم م يماه بدن سمیمتابول زانیحالت م نيدر ا

 . ابدييکاهش م هيتغذ جهیو در نت

محیط ر ترجیح غذايي دشاخص  بر اساس نتايجِ

، میگو 49/98 ماهي ،در مجموع در کل دوره طبیعي

، نرمتنان 19/9ای ، دوکفه38/4، خرچنگ 98/88

درصد  41/88و ساير اقالم غذايي  18/6، جلبک 81/9

دادند. بنابراين ماهي ی معده را تشکیل ميمحتوا

در اولويت دوم و خرچنگ، غذای اصلي و میگو غذای 

های تصادفي اين ای، نرمتنان و جلبک شکاردوکفه

در چهار فصل بهار، تابستان، پايیز و  د.نباشگونه مي

 .Pغذايي در گونه  اقالمزمستان بیشترين تعداد 

tenuispinisتواند نشانکه مي ها و میگو بودند، ماهي-

گر شرايط مطلوب محیط برای حضور اين جانوران و 

مطالعه باشد. ها در منطقه مورد دسترسي باال به آن

ها مانند جلبک، نرمتنان و مشاهده برخي از غذا

ها در ها در فصول مختلف و عدم مشاهده آنایدوکفه

تواند ناشي از عوامل و داليل مختلف فصول ديگر مي

ییرات فصلي، میزان دسترسي کم به غذا و مانند تغ

شرايط آب و هوايي متغیر محیط، تغذيه شدن توسط 

های مرتبط با بای احتمالي، اندازه ماهي، ويژگيرق

 Kislaliogluعمق آب، رفتارهای غذايي و ... باشد )

and Gibson, 1977  که تعیین دقیق آن برای هر )

های علمي هدر هر منطقه نیازمند اجرای پروژگونه و 

در در مطالعاتي نیز که  بیشتر در اين زمینه است.

 Arius بزرگ گونه يگربه ماه درقشم  رهيشرق جز

thalassinus  که جلبک،  گزارش گرديد شدانجام

داران روزنه، يفرع یبه عنوان غذا انيپالنکتون و پاروپا

پوستان و تنان، سختو نرم يتصادف عنوان غذایبه 

باشند اين گونه مي ياصل یعنوان غذابه  انیانواع ماه

(Pourbabaei Hassansaraei et al., 2013).  در گربه

از خانواده  Mystus tengaraماهي آب شیرين 

Bagridae  گزارش شد که اين گونه گوشتخوار بوده و

ها به ويژه روتیفر به عنوان گروه اصلي زئوپالنکتون

 (.Gupta and Banerjee, 2014ترجیح غذايي بودند )

از  Clarias gariepinusدر گربه ماهي آفريقايي 

در اتیوپي نیز  Koka، در درياچه Clariidaeخانواده 

بوده و گزارش گرديد که اين گونه همه چیزخوار 

ها و ها، زئوپالنکتوندتريتوس، حشرات، ماکروفیت

ها و شکم های غذايي غالب و فیتوپالنکتونماهي گروه

های غذايي در اولويت دوم و پايان به ترتیب گروه

 (.Dadebo et al., 2014تصادفي در اين گونه بودند )

 .Pمیانگین طول نسبي روده در گربه ماهي 

tenuispinis  د. نتايج حاصل از بررسي وب 61/8عدد

در تحقیق حاضر نشان داد شاخص طول نسبي روده 

دارای رژيم غذايي از نوع  P. tenuispinis که گونه

باشد. در واقع بررسي محتويات خواری ميهمه چیز

ها، نرمتنان، میگو و ایها، دو کفهمعده و وجود ماهي

جلبک در کنار ساير اقالم غذايي در معده نشان 

 باشد.دهنده رژيم همه چیزخواری اين گونه مي

ای هنقر يگربه ماه ييغذا ميروی رژ تحقیق

Chrychthys neigrodigitatus  به  نیز، اين گونه را

که شکم  خوار معرفي نمودان يک گونه همه چیزعنو

های پوستان گروهها و سختپايان، نماتودها، دياتومه
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ها، ذايي در ماهیان نوجوان و دياتومهاصلي غ

های اصلي غذايي در پوستان گروهها و سختکلروفیسه

عادات  يبررس (.Ajah et al., 2006)ماهیان بالغ بودند 

نیز  Arius maculatusيي گونه ايرد يگربه ماهغذايي 

همه  ييغذا ميرژگونه دارای  نيداد که ا نشان

در سال  (.Mazlan et al., 2008باشد )يخواری مزیچ

8663، Sawant   وRaje انیکه از م عنوان نمودند 

و  Arius cealatus هایگونه، ييايدر انیگربه ماه

Arius thalassinus و  يربغسواحل  يگونه اصل دو

همه  ييغذا ميروند و دارای رژيهند به شمار م يرقش

ررسي و شناسايي دقیق ب، پاياندر  هستند. زخوارییچ

در  انهای غذايي مورد استفاده توسط گربه ماهیآيتم

خلیج فارس در حد جنس و تا حد امکان گونه به 

ها و گونه منظور آشکارتر نمودن روابط اکولوژيکي بین

در  های غذايي موجودبکهها و شمشخص شدن زنجیره
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Abstract 

Food habits and feeding indices of catfish Plicofollis tenuispinis (Pay, 1877) in coastal waters 

of Qeshm island around Gouran region were studied during May 2016 to April 2017 by 

sampling 15 fish per month throughout one year. Mean value of fish fork length was 24.43 ± 

2.52 cm. Relationship between fork length and total weight was determined as W=0.012 

FL
3.066

, which considering the amount of b, indicates the isometric growth of P. tenuispinis. 

The highest amount of gastrosomatic index was in spring and the lowest was in winter 

revealing that the highest feeding intensity was in spring for this species in coastal waters of 

western Qeshm island. Mean value of vacuity index was calculated 35.01 ± 15.91 for this 

species that ranks this species as a relatively edacious species. Season based analysis of VI 

data indicated that the lowest amount of VI or the highest number of full stomachs was in 

spring. Evaluation of food preference index showed that fish, shrimp, bivalves, crabs, 

mollusks and algae constituted 52.45, 21.31, 5.73, 4.91, 3.27 and 0.81 percent of stomach 

contents, respectively. Therefore, fish were the main and shrimps were the second prey 

priority. Crabs, bivalves, mollusks and algae were the accidental preys consumed by this 

species. Index of relative length of gut was 2.08± 0.26 indicating that P. tenuispinis is 

omnivorous in coastal waters of western Qeshm island. 
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